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ה' סיוון פרשת נשא
תשפ"ב

גליון מספר 259

במגילת רות (א יז) נאמר: "באשר תמותי אמות ושם 
אקבר כה יעשה ה' לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני 
דוגמא לסוג  רות בנעמי מהווה  ובינך". הדבקות של 
ונשמע". בעוד ערפה משתכנעת  "נעשה  קבלה של 
מטיעוניה ההגיוניים של נעמי, רות מתעלה על ההגיון 
כוללת  היא  ובינך".  ביני  יפריד  המות  "כי  ונשבעת 
התחייבות לקבלת כל ההנהגות של נעמי, לוותר על 
אורח החיים שבו הייתה רגילה, ומתמסרת ללכת עם 
שהגיעה  עד  מגדולתה  שירדה  ואלמנה  זקנה  אשה 
לעניות. כשם שעם ישראל זכו לכתרים בשכר אמרם 
"נעשה ונשמע" – כך זוכה רות לכתר מלכות בית דוד 
להדבק  גדולה  התחייבות  אותה  על  מזרעה  שייצא 

בנעמי.

רות  הגעת  בשעת  כי  אומר  ו)  ג  רבה  (רות  המדרש 
וזהו  בועז,  של  אשתו  נפטרה  לחם  לבית  ונעמי 
שנאמר "כי המות יפריד ביני ובינך". ומשלב זה ואילך 
רות  של  הנעלית  התנהגותה  את  מתארת  המגילה 
 – ונשמע"  "נעשה  עצמו  על  המקבל  את  שהולמת 
צעד  כל  ועשיית  תורה  לדעת  מוחלטת  התבטלות 
בהתאם להדרכתה של נעמי. עד כדי שהפסוק אומר 
ג) – "אמר רבי  "ותלך ותבוא ותלקט בשדה" (רות ב 
אלעזר: שהלכה ובאת, הלכה ובאת, עד שמצאה בני 
אדם המהוגנין לילך עמהם" (שבת קיג:), בשל העדר 

הצניעות של הנמצאים בשדה. בשכר אותו העיכוב 
לשם מציאת שותפים מתאימים לא הפסידה רות כי 
חלקת  מקרה  "ויקר  בועז,  לשדה  להגיע  זכתה  אם 

השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך".

הנערה  למי  הקוצרים  על  הנצב  לנערו  בעז  "ויאמר 
נעימה  אותה  שראה  כיון  "אלא  ה),  (שם  הזאת" 
הנשים  כל  עליה,  שואל  התחיל  נאים  ומעשיה 
הנשים  כל  ומלקטת,  יושבת  וזו  ומלקטות  שוחחות 
הנשים  כל  כליה,  משלשלת  וזו  כליהם  מסלקות 
משחקות עם הקוצרים וזו מצנעת עצמה, כל הנשים 
מלקטות בין העמרים וזו מלקטת מן ההפקר" (רות 
לא  עדיין  רות  של  הצנועה  ההתנהגות  ט).  ד  רבה 
מהווה פתרון למה שראה בועז לשאול בעניינה של 
לשאול  בעז  של  דרכו  "וכי  הגמרא  כלשון  אשה, 
בולטת  התנהגות  בועז  שרואה  אלא  בנערה?". 
נהגו  לא  החבורה  בנות  שאר  שבעוד  דופן,  ויוצאת 
בהנהגות של צניעות במלבוש ובהתנהגותן, רות לא 
רות  אוכל.  לאגור  והלחץ  הסביבה  מן  התפעלה 
צניעות  כי אם ההקפדה ההלכתית מחייבת  מבינה 
באופן הליקוט כך היא תעשה, ואף אם תפסיד זמן 
על ידי כך. אם אין ראוי לשחוק עם הקוצרים על מנת 
לזכות ליתר הפקר – לא תנהג רות כך. אין לרות כל 
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חברתיים  ובהיבטים  מעשיים  בשיקולים  התחשבות 
לנגד  עומד  לא  זה  כל  האחרים,  בעיני  תיראה  כיצד 
עיניה למול רצונה לעשות רצון ה' בשלמות כמצותה 
של תורה. רק הנחייתה של תורה הנחתה אותה. זוהי 
כל  ללא  "נעשה",  ראשית   – לנשמע  נעשה  הקדמת 

חשבון שיקול ותנאי, ורק על גבי זה יבוא "נשמע".   

נערה מופלאה  בועז את החוסן של אותה  משרואה 
על  הנצב  הנער  ויען  הזאת.  "למי הנערה  הוא  שואל 
הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם נעמי 
משדה מואב" (רות ב ה-ו) – "שחמותה מאלפא לה" 
(ילקוט שמעוני רות תרא). מכח הוראתה והדרכתה 
של נעמי זוכה רות להבנת הדרך הראויה לעבודת ה': 
"ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא 
אם  שיעשה  מעשה  בכל  אחר  תכלית  שום  לו  יהיה 
קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל 
המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, הן הנה כל עניני 
יתברך  אחריו  שימשך  עד  בהם,  והתלוי  החומריות 
שיוכל  מה  וכל  השואבת.  אבן  אחר  כברזל  ממש 
אחריו  ירדוף  הזאת,  לקורבה  אמצעי  שהוא  לחשוב 
שהוא  לחשוב  שיוכל  מה  וכל  ירפהו.  ולא  בו  ויאחז 
וכענין  האש,  מן  כבורח  ממנו  יברח  לזה,  מניעה 
ימינך"  תמכה  בי  אחריך  נפשי  "דבקה  שנאמר 
(תהלים סג), כיון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית 
הזה, דהיינו, להשיג את הקירבה הזאת במלטו נפשו 

מכל מונעיה ומפסידיה" (מסילת ישרים פרק א).

וכמה  כמה  שוברת  התורה  לאור  בדרכה  רות 
מחיצות. בראש ובראשונה נכונותה להתמסר לרצון 
וביותר  כאדם,  לטבעה  להתנגד  ולהתגייר,  ה' 

כנגד  ללכת  וגזל.  עריות  מענייני  להימנע  כמואביה, 
במעשיה  באה.  היא  אליו  החדש  במקום  חברה 
הראתה רות שאין עומדת בינה ובין עשיית רצון ה' כל 
מחיצה. ומה גדול היה שכרה – שיצא ממנה דוד נעים 

זמירות ישראל.

שבת שלום!

במגילת רות (א יז) נאמר: "באשר תמותי אמות ושם 
אקבר כה יעשה ה' לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני 
דוגמא לסוג  רות בנעמי מהווה  ובינך". הדבקות של 
ונשמע". בעוד ערפה משתכנעת  "נעשה  קבלה של 
מטיעוניה ההגיוניים של נעמי, רות מתעלה על ההגיון 
כוללת  היא  ובינך".  ביני  יפריד  המות  "כי  ונשבעת 
התחייבות לקבלת כל ההנהגות של נעמי, לוותר על 
אורח החיים שבו הייתה רגילה, ומתמסרת ללכת עם 
שהגיעה  עד  מגדולתה  שירדה  ואלמנה  זקנה  אשה 
לעניות. כשם שעם ישראל זכו לכתרים בשכר אמרם 
"נעשה ונשמע" – כך זוכה רות לכתר מלכות בית דוד 
להדבק  גדולה  התחייבות  אותה  על  מזרעה  שייצא 

בנעמי.

רות  הגעת  בשעת  כי  אומר  ו)  ג  רבה  (רות  המדרש 
וזהו  בועז,  של  אשתו  נפטרה  לחם  לבית  ונעמי 
שנאמר "כי המות יפריד ביני ובינך". ומשלב זה ואילך 
רות  של  הנעלית  התנהגותה  את  מתארת  המגילה 
 – ונשמע"  "נעשה  עצמו  על  המקבל  את  שהולמת 
צעד  כל  ועשיית  תורה  לדעת  מוחלטת  התבטלות 
בהתאם להדרכתה של נעמי. עד כדי שהפסוק אומר 
ג) – "אמר רבי  "ותלך ותבוא ותלקט בשדה" (רות ב 
אלעזר: שהלכה ובאת, הלכה ובאת, עד שמצאה בני 
אדם המהוגנין לילך עמהם" (שבת קיג:), בשל העדר 



אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      o�ce@ish-tsadik.org.il :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

בתקופת לימודו של ר' אריה בסלוצק זכה להתקרב לרבה 
גדולתו  לרוב  הגאון הרידב"ז שכונה שר התורה  של העיר, 
ישראל,  לארץ  הרידב"ז  עלה  לימים  העצומה.  התורנית 
בהזדמנות  העיר.  של  כרבה  והוכתר  בצפת  והתיישב 
אליו  להתלוות  אריה  לר'  הרידב"ז  הציע  כאשר  מסוימת 
בדרכו, הרגיש ר' אריה שלא בנח ואמר: "בגדיי קרועים, ואין 
השיב  עיר".  של  ברחובה  כך  איתי  לטייל  לרב  כבוד  זה 
בתורה  שעמל  מי  עם  ללכת  כבודי  זהו  "אדרבה,  הרידב"ז: 

מתוך הדחק".

(דרך אבות עמוד שלג) 



הלכה ומנהג
במוצאי שבת הקרובה יחול ערב חג מתן תורתנו. קדושת השבת חמורה וגדולה מקדושת יום טוב, ויש 

לכך מספר משמעויות הלכתיות;

ראשית, ידוע כי יש להגיע רעב לסעודת שבת וחג, ובשל כך בכל ערב שבת וחג איננו אוכלים סעודה 
ונמנעים כבר מהבוקר מסעודה גדולה שאינה סעודת מצוה. בשל כך עולה השאלה  משעה תשיעית, 
האם וכיצד נאכל את הסעודה שלישית. מעלה גדולה יש באכילת סעודה שלישית מדי שבת בשבתו 
אחר תפילת מנחה על פת לחם או על כל פנים במיני מזונות. וכתבו המפרשים שלכן נקרא שמה "שלוש 
היו לשם כבוד השבת  ניכר שכל שלוש סעודות השבת  סעודות" משום שבאכילתה שלא מתוך רעב 
השבת,  סיום  לקראת  הסעודה  את  אוכלים  יש  שלישית.  סעודה  נאכל  זו  בשבת  גם  כך  בשל  ועינוגה. 
מברכים ברכת המזון ולאחר רבע שעה מתחילים את סעודת החג. יש שהקפידו לעשותה כבכל שבת, 
אך נמנעו מלאכול יותר מ'כביצה' פת ועיקר סעודתם הייתה במיני פירות וכדומה. ויש שנזהרו להתפלל 
מנחה של שבת בשעת מנחה גדולה (13:14) על מנת לאכול מיד אחריה את הסעודה השלישית כראוי.

ישנים  שאנו  בפינו  מלומר  להימנע  יש  (יום-טוב)  קל  לקודש  (שבת)  חמור  מקודש  הכנה  איסור  בשל 
בשבת על מנת להיות ערים ובעלי כח לליל שבועות, שאיסור ההכנה הוא באמירת הפה או מעשה ניכר. 

הדלקת הנרות נעשית אחר צאת השבת (20:25) משום שבשונה משבת שחלה במוצאי יום טוב שאז 
מדליקים במהלך החג, כאן שהשבת קודם יש איסור מן התורה של הבערת אש. יחד עם זאת כמובן אין 
נר נשמה דולק  יש להקפיד להשאיר  כן  ועל  להדליק את האש בחג, אלא להעביר אש מאש דולקת, 
מערב שבת, נשים לב להשאיר נר של יותר מ-24 שעות על מנת שיישאר עד שעת ההדלקה. כבכל חג 
גם הנשים האשכנזיות קודם יברכו ואחר כך ידליקו, משום שאין איסור בהדלקה ביום טוב אפילו אחר 
קבלתו. טרם ההדלקה תברך האישה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש". יש המברכות "שהחיינו" בשעת 
ההדלקה, ויש הסומכות על ברכת הבעל בשעת הקידוש. נשים לב אחר ההדלקה לא לכבות את הגפרור 

אלא להניחו על גבי צלוחית כך שיכבה מעצמו.

כאן  בחג,  השבת  צרכי  של  הכנה  מתיר  התבשילין  עירוב  שאז  יו"ט  במוצאי  שחל  שבת  מערב  בשונה 
שהשבת שקדושתה גדולה קודמת אין להכין את צרכי החג בזמן השבת. על כן את כל צרכי החג נתחיל 

המשך בעמוד הבא
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הלכה ומנהג
להכין רק אחר צאת השבת ונקדים לומר "ברוך המבדיל בין קודש לקודש". בין הכנות החג האסורות: 
נתינת המאכלים על גבי הפלטה, ואף הוצאת מאכלים מן המקפיא או סידור השולחן. אך ניקוי הבית 

והשולחן מותר משום שכבר בשבת יש לו הנאה מכך.

בתפילת ליל החג מוסיפים את תפילת "ותודיענו". בשעת הקידוש עושים גם הבדלה: מברכים על היין, 
אומרים את נוסח קידוש החג, מברכים על הנר "בורא מאורי האש", ברכת "המבדיל בין קודש לקודש" 
וברכת "שהחיינו". יש להיזהר גם כאן שלא לכבות את הנר אלא לתת לו לכבות מאליו, ולכן יכול לברך 
להימנע  יש  מעצמו.  שיכבה  כך  הגפרור  את  ולהניח  גפרור,  בהצמדת  שבת  מערב  שנשאר  הנר  על 

מהצמדת ב' נרות שעוה משום איסור ממחק שקיים גם ביום טוב.  
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

כן, כפי שמוכח מדברי השל"ה (מס' שבועות) על המעשה ממרן הבית יוסף שהיה גם ביום שני של תשובה |
גלויות. וכן כתב הכה"ח בשם החיד"א.

אני נוסע לחו"ל לחג השבועות, האם יש עניין לעשות את תיקון ליל שבועות בלילה השני?שאלה |

מרן השו"ע (או"ח קסה ה) התייחס לשאלה זו ונתן ב' אפשרויות, כשהשנייה שבהן לא רלוונטית ולכן תשובה |
נציין את הדעה הראשונה שאותה פסק מרן בשם רש"י שהביאה מרבו- רבי יצחק בר יקר. לאחר 
שהאדם התפנה יטול ידיו עם מעט מים, ינגבן ויברך "אשר יצר". ולאחר מכן יטול ידיו ברביעית מים 
מתוך כלי, כדין נטילת ידיים בכל סעודה, ויברך כרגיל "על נטילת ידיים". ובעקבות פסק זה נהג מרן 
ידיו  וניגב  מהברז,  ישר  לסירוגין  פעמים  שלוש  שהתפנה  אחר  ידיו  ליטול  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז 
ובירך "אשר יצר", ולאחר מכן נטל ידיו כדין נטילה לסעודה. וטעמו משום שנטילת ידיים מזרם הברז 

עולה כנטילת ידיים לסעודה רק בדיעבד גדול, ובזה יצא ידי כל הספיקות. 

אולם מרן המשנה ברורה הביא בשם הפוסקים שברכת "אשר יצר" אינה נחשב כהפסק משום שהיא 
לצורך הסעודה, וממילא אפשר לכתחילה ליטול ידיו כדין נטילת ידיים לסעודה- רביעית מים בכלי, 
ולברך "על נטילת ידיים" ו"אשר יצר" ולאחר מכן לברך "המוציא" ולאכול. והגאון רבי משה שטרנבוך 
שליט"א מעיד בספרו תשובות והנהגות (ח"א סי' קסח) שגאון אחד סיפר לו שראה את החפץ חיים 

בעצמו נוהג כך, וכן נהג גם מרן החזו"א. 

ויש עצה נוספת שמובאת בבן איש חי (פ' קדושים) שיטול ידיו כהרגלו ויברך "אשר יצר". ולאחר מכן 
ייגע במנעלו או במקום עם זיעה שמחייב בנטילת ידיים- ואז ייטול ידיים ויברך "על נטילת ידיים". 

לסיכום, ישנם ג' דרכים: 

א. ליטול ידיים מהברז, לנגב ולברך "אשר יצר" ולאחר מכן ליטול ידיים מכלי ולברך "על נטילת ידיים".

ב. ליטול מכלי ג' פעמים על כל יד ולברך "על נטילת" ו"אשר יצר" ולאחר מכן לגשת לאכול. 

ג. ליטול ידיים בכלי, לנגב ולברך "אשר יצר", ולאחר מכן לגעת במקום שמחייב בנטילה, וליטול שוב 
ידיים בברכה עבור הסעודה.

מה הדרך הנכונה לנהוג בעניין נטילת ידיים קודם הסעודה לאחר שהאדם התפנה?שאלה |
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