
  בנחשיםטוב 
 שהיו הבהמות היו מי משל )' ז–' פרק יד( "בחור רכב מאות שש ויקח"

 וימת" :נאמר כבר הלאו ,היו מצרי� משל תאמר א� ?המרכבות �טועני

 הלאו ,היו פרעה משל תאמר וא�) 'ו 'טפרק  שמות ("מצרי� מקנה כל

 וא�) 'ג 'טפרק  שמות ("בשדה ראש במקנ� הויה' ה יד הנה" :נאמר כבר

 לא עמנו יל� מקנינו וג�" :נאמר כבר והלא היו ישראל משל תאמר

  !?)'כו 'יפרק  שמות ("פרסה תשאר

כ� אשר הניסו את בהמותיה� ו( "'ה דבר את הירא" של ?היו מי של אלא

 היו ה� "'ה דבר את הירא"כי  �למדי נמצינו )לא נפגעו במכת הברד

 הרוג י�יבגוש טוב :אומר יוחאי ב$ שמעו$ ביר היה מכא$ .לישראל תקלה

  )ישמעאל דרבי לתאמכ(                         .חומ את רצ% שבנחשי� טוב

  ילותבלנתיך ומא
ש� "מקשה על כ� בהגדה ) ' לא–' שמות יד" (ובמשה עבדו' ויאמינו בה"

מדוע , "'ויאמינו בה"ישראל למדרגת  מדוע דווקא עכשיו הגיע " משמואל

  ?במצרי�' כבר בראות� את הניסי� והנפלאות שעשה ה' לא האמינו בה

אמונה אחת היא האמונה בבחינת , ישנ� שני סוגי אמונה: ומשיב כ�

כפי שהתורה שבכתב , אמונה בהירה ומוחשית, אמונה בתורה שבכתב

בתורה שבעל פה וקיימת אמונה שהיא בבחינת אמונה , מוחשית לפנינו

כמו התורה שבעל , והיא האמונה ג� במצבי� לא בהירי� ולא ברורי�

  ."וחוש� על פני תהו�"על הפסוק , בראשית רבה(פה שנמשלה לחוש� 

 את ו למי� ועוד לא ראוע� ישראל נכנס: על פי האמור במסכת סוטה לו

ה זה גדר אמונ .אר התרחש הנסואלא רק כאשר הגיעו מי� עד הצו, הנס

שבתחילה לא רואי� ש� סימ$ לנס המתקרב ובכל , הוא גדר אחר לגמרי

תהילי� " (ואמונת� בלילות"וזהו גדר של , זאת לא מאבדי� את האמונה

  .כלומר אמונה ג� במצב קשה של לילה, )'צב

א� אמונת� הייתה רק , יוצא מכ� שבמצרי� הגיעו ישראל אמנ� לאמונה

עת י� סו& עלו ישראל והגיעו ובקרי, במה שמוחשי ורואי� אותו

  ) אהבת קדומי�על מבוסס (. ג� במצבי� קשי� ולא בהירי�' לאמונה בה

   מתגבריםהיו 

"  וכאשר יניח ידו וגבר עמלק,והיה כאשר ירי� משה ידו וגבר ישראל"

וכי ידיו של . ה כט"על פסוק זה שואלת המשנה במסכת ר )יא' יזפרק (

 אלא בזמ$ שישראל מסתכלי$ !?משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה

כלפי מעלה ומשעבדי$ את ליב� לאביה� שבשמי� היו מתגברי$ וא� 

  .לאו היו נופלי$

יתה מביאה את י� הרמת ידיו של משה הא, נשאלת השאלהול� א

  ?את ידיומשה  באמת הניח  מדוע,גבור על עמלק ולנצחוישראל ל

כי מצב ידיו של משה , כוונת המשנה לומר: כ�להשיב על שאלה זו נראה 

בזמ$ שהיו ישראל מפני� ליב� לאביה� , היה תלוי בע� ישראל

היו " 'כלומר, ועומדות זקופותשבשמי� היו ידיו של משה מתגברות 

אבל כשהסירו ישראל את ליב� . "ידיו של משה"ב על ונס" מתגברי�

אנו מכא$  ו.היו ידיו של משה נחלשות ונופלות,  שבשמי�מאביה�

שיוכל , כוונתו הטובה ותשובתו של הע� נותנות כח במנהיגלמדי� כי 

  )שפת אמתי "עפ (                         …צחו$ וישועהינבלפעול למענ� 

.  

שמותר לספר רכילות לתועלת א� ורק כשכוונת המספר טהורה למדנו 

 הכוונה לתועלת היא זו ,אכ$. לגמרי ואי$ לו כל מניעי� אישיי� בדבר

  .לבי$ ההול� רכיל המבדילה בי$ אד� אחראי ודואג לזולתו

א� . אי$ די בטוהר הכוונה כדי להתיר סיפור דברי רכילות, יחד ע� זאת

 למרות –אי$ סיכוי סביר להשגת המטרה הרצויה יעבור כא$ המספר 

  . על איסור רכילות–כוונותיו הטובות 

 עצמנו נותני� עצות לידידי� שנפלו קרב$ מפע� לפע� אנו מוצאי� את

. החברה או העבודה, במסגרת המשפחה, להתעללות גופנית או רגשית

או שאי$ הוא יודע מיהו , לפעמי� אי$ הניזוק מודע לחומרת הבעיה

מסתבר שהבהרת הדברי� לניזוק ויעו% כיצד לטפל בצד . האחראי לנזק

  . שפגע בו ה� בגדר של מעשה חסד ומצווה אמיתית

 וכ$, אויר מטהר של בספריי בשבת להשתמש מותר הא� :שאלה

 י�יביד טוב ריח ומפי% מהבוש� מתפזר לחיצה ידי לשע בוש� בבקבוקי

  ? בשבת האסורה, זורה מלאכת תולדת משו� בזה ישש או, בפני� או

 חתווהפרי רקק:  הובא'ב הלכה גדול כלל פרק בירושלמי :תשובה

 ופירש. זורה משו� חייב ברוח שמחוסר דבר וכל, זורה משו� חייב הרוח

 "רוקח "ה .דקי� לחלקי� ומפררו מחסרו שהרוח כלומר, העדה הקרב$

 הירושלמי דברי הביאו, 'נט סימ$' ב חלק "זרוע אור "הכ$ ו, 'סב סימ$

 בשבת ברוח הרוקק ' 'שיט סימ$בסו&  בהגה א"הרמוכ$ פסק . להלכה

  .זורה משו� חייב הרוק מפזר והרוח

 א"הרמ דברי על תמה', א סימ$ 'טו כלל אד� בנשמת "אד� חיי" ה אול�

, אמרו: עג בשבת הבבלי בתלמוד שהרי, להלכה הירושלמי דברי שהביא

, מפסולת אוכל להפריד ינ�יענ ששניה� כלומר, בורר היינו זורה היינו

. האוכל מ$ פסולתה מפריש הבורר וכ$, התבואהמ המו% מפריד שהזורה

 אי$ : הובא.עה שבתש ועוד. לבורר זורה י$יענ מה הירושלמיפי ל ואילו

  .קרקע גידולי אינו ורוק, לזרייה הדי$ הואו, קרקע בגידולי אלא דישה

 א"הרמ דברי על העיר ,'כ סימ$ בתשובותיו איגר עקיבא רבי הגאו$ ג�

 שהוא זה די$ השמיטו והטור ש"והרא �"והרמב &"הרי שהרי, ל"הנ

 שאד� א"הרמ שדעת נאמר א� ואפילו. ל"מהטעמי� הנ, גדול חידוש

, קרקע גידולי שה� ופירות מלח� ומזונו להואי, קרקע כגידולי נחשב

 שלכל לנו יוצא מקו� מכל, שבת מהלכות' ח בפרק �"הרמב וכדעת

 לחלקי� מפרר� והרוח, חלו$ דר� מצלוחית מועטי� מי� השופ� הדעות

 קרקע גידולי המי� אי$ שהרי, כלל זורה איסור משו� בזה אי$, דקי�

 ,א"הרמ שהביא שמה, כתב' ו סעי& זורה מלאכת "טל אגלי" בספר. כלל

 זורה למלאכת עני$ זה אי$ שלנו הגמרא לפי כי, בעלמא חומרא אלא אינו

  .בורר מלאכת "החיי� ע%" בספרו. 'ו אות "שבת כלכלת" ב כתב וכ$. כלל

 יש ברוק כי, הירושלמי דברי ליישב תבכ "ישראל חמדת" בספר אמנ�

 אי$ ול�א, גמור בורר וזהו, היסודות נפרדי� הרוח ידי ועל, יסודות כמה

  . בלבד השערה בדר� כ$ אמר כי, סיי� עצמו הואו, מוכרחי� דבריו

, א"הרמ בדברי סופר טעות שהוא שנראה,  כתב"לח$והש ערו�" בספר

 דבריאת  "מנשה אלפי" בספר פירש וכ$. זורק משו� לומר וצרי�

 ת"בשו העלה וכ$. ש� הלכה בביאור ברורה המשנה והביאו. הירושלמי

  להקל עיקר וכ$. 'כא סימ$ חיי� אורח חלק "מרדכי דברי"

 .כג יצהבבמסכת  כי, הולדת ריח איסור משו� בזה אי$ א� לדו$ יש אול�

 וכ$. טוב ביו� בשיראי� טוב ריח להוליד שאסור יוס& ורב רבה אמרו

 עטר ב$ חיי� רבי הגאו$ א�. 'ד סעי& תקיא בסימ$ בהגה א"הרמ פסק

 ש"והרא �"והרמב &"שהרי, כתב .כג לביצה בחידושיו לציו$ ראשו$ בספר

 ש� בגמרא אשי ורב כרבא שהלכה שסוברי� לפי, זה די$ השמיטו

 ת"בשו העלה וכ$. כבתראי והלכתא, בזה יוס& ורב רבה על שחולקי�

 צב סימ$ב צבי החכ� והגאו$. ל"הנ הפוסקי� דברי פי על, "שלו� נוה"

 בבשר ולא בבגדי� אלא ריח מוליד איסור אי$ א"הרמ לדעת שא&, הוסי&

וכ$ , רבה האליהו', מב סימ$ "%"יעב שאילת" ת"בשו העלה וכ$. האד�

 חיי� אורח חלק הלוי שבט ת"בשו פסק וכ$ "בכס& נחפה" ת"בשוכתב 

  .ולמעשה להלכה עיקר וכ$. כתבו רוב האחרוני�וכ$ , קלו סימ$ סו&

 בוש� בבקבוקיו, אויר מטהר בספריי בשבת להשתמש מותר :סיכום

ואי$ בזה , בפני� או י�יביד טוב ריח ומפי% מהבוש� מתפזר לחיצה י"שע

   )'כה –' ו חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ( . ומוליד ריח, זורה מלאכת תולדת

 .' תקסב–בשנת ה נולד  –  בית אהרן בית אהרן בית אהרן בית אהרן––––מקרלין מקרלין מקרלין מקרלין אהרון אהרון אהרון אהרון  רבירבירבירבי

, ברכה מברכה בעליונה, צדיק ב$ צדיק"  'אמר רבי מרדכי המגיד ליו ע

 ועיני ראו ולא זר, אלוקי� הרחמי�' אשר כל רואיו יכירו ויאמרו כי לה

, הוא הרב המופלג ירא אלוקי� ספיר גזרתו, פניו נעימי� ותוכו כברו

  "...אהר$' הרב ר, י�ומקור חוצבתו בקודש הקדש

 –על התורה ועל העבודה " בית אהר$"תורתו והדרכותיו ראו אור בספרו 

ובמש� השני� זכה , ה"תרל 'ה אנשי שלמו בבראדי בשנת אותו הדפיסו 

ועד היו� משמש הוא בסיס ויסוד להנהגת חסידי , למהדורות  רבות

המתחממי� לאורו בדבריו החוצבי� להבות , קרלי$ סטולי$ במיוחד

ללימוד התורה בטהרה ולתיקו$ , ומעוררי� לעבודה שבלב זו תפילה

   .' תרלב–ע בשנת ה " אהרו$ נלב'ר. המדות והמעשי� כהלכה

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל  )על פי חפ% חיי� השיעור היומי(מירת הלשון מירת הלשון מירת הלשון מירת הלשון שששש
 


