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תשובה מאהבה ותשובה מיראה

ש

הרב אריה שטרן שליט"א

תי מדרגות של תשובה נזכרות בפרשת ניצבי .המדרגה האחת – "ושבת עד ה' אלהי ושמעת
בקולו" ,והמדרגה השניה – "כי תשוב אל ה' אלהי בכל לבב ובכל נפש" )דברי ל'(.
כיוצא בזה נזכרות שתי המדרגות בדברי הנביא הושע ,בהפטרת שבת שובה .ראשית קורא הנביא
"שובה ישראל עד ה' אלהי" ,ואחר כ קורא הנביא "קחו עמכ דברי ושובו אל ה'" )הושע י"ד(.
וכמו כ אומר ג הנביא יואל בפרק ב' ,תחילה הוא מבקש "שובו עדי בכל לבבכ" ,ולאחר מכ
ממשי ומבקש "וקרעו לבבכ ואל בגדיכ ושובו אל ה'".
ובאותה צורה אנו נתקלי ג במגילת איכה .תחילה נאמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד
ה'" ,ואחר כ נאמר "נישא לבבנו אל כפי אל אל בשמי" )איכה ג'(.

בעל הכתב והקבלה מבאר שכא נרמזו שתי מדרגות התשובה האמורות בגמרא ביומא בד! פו,
שבתשובה מיראה הזדונות נעשות כשגגות ,ואילו בתשובה מאהבה הזדונות נהפכות לזכויות.
נמצא ,שבתשובה מיראה עדי קיי רוש החטא ,והוא כמו מחיצה מבדלת בי האד לבי
הקב"ה .אמנ ברור שג בתשובה זו האד מתקרב רבות אל ה' ,א עדי אינו יכול להידבק בו ממש.
על כ נאמר שובה עד ה' ,שהוא כמו האומר שבא עד הבית אבל אל תוכו לא נכנס ,רק עומד בסמו
אליו בריחוק מקו קצת.
אבל בתשובה מאהבה ,עליה נאמר שבמקו שבעלי תשובה עומדי אי צדיקי גמורי יכולי
לעמוד ,כי האד הזה מתעלה אל דביקות ה' הגמורה .ולגבי תשובה כזאת נאמר לשוב אל ה' ,כמו הבא
אל הבית ,שהגיע אל תו הבית ופנימיותו.
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"בהר ה' יראה"

ובזה ביאר הרב קוק זצ"ל את מה שאנחנו מתפללי ביו הכיפורי בשעת אמירת התחנו " :ומה
שחטאתי לפני מרק ברחמי הרבי ,אבל לא על ידי יסורי וחליי רעי" .וצרי להבי  ,שהרי
היסורי ה חלק בלתי נפרד מתהלי הכפרה ,וכמו שאומרת הגמ' ביומא שמי שעבר על כריתות
ומיתות בי"ד ועשה תשובה – תשובה ויוה"כ תולי ויסורי ממרקי  ,ורק מי שעבר על עשה ועל ל"ת יכול לכפר על עוונותיו בלא יסורי אלא ע"י
תשובה ויוה"כ בלבד.
וביאר בעולת ראיה ,שזה דוקא בתשובה מיראה שהזדונות נעשות כשגגות וצריכי כפרה ,אבל מי ששב מאהבה שהזדונות נעשות כזכויות
איננו צרי יסורי .ועל זה אנו מבקשי שיזכנו ה' ית' לתשובה מאהבה ,שלא נצטר ליסורי וחליי רעי.
ובאמת עיקר התפילה היא שנזכה לתשובה מאהבה ,כי זה הוא הדבר העיקרי  $שנזכה להתרוממות הגדולה באהבת ה' ,ובתורת טפל נרויח ג
שלא יהיו לנו היסורי.
מאמרים ודרשות לראש השנה

וכתב ש הרב זצ"ל שא"א לזכות לאהבת ה' ית' כי א ע"י התורה ,וכמו שאמרו בספרי על הפסוק ואהבת את ה' אלהי ,כיצד – והיו הדברי
האלה וכו' ,שע"י העיסוק בתורתו הקדושה מגיע לאהבתו ית'.
ואכ  ,שתי המדרגות של התשובה קשורות לשתי הצורות שבה אנו פוני אל הקב"ה – אבינו מלכנו .החוזר בתשובה מיראה פונה אל הקב"ה
בתור מל אשר אנו יראי מפניו ,אבל החוזר בתשובה מאהבה פונה אליו ית' בתור אבא רחו ואוהב .ובאמת אנו פוני אל הקב"ה בשתי הדרכי
ומבקשי" :סלח לנו אבינו כי חטאנו ,מחל לנו מלכנו כי פשענו".
אלא ,שהקשר שלנו אל הקב"ה בתור מל בא לידי ביטוי בעיקר בקיו מצוותיו ,ואילו הקשר שלנו אליו בתור אבא בא לידי ביטוי בלימוד
תורתו הקדושה .המל אינו מלמד מחכמתו לנתיניו ,אלא הוא מצוה עליה לקיי את פקודותיו .לעומתו האבא חולק ע בניו את חכמתו ,על מנת
שיבינו וישכילו היא ללכת בדרכיו.
על כ כשאנו מתפללי על התשובה אנו מבקשי שתי בקשות" :השיבנו אבינו לתורת וקרבנו מלכנו לעבודת" .מבחינת התשובה מיראה
אנו פוני אל המל שנזכה לעבוד את עבודתו ,ומבחינת התשובה מאהבה אנו מבקשי שיזכנו ללמוד ולדעת ולהבי את תורתו.
ובסופו של דבר אנו מבקשי "אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפני" ,אנחנו לא מסתפקי בתשובה חלקית ,אנו רוצי לזכות ולהגיע
לתשובה מאהבה ,שהיא תשובה מלאה ושלמה ,ובזכות התשובה השלמה נזכה ג לגאולה שלמה ומלאה.

עור :מוטי פקטר | הקלדה :יעקב סוקוליק
העלו יוצא לאור ע"י ישיבת "כר ביבנה" תגובות ,הערות והארות נית לשלוח לכתובתeshckolot@gmail.com :
נא לשמור על קדושת הגליו !
העלו מופיע ג באתרי הישיבה באינטרנט) www.kby.org.il :עברית() www.kby.org ,אנגלית(

יציאה מתחום הישיבה בשבת ) ב'(
הקדמה
בשבוע שעבר ביארנו די תחו שבת ,ולמדנו שני ענייני :א .מותר לאד
לצאת מסו! עירו )מבלי לטלטל חפצי( אלפיי אמה לכל רוח .ולכ מותר
להגיע בשבת מהישיבה לגבעת וושינגטו ומשגב דב א! בלי עירוב תחומי
)עיי תמונה(.
ב .עוד למדנו תקנת עירוב תחומי – שעל ידי שמניח מאכל סמו לסו!
האלפיי אמה מעירו ,מותר לו ללכת )לדבר מצוה( עוד אלפיי אמה לכל רוח
ממקו הנחת העירוב ,ולכ ע"י הנחת עירוב תחומי נית להגיע לבית הכנסת
של הישובי :עשרת ,נוה מבטח ,ביצרו וכפר אביב.
במאמר זה נלמד אי"ה כיצד נית ללכת יותר מבשיעור הנ"ל )על מנת להגיע
לישובי מישר וכפר מרדכי( ועוד נלמד לש מה מועיל עירוב תחומי .
ג .כיצד נית להארי את התחו
בעירובי סא שנינו המניח עירובו במקו המוק! לדיורי )עיר( ,אפילו הייתה
מדינה גדולה כננוה מהל את כולה וחוצה לה אלפיי אמה .וכ פסק השו"ע
בסימ ת"ח סעי! ב'.
לפי זה – א( למעשה סו! התחו )מדידת האלפיי אמה מריבוע העיר( נגמר
בתו עשרת ,א"כ נית להניח העירוב בתו עשרת.
ב( לרווחא דמילתא הרי שהישוב משגב דב נבלע כולו בתחו העיר ,א"כ אינו
ממעט ממדידת התחו אלא ד' אמות ולפי זה התחו נגמר באמצע עשרת,
ונית להניח העירוב בעשרת ומש נית לצאת עוד אלפיי אמה מסו! ריבוע
הישוב עשרת וכ נית להגיע מעשרת לבית הכנסת של הישובי כפר מרדכי
ומישר) .עיי בתמונה(
ד .תועלת העירוב תחומי
בעירובי ס מבואר עפ"י המשנה ,הנות עירוב במרחק מאה אמה מסו! העיר
)מזרח( א ממקו העירוב עד הצד השני של העיר )מערב( יש פחות מאלפיי
אמה )כגו שהעיר קטנה ומידותיה אל! על אל! אמה ,נעשית העיר כולה כ$ד'
אמות ומותר לו להל בכל העיר וא! חוצה
לה למערב ,אלפיי אמה פחות  100פחות
1
כזה:
אמות
ד'

ר' ניר ישי

לעניי שישלימו לו עליה מה שנשאר מהאלפיי אמה )דהיינו שאסור לו לצאת
מהצד השני של העיר כלל( אבל מכל מקו נחשבת כ$ד' אמות לעניי שהול
כולה ,הואיל ול בה ,וכ פסק הרמ"א )תח ,א( וכתב המשנ"ב – )ס"ק י"א(
דלכו"ע א ממקו שהניח עירובו הל אלפיי אמה והגיע לעיר אחרת ,אסור
לו ללכת בכל העיר ,אלא עד מקו שנגמרי האלפיי אמה שלו ,דלא היקל
הטור הכא אלא מפני של בעיר.
להלכה – האשכנזי נוהגי להקל כדעת הרמ"א ,אע"פ שהבה"ל הביא את
3
דעת אליהו רבה שכתב להחמיר כהשו"ע ומשמע שמצדד להלכה כמותו ,
האחרוני נחלקו עליו .4ולכאורה בני עדות המזרח הפוסקי כדעת מר לא
יוכלו לחזור לבית במידה ורחוק יותר מאלפיי אמה מהעירוב כמו בנידו
דיד  ,אמנ מצינו בכ! החיי )סימ תח ס"ק יד( דכתב – מכיוו שיש כמה
פוסקי דסברי כהטור – "על כ נראה דבשעת הדחק וצור גדול יש להקל",
וכ הובא בתחומי  5תשובה מאת הרב חיי דוד הלוי זצ"ל דבני עדות המזרח
יכולי לסמו על פסק הרמ"א להקל כיוו שעירוב תחומי נעשה רק לצור
מצוה בלבד.6
לסיכו – מותר להגיע בשבת )מבלי לטלטל חפצי( לבית הכנסת של הישובי
גבעת וושינגטו ומשגב דב א! בלי עירוב תחומי שהרי ה נמצאי בתו
תחו העיר .חז"ל התירו להניח עירוב תחומי לצור מצוה ,וע"י עירוב תחומי
נית להגיע לישובי :נוה מבטח ,עשרת ,ביצרו וכפר אביב .עפ"י המבואר
לעיל נית להניח העירוב בתו עשרת ,ומש יש אלפיי אמה לכל רוח ואז
מותר להגיע לישובי כפר מרדכי ומישר .האשכנזי יכולי להסתמ על היתר
עירוב תחומי וא! לחזור לעיר ולבית לדעת ה"מנחת פיתי" א מניח עירוב
בעשרת אסור לחזור לעירו ,ובספר "נתיבות השבת" חלק עליו ולמעשה צרי
עיו  ,7והפוסקי הספרדי 8נחלקו הא יש להקל כהרמ"א ,ונהרא ונהרא
ופשטיה.
מאמר זה נכתב בסיוע ובהתיעצות ע הרב רובנישטיי  ,הרב טובי ,הרב סר!,
הרב מינ0
ור' נחו
זיטר ,תודה
ויישר כח.

אמנ א ממקו הנחת העירוב מדד
אלפיי אמה והגיע לאמצע העיר )כגו
שהעיר גדולה  3000אמה( כזה:

"אי לו אלא חצי העיר" – בביאור משפט
זה נחלקו הטור והרמב":
לשיטת הרמב" – )פרק כ"ז מהלכות שבת(
יש לבאר הגמרא כפשוטה ואסור לו להל
בעירו אלא עד מקו שנגמרו האלפיי אמה
ממקו עירובו ,וכ פסק השו"ע )סימ תח
סעי! א( וביאר המג אברה – אע"פ
שבזמ בי השמשות א נמדוד מביתו עד
מקו הנחת העירוב ,נמצא יותר מאלפיי
אמה ,מותר לו להל בחצי עירו שלצד
העירוב כל עוד שלא הול לכיוו העירוב
שלו .א ברגע שיצא מתחו עירו ,מותר לו
ליל רק אלפיי אמה לכל רוח ממקו
עירובו.2
א הטור – ביאר דברי הגמרא – א הניח
עירובו בסו! העיר וכלו האלפיי אמה
באמצע העיר" ,אי לו אלא חצי העיר" –
 1והוא הדי א ממקו הנחת העירוב מדד אלפיי אמה מזרחה ובתו האלפיי אמה "נבלעה" עיר
קטנה ,העיר מתבטלת ונחשבת כד' אמות ,ומסו! העיר יש לו עוד אלפיי אמה ,פחות המרחק
מהעירוב לעיר פחות ד' אמות.
 2במילי אחרות :א הל מהישיבה לעשרת מותר לו לחזור מעשרת עד תחילת גבעת וושינגטו ,
כ יש לדייק מדברי הבה"ל בסימ ת"ח ,א' ד"ה רחוק ,וכ מהמשנ"ב בס"ק ז' משמע דאסור לו
להל לצד השני.

 3בשעה"צ ס"ק יא כתב דאי למחות ביד המקילי.
 4עיי חיי אד כלל עז אות ג ובשו"ע הגר"ז ובחזו"א סימ קי אות טו.

 5חלק ה עמוד .43
 6אמנ אמרו לי ששאלו את הרב מרדכי אליהו שליט"א בנדו ולא הסכי להקל לספרדי.
 7וכל הדיו רק לעניי תפילת הבוקר א לא לעניי תפילת הערב דאז לא נחשב ל בה.
 8הערת הרב סר! שליט"א :וכבר נודע דעת הגרע"י שליט"א בכמה דוכתי שספרדי המיקל כהרמ"א
נגד הוראת מר להחמיר ,צרי תשובה וכפרה ביו הכיפורי .עיי יבי"א ח"א חאו"ח סימ מ' אות
ג וח"ה סימ מ"ג אות ז' וחזו"ע ח"ב עמוד סג ובפרט הכא שלא הזכיר מר השו"ע דעת המקילי.

טענת אונס– אין אונס בגיטין
ניתן לשלוח תשובות לתיבת הדוא"לeshckolot@gmail.com :

הרב בן-ציון אלגזי שליט"א

שאלה :איתא בר"ה כו .שהטע שקר פרה פסולה לשופר הוא משו דקיימא גילדא גילדא ומחזי כשניי ושלושה שופרות ושופר אחד אמר רחמנא ולא שניי
ושלושה שופרות .וקשה א"כ ,מדוע אפשר לכתוב גט על קר פרה ,הרי ספר אחד אמר רחמנא ולא שניי ושלושה ספרי?

התשובה תפורס בעז"ה בגליו הבא
תשובה לשאלה הקודמת :שאלנו ,מדוע מי שאונסי אותו לעבוד ע"ז מחוייב ליהרג ולא לעבור הרי באונס המעשה לא נקרא על שמו ולא נקרא שעובר .ונראה
לתר 0שבאמת מצד איסור ע"ז הוא לא יהיה חייב למסור נפשו שהרי זה לא נקרא שעבד ע"ז )ותדע ,שהרי א בחר לעבוד ע"ז אינו חייב מיתה בבי"ד( .א מצד

חילול ה' הוא יהיה חייב למסור את נפשו ,רק מצד חילול ה' שיש בג' העבירות החמורות הוא חייב ליהרג ולא לעבור.

ברכת חתנים

א

יתא בגמרא בכתובות ד! ח" .רב איקלע לבי רב כהנא יומא קמא
ברי כלוהו ,מכא ואיל אי איכא פני חדשות ברי כולהו ,ואי
לא אפושי שמחה בעלמא הוא".
ונחלקו הראשוני מהי הסיבה שמחמת הפני החדשות אנו מברכי
שבע וברכות ,ואילו בהעדר פני חדשות אי אנו מברכי אלא ברכה
אחת בלבד.
כתב הרמב" בפ"ב מהלכות ברכות הלכה י'" :ברכה זו שמוסיפי
בבית חתני הוא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואי  ...אבל א היו
האוכלי האחרי שלא שמעו ברכות הנישואי בשעת נישואי מברכי
בשביל אחר ברכת המזו שבע ברכות" עכ"ל .העולה מדברי הרמב",
שעיקר ההוספה של השבע ברכות היא משו שהפני החדשות לא
שמעו את הברכות בעת הנישואי וכביכול אנו מברכי בשביל את שבע
הברכות ובלשו הרמב"" :אבל א היו האחרי שלא שמעו ברכת
הנישואי מברכי בשביל וכו'".
מאיד ,מצינו בדברי הרא"ש בפ"ק בכתובות סי' י"ג סברא אחרת
מדוע אומרי כל שבע הברכות מחמת נוכחות של הפני החדשות והיא
שה גורמי לשמחה יתירה למסובי וכ לחת ולכלה .ובלשו הרא"ש
ש " :ונראה דלא מקרו פני חדשות אלא בני אד שמרבי בשביל
שמחה ביותר" .ומפשטות דברי הרא"ש עולה ,דעיקר התקנה שמברכי
את שבע הברכות דווקא כשיש פני חדשות ,היא בעקבות השמחה
היתירה שה גורמי למסובי .לדעת הרא"ש ,בשונה מדעת הרמב",
החיוב ואור הזרקורי של אמירת שבע הברכות מוסב כלפי כל הסועדי
מה שאי כ לדעת הרמב" ,שהברכות מופנות כלפי הפני החדשות.
רבינו חיי הלוי בחידושי על הש"ס )מובא בש הגרי"ז זצ"ל(
סימ ק' הביא נפק"מ בי השיטות וז"ל" :והנה בפני חדשות שיטת

נטילת תרופות לפני קידוש

א

ד הסובל ממיחושי או מקצת חולי אסור לו ליטול תרופה בשבת
על מנת להקל על מיחושיו או לרפא את החולי.1
א התירו חז"ל ליטול תרופות בשבת בכמה מצבי:
 (1סכנת איבר 2באופ שיש חשש שיפסיק לתפקד אפילו א החולה
לא נפל למשכב.3
 (2חולה שאי בו סכנה שנפל למשכב או שחלה כל גופו.4
 (3הסובל ממיחוש וצרי ליטול תרופה מספר ימי רצופי וא ידלג
5
על יו התרופה לא תפעל
 (4נטילת תרופה למניעת חולי מיידי או שיבוא לאחר זמ א! שאינו
חולה כעת.6
חולה כדלעיל יוכל ליטול תרופות בשבת לפני קידוש ותפילה ואפ'
ע מי  .7א ישנ תרופות שההנחיה הרפואית היא לטל יחד ע
מזו )על קיבה מלאה( .תרופות המוחדרות דר הפה נספגות בגו! ,לאחר
 1גזירה משו שחיקת סממני.
 2מובא בשו"ע או"ח שכח' סי"ז שאסור לעשות עבור זה מלאכות דאורייתא אלא דרבנ
ונטילת תרופה היא גזירת חכמי.
 3ארחות שבת פ' כ' הע' קעד'
 4רמ"א ש סע' לזו ע"ע באג"מ ח"ג סי' נ"ג גבי חולה כזה שסובל ממיחוש נוס! שאע"פ
שבגדר חולה הוא מיחוש זה לא עשאו חולה .ונלענ"ד שא יש לפניו ב' תרופות א'
רפואתה מועילה רק לחולי ואחת לחולי ולמיחוש שרי להעדי! את התרופה השנייה,
שעדיי זו תרופה לחולי הותרה ולא גזרינ בה בגלל המיחוש משו שחיקת סממני .
 5אמנ ג דבר זה נתו במחלוקת הפוסקי :יש שהתירו רק במקו שחייב לטלה למש
שבעה ימי רצופי שודאי שבת ביניה א בפחות החמירו שיתחיל ויסיי במהל
השבוע ולא יטול בשבת,שש"כ פ' ל"ד הערה ע"ו ,אא"כ היה חייב להתחיל לפני
שבת,שולח שלמה ]רפואה[ ח"ב עמ' קע"ג .יש שהתירו ג א צרי לטלה חמישה ימי
ואפי' פחות ובלבד שיתחיל לטלה לפני שבת,ספר החיי לגר"ש קלוגר ס' שכח ,ויש
שלמדו סברא זו מגמ' שבת קמ' .ועוד הקלו להתחיל לטלה מערב שבת מהטע שרק
במיחוש בעלמא אסור לקחת תרופה אלא שיעבור מעצמו משא"כ א רופא ציווה ליטול
תרופה מחמת שאינו יתרפא מעצמו ללא טיפול תרופתי ממוש,מובא בארחות שבת ש
הערה קע"ט שזו סברת החזו"א וכ נהג בעל הקהילות יעקב.
 6עפ"י גמ' שבת קמ' .וכ"פ בשש"כ ש בש הגרשז"א ובאג"מ או"ח ח"ג סי' נ"ג.
 7נפסק בשו"ע רע"א סע' ד' שאסור לטעו כלו קוד שיקדש ואפ' מי ומסיק המ"ב
ש ס"ק יג' שמותר לשטו! פיו במי כיוו שלא להנאת עצמו זה ומובא בשש"כ ,פ' נ"ב
סע' ג' ,מכא משמע שחולה שצרי ליטול תרופה ע מי לפני קידוש מותר לו כיוו
שאי לו הנאה בשתייה זו והראיה שאינו צרי לבר על מי אלו,עיי שו"ע ר"ד ז'.

טל לוי )ב'(
תוספות דשבת מקרי ג"כ פני חדשות ,משו דהוא אפושי שמחה ,והיינו
לשיטת הברכות תלוי בשמחה ,אבל הר"מ כתב דהדי של פני חדשות
הוא כל אות שלא שמעו הברכה ולא התנה כלל שירבה הסעודה
בשבילו" ויוצא לפו שיטת הרמב" דבשבת עדיי יצטרכו לחזר אחרי
פני חדשות לצור אמירת שבע ברכות ,מה שאי כ לשיטת הרא"ש
ושאר ראשוני הסוברי שעניי הברכות מותנה בשמחת הסעודה והיות
ויש כא תוספת שמחה מחמת השבת עצמה ,אי צור בייבוא תוספת
שמחה ע"י פני חדשות.
נפק"מ נוספת שנית להציע ,היא די עובר אורח שמוזמ אקראית רק
בשביל מילוי תפקיד של פני חדשות .לפי שיטת הרמב" ,לכאורה אי
בעיה שיברכו מחמתו שהרי חל עליו הגדר של אחד שלא שמע הברכות
בשעת הנישואי  .מצד שני אליבא דהרא"ש וסיעתו נית לומר שאולי לא
יצטרכו לבר ,דאיזה שמחה הוסי! הפני החדשות לחת  ,לכלה
ולסועדי דהרי כתב הרא"ש" :דבעינ פני חדשות כזה שבשבילו
מרבי יותר בשמחה" ואולי עובר האורח דיד  ,אינו מרבה בשמחה
בשונה מאורח שמרבה שמחה לסועדי אשר לא השתת! עד כה באחת
מסעודות החת .
בקה"י סימ ו' מובאת נפק"מ נוספת בי השיטות והיא די "פני
חדשות$קט " ,אשר מוסי! שמחה .בשלמא לשיטת הרא"ש נית לומר
שיברכו דהרי הוא מוסי! שמחה ומאי שנא שמחה הנגרמת ע"י גדול
לשמחה הנגרמת ע"י קט  .בר ,לשיטת הרמב" שכל עניי הפני
החדשות הוא משו שלא שמע הברכות ,נאמר לא שיי לבר עקב קט
דהא אינו בר חיובא למצוות .ומיהו לדינא דהלכתא השאיר זאת הקה"י
בצ"ע.

מאור דוד בראל )ד'(
8

הגעת לקיבה ולמעיי ,דר דופ המעי ונכנסות למחזור הד הקט
מש עברות סינו בכבד וחוזרות למחזור הד הכללי .תרופות מסוימות
מגרות את הקיבה עלולות להזיק לרפידתה )כגו אספרי  ,משככי כאבי
ועוד( ולגרו לכיבי במערכת העיכול .9בכדי למנוע גירוי זה ניתנת
הנחיה רפואית ליטול תרופות אלו על קיבה מלאה .מזו בקיבה יגרו
לפרוק מינימאלי של התרופה בקיבה ובכ יאפשר לה להתפרק בהמש
מערכת העיכול במקומות שש החומר התרופתי לא יפגע ברפידת.
כיצד ינהג חולה שקיבל הנחיה רפואית לאכול ע נטילת התרופה קוד
קידוש?
מובא בשו"ע ,אסור לו לאד לטעו כלו קוד שיקדש בי קידוש
של לילה בי קידוש של יו בי אנשי בי נשי.10
איסור הטעימה בער"ש מתחיל ע השקיעה או בשעה שמקבל עליו
שבת ,ולכ יכול לסעוד מבעוד יו ,מאיד בשעות הבוקר איסור הטעימה
מתחיל מיד אחרי תפילת שחרית 11וכיוו שאי אפשרות לסעוד קוד לכ
נחלקו הפוסקי בדבר ופסק החפ 0חיי )בה"ל רפ"ט ד"ה חובת קידוש(
שפשוט שצרי לקדש תחילה .12והביא באג"מ )ש( דלמעשה כבר הורה
זק )החפ 0חיי( ויש לקדש תחילה וכ פסק בילקו"י )שבת ד' עמ'
קל"א( והוסי! שיחזור ויקדש שוב אחר התפילה .ואזלינ בתר רובא וכ
נקטינ לדינא.
לסיכו חולה שאב"ס שלפני קידוש צרי ליטול תרופה$ע מי
לכו"ע אינו צרי לקדש,וא צרי ליטול תרופה ע מזו יש לו לקדש
קוד שיאכל .וא הנ"ד לפני תפילת שחרית טוב א יאמר תחילה
לפחות ברכות התורה ופרשה ראשונה של ק"ש.13
 8בו נספגי חומרי המזו והפסולת מהמעיי וסיומו בכבד שמסנ את הד מרעלי
ומשלבו במחזור הד הכללי.
 9כיבי$פצעי .אחד הפצעי המפורסמי שבה הוא כיב קיבה עיכולי)אולקוס( שנוצר
כתוצאה מחוצת הקיבה שמאכלת אזורי בקיבה וגורמת לפצעי עמוקי .אחד הגורמי
לכיב זה הוא גור תרופתי$כימי שמשבש את איזו החומציות בקיבה.
 10רע"א סע' ד',קידוש של יו רפ"ט סע' א',אנשי ונשי רפ"ט מ"ב ס"ק ו'.
 11רפ"ט סע' א'
 12כ"פ שש"כ נ"ב סע' יב' ,אג"מ ח' ב' סוסי' כח'.
 13שש"כ נ"ב יב' .וע"ע היטב בשקו"ט של הגרשז"א $בשש"כ ש הערה לו' דלמה לא
יתפלל תפילה קצרה שבח ויצא י"ח לרמב" ויקדש ויאכל ואח"כ יתפלל בציבור.
ובשולח שלמה]רפואה[ ח"א עמ' קנ"ד ,שא יאכל לשיעורי פחות מזמ אכילת פרס
אינו נחשב אכילה לתענית וה"ה בנ"ד לכאורה ,ודו"ק.

גדול עליהם

אילן סבג )ז'(

א

לול כבר כא ויותר משאר הזמני רוח ההתעלות הרוחנית מורגשת
באוויר' ,הכל מכוו למעלה' .בישיבה עושי הכל כדי שנתעלה:
שיעורי ,שיחות כלליות ,שיחות אישיות ,ובעיקר בעיקר עבודה
עצמית .פתאו ,סדר מוסר מתאר מחצי שעה  $לשעה ביו .אנשי
מקבלי על עצמ קבלות קטנות וניתנות לביצוע כדי לא להגיע ב'ידיי
ריקות' ליו הדי  .אמירות שונות נשמעות ברחבי הישיבה" :תזהר
מלשה"ר ,בכל זאת חודש אלול"" ,אל תדליק את האור ,עכשיו  1:30בלילה
– שלא יהיה גזל שינה" .אמירות הנשמעות בכל השנה א ביתר תוק!
בחודש אלול .א כול עולי ומתעלי ,אז למה אני מרגיש שאני יורד?!

הקושי כסימ לקדושה
קשיי בעבודת ה' במש השנה ,ה מנת חלק של רבי .בד"כ לפני
'סו! זמ ' מוזהרי תלמידי הישיבה מנסיונות 'בי הזמני' 1הקשי ברחוב
ובבית .א בד בבד מתבקשי לשמור על מעמד כבני תורה ולהמשי
בלימוד הסדיר בכל יו רק ב'הילו נמו' )כדברי רה"י שליט"א( .לכאורה
בקשה זו' ,ללמוד בחופש' ,פשוטה והגיונית .אול ,לענ"ד יש בה עומק
מסוי .חז"ל אמרו שהלומד תורה בזמ שאי היא חביבה על אחרי ואינ
לומדי בה ,נוטל שכר כנגד כול .2אפשר לומר ,שכאשר יש ירידה בכמות
הלומדי ישנה מעי עלייה באיכות הלימוד .3הא נכו לומר שאותו תלמיד,
שנשאר 'בודד במערכה' ,יבי כל דבר שילמד וכל אשר יעבור לנגד עיניו
יהיה נהיר ובריר? זאת לא אדע ,אבל ודאי שהנסיו לשבת וללמוד )אצל רוב
האנשי( גדול יותר ,וכשהנסיו גדול ג פוטנציאל הקדושה גדול וחבל
לפספס הזדמנות כזו של קדושה הניקרת לידינו.
1

'זמ ביניי' ,כל אחד לשיטתו
 2ברכות סג' ,ילקו"ש תהילי )תתעה( ,ספר חסידי )רסא(
3וודאי שאנו שואפי שילמדו בכמות ובאיכות

קדושת ה'זמ '
תקופת אלול בעצ מהותה היא תקופה מרוממת .ארבעי הימי עד
יוה"כ ובעיקר עשי"ת הינ זמני 'מתוכנני מראש' ומיועדי לקרבה
אלוקית .4אד שינצל זאת כדי להתקרב לקב"ה ,סביר להניח שכל השנה
שלו תראה אחרת .אחד שלא עבד על עצמו )במוב החיובי( במש הזמ
הנ"ל ,יהיה קשה לומר שהוא לא יתעלה כלל ,אבל אחרי אלול ובמיוחד
לאחר העליה החדה ביוה"כ ,יתברר הדבר למפרע.
בימי אלו פוטנציאל הקדושה גדול ,ובשונה מתקופת 'בי הזמני',
שהנסיו מביא עמו קדושה ,בזמ אלול הקדושה מגיעה ב'צורה חיובית' ולא
'על דר השלילה' .אול ,ג היצר יודע ש'אי יאוש בעול כלל' וגור
לבחורי בינינו להרגיש שזה 'גדול עליה' ושה אינ מתקדמי בעבודת
ה' ואולי א! יורדי בה .5א אל לנו לתת לאשליה זו של היצר להטעות
אותנו לחשוב כ .משל לאד הנמצא בחדר גדול מאוד ומרגיש שהוא קט
)פיזית( כיו שאינו ממלא את כל החלל .למרות שזהו דבר מבהיל ומרתיע
ברגע הראשו צרי להסתכל על דברי גדולי בצורה הנכונה .נניח שהיו
מגדילי לאד את סכו 'תקרת האשראי' בכרטיס בלי ריבית נוספת .הרי
ודאי דבר זה מעיד שחברת האשראי סומכת עליו שיוכל להחזיר .אול,
באמת ,חברת האשראי מקווה שיתרגל להוציא יותר .להבדיל ,בזמ הזה
הקב"ה מגדיל לנו את האפשרות לגדול ולהתעלות .ואמנ ע הקדושה
מגיעי הנסיונות א א נמשי להתאמ 0ונתרגל עכשיו 'להוציא יותר' על
עבודת ה' ,נוכל להוכיח ,ג לעצמנו ,שהיה שווה לסמו עלינו.
4גידולי מוסר )עמ' יז,כח'( ועוד ר' צדוק הכה מלובלי ,
5ה'בעיה' המועלת כא הינה בעיה פנימית שבאה לידי ביטוי בצורות חיצוניות שונות.

"אתם נצבים היום כלכם"

כ

מעט כל המפרשי על התורה מסבירי את תחילת פ' נצבי כפיוס
לבנ"י שעומדי בהל ופחד אחרי ששמעו את הקללות בפ' כי תבוא
שקראנו בשבוע שעבר .וכדי לפייס משה רבינו הזכיר לבנ"י שה
יכולי להיות בטוחי שהש"י לא רוצה להשמיד ,וכ שהיחס שיש בי
בנ"י להש"י הוא לא רק קרוב מאוד אלא ג קשר של קיימא שלא יותר
לעול .נית לראות עניי זה בפסוקי הפרשה :ראשית ,בהצהרת "את נצבי
היו כולכ לפני ה' אלוקיכ" אי הכוונה רק לספר עובדה מציאותית שה
עומדי כא  ,אלא נסיו להרגיע את בנ"י ולהראות לה שא הש"י הציל
אות מכ"כ הרבה אויבי בניסי גלויי ,ועדיי ה ניצבי ,מוכח שאי
סכנת השמדה מרחפת עליה .וזהו פירוש" "את נצבי היו" את נצבי
והולכי על האדמה ולא שוכבי תחתיה.
הפיוס השני היותר מנח הוא הבטחת הש"י להיות קרוב אלינו תמיד ולא
להשליכנו או להעזבינו מלהיות עמו .וזהו הפסוק "לעבר בברית ה'
אלקי ...למע הקי אות היו לו לע והוא יהיה ל לאלוקי כאשר דבר
ל וכאשר נשבע לאבותי לאברה ליצחק וליעקב".
הנצי"ב מסביר שיסוד וקיו הברית התמידית הזאת היא ע"י ת"ת ,ועוד
מסביר שביטול תורה עלול ליצור ניתוק בי עמ"י להש"י .וכ כתב בפרק
כ"ט" :ואמר הלשו 'כרת עמ היו' היא הברית הנכרת להקמת ת"ת
בישראל" .ובהמש כתב" :חורב האר 0שגפרית ומלח שרפה כל ארצה לא
היה כי א ביטול תורה" .אבל עדיי צרי להבי למה ראה הנצי"ב צור
להדגיש דווקא את תלמוד התורה כדבר עקרוני שבלתו אי לנו זכות לגור
בא"י ,ולמה לא הדגיש כל המצוות ביחד ,שא חלילה יבטל מאחת מה
הוא פורק עול מלכות שמי.
אולי אפשר להבי את הדבר ע"י מה שאמרו הרבה נביאי בתנ"
ובמיוחד שלמה המל בשרה"ש ,בדר משל שאנחנו מתיחסי אל הש"י
כמו שאשה מתיחסת לבעלה .וכמו שאיש אוהב את אשתו כ הש"י אוהב
אותנו ...וכמו שיש כמה חלקי בתהלי החתונה ע"פ דת משה וישראל ,כ
ג הש"י מתיחס אלינו .בתהלי החתונה יש קידושי  ,ולאחר תקופה
מסויימת באי הנישואי כלומר הבאת האישה אל בית בעלה .את הדמיו
לתהלי הזה נית לראות בפ' נצבי .כמה פעמי בהיסטוריה היהודית
מוציאי הבטחות מהש"י אלינו אי שנרבה ונהיה לע קדושו .אבל הבטחת
הבטחות שנמצאת בהיסטוריה שלנו היא מעמד הר סיני בו הבטחנו
והובטחנו להיות שומרי התורה לנצח ולא ע אחר .מעמד זה דומה למעשה
הקידושי  .בפרשתנו עומדי אנו בגבול א"י ,האר 0הכי קדושה והכי קרובה
להש"י בעול ,כניסה לא"י היא דומה להבאה לביתו ,כלומר נשואי  .ורואי

יונתן עסקרייס-ווינקלר )ב'(
בחוש בלשו בנ"א שקוראי לגלות "גרוש" מ האר ,0באותה לשו שאד
מגרש אשתו.
א נבי כ את מת תורה ,אז אי נתינתה איזה מתנה רגילה מחמת
חיבתו ית' אל בנ"י ,אלא היא המעשה שממנו אנו מסכימי להיות ע
מקודש להש"י והוא התחייב להיות לנו לאלוקי ,היינו מעשה הקידושי .
יש הלכה ששונה מאוד בי מעשה הקידושי למעשה הגירושי  .כי אע"פ
שוודאי יתפוס מעשה גירושי הנעשה בלי הסכמת האשה ,כדי לקדש אשה
המעשה צרי להיות מדעתה בגלל שהיא צריכה לקבל ולקנות הדבר .כמו
כ  ,אי אנו יכולי לזכות לקירבת אלוקי בלי לקבל את התורה .אבל קבלת
התורה שונה בשני דרכי מקניית דבר גשמי נורמלי .כי התורה בעצמותה
האמיתית היא חפצא רוחנית ,ומשו"ה אי קנינ קני רגיל וכ הוא איננו חד$
פעמי .שלא שיי לקני התורה הקניני שהרמב" מסביר בתחילת הלכ'
מכירה שכל תכלית הקני היא להראות בעלות בדבר כגו לקנות קרקע
בחזקה או לקנות מטלטלי בהגבהה או משיכה שאתה מוכיח שיש ל זכות
שימוש בחפצא הנקנית .לא כ בתורה! בתורה אי קניית החפצא של הס"ת
יועיל להקנות עצמותה ,ולא נחשב קני התורה אלא קני ע ,0קל! ,ודיו
בלבד .אי הכוונה להגיד שאי לחפצא של הס"ת קדושה רבה ,אלא שאי
ה"מעשה קידושי " בינינו להש"י נעשה ע"י קניית החפצא של הס"ת שהיא
באמת רק מלבוש להחכמה האלוקית שבתוכה .בדבר לא מוגדר ולא סופי
כזה ,קנינה רק ע"י ת"ת וכל תיקוני האד להיות ת"ח .והוא מה שהתנא
אומר בפ"ו ממס' אבות גבי המ"ח קניני תורה .שכדי לקנותה אד צרי
להעשות את עצמו לכלי המקבל .ועוד ,לא מספיק שדור המדבר חיו בדר
הנכונה הזו ,שאי זוכי להיות ע קדוש אלא א כל דור ודור יקבלו עליה
לקנות התורה ע"י לימודה.
ואז אומרת לנו התורה בפ' נצבי שאי לחשוב שזהו עול לא הגיוני לקבל
עלינו .כי כמו כל יחס מוצלח בי איש ואשה ,אי הנתינה באה רק מצד א'
בלבד ,ג עבודתינו להש"י אינה בלי השלמה .כי על ידה אנחנו מוקדשי
ומיוחדי לפניו ית' .ובדברי הנביא ישעיה בהפטרת הפרשה ,אפי' בחו"ל או
בכל מקו שהוא ,הש"י לא שכח אותנו אלא הוא קרוב אלינו ,כמו שכתוב:
"בכל צרת לו צר" .אבל זהו רק הקרי ,בכתיב לא נמצא "לו" אלא "לא".
וביאר ה"מעיינה של תורה" שאי שתי המלי הללו נמצאות כא במקרה.
ה באות לומר לנו שכשאנחנו בגלות או "בכל צרת" היינו של עמ"י" ,לו
צר" יש ג להש"י צר בגלל שהוא כ"כ קרוב .ומשו"ה אפשר לקרוא את
הכתיב "לא צר" ,בגלל קירבתו כבר אי הצר כואב לנו כ"כ.
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