
תולדות יצחק
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 יו"ל ע"י עמותת "יד ביד" לכל הקהילות

'היום הזה נהיית לעם'
המסורת היהודית מכירה בחג הביכורים שהוא גם חג השבועות כיום מתן תורה, היום ההיסטורי 
שבו עמד העם בהמוניו על הר סיני לשמוע בקול ה' ולקבל את דברותיו, ולכן השאלה מתבקשת 
מאליה מפני מה לא הזכירה התורה את שמו העיקרי של חג זה ? למה לא כינתה אותו "יום מתן 
תורה", אם התורה קבעה זכר לחג המצות: "בראשון בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות", 
ובחג הסוכות נאמר: "בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסוכות". אם כן מן הראוי להזכיר 
את חג השבועות כחג "יום מתן תורה". כי אלמלא הוא לא נתקיימו שניהם, לולא ניתנה התורה לא 
היה מקום לשום אחד מהם, וכך היה אומר רב יוסף, אחד מגדולי חכמי התלמוד ביום העצרת כשהיו 
עושים לו עגל מוכתר לכבוד החג: "אי לאו האי יומא קא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא )פסחים 
ס"ח(, כי היום הזה הוא הגורם את כל הכבוד עם כל החשיבות לכל אלה העוסקים בתורה ומכבדים 
בעטרת  הישראלית  האומה  מתעטרת  הזה  ביום  ראשם.  את  ומרים  ערכם  את  מגדיל  הוא  אותה, 

תפארת גדולה להקרא "ממלכת כהנים וגוי קדוש".
'הכלי יקר' )ויקרא כ"ג ט"ז(, עונה על שאלה זו וז"ל: ומה שלא נזכר בתורה בפירוש כי יום זה מתן 
תורה, כי לא רצה ה' להגביל יום ידוע לפי שצריך האדם שיהא דומה לו בכל יום ויום מכל ימות השנה 
כאילו באותו יום קיבלה מהר סיני, כי באמת אמרו חז"ל )עירובין נ"ד:(: שהתורה נמשלה לדד זה 
שכל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בכל יום טעם חדש, על כן דין הוא שיהא דומה אליו בכל יום 
כאילו היום קיבלה מהר סיני, ואם כן כל יום הוא מתן תורה אצל ההוגים בה, על כן אין ראוי להגביל 
יום ידוע לנתינתה. ועל כן אמרו רז"ל שיהיו דברי תורה חדשים עליך ולא כדבר הישן שלבו של אדם 

קץ בו שהרי באמת אתה מוצא בה דבר חידוש בכל יום ויום. עכ"ל.
"היום הזה נהיית לעם לה' אלוקיך" )דברים כ"ז ט'(, גאולת מצרים העבירה מעם ישראל את עול 
העבדות, אבל בזה נהיו רק עבדים משוחררים, ועדיין לא ניתן בהם תוכן חיובי של חירות. למהותם 
נהיית לעם", מן הפסוק הזה נלמד  העצמית הגיעו רק במעמד הר סיני, כמו שנאמר: "היום הזה 
ייחודו של עם ישראל שהוא שונה משאר העמים, כל העמים הם קדמו לתורתם, ואילו עם ישראל 
תורתם קדמה להם, נמצא שהתורה שימשה הקדמה להתהוות העם. והיות עם ישראל לעם ערוך 
על פי תכנית התורה, ולפיכך אין התורה רק חכמה נלמדת, אלא היא מערכת הדפוסים שעל פיהם 

עשוי עם ישראל.
את  ומצמצמת  מגדילה  לתורה,  ישראל  עם  שבין  היחס  ועל  התורה  של  מעמדה  על  זו  השקפה 
החקירה בטעמי המצוות, שכן מי שרוצה לחקור טעמו של חוק מן החוקים עליו ללמוד תחילה את 
הסיבות שהביאו את המחוקק לחקוק אותו, חקירה זו אינה ניתנת להיעשות במצוות התורה, מפני 
שהתורה במהותה אינה עשויה על פי מאורעות ונסיבות החיים, שהרי היא קדמה להם, וכל הטעמים 
שנתנו חכמים למצוות לא נאמרו אלא בשביל לקרב את המצוות אל שכלנו, וליתן להבנתנו מקצת 

תפיסה בהם )כך מוסרים בשם הגר"ח מבריסק(.
ביטוי חריף לזה נתן הגר"א קוטלר זצ"ל שאמר: 'מי שבא לפרש ולהעריך את התורה רק על פי שכלו, 
תחום  לתוך  ומכניסה  קדושתה,  מרום  התורה  את  מוציא  שהוא  בקדשים,  מועל  בבחינת  זה  הרי 
החולין של הבנתו המיוסדת על תפיסת החיים הארעיים'. וכך הם דברי הרמב"ם )הלכות מעילה 
פ"ח ה"ח( וז"ל: 'ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינם כפי כוחו ודבר 
ולא תהא מחשבתו  בו.  יפרוץ  פן  ה'  לעלות אל  יהרוס  ואל  בעיניו  יהי קל  לו טעם אל  ימצא  שלא 
בו כמחשבתו בשאר דברי החול. קל וחומר למצוה שחקק לנו הקב"ה שלא יחשוב בהם מחשבתו 

כבדברי החול'.
כשבא הקב"ה ליתן תורה לישראל, נתנה להם במדבר קודם שיכנסו לארץ והקדים את מתן תורה 
לפני מתן הארץ, ללמדנו שגם אנו נסתכל באורייתא ועל פיה נבנה את חיינו בארץ ישראל, ומסוגלת 

ארץ ישראל מכל הארצות ללמוד תורה ולקיים מצוותיה.

מדברי מורנו הגאון ר' יצחק עמרני שליט"א, ראש כולל תפארת עפולה.

אין לעיין בשעת התפילה וקריאת התורה
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מדברי רבותינומענייני דיומא
"נשא את ראש 

בני גרשון גם הם וגו'" )ד, כב(
הם"  "גם  גרשון  בבני  אמר  למה  לדקדק  צריך 
ולא אמר כן בבני מררי? ועוד, מהו הריבוי במילת 
הוא  "מה  שאמרו:  רבה  במדרש  מצינו  "גם"? 
מנה  שלכך  תאמר  שלא  הם,  גם  הכתוב  שאמר 
בני גרשון שניים שהם פחותים מבני קהת. לאו, 
אלא סתם "גם הם" שאף בני גרשון כיוצא בהם 
בשביל  הכתוב,  שהקדימו  אלא  קהת.  בני  של 
שגם  עפי"ז  לפרש  אפשר  א"כ  התורה".  כבוד 
הם - בני גרשון כיוצא בהם של בני קהת. דהיינו, 
התורה.  כבוד  מפני  עיקרה  היא  אף  שחשיבותם 
ואף  העולם  בריאת  לכל  קדמה  שהתורה  מפני 
הבכור קדם לאחיו, וא"כ חשיבות קדימת הבכור 
מדוע  יובן  לפי"ז,  התורה.  כבוד  מפני  ג"כ  הוא 
משא  כי  גרשון.  בני  לפני  קהת  בני  את  הקדים 
ונגלה לכל  בני קהת הוא הארון שהתורה בתוכו 
ובכל  בפועל  התורה  בכבוד  עוסקים  שהם  אדם 
עת, משא"כ בני גרשון שחשיבותם מצד הבכורה, 
 - התורה  כבוד  מפני  חשיבותה  שעיקר  אעפ"י 
נמצא  בני קהת.  ואינו במעשה כמו  הוא בנסתר 
אלא  התורה,  כבוד  מפני   - שווה  כולם  שמעלת 
שזה בנגלה וזה בנסתר. וזהו שאמר בבני גרשון 
פשוט  בני  שהם  מררי  בבני  משא"כ  הם"  "גם 

וחשיבותם מצד עצמם ולא מפני כבוד התורה.

)חן טוב - לרבי יחיא אלבדיחי זצ"ל(

היא  'יקרה  הכתוב  שאמר  "זהו  במדרש:  מובא 
היא  'יקרה  בה'.  ישוו  לא  חפציך  וכל  מפנינים 
לפני  שנכנס  הארץ  עם  גדול  מכהן   - מפנינים' 
הוא  שגרשון  שאעפ"י  ללמדנו,  עכ"ל.  ולפנים". 
ומררי"(,  וקהת  גרשון  לוי  "ובני  )דכתיב:  הבכור 
לא  מ"מ  לבניו,  הארון  משא  שיהא  ראוי  והיה 
לבני  ולא  קהת  לבני  אלא  הארון  משא  ה'  ציווה 
גרשון. זאת, כדי שלא יתלו הדבר בבכורה שינתן 
להם משא הארון. ועוד, מפני שבני קהת ענווים 
ע"ה  רבינו  במשה  שמצינו  וכמו  היו  ושפלים 
שתינתן  זכה  שלא  העורך[   - קהת  מבני  ]שהיה 
התורה על-ידו אלא מפני שהיה עניו וסבלן וכמו 
וגו'".  עניו  משה  "והאיש  עליו:  הכתוב  שהעיד 
בשפלים  אלא  נקנית  התורה  שאין  מכאן  למדנו 
ובענווים שאין מחשיבין עצמם לכלום וכמו שמנו 

אותם חז"ל בין מידות שהתורה נקנית בהן.

)קיץ המזבח – לרבי חיים כסאר זצ"ל( 



חנוך לנערשלום באהליך
'ש

בדרך לשלום

בדרך  מכשולים  בכמה  נתקלים  אנו 
וחוסר  למיניהם  הויכוחים  בית.  לשלום 
אותנו  שגודשים  רגשות  מיני  וכל  הבנה 
ברורה,  שדרכנו  אף  על  יום.  היום  בחיי 
להתחמק  נוכל  לא  אבל  בית,  לשלום 
השני  הצד  את  רואים  אנו  אלו,  ממצבים 
לנו  צורם  זה  שלנו  ומהמבט  דבר,  עושה 
 ? נגיב  לא  ואיך  החי  בבשר  כמחט  ממש 
נמצאים  אנו  וכך   ? פנים  נשנה  לא  ואיך 

במתח שמקשה עלינו את הדרך.
שמסופר  מה  על  ואמרו  דרשו  כך  על 
לך,  לך  פרשת  בראשית  בספר  בתורה 
לרועי  אברם  מקנה  רועי  בין  ריב  שנוצר 
ז'(:  )י"ג  התורה  אומרת  וכך  לוט,  מקנה 
"ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי 
אברם  פונה  מכן  ולאחר  לוט".  מקנה 
ללוט ואומר לו: "אל נא תהי מריבה ביני 
"ויהי  התורה  אמרה  בתחילה  וביניך", 
בלשון  "מריבה"  ואחר  זכר,  בלשון  ריב", 
נקטה  מדוע  השאלה  ונשאלת  נקבה, 
לנו  מגלה  אלא   ? לשונות  שתי  התורה 
התורה שיש ריב שהוא בגדר זכר, שאינה 
בגדר  שהיא  "מריבה"  ישנה  אך  תולדה, 
נקבה, שהיא בעלת תולדה, וצריך להבדיל 
ביניהם. ואברהם נזהר כבר ממצב שהוא 

ריב מחשש שלא יגיע למריבה.
את  לעצור  מאד  לב  לשים  צריכים  אנו 
בלשון  "ריב"  של  במצב  כשהיא  המריבה 
לתת  ולא  תולדה,  ללא  עדיין  היינו  זכר, 
לדבר להתפתח ולצבור תאוצה שאחר כך 

קשה מאד לעצור אותה.
דברים,  על  לדלג  לנסות  אפשר  בנוסף, 
כגון כשאנו רואים משהו שצורם לנו מאד, 
יודעים  אנו  אך  להגיב  רוצים  אנו  ולרגע 
עין  להעלים  ננסה  כך.  אחר  יגרר  זה  לאן 
מילים  נאמרו  אם  וגם  ראינו,  לא  כאילו 
לעצור  אפשר  עדיין  ראשוני,  מתח  ונוצר 
לחדר  ללכת  או  ולחשוב,  רגעים  באותם 
את  ולהגביר  במקום  להישאר  ולא  אחר 

המתח, אלא לתת למצב להירגע.
תשובת  לעשות  מחובתנו  מכן,  ולאחר 
מתקנת,  אפליה  העם,  ובלשון  המשקל, 
לריחוק,  גרמה  התבטאות  אותה  אם 
יתירה  חיבה  לבטאות  מחובתנו  עכשיו 
את  שיפיג  כדי  נושא  באיזה  הערכה  או 
המתח הקיים, ויגרום לקירוב, כדי שנוכל 
פעם  בכל  להיתפס  ולא  הלאה  להמשיך 
נגיע  כבר  ובהצטברות  נוסף,  למתח 
למתח גבוה. פשוט בכל פעם להפעיל את 

הארקה ולשחרר את המתח מהבית.  

פרק א' - סור מרע

ה. משמעת.
ביסודות החינוך ]חלק א' ל''ח[ של הרש''ר הירש זצ''ל כתב: כאשר חינכת את ילדך למשמעת, 

הצלחת כבר מראש בכל שטחי החינוך, ובלי טורח רב תצליח לכוון אותו לאן שאתה רוצה. 

הוא  לרצונו  רק  לציית  להתרגל  שלו  הראשונות  בשנתיים  הילד  את  ''שהנחנו  שם:  כתב  ועוד 
יטשטש  לא  הראשונות  השנתיים  של  שהרושם  כמובן,  אותו,  שיפנקו  זאת אומרת  ולעקשנותו, 
מהר, כי הוא מצא אופי חדש ובלתי מכוון לגמרי, ועל כן אי אפשר להפך את הרשם של עקשנות 
ופינוק למשמעת וציות, ואין הילד יכול פתאום להתחיל בביטול רצונו המפתח לעקשנות מפני 

רצוננו ושאיפתנו''. 

מבואר שיש להרגיל את הילד למשמעת וצייתנות כבר בשנתיים הראשונות, יש לעמד על דברים 
מסוימים שיציית להם ולא לוותר לילד, כדי שלא יתרגל לפינוק אלא למשמעת. ויש להענישו לפי 
כחו והבנתו כבר בגיל זה. ברור שאין להכריחו בהרבה דברים, תפסת מרובה לא תפסת, אלא יש 

לעמוד על דבר מסוים ולא לוותר עליו, וככל שגדל הילד יש להרגילו לציית ליותר דברים. 

וכן יש להרגיל את הילד שלא כל מה שמבקש הוא מקבל, בין ממתק ובין משחק, ובין אוכל מיוחד 
שרוצה בו, שאם לא כן הוא מתרגל לפינוק ולעקשנות, וככל שיגדל ירבו דרישותיו וקשה לשנות 
לו שזה לא טוב בשבילו, כדי שיבין שהוריו מבינים טוב  את אופיו העקשני. אמנם יש להסביר 

ממנו ועליו לסמוך עליהם.

ו. חינוך של ההורים והמורים.
יש אבות שסומכים על חינוך הרבנים בתלמוד תורה או בישיבה, וכן סומכים על המורות בבית 
ההורים  מצד  בא  החינוך  עיקר  אבל  בחינוך,  מסייעים  רק  המורים  חמורה,  טעות  וזו  הספר, 
דרכו,  לפי  ילד  כל  לחנך  ויכולים  החופשה,  ובשעות  בבית  ילדיהם,  על  לפקח  יותר  יכולים  הם 
והשפעתם על ילדיהם גדולה יותר מן המורים. אמנם צריך להיות בקשר עם המורים, כדי לידע 

את חסרונותיהם של ילדיהם ולחנך אותם בזה. 

ואף שנראה להורים שהרב או המורה טעו בחינוך הבן או הבת, אסור להורים לזלזל בהם, ובפרט 
ומוריו, משפילה את כבודם בעיני  זלזול מצד ההורים כלפי בית הספר  ליד הילד, כל מילה של 
ביראת  ובין  בלמודים  בין  המורים,  דברי  את  כראוי  יקבל  לא  והוא  בלמודיו  יפגע  וזה  התלמיד, 
לפני  המורים  על  טוב  רק  לדבר  ההורים  צריכים  אדרבה  כראוי.  יכבדם  לא  וכן  והנהגות,  שמים 
ילדיהם, ובצנעא אפשר לדבר עם המורים ולברר את סבת העונש וכדומה, מבלי שהילד ירגיש 
כלל שיש טענה על המורים, ובפרט שהרבה פעמים המורים צדקו, והילדים הגזימו בהתיחסות 

המורים. 

וכן אין לאב להטיל את חינוך הילדים רק על אשתו, מפני שרובץ עליה גם על הבית, ולפעמים היא 
גם מטפלת בתינוק או בילד קטן, ולפעמים מוטל עליה גם חלק מעל הפרנסה, ואין לה זמן וכח 
לפקח על הילדים ולחנכם כראוי. ולכן האב אינו יכול להיות מופקע מעול החינוך, הוא צריך לשים 
וכן הוא צריך ללמוד עם הילדים  וכדומה.  ילדיו בשעות הפנאי, למי הם הולכים  לב מה עושים 
גמרא ומשנה ונביא וחומש והלכה, ואפלו לימוד של א' ב', אין זה ביזבוז זמן חס ושלום, זו מצוות 
תלמוד תורה, ובשעה שלומד עם בנו כאילו קבלה מהר סיני, כמו שכתוב במסכת קדושין )דף ל:( 
ועוד שזה קושר את הבן עם אביו, וגם שיגדל הוא יהא קשור אליו בין בלמוד ובין בתפלות, ולכן 

האב צריך להיות אחראי גם ללמודי ילדיו וגם לנושא התפלות בבית הכנסת ובבית. 

ואף לחינוך בנותיו אחראי האב, בין ללמדן ארחות חיים, מוסר וצניעות, ובין ללמדן חומש והלכות 
וכדומה, כדי שתהא להן השקפה נכונה ויראת שמים, וכן כדי שיהיו דומות במדות וביראת שמים 

לאביהן, ויהא ראוי לומר להן בת פלוני לפלוני. 

יותר מן האם, כמו  יראים  ועוד שאת עיקר המורא בחינוך מקבלים הילדים מן האב, ממנו הם 
שכתוב במסכת קדושין )דף לא.( ולכן אסור לאב להתנער מן החינוך, הוא צריך לסייע לאשתו 

לחנך את ילדיו. 

וכן צריכים האב והאם לדון ולהתיעץ יחד לגבי חינוך הבנים והבנות, על כל בן וכל בת בנפרד, ואיש 
לרעהו יאמר חזק. שניהם שותפים בחינוך, ולכל אחד יש מבט נכון אף שהוא שונה, האיש שכלי 
והאשה רגשית, וכן יש לה בינה יתרה, ולכן הוא צריך להתייעץ עמה גם בנושא חשוב זה של חינוך 

ילדיו, ולפעל יחד ובדעה מאוחדת כדלעיל אות ג'. 

ולכן האב צריך לסייע לאשתו מבית ומחוץ, גם בשעות הצהרים, וכן צריך לשבח ולעודד את אישתו 
וליתן לה כוחות נפש, כדי לעמוד בעול הבית והחינוך, וכן צריך להשגיח בחוץ להיכן הולכים הבנים 
והבנות, ומתי חוזרים, לבקר בישיבות ולהראות לבניו שאכפת לו מהם, ולהעניק להם חום ואהבה. 
וזה גם מסייע שתמיד הילד יראה דמות דיוקנו של אביו וימנע מעבירות. וכמו שזכה יוסף הצדיק 

לראות דמות דיוקנו של אביו.
                                                  )קונטרס חינוך ילדים - 'אשר יצוה את בניו'(.



מן הפרשהשאל את הרב
מדיני חודש סיון וחג השבועות

התשובות מתוך "הלכה ומסורה"

מדוע אין אומרים וידוי ונפילת אפיים מר"ח סיון עד י"ב סיון?  

הימים שמראש חודש סיון עד י"ב בסיון אין אומרים בהם וידוי ואין 
נופלים על פניהם, לפי שהם ימי שמחה לישראל, שהימים שאחר 
ראש חודש הם ימי הכנה למתן תורה, שבשני בסיון אמר להם משה 
ואתם תהיו לי ממלכות כהנים וכו', ומיום שלישי בסיון הם שלשת 
ימי הגבלה, וששה ימים שאחר החג אף הם כימים טובים לפי שהם 

תשלומים, למי שלא הביא קרבנותיו בחג.

כיצד נקבע מהו זמן מתן תורתנו? 

ביום החמשים לספירת העומר הוא חג השבועות, שנאמר )דברים 
טז ט' י'( ִׁשְבָעה ָׁשֻבֹעת ִּתְסָּפר ָלְך ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר 
וכו'.                                                                                                                                             ֱאֹלֶהיָך  ַלה'  ָׁשֻבעֹות  ַחג  ְוָעִׂשיָת  ָׁשֻבעֹות: ואחר כך נאמר  ִׁשְבָעה 
קביעות  שבחשבון  לפי  תורתינו",  מתן  "זמן  נקרא  השבועות  חג 
החדשים המסור בידינו שחודש ניסן הוא לעולם מלא, וחודש אייר 
הוא לעולם חסר, יחול תמיד חג זה בששה בסיון, ובששה בסיון הוא 
את  מקדשים  שהיו  בזמן  ואמנם  לישראל.  תורה  ניתנה  שבו  היום 
חסר,  ניסן  חודש  אף  שיהיה  אפשר  היה  הראייה,  פי  על  החדשים 
ואם  בסיון,  לעומר בשבעה  יום חמשים  ויחול חג השבועות שהוא 
היה גם חודש אייר מלא היה חל חג השבועות בחמשה בסיון, ואף 
שאינו ביום מתן תורה, אין בכך כלום, שהכתוב לא תלה חג השבועות 
ביום מתן תורה, ולא ביום מסוים לחודש, אלא בחמשים יום לעומר. 
אלא לפי שבחשבון המסור בידינו לעולם יהיה יום חמישים לעומר 

בששה בסיון שהוא יום מתן תורה, נקרא זמן מתן תורתינו. 

הכוכבים  לצאת  עד  החג  של  ערבית  תפילת  את  לאחר  צריך  האם 
משום "תמימות"?

אין צריך לאחר את תפלת ערבית עד צאת הכוכבים משום תמימות, 
וכן נהגו בחו"ל להקדים ולהתפלל מבעוד יום כשאר ערבי שבתות 

וימים טובים כדי להוסיף מחול על הקודש.

יום  מבעוד  לקדש  יכול  טובים  וימים  שבתות  שבכל  אע"פ  אמנם 
שמצוה להוסיף מחול על הקודש, בחג השבועות יש להמתין מלקדש 

עד צאת הכוכבים, כיון שנאמר שבע שבתות תמימות תהיינה.

האם ניתן ללמוד בליל שבועות כל מה שליבי חפץ?

אף מי שחשקה נפשו ללמוד דברים אחרים בלילה זה, צריך ללמוד 
לדברים  המסוגל  הוא  זה  תיקון  כי  בתנ"ך,  התיקון  סדר  תחלה 
נשגבים העומדים ברומו של עולם , ואחר כך יעסוק במה שלבו חפץ.

מי שנשאר ער כל הלילה: א. האם צריך ליטול ידיו בבוקר?

ב. מהם ההנהגות לענין ברכות השחר והתורה?

א. לדעת מרן השלחן ערוך יש ליטול ידים לסירוגין בלא ברכה, ]ואם 
הפוסקים  רוב  לדעת  המכוסים,  במקומות  בידיו  ונגע  צרכיו  עשה 
מברך על נטילת ידים[, אולם לא נהגו ליטול את ידיהם כלל, וכדעת 
הסוברים שאין רוח רעה שולטת אלא בשינה . ]ולפי זה אף אם עשה 

צרכיו נגע במקומות המכוסים יטול בלא ברכה[. 

ב. כשיעלה עמוד השחר יזהר שלא ללמוד או לקרוא איזה פסוק עד 
וכן מנהגינו שמיד בעלות השחר מפסיקים  ברכות התורה,  שיברך 
הלימוד, ואומר הש"צ קדיש דרבנן, ולאחריו אומרים ברכות השחר 
השחר   ברכות  כל  לברך  השאמי  קהילות  ]מנהג  התורה  וברכות 
)מלבד על נטילת ידים כדלעיל(, בקהילות הבלדי אין מברכים ברכת 

המעביר שינה[.

האם יום שאחר החג יש לו הנהגה מיוחדת או שהוא כשאר הימים?

היום שאחר חג השבועות נקרא אסרו חג ואסור להתענות בו, כיון 
שאם חל עצרת בשבת היו מקריבין קרבנות למחרת השבת.

"דבר אל בני ישראל איש או אשה 
כי יפליא לנדור נדר נזיר" )במדבר ו, ב(

נזירות שלושים  ונזירות שלושים פעמים בפרשה, כי סתם  ונכתב נדר 
יום, כן כתב בעל הטורים, ולכאורה יום שלושים שגמר נזירותו, אז ראוי 
קדוש  רצונו,  וכובש  יין  לשתות  הרבה  משתוקק  כי  יען  קדוש,  לקרותו 
הוא,  אבל ביום א' אין תשוקתו מרובה לשתות ואינו נקרא  אז קדוש, 
הימים  כל  נתעלו  שגמר  אחרי  כי  יום,  ל'  כנגד  פעמים  ל'  נכתב  ולכן 
בקדושה אחרונה של יום ל', להיות כל הימים כיום ל' בקדושה אחת, 
שכינה  עליו  תשרה  שאם  לך  לומר  וז"ל,  שם  הטורים  בעל  כתב  ועוד 

מחמת נזרו עיי"ש.

שלימה,  פרשה  עליו  נכתב  הנזיר,  שזכה  הכבוד  גודל  את  וראו  הביטו 
ולהודיע כי בכל השלושים יום, חל עליו קדושה עליונה של יום ל' הקשה 
יותר, והודיע הכתוב עוד שראוי שתשרה עליו שכינה, למה זאת הרעש 
כי יפליא לשון פלא, כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם, והוא דבר פלא 
לשבור תאוותו, כן כתב החכם ראא"ע ז"ל, ועיין עוד בא"ע פס' ז' וז"ל, 
דע כי כל בני האדם עבדי התאוות, והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת 

מלכות בראשו, כל שהוא חפשי מן התאוות.

ל'  רק  מי שנבדל  על  הגדול שהרעישה התורה  וראו את הרעש  הביטו 
יום מיין לבד, ועשה כן כי היין מאבד את הדעת, וכן בא"ע מפורש, והנה 
לא עשה רק שמירה שלא לבלבל הדעת משכרות, ושכרו כל כך מרובה 
אף רק על ל' יום, מי שהוא עמל לצאת התרדמה של שטות היותר מצוי 
של  תרדמה  אבל  לדעתו,  ישוב  יינו  תפוג  כאשר  שכרות,  כי  משכרות, 
שטות אדם נטבע בה ביון מצולה כל ימיו, המייגע את עצמו להימלט 
כמה  להטיב  להשכיל  מחשבות  לחשוב  דעתו  לעורר  ולהיפוך  ממנה, 
פעמים שלושים, היש קץ לכבודו וגודלו לפי חשבון הנזיר שכתבנו, כי 
קדושת יום ששים תקדש כפלי כפליים כל ימי שלושים הראשונים וכל 

שכן אחרונים, ולפי חשבון זה עוד ועוד להשתומם.

ונוראות להפליא ממליצתם ז"ל, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן 
היין )נזיר ב'(, הורו לנו העניין שכתבנו, כי העיקר הנדרש לנו לקבל עול 
המצוות, פירוש, להיות ירא חטא, להתרחק שבעים שערים מן החטא, 
וכי מי שאינו רואה סוטה בקלקולה אל  וזהו הרואה סוטה בקלקולה, 
כוונתם  היין משחית הדעת, אבל  ? הלא בלאו הכי  היין  יזיר עצמו מן 
כוונתו בנזירות להיות בורח מן העבירה שבעים  לייעץ האדם שתהיה 
הרבה  שישתה  מזה  ימשך  פן  כלל,  יין  לשתות  שלא  פירוש  שערים, 
חטא,  ירא  להיות  עצמו  שירגיל  גדולה  יותר  וקדושתו  לעבירות,  ויבוא 
היינו קבלת עול המצוות הבא אחרי קבלת עול מלכות שמיים בשלמות, 
ולימדה לנו התורה לחשוב תמיד להתרחק מן החטא ותתעלה קדושתו 

יותר מסתם נזיר.

ומזה נבין גודל העניין של עסק המוסר במחשבה והתבוננות כראוי, עד 
שירגיש בעצמו פחד הדין הגדול, ובפרט להיות ירא חטא, כמה פרשיות 
יהא  מחלקו  חלקו,  אשרי  למעלה,  המבואר  החשבון  לפי  בזה  יש  נזיר 
חלקנו. היוצא מכל הנ"ל, להתרגל בלימוד המוסר בהשכלה יתירה, עד 
שירגיש בעצמו פחד יום הדין של מעלה, וירגיש כי הוא דואג לאחריתו 
באמת, וגם להרגיל עצמו להסב כל דבר לשמים, וכמה וכמה פרשיות 

נזיר נכתבו עליו, אין די באר גודל העניין הלזה, 

הלוואי ונזכה לזה אכי"ר. )חכמה ומוסר(



העלון בחסות:

לתרומות, הקדשות ולחסות 
על העלון: 057-3160803

ם 052-8583352
הדר עיצובי

קופת העיר
יהודים יקרים! מצוה לשמח העניים ברגל, ומי שעושה 
הרמב"ם  ואומר  בו.  שמח  והקב"ה  חלקו,  ואשרי  אשריו 

העניים  בניו  שמשמח  מי  כמו  הקב"ה  לפני  שמחה  שאין 

את  יחוג  יהודי  שכל  לדאוג  עלינו  חובה  לכן  והיתומים. 

כראוי.  ומשפחתו  הוא  לטובה  עלינו  הבא  תורה  מתן  חג 

שהקב"ה ישפיע עליכם שפע ברכה והצלחה.

ניתן להעביר לרב אביעד ערוסי בטל':050-411-4582

מערכת תולדות יצחק ומתפללי בית כנסת 
"תפארת ישראל" ע"ע שולחים זר ברכות:

לשלמה ושושנה כברה בהכנס נכדם 
אורי חייט הי"ו לעול תורה ומצוות.

לשליו וגלית אדמוני בהכנס בנם ידידי'ה 
בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.

משולחן המערכת

 שלמה ב"ר
סעדיה כברה

הי"ו

 אתי ב"ר
יעקב דגן

ע"ה

 אסתר ב"ר
סעדיה כברה

הי"ו

יעקב ב"ר
סלימאן דגן

ע"ה

יונה ב"ר
זכריה הלוי

הי"ו

      משה ב"ר 
 דוד בשארי

          ע"ה 

 עמרם ב"ר
יצחק יחיא

הי"ו

 יהודית דנוך 
בת רומיה ויוסף

ע"ה

לרפואת

לע"נ

לרפואת

לע"נ

לרפואת

לע"נ

לרפואת

לרפואת

הרה"ג יחיא יצחק הלוי, נולד בצנעא בירת 
מוסא  הרב  לאביו  תרכ"ז,  בשנת  תימן 
יצחק למשפחת ששון הלוי שהיה מראשי 
הרב  היה  רומיה  אמו  מצד  וסבו  הקהילה 
רבת  לשושלת  בן  היה  וכן  מנצורה,  שלום 
ליהדות  שקמו  ונגידים  חכמים  של  אנפין 

תימן.

תחילת לימודו היה אצל סבו עד שזה נפטר בשנת התרמ"ד )1885(.  

למד  מכן  לאחר  גביו".  על  "עומד  כשסבו   11 בגיל  לשחיטה  הוסמך  הוא 
בישיבתו של הרב חיים קורח שם נודע ר' יחיא בלמדנותו הרבה.

הרבנים  גדולי  בין  שהיה  ההלכתי  בפולמוס  פעיל  חלק  נטל   1888 בשנת 
בדבר הספד תלמיד חכם ביום טוב שני. הרב הלוי כתב תשובה רחבה עם 
ידידו ובן גילו מארי אברהם אלנדאף )לימים דיין וראש הקהילה התימנית 
בירושלים( בה קבעו כי מותר לדרוש בשבחו של תלמיד חכם ביום טוב שני 

ושכך הוא מנהג תימן הקדום.

ורק בשנת 1905 החל  בשנת 1902 נבחר לרב הראשי של צנעא, אך סירב 
לשמש בתפקידו והיה למעשה הרב הראשי לכל קהילות יהודי תימן. הוכר 
ענפה  הייתה  הציבורית  פעילותו  דיפלומטית.  חכמה  ובעל  בתורה  כגדול 
ביותר. הוא מינה את הרב יחיא נחום כשליח בית דין צנעא לבדיקת הרבנים 
והשוחטים בכל מרחבי תימן. פעילות זו ביססה את מעמדו של הרב הראשי 
כסמכות הלכתית שאין לה עוררין ובכל הקהילות היה שמו נערץ. הוא פעל 
רישיונות עליה  יהודים מהתאסלמות כפוייה, דאג להשיג  יתומים  להצלת 
מנהיגי  עם  תמידי  בקשר  עמד  ימיו.  כל  לעלות  ייחל  אליה  ישראל  לארץ 
היישוב בארץ ישראל ועודד את העלייה לארץ ישראל מתוך מטרה להיאחז 
ישיבה  הקים  ישראל.  ובארץ  בחו"ל  יהודיות  קהילות  עם  בקשר  עמד  בה. 
כל  ובוקר.  ערב  ופוסקים  בש"ס  שיעורים  בה  נותן  כשהוא  בראשה  ועמד 
פעילותו הענפה של הרב הראשי הייתה ללא שכר, כדרכם של חכמי תימן 

לדורותיהם.

בית המדרש בו לימד הרב תורה והתפלל כל תפילותיו נקרא "אלמדרש". 
בין  לרמב"ם.  תורה  משנה  וירושלמי  בבלי  תלמוד  למדו  זה  מדרש  בבית 
מפיו.  תורה  ללמוד  ביקשו  אשר  החכמים  תלמידי  טובי  התקבצו  כתליו 
בשעה שתים אחר חצות לילה הקדים הרב את כולם בפתיחת שערי בית 
ארבעה  שהצטופפו  בתלמידים  המקום  התמלא  קלה  שעה  תוך  המדרש. 
סביב גמרא אחת לאור עששית נפט, זאת לאור קביעת הרמב"ם כי "אין 

אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה".

שם לב לבעיות כל התלמידים, כשהוא עונה לשואלים ושואל אחרים כדי 
לימודו היה בעומק העיון מתוך מגמה לאסוקי  לבדוק מה מידת הבנתם. 
שמעתתא אליבא דהלכתא. לסיום השיעור חזרו כולם יחד על מה שלמדו.

מתלמידיו המובהקים נמנים בנו, הרב שלום יצחק הלוי )לימים, דיין והרב 
)לימים, רב העיר הרצליה(  יוסף שמן  הראשי ליהודי תימן בישראל(, הרב 
ישיבתו  באי  מבין  שבע(.  בבאר  בביה"ד  דיין  )לימים,  חובארה  חיים  והרב 
המפורסמים היו גם הרב ישראל עוזרי )ראב"ד העיר בית עדאקה( שהיה 

כבן בית אצלו, והרב יחיא נחום שליח בית דין צנעא.

במשך  תימן  ליהודי  וראב"ד  הראשי  כרב  שימש  הלוי  יצחק  יחיא  הרב 
שלושים שנה בצנעא בירת תימן עד פטירתו בי"א בסיון התרצ"ב )1932(. 

מארי יחיא יצחק הלוי זצ"ל - קווים לדמותו

הילולת רשב"י בביהכנ"ס "תפארת ישראל". 
הילדים וההורים נהנו ממדורה, הרקדה, סעודה וחידון עשיר בפרסים.


