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 על נשיא משה שמינהו עוזיאל בן אליצפן של נשיאותו על נתקנא, משה עם לחלוק קרח ראה מה

 מאתים וכנס עמד עשה? מה. דבריו את ומבטל עליו חולק הריני אמר.... הדבור פי על קהת בני

 טלית לו אמרו. משה לפני ועמדו באו. תכלת שכולן טליתות סנהדראות... והלבישן ראשי חמישים

 .)תנחומא, מובא בפירוש רש"י( פטורה או בציצית חייבת תכלת של שכולה

רור שיש הבדל קרח, דתן ואבירם, לבין מאתיים יבב נבחין ,אם נתבונן בעונש שקיבלו החולקים על משה

. קרח, דתן ואבירם נבלעו באדמה, לא רק הם אלא גם רכושם וכל משפחתם וחמישים ראשי הסנהדראות

אש יצאה מקדש הקדשים ואכלה  –עונש חמור מאוד, לעומת מאתיים וחמישים איש שהצטרפו אליהם  –

 אותם, בדרך כבוד.

 הבדל נוסף אנו מוצאים בתגובת העם לעונש קרח ועדתו: "וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל

. העם הצטער על מותם של מאתיים וחמישים האנשים. )יז, ו(אהרן לאמר, אתם המיתם את עם ה'" 

לעומת זאת נראה שתגובתם על מות קרח שונה, שבפרשת עקב משה רבינו נואם לעם ישראל על השכר 

רהצפון לצדיקים ועל העונש הצפוי לרשעים, ושם נאמר: " ן ֱאִליָאב ֵניבְ  ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ָעָשה ַוֲאשֶׁ  ְראּוֵבן בֶׁ

ר ץ ָפְצָתה ֲאשֶׁ ת ָהָארֶׁ ת ַוִתְבָלֵעם ִפיהָ  אֶׁ ם ְואֶׁ ת ָבֵתיהֶׁ ם ְואֶׁ ר ַהְיקּום ָכל ְוֵאת ָאֳהֵליהֶׁ ם ֲאשֶׁ ב ְבַרְגֵליהֶׁ רֶׁ  ְבקֶׁ

 . משמע שהעם שמח על מותם.)דברים יא, ו(" ִיְשָרֵאל ָכל

 ועדתו לבין מאתיים וחמישים האנשים שהצטרפו אליו.א"כ צריך לבאר מהו ההבדל העקרוני בין קרח 

על כרחך צריך לומר שמאתיים וחמישים איש היו גדולי ישראל ממש גם ביראת ה' ואהבת ה', ולא חפצו 

ו בלבם אחר רצון ה' ומסרו עצמם במסירות נפש על אהבת רבכבוד ובשררה לשם עצמם, אלא תמיד הרה

 ה'.

ורתו אמת והם יקבלו את עונשם, רצו להסתפח לקח על מנת למרות שידעו בבירור שמשה אמת ות

שרצו לאבד את נפשותם על מנת להשיג קרבה  –להידבק לה', והם נקראים "החטאים האלה בנפשותם" 

 לה' שאינו לפי רצון ה'.

ולכן נסמכה פרשה זו לפרשת ציצית, לומר, גם אם הטלית עשויה כולה מתכלת, אסור לשנות אפילו פסיק 

ון ה', אלא חובה להטיל בה ציצית תכלת כפי שציוה ה'. אך הם טעו בזה, וסברו שיש להעדיף את אחד מרצ

 הקרבה לה' גם אם על ידי זה יחרגו ממסגרת כללי התורה. לכן העזו לקחת מחתות ולהקטיר קטורת.

ן )ועיישמים, נענשו בשריפה שיצאה מקודש הקדשים, בצורה מכובדת -אמנם היות וכוונתם הייתה לשם

 .עוד בפירוש הנצי"ב לפרשתינו(

העולם, ולכן נענשו  מן האדם את לעומת זה, קרח ועדתו פעלו מכח קנאת השררה והכבוד, אשר מוציאים

למה נכנס לשטות זו לבקש חסידות  –בצורה חמורה יותר. ועל זה תמה המדרש "אבל קרח שפקח היה" 

 . שהיא נגד רצון ה'

 הוא ראוי כלומר, בו אלקים רוח אשר להיות ממשיכו של משה, "אישולכן זכה יהושע בן נון להיבחר 

ישראל"  כל לעיני כבוד לו עשה תלמידך, יהושע את קרא, למשה הוא ברוך הקדוש אמר. וכבוד לשררה

 .(733)אוצר המדרשים, עמ' 

תמיד צריך מכאן נלמד להתנהלות הרוחנית שלנו. גם אם רצוננו לעשות רצון ה' בדביקות ובקנאות גדולה, 

לשים לב שמעשינו הם במסגרת "הנורמה ההלכתית", שאיננו פוגעים באדם אחר ולא גורמים לתמיהה 

 מצד הסובבים אותנו.

 ברוכים הבאים!  –לתלמידי הישיבות התיכונית שהגיעו לשבת 

 יהי רצון שתצליחו לכוון לרצון ה' האמתי בכל פעלכם.
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 מחלוקות האחרונים בעניין שכרו של שומר שכר .א

שראוי להתבונן על שורשם, מצינו כמה מחלוקות בין הפוסקים, מחלוקות 
 בעניין שכרו של השומר שכר.

אומרת, שהמעביר חבית ממקום למקום ושברה,  א(")פג עמ "הגמרא בב א.
"שאם אי אתה אומר כן, אין לך אדם המעביר  -פטור מטעם תקנת חכמים 

: "המעביר חבית א("ש ס")סימן דע "שוהחבית לחברו ממקום למקום". וכך פוסק 
שכר ונשברה, דין תורה הוא שישלם שאין זה אונס גדול והרי ממקום למקום ב

השבירה כגניבה ואבדה שהוא חייב בהן, אבל תיקנו חכמים שיהיה חייב 
שבועה שלא פשע בה, שאם אי אתה אומר ישלם אין לך אדם שיעביר חבית 

 לחברו, ולפיכך עשו בו שבירת החבית כמיתת הבהמה ושבירתה". 

לאחר שפטרו חכמים את השומר שכר לשלם על  ז האם"ע והט"ונחלקו הסמ
הנזק, הוא מקבל גם שכר על עבודתו, או שדיינו בכך שפטרנוהו מלשלם על 

כתב: "וגם צריך לשלם לפועלים שכירתם, וכן הוא  ג(")סקע "הסמהנזק שעשה. 
ם והטור והמחבר לכותבו בזה, כיון דכתבו דעשאוהו "בגמרא, ולא הוצרך הרמב

במקום כתב על ז "הטמהיכי תיתי לומר שיאבדו שכירתן". אך כמיתה ואונס 
ע: "ואני לא ראיתיו בגמרא ולא נזכר בכל הסוגיא כלום "דברי הסמ

צ לשלם שכרן, שהרי כתבו "ם משמע שא"י והרמב"משכירות...גם מלשון רש
שאם אתה אומר ישלם אין לך אדם וכו', דבשביל התשלומין לחוד הוי התקנה, 

כ תקנת את הפועלים ולא תקנת את הבעלים "כן, דאל גם הסברא נותנת
 פ נוטל שכרו"."שהפועל לא ישמור עצמו כלל כיון שעכ

: "אדם ששלח לחברו שום דבר ד("ה סימן תנ"מ פ")ב הגהות מרדכיכתבו ה ב.
להוליכו למקום אחר ותוך כך שלח לו דורון, נראה דשומר שכר הוי", וכך פסק 

הביא דברי ההגהות וכתב: "וצריך א( "ג ס")סימן שי "הב. אך א("ג ס")סימן שא "הרמ
 י."להתיישב בדבר". משמע שאין הדבר פשוט לו לב

)הלכות : "ועיין בספר מחנה אפרים ג אות א'(")סימן שכתב הפתחי תשובה  ג.

נראה, דמשרתו של  ה("ב סימן פ")חך "מהרשדמדברי תשובת  א("שומרין סימן ל
ב לעניין אם מסר בידו לשמור ונגנב מידו, "ב שומר חינם חשיב אצל בעה"בעה

לא נקיט השכר בשביל שמירה מ "ב בשכר מ"פ דהמשרת עמד אצל בעה"ואע
א נראה "א סכ"לעיל סימן רצח "בקצהש. ועיין ". עאלא בשביל שירות הבית

ך והקצות, האם שומר "ך בזה". מבואר שנחלקו מהרש"שחולק על מהרש
ו על השמירה, מוגדר כשומר שכר או שמקבל שכר מבעל הבית אך השכר אינ

 לא.

 מה יוצר השכר שמקבל השומר .ב

 וצריך ביאור, במאי קמיפלגי כל הני רבוותא?

ע ממה נובע חיוב "ונראה לומר, דהנה ידוע מה שחקרו רבותינו האחרונים זי
האם מכך שהוא לא שמר, או מכך שהוא קיבל על  –התשלומין של השומר 

 עצמו אחריות על החפץ. 

ונראה, שמחקירה זו נגזרות גם שתי הבנות בגדר שכרו של השומר שכר. לפי 
ההבנה שחיוב השומר הוא מחמת העובדה שהוא לא שמר, אם כן השכר מחייב 

: "להכי יהבי לך ב("ג ע"מ צ")באותו לשמור גם מגניבה ואבדה. וכלשון הגמרא 
בלתו אחריות, אגרא לנטורי לי נטירותא יתירתא". אך אם חיוב השומר נובע מק

 אם כן השכר גרם לו להרחיב את אחריותו גם לחיובי גניבה ואבדה. 

במילים אחרות, השאלה היא האם שכרו של השומר הוא חלק אינטגרלי 
מהשמירה שלו, או שמא הוא דבר צדדי המוסיף חיובים על השומר. כמו תנאי 

צדדי ואינו שיכול שומר חינם לקבל על עצמו להתחייב באונס, שהוא ודאי דבר 
נובע מן חיוב השמירה, כך גם השכר גורם לשומר להתחייב בחיובים נוספים. 
לפי ההבנה שחיובי השומר נובעים מן חיוב השמירה, אם כן השכר הוא חלק 
מהותי מן השמירה, כי הוא מעצים את חיוב השמירה. אך לפי ההבנה שחיובי 

ם כן השכר איננו השומר נובעים מקבלת האחריות שהוא קיבל על עצמו, א
חלק מהותי מן השמירה, אלא הוא דבר צדדי הגורם לשומר לשדרג את חיוב 

 האחריות שקיבל על עצמו.

 תפיסת המשפט לפי צדדי החקירה .ג

ונראה להמשיך ולומר, ששני צדדים אלו של חקירת רבותינו האחרונים, 
מבטאים שתי הסתכלויות שונות על המוקד של המשפט. הצד שאומר שעצם 

לת השכר אינה מחייבת תגבור השמירה, אלא התגבור נובע מההתחייבות קב
כדי ליצור  מסתכל על המשפט כעסקי בין אדם לחברו.של השומר כלפי חברו, 

צריך האדם להתחייב בכך כלפי חברו. כמו אדם שקונה חפץ  חיוב תשלומין
ומתחייב לשלם עבורו, כמו אדם שלווה כסף ומתחייב להחזיר, כך אדם שקיבל 

הכל מתנקז לסיכומים שבין אדם לחברו. כסף מקבל על עצמו אחריות יתירה. 
אך הצד כי הרי כל מהותו של המשפט עוסק במשא ומתן שבין אדם לחברו. 

ין צורך לקבלת אחריות מפורשת, אלא עצם קבלת השכר גוררת שסובר שא
העצמת השמירה, סובר שאין לנו צורך בהסכמים בין בני האדם. אמנם הם 

, א("ו ע")כתובות נכל תנאי שבממון קיים" "יכולים לסכם ככל העולה על רוחם, 
אך כאשר ישנו חיוב אמתי לשלם אין צורך בקבלה. התורה היא זו שקבעה 

איננו מתמקדים רק במשא ומתן שבין שכר מוסיפה חיוב שמירה.  שתוספת
איש לרעהו אלא אנו מסתכלים על האמת, על החיוב בעצם שנוצר מקבלת 
השכר. האדם עומד מול בוראו, 'המשפט לאלוקים הוא', והוא זה שמחייב 
אותו להוסיף שמירה בעקבות הוספת השכר. לכן אין צורך להגיע לסיכומים 

 ם.בין בני האד

 ביאור מחלוקות האחרונים לפי זה .ד

 ז נראה לבאר את מחלוקות האחרונים שהבאנו לעיל."ולפ

סובר שחיוב השומר נובע מהרשלנות בשמירה, וממילא השכר הוא ע "הסמ א.
חלק מהותי מן השמירה. ואם כן כיון שתקנת חכמים הייתה לפטור אותו מן 

 נגזר ישירות מן השמירה. אךהשמירה, ממילא נובע ששכרו לא ייפגע, כי השכר 
ז השכר הוא דבר צדדי "סובר שחיוב השומר נובע מקבלתו אחריות, ולפז "הט

פ שלא חייבו אותו "ז שאע"ואינו חלק אינטגרלי מהשמירה, ולכן סובר הט
לשלם על הנזק שנעשה, מכל מקום את השכר, שעליו לא תיקנו חכמים, הוא 

נפרד, ולכן תקנת חכמים לפטור מן לא יקבל. וזאת מהעובדה שהשכר הוא דבר 
 השמירה אינה בהכרח גוררת חיוב שכר. 

ז, יש מקום אתנו ליישב קושיית "ע והט"ואם כנים אנחנו, דבזה נחלקו הסמ
ה, שאם אמר אדם לחברו "ע במקום אחר. הנה דעת הרמ"ז על הסמ"הט

הרי  ו("ה ס")סימן ש'השאילני ואשמור לך' הוי שאלה בבעלים. ותמה עליו הטור 
י הסכים גם הוא ". והב"אין המשאיל עם השואל כלל לא הוא ולא כליו"

ה סובר ששאלה "תירץ, שהרמ י(")סקע "הסמע, אך "לקושיא זו והניח בצ
בבעלים פירושו שהשמירה אינה תלויה בשום דבר: "בעל המשאיל אינו עם 

ל "אעניין השאלה, דלא תלה עסקו ועניין אחר בשאלה זו אז חייב. לאפוקי כש
שהרי תלה השמירה או השאלה השאילני ואשמור לך שכולם מיקרי בעליו עמו 

 שאמר השאילני בתנאי שאשמור לך כנגדו".  בעניין אחר,

בדברים אלו לא משווה בעליו  ע, וכתב ש"תנאי"במקום חלק על הסמז "הטאך 
ל כל שומר שכר שמירה בבעלים, "כ ה""דא -ז היא "עמו כלל". והוכחת הט

 ש שלי"."ליה שמור לי בתנאי שאתן לך שכר ותהיה ש דהא אמר

ז שיש לחלק בין שכר "ע השב ישיב לדברי הט"ולפי דרכנו יש לומר, שהסמ
שומר שכר לשכר חיצוני. שכרו של השומר שכר נובע ישירות מן חיוב השמירה, 

חלק  דזהוע(, ")כלשון הסמוממילא אין כאן תליית השמירה ב'עניין אחר' 
ז לשיטתו, שהשכר הוא דבר חיצוני, ולכן הוא "אינטגרלי מן השמירה. אך הט

 דימה בין שכר של שומר שכר לכל תלייה אחרת של השמירה.

סובר שעצם קבלת ההנאה של השומר גוררת תגבור בחיוב ההגהות מרדכי  ב.
השמירה, ולכן הוא סובר שגם כשלא סופקה הנאה מפורשת עבור השמירה 

סובר שהשכר הוא דבר צדדי, הבית יוסף ו להיות שומר שכר. אך עולה דינ
הגורם לשומר לקבל על עצמו אחריות נוספת, ולכן אין הדבר ברור לו שגם 
הנאה שאיננה מפורשת תיצור דין שומר שכר. כי הרי החיוב נובע מקבלת 

 אחריות והיא צריכה להיות מפורשת ככל קבלת אחריות.

סובר שעצם קבלת ההנאה של השומר גוררת תגבור בחיוב ך "מהרש ג.
השמירה, ולכן הוא סובר שגם כשלא סופקה הנאה מפורשת עבור השמירה, 
אלא הנאה אחרת שבאה מידי הבעלים לידי השומר, עולה דינו להיות שומר 

סובר שהשכר הוא דבר צדדי, הגורם לשומר לקבל על עצמו הקצות שכר. אך 
הוא סובר שאם אין שכר מיוחד על השמירה לא נוצר כאן  אחריות נוספת, ולכן

 חיוב אחריות, וממילא אין דינו כשומר שכר.

 על מה מקבל השומר שכר משכורת
 דניאל סגרוןר' 

 בין ישראל לעמים



 

 

 

 

 

 

 

 

ָרַגע  כְּ

ָיה נִּ שְּ ֶרַגע ֶאָחד, בִּ  בְּ

יָחה. קִּ ים ּולְּ יסּוף ֶשל ָשנִּ  אִּ

ָהָיה. ַלם וְּ  ַהכֹּל ֶנעְּ
 

יּתּוף ֶשל ּתוָרה ַוות שִּ ַענְּ  בְּ

ָחה מְּ ים ֵיש שִּ ֵלב ַאחִּ  בְּ

אֹוָרה כּו לְּ ים שּוב ֵילְּ ַרבִּ  וְּ

 

חכמים ומפרשים עמדו על הקושי בפסוק הראשון של פרשתנו. 

 ת קלקולו של קורח:הפסוק מספר לנו על תחיל

יָרם ְבֵני  י ְוָדָתן ַוֲאבִּ ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ ַקח ֹקַרח בֶּ ַויִּ
ת ְבֵני ְראּוֵבן לֶּ ן פֶּ יָאב ְואֹון בֶּ  :ֱאלִּ

והקושי הוא שלא נאמר מה לקח קרח. אונקלוס מתרגם 

קרח' ולשיטתו קרח לקח את עצמו ונפרד מקהל  'ואתפלג

]טליתו[ ּוְנֵסיב גּוְלָייֵתיּה ישראל. המיוחס ליונתן מתרגם: '

' ומסתבר שהוא דורש סמיכות פרשיות לפרשת יְכָלאִת ְדכּוָלא 

ציצית. רמב"ן פירש שלקח עצה בליבו וחזקוני מציע שלקח את 

'ודתן' היא דתן ואבירם ושאר ראשי סנהדראות ]ולדרכו ו' של 

וא"ו יתירה[. הצד השווה בפירושים שהזכרנו שתיבת 'ויקח' 

 אינה מתפרשת לפי פשוטה.

נפנה תחילה לסוף מעשהו של קורח ונראה את תגובתו של 

הקב"ה להקהלת כל העדה על ידי קרח. בשעה שכבוד ה' נראה 

 בענן נאמר:

ל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר ה'ַוְיַדֵבר  ה ְואֶּ ל ֹמשֶּ ּתֹוְך ָהֵעָדה  :אֶּ ָבְדלּו מִּ הִּ
ה ֹאָתם ְכָרַגע  :ַהֹזאת ַוֲאַכלֶּ

בשעה קלה. רצונו של  –פשטות הביטוי 'כרגע' הוא בבת אחת  

הקב"ה לכלות את קרח ועדתו מובן, אולם ההדגשה של 'כרגע' 

אינה מובנת דיה. מדוע הקב"ה מעוניין לכלות את קרח ועדתו 

 ברגע אחד. 

יין כי הביטוי 'כרגע' מופיע במקרא בעל הטורים ברמזיו מצ

שלוש פעמים בלבד: האחד בפסוקנו, השני בהמשך הפרשה 

בדברי ה' על אלו שאמרו: "אתם המתם את עם ה'", שם נאמר: 

ֵהֹרּמּו ִמתֹוְך ָהֵעָדה ַהֹזאת ַוֲאַכלֶׁה ֹאָתם ְכָרַגע ַוִיְפלּו ַעל "

ם אסף ]בן בנו ". והשלישי בתהילים פרק עג', שם עוסק ְפֵניהֶׁ

של קרח, כמבואר בדברי הימים א' פרק ו'[ בשלוות הרשעים 

 המדומה ובקושי האמוני שהדבר יוצר אצל הצדיק:

ה:)ג(  ְראֶּ ים אֶּ ים ְשלֹום ְרָשעִּ י ַבהֹוְללִּ ֵנאתִּ י קִּ  ...כִּ

ל:)יב(  ְשּגּו ָחיִּ ים ְוַשְלֵוי עֹוָלם הִּ ה ְרָשעִּ ֵנה ֵאלֶּ  הִּ

יתִּ  כִּ יק זִּ ָקיֹון ַכָפי:)יג( ַאְך רִּ ְרַחץ ְבנִּ י ָואֶּ   י ְלָבבִּ

 עד שלבסוף מגיע סופם של אותם רשעים:

ן ַבָלהֹות: כְָרגַע)יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַשָמה   ָספּו ַתמּו מִּ

אפשר שהשימוש בביטוי 'כרגע' בספר תהילים שאוב 

מפרשתנו בשל ההקבלה שראה המשורר בין הרשעים 

ח. קרח לפי אסף היה שבהצלחתם עוסק המזמור לבין קר

לְש ה  מאלו ש' ' כלומר הרבו עושר. גם מדרשי חכמים ראו ּגּו ָחי 

 :)מטות סי' ה(בקרח עשיר מופלג וכך למדנו בתנחומא 

מות אחד מישראל ואחד מאו ,שני עשירים עמדו בעולם
ושניהם  מאומות העולם,קרח מישראל והמן  העולם:

מתנתן מן הקדוש  לפי שלא היתה ?אבדו מן העולם, למה
 .אלא היו חוטפין אותה להן ,ברוך הוא

יתכן שעל פי דברי המדרש יתפרש הפסוק 'ויקח קרח' על  

]לפי מדרשים אחרים קרח התעשר הממון שנטל קרח לעצמו 

. לקיחת הממון לעצמו עניינה ממציאת אוצרותיו של יוסף[

המחשבה, כי הכח והעוצמה שהאדם רוכש לעצמו בימי חייו 

 כדי לגדל את שמו ותפארתו.  נועדו

ישנם עשירים הסבורים שבכספם הם יכולים לקנות את הכל 

כזה היה קורח, שלקח  וכי העולם חייב לכרוע לפניהם ברך.

לעצמו את הונו וסבר כי עוצמתו הכלכלית מצדיקה את 

השתררותו על הציבור. אפשר גם שקרח הרעיף ממון ומתנות 

עד שנסתמאו עיניהם  האנשים 052על דתן, אבירם ושאר 

והלכו אחריו כנגד גדולתם הרוחנית של משה ואהרן. ]ייתכן גם 

שבמעשה קרח ישנו הד לכהנים הגדולים של ימי בית שני 

 שסברו כי הם יכולים לקנות את הכהונה בכסף[. 

במעשהו של קרח בא הקב"ה ללמדנו כי אין קיום לעוצמה 

לעצמו מגדלי התלויה בכוחם של בני אדם. אדם יכול לבנות 

עוצמה וכח במשך שנים רבות והקב"ה מאבד אותו ואת ממונו 

ברגע אחד. באבדן הרגעי המידי מודגשת עוצמתו של הקב"ה 

 שהיא העוצמה האמתית מול כוחו של האדם שאין בו ממש. 

קרח שלקח לעצמו ממון עוצמה ורצון לשררה נבלע במעבה 

נחנו מה' ולעומתו משה ואהרן שאמרו על עצמם: 'ו האדמה.

וכל חפצם היה להיות משרתי ה' ועושי רצונו, המשיכו להוביל 

  את עם ישראל ושמם ותורתם ממשיכים לדורות עולם.

 על החטא ועונשו -רגע אחד 
 הרב אהרן פרידמן שליט"א

 רמיזא באורייתא 



 

 

 

 

 

בשפירא. אביו, ר' קלונימוס נפטר עליו בנערותו, והוא גדל בביתו של ר' אליעזר בר'  1115-רבי שמואל חסיד בן רבי קלונימוס ב"ר יצחק נולד ב

עד כדי  ,דולי חכמת הנסתרמשולם חזן. אחד מבניו, רבי יהודה חסיד, הוא מחברו של ספר חסידים. ר' שמואל חסיד היה מפורסם כאחד מג

 –שקיבל את התואר "נביא". עם זאת, בבית מדרשו של ר' שמואל עסקו גם בתורת הנגלה, אך בניגוד לשאר בעלי התוס' ולנוהג הרווח באותו אזור 

 המיוחס הימים לדברי הפירוש בעל הוא כי סבר אף אפשטיין ן"והרי', הייחוד שיר' את לו המייחסים לא השתקעו יתר על המידה בפלפולים. יש

 שמקצתם אף הגיעו אלינו. –מקום, אנו יודעים שחיבר פירושים על התורה ועל האגדות -מכל .י"לרש

 שבני שתראה כגון עוסקים, לה שאין בזויה מצוה תראה כאשר עוסקים. לה שאין מצוה למת הדומה המצוה את לך אהוב" ‒לעצתו  בהתאם

 לא שאחרים, ואגדה הלכה מדרשי של בפירושם עסק – (רסא' סי חסידים ספר) "קדשים... סדר תלמד ואתה נזיקין וסדר מועד סדר לומדים עירך

 לספרא בפירוש הן הספרא: על מפירושו שרידים נשמרו ואף, המכילתא מוזכר בכמה מקומות על פירושו. מרובה לב תשומת להם הקדישו

 רבה ויקרא הנקרא ספר על שמואל רבינו הרב מורי שעשה פירוש, שמואל' לר ספרא פירוש" נכתב: שבראשו י,"מכ והן משנץ ש"לר המיוחס

 והוא מובא לעיתים בפירוש המיוחס לראב"ד. ,כנראה גם חיבר פירוש למסכת תמיד ."רבא

"יורשי ראובן שטענו לאה מתה תחילה והנכסים בחזקתה ויורשי לאה טענו איפכא... יד של המרדכי הקצר אנו למדים על -בגליונות כתב

הנכסים בחזקת יורשי האישה ולא דמי לנפל  1אמנם כתב הנביא ר' שמואל החסיד בן ר' קלונימוס כי קבל מרבו רבי אליעזר כי ביום הרג רב

ר, נחלקו היורשים מי מת ראשון, הבעל או האישה, שאם האישה מתה כלומ] הבית עליו ועל אמו, דהללו באים לירש בו )ב"ב קנ"ח ע"ב(...

אמנם ר' משולם פירש ראיותיו  י האישה ויורשי הבעל בנכסי האישה[,ראשונה, הבעל יורשה ומוריש ליורשיו; אך אם מתו באותו זמן יחלוקו יורש

לוד וכו' ואת הבת תחיון, ועוד באיכה רבתי גבי טרגינוס של ר' שמואל, חדא דאישה כלי זינה עליה... ועוד מצינו שפרעה גזר על הבן הי

הקיפו לגיונות והרגו פירוש האנשים ואמרו לנשים: השמעו, ואח"כ הרגן, ועוד דכתיב בחרבן הבית והחזיקו שבע נשים באיש אחד )ישעיהו 

-הנשים והטף שבו בשביה )דה"ב כ"ז, וד, א( כלומר שהאנשים נהרגו והנשים תשארנה, ועוד כתיב במלחמת פקח שהרג מיהודה הזכרים, ו

ח(, ועוד בכל מלכי ישראל כתוב "ובערתי אחריך והכרתי לאחאב משתין בקיר" ולא נגזרה גזירה על הנקיבות, והרי אמרו רבותינו בני בניו 

שמואל שהנשים דרך כלל בכל הדוגמאות הללו הראה ר' ] של אחאב למדו תורה ברבים... ועוד התורה התירה יפת תואר ולא התיר יפה תואר"

 [נהרגות לאחר האנשים. אם כך, מסתבר שלאה נרצחה אחרי ראובן, ונמצא שהוא לא ירש אותה, ולכן כל רכושה ליורשיה. –לא נהרגות, ואם כן 

ייתה בת י"ד בשעה שרבקה ה, . בתוס' ביבמות מובא)יבמות ס"א ע"ב ד"ה וכן, סוטה י"ב ע"א ד"ה חמר(בתוס' שלנו מוזכר ר' שמואל חסיד פעמיים 

, ובסוטה מסביר ר' שמואל שלא זיפפו את תיבת הגומא של משה כדי שלא )ע"פ חישוב, ראה שם(שנישאה ליצחק, והוא מביא לכך ראייה מהספרי 

הוא כבר ירגישו בו המצרים "כי הגומא דומה לקנה היאור ולא יבחינו התיבה בתוך קנה היאור". וכבר אמר קהלת "יש דבר שיאמר ראה זה חדש 

 פננו".היה לעולמים אשר היה מל
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 – ורק לאחר מכן יכתוב)לשון מרן בב"י אה"ע סי' מב( וידרוש"  ויחקור בדבר הרבה וידקדק רק אחר העיון ולא בפזיזות. "יעיין להיעשותהכתיבה צריכה 
 משתומם ישבתי אחד שבוע שלפעמים, : "והעבודה(ב"ק). ואלו דברי הגאון מהרש"ל בסוף הקדמת ספרו "ים של שלמה" מעיין הרבה וכותב קמעא

 אחר, בדיקות ובשבע חקירות בשבע, היטב וחקרתי דרשתי זאת כל .. בעבור.בספר כתבתיו ואז, הענין שורש ומצאתי שיגעתי עד, השכל בדמיון
 בו הקורא וכל, הספר עם ולבא, מכולם יותר ומתלמידיי, חבריי עם שיחה וברוב, שינה ובמיעוט, והעיון היגיעה בתכלית, ההלכה וחוצב מקור כל

 ודבר שפתים אך למחסור.עכ"ל. ". דין גזר חיתוך קודם בעיוני עסקתי שלא מחבר שום הנחתי שלא וידע ויבין, המופתים עם חוצבו מקור ימצא

אותה מדה עלולה גם ב –"חכמים הזהרו בדבריכם", וכל שכן יש להיזהר בכתיבה, אשר כגודל הטובה אשר צומחת ממנה  )אבות א, יא(אמרו חז"ל 
 הדיבור כי מהדיבור פועל יותר ולפעמים הלב שליח סופר עט לצאת פגיעה והשחתה. וכ"כ רבי יוסף תאומים בעל פרי מגדים בהקדמתו: "הנה

אתי ורשמתי מה  עטי לקחתי על כן הכתב, זה – ללשון? יד יש , וכי)משלי יח, כא(לשון"  ביד וחיים "מות על דרך ולרבים, קרחו למקום וכתב במקומו
 שלמדתי בעזה"י".

אבל יימנע , )כאמור, לאחר העיון( וגם לא בשאר החכמותאשר על כן, אמנם חשוב מאד לכתוב מאמרי תגובה למיניהם, ואין לשאת פנים בתורה 
לפני כתיבת מאמר תגובה או ביקורת, יש לשקול אם תהיה תועלת בפרסומו, שכבר אמרו חכמים  בתקיפות ולא יאמר קבלו דעתי. כמו כן, מלכתוב

 .  )יבמות סה ע"ב ועוד(נשמע"  שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה כך, הנשמע דבר לומר אדם על שמצוה "כשם

-אין זה נכון לצפות ל"השראה" כדי לכתוב, כי בדרך כלל הדבר הוא להיפך: כאשר אדם מכריח עצמו לכתוב, כגון שהתחייב לפרסם מאמר מדי
שבוע וכדו', ההשראה מגיעה תוך כדי הכתיבה. האילוץ מניב את התפוקה הטובה ביותר ממוחו של האדם. ולכן, כדי לעורר את החשק לכתיבת 

 מסוים, חוק בל יעבור. )או שבועי(וכדו', רצוי ליצור מצב של לחץ, ע"י קביעת הספק יומי  מאמרים תורניים

בתחילת דרכו של אדם בכתיבה, כדאי לשלוח מפרי מעשיו לחברים או לת"ח כדי שיחוו דעתם הן על התוכן והן על הסגנון, ומהערותיהם ניתן 
 ללמוד לשפר היכן שצריך, ו"אל תהי בז לכל אדם".

 שמואל חסידרבי 
 מרדכי קימלמן )א'(

 

 אישי ישראל 

 הכנות לכתיבה
 העורך ס"ט

 מעשה הכתב
 'חלק ג


