
 מרן ראש הישיבה
הגרמ”י ליפקוביץ זצוק”ל

 הגאון הצדיק
רבי ישראל אליהו וינטרויב 
זצוק”ל

 הגאון האדיר
רבי אברהם גנחובסקי זצוק”ל

 הגאון הגדול
רבי שלום בן ציון פלמן 
זצוק”ל
__  __

ויבלחט”א

 מרן ראש הישיבה
הגראי”ל שטינמן שליט”א

 מרן שר התורה
הגר”ח קניבסקי שליט”א

 מרן פוסק הדור
הגר”נ קרליץ שליט”א

 מרן רה”י
הגר”ג אדלשטיין שליט”א

 מרן הגאון
רבי יעקב אדלשטיין שליט”א

דברי שיח

כאיל תערוג

פרי חיים

נשיח בחוקיך

און יעקב
ג

משנת החפץ חיים

פניני דעת

דובב שפתיים

שו גחלים תלהט
נפ

פנינים משולחן רבינו

שלמים מציון

דרכי החיזוק

קובץ קי”ט ה’תשע”ו
USA $2.00 מחיר: א”י 2 ₪ ׀

קובץ גליונות
פרשת במדבר

ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

פרשת וארא
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

לע”נ האשה הצדקנית מרת צינה ציונה ויכסלבוים ע”ה 
בת הרב יואל שפירא הי”ד
נלב”ע כ”ה אייר ה’תשע”ה תנצב”ה



ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

אופקים
052-7635246 )סמיד(

בבתי הכנסת: 
*קיויתי
שיויתי

אלעד
054-8415551 )הופנר(

ישיבת בני ראובן

אשדוד
רובע ג’ - קרית חרדים 

058-3231891 )שוורץ(
רובע ז’

052-7668323 )מונק(

אשקלון
050-4181543 )לוי(

באר שבע
052-7628911 )היקלי(

בית שמש
קריה

02-9910398 )פינקלשטיין(
רמה ג’

*ביהכנ”ס אהבת תורה
02-9920797

כולל עטרת שלמה

ביתר
 A גבעה

*ביהכנ”ס זכור לאברהם

בית חלקיה
054-8413562 )פיינר(

בני ברק
*שכון ג’/יהודה הנשיא 

053-3145900 )גולדשטוף(
*דסלר/כולל ברסלב

052-7159869 )בן אריה(
ויזניץ

050-4192923 )טסלר( 

בבתי הכנסת:
*ביהכנ”ס הגדול החדש
)בכניסה לכולל גרטלר(

*הליכות חיים
*המרכזי - רמת אלחנן

*הליגמן
*לדרמן

*נאות יוסף
*משכנות יעקב

*דברי שיר
*שם אבותי

*אוהל משה ורחל- רח’ פרל

*היכל משה
בכוללים:

*בית הלל
*נחלת משה

*חזון איש
פוניבז’

אצל הנציגים בישיבות:
אורחות תורה

בית מאיר
בית מדרש עליון

גאון יעקב
משך חכמה

פונוביז’
קהילות יעקב

קרית מלך
שערי תורה

תפארת ציון
מרכז

חנות גל פז- ר’ עקיבא 88
פרדס כץ

052-7168580 )אבוחצירא 30(
בבתי הכנסת: 

*מנין אברכים )אבוחצירא 9(
קרית הרצוג

03-5708404 )שטרן(
052-7640848 )פרידמן(

שכון ה'
053-3151405 )נמירובסקי(

ביהכנ”ס המרכזי

זכרון יעקב
04-6392214 )קניגסבוך(

טלז סטון
02-5335545 )חנות כל בו אלן(

יסודות
054-8413562 )פיינר(

*ביהכנ”ס המרכזי

ירוחם
ביהכנ"ס בית פנחס

052-7627788 )מיכאל(

ירושלים
*ישיבת מיר

052-7677676 )לוי(
גאולה

053-3172626 )אלה(
*חנות גל פז )מלכי ישראל(

בית וגן
02-6449498 )שעיו(

הפיסגה 46 )ניתן להשאיר הודעה(

בר אילן/נוה צבי
054-8474651

הר נוף
בבתי הכנסת:

*אמרי שפר
*קהילת בני תורה

*חניכי הישיבות- רח’ ברנד
כנסת

054-8429113 )גרוס(
נוה יעקב

052-7677676 )לוי(
סורוצקין

בבתי הכנסת:
*אהבת תורה
*באר שמואל

סנהדריה
052-7171376 מקוה פאג”י

עזרת תורה
 054-8474651 )אלקיכן(
*בית הכנסת בית ישראל

קרית יובל
052-7639488

רוממה 
*בית כנסת חניכי הישיבות

רמות א'
054-8408719 )גולדשטוף(

רמות ג'
*ביהכנ”ס 

חניכי הישיבות צא”י
053-3120780 )גליקסברג(

רמות פולין
*ביהכנ”ס אוהל יוסף

053-3180324 )דורוני(
רמת אשכול 

ביהכנ”ס חניכי הישיבות
שערי חסד

054-8498969 )קירט(

כרמיאל
ישיבת רינה של תורה

מבוא חורון
054-8413562 )פיינר(

מודיעין עילית
*בכוללים:

עטרת שלמה, 
ישכר באוהליך, הר”ן

הרב אברמוב
חפציבה

052-7143196 )דרמר(
ישיבת כנסת יצחק

נאות הפסגה
052-7608620

קרית ספר
בית הכנסת: קהילת משך חכמה 

053-3127555

נס ציונה
מוסדות אור תורת שלום

בכולל בראשות הרב יפת 
שליט”א  

נתיבות
054-8454356 )טרבלסי(

נתניה
רמת אפרים

052-7664668 
ביהכנ”ס מנין אברכים רח’ גבע 

25

פתח תקוה 
בבתי הכנסת:

*אבי עזרי
*אוהל אברהם

*חניכי הישיבות
גני הדר 

*מקוה בעש”ט

רחובות
050-4101805

ישיבת מאור התלמוד

רכסים
גבעה א’

052-7606491
כולל נר ישראל בית יצחק

052-7183722
גבעה ג’

052-7171992 )פרקש(

תל אביב
ביהכ”נ אביר יעקב

050-6824384 )נוביק(

תפרח

 08-9924520

הזמנות במוקדים עד יום שלישי בערב.  ]*ללא הזמנה מראש[

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל: 053-3145900 ׀ הפצה בארה”ב: 6463428424
ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל: k.gilyonot@gmail.com ׀ להנצחות ע”ג הקובץ ניתן לפנות ל: 053-3145900
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60
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בשבוע הבא יצא קובץ מוגדל 
במיוחד לחג השבועות. 

המעונינים להקדיש לע”נ וכד’ 
יפנו בהקדם למס’

053-3145900 
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  נ"לעגליון זה יו"ל 
  ל"ז ÛÒÂÈ ÏÊÂÈ ר'

 ל"זצ ‚ÔÓÏ˜ Ì‰¯·‡ ‚¯·„ÏÂ הרב בן
 ה"תשע'ה אייר ט"י נפטר

 

 ומשפחתו „ÁˆÈ ˘ËÈÂ˜ י"ע הונצח

  

  דבר העורך �
השבוע יצא לאור כרך נוסף מסדרת 

" על חומש במדבר, "חידושי הגר"ח
מאת ידידינו הרב ר' יצחק אוהב 
ציון שליט"א וראיתי בהקדמה 
לספר שמביא מעשה נפלא שיש בו 
חיזוק גדול בימים אלו ערב מתן 

 תורה.
הנה כידוע רבינו שליט"א עשה 
לעצמו סדר ללמוד בכל יום דברים 
קבועים ובכל שנה ושנה מסיים 
ש"ס בבלי וירושלמי רמב"ם ושו"ע 

', וקורא רבינו שליט"א לסדרי וכו
לימודו הנ"ל "החובות", וידידי 
הגאון רבי גדליה הוניגסברג 
שליט"א חיבר לאחרונה ספר שלם 
אשר בשם "ספר החובות" יכונה, בו 

כל סדר לימודו של הרב מפרט את 
 ת השייכים לענין זה.ודבצירוף עוב

ובימים האחרונים ניגש יהודי אחד 
ש לו פתק קמיה רבינו שליט"א והגי

ובו כתב שיש לו חובות מרובים של 
ממון, ומחמת ריבוי חובותיו 

את חשבונותיו  הבנקים עיקלו
ים שלו ופשוט אינו יכול ושאר דבר

להמשיך לחיות בצורה זאת וביקש 
ממרן שליט"א שיזכה להינצל מכך 
ושיהיה לו פרנסה בשפע. אמר לו 
רבינו בהאי לישנא "גם לי יש 

ל ספריו חובות". והצביע לו ע
שבהם לומד מידי יום ביומו את 

 סדר לימודיו.
א ו שליט"אמר לו אותו האיש לרבינ

אבל יש הבדל בין החובות שלי 
לחובות של הרב, שהחובות שלי 

, מה שאין לו את ממוניגרמו שיעק
כן החובות של מרן שליט"א אינם 
גורמים לעיקולים. אמר לו רבינו 

גם החובות שלי גורמים  שליט"א
לעיקולים. ותמה אותו האיש מה 
שייך עיקולים בחובותיו של רבינו. 
הסביר לו רבינו שחובותיו מעקלים 
לו את שנתו, שכל עוד שאינו 
מסיים את חוק לימודיו אינו יכול 

 לישון.
ובעיני ראיתי כמה פעמים שרבינו 
שליט"א עלה על יצועו לנוח את 

חר כמה מנוחת הצהרים ופתאום א
דקות קם מן המיטה, וכשהפציר בו 
הנכד שלא הספיק לנוח אפילו רבע 
שעה וחשוב לבריאותו שישכב עוד 
מעט, אמר לו רבינו "החובות לא 
נותנים לי לישון", אשרי הדור 

  בינו בתוכו.שזכה שר
ם ו של ת  ב ש ת  כ ר ב  ב

( ב " ב ) ף  ו ט ש ד ול ג ק  ח  יצ

 

  פשט על הפרשה �
 )ט ,ד( "המאור מנורת את וכסו תכלת בגד ולקחו"

 בתשובה א"הרשב כ"עפמש ל"י ואולי. המאור מנורת בשם כאן נקרא למה טעם צריך
 ביום' אפי המנורה לכבות דאסור' ב ב"כ לשבת בחידושיו ן"הרמב כ"וכ ט"ש סימן

 יכול בקר עד מערב אי מספרי והביאו דולקת שתהא מצוה אין דביום ל"דס ג"אע
 אסור היה כאן דגם ל"י ז"ולפי, )ש"ע אחרת' גי בהעלתך בספרי ולפנינו(' כו ל"ת יכבה

 היו ואולי[ תכלת הבגד לתוך דולקת בעודה אותה נותנין אלא בידים המנורה לכבות
 ולכן] דיומא ד"ספ' בירו במזבח שאמרו ד"ע הבגד ישרף שלא כדי' עלי כלי איזה כופין

 .המאור מנורת לה קרי
 )כ ,ד( "ומתו הקדש את כבלע לראות יבואו ולא"
 להן הנאה רשעים של דמיתתן ל"וי. ומתו סיים ואיך טוב בדבר לסיים צריך הרי ע"צ

 שאם דהיינו לראות יבואו אולא דקאי נ"א'. א ב"ע בסנהדרין כדתנן לעולם והנאה
 .יותר נכון וזה ימותו בלא וסיים ימותו לא יבואו לא

 (טעמא דקרא)
      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �

    נוטהנוטהנוטהנוטה    דעתדעתדעתדעת
 מרן רבינו. ברק בני ורבני הדור גדולי כל השתתפו בו, חשוב כינוס ברק בבני התקיים השבוע

 הימים משכבר ידידו יושב לצידו כי הבחין לפתע, בתלמודו הרהר וכדרכו במעמד ישב א"שליט

 ראה אם אותו ושאל רבינו אליו פנה, סלבודקא ישיבת ראש א"שליט לנדא דוב רבי האדיר הגאון

 ספר הוא כי והוסיף, ראש בנענוע השיב דוב רבי, תפילין הלכות על השבוע שיצא החדש הספר כבר

 לי שתכתבו אשמח הערות לכם יהיו אם' לו הפטיר כ"ואח, רבינו שמח, הזה כבושם בא שלא נפלא

 'נדר בלי ואענה

 .ה"בעז הבאות בשורות מעט נרחיב כך על?  הספר היה מה

 נמצאים רבינו יד שבאמתחת, א"שליט שאול יצחק רבי הגאון, רבינו בן הבחין שנים כעשור לפני

 משיב א"שליט רבינו שכידוע, הענינים בכל ואגדה בהלכה תשובות עם מכתבים של רבבות רבבות

 אם, לדעתו אותו ושאל רבנו אל פנה הוא, הרבים את ולזכות התורה את עליו לחבב כדי שואל לכל
 אפשר שאי לו השיב רבינו, התורה מקצועות בכל ההלכה לומדי לתועלת זה את להדפיס נכון

 שוב ולשקול הדעת בישוב והתשובות השאלות בכל היטיב לעיין צריך, שהוא כמות אותם להדפיס

 שאלות ויש, שעה הוראת בתור עונה שאני תשובות יש' להדפסה הדברים מתאימים אם לראות ושוב

 .רבינו סיים' שעה הוראת שהם

 אחר מקצוע אחד כל שילבנו חכמים תלמידי כמה והעמיד, העול את עצמו על נטל א"שליט ש"הגרי

'' נוטה דעת'' ת"שו של ממש נפלאים כרכים כמה להוציא כבר וזכה בידו עלתה ואכן, בתורה מיוחד

 לפרטי תפילין הנחת הלכות כל מקיףו הולך, תפילין הלכות על שלם כרך לאור ומוציא זוכה וכעת

 והמסתעף, ואות אות כל צורת ועד הקלף מעשיית התפילין כתיבת דיני, התפילין חליצת, הפרטים

 ! תשובות אלף כמעט, ה"מ עד ה"כ סימן ח"באו הללו החשובות ההלכות בכל

 לפני רבינו התכתב בהם ארוכים תורה מכתבי כמה מובאים שבסופו, זה בספר יש מיוחדת מעלה

, א"שליט לנדא דוב רבי הגאון הגאון וביניהם החכמים תלמידי גדולי עם, שנה מחמישים למעלה
 .א"שליט ברלין א"הגר רבינו וגיס העתיקה העיר רב א"שליט נבנצל א"הגר

 מאוד הרבה רבינו לפני ולברר לפרוש זכה כי  מעיד המלאכה על שהופקד ח"הת האברך

 נביאו, מרבינו נפלא מעשה מביא הוא שבספר בהקדמתו, כונתו מה היטיב להבין, בספר מהתשובות

 לשאול אחד ניגש, ת"השו בעניני עמו ולדבר רבינו אצל לשהות שזכיתי הפעמים באחת: כלשונו

) א"תקס סימן ח"או( ע"בשו המבוארת ההלכה את לקיים כדי, המערבי לכותל ליסוע ענין יש האם

 כך ובתוך, לפניו אשר במכתבים ועיין ישב א"שליט ורבינו, בחורבנו המקדש כשרואה לקרוע שצריך

 נראה היה קט לרגע, רבינו דברי הבינו ולא תמהו בחדר הנוכחים', לנשים' להשואל עונה קולו נשמע

 ואמר הוסיף, תמה שהשואל וכשראה, עיניו רבינו שהרים עד, השאלה את היטב שמע לא שרבינו

' יותר גדול ענין והוא תורה לימוד על מצווים הלא גברים אבל, כן שיעשו ענין יש לנשים' להשואל

, לו משיב לעומתו ורבינו, כן לנהוג יש בירושלים כבר כשנמצאים אולי ולומר לחזור השואל וניסה

 ...ללמוד וצריך זמן לוקח דבר דכל

 והברכה, עולם לאור יוצאים' נוטה דעת' כרכי הרבה עוד לראות שיזכה א"שליט מרן רבינו את נברך
 ולהאדירה תורה להגדיל תמיד ויוסיף ידו מתחת תקלה יצא שלא א"שליט ש"הגרי לבנו היא אחת

    .התורה מקצועות מכל בספרים



  הערות הקוראים �
  כב' מערכת "דברי שי"ח" ממרן שר התורה שליט"א

הנפלאים המשמחים את כל הצמאים לדבר ה' בהפצת תורת רבן ומאורן של ישראל שליט"א, כה  יישר חילכם בהפצת הגליונות
  תזכו הלאה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת.

  ארשום ב' הערות בגליון לפרשת בהר

רו מעט. מהי השמחה בל"ג בעומר שפסקו למות הרי לא נשאר כלום והשיב מרן שליט"א רובם מתו ונשא שאלו למרן שליט"א  .‡
ולכאו' צ"ע דבגמ' קאמר "וכולן" מתו. ויש ליישב דברי מרן עפי"ד הט"ז (תקפ"ב סק"ג) במה שאומרים בתפילת ר"ה מלוך על כל 
העולם כולו, שתמה הלבוש על כפל הלשון, ותי' הט"ז דמצינו הרבה פעמים דרובו ככולו וקמ"ל כאן כולו ממש, וא"כ י"ל דכוונת 

 תצ"ג)הגמ' לרובן. (ועי' פר"ח 
 שאלו למרן שליט"א שאברכים שואלים אם יש ענין לנסוע למירון בל"ג בעומר. והשיב רבינו אני אף פעם לא נסעתי.  .·

לענ"ד יש כאן אי דיוק בנוסח השאלה, שהרי מובא בעטרת זקנים על השו"ע (סי' תצ"ג) וז"ל מנהג ארץ ישראל שנוהגין לילך על      
  בעומר. קברי רשב"י ז"ל ור"א בנו ביום ל"ג

ן ההולכים על הקבר רשב"י יז"ל כמובא בספה"ק פע"ח לרבינו חיים ויטאל ז"ל (שער ספה"ע פ"ז) "וז"ל בענירוכן נהג רבינו הא     
ימים ההם, גם העיד  ר"א בנו במירון בל"ג בעומר אני ראיתי למורי ז"ל זה שמונה שנים שהלך עם אשתו ועם ביתו והי' שם ג'ו

  ששנה אחד קודם שהכרתי אותו שהלך שם לגלח את בנו במשתה ושמחה בימים ההם עכ"ל. לי הרי"ס
הרי לא יעלה על הדעת שישאלו את מרן שכל רז לא אניס ליה האם יש ענין במנהג האר"י ז"ל ומנהג ארץ ישראל, ועי' בספה"ק      

ן רמשאל אם יש חיוב לנסוע, וע"ז ענה ליט"א נז"ל. אלא ברור שמרן שיריחסות רבינו הגר"א ז"ל להקדוש האנפש החיים התי
אני לא נסעתי כלומר שאין חיוב לנסוע. וצריך מאוד ליזהר שלא לפגוע ח"ו במנהגי ישראל שיסודתן בהררי קודש. וע"ז נאמר 

  חכמים הזהרו בדבריכם.
  ביקרא דאורייתא

  ירושלים 45-, דיין ומו"צ דחסידי באבובאלי' חיים שטרנבוך
 ˙·Â‚˙ ˙Î¯ÚÓ‰:  

 ו"שבט' בגמ' דאי מדבר מתי לגבי' ב' ל תענית סוף' התו' כ כבר ז"כעי ובאמת ככולו שרובו בעצמו תירץ כבר' א הערה לגבי] א
  .יום ה"ד א"קכ ב"ב' תוס גם' ועי .רובם רק מתו כולם שלא' התו' כ כ"ואעפ ט"יו שהוא הטעמים' א וזה מדבר מתי כלו באב

  

 במנהגים נוהג כמוהו ומי, ו"ח ישראל במנהג לפגוע בא שלא ובודאי לנסוע ענין שאין אמר לא רבנו הלא', ב הערה לגבי] ב
  . שמבין איך דבריו את יפרש אחד וכל נסעתי לא אני אמר רק אלא, דבר לכל כהלכה

  ויאדיר תורה ויגדיל

  ב"תשע סיון ח"בער שנאמרו א"שליט מרבינו 'הק התורה ויגיעת לעמל לבבות לעוררדברי חיזוק 
, ברוחו שנשבר בנו על לפניו צערו והשיח לרבינו פנה יקר יהודי

 מה עצה ומטכס ,לישיבה הולך ולא, בבית יושב וכבר תקופה
 .שמחה מתוך בתורה יהגה וששוב להחזירו לישיבה לעשות
 ללכת רוצה שאינו לכך הסיבה מה רבינו ודרש חקר בתחלה
 או, הלימוד היטב לו ויסביר עמו ילמד שאביו והציע ,לישיבה
 שיבין הלימוד לו ויסביר, עמו שישב פרטי עבורו מלמד שישכור

 שירצה יגרום וזה, בלימוד טוב טעם ובכך יקבל, דבר כל טוב
 האבא השיב הבחור של גילו מה רבינו שאל כ"לאחמ[ .לחזור

 האב אמר, להתחתן כבר צריך שהוא רבינו אמר ,עשרה שבע בן
 בנים בין קשר שום אין רבינו אמר ,מעליו אחיות שתי לו יש

 שמעתי פעמים כמה ה"א[ ]לפניהם לחתנו ואפשר לבנות
 תלמיד, חשק ללמוד לו שאין לבחור לקחת שמורה מרבינו

מחייב  לו יש ובכך, טוב לו ולהסביר, אותו ללמד שיצטרך
 בדוק וזהו] תשלום בעד זה אם בפרט, [טוב ולהסביר ללמוד

 רב ברגש וסיפר חיזוק דברי רבינו כך על והוסיף ].ומנוסה
, בישיבתו להתקבל רצה אחד שבחור ,ס"החת עם המעשה

 .עשרה שמונה בן השיב הבחור? אתה כמה בן ס"החת שאלו
 לא אף דבר שום הבחור השיב? יודע אתה ומה ס"החת שאלו

 להתקבל אפשר- אי כך ס"החת לו אמר '.ב' האותיות הא את
, בשלו התעקש הבחור אבל ,לקרוא אף יודע לא שאינך לישיבה

 כזה לבחור ס שיש"החת ראה, ידע שאני עד ואלמד אותי ילמדו
 התחילו ללמדו הוה וכך, עמו ילמדו שבחורים סידר, חזק רצון

שכבר  ועד, לתפוס הצליח לא כי קשה מאד והלך', ב' א אותיות
 וכך התעקש הוא אבל, אתמול שלמד מה שכח למחרת תפס

 הלך ושוב חומש עמו למדו כ"אח'. ב' א שידע עד המשיך ללמוד
 .החומש תפס דבר של בסופו העז רצונו מפני קשה אבל מאד
 ולא קשה מאד הלך וזה', גמ ללמדו הזמן כבר הגיע כ"אח

 איתך הולך לא זה תראה ס"החת לו אמר, לתפוס כלום הצליח
 ללמוד להישיבה תשלח שלך הבנים ואת ,תתחתן, ח"ת להיות

 להיות בעצמו רוצה כ"ג שהוא נזעק הלה .ח"ת יהיו כבר והם
 שהחל עד והתאמץ התאמץ החזק רצונו מחמת ושוב .ח"ת

 לימוד את רבה בעקשנות המשיך וכך, לאט לאט' הגמ לתפוס
 מרב מכתב, ס"החת קיבל שנה שלושים לאחר היום ויהי '.הגמ

 שיקרא, ס"הכת לבנו וקרא והלך, גדולה וחשובה בקהילה
, גדול ח"ת הינו שהכותב זה ניכר ממכתב ס"הכת אמר, המכתב

 התאמץ כ"שכ ל"הנ את הבחור זוכר אתה ס"החת אביו לו אמר
 עד ולמד עקשנותו למד שמחמת המכתב כותב וזהו, ללמוד
 גם שזוכר רבינו הוסיף .גדול ח"ת להיות שהגיע למה שהגיע
 לא שמילה"שאלות  ששאל, חלש בחור' הי בהישיבה אצלנו

 והתעקש בלימוד ללמוד התאמץ אבל", השניה למילה התחברה
 שלמדתי רבינו אמר זוכר אני .מאד יפה דור והקים, הצליח וכך

 אחד שלמדו שני בחורים חברותא היו תקוה בפתח בישיבה
 של נחשב לרבו היה הכשרוני בתחלה, חלש ואחד כשרוני
ואותו  הדבר התהפך שנים עשר לאחר ולבסוף, החלש הבחור
 יותר שהוא כיון השני של רבו להיות נהפך כשרוני הלא הבחור

 שאומר מה רבינו בפני הזכרתי .השקיע לא והכשרוני ,התאמץ
 רבנן תנו' א ב קלד"ב' בגמ שאיתא א"שליט ל"הגראי רבינו

ראוים  מהן שלשים הזקן להלל לו היו תלמידים שמונים
 ראוים מהן שלשים רבינו כמשה שכינה עליהן שתשרה
 שבכולן גדול בינוניים עשרים נון בן חמה כיהושע להן שתעמוד

 ללמוד יש מזה .זכאי בן יוחנן שבכולן רבן קטן עוזיאל בן יונתן
 דהנה ,התלמידים כקטן נראה אם אף תלמיד בשום לזלזל שלא
 ממי ולנו, התלמידים לקטן נחשב' שהי ז"ריב על אומרת' הגמ

 י"ור א"ר, ז"מריב זה לנו שנשאר והתורה, תורה הרבה יש הכי
 רבינו .ז"ריב של תלמידים היו כולם, כ"ג ע"ר ,תלמידיו היו

 נכנסו הלל שחלה בנדרים הירושלמי דברי את כך על הוסיף
 שאל, לבד בחצר ונשאר ז"לריב מקום' הי ולא תלמידיו לבקרו

 ל"וז .הדור את להנהיג שעתיד שבכם שיכנס הקטן היכן
 עמד לבקרו כולן ונכנסו חלה אחת פעם ה"פ נדרים הירושלמי

 שבכם הקטן הוא היכן להן אמר. בחצר זכאי בן יוחנן לו רבן
 לו אמרו. שבכם הגדול ל"צ אין לדורות ואב אב לחכמה שהוא

) משליח( להן אמר שנכנס כיון. יכנס להן אמר .בחצר הוא הרי
 זה ניכר יוחנן רבי ואמר. ואצרותיהם אמלא יש אוהבי להנחיל

 את להנהיג' פי שאב לדורות רבינו ביאר. חכם תלמיד שהוא
 שמתעקש מי שדברנו הדבר הוא ואמר רבינו סיים .הדור

  (מנחת תודה)                                                 .מצליח
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 הפרשה פניני
 

 כתב יחוס

ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית 

 אבותם )במדבר א' י"ח(

פירש רש"י: ויתילדו על משפחותם, הביאו ספרי יחוסיהם ועידי חזקת 

 לידתם כל אחד ואחד להתייחס על השבט, עכ"ל. 

בגמ' בכתובות )דף כ"ד ע"ב( איתא: תניא רבי יוסי אומר גדולה חזקה 

שנאמר ומבני הכהנים בני חביה בן הקוץ וגו' אלה בקשו כתבם 

 וכו'.המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה 

 תב יחוס ואיזה דין נאמנות יש לזה?ויש לעיין איך אפשר לסמוך על הכ 

)אילת השחר שם, וע"ע אילה"ש  ובסוגיא שם משמע שזה מועיל כמו חזקה.

    כאן(

 ע"י מצוה יש ברכה

 ויפקד אתם משה ע"פ ה' .)במדבר ג, טז(

 לדעת אהליהם לתוך נכנס אני היאך ה"הקב לפני משה אמר י"שפר

הוא  דגנאי אלא ,ליכנס רצה לא הטורח בשביל "זדאי מפרש יהאר הגוריונקי' ) מנין

' וכו לךש אתה השע ה"הקב ל"א שם נשים(יש ש למקום יכנסהל ח"לת

 וכך כך ואומרת ,האהל מן צאתיו קול ובת לפניו מקדמת נהוהשכי

 הוצרך למה קול הבת י"ע מספרם ידע אם והנה ,זה באהליש  קותתינו

 י'ה שזה אלא המקום שהיהמ קול הבת את לשמוע לויכ הרי ללכת

 ביחד כולם יןמנ לחשב כ"אח שיצרף במה גםו] לאהליהם ילךש נםבמני מצותו

  בהמשך. כ"ועמש [ד"י פסוק לעיל ם"מלבי י'וע

 הוא קול הבת על לסמוך למשה מפורש שנאמר זה לולא גם אם יל"ע

  ?זה פי על ולמנות לסמוך יכול י'ה

 נתינת ע"י שנמנו ב' א לעיל ש"יופר ,ומעלה ריםעש מבני נמנו "יבנוהנה 

 מבני נמנו דהם ועוד כך, מפרש לא לוי בני אצל אבל ,השקל מחצית

 לוי יבנ למה ב"צ כ"וא ,השקל מחצית תניםנו לא וקטנים ומעלה שחד

 ףנג יהא שלא בכדי ישראל כלל כמו השקל מחצית לתת הוצרכו לא

  םמנינ "יע

 השומע רב אמר ז, ב אמרינן א"ר חנין בנדרים דהנה לפרש ואפשר

 יהא עצמו הוא דהוני לא ואם ,לנדותו צריך בירוח מפי םהש הזכרת

  .המצוי ותעני םש המצוי השם הזכרת מקום כלש דויבני

 יהא עצמו הוא נידהו לא ואם דאמרינן למאי יהיב טעמא "ןהר וכתב

 אשר המקום בכל דכתיב דשם עניות מצויה חמור עונשו הרינידוי, שב

 מביאה למצוה השם ומדהזכרת וברכתיך, אליך אבוא מיש את אזכיר

  .ותעני גורמת לשוא הזכרה רשועו ברכה

 םש והמזכיר כפשוטו ההכוונ מיםש םש דהזכרת לומר אפשר והי'

 ניות.לע גורם ו"ח לבטלה רהמזכי אבל לברכה גורם לצורך מיםש

 בתורה ועוסק ביוש אחד י'שאפ ומנין אומרת א( )ו, בברכות' הגמאמנם 

 אליך אבוא מיש את אזכיר שרא המקום בכל' נאעמו ש כינהש

 .מצותי פי על מיש יזכר אשר מי את אזכיר אשר ש"יופר .וברכתיה

 על דוקא לאו וברכתיך אליך דאבוא הפסוק מפרשים ל"דחז הרי

 תורה בדברי דיבור על ובין מצווות יתשיע על בין אלא ,'ה םש הזכרת

 יתשמי, וכתוצאה מעשי את אזכיר נקרא וזה ,'ה ציווי מקייםש כיון

 כינההששדכ ,וברכתיה אליך אבוא יחיד לע אפילו תורה ולימוד מצוה

  .ברכהיש  'רויש

הרי  צ"ב .נגף של סיכון יש ןמהמני דכתוצאה שכתוב הדבר בעצם והנה

 צריך מצוה וקיום מצוה ימיםמקי נםבמני כ"וא למנותם צוה ה"הקב

 .לברכה סתירה זה ונגף ברכה להביא

 צריך אלא ,מצוה מקיימים והנשיאים משהש מה מספיק דלא צ"לו

 .מצוה יקיים אחד כלש

 עין הוא הנגף דענין מסבירים )רש"י ורלב"ג פ' כי תשא( והמפרשים 

 כל לש המצוה דקיום נאמר וכאן לנו ידועות שאינם סיבות ועוד .הרע

 ,נגף לש סיכון יהא לא זה ובזכות השקל מחצית בנתינת יהא אחד

 דכתיב הלויים במנין אבל ,ומכפרת גדולה היא צדקה מצות דזכות

 קול ובת לפניו מקדמת שהשכינה י"ופרש' ה פי על משה אתם ויפקד

 שמשה נמצא ,זה באהל יש תינוקות וכך כך ואומרת האהל מן יוצאת

 קידמתו ושכינה האהל בפתח ועמד עבר אלא הלויים ספר לא רבינו

 .זה בבית שיש הנפשות מספר לו ואמרה קול בת ויצאה

 אפשר' הי הרי הזה הטורח כל ולמה הלויים מספר ידעה השכינה והנה 

 תעשה שלך אתה עשה ל"א ה"דהקב אלא ,הלויים מספר למשה לומר

  .יעשה אני היתר ואת לעשות שבכחך מה

 אבל ,סופרים כשאנשים דוקא הוא ו"ח נגף שיהא דהסיכון ומרל וצריך

 הלויים זה ומשום ,נגף להיות יכול לא השכינה י"ע' שהי הלויים במנין

 שנמנו נראה כ"שג והבכורות ,השקל מחצית במנינם לתת הוצרכו לא

 ובזה פדיון לצורך' הי דכולו מנינם דשאני ל"י השקל מחצית י"ע שלא

 רצה ה"והקב ברכה חסר מצוה דכשאין יוןכ אבל ,נגף שייך לא כ"ג

 את רק שקיים פ"ואע מצוה יקיים רבינו שמשה הוצרך לכך שיתברכו

 ה"והקב מצוה קיום כ"ג זה מ"מ השכינה פ"ע' הי עצמו דהמנין ההליכה

 היו והלויים במנינם יקיים רבינו שמשה למצוה אלא למנין הוצרך לא

 בכל שיקוים ברכה לגרום' הי וזה מצוה בהם קיים רבינו שמשה חפצא

 שנמנו י"בנ כ"משא וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום

 עשרים מבני שנמנו והם מצוה יקיים אחד שכל הוצרכו משה י"ע

 .נפש לכופר שיהא השקל מחצית נתן אחד כל ומעלה

 כ"ב ריבוא מלאכים
 כל פקודי וגו' שנים ועשרים אלף )במדבר ג, לט(

 מתן בשעת במלאכים ה"הקב בא וכנגדן מדרש הביאו זקנים דעתב
 חוץ לעגל יעבדו ישראל שכל ה"הקב לפני וידוע שגלוי ולפי' וכו תורה

 .ד"עכ לוי שבט כנגד אלא מלאכים הביא לא לפיכך, לוי משבט
 מעשיו כפי האדם את דן הוא מ"מ ,העתידות יודע ה"שהקב פ"אע והנה 

 אותו דדן ז"י א"נ וירא בפרשת י"פרש ישמעאל על וכמובא ,דעכשיו
 הופיע שלא אלא עונש זה אין דכאן נאמר ואם ,שעה באותה מעשיו כפי

' א א"פ בשבת' בגמ כתוב הרי מ"מ ,שיחטאו אלו כנגד כזאת בהופעה
 אחד לכל קשרו השרת מלאכי לנשמע נעשה ישראל שהקדימו דבשעה

' שהי פ"דאע הרי ,מהם נטלום בעגל כשחטאו כ"ואח כתרים' ב מישראל
 ?כאן ש"ומ הכתרים קיבלו זאת בכל שיחטאו לפניו גלוי

 וזה שעשו טוב דבר על שכר זה שקיבלו הכתרים דשני לחלק ואפשר 
 דבר זה התורה נתינת מעמד גם אבל ,יחטאו כ"שאח פ"אע לתת אפשר
 פקפוק זה שינוי יש דאם למחר היום בין נצחי בדבר לחלק א"וא נצחי

 שאפשר אלו כנגד רק שייך במלאכים' ה הופעת ולכן ,בנצחיות
 להיות יכול כזה דיופי לעגל יעבדו שלא אלו דהיינו' ה צבא לקרותם

 .ת"למ הסותר ו"ח פגם כשאין רק

 .152גליון  
 ’שנה ג

 במדברפרשת 
 ו”תשע שנת

 ששים גיבורים
 

 לזכות התורם הנכבד
ברוחניות ובגשמיות ובכל 

 מילי דמיטב 
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 אייר תשנ"ח–נסיעה לארצות הברית ח"י שנים ל

 לחזק את קהילות הגולה למסע היסטורי האדמו"ר מגור שליט"א  כ"ק בשנת תשנ"ח יצא רבנו שליט"א יחד עםב' סיון[  –]כג אייר בימים אלו 
ונביא כאן מעט מהשיחות שנאמרו שם ]וראה קו' המסע לחו"ל שהביא את כל השיחות  ולהקמת קרן 'נתיבות משה' ,בארצות הברית ובאנגליה

 שנאמרו בארצות תבל וביקורים והשיחות ות נביא בעתיד עוד מהמסעובל"נ ובעזהי"ת  שנאמרו שם[
 

 נובומינסקבישיבת מתוך שיחה 
 לשבת בחלקיכם שנפלה הזכות על שבאדם המאושרים להיות עליכם
 .בתורה ולהגות

 אנשים מליארדי מתוך בעולם מעטים הם התורה לומדי לדאבונינו 
 יודע אינו רובם בעולם היהודים ומתוך ,המעט הם יהודים בעולם שיש

 חרדים יהודים מעט קר ל"רח מתבוללים רבים תורה היא מה ל"רח
 .ישיבות בני מעט מעט ומתוכם בעולם נותרו

 לאחר אדם לכל ,התורה על ולשקוד לשבת אפשרות יש יהודי לכל לא 
 שטורדות וכדו' פרנסה של שונות ומניעות שונים מצבים יש נישואיו

 תלמודם על ולשקוד לשבת יכולים בצעירותם בחורים אבל ,לימודו את
 יהיה זה אם יודע מי כ"שאח משום זה זמן לנצל ועליכם ,מפריע באין

 ישנם ,התור ללמוד חשק חוסר בגלל שנשברים בחורים ישנם ,אפשרי
 השגות משיגים אינם שהם מועקה של בתחושה שהולכים בחורים
 בבית לשהות יכולים שאתם רגע מכל להתחזק עליכם ,תורה בלימוד
 וכל לנצח חיים שלא משום תורה ללימוד רגע כל ולנצל המדרש

 .נצחיות הוא תורה לימוד של רגע
כי ידעתי שב"ה לומדים תורה ויש ואינני בא לומר חידושים גדולים, 

 ראש ישיבה גדול וכל מה שצריך, רק שכבדוני ואינני יכול לסרב.
 ["ר מנאומינסקבבית כ"ק אדמו]שהיה  בכינוס מועצת גדולי התורה

 וטוב להם טוב צדיקים של כינוסם ל"חז בדברי פתח א"שליטרבנו 
 .שמים כבוד למען זה צדיקים של כינוסם עצם ,לעולם

 אדם )ל, א( ברכות במסכת הגמרא דברי את ציטט דבריו בהמשך 
 לשמים ליבו את יכוון נמצא הוא צד הזבאי יודע ואינו להתפלל שרוצה
 יכוון ,ישראל בארץ למזרח יכוון בדרום ,למזרח יכוון במערב נמצא

 הקדשים. לקודשי יכוון בירושלים לירושלים
 לקודש אחד למקום ליבותיהם את מכוונים ישראל כלל שכל נמצא 

 לקודש ליבותיהם את מכוונים העולם בכל היהודים ,הקדשים
 נכנס הגדול הכהן גם לשם להכנס יכול לא אחד שאף מקום הקודשים

 .שם להיות אפשר בלב אבל הכיפורים ביום בשנה אחת פעם קר לשם
 הן היהודים שכל מרובה בהתרגשות א"שליטרבנו  אמר רוצים אנחנו 

 להרבות משותף ובמאמץ אחד בלב יהיו באמריקה והן ישראל בארץ
 כל בבכי ופרץ לו עמד לא דמעותיו מחסום נשנק קולו שמים כבוד

 איש פרצו הרגשות ,דמעות התמלאו כולם עיניו פניהם הליטו הנוכחים
 הוסיף בכי של דקות ולאחר ,המעמד שהותיר האדיר ברושם עמד לא

 דעה רץהא למלאה בקרוב שנזכה רצון היי א"שליט שטיינמן ל"הגראי
 עמ' כג( )ימלא פי תהלתך עניני ציבור .מכסים לים כמים' ה את

שזקינו האדמו"ר  שליט"א ומינסק שליט"א אמר לרבנואכ"ק האדמו"ר מנויצויין ש]ו

ואמר לו רבנו שכך אומרים  ,מקאצק זצ"ל אמר שעתידה תורה להתפשט גם לאמריקה

      [גם בשם רבי חיים מוואלזין זצ"ל
 וףרישיבת מטרסדמתוך שיחה ב

 כל כי עליו המוטלת האחריות את אחד מצד לדעת צריך אחד וכל
 הצרות וכל ,הבריאה בכל חסר ו"ח משהו מזניח ואם עליו עומד העולס

 מעלבונה לבריות להם מהאוי" חלילה בא לא זה אם יודע מי שבעולם
 וכולם העולם לכל שמשפיע המאושר הוא הרי והמתחזק "תורה של

 ישיבות ובני ח"ת שמתרבים בזה שמים ויראת תורה להשפיע יכולים
 .שעוסקים

 חיוב לימוד לברר ההלכה- ארה"ב –ישיבת סקוויר 
בר ידוע ומפורש בגמ' ובמדרשים, דהעיקר מה שזכו כלל ישראל הד

למתן תורה, הלשון שמלאכי השרת משתמשין בו, דכתיב במלאכים 
מדריגה וואח"כ לשמוע בקול דבר, קודם גבורי כח גבורי כח עושי דברו, 

גדולה כ"כ זכו כלל ישראל, להיות כמלאכי השרת, דמתחילה נעשה 
שבשמים החשיבו את זה, והקב"ה שמח בזה, ובאמת  נשמעואח"כ 

הצדוקי תמה, עמא פזיזא! דקדמיתו פומייכו לאודנייכו! דאין השכל 
ל ישראל, שלא הלכו מבין דבר כזה, וזו היתה הזכות העצומה של כל

 כפי דעת בני אדם, אלא כמלאכים.
והנה בפרשת השבוע כתיב, "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו", 
ופרש"י "בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה", ולכאו' אם מעלת 

במצותי תשמרו ואח"כ בחקתי  ה"נעשה" קודם, למה אין הפסוק מתחיל
 תלכו?

לל ישראל קבלו על עצמם נעשה אך התירוץ הוא פשוט, דבודאי מה שכ
נעשה" גם כשאין יודעים על "קודם לנשמע, זה מדריגה נפלאה, לומר 

מה מדובר, אבל בלמעשה לא שייך נעשה קודם נשמע, דלא שייך 
 לעשות בלי ללמוד מתחילה!

כי כשאין יודעים את ההלכות יכולים ליכשל שלא מרצון, בדברים 
מצוה גדולה מזו,  האם יש תר, ולמשל מצוה כמו שבת,החמורים ביו

לל ישראל, ועל זה כתב היערות דבש ]הובא הרי שבת היא היסוד של כ
דאחד שאינו לומד הלכות שבת, לא יתכן  בהקדמה של המשנה ברורה[

שישמור שבת בשלימות, נמצא א"כ דצריך לידע מתחילה הלכות שבת, 
 מסכתא גדולה, עם כ"כ הרבה קשיים –והלכות שבת אי"ז דבר קטן 

בפוסקים, וסוגיות עצומות כ"כ, והכל בא להלכה למעשה, וצריכים 
 לידע הדין, ובלי זה לא שייך.

ולכן בודאי אם בחקתי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, זה הדבר הראשון, 
וצריך ג"כ "עמלים" בתורה. דבשביל לידע היטב כדי לפסוק דין, אי 

שטחי יכול אפשר ע"י לימוד בשטחיות, ממש לא יתכן, ואם בלימוד 
לגמור מסכת שבת בזמן קצר, אבל לא ידע מזה כלום, בדיוק כמו שאי 
אפשר לדעת מתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, כך אי אפשר לדעת 
מתורה שבעל פה בלי עמלות! ובלימוד שטחי יוכל ללמוד עשרה דפים 
ובלמעשה מה לעשות לא ידע כלום, ולכן מוכרח להיות עמלים בתורה, 

 התורה.כמו שציותה 
וברוך השם, כלל ישראל במשך כל שנותיו, אע"פ שהיה בכל מיני 
מצבים קשים, בגלות, וכתוב שע"י הגזירות באמת נתמעטו הלבבות, 
שהפריע קצת ללימוד התורה כמו שהיה בזמן הראשונים, שהיו גזירות 
ושמדות רח"ל ובכל זאת שמר הקב"ה את כלל ישראל, ותמיד למדו 

 והוציאו הלכות ברוב עמל ויגיעה בתורה.בעיון ובעמקות, 
כי היהודים לא הפסידו כלום ושמעתי פעם שהחפץ חיים אמר, 

דבגלות נעשה הש"ס בבלי, ש"ס ירושלמי, ספרא ספרי בגלות, 
תוספתא מכילתא, רמב"ם רי"ף טור ושו"ע, הרי כל זה הרווחנו בגלות! 

' המשניות אע"פ שהגלות זה מר מאד, מ"מ זכינו עי"ז בכזה ש"ס! אפי
הרי עשה רבי שהיה לאחר החורבן. וא"כ כל מה שיש לנו, הכל נוצר 
בגלות ספרא ספרי ותו"כ, הכל, כל מה שנתחבר ע"י התנאים הכי 
גדולים, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי שהיו כבר אחרי החורבן, זה מה שיש 

 לנו עד היום, ומזה אנו חיים!  מכל אלו שנעשה בגלות.
בטהרה, ובכל  ה וקדושה, הכליר שנוסדה על טהרוכאן רואים ב"ה ע

רק יהודים חרדים, רק על טהרת  יצא שמה, כי היא עיר שכולההעולם 
הקדש, ויושבים ועמלים בתורה, כמו שהזכירו  כבר האנשים הגדולים 

 שדברו קודם, והם כולם דואגים שיהיו הבחורים עמלים בתורה.
השלימה, ויבוא משיח ובאמת יעזור הקב"ה שתזכו לקרב את הגאולה 

במהרה בימינו. וכל אחד יוכל לומר לרבונו של עולם,  "לא עזבנו את 
התורה, אפי' בגלות, ואפי' במצבים הקשים",  ועד היום אנו ממשיכים 
עד שיעזור ה' ונזכה לגאולה השלימה, ובא לציון גואל במהרה בימינו 

 עמ' ריב( )ימלא פי תהלתך עניני ציבור אמן.
 ישיבת ריוור דיילבמתוך שיחה 

'אמריקה היא מדינה שהיתה ידועה למדינה של חסד, ורואים בחוש 
דבין במלחמת העולם הראשונה ובין בשניה, אמריקה לא נפגעה כלל, 

ינות, בכל מקום היו געה, אסיה נפגעה, אפריקה, וכל המדאירופה נפ
מפני הזכות געו וכל זה למה? מלחמות וצרות, ובאמריקה אף פעם לא פ

 ד! של חס
וממילא אחרי כ"כ הרבה דורות של חסד, זכו שהגיע מצב שיש 'תורה' 
באמריקה, מה שלא היה קודם לכן. חסד היה, אבל תורה לא היה. דבר 
הידוע לכל וא"א להכחישו, לא היו ישיבות ולא תורה. אמנם היו יהודים 

ולא נשאר מהם  נשאר מהם כלום, ובניהם התבוללו, טובים אבל לא
משום שלא היו ישיבות ולא תלמודי תורה, רק חסד היה אבל כלום, 

כהיום הזכות של החסד השפיע שבמשך הזמן הגיע גם תורה, וזכו ש
ים שיושבים ולומדים ואפי' הרבה מהם יש ב"ה ישיבות, ורואים בחור
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שיש להם נסיונות גדולים, מ"מ הם בכזו השתקקות לתורה, וזה דבר 
 עמ' רי"ב( יני ציבור)ימלא פי תהלתך ענ גדול מאוד.

 מונסיכינוס מתוך שיחה ב
]הובא  ריכות על ענין הבן יקיר לי אפריםובכינוס במונסי דיבר בא
 בגליון פר' מקץ תשע"ה[

ונמצא דבזמנינו שידוע לכל אחד האיך שהדורות מתמעטים, וסיים 
 !והעולם הזה משתכלל יותר ויותר, ונעשה יותר מעובד, נורא ואיום

צריך לדעת כי העולם הזה הוא פיתוי גדול, ויכול מאוד לגרור את 
 !האדם אחרי זה, עד שנופל, ח"ו, ומוכרחים לעשות חיזוקים

ואיזה חיזוקים צריך לעשות, כבר לימד אותנו יוסף הצדיק, דצריך לידע 
]אפרים  למרות הכל, זה רק אפר,שתמיד ב' דברים, אחד, להרגיש 

עפר אלא רק ולא יהא נראה בעינינו שיש בזה משהו,  כדרשת חז"ל[
ואפר, ושנית להיות מוכנים בשביל "יידישקייט" לעשות הכל, אפי' 
 .מסירות נפש, כמו שיצחק אבינו היה מוכן להישחט בשביל שמו יתברך

  עמ' רט( ימלא פי תהלתך עניני ציבורוראה בס' )
 מתוך כינוס למען לב לאחים

ה הבני תורה כאן מוסרים את נפשם בשביל כפי שהזכירו כבר, ב"
התורה, וכל אחד אם היה רוצה היה יכול לוותר על חיים של עוה"ב, 
והיה לו מצב יותר קל בעניני עוה"ז, ואעפ"כ מוסרים נפשם לתורה, 
כי יודעים שכל העוה"ז אינו אלא "אפר", והעיקר הוא תורה, ויגיעת 

ילדי ישראל, שיזכו  התורה! ובכח זה צריך להגיע שיוכלו להציל
 להכנס תחת כנפי השכינה.

ויעזור ה' שכל אחד מאתנו יעזור בזה להציל ולקיים לא תעמוד על 
 דם רעך, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו,

 להציל ילדי ישראל! -וזו ההצלה הגדולה ביותר מה ששייך 
 עמ' קמג ציבור ימלא פי תהלתך עניניודברי רבנו בכינוס לנדיבים למען הקרן ראה בס' 

 בישיבת לייקוד
וזכתה ממלכת  קודמים. גליונותב כבר הובאקוד יבישיבת לי ההשיח

לייקווד לשיעור כללי נפלא בסוגיא דטוען טענת גנב, והי' שם ריתחא 
 דאורייתא גדולה. וכן האריך בשיחה על יראת שמים בעמקות,

 ו -על אודות הביקור בישיבת פילדלפיה, ראה גליון ויקרא תשע"ה 
 חיים מברלין ישיבת רבינומתוך שיחה ב

 בחוץ כולו העולם את המאיר הוא ההתור מהיכלי הבוקע היחידי האור
 קיים שבזכותו האור בוקע התודה בהיכלי קר אפלה גדול חושך קיים

 אחריות זוהי ורגע רגע כל לנצל החובה עלינו מוטלת כך משום העולם
 .חרב ובלעדיו העולם קיים שבזכותנו לדעת כתפינו על המוטלת כבדה

 ה"ב ב"הבאר ההתור עולם את אותלר ומתחממים מתרחבים הלבבות 
  מלך הדרת עם ברוב התורה למוד את לקיים זוכים אתם

 באבובבדברי האדמו"ר מונבימנסק בכינוס רבבות מתוך  
 הם כיצד ישראל גדולי של סטוריתיהה מהנסיעה ללמוד יכולים אנו

 אותנו מחייב הוז ,טפלה וגופם עיקר נפשם רבותינו דברי את מקיימים
 חודר הוז טפלה והנפש עקר הגוף שכאן משום להתעורר ב"בארה כאן
  .ישראל למחנה גם ל"רח

 כדי ההתעוררות את לנצל צריך לתשובה התעוררות ישנה לשמחתנו
 זה ידי על ,ורהלת שיתקרבו ישראל בני אלפי עוד שיהיה לכך לגרום
 קר להיות ולא זו למטרה לסייע עלינו ישראל ץאר של פניה ישתנו

 וכו'. ישראל כלל על לחשוב אלא בעצמנו עסוקים
 .ודברי הגר"א שויי זצ"ל במעמד הנ"ל הובאו בגליון ויקרא תשע"ה

 ברוך חכם הרזים -ב אבושיחת רבנו בכינוס רבבות ב
כל הארץ כבודו, אבל בכל זאת מצינו כמה דרגות הנה הקב"ה מלא 

בהשראת השכינה, בפרשת יתרו )כ' כ"א( כתוב בכל המקום אשר 
אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, ואמרינן בברכות )ו' א'( דמכאן 
שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, אמנם שנים 

רונות, שלומדים הם יותר חשובים, דנכתבים דבריהם בספר הזכ
ובעשרה יש השראת שכינה בדרגה יותר גדולה, לדברים שבקדושה 
צריך עשרה, ואמרינן התם דבעשרה קדמה שכינה ואתיא, שזה דרגת 

 שכינה יותר גבוהה.
ומצינו מדרגה יותר גדולה דהשראת שכינה, מה דאמרינן בב"ק )פ"ג 
א'( שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות, 

בו התוס' דלא שייך כאן הא דאחד דיני ממונות דכל בי עשרה וכת
שכינה שריא, דהכא אנביאים ואמשכן קאמר עכ"ד, דלזה לא מספיק 
עשרה אלא נצרכים שני אלפים ושתי רבבות כדילפינן מדכתיב שובה 

 ה' רבבות אלפי ישראל.

ומצינו דרגה יותר גדולה מה דאיתא בכתובות )י"ז א'( דבהלוית המת 
ן דקרי ותני צריך ללוותו ס' ריבוא, נטילתה כנתינתה, מה של מא

נתינתה בס' ריבוא אף נטילתה בס' ריבוא, וכנראה שהי' תנאי בקבלת 
התורה שיהיו ס' ריבוא, דאל"כ מנ"ל להצריך ס' ריבוא ללוותו, דאה"נ 
במ"ת הי' ס' ריבוא, אבל מנ"ל שהי' צריך להיות כן, אמנם מדאמרינן 

, משמע דבשביל קבלת התורה הוצרך להיות ס' כנתינתה כך נטילתה
ריבוא, ובאמת היו גם נשים וטף ואותם היתירים מבני ס' והפחותים 

 מבני כ', אבל ס' ריבוא לכל הפחות הוצרך להיות בקבלת התורה.
בברכות )נ"ח א'( איתא ת"ר הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם 

פרצופיהן דומין זה לזה, בן זומא הרזים שאין דעתם דומה זה לזה ואין 
ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית אמר ברוך חכם הרזים וברוך 
שברא כל אלו לשמשני, הוא הי' אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון 
וכו', וברמב"ם ובשו"ע נפסק שצריך לברך ברכה זו בשם ומלכות, בא"י 

 .בלב כל אלורזים פרש"י היודע מה שאה"מ חכם הרזים, ומהו חכם ה
והמהרש"א מפרש למאי דמסיק דאין אוכלוסא פחות מס' ריבוא יש  

שע"כ נתנה  ,בהן ג"כ ס' ריבוא דעות מחולקין והוא כלל כל הדעות
התורה לס' ריבוא במדבר וכו' כי אי אפשר שיהי' עוד דעת אחרת על 

 ס' ריבוא עכ"ד.
בעולם  היינו דאפשר להבין דבר בס' ריבוא מיני הבנות, ואע"פ שיש

יותר מס' ריבוא אנשים, וממ"נ אם כולם מבינים אותו הבנה למה יש 
ס' ריבוא דיעות, בזמנינו יש בעולם כמה מליארד אנשים ולא אומרים 
שיש כ"כ הרבה דיעות, וכנראה דמיני דיעות יש רק ס' ריבוא והשאר 
אינם דיעות, וכשהי' קבלת התורה לס' ריבוא אנשים, היינו שהתורה 

ל סוגי ההבנות שיש להם מקום בהבנה, ועכו"ם לא נחשבים, ניתנה בכ
ובאמת כשרואים ס' ריבוא גוים לא מברכים כן, אלא רק כשיש ס' 
ריבוא מישראל, דיש ס' ריבוא הבנות, שאפשר להבין כל דבר בכ"כ 

 הרבה אופנים.
ולהלכה פסק הרמב"ם )הל' ברכות פ"י הי"א( דהרואה ת"ר אלף אדם 

בארץ ישראל אומר בא"י אמ"ה חכם הרזים, ופי' כאחד אם ישראל הם ו
כיון דבן זומא בירך ברכה זו בהר הבית שנתקבצו שם ס' ריבוא 
מישראל, אבל בחו"ל לא מברכים ברכה זו, אמנם בטור ובשו"ע )סימן 
רכ"ד( לא כתבו שזה דוקא בא"י, והם למדו שבבבל לא מצוי שיהא 

ודלא כהרמב"ם  אוכלוסא, אבל אם נתאספו בבבל מברכים גם שם,
 למד שהדין הזה רק בא"י.

והנה למה מברכים ברכה זו רק כשרואים ס' ריבוא, הרי גם אם לא 
רואים הא מ"מ יודעים שיש ס' ריבוא דיעות בעולם, ולמה צריך 

 ?כזהלראותם בעיניו ולא מספיק הידיעה שיש בעולם מספר דיעות 
ד למטרה משמע זה גופא דאם ס' ריבוא יכולים להתאסף במקום אח

והנה למה הגיעו כל אחת, וכמו בן זומא שראה ס' ריבוא בהר הבית, 
אלו להר הבית הרי הגיעו לשם צדיקים, וכשראה את אלו שבאו לעשות 
את רצון ה', הוא בירך ברוך חכם הרזים, שהקב"ה נתן בדעת ס' ריבוא 

, אבל כשרואים יהודים להגיע לעבוד את ה', על זה יש ברכה מיוחדת
לא מברכים, דעל הרשעים לא שייך לומר ברוך חכם הרזים, עכו"ם 

דדעתם אינה דיעה, אלא צריך דיעה של צדיקים שמבינים, ויש ס' 
 ריבוא מיני אופני הבנות.

נמצא דהגדלות בשעה שרואים ס' ריבוא יהודים הבאים לדבר מצוה 
זה כ"כ חשוב שהקב"ה שמח עם זה, וכלל ישראל שמח בהקב"ה, ואז 

רכה של ברוך חכם הרזים, שהקב"ה ברא כל מיני נבראים יוצא כזה ב
 ויש להם כל מיני הבנות ונתאספו לעבוד ולעשות את רצון ה'.

והנה אין לנו היום ס' ריבוא מישראל שנוכל לברך בשם ומלכות, אבל 
במידה מסוימת את הנקודה שבזה אפשר ללמוד, דכשמתאספים 

"פ שא"א לברך בשם יהודים מא"י ומחו"ל זה גדר כס' ריבוא, דאע
ומלכות, אבל הגדר בזה הוא שמתאספים יהודים שיצא קידוש שם 
שמים, זה דבר שצריך להיות אצלנו שמחה גדולה, וגם אצל הקב"ה זה 
שמחה שמתאספים לחזק את היהדות החרדית, וזה דבר ששייך בו 

 הענין של חכם הרזים.
ב"ה והקב"ה יעזור שבזכות שכולם רוצים להתאסף לעבוד את הק

ביחד, בין אנשי א"י ובין אנשי חו"ל, אלו שבאו לכאן, אע"פ שהם מאנשי 
ארה"ב אבל זה חלק מכל העולם, ובזמנינו החלק הכי גדול של כלל 
ישראל הם בארה"ב, אלא שבא"י יש קדושה מיוחדת דמקדש 
וירושלים, ובמידה מסוימת זה מעין ס' ריבוא, מעין חכם הרזים, והקב"ה 

 יזכו להתחזק בתוי"ש ונזכה לגאולה השלימה בב"א. יעזור דבזכות זה
  )ימלא פי תהלתך עניני ציבור עמ' כג(
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 תפילין – בפרשה ענין 
 א אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספים”ה הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט”בא תשע ’בגליון פר

 

 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 

ן ”ח לח י(. וכתב הר”ע )או”, וכן נפסק בשוקורא בתורה פטור מן התפלין

תפילין, הוא  פטור מהנחת שהעוסק בתורה)ראש השנה יז.( שהטעם 

תמוה, שהרי  ’ולכאו ”שדברי תורה הן עליו לאות ,אינו צריך אות”משום ש

ט אסור ”בשבת ויו“ע )לא א( ”ט נפסק בשו”חת תפילין בשבת ויולגבי הנ

ואם מניחים בהם אות אחר היה  ,להניח תפילין מפני שהם עצמם אות

כ למה הלומד בתורה רק פטור מהנחתם, והרי ”, וא”זלזול לאות שלהם

, ויהיה אסור ”אות”נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב ”אות“אם התורה היא 

 להניחם. 

ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי כשם ”ה ליישב את דברי הרובפשטות נרא

שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין 

יהיה אסור ללמוד תורה, וכן שיהיה אסור ללמוד תורה בשבת, כי פשוט 

שהתורה לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, רק הנחת 

טרת התפילין לאות, וכן מטרת השבת לאות, תפילין אסורה בשבת, כי מ

בלבד, אלא שממילא מתקיים בו  ”אות”אבל לימוד תורה אין מטרתו ל

ן, בעת ”אות, ולכן אינו זלזול לא בתפילין ולא בשבת, וכן לגבי טעם הר

לימוד התורה אין איסור לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, כי אין 

 לימודה נעשה לצורך אות.

ן, השיב ”א על דברי הר”ל שטינמן שליט”אל בני את מרן הגראיאולם כשש

חיוב לימוד תורה קיים בכל זמן, ולכן לא יתכן שהשבת תקבע כזמן ”לו ש

שפטור מתורה, וזה גם הטעם שהעוסק בתורה פטור מתפילין, כי אינם 

, שהרי מצוותן בכל זמן, ואם יתעסק בהן ככל המצוות
. )רשימות �לא ילמד תורה, אבל אין זה איסור

 א(�חיים שולביץ שליט �ג ר�הרה

 

 שדברים גדולים מאד ארעו באופן שאינו  שתקום, ופעמים רבות ראינו

 

 

וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה והבטחון הרי יכול לפעול דברים 

כ ינצל מן הדברים ”חסד יסובבנו, ועי ’נשגבים בכל העולמות והבוטח בה

 .’סבוני כדבורים וגו ’וגו ’טוב לחסות בה ’הרעים וכדאי

קלה  ’)וכן גם בשש הזכירות התמידיות( מצד א ’והמחשבה על יחודו יתב

 ה אחד הוא והוא ”היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב

 

הבורא ומנהיג את העולם, ומאידך יש בה צד קשה שקשה לחשוב על כך 

בענין זה. כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה ש

מ מי שחושב כל העת ”ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ

   ת כנגד כולם.”בדברי תורה עולה על כולם דת

 הוא הדבר  ”לחיות את האמונה”ו

. והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא שמירת ”חזק ביותר”ה

 כל המצוות והכנעת היצר. 

ח בדורו מכיון ”סביבתו, וכמו שכשהיה החוהמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל 

שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, ולעומת זה בדורינו 

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 [.’שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז

 

 

 

 

 

 

 

 להם הורים שאין -צוה, ואמר רבינו שכאשר הוא מארח בעלי תשובה 

 משפחה וכד׳, במקרה כזה יתכן שמקיים המצוה, וכן מי שמארח משולחים

טוב  גם מקיים מצוה זו שהרי לאכול במסעדה ]או לישון במלון[ לא כל כך דבר

להתארח  הוא, וכן כל כיוצ״ב. ולארח אנשים שיש להם אוכל בביתם אולם באים

 תשובהכגון זוגות צעירים בעלי  -ע״מ למלא חוסר רוחני 

 רב  שמתארחים אצל משפחות כדי ללמוד הנהגות, או אברכים שמתארחים אצל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]חלק א[עובדות והליכות בנסיעה הראשונה לארצות הברית 
 

 צורך הנסיעה
על הצורך הדחוף להקים בתי ספר של החינוך עסקנים שדיברו איתו  שליט"א לביתו ואמר לי, שמגיעים אליו כל הזמן רבנובאחד הימים קרא לי שח הר"י ב. שליט"א" 

הוא אמר לי: לא יתכן שבגלל העדר תקציב  מחוסר תקציב אין להנהלת החינוך העצמאי אפשרות להקים בתי ספר חדשים. בהתרגשות רבה  העצמאי בערי השדה, אך
  .ישראל רבים לתורה וליהדות" זה ימנע הקמת בתי ספר בהם יוכלו לקרב ילדי

קדושה זו, ואז שמעתי ממנו בפעם הראשונה, שהוא מוכן לנסוע לארה"ב  רץ בדעתו שצריך לעשות הכל כדי לעורר את הציבור בחו"ל שיתגייס למשימההוא היה נח"
ות השורר החרדית בתפוצות את האחדות וליכוד השור  האדמו"ר מגור שליט"א למטרה זו, כשהוא רואה בנסיעה משותפת זו להעביר את השדר ליהדות יחד עם כ"ק

 ם".הסכנה הגדולה המרחפת במידה ולא יפעלו בהקדם להקמת בתי ספר חדשי ולצורך כך הוא מוכן לטרוח בעצמו. הוא גם דיבר על ,בין כל חלקי הציבור החרדי בארץ
 לא לפרסום

נהגתי להכנס גם  ,"בכל פעם שחזרתי מביקור בחו"לשליט"א לחו"ל.  רבנומנסיעתו של  לרבנית שטינמן ע"ה שדאגה כל הזמן וחששה מאודבקשר , .מספר הרב בעוד 
יורק לפני שגדולי ישראל יצאו לשם, סיפרתי לה שכל -כשחזרתי בפעם האחרונה מניו אליה ולעדכן אותה בכל הפרטים, כדי להפחית עד כמה שאפשר מחששותיה

ללמוד. עד היום הוא יכול היה בשקט לשבת וללמוד, ואני חוששת  יפריע לו מסודרים מאוד, ואז היא אמרה לי: תדאג שלא יעשו לו הרבה פרסום כדי שזה לא הדברים
 אגתה היתה דרגתה וד  שתהיה בוודאי מלווה בפרסום גדול, יפריעו לו ללמוד בגלל שמרובים צורכי עמך. כזו  מאוד שאחרי נסיעה כזו

 לא לכתוב בעיתון
בחו"ל לבן רבנו שליט"א, שרוצים לכתוב את הביגרופיה של רבנו וכדו' כדי להכין רקע למסע, כי בלא זה לא יצליחו, אך רבנו בשום אופן  תמעיתונולפני הנסיעה פנו 

  .שם טענו בחשיבות הדבר לא הסכים, ולבסוף היה ס"ד והצליח מעבר למשוער חשובים לא הסכים, ועל אף שכמה עסקנים
 מסעתפילה שרשם רבנו לעצמו להצלחת ה

יאונה להם  יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו וא"א שאהרן יהודה לייב בן גיטל פיגא וכל אלו שנסעו יחד איתו או בגללו עם כל בי' יחזרו לביתם לשלו' ולא
 . ]כמו"כ רשם לעצמו נוסח תפילת הדרך שרגיל לומר ]ראה גליון ואתחנן תשע"ה[.שום דבר רע לא בהליכתם ולא בחזרתם

 
,. מכף רגל עד ראש ים לחו"ל, הקפיד רבנו בעיקר על צריכים רוחנית, ולמשל הקפיד שיכנסו את כל בגדי השבת כפי שרגיל להחליף את כל בגדיו ממשבאריזת הדבר

 וכן לקח עמו את קערת הנט"י ששם ליד המיטה, ואת הצלחת וכלי האכילה שלו, וסיר קטן לבישול, שלא שינה במאומה במה שרגיל להקפיד במאכלו.
 מזיל דמעות

לתוך מטפחת שלא  הג"ר זאב ברלין שליט"א, שהי' ברכב ביחד עם רבינו בדרכו לנמל התעופה בנסיעה הראשונה לארה"ב, וראה את רבינו מזיל דמעותסיפר חתן רבנו 
 יכשל בכבוד.

 הנהגות רבנו
איר עיניו הר"ר יוסף הרדי שיחי' שבני עדות המזרח נוהגים לישא כפים כאשר היה רבינו בדרך לארה"ב הצטער שבימים הקרובים לא יזכה לשמוע ברכת כהנים, עד שה

 -ן גליק שליט"א גם בחו"ל, ושמח ע"ז רבינו מאד, והלך כל יום לאחר תפילת שחרית למנין שלהם להתברך מפי בני אהרן עם קדושיו. וכאשר שאל הר"ר שמעון הכה
הג אשכנז שלא לישא כפים. ]ולפני אחד הנסיעות הראה הגראי"ד שליט"א שבארחות רבנו מקיל דאם עשים אם יכול לישא עמהם את כפיו, לא הסכים רבינו, היות ומנ

 מנין שלם של בני ארץ ישראל בחו"ל אפשר לישא שם כפים, אבל רבנו לא רצה להיקל בזה ולשנות ממנהג המקום[. 
חוקותי, וכך מכיון שבשבועות אלו מתאחרים בגולה בפרשה אחת אחרי בני ארץ ישראל, אמר רבינו לקרוא ביום חמישי ובשב"ק לכהן מתחילת פר' בהר עד שני ב

 יצאנו ידי שניהם. 
 אמרם, כדעת הגר"א.ופסוקי ברוך ה' לעולם וכו' שבתפילת מעריב, לא אמר רבינו, ואמר שגם בצעירותו כשהיה דר בחו"ל לא היה נוהג ל

נינו, שהמנהג בחו"ל בעת שביקר רבנו שליט"א בארצות הברית הגיע עם כ"ק האדמו"ר מגור לביקור בבית הגאון רבי מנשה קליין, ודברו בענין אמירת ברכת ויראו עי
 לומר ויראו עיננו כמנהג המקום, ונשאו ונתנו בכמה ענינים. לאמרו, ומאידך דעת הגר"א דלא לאמרו. ודנו עם ר' מנשה על כך, והיוצא היה שמי שלא נוהג כהגר"א, צריך

 
 זצ"ל בעל המשנה הלכות מכתב הגר"מ קליין

 ואחרי כך שלח הגר"מ מכתב לרבנו שליט"א )משנה הלכות חט"ו ספ"א(
יתום מרביץ מונים התשנ"ח בנ"י יצו"א ישאו הרים וגבעות חיים ברכה ושלום למע"כ רב האי גאון המפורסם בכל קצוי עולם פאר הדור והדרו אין דורו דור  -מ' למט 

 תורה ברבים גודר גדר עומד בפרץ כגקש"ת מוה"ר אהרן ליב שטיינמאן שליט"א ראש ישיבה בבני ברק עיה"ק 
נאמנה. באתי להשתעשע בדברי תורה על ההערה בו העיר כ"ק אדמו"ר מגור שליט"א בביקורכם בביתי,  מה דינו של הבא לביקור לכמה ימים אחדשכג"ק בידידות 

ן אין צריכין דליכא מזיקיהאם צריך לומר בחו"ל ברוך ה' לעולם אמן ואמן? ונתגלגל בתוך הדברים, דהיות כי התיקון היה מפני המזיקין כמבואר בטור סי' רלה[ ובשבת 
כיון דשבת שמורה ממזיקין[ ותי' דטעם שלנו ע"פ מ"ש -שמירה, והזכרתי אז מקושית הט"ז א"ח )סי' רס"ז סק"א ד"ה אינו חותם( דבשבת אין לנו לומר ושמור צאתנו, ]

אוי כמ"ש אלמלא שמרו ישראל, ואנו יודעין הטור דהא דבשבת א"צ להתפלל על שמירה, לפי שאם ישמרו את השבת השבת ישמור אותם והיינו אם ישמרו אותו כר
 שאין אנו בחזקת שומרי שבת כראוי, ע"כ צריכין אנו להתפלל על השמירה עיין בט"ז שם יותר באריכות. 

 אשונים, ותמה מעכג"ק ]רבנו שליט"א[ שבנוסחאות שלנו איתא תפילה על השמירה, וביחוד דייק מעכג"ק דבאבודרהם ג"כ הוא כנוסחת שלנו. וגם בספרי הר
בברכות י"א ע"א  ועוד תמוה דלדעת הט"ז א"כ חסר אחד משתי ברכות, דהרי אמרו בערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה וזה פשוט דבין בחול בין בשבת. וכמבואר

 )וטוש"ע א"ח סי' נ"ט וסי' רל"ו ס"א( ואי לא אומר ושמור צאתנו חיסר ברכה אחת? עיי"ש כל המו"מ
הראשונות ידידכם המעתיר בעדכם לאריכת ימים ושנים דשנים ורעננים עדי יבא ינון ולו יקהת עמים כמים לים מכסים עבד נרצע לאדוניו בלב  ובזה הנני חוזר על
 ונפש, מנשה הקטן

 תולעים במים
וא נותן לו סודה כי יש חשש תולעים ואמר לו רבנו שמסתמא ה ,ר לרבנו שליט"א כוס סודה"כשהתארח רבנו שליט"א בבית כ"ק האדמו"ר מנובומיסק מזג האדמו

שרבנו שליט"א אמר  במים ]היה אז פולמוס גדול בארה"ב בענין התולעים במים[ אבל אולי גם בסודה יש את החשש הנ"ל ונו"נ בזה. ועין לעיל בגיליון פר' כי תשא
 .קופה מסויימת סודהשמעולם לא שותה משקה מתוק רק מים פושרין ורק כשהיה חשש כשרות כשבא לארץ ישראל שתה ת

 משא ומתן עם האמו"ר מגור
 גזלן נקרא החזיר ולא לו נתן ואם ורדפהו שלום בקש שנאמר שלום לו יקדים שלום לו ליתן רגיל שהוא בחברו שיודע כל הונא רב אמר חלבו ר"א' ב' ו ברכות' בגמ 

 :בבתיכם העני גזלת הכרם בערתם ואתם שנאמר
, שלום לו שאומר דוקא דלמא או ג"בכה גזלן חשיב אי, לו אמר שחברו ממה דהפחית הרי, וואך גוט רק ענהו והוא חודש גוט או יואר גוט לחברו שאמר במי' לעי יש

 .מיוחדת ברכה הוי דשלום, לו השיב ולא
 נותן דאם צידד מגור ר"והאדמו.  ודי בראשו לו שמנענע בזה סגי או, בפה שלום לו להחזיר דוקא צריך אם להסתפק דיש א עם האדמו"ר מגור"שליט רבינו נו"נ ובמסע

 .גזלן נקרא שלום לו משיב ולא יד
 נחשב הראש נענוע י"ע גם אבל, לו משיב ואין לאמירתו מתייחס ואינו שלום נותן שחברו הוא הטעם דכל, בראשו לו שמנענע בזה דסגי אמנם רבינו טען שנראה

  . ומשיבו אליו שמתייחס
 כונה  לעבודת ה

[ רלא' סי כמו שנפסק בשו"ע הגיב ר"האדמו' ]ה לעבודת כח לו' שיהי ולכוון לאכול צריך האדם  הנה, התעופה בשדה[ א"שליט מגור ר"להאדמו] שאל רבינועוד שאל 
 שמכוון בכך די או הבורא לעבודת כח לו' שיהי נמי לכוון צריך אם, בשבת שאוכל היכי להסתפק ויש, שבת לכבוד שאוכל בשעה לכוון שצריך שבת לענין מצאנו ואילו

 , קודש שבת לכבוד
  ותרומה. קדשים אכילת כגון דברים לשאר ה"וה, אחרת כוונה צריך לא כבר, מצוה אכילת דהוי שכיון לו נראה ק"ומרן הגרח

 קידוש ה'
 הוסיף אבל, ועבירה מצוה כל גודל לבחון יכול תעלומות יודע שרק ם"ברמב מבואר שכבר כפי, ועבירה מצוה של גודל מהו יודעים לא אנו שח רבנו שליט"א.הנה

וכמו שאמר  'ה קידוש עושה עם האדמו"ר מגור שליט"א זה ביחד נוסעים שאנו ובזה', ה חילול ולהפך, גדול מאד דבר זה' ה שקידוש ודאי שזה רבינו
 האדמו"ר מגור במהלך המסע. 

 ברשות
בדרשות כשיושבים גדולי תורה וגדולי הדור לא מתחיל ברשות זה וזה וכו' ואמר לו רבנו שמכיון  כ"ק האדמו"ר מנובומינסק שליט"א שאל את רבנו שליט"א למה

 .שעלול להיות פגיעה הן בתוארים הן בהשמטת גדולים לכן מתחיל מיד לדבר את מה שרוצה לומר בלי הקדמה
 מגדלי התאומים

"בדרך אפשר היה לראות את מגדלי מנהטן. אמרתי לו שאפשר  .הרב ב שליט"א", מספר ישבתי באוטובוס בנסיעה משדה התעופה ליד הגאון הגדול ראי"ל שטינמן
לראותם, למרות שזו היתה הפעם הראשונה שהוא נמצא  הגדולים ביותר בעולם, אבל הוא אפילו לא הפנה את ראשו ולא הרים את עיניו כדי םלראות את הבניני

 .בין שני גדולי ישראל שליט"א, כשהרכב חלף ליד מגדלי התאומים שיחה מעניינת בארה"ב". אגב, במהלך הנסיעה התפתחה
 הבית הגדול והקדוש.  –בית גדול' אלא מקום שיש בו תורה ותפילה 'ן כשהמלווים שחו להם זהו "הבית הגדול ביותר בעולם", הבהיר כ"ק האדמו"ר שליט"א, שאי 

 בית".  על גבי בית, על גבי בית, על גבי העיר שאין מושג כזה 'בית גדול', אלא זהו "בית שליט"אורבנו 
 .ו"הקרן" קיימת לעולם הבא –קיים ופועל נצורות לאין שעור  ,המגדלים ההם חרבו. אך הבית הגדול שהוקם באותו מסע

 מתנה לאשה
 דואגת והאשה ימים לכמה הבית את עזבנו הרי ,להן להעניק מה יהיה הביתה שבשובם כדי לנשותיהם מתנה קנו אם לוויתו בני כל את רבנו לקראת סוף הביקור שאל

 ולהודות ,לה להיטיב כיצד בשאילה נתונות מחשבותיו וכל הבית מן רחוק נמצא כשהוא גם אשתו את זוכר הבעל כאשר ,בית שלום נקרא זה משהו לה לקנות וצריכים
 עמו.  עושה שהיא פעליה על לה

 לכפר על הכבוד
ר' ישראל פ. גירד את המשקוף עם סכין. מרן שליט"א  -זלזול על משקוף דלת ביתו של מרן שליט"א, כששם לב לכך מקורבו אחר כמה שנים כתב מאן דהו דברי 

ביקש מחילה מאוד, שמע על כך כי מחק את הכתוב במשקוף בחוץ, קרא לו לחדרו, ואמר בכאב: "מדוע מחקת? אני זקוק לביזיונות! מדוע עשית לי זאת?!... הרב פ. 
יו זולגות מרן שליט"א שלא יקפיד עליו, אמר לו מרן שליט"א: "אתה התכוונת לטובה ועליך אין לי כל קפידה, אבל תדע שאני הפסדתי מכך, ואז החלו עינוביקש מ

עה לאמריקה עליה התכוון דמעות: "אתה וודאי זוכר כי היה לי שם באמריקה כבוד רב. יותר מדאי. אני זקוק עתה לביזיונות". )לסבר את האוזן יש להדגיש כי הנסי
 היה כארבע שנים, קודם לכן, ועדיין לא נחה דעתו מהכבוד הרב שרחשו לו שם( -מרן שליט"א 

 מסירות נפש
לי מסירות שיש יודע אתה שהאמת היא שהייתי צריך לנסוע עוד פעם לארה"ב שזה גורם שם חיזוק מאד גדול, אבל יש בעיה שאח"כ אנשים אומרים שח רבנו לנכדו: 

יינו הך. ויש עוד סיבה נפש וכו', אבל האמת שזה אינו נכון המטוס נוסע, ואני לא עושה כלום, והרי מעט האוכל שאני אוכל, הוא אותו הדבר אם זה פה או שם, הכל ה
 שמפריעה לי לנסוע, ואכמ"ל.

 ישלח למערכת לזיכוי הרביםמח אם אמריקה ומשאר מסעות רבנו, נשעובדות מנסיעה זו של רבנו לולמי שיש בידו עוד שיחות 
 

 



  א"שפפרי חיים 
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æé Äà è ÀøàåÈå Çà ñàåÈå èòÆæ ïò Æî !Éåø Çà è Àãò Æø ù Àèðò Æî ÇàÀøàåÈå Çà ñéè , æé Äà
Äã ò Æöðà ÇâÄðéíé ,Æaé Äà ïé Äãò Æø è ÀMé Äð âé Äè Àëé Äæ Àøà Èô ïéé Çæ óøà Çã ïò Æî ò Æâé Äø

ãéé Åø ,Æø ïò ÆîòÀãè ÀøàåÈå ïéé Åà è ,ñééåÅå øòåÆå...  
Àøà Èâ è ÀMé Äð eìé Äô Çà ñééå Åå ø Æòè Àãò Æø ø Æò ñàåÈå è ÀMé Äð ,Æa Èàáòè Àãò Æø ø Æò ø ...

Àãò Æø ù Àèðò Æî Çà ñàåÈå è ÀøàåÈå ïéé Åàèñé Éåø Çà  ,Àøò Æôâé Äè!  
  

  

 ÌÂ‚¯˙– äìéî äæ äî íéàåø ! àéöåî íãà ïá äìéîäôäî ,íéîìù íéðéã äæ ìò ùé ..
íéøúåéî íéøåáéã øáãì àì íéøéäæ úåéäì êéøö ,úçà äìéî íéøáãî ,òãåé éî ...

 òãåé àì åîöòá àåä åìéôàå íåìë äîùøáãî ,øáãî àåä ìáà ... íãà ïá úçà äìéî
 äôäî àéöåä–  åäæäæ!  

ÂÊ ‰¯Ù ‰¯Ó‡ ¯Ó‡ ‰�˘Ó‰ ÔÂ˘Ï ˙‡ ‰ˆÈÏÓÏ Â�È·¯ ‡È·‰Â ...˙¯ÓÂ‡ ‰¯Ù‰ ÂÏÈ‡Î , ‰Ó‰·‰ Ì‡ ÈÎÂ
Â‰˘Ó ¯Ó‡˙ ,È‰È '˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÊÏ? כבהמהאדם מדבר גם פעמים ורמז של.  

~      ~     ~  
äùî úãë øãð  

ÔÈ¯„Â� „ˆÈÎ Ú„ÂÈ Â�È‡˘ ÈÓ· Â�È·¯ ˜Ù˙ÒÓ ,‰¯Â˙‰ ÔÈ„Î ¯„� ‰È‰È˘ ‰ˆÂ¯˘ ¯Ó‡ÈÂ ,Ó Í¯„ ÏÚ ‰
Ï‡¯˘ÈÂ ‰˘Ó ˙„Î ÔÈ˘Â„È˜· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ,ÏÈÚÂÈ Ì‡ ,Ó„ ¯˘Ù‡„"È‰ ‡Ï Ó '¯Â·È„ Ô‡Î.  

~      ~     ~  
ïåùìúåîåà   

 ÏÈÚÏ ‡·Â‰˘ ‰È˘Â˜‰ ˙‡ Â�È·¯ ¯ÈÎÊ‰)·ÌÈÈÁ È¯Ù  ÔÂÈÏ‚77 (ÈÒ· ‰ÎÏ‰ ¯Â‡È·‰ È¯·„ ÏÚ 'Ò" ·
ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÌÈ¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎÂ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÏÚ ¯Ó‡�˘ ‰Ó„ ˘„ÁÓ˘ ,‰�È„Ó· ˜¯ Â�ÈÈ‰ ÌÈ¯·„Ó˘ 

ÂÊ ‰Ù˘ , ÏÈÚÂÓ ‡Ï ˙¯Á‡ ‰�È„Ó· Ï·‡Û‡‰Ù˘‰ ˙‡ ÔÈ·Ó Ì„‡ Â˙Â‡˘  ,˜ È„È ‰Ê· ‡ˆÂÈ Â�È‡Â"˘. 
ˆÊ ¯�ËÂ‰ ˜ÁˆÈ È·¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰Â"Ï ˙‡ Ï‡˘  Ô¯Ó ÌÈÈÁ ıÙÁ‰˜ÂˆÊ"Ï  ˙˘¯Ù„ Ô�˙„ ‡‰Ó

ÔÂ˘Ï ÏÎ· ˙¯Ó‡� ‰ËÂÒ ,˙Â�È„Ó‰ ÏÎ ˙Ù˘· Â�ÈÈ‰, ÌÈÏ˘Â¯È· ˙¯Ó‡� ‰ËÂÒ ˙˘¯Ù È¯‰Â , ÏÈÚÂÓ ÍÈ‡‰Â
Â˘Ï· Ì˘ Ô Ï˘˙Â¯Á‡ ˙Â�È„Ó . ˙Ú·˘ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ ÂÏ ¯Ó‡Â˘Ó‰ ˙‡ ·˙Î" ·È‰ 'ÍÎ ÏÚ ·Â˘È ÂÏ Â Â�È‡

 ¯ÎÂÊ ˙ÚÎıÂ¯È˙‰ ‰Ó.  
ÙÚ ·˘ÈÈÏ Â�È·¯ ¯Ó‡Â"ÊÁ‡˘ ‰Ó È" ˙‡¯˜� ÌÈÏ˘Â¯È„ Ï"ÌÈÓÚ ˙ÏÎÂ¯ " ˙ÂÓÂ‡ Ì˘Ï ÔÈ‡· ÂÈ‰˘ ÈÙÏ

‰¯ÂÁÒÏ ÌÏÂÚ‰ ,ÒÂ˙· ‡·ÂÓÎ '·"Î Û„ ·"Ú ‚"„ ·"˙·˘ÂÈ· ‰ .‡"‰�È„Ó ‡È‰ Î˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎ ˙ÏÏÂÎ‰  ,
 ‡ÈÂ‰ ¯ÈÙ˘Â"ÔÂ˘Ï ÏÎ"‰�È„Ó‰ ˙Ù˘ ÌÈÏ˘Â¯È·  . Â�È·¯ ÛÈÒÂ‰ÂÂÏ‡ ÌÈÓÈ· , ÏÎ„˙È·‰ ÔÓÊ· ‰È‰ ‰Ê ,

‰ÂÚ· Ï·‡"ÌÈÓÚ ˙ÏÎÂ¯ ‰�È‡ ÌÈÏ˘Â¯È Â�ÈÓÈ· ¯ ,˜¯ÂÈ ÂÈ� ‡Ï‡...  
~      ~     ~  

øîà÷ éàî òãé àì  
¯‰ ·˙Î"Ô‰ ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘Ï ÔÈÈÂ�ÈÎ Ì‡ Ì‚„ Ô ,Ó"ÈÈ¯Â‡„Ó ÔÂ˘Ï ÈÂ‰ Ó‡˙ ,Ï„ÊÁ ˙ÓÎÒ‰ ‰Ú¯‚ ‡" Ï

Ì˙ÓÎÒ‰Ó.¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡·Â ÔÎ ¯·„Ï ÂÏ‚¯Â‰ ¯·Î˘ È¯Á‡„ ¯‡È·  ,¯‰ ˘Â„ÈÁ ÈÏ· Ì‚ ‰Ù˘ ¯ÈÙ˘ ÈÂ‰"Ô ,
¯‰ È¯·„ ÏÎÂ"ÔÈÈÂ�ÈÎ‰ ˙‡ ÌÈÓÎÁ Â�˜È˙˘Î ‰ÏÈÁ˙· ÍÈ¯ˆ Ô , ‡Ú¯‚ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ÔÂ˘Ï ¯ÈÙ˘ ·È˘Á„

ÊÁ ˙ÓÎÒ‰"˙ÂÓÂ‡‰ ˙ÓÎÒ‰Ó Ï.  Â�È·¯ ¯ÈÚ‰ÂÓ„"˘Î ÏÈÚÂÈ ÍÈ‡‰ ‰ÂÓ˙ ‰Ê Ó˘ ÂÏ‡Î ÌÈÏÈÓ ¯ÓÂ‡ È�·
¯ÓÂ‡˘ ‰Ó ÌÈ�È·Ó ‡Ï Ì„‡.  



  א"שפפרי חיים 

~      ~     ~  
äùòð øùàë àìå äùò øùàë..  

˜Ú¯‚‰ ‡È·‰˘ ‡È˘Â˜‰ Â�È·¯ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ‰ÏÚ ¯˘‡Î" ‡)Ú˜ ‰·Â˘˙·"Â(  ÂÈ„Ú ÂÓÊÂ‰˘ Ï˜Ò�‰ ¯Â˘„
ÌÏ˘Ï ÔÈ·ÈÈÁ ÂÈ‰È ‡Ï , ‰˘Ú� ÔÈ„ ¯Ó‚ ¯Á‡Ï „ÈÓ˘ ÔÂÈÎ ¯Â˘‰È¯Ó‡„Î ¯˜Ù‰ '·˙Â˙È¯Î , ‡ÏÈÓÓ

‰ ÌÏÂÚÏÈÏ ÈÂ'‰˘Ú ¯˘‡Î  ,Â È¯‰˙� ËÚÓ‰˘Ú ¯˘‡Î ‡ÏÂ ÌÓÊ ¯˘‡Î ,‡Â"Î Ï˜Ò�‰ ¯Â˘ ˙Â„Ú ÌÏÂÚÏ 
˙ ·˘ÁÈ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡ È‡˘ ˙Â„ÚÚ "˘ . ¯Ó‡Ú" Ê Â�È·¯„È"˘ Ï ‡Â‰ ËÚÓ˙�˘ ‰Ó ‡˜Â„ ¯˘‡Î
"‰˘Ú", Â�ÈÈ‰Â · Â˘Ú˘"‰ ˙‡ „˜ÒÙ˘ �ÂÈÏÚ ˜ÒÙ , Ï·‡˘ ‰Ó"‰˘Ú�"‡ÏÈÓÓ ˜ÒÙ‰ ÁÎÓ  , ‡Ï

ËÚÓ˙�.‡ÏÈÓÓ ¯˜Ù‰ ‰˘Ú�˘ ÔÂÈÎÂ  ,ËÂÚÈÓ· ÏÏÎ� ‡ÏÌÓÊ ¯˘‡Î„  ,ÂÓÊÂÈ˘Î ÌÏ˘Ï Â·ÈÈÁ˙È ¯ÈÙ˘Â.  
~      ~     ~  

äøåú øáã ìë...  
˙Â·È�Ú‰ È˘·ÂÁÏ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Â�È·¯ ¯¯ÂÚÓ ‰�Â¯Á‡Ï , È„‚·· ÌÈ„‚· ¯Â˙È ÔÈ�ÚÏ „‚· ·˘Á� ‰Ê ¯·„ Ì‡

‰�Â‰Î ,]ל שהוסיף בגד וכן כהן גדו, ו פסולהעבודת, בגדיםוהיינו דכהן הדיוט שהוסיף בגד על ארבעת ה
ודן , א"ט ע"זבחים דף י' עי, "יתור"אך אם הוסיף דבר שאין לו חשיבות בגד לא הוי , על שמונת הבגדים

  .]רבינו אם עניבה יש לה שם בגד לענין זה
˘ Â�È·¯ ¯ÙÈÒ ˙Â�Ó„Ê‰·Â ¯ÎÂÊ ˜ÒÈ¯·ÓÙ˘ ˙Á‡ ÌÚ Ô¯Ó ÚÈ‚‰È¯‚‰"„ˆÊ " ÏÈ¯‚‰ Ô¯Ó Ï˘ ÏÂ„‚‰ Â�·" Ê

ÂˆÊ˜" ÏÂ�ÚËÂ˙  ÂÈÙ·˙·˘· ‰·È�Ú ˘Â·ÏÏ ¯˙È‰‰ ‰Ó ?„‚· ‰Ê Ì‡‰ ?]˙·˘· ‰‡ˆÂ‰ ÌÂ˘Ó ˘˘ÁÂ[ ,
Â ‡Ï Ì�Ó‡„ Â�È·¯ ¯Ó‡ ¯Ó‡ÂÊ ‰�ÚËÂÈ·‡ Ì˘·  ,È‰ Í‡ 'ÏÂ„‚‰ ÂÈ·‡ ˙È·· ‰Ê ˙‡ ÚÓ˘˘ Ô·ÂÓ.  

Ì˘ ÌÈÁ·Ê ¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡· ·‚‡ Í¯„Â ,ÌÈÙ˜˘Ó ˘·ÂÏ‰ Ô‰Î ÔÈ�ÚÏ Â�È·¯ Ô„ ,ÌÈ„‚· ¯Â˙È ÈÂ‰ÈÏ„ ,
˘ÓÙÏ"¯‰ Î"· ˘Ú „‚· ÈÓ� ·È˘Á ˙ÂÎ˙Ó „‚·„ ˙ÂÏ‰‡ ˘È¯"˘.  

~      ~     ~  
ïðáøì àáè àîåé  

כשבאו . לאו בכל יומא זוכים לראות מעמד נפלא כפי שהתקיים בשבוע שעבר בבית רבינו

 !י הדף גמרא"ע ,עשרות יהודים מרמת גן שהתקרבו לתורה ומצות בעשרים שנה האחרונות

ר"הרה מפי רבם היקר שבאים כל ערב לשמוע שיעור גמרא בעיון י' ג  ט' אל י של לץ   ,א"ז

  . מועד ונשים חוץ מיבמותיוזכו לסיים סדר, "לב לאחים "ארגוןי " שנתייסד עשיעור

 ÌÂÈÒ‰ ¯Á‡ÏÂ ˘‚¯Ó‰ Â˘˜È· Â�·¯ÓÏ ‰Î¯· „ÂÓÈÏ˙ÂÓ·È ˙ÎÒÓ ,˙ÚÎ ÌÈÏÈÁ˙Ó˘ , È�‡ Â�È·¯ ¯Ó‡
 ÈÓˆÚ·˙ÂÓ·È Ú„ÂÈ ‡Ï ..ˆÊ ÂÈ·‡ ÂÎÈÏÂÓ ‰È‰ Â˙Â„ÏÈ·˘ ¯ÙÈÒÂ"Ï ÏÈ¯‚‰ Ô¯Ó"˜ÂˆÊ Ê" Â˙Â‡ ÔÂÁ·È˘ Ï

Â„ÂÓÈÏ ÏÚ ,È‰ ÌÎÂ˙·Â 'ÒÓ Ì‚ '˙ÂÓ·È.  
 ‚ÈÏÊ ‰ÁÓ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰˘ ÚÂ·˘‰ Â�È·¯ ¯ÙÈÒ ÔÎÂˆÊ" Ï ÏÚ Â˙Â„ÏÈ· Â�Á·ÒÓ '˙ÂÓ·È , Â˙Â‡ Ï‡˘Â

˙ÂÓ·È· ˙‡ˆÓ� ‰·Â˘˙‰˘ ÂÏ ¯Ó‡Â ÌÈÈÁ Á¯Â‡Ï ˙Ú‚Â�‰ ‰Ï‡˘.  ÏÚ ‰È‰ ÔÂ„È�‰Â"ÚÏ‡‚ÈÈ· "ÏÂ„‚ ,
Ó· ‰ÏÈÁ˙Ó Â˙Â‡ ÔÈËÏÂÁ˘ÔÈÁ˙Â¯ ÌÈ ,Á‡Â"¯Â�˙· Â˙Â‡ ÌÈÙÂ‡ Î ,Ì‡ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó  , Â‡ ‡ÈˆÂÓ‰

˙Â�ÂÊÓ .]כ"והיינו אם נחשב מבושל מחמת המים הרותחים או העיקר האפיה שאח[,ÙÚ Â�È·¯ ÂÏ ·È˘‰Â " È
‰ ‡È‚ÂÒÓ Û„· '˙ÂÓ·È·.  

ìù íéáøî íéîëç éãéîìú áåúëù åîë íéîëç éãéîìúå íé÷éãö úåéäì íìåë åëæéùìù íéáøî íéîëç éãéîìú áåúëù åîë íéîëç éãéîìúå íé÷éãö úåéäì íìåë åëæéùìù íéáøî íéîëç éãéîìú áåúëù åîë íéîëç éãéîìúå íé÷éãö úåéäì íìåë åëæéùìù íéáøî íéîëç éãéîìú áåúëù åîë íéîëç éãéîìúå íé÷éãö úåéäì íìåë åëæéù íå íå íå íå ובירכם רבינו
êéðåá àìà êéðá éø÷ú ìà êéðá íåìù áøå øîàðù íìåòáêéðåá àìà êéðá éø÷ú ìà êéðá íåìù áøå øîàðù íìåòáêéðåá àìà êéðá éø÷ú ìà êéðá íåìù áøå øîàðù íìåòáêéðåá àìà êéðá éø÷ú ìà êéðá íåìù áøå øîàðù íìåòá , , , ,íäéàöàöî úçðå äñðøôì åëæéùåíäéàöàöî úçðå äñðøôì åëæéùåíäéàöàöî úçðå äñðøôì åëæéùåíäéàöàöî úçðå äñðøôì åëæéùå....        

~      ~     ~  
éäé íìåò øëæì '÷éãö  

 Ï˘ ËÈÈˆ¯‡È‰ ÏÁ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ·‚ ‰ ˜ È „ ˆ ‰  Ô Â ‡·  Ô Â Ú Ó ˘  È · ¯"ˆ Ê  Ë ¯ Â · ‚ � Ï  ‰ È ¯ ‡  ¯"Ï 
 ‰ÎÊ˘ „ÂÒÈ· ˙·È˘È"·˜ÚÈ ÔÂ‡‚ "‰¯ÈËÚÓ‰Â˘¯„Ó ˙È··  ,„‡Ó Â�È·¯ ÂˆÈ¯Ú‰Â .ÏÂ Ì˘ ¯È‡˘‰ ‡Ï ·Ï ÔÂ·‡„

ı¯‡· ˙È¯‡˘Â„ÚÏ ÂÏ ˙„ÓÂÚ „ÈÓÚ‰˘ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÎÊÂ . È¯˘‡Â ‰ÏÂ‰¯Â‰Ë‰ Â˙Ó˘� ÈÂÏÈÚÏ „Ó .· ˆ � ˙"‰  
~      ~     ~  

ãòì úãîåò åúåëæ  

ˆÈ "ÂÓ ˙¯ÈËÙÏ ÌÈ�˘ Ë" ÁתÂ‡ÏÓב Ê  ¯ ˘ ˜ ‰  „ Â „  È · ¯  ˜ È „ ˆ ‰  Ô Â ‡ ‚ ‰"Ï ıÈ·¯Ó ˙Â„Ó‰ ÏÈˆ‡ 
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  עלון שבועי על פרשת השבוע ועניני השעה

  שליט"א נסים קרליץמתורתו של מרן פוסק הדור רבינו 
  תשע"ו במדבר    119גליון מס' 

  

  (ג, א) ואלה תולדות אהרן ומשה

לה עליו ואינו מזכיר אלא בני אהרן, ונקראו 'תולדות משה' לפי שלמדן תורה. מלמד, שכל המלמד את בן חבירו תורה, מע
  הכתוב כאילו ילדו (רש"י)

  "המלמד תורה לעמו ישראל"

  כיצד? –העמדת תלמידים 

וז"ל, כשם שאדם חייב ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנא' והודעתם  הל' תלמוד תורה (פ"א ה"ב)ברמב"ם 
את כל התלמידים אע"פ שאינן בניו, שנא'  בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד לבניך ולבני בניך, ולא בנו ובן

  ושננתם לבניך, מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך, שהתלמידים קרויין בנים וכו'.

שכתב הרמב"ם "מצוה על כל חכם ללמד את כל התלמידים" צ"ע היאך הם קרויין תלמידים כשעדיין לא לימדו אותם.  ומה
מ"ה בפתיחה) "חייב כל אדם ללמד לבנו ולהעמיד תלמידים" והיינו לעשות וצ"ל שכוונתו כמו שכתב בשו"ע (יו"ד סי' ר

  תלמידים.

, ]כיצד למדו ישראל תורה שבעל פה, רש"י["מעמידים תלמידים", מבואר במ' עירובין (נ"ד:) ת"ר כיצד סדר משנה  והיאך
נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן, משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן ושנה לו משה פירקו, נסתלק אהרן וישב לשמאל משה, 

נסתלקו בניו, אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן וכו'. מכאן אמר רבי אליעזר חייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה 
ומסתייעא מילתא להתקיים בלבו להבין מהן אפילו [פעמים, וקל וחומר, ומה אהרן שלמד מפי משה ומשה מפי הגבורה כך 

, הדיוט מפי הדיוט על אחת כמה וכמה. רבי עקיבא אומר מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד ]ם, רש"יהכי שמע ד' פעמי
שילמדנו שנא'  ולמדה את בני ישראל. ומנין עד שתהא סדורה בפיהם שנא' שימה בפיהם. ומנין שחייב להראות לו פנים 

עם בדבריו בכל אשר יוכל, ולא יאמר כך שמעתי להראות לו פנים, ללמדו לתת ט[שנא' ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם 
   .]הבן אתה הטעם מעצמך, רש"י

כאן היאך ללמד תורה לתלמידים. א', לשנות לתלמידו עד שילמדנו. ב', עד שתהא סדורה בפיהם. ג, להראות לו פנים.  מבואר
אין זה רק להקריא ולהסביר לו את  וכל אחד מהם ילפינן להו בגמ' מקראי, והיינו שללמד תורה לתלמידים ולהעמיד תלמידים

הסוגיא כפי הבנת המלמד, אלא יש ללמדו עד שתהא סדורה בפיו. ולא זו בלבד אלא חייב המלמד להראות לו פנים וכמו 
  שפרש"י ללמדו לתת טעם בדבריו.

קודי ה' ישרים כימת פתי, ופכיון שהתורה היא חכמה אלוקית ועמוקה מארץ מדה, ותורת ה' תמימה משיבת נפש ומח והיינו
משמחי לב ומאירת עינים, א"כ בחכמה כזו לא מספיק רק ללמד באופן שנראה לתלמיד שכבר מבין את הסוגיא, אלא חייב 
המלמד ללמדו ולהאיר לו את הסוגיא במאור שבתורה, שפעם יבין התלמיד נקודה זו, ופעם יאיר לו המלמד נקודה נוספת 

  ואז הסוגיא תהיה לו למשיבת נפש ולמאירת עינים. "עד שילמדנו" ו"עד שתהא סדורה בפיו",

המלמדים למצוא את הדרכים והעצות היאך וכיצד להאיר לתלמידיהם את הלימוד, וליתן להתלמידים את המתיקות  וחובת
שבתורה שעי"ז נעשה התורה קנין בנפשם, ובזה נקראים הלומדים "תלמידים" והתלמידים קרויין בנים, וזוהי החובה להעמיד 

  תלמידים כמבואר בגמ' ונלמד מקראי.

הגמ' בעירובין מסופר על רבי פרידא דהוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר, יומאחד בעיוה  ובהמשך
למלתא דמצוה תנא ליה ולא גמר, אמר ליה האידנא מאי שנא, אמר ליה מדההיא שעתא דא"ל למר איכא  ]לר' פרידא, רש"י[

ה אסחאי לדעתאי וכל שעתא אמינא השתא קאי מר השתא קאי מר, אמר ליה הב דעתיך ואתני ליך, הדר תניא מילתא דמצו
ליה ד' מאה זימני אחריני, נפקא בת קלא ואמרה ליה, ניחא ליך דליספו לך ד' מאה שני או דתיזכו את ודורך לעלמא דאתי, 

  ו וזו, ע"כ.אמר דניזכי אנא ודריי לעלמא דאתי, אמר להן הקב"ה תנו לו ז

 –תרגע "ואתני לך"  -למלמד לדבר מצוה, הרי זה מפריע לתלמיד בריכוז, עד שאמר לו "הב דעתך" שאף שקוראים רואים
  אמשיך ללמוד עמך. "הדר תני ליה ד' מאה זימני", רואים עד כמה צריך להתמסר לתלמידים.



 

וד נקודה חדשה, עם הבנה חדשה, עם מאור פנים זה ודאי שרבי פרידא כל לימוד מחודש שלמד עם התלמיד הוסיף ע והנה
נוסף להאיר לתלמיד עוד ועוד פרט ונקודה והבנה בלימוד, עד שבהתווסף לתלמיד כל הלימודים הבין את הלימוד כולו ונהפך 

ירת עינים, ומי שמלמד לתלמידים בסבלנות עד שידעו ויבינו הכל אצלו ל"סדורה בפיהם" ונעשה לו למשיבת נפש ולמא
באופן שכל פעם מטעים ומאיר לתלמיד נקודה אחרת עד שמרגיש את המתיקות שבתורה, יש לזה השפעה על כל הדור. 

  וזוהי המצוה של "ושננתם לבניך" "ולמדה את בני ישראל".

, ורבי פרידא הגיע לדרגה גדולה בזה עד שזכה לדור שיזכו כולם הדרך ל"העמיד תלמידים" כל תלמיד לפי מה שהוא וזוהי
לעולם הבא. ועכ"פ רואים בגמ' את השכר הגדול שזוכים למי שמשקיע ומתאמץ ללמד באופן שמבואר בגמ', ושכל פרט מזה 

  ו"תשים לפניהם". לומדים בגמ' מפסוק אחר, ואשר הצד השוה לכולם למסור את התורה באופן שהתורה תהיה סדורה בפי התלמידים

  יש הרבה הלכות למלמדים. ולכן

המקום להתריע על המלמדים והרמי"ם שמעמיסים על התלמידים בקושיות וסברות בזמן שישנם תלמידים שמשנתם  וכאן
עדיין לא סדורה בפיהם, ועל המלמדים והרמי"ם להאהיב את התורה ו"להעמיד תלמידים" שהסוגיות יהיו אצל התלמידים 

ומאירת עינים, דכשיש מתיקות בתורה אזי התורה משמחת את לבם והם שמחים בתורה, ואז התורה נעשית  משיבת נפש
  קנין בנפשם.

 שלא תלמיד היה וביניהם, א"החזו אצל להבחן הגבוהות הכיתות עם הגיע תורה תלמוד שמנהל, איש החזון על מספרים
 ולא ההוא התלמיד להצלחת שיכולתי מה כל עשיתי" לו ואמר איש החזון אל המנהל ניגש המבחן לאחר. כשורה  התנהג
 החזון מבית שיצא עד ממושך לזמן עמו הסתגר א"והחזו, הגיע והתלמיד, התלמיד את לי תקרא א"החזו לו אמר ", בידו עלתה

 הרב בנוכחות' פוניבז בישיבת, תורה בשמחת שנים 5-6-כ שלאחר עד, ונתעלה עלה תלמיד אותו הזמן  ובהמשך, איש
 א"החזו אל ל"הנ ת"הת מנהל והלך. גמרא דפי מאות חמש ללמוד ע"ע קיבל בחור ואותו, כנהוג גמרא  דפי מכרו ל"זצ' מפוניבז

 ואף י"פרש עם עמו ולמדתי גמרא קטע לקחתי" א"החזו לו אמר, עמו כשהסתגר עמו עשה מה א"להחזו  ושאל, זאת לו וסיפר
 ושאל. לו אמרתי לא מוסר ואפילו, מאומה עמו דיברתי לא, לא, והשיב, עימו דיבר לא הרב האם , המנהל ושאל'". תוס עם

 ]מתיקות[ ק'גישמ לנער נותנים אם" א"החזו והשיב, כך כל ונעלה עלה הנער מכן שלאחר להיות  יכול זה היאך כ"א, המנהל
   .]אחיעזר בנוה ת"ת מנהל א"שליט ןרוזנשטיי משה מהרב ששמע א"שליט טורק משה הרב מפי[" לגמרי  אותו להפוך אפשר אז בתורה

 העמיד"ל הם שזוכים, שהם מה כפי התלמידים להצלחת וליבם עיניהם שנותנים ישיבות והראשי ם"והרמי המלמדים ואשרי
   . ]תורה תלמוד הלכות שני חוט מתוך[. כולו ולדור לעצמם הם וזוכים, מסיני לנו שנמסרה כפי התורה מסורת את וממשיכים" תלמידים 

  (ג, לח) החנים לפני המשכן... משה ואהרן ובניוו

  וסמוכין להן דגל מחנה יהודה, והחונים עליו יששכר וזבולן טוב לצדיק טוב לשכנו וכו' (רש"י)

  בשלום שכנים עם לחיות כדי לשלם שוה

 שקרתה וספר לשכנו בא אחד שכן  :רבנו לו שח. תורה דיני הרבה אתם לו והיו משכניו קשות צרות סבל אחד חכם תלמיד
   .לשרותים  צבע ושפך דירתו את שצבע משום בזה אשם השכן לטענתו. הביוב בצנרת סתימה אצלו

 את שצבע הטענה לכך ובנוסף, לגמרי אחרת בכניסה גר ההוא השכן; לסתימה שיכות שום לזה היה שלא, היתה האמת אך
 לא  כדי לשלם שוה שפעמים ללמדנו. חשבונו על טלטוראינס להזמין השכן הסכים כן פי על אף. כלל נכונה היתה לא דירתו 

   )שני הליכות(.     שכנים עם לריב

  שו"ת שנשאל רבינו שליט"א בחודש האחרון ע"י הרה"ג רבי משה פריד מו"צ בית שמש

, ולא רצה לספור אתם ספירת העומר, התפללו תפילת ערבית של שבת מבעוד יוםפלל במנין שמעשה באדם שהתשאלה: 
והיה בדעתו לספור בליל שבת, ואח"כ שכח לספור ולא נזכר למחרת בלילה. אולם הוא נזכר שביום השבת שמע דרשה בבית 

ו במה ששמע מפי הדרשן, הכנסת, והדרשן הזכיר בתוך הדרשה את הספירה של היום, וא"כ שמא י"ל שיצא ידי חובת
  וממילא יוכל להמשיך ולספור בברכה מכאן ואילך?

  יש להקל בדבר ולספור מכאן ואילך בברכה. תשובה:

 כידוע יוצאים לאור מדי שבוע מאות עלונים שיש בהם דברי תורה על הפרשה וכדו', והם מחולקים בבתי כנסיות שאלה:
ובמקומות ציבוריים לכל דורש, והם מהווים בעיה עצומה עבור האחראים על הגניזה, וגם עבור גבאי בית הכנסת שצריכים 
להתמודד עם העלונים שנשארים בשטח בית המדרש וחייבים גניזה. ויהודי ירא שמים שהדבר נגע ללבו הציע לממן את 

פסה, באופן שלאחר המחיקה יוכלו להשליך את הניירות לפח ולא הדפסת העלונים בדיו מיוחד שנמחק כמה ימים לאחר ההד
  יהיו חייבים בגניזה. האם עצה זו נכונה וראויה?

  אין לעשות כן בשום אופן. תשובה:

   ►  2164414   - 072 פקס 072-2164413 טלפון: והערות לתגובות או העלון להחזקת לתרומות◄ 



 רבי יעקב אדלשטיין שליט"א    משיחותיו של מו"ר הגאון הגדול                            

 

 בעזהשי"ת 

 
 

  במדברפ'  ,גפ'גליון 
 ה'תשע"ו  אייר דכ'

 השרון -רמת 

 

נא להמשיך ולהעתיר 

רבי יעקב בן לרפואת 
לרפו"ש  מרים בת גיטל

 בתושח"י

 

ָסִביב 
 לֹאֶהל

 

  תש"עתש"עה'ה'אייר אייר כ"ט כ"ט בבשיחה שנאמרה שיחה שנאמרה 

 

יוצא כמעט בכל שנה, שאת  לפי סדר הפרשיות,
חשוב מאוד פ' במדבר קוראים לפני חג השבועות. 

שאנחנו נשנן לעצמנו, ונכניס לתוך כל נשימה 
את ההרגשה שחשובה לכל אדם  ונשימה שלנו,

מרכזיות התורה בעם מישראל; את העניין הזה, של 
. אל, הציר המרכזי שכל החיים סובבים סביבוישר

כי מתן תורה לעמ"י זה לא כמו שיש חוקי נהיגה, 
אדם שנוהג בכבישים ורוצה לקבל רשיון, נותנים 

של חוקים כך וכך  'קיצור שולחן ערוך'לו את ה
תעשה, אם לא, לא תקבל רשיון, אם לא תנהג כך 
החים בסכנה. ולא כמו כל החוקים שמחוקקים 

כל עם ועם, פרלמנטים ובתי משפט, אלה  מנהיגי
בכלל לא אותם סוגים של חוקים. זה עניין אחר 

 בכלל, ונסביר. 

ברך את תלמידיו: "יהי רצון  ר' יוחנן בן זכאי
לגבי  אשתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם"

הרגשי הפחד מלעבור על חוק מחוקי התורה, 
שיהיה המורא כמו שאדם מפחד לעבור ברמזור 

דום כשיש ניידת משטרה במקום, ודאי שהוא א
מפחד לעבור על החוק הזה, הלואי שיהיה מורא 
שמים, להוציא משהו בשבת לרשות הרבים או 
להכניס לפה דבר שהוא לא בטוח לגמרי בכשרות 

 שלו, כמו הפחד של אדם מחוקי בשר ודם. 

מה הוא מתן תורה לישראל  אבל עניין הידיעה
כי הם  -אל הוא בבחינת הוא כך, מתן תורה לישר

זה עומד מעל הערך של עצם החיים והמוות חיינו, 
. אם יש הלכה בתורה, שאדם חולה הולך שלנו

לרופא, ואם יש פצע, ישים תחבושת ויטפל 
בריפוי, ושאדם ישמור על הבריאות שלו, עושים 

לא מפני שטוב לנו, אלא רק מפני את זה, ולמה? 
וא שנשמור . כמו שרצון השם השזה רצון השם

שבת, כך רצון השם שנשמור על הגוף שנתן לנו. 
אנחנו לא אדונים על הגוף. הקב"ה רוצה שהגוף 
יהיה בריא, ונשמור על הנכס שהקב"ה נתן לנו, 

 לכן מתנגדים לסיגופים מתי שזה לא לפי הלכה.

                                                           
 כ"ח, ע"ב ברכות א

מיד ניתנו ההלכות  כשניתנה תורה לעמ"י
שישנם דברים שהערך שלהם הוא מעל הברורות, 

. במקום שיש צווה של שמירת בריאות הגוףהמ
הלכה כזאת אז יש מצוות קידוש השם, 'ייהרג ואל 
יעבור'. כשניתנה תורה לעמ"י, כמו שאנחנו 

תורה  'אהבת עולם אהבת אותנו... -אומרים 
ומצוות חוקים ומשפטים... כי הם חיינו', תורה 

ואם לפי חוקי התורה יש להפסיק ומצוות הם חיינו 
של הגוף, זה נקרא שהאדם קונה לעצמו את החיים 

 , 'כי הם חיינו'. חיים, כי קיום התורה זה חיים

 

 ְוִדְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה
 

ראשית התהוותו של עמ"י.  בפ' במדבר מתוארת
וכן בקביעת הסדרים, במפקד, י"ב שבטים 
מחולקים לד' רבעים, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה 

חנה דן. 'וידבר ראובן, דגל מחנה אפרים, דגל מ
השם אל משה לאמר', כמו ש'וידבר אל משה 
לאמר', בעניין 'ועשו להם ציצית', כך גם 'שבתותי 
תשמורו', וכך יש גם מצווה דאוריתא לסדר את 
החניה והמסעות שנמצאים עמ"י במדבר בדרכם 

 לא"י.

ר ה' ֶאל ֹמֶשה" ִאיש ַעל  ְוֶאל ַאֲהֹרן לֵּאֹמר: ַוְיַדבֵּ
ל ִמֶנֶגד ִדְגלֹו ְבֹאתֹ  ית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ת ְלבֵּ

ד ַיֲחנּו" כל איש ואיש יחנה  בָסִביב ְלֹאֶהל מֹועֵּ
בריכוז הזה, היכן שהדגל שלו נמצא, 'באותות' 

, "ִסיָמִנין ָהיּו ְלָכל ָנִשיא ְוָנִשיא ַמָפה גאומר המדרש
ראות ְוֶצַבע ַעל ָכל ַמָפה ּוַמָפה" אותות זה דגלים לה

למשפחות האבות  -מה הדגל שלו, 'לבית אבותם' 
 -יחנו בני ישראל, 'מנגד סביב לאוהל מועד' 

שהחניה המסודרת תהיה סביב לאהל מועד. דהיינו 
 שבמרכז נמצא המשכן ומסביב לו בכל הצדדים
נמצאים י"ב השבטים. זה כדי לחנך את הדור 
הראשון של מקבלי התורה, שבמרכז של הכל מצוי 

, הכל סביב לו. מהו המשכן? למשכן יש המשכן
חצר, בתוך החצר מבנה של שני חדרים אחד היכל, 
ואחד קודש הקדשים, ביחד 'אהל מועד'. המקום 

רק  -הכי מקודש קודש הקדשים. מה יש בקה"ק 
ארון אחד, ומה יש בארון? שני לוחות הברית 
ואח"כ כשסיים משה לכתוב את ספר התורה, 

הציר שסביבו הכל מה  הכניסו אותו לשם. א"כ
 סובב, ספר התורה! 

'איסתכל באורייתא וברא עלמא',  אומרים דחז"ל
הקב"ה ברא את התורה לפני בריאת העולם, 

לפני שבונים  -בפ' בראשית אומר משל  ההמדרש
בניין רושמים בכתב את התכנית של הבניין, כל 

                                                           
 ב'-ב', א' במדבר ב
 במדבר ב', ז' מד"ר ג
 תרומה קס'א, ע'א זוה"ק ד
 , בראשית א'תנחומא ה

פרט ופרט של התכנית, וכזה הבונה בונה את 
נקבע לפי התכנית של התורה. הבניין. כך העולם 

הבאנו פעם דוגמא, מדי פעם חוקרים מגלים 
במחקרים דברים מאוד מעניינים. יש בטבע דברים 
שהם נקראים חוקי טבע, למשל, כשאדם נפצע, 
חתך את האצבע ויוצא דם, הדם יוצא בכמות 
מסויימת ונפסק, למה הדם לא ממשיך לזרום? הרי 

ורות צינורות חוטי הוא בתוך צינורות, יש בגוף צינ
 דם ושם זורם הדם.

דק שבדקים, הכביש  כשנשבר צינור של מים 
מתמלא מים, המים לא מפסיקים לזרום מאליהם. 

אז נחתך הצינור שהדם זורם  נפצע אבל כשאדם
דרכו, ובכל זאת הדם מפסיק לזרום והסיבה היא, 
כי הדם הזה שיוצא לאוויר העולם נקרש. אנו 

יום יום אלה מחוקי הטבע רגילים לראות את זה 
שהקב"ה ברא. קראתי פעם שהמחקר גילה 

 שכשהתינוק קטן הקרישה עוד לא פעילה כ"כ. 

, שיש תינוקות שמכירים וזה דבר שכתוב בגמרא
אותם לפי הצבע אם חולים בצהבת אם הוא צהוב 
או אדום. בתינוקות בריאים, גילו הרופאים 

ש שכשהתינוק בן שמונה ימים אז הדם כבר נקר
טוב, כשהוא בימים הראשונים עדיין לא התפתח 

 הטבע הזה של קרישת הדם. 

שקרא את זה בחדשות רפואיות  מישהו סיפר לי
ואמר לי אוה... עכשיו אני מבין למה התורה אמרה 
למול את התינוק ביום השמיני ולא קודם, בשביל 
שהתינוק, כבר תהיה לו קרישת דם המילה ויבריא 

מה יש בתורה. אבל באמת, מהר, רואים איזו חכ
למה הקב"ה מה שאמר זה לא נכון, אלא להיפך, 

ברא את הדם שיקרש ביום השמיני, כדי שיתאים 
. זה לא סיבה של מצוות מילה. למצוות מילה

המילה ניתנה ליום השמיני, זה רצון השם רצון 
העליון, יש כ"כ הרבה דברים ברמז דרש וסוד 

יין גבוה מאוד וככה צריך להיות. ח' ימים זה ענ
. חמדמה את זה לשמיני עצרת ועוד דברים זהמדרש

א"כ הסיבה שהמילה לשמיני כי זה חוקי התורה. 
וכשברא הקב"ה את אדם הראשון הוא ברא אותו 

 כך שהגוף יתאים לחוקי התורה שקדמו לבריאתו.

פעמיים מופיע פסוק דומה  נחזור לעניין המשכן:
. "ְוָסִביב ַלִמְשָכן טִמְשַכן""ְוַהְלִוִים ַיֲחנּו ָסִביב לְ  –

, אומר רש"י: הלויים חונים קרוב למשכן, יַיֲחנּו
אמה  2000ובנ''י בריחוק אלפיים אמה ולא יותר, 

הם מיל, שזה תחום שבת, כדי שיוכלו בשבת 
ללכת מהאהלים שזה נקרא עיר ]שיש להם דין של 
תוך העיר[, לשאול שאלות את משה רבנו שנמצא 

                                                           
 מ"ז, ע"ב חולין קל"ד, ע"א | שבת ו
 , פסקא כ'ח, 'ביום השמיני עצרת'פסי' דרב כהנא ז
 ויקרא יב, ג' אוה"חראה  ח
 א', נג במדבר ט
 נ'א',  במדבר י
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ם סופר, לעילוי נשמת: יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסי
 יה בת אסתר. ז"ללאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דל

ויה, ואם זה אלפיים במחנה לו 
מהמשכן אז מהדירה של 
הלוויים זה פחות מאלפיים. 
והרי כל שטח מחנה ישראל היה 
ג' על ג' פרסאות, והפרסה ד' 
מילין, י"ב מיל, י"ב פעמים 
אלפיים אמה, זה היה הריבוע 

הגדול של מחנה ישראל והכל נחשב כמו ד' אמות 
 כי כך הלכה, עיר שבנויה בתים בתים כל העיר היא

כמו ד' אמות ואפשר מהקצה השני ללכת בתוך 
העיר, בתוך המחנה, עד שיגיעו לבית האחרון 

המרחק הוא אלפים אמה. וכך  שממנו ולמשכן
יוכלו לשאול בשבת כל שאלה ממשה רבנו 
ולשמוע את השיעורים ממשה רבנו ולחזור 
לאהלים. כדי שיוכלו להגיע. אבל הלויים עם משה 

  רבנו כולם קרובים למשכן.

אמנם כל עמ"י עם קדושים, אבל  מה רואים כאן,
הלויים בתוך עמ"י שהם, "יֹורּו ִמְשָפֶטיָך ְלַיֲעֹקב 

ל" אלה שהם יותר מקודשים  יאְותֹוָרְתָך ְלִיְשָראֵּ
ועוסקים בתורה יותר שעות ביום, מקדישים יותר 
עמקות בתורה, הם יותר קרובים למשכן ולקב"ה. 

י חייב בכל תרי"ג וכך זה בכל הדורות, כל עמ"
 ]ראה מסגרת[ מצוות התורה, אבל אומר הרמב"ם

, שבימינו כל אלה יבבסוף הלכות שמטה
שמקדישים את עצמם לעסוק בתורה, הם כמו 
הלויים שהיו בימי משה רבנו והתנ"ך, הם החלק 

 המקודש בעמ"י 'יורו משפטיך ליעקב'. 

ויודעים שאלה  שישראל מכבדים את הלויים
שים יותר, ולא שווים אליהם, זה הלויים הם מקוד

קיים גם היום. לכן אנו רואים כמה חשוב כבוד 
התורה, כבוד החכמים שלומדים תורה כבוד גדולי 

 התורה. 

 

 הזהרו בגחלתן
 

בימי רבי עקיבא איגר )רעק"א( שהיה  היה סיפור
רב בעיר פוזן בגרמניה המזרחית קרוב לאזור ליטא 

א, הוא היה נחשב ופולניה, יש ספר תשובות רעק"
לגדול חכמי התורה בדורו. כדי ליישב קושיא של 
רעק"א בונים תילי תלים של פלפולים, אמר הרב 
מבריסק שאם אחד אומר שתירץ קושיא של 

לא נכון או לא לגמרי, הכוונה  רעק"א זה מסתמא
שזה תירוץ אבל אחרי כל התירוצים תראה 

 שהקושיא נשארת קושיא. עדיין עומד הקושי. 
נפטר לפני מאה ושבעים שנה  רבי עקיבא איגר

ועוד משהו, לפני מאה שבעים וקצת יותר היה כבר 
זקן והביאו לפניו שאלה קשה של סכסוך ממוני, 
בין שתי חברות גדולות, מפעלי דפוס על זכויות 
ההדפסה של ש"ס מפואר. הוא עיין, חקר ושמע 

, צד אחד היה יגאת הצדדים והלכו לבי"ד זבל"א
של בית דפוס בעיר וילנא, יוסף בן מנחם בעלים 

                                                           
 לג, י' דברים יא
 הל' שמיטה ויובל פי"ג, הי"ג רמב"ם יב
דהיינו שאחד הצדדים בוחר לו  –'זה בורר לו אחד'  יג

 דיין הנאמן עליו.

ויטא של סללמשפ' ראם, והיה דפוס אחר בעיר 
ויטא מדפיסי סלשפירא, קרובים של אדמו"ר. 

הדפיסו קודם ש"ס מפואר וקיבלו מבי"ד מקודם, 
כתב הסכמה ואיסור חמור שלא ידפיסו ש"ס 

שנה, וזאת, כדי שלא יפסידו את  20מפואר במשך 
אבל הייתה להם  .הדפוסההשקעות של הוצאות 

הצלחה גדולה, וגמרו למכור את כל הש"סים, 
 20 -וכיסו את כל ההוצאות ברווח, לפני סוף ה

. ואז ביקש ראם להדפיס, ובי"ד של זבל"א שנים
פסק שממילא פג האיסור, ואז סלויטא הלכו לבי"ד 

 אחר שפסק לאיסור.

להלכה שהחרם פג תקפו בפסק  רעק"א היה סבור
ר לוילנא להדספיס ש"ס וגם כתב הזבל"א ומות

הסכמה על הדפסת ראם. בעלי הדפוס שהפסידו 
בדין שאלו רב אחר, הרב אמר שלפי דעתו אפשר 
לפסוק אחרת. ספק כך או כך. נהיו ויכוחים 
גדולים, ופירסמו מודעות וכרוזים ונהייתה פלוגתא 
גדולה, אספו חתימות לכאן ולכאן. בתוך הויכוחים 

שהפסיד בדין תורה, שכנראה אמר אחד המדפיסים 
רעק"א סבור כך שהרי רעק"א הוא עכשיו זקן, ויש 
לו בן ת"ח גדול, ר' שלמה שעוזר לו, והיות 
שהמדפיס שהפסיד הוא ממשפחה של אדמו"ר 
חסידי, ובעלי ש"ס וילנא הם לא חסידים )הם 

(, אז כנראה ...מתחילים 'ברוך שאמר' לפני 'הודו'
על האבא,  שהבן המתנגד לחסידים השפיע

שיפסוק לטובת המדפיסים הלא חסידים. כך הם 
 כתבו את זה על רקע"א שהבן הסית אותו. 

וכי כשאני פוסק הלכה,  הוא כעס מאוד ואמר,
אני לא מבין מה שאני עושה? האם אני מושפע 
מאחרים? הרי סומכים על הפסקים של רקע"א 
בכל קצות העולם, וכשאני לא בטוח אני לא פוסק, 

פוסק סימן שבררתי את זה. אני מוחל על  ואם אני
, אבל זו פגיעה בכבוד התורהזה לא רוצה כבוד, 

 ועל זה אני לא יכול למחול. 

ברוסיה, שהיתה שולטת על  כעבור זמן קצר,
פולניה, ליטא ועוד, היה קיים צנזור, שבודק מטעם 
הממשלה אם אין בספרים שמדפיסים משהו נגד 

יש דברים נגד  המלך או נגד הנצרות. בגמרות
הנצרות, הגיע הבודק שהוא ע"פ רוב מומר שידע 
עברית, ואמר שאת הדפוס הזה צריך לסגור, כי 
המלך נוצרי וזה פוגע בו. עשו נגדם משפט שהם 
מורדים במלכות ושמו אותם בבית הסוהר, שם 
עינו אותם בעינוים קשים, לקחו את כל הגמרות 

אסון וכל ספר שנדפס בסלויטא ושרפו, זה היה 
גדול כי גם חיפשו בבתים. והבין בעל הדפוס 

 שהיתה כאן קפידא של רקע"א. 

למה כ"כ הקפיד. כי באותו הזמן  הסביר החזו"א
התחילה התנועה הרפורמית, והם היו מקורבים 
למלכות ומשפיעים וטוענים שהם יהודים יותר 
טובים ותרבותיים, ואנו נתקן את התורה, נתערב 

לממשלה שהיהדות לא תהיה  בעם הגרמני וזה טוב

בחושך. רעק"א היה נלחם נגדם 
וכל עמ"י העריץ את רעק"א 
והיה מאוד מכובד בממשלה. 
והיה עוצר את הזרם שלהם. ואם 
הייתה יוצאת שמועה שרעק"א 
הוא כבר סנילי, הרפורמים 
יתפשו את זה ויאמרו שמה 
שהוא אומר חסר כל משקל. רעק"א היה חכם והוא 

 ה, כך הסביר החזו"א. ידע מה שהוא עוש

בכבוד התורה וזה אסון גדול  לכן הייתה קפידא
מאוד. מספרים עליהם שהם היו צדיקים גדולים רק 
נכשלו במילה אחת. מספרים על אחד מהם שקיבל 

מלקות, שהיה צריך לחשוף את הגב  25עונש 
וללכת כפוף על ארבע, היה מקובל ברוסיה כך, עם 

מעמידים שוטרים  הגב פתוח למעלה ומשני צדדים
בשוט שמרביצים, ובכל מכה יוצא דם, נתנו לו 
עשרים וחמש מכות כאלה. באמצע הדרך נפלה 
הכיפה, הוא חזר לקחת את הכיפה לשים על הראש 

קיבל עוד פעם מכות, הוא עשה את זה בתום לב. ו
צדיקים גדולים שקיבלו עליהם את הייסורים 

א על באהבה, אבל מכאן רואים מה זה נקרא קפיד
 פגיעה בכבוד התורה. 

ולא טלויזיה, אבל מספרים לי  אני לא שומע רדיו
שיש תקשורת, יומונים, שבועונים, מספרים על 
צדיקים שההוא עושה כך כי יש לו חשבון פוליטי 

ח"ו לשמוע דברים כאלה לדבר על כזה וכזה, 
, אפילו יש ביניהם חלוקי דעות כל אחד צדיקים

בכלל שהצדיקים האלה  רוצה לש"ש ואין דבר כזה
מושפעים ממי שמייעץ להם. חשבון או מפלגה 

 סיעה אין דבר כזה אצל הצדיקים. 

שחברי כנסת קיבלו  אני זוכר שהיה מעשה
הוראה מהרבי מגור ומהסטייפלר לנהוג כך וכך 
בכנסת, אבל היה קשה מאוד לקבל את ההוראה 
הזאת, היו מפסידים כ"כ הרבה הטבות מהמדינה, 

מהח"כ שאלו רב אחר, והוא אמר, אם אבל חלק 
יש כ"כ הרבה תועלת, אז לא נורא תעשו כך, 
החרדים ירויחו הרבה כסף, בסיעה שלכם רוצים 
את כבוד התורה ותרויחו הרבה קרקעות. לא 
התחשבו במה שהרב'ה מגור והסטייפלר קבעו. 
אחד מהם כעבור זמן קצר נהרג בתאונת דרכים 

קווה ונפטר. זה ואחד קיבל התקף לב כשיצא מהמ
 אש!! היזהר בגחלתן שלא תכווה. 

, טו, אומר רבינו יונהידעובדות רבות יש בגמרות
. הקב"ה מקפיד על כבוד ת"ח יותר מעל כבוד עצמו

ומביא הרבה עובדות, אחד דיבר על שמואל 
בגמרא, סיים לדבר נשברה הקורה נפלה על ראשו 
ונהרג מיד. משל למלך, שנותן פקודה לגנרל של 

כל חייל שמסרב פקודה והולך מהמערכה,  הצבא
עונש מוות. לעומת זה אם אדם ירק על המלך 
עצמו המלך לפעמים בודק אותו ואומר אני סולח 
לך, המלך רוצה להראות נדיבות, ויכול להראות 
נדיבות. "מלכותא דרקיעא כמלכותא דארעא", לא 
במקרה יוצא פרשת הדגלים המשכן והלויים, סמוך 

 זה גם עניין חג השבועות.  לחג השבועות.

                                                           
ק"י,  סנהדריןפ"ט,  ב"בק"ט, ע"ב,  שבתלט,  ברכות יד

 ע"א, 
הל' ת"ת  רמב"ם, שער ג' )אות ק'ס(, ועיין: שע"ת טו

שמות  קזוה"פ"ו, הי"א ובהל' תשובה פ"ג, הי"ד, 
 ס"ד, ע"א

ִוי ִבְלַבד" ֶבט לֵּ י ָהעֹוָלםֶאָלא  ְוֹלא שֵּ ֲאֶשר ָנְדָבה רּוחֹו  ָכל ִאיש ְוִאיש ִמָכל ָבאֵּ
ָעה ֶאת ה'אֹותֹו ֶוֱהִבינֹו ַמָדעֹו  ל ַלֲעֹמד ִלְפנֵּי ה' ְלָשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ְלדֵּ  ְוָהַלְך ְלִהָבדֵּ

ַעל ַצָּוארֹו ַעל ַהֶחְשבֹונֹות ָהַרִבים ֲאֶשר ִבְקשּו ִק ָיָשר ְכמֹו ֶשֲעָשהּו ָהֱאֹל ים ּוָפַרק מֵּ
ש ֹקֶדש ָקָדִשיםְבנֵּי ָהָאָדם  י ֶזה ִנְתַקדֵּ י  ֲהרֵּ ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלמֵּ

י ֶזה ָדָבר ַהַמְסִפיק לֹו ְכמֹו ֶשָזָכה ַלֹכֲהִנים ַלְלִוִיםְוִיְזֶכה לֹו ָבעֹוָלם הַ עֹוָלִמים  . ֲהרֵּ
ר   יב"ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָתה תֹוִמיְך ּגֹוָרִלי'' ה(, טז תהי')ָדִוד ָעָליו ַהָשלֹום אֹומֵּ
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  4ן מס' גליו
  התועים מן והבדילנו, נושא גליון, א"שליט רבותינו של לאורם להתחמם החפץ לכל', ה מבקשי לב ישמח

                
נו כי אסור להסתכל בפני אדם רשע ומדילחז"ל 

מדוע כי אפילו הסתכלות  ,ההסתכלות עצמה לא טובה
וממילא גם השפעה,  ,יוצרת במידה מסוימת שייכות

   .ומאדם רשע צריך להתרחק שלא יהיה שום מגע
בעלון כאיל תערוג התפרסם סיפור על גביר אחד 
 ,שהיה תורם עבור מוסד תורני סכומים נכבדים מאוד

ויום אחד נפשו חשקה לבקר בביתו של רבינו 
כאשר  ,סידרו עבורו פגישה , ומנהלי המוסדשליט"א

הוא נכנס אצל רבינו שליט"א מיד השפיל רבינו את 
והעסקנים אמרו כי יהודי זה תורם להם  ,עיניו בריצפה

 ,סכום נכבד כל חודש עבור המוסד והוא רוצה ברכה
רבינו לא הרים את עיניו ובעינים מושפלות שאלו האם 

 ורבנו נפרד ממנו ,והלה החל לגמגם ,אתה שומר שבת
  חד כתער, זה המבט.  ,לשלום ולא הסכים לברכו

פגוש דב שכול פגוש דב שכול פגוש דב שכול פגוש דב שכול  ]פי"ז פי"ב[במשלי לשון הכתוב 
דהיינו יותר כדאי לפגוש  , ואל כסיל באיולתו,, ואל כסיל באיולתו,, ואל כסיל באיולתו,, ואל כסיל באיולתו,באישבאישבאישבאיש

עדיף  אבללבריות, מאוד דב שכול שכידוע הוא מסוכן 
 ,מלפגוש כסיל עם האיולת שלולהפגש עם דב שכול 

לפגוע רק ות לך כי דב שכול מה הוא יכול לעש ,ומדוע
וזה נזק  ,שלךאבל כסיל יכול לפגוע בנשמה  ,גופניתבך 

לא מדובר כאן על לעשות אתו עסק  ,הרבה יותר קשה
ורה כמה התרק להפגש איתו, זה גם חמור מאוד, 

מאדם שאינו נוהג  ,כסילהקדושה הרחיקה אותנו מ
   .הבדרך התור

 ותראו  הכתוב אומר )ז"י -  ז"ט, ט"כ(בפרשת נצבים 
' וגו איש בכם יש פן', וגו גלליהם ואת שיקוציהם את

 את לעבד ללכת אלקינו' ה מעם היום פונה לבבו אשר
, ולענה ראש פרה שרש בכם יש פן ,ההם הגוים אלהי
 מאוסים שהם שם על, שקוציהם את ותראו י"פרש

 יש פן, כגלל ומאוסין שמוסרחים גלוליהם, כשקצים
 אם לכאורה. ל"עכ, להשביעכם צריך אני לפיכך, בכם
 ומאוסין ומוסרחים כשקצים מאוסים אותן ראו הם

 צריך למה כן ואם, להם יפנה מי אדרבה הלא, כגלל
 את רואים גם שאם מזה , רואיםזה משום להשביעם

 הרי אותה שראו מכיון אבל, וגלליהם כשקצים ג"הע
 גם', ה מעם פונה לבבם שמא להשביעם כבר צריך

 רואין רק שאם, כדאי לא ומוסרחים מאוסין לראותם
 שמאלחשש  כבר יש מקום הזאת בצורה ואפילואותם 

חידושי הגרי"ז על  .ולענה ראש פורה שורש בהם יש
  התורה. 

וכן מצינו שהרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, 
ואע"פ שכל מעמד השקאת הסוטה גורם לה ניוול 
גדול, מ"מ עצם הדבר לראות אחת שחשודה בעבירה 

חמורה ומכוערת עלול להשפיע גם עליו קלקול, כה 
  ומוטל עליו להתחזק מיד. 

ומצוות הוא לדעת כי אדם שאינו שומר תורה צריך 
גם אם הוא אנוס  ,ההנהגה שלו שלילית ,אדם שלילי

הוא חי בעולם אחר לגמרי מה  ,אבל הוא נוהג שלילי
מה שאצלו יפה אצלנו זה  ,שאצלנו יפה אצלו לא יפה

 ]כפ" הפ" ישעיהו[לשון הכתוב כ ,זה רע ומר ,מכוער
שמים חושך לאור  ,הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע

ממש כך שמים מר למתוק ומתוק למר,  ,ואור לחושך
מה שאצלם יפה אצלנו זה מכוער מה  ,הכל הפוך

מה שאצלם תרבות  ,שאצלם אור אצלנו זה חושך
הוא  כתוב בפסוק, עיר פרא אדם יולד, ,אצלנו זה כיעור
וללא התורה הקדושה הוא שור  ,פרא נולד כמו חמור

כי רק  ,מוסריותות אין לו מושחת מידותיו ,נגח
לכוון  ,באמצעות התורה יש דרך לאדם לרסן את עצמו

, הגרמנים ימ"ש גם היו תיתיאת המוסריות לאמ
מתורבתים אבל בלא יראת שמים אין לזה אדיבים ו

אין אמת ואין  ,אין ערכים ואין יושר ,שום משמעות
פעמים רבות הוא  ,הכל לא אמיתי רק עם התורה ,חסד

אין לנו שום דבר אפילו לא יודע כי לא לימדו אותו, 
בות הנתימפורסם בעולם התורה דברי  ,ללמוד מהם

, וראיה לדבר שקרזה כי מידות בלא תורה  שפטמה
היינו לומדים גזל כי אלמלא ניתנה תורה מאמר חז"ל מ

אבל הרי כל האוכל  שאינה לוקחת מחברותיה, מנמלה
 מבעל הבית, אלא לפי החוק שלה זהשל נמלה הוא גזל 

   .זה דוגמא למידות בלא תורה ,לא גזל
כאשר הוא שומע שליט"א הגראי"ל כמה כואב לרבינו 

רגיל על לשונו איך אתה  ,וניתעל עבודה בסביבה חיל
עם בגמ' כתוב כי אסור להתיחד עם  ,חד ממנולא פו
על חייו אינו חס על חיי אחרים על אחת אם  ,הארץ

   .כמה וכמה
גם כאשר  ,כמה כואב על כל אחד שצריך לצאת לרחוב

מויות שליליות היינו בחוץ לארץ בין גויים היו הגויים ד
היה  ,גוי ל כל יהודי ידע כי הוא יהודי והשניאב ,עבורנו

אבל כיום לצערנו מדובר ביהודים אחים ממילא מרחק, 
ועבורנו זה דבר  ,ממילא יש סיבה לקירוב הדעת ,שלנו

ולכן מוטל על כל אחד שצריך להיות עמם  ,מסוכן
במגע לנהוג במשנה זהירות כדי שיוכל לשמור על 

להתקרב, לא ולא רק  ,עצמו שלא יגרר בלא משים
חז"ל אמרו הרבה יותר לא אלא  ,לאכול עמם וכגון

  .להסתכל
על מקום ידוע המעשה עם החזו"א שאבא בא לשאול 

על חילונית והוא חושש בסביבה  מגוריו כי מתגורר



למה על  ,א ועל עצמך אתה מובטחשאלו החזו" ,ילדיו
  .עצמך אינך חושש

חד  ,לא ולא ,להתקרב ,אין בינינו שום דרך לגשר
רוצים לא  ,משמעי אנחנו רוצים להיות רחוקים

לא  ,רחוק רחוק ,ק יותר טובכמה שיותר מרח ,להתקרב
חז"ל  ,מתעלמים מטבע האדם להמשך אחר סביבתו

והדרך היותר בטוחה היא מודעים לחולשת האדם 
מנסיון, שאדם לא יסמוך על עצמו כי יתגבר, לברוח 

שלא  רבינו רגיל להביא מחז"ל [בספרא סו"פ בהר]
מגלה עריות אף אני עובד ע"ז או תאמר הואיל ורבי 

 ,זה לא נשאר רק מרחוקעליך השפעה  לויש  ,כמוהו
   .בפרט ללכת לעבוד אצל אדם שאינו שומר תו"מ

התנא במסכת אבות לימד אותנו את המאמר הניצחי 
כי האוירה של המקום  ,איני דר אלא במקום תורה

כמה צריך כל אחד לדאוג למקום לאין ערוך, חשובה 
   .סביבו שיהיה מקום תורה

ד כי בא לבקש מרבינו לפני שנים רבות סיפר לי ידי
לשאלת  ,כי הוא יצא לעבודה והוא צריך ס"דברכה 

רבינו היכן מקום העבודה אמר לו בסביבה של אנשים 
עליך הלב שאינם שומרי תורה, אמר לו רבינו כואב לי 

ב, כי אתה מתקרב  ,א, כי עזבת את התורה ,בשנים
ומי יודע מה יהא  ,לאנשים שהם לא שומרים תו"מ

   .א הייתי מעיז להתעסק עמםעליך, אני ל
יש אריכות בענין כמה רבינו יפרח בספר צדיק כתמר [

וק"ו אצל נשים שעובדות  ,רואה בזה דבר מסוכן
זה משפיע נורא ורבינו או פשרנית, בחברה חילונית 

   .]ממש מתנגד לכך בצורה חריפה מאוד
דרך  ,כתב הרמב"ם בריש פרק ו' מדעות וזה לשונו

ות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ברייתו של אדם להי
הרי  .עכ"ל ,ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ,ריעיו וחביריו

מבואר בלשון הרמב"ם כי איך שהאדם מתנהג בין 
במידות בין במעשים בין בדעותיו הוא מושפע 

ומדוקדק לשון  ,מההשפעה של ריעיו וחביריו וסביבתו
אלא נמשך  ,הרמב"ם לא שהאדם הולך אחריהם

אבל נמשך משמע  ,ך משמע בבחירתוהול ,אחריהם
כי האדם מושפע  ,אלא זה מציאות ,שלא בבחירתו
ולכן חשוב מאוד לאדם לבחור לעצמו  ,מהסביבה שלו

   .הסביבה ,סביבה טובה כי זה יסוד גדול בחיי האדם
אתה מושפע כי כך טבעו  ,אם אתה רוצה או לא רוצה

אז איך אתה יכול  ,של אדם כי הוא נמשך אחר חביריו
שלוות נפש להסב במחיצת אדם שאינו שומר  בכזו

אתה ותורה ומצוות, הרי כל הנהגתו היא שלילית 
  מושפע ממנו, תרצה או לא תרצה. 

כי אם האדם לא  ,למדנו מדברי הרמב"ם עצה אחת
או בנוסח  ,יראה בהם חביריו וריעיו זה ישמור עליו

אם אתה רוצה לא להמשך אתה ממש צריך הזה, 
תמשך זה יחזיר אותך בכל זאת כך שאם  ,להתרחק

   .למצב מאוזן
אז שכך, נניח גם אם הוא תינוק שנשבה  ,מה תאמר לי

הדרך  ,אבל הדרך שלו היא סכנה ,אני מרחם עליו
 ,אז איך אתה נחמד איתו ,נוראה היא דרך מוות עבורך

יורה בך חיצי מוות  אבל הוא ,בלי כונההוא נוהג גם אם 
פלא כי ככל שהאדם קל וה ,תשמור על עצמך ממנו

   .יותר הוא פחות נזהר
  
  

דוד המלך ע"ה בדברי קדשו הכתיב, אוהבי ה' שנאו 
כל יהודי צריך לשנוא את הרע, וזה כולל לשנוא כל  ,רע

הנהגה של אי שמירת תורה ומצוות, השנאה הזו 
 תשמור עליך, תרחיק אותך מההשפעה השלילית, כי

ממנו בהכרח,  לא תוכל להיות חבר שלו אז תתרחק אם
ואל תאמר כי הוא תינוק שנשבה, נכון השנאה לא 
מכוונת אליו אישית אלא לדרך בה הוא חי להנהגה 
שלו, עליו אישית תרחם הוא מסכן לא לימדו אותו, 
אבל הדרך היא נוראה, וזה בכלל מאמרם שנאו רע זה 

זה עוד בחינה, אבל  ,כולל הכל לא דוקא עושי רע
  השנאה היא לרע עצמו.  

נזהר להסתכל על אדם שאינו שליט"א כמה רבינו 
ראית פעם אדם שחולה במחלה  ,זה פוגם ,שומר שבת

מדבקת מה עושים איתו שמים אותו בהסגר שלא 
כל אחד  ,ואפילו אם ההידבקות היא סיכוי רחוק ,קיידב

וכאן אתה מסכן את  ,כי סו"ס יש סיכון כזה ,פוחד מזה
לא  ,כל החיים שלך אז איך אתה מסתובב שאנן ורגוע

 ,וראנכך  או זה לא כל ,מאמין כי לי זה לא יקרה ,פוחד
  .זה נורא ואיום זה מחלה מדבקת

איך יעקב אבינו נשמר מלבן  ,מרגלא בפומא דאינשי
עם לבן גרתי ויהי שלא ילמד מדרכיו, כלשון הכתוב, 

נכון גם יש בכוחו קצת לשמר המבט ה ,לי שור וחמור
כי כאשר נקבע אצל האדם בדעתו כי אדם שאינו 
שומר תו"מ הוא כמו בע"ח יש בזה איזה גבול מסוים 

כי אדם לא מושפע מבע"ח כי איננו  ,שלא ילמד ממנו
כי לפניך  ,אבל זה דבר קשה לקבוע כן בדעתו ,שווה לו

הוא אבל תדע כי  ,נחמד ,אדיב ,נראה אדם מתורבת
, הוא סוג אחר, הוא יושב בחושך, ממך לגמרי רחוק

בשנים עברו עת עם ישראל  שייך אליך, לא בכלל הוא
נכון שהיהודים גרו בין הגויים אבל  ,היה כולו קודש

בנוסף ו ,ראשית השתדלו לגור בסביבה משלהם
הגויים היו תמיד במעמד נחות היהודי לא ראה את 

ומדים ולא הגויים היו לא מל ,עצמו שוה ערך עם הגוי
 ,ולכן ההשפעה היתה פחותה ,מתורבתים בדרך כלל

 ,מתורבתים ,יהודים ,אנו חיים בין אחינואבל כיום 
   .אז זה משפיע הרבה יותר ,מלומדים

ז"ל של ר' אביגדור מילר במאמר בענין השעיר 
חז"ל לימדונו כי התרופה לכל זה היא ע"י  ,לעזאזל

קריבים שלוקחים את השעיר שמסמל את עשיו ולא מ
אותו על המזבח אלא מפילים אותו מצוק ומרסקים 

כי עשיו הוא  ,איבריו ועי"ז מתכפרים אפילו המזידים
זה שגרם לנו להכל הוא לימד אותנו את ההנגה הרעה 

הדרך לכפרת  ,ללמדינו שחובה עלינו להבדל מהםהזו, 
כמה  ,עוונות הוא ע"י התבדלות מוחלטת מעשיו

הקב"ה לימד אותנו שזה  ,התבדלות כמה שאפשר
חובה עלינו להתבדל מעשיו  ,שעטנז אסור להתערב

ומסכים לדרך החיים של  ,ומכל מי שנראה כמו עשיו
ואם נזכה להבדל מהם אז הקב"ה אומר הרי אתם  ,עשיו
   .עכ"ל ,שלי

  לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל פכ"ו] ויקרא [פ"כ
        שלי. אתם הרי מהם מובדלים אתם אםופירש"י 
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 "זל משותףמ"                                                 

 לא ובנים .)ג, ד( ָלֶהם ָהיּו לֹא ּוָבִנים ִסיַני ְּבִמְדַּבר' ה ִלְפֵני ָזָרה ֵאׁש ְּבַהְקִרָבם' ה ִלְפֵני ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַוָּיָמת
 א), סד (יבמות מתו לא בנים להם היו הא - להם היו

היה שהקריבו אש זרה, אם היו להם בנים,  חטאםשאף שכתוב בתורה ש ,פ"ג) ג"ח ישראל (מחנה וביאר רבנו
שכששניים  עדיף',  תרי דבי 'מזלא א), ב"מ קה(בזכותם לא היו נענשים. הסיבה לכך, כשם שאמרו בגמ' 

שותפים בעסק מזלם גדול יותר, כך כל אדם הנמצא בסכנה מזלו גדול וטוב יותר אם נמצאים עמו אחרים. 
, ובזכותם ם גם מסתכנים עמו, ומזלם המשותף גדול יותרואדם שיש לו אשה ובנים, כשהוא מסתכן ה

 .ינצל

בזכות שגם ברכת ה' בפרנסה מגיעה בעיקר  ,(כב, ב) עין משפט אות מ) סוטה הלכות ליקוטי(עוד אומר רבנו 
 '.ברכה בלא שרוי אשה בלא השרוי') ב, סב יבמות( שאמרו כפי, ולא לפניה רק לאחר הנישואיןהאשה, 

 ולכן, אין לאדם להימנע מלהינשא מפני מיעוט ממון הנדוניה.

שאף שהיצר הרע מפתה את האדם לדרוש נדוניה גדולה, שאם לא כן לא  ,מחנה ישראל שם)(והוסיף רבנו 
 על השלך" )תהלים נה, כג(יהיה לו כיצד לפרנס את ביתו בעתיד, אין לשמוע לטענת הבל זו, שעל כך נאמר 

 20. משל למה הדבר דומה: להלך עני ההולך בדרך, הנושא על כתפו שק תבואה, "לךיכלכ והוא יהבך' ה
ק"ג משקלו. בדרכו, נזדמן לו אדם הנוסע בעגלה, ויבקשהו להניח את משאו עליה. הנוסע נדיב הלב, 

ק"ג והניחם בשק קטן. את השק הגדול הניח על  2הסכים. פתח העני את שקו, הוציא תבואה במשקל 
אמר לו הנוסע: לפלא בעיני שאתה חושב שאיכפת לי לסחוב בעגלתי שק הקטן סחב על כתפו. העגלה ואת ה

גם אותם. השלך על עבורך ק"ג לא אסכים לסחוב  18ק"ג האלו, וכי אם אני מסכים לסחוב  2גם את 
 עגלתי את כל משאך, ואוליכם כרצונך. הנמשל: הלוקח נדוניה גדולה, אינו יכול להתפרנס ממנה לכל ימי

חייו. וכשנשאלהו: יש בידך ממון להתפרנס כארבע שנים, כיצד אתה מתכונן לפרנס עצמך בעשרות שנות 
החיים הנותרות. הוא ישיב לנו: אני בוטח בה' שיזמין לי עסק טוב, או משרה נאותה, ממנה אוכל 

סתו בכמעט השליך על ה' את דאגת פרנלהתפרנס בכבוד כל ימי חיי. ומאחר שסוף כל סוף, מוכרח האדם ל
כל ימי חייו, וממילא את עיקר משאו הוא משליך לעגלתו של הקב"ה, אין סיבה שישאיר לעצמו חבילה 

 והואאת כל משאך ללא שיור, " -" יהבך' ה על השלך"קטנה של שנה או שנתיים של נדוניה. ועל זה נאמר 
 ".מבטחו' ה והיה' בה יבטח אשר הגבר ברוך" )ירמיה יז, ז(בזכות הבטחון בו, כנאמר  - "יכלכלך

פעם נשאל על מה שאנו מרעישים כל כך על .  כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב פרקי אבות במחיצת רבינו
ואמר להם: אספר לכם מעשה  לעולם הבא'.קיום התורה, מאי כולי האי, הלוא 'כל ישראל יש להם חלק 

שהיה, בקיוב היה עשיר גדול ידוע בשמו, ישראל בראדסקי, ולהאיש ההוא היו פאבריקים גדולים עם כמה 
וכמה מאות פועלים פשוטים, עם מאות פועלים אומנים, כן כמה עשרות רואי חשבונות, וראשים עליהם, 

רכו, הגדול לפי גדלו, והקטן לפי קטנו, והעשיר הזה היה נדיב מובן, כי כל אחד קיבל פרס לפי מעלתו וע
גדול, ידו פתוחה לכל, החזיק הרבה מוסדות, כן משפחות של יורדים, ובייחוד קרובים רחוקים, ולכולם 

חשבונות שלו, וכל אחד קיבל קצבתו על פי התעודות -קצבו פרס חודשי, ונרשמו בפנקסים של הרואי
ם רחוקות, ביקר העשיר בעצמו את ה'פאבריקים' [=מפעלים] שלו. קרה פעם, להמנהלים. לפעמישהראה 

שבא בלוויית גדולי בתי חרושת שלו לבקר את העבודה, ולהתבונן על עושי המלאכה. והעבירו לפניו כל 
אחד ואחד ממשרתיו ופועליו, ודרש לשלומם ושאל לכל אחד מה מלאכתו, ואופן עבודתו וכמה משכורתו, 

. כן עברו לפניו ביחד עם בני לווייתו, מאות פועלים. פעם ניגש לפניו, בין המון הפועלים, ופטרו לשלום
אחד, ודרש לשלומו, ושאלו כדרכו: "מה מלאכתך, ובאיזה מחלקה אתה?". והשיבו בלשון רוסיא: "יא 

חוק זאלעוואני בערו", כלומר שהוא אחד מן הקרובים שאינו עוסק כלום, רק מקבל שכר חודשי. ופרץ ש
והנמשל מובן,  –והא לכם תשובה על שאלתכם: 'הלוא כל ישראל יש להם חלק?!'   גדול בין כל הנאספים.

 דוגמא משיחות אבי                  [ובאמת הוא מבואר בדברי המקובלים, ונקרא בלשונם 'נהמא דכסופא']. 

 



 
 

 

 פניני הפרשה "במחיצת החפץ חיים"                  בס"ד
 

 .ונסע אוהל מועד מחנה הלויים בתוך המחנות

מכיון שהתורה מונחת בארון שבאוהל מועד, צריך האוהל מועד להיות תמיד בתוך המחנות 
ביותר לאחד ולא רחוק ביותר מהשני; כמו שהבימה באמצע בית הכנסת, באמצע, לא קרוב 

וכמו שעץ החיים היה נטוע בתוך הגן, כתרגומו 'במציעות גינתא'. התורה היא עץ חיים, והכל 
 צריכים להתרכז מסביבה והיא בתווך, ואתיא כמאן דאמר כעין תיבה היו מהלכים.

לכל איברי  -הוא הנפש  -הגוף, ושולח הדם  ויען כי תוצאות חיים מהלב, לכן מקומו באמצע
 הגוף בשוה, וכולם יונקים ממנו, ומכל משמר נצור לבך.

ותרגומו 'במציעות גינתא'. והכוונה היא שהעץ הזה היה נטוע באמצע  ["ועץ החיים בתוך הגן",
הגן ממש, וכל נקודה מרכזית קרובה באותה המדה לכל הקצוות. והענין הוא, כי מכיון שהעץ 

זה ממציא חיים, זקוק הוא להימצא בתווך קרוב לכל באותה המדה, משא"כ אם היה נטוע ה
בקרן זוית היה סמוך לצד אחד ביותר. ולכן משכן הלב באמצע הגוף, יען כי ממנו תוצאות חיים 

לכל האברים בשוה. וכמו שהלב הוא הממציא  -הוא הנפש  -לכל איברי הגוף, ושולח את הדם 
, כן התורה ממציאה חיים לאיברים הרוחניים של האדם. ומשכנה ג"כ חיים לאיברי הגוף

באמצע קרוב לכל בני האדם באותה המדה, יען כי ממנה תוצאות חיים, וחיי בעלי רוח בלי 
 ].(ריש פ"ז מהל' רוצח)תורה אינם חיים, כמפורש ברמב"ם 

 (ח"ח עה"ת פ' בראשית)
 

 .לצבאותםוחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו 
בפיו רמז למשה עבדו להתחנן לו עליהם באמור לו "הניחה לי ויחר אפי", אז התחזק משה ויחל 
פניו ית' ויאמר לו סלחתי כדבריך. ולראיה כי מחל להם מחילה גמורה ואהבתו הגדולה לא זזה 
ממקומה, עשאם דגלים, איש על דגלו בארבע רוחות ושכינתו ביניהם משכן מלא מאור נוגה, 

גמת מחנה מלאכיו מיכאל גבריאל רפאל נוריאל, והוא באמצען. ומספר הפקודים של כל דגל דו
וצבא המטה כמספר הפקודים של מלאכי השרת בדגל של מעלה, כדאיתא בזוהר, להורות כי 

 הוא אלהינו אבינו מלכנו ואנחנו עמו ועבדיו בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו.
ה אשר נשבע לאבותינו, צבי היא לכל הארצות, והבנים פשעו ורצה תיכף להנחילנו הארץ הטוב

בו וירגנו באהליהם וימאסו בארץ חמדה, ועם כל זה לא הפר בריתו עמהם, אך את בניהם 
 הקים תחתם והנחיל להם לא בחרבם ולא בקשתם, כי אם בכוחו הגדול.

 (מחנה ישראל)
 

רבע העגלות ואת שמונת הבקר את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון... ואת א
 נתן לבני מררי... ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו.

סתם הכתוב ולא פירש, מה בכך אם ישאו את כלי הקודש בעגלות בהשגחת בני קהת. אמנם 
, ועל כך נענש עוזא על (לה, א)מצינו בדברי חז"ל שהארון היה נושא את נושאיו, ראה סוטה 

 ח ידו לאחוז את הארון, אמר לו הקב"ה: עוזא, נושאיו נשא, עצמו לא כל שכן.אשר של
ועיין עוד בילקוט שמעוני לשמואל, שאמר לו אחיתופל לדוד: היה לך ללמוד ממשה רבך שלא 
נשאו הלויים את הארון אלא בכתף. חזר דוד והעלו בכתף. ולפי שהיה הארון נושא את נושאיו, 

 יהיה נושא גם את העגלות ואת הבקר.אין זה לפי כבוד הארון ש
 חייו ופעלו) -(הח"ח 

 

 לע"נ ידידנו הרב מרדכי מירון ז"ל. ולע"נ ה"ה שלמה בן מרים ז"ל.        
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       נפשו גחלים תלהט
������� ניצוצות ממשנת הגאון הצדיק ר' ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל

�����������ותשע"�במדבר��95גליון        
��

� �תורתנו �מתן �יום �שמתקרב �לבהיות �מתוך�ראינו לקט
� �רבינו �כתבי �ניצוצות �לזצ"ל �התשוקה עמל�לרענן

�הקדושה.ה �צריך��תורה �לאן �מעמיד �הראשון המאמר
�כלחתו �מתלמיד�ר �קיבלתי �השני �המאמר �תורה. �בן ל

���רבינו�וכמדומה�שמתפרסם�כאן�לראשונה.
�נגע� �אודות �מדבריו �חלק �כאן �להביא �לנכון מצאנו

���ים�שפוגע�בצורת�הבן�תורה.העיתונ
מחמת סגנונו היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי תורתו הבהרה: 

של רבינו זצ"ל עוברים עריכה ועיבוד לשוני כפי שנעשה בספר 
י"ל בעדודו. על כן שעל עקבתא דמשיחא "נפשו גחלים תלהט" 

  . כל שגיאה וטעות נא לתלות אך ורק בעורך
��נשמח�על�כל�הערה�והארה.
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        רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.רשות לצלמו למטרת זכוי הרבים בלבד.
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��[עיני�ישראל�ח"ב�עמ'�תרל"ד]למהותו�של�בן�תורה�
  יש לכל אחד כחות

חז"ל�במסכת�יומא�[ל"ה:]�מעמידים�כלל�גדול�
'�בתלמוד�תורה.�ת"ר�עני�ועשיר�באין�לדין�וכו

עשיר�אומרים�לו�מפני�מה�לא�עסקת�בתורה,�
�לו� �אומרים �בנכסי �וטרוד �הייתי �עשיר אומר
כלום�היית�יותר�מר"א�אמרו�עליו�על�ר"א�בן�
�ביבשה� �עיירות �אלף �אביו �לו �שהניח חרסום
�נוטל� �ויום �יום �ובכל �בים �ספינות �אלף וכנגדן
�לעיר� �מעיר �ומהלך �כתיפו �על �קמח �של נאד

�תור �ללמוד �למדינה �אחת�וממדינה �פעם ה
�וראה� �הלך �לא �ומימיו �וכו' �עבדיו מצאוהו
�וכל� �היום �כל �בתורה �ועוסק �יושב �אלא אותן
�עסקת� �לא �מה �מפני �לו �אומרים �רשע הלילה.
�הייתי� �וטרוד �הייתי �נאה �אומר �אם בתורה,
�מיוסף,� �היית �נאה �כלום �לו �אומרים ביצרי,
�ויום� �יום �בכל �הצדיק �יוסף �על �עליו אמרו

�משדלתו �פוטיפר �אשת �וכ"כ��היתה בדברים,
נמצא�הלל�מחייב�את�העניים,�ר"א�בן�חרסום�
�את� �מחייב �יוסף �העשירים, �את מחייב

��הרשעים�עכ"ד�הגמ',�יעוי"ש�הכל.
�של�� �קיצוניות �של �דוגמאות �הביאה הגמ'

אפשרות�לחטוא�ומאידך�גיסא�עצירה�וכפיית�
כח�החטא�באופן�קיצוני�מאוד.�פירוש�הדברים�

� �מסוים, �כח �עם �אחד �יש �שאם �מורה�הוא זה
�וממילא� �וכוחותיו, �האדם �מבנין �חלק שזהו
�אינו� �כבר �כי �שנכשל �מי �טענות מסתתמות
�וכאלה� �כאלה �לי �היו �כי �נכשלתי �לומר יכול
�כי� כוחות�או�תכונות�ולא�יכולתי�לעמוד�בזה,
היה�עליו�לעמוד�בניסיון�והראיה�שאותו�פלוני�

��ג"כ�היה�לו�ניסיון�זה�ועמד�בו.

  הבדל הדורות

י�נדמה�שבדור�שלנו�יש�עליה�הנה�באופן�שטח
�בתי� �מתרבים �תורה, �בני �ומתרבים ושגשוג
�יודע� �הקודם �בדור �שגדל �מי �אך מדרשות,
�היתה� �הכמותית �המציאות �שאמנם וראה,
קטנה�מאוד,�אך�האיכות�היתה�גבוהה�מאוד.�
בן�תורה�זה�היה�משהו�אחר�לגמרי,�בן�תורה�
�יודע� �ללמוד, �שיודע �אחד �רק �לא �היה זה

�היתה �אלא �לגמרי.��לחדש, �אחרת �צורה לו
�תורה.� �בן �של �צורה �עם �ממש �תורה �בן היה
דוגמא�לזה�(מבלי�להיכנס�לענין)�מה�שהנהיג�
�חליפה� �עם �ילכו �ישיבות �שבחורי החזו"א
�שבן� �בכדי �דהיינו �הסביר �וכששאלוהו ארוכה
�אחר� �משהו �שהוא �שונה, �שהוא �ידע תורה
�ללמוד� �שזכה �באחד �מדובר �אין �ואשר לגמרי,

�טי �זה �אלא �אחרת�בספר �מהות �בעל פוס
��לגמרי.�

  התורה מעמידה טיפוס מסוג אחר

�רק� �לא �שהתורה �הוא �בזה �הפשוט הפירוש
�עיקר� �אלא �לעשות, �מה �האדם �את מלמדת
העיקרים�של�התורה�הוא�שהיא�מפתחת�את�
�סוג� �אדם, �של �אחר �סוג �להיות �אותה הלומד
כזה�שיודע�את�העליונות�שלו�משום�שהתורה�

�בבריאה, �עליון �הכי �הדבר �את��זה מפתחת
�על� �מתאהב �שמים �שם �שיהיה �שלו המידות
ידו�וכו'�וכו',�ובאופן,�שע"י�התורה�נעשית�כאן�
�בהנהגה� �הפירוש �וזה �ממש, �חדשה יצירה
�בזמן� �זה �שהיה �זצ"ל, �החזו"א �שהנהיג הנ"ל
קום�המדינה�ונשבה�אז�רוח�של�דרכי�שחרור�
�להתבשר� �ויש �מדינה �יש �שכבר מתורה,

�א �שחיו �החיים �מצורת �בחו"ל�ולהתנער ז
(פולניא�וליטא),�וזאת�היתה�עצתו�זצ"ל�שע"י�
�והשני� �שהוא �וידע �יסתובב �תורה שבן
�מהויות� �ב' �זה �בחוץ �ביזנע'ס �עם שמתעסק

��שונות�יהיה�בזה�תרופה�לאותה�רוח�עועים.�

 מערכתדבר ה



 ב

 

  הנהגות של בן תורה

כידוע�שיש�פרק�וחצי�בר"מ�הל'�דעות�איך�בן�
�בשוק,� �הנהגותיו, �בכל �להתנהג �צריך תורה

ה,�בהילוך.�ולכאורה�אין�ע"ז�שום�ציווי,�בסעוד
�ולא� �מ"ע �לא �בזה, �מקיימים �מצווה איזה
�מנקודת� �נסתכל �עוד �כל �אה"נ �אמנם מל"ת.
�מל"ת� �ולא �מ"ע �לא �זה �אין �ציווי �של מבט
�אין� �ה', �את �לחלל �שלא �כללי �ענין שמלבד
�אלו,�אבל�מנקודת� ציווים�פרטיים�על�עובדות

�מחויב, �כ"ז �אכן �תורה �ובן �תורה �של כי��מבט
�ומהות� �חדשה �יצירה �מולידה �תורה כמשנ"ת
�וזהו� �לגמרי �אחרים �וחיים �אופי �של חדשה
דמות�תבניתם�לפרטיהם,�שונה�לגמרי�מהחוץ,�
�זהו� �וכו', �ובהנהגה �במעשה �בדיבור, בהילוך,
�ע"י� �שהגיעה �אחרת �מהות �זו �אחר, טיפוס
�יותר� �זאת �שמאפשר �וכ"ד �התורה, לימוד

��קודש.מבטא�את�זה�יותר�ה"ה�יותר�נעלה�ומ

  סכנת הנהירה אחרי הרחוב

�הזה� �בדור �זמנינו �בקורות �קצת �נסתכל אם
�נהירה� �הקודם,�נראה�שיש �וקצת�בדור בפרט,

�עם� �להשתוות �העין, �למראית �ובולטת גלויה
�א"א� �שכביכול �בחוץ, �והמציאות הרחוב
להכחיש�שיש�כאן�מדינה,�מסחר,�חיים�מסוג�
�נובע� �זה �זאת. �עם �להתחשב �ומחוייבים אחר
�מכירים� �שלא �מה �והוא �בלבד, �אחד מדבר
�אחר� �סוג �בפנ"ע, �סוג �זה �תורה �ובן שתורה
�קיימת� �זו �נהירה �ובין �התורה �ובין לגמרי

�בביהמ"ד�חצי �לישאר �ביניהם �המחלקת צה
�זו� �נהירה �קדושה. �של �אויר �עכ"פ לשאוף
�זה� �מהדור �שהולך �גדול �[כל �וסוחפת סוחפת
�שגדולים� �מה �כאן �נוגע �ואין �להדור �עוזר לא
במיתתם�יותר�מבחייהם],�וזה�משום�שמתגבר�
�הנטיות� �ע"ג �הדור �של �והשפלות �הירידה כח
�שנפטרו� �בחוש �ראינו �ביהמ"ד. �לתוך להימשך

�תש"ל�ג �משנת �ממש �גדול �אחר �גדול דולים,
�כל� �שאחרי �מפורש �וראינו �תשמ"ט, �עד בערך
סילוק�ירד�הדור�לכיוון�חדש,�נפתחו�מעיינות�
�הדור� �את �לפתות �והבל �שטות �של חדשות
�לעמוד� �אין �וכח �רח"ל, �התורה �את לעזוב
�אותם. �אבדנו �שבעוונותינו בשביל

  [שיחת�רבינו�תשמ"א] בשבת�ניתנה�תורה
��אמרו �פו) �(שבת �בגמ' מודו��כו"עז"ל

�והיי �תורה, �ניתנה �יום�דבשבת �הוא �דשבת נו
�שבת�ש �במה �להגדיר �ויש �תורה, �מתן ל

�היא� �מה �תחילה �נבין �תורה. �למתן מיוחדת
�ז"ל�(ברייתא�תמיד)� מהות�יום�השבת.�אמרו

� �מזמור �ליום�שעל �שיר �מזמור �דהוא �שבת ל
השבת,�מזמור�שיר�לעתיד�לבוא�ליום�שכולו�
�יום� �של �בשירו �עולמים. �לחיי �ומנוחה שבת

�הרע �ביעור �על �מדובר "להשמדם��-�השבת
עדי�עד".�ולא�עוד�אלא�שיתגלה�למפרע�שכל�
�"להשמדם� �מנת �על �רק �היתה �הרע פריחת
עדי�עד".�היינו�שכל�מהלך�פריחת�הרע�מביא�

� �ל"השמדם" �למצב �מהלך��–בסופו �תכלית זו

פריחתו,�וממילא�יתברר�הדבר�ש"אתה�מרום�
�בני� �בבחירת �הצליח �שהרע �לא �ה'", לעולם
�ולבסוף� אדם�ובכל�מיני�סיבות�שהיו�בעוה"ז,
�המהלך� �היה �זה �אלא �ה', �כבוד �ונגלה נוצח
�שהיה� �הרע �וגם �מלכתחילה, והתכלית

� �שמים��-בתחילה �כבוד �נגד �היה שלכאורה
שהרי�אמרו�אין�הקב"ה�מייחד�שמו�על�הרע�

�כיון�שזה�ב�- אמת�לא�התנגד�לרוממותו�ית',
�ה"אתה� �לגילוי �המוביל �מהמהלך �חלק היה
�שהיא� �בעולמינו �והשבת �ה'". �לעולם מרום
�אותה� �מעין �גם �בקדושתה �יש �עוה"ב, מעין

��נקודה�של�גלוי�למפרע�שהכל�כבודו�ית'.

��מחלת�העיתונים
כאן�המקום�להרתיע�על�המחלה�של�קריאת�עיתונים�בחדרה�לדאבון�לב�לתוך�מסגרת�הישיבה�בדורנו.�כואב�לדבר�על�זה�

מיתי�של�ישיבה�ושל�בן�ישיבה.�בישיבות�ליטא�ופולין�כמעט�לא�ידעו�מזה.�אבל�זה�ממש�פגם�והורס�את�הצביון�המקורי�והא
חלק�בלתי�נפרד�מהישיבה�תמיד�היה�שהמסגרת�סגורה�לחלוטין,�לא�חדרו�אליה�"דעת�בעלי�בתים"�מהרחוב.�בי�הישיבה�לא�

ר�על�מאורעות�השעה�אפילו�הכשרים.�ואם�לעיתים�היה�צורך�מיוחד�לדב–התענינו�כלל�וכלל�מה�שאומרים�העיתונים�בחוץ�
�זה�היה�דבר�פשוט�לכל�בן� �הישיבה�את�הגישה�הנכונה�עפ"י�התורה. �ראש�הישיבה�עומד�ומשמיע�לבני היה�המשגיח�או

��ישיבה.
כי�אותו�בן�תורה�שהישיבה�נועדה�לגדלו�הוא�סוג�בן�עליה�שאין�לו�דמיון�וערך�כלל�לאדם�מהרחוב.�אפילו�לשומר�תורה�

� �נא. �דעו �רבותי �לכן �הם�מלאים�ומצוות. �כי �הורסים�אותו. �הם �תורה. �לבן �מתאימים�בכלל �אינם �כשרים עיתונים�ואפילו
בפרשנות�של�כאלה�שמעולם�לא�טעמו�טעמה�של�תורה.�בעיתונים�כותבים�דברים�המבוססים�על�"סברות�כרסיות",�וסברות�

בה,�ומי�שכרסו�עבה�משל�חבירו�ל�להגות�סברא��כרסית�יותר�טוכאלו�נחשבת�לשכל�הישר.�התחרות�בין�הכותבים�היא�מי�יו
 [עיני�ישראל�ח"א�עמ'�י']הוא�נחשב�חכם�ממנו.�
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  אתה קדשת את יום השביעי "לשמך"

מאי�שבת�שמא�קדישא�יש�עוד�מאמר�חז"ל,�"
זה�מה�שיסדו�אנשי�כנה"ג�בתפלת�דקוב"ה",�ו

�יום� �את �קדשת �"אתה �ש"ק �של ערבית
�המיוחד� �ית' �שמו �והוא �לשמך", השביעי
�מעשה� �בכל �הנה �הדברים. �נבאר �ב"ה. הוי'ה
�רש"י� �כמ"ש �אלוקים �שם �רק �נזכר בראשית

� �עשות �ביום �כתיב �מע"ב �ובסוף הוי'ה�שם,
�שכאן��אלקים �במדרש �ואמרו �ושמים, ארץ

� �עולם �על �מלא �שם �שם�הזכיר �אין �כי מלא,
�ביאורו� �מלא. �עולם �על �אלא �חל �ית' הוי'ה

�מהוה�הכלשהרי�פירושו�של�שם�הוי'ה�הוא�
�לא� �עדיין �הכל �להתהוות �נגמר �שלא �עד לכן
�ידוע�לנו�מחז"ל�שגמר�מעשה� חל�שם�הוי'ה.
בראשית�היה�בבין�השמשות�דש"ק�ובכניסת�
שבת�נתחדש�בעולם�מהלך�של�גילוי�שמו�ית'�

� �אז �כי �[א.ה �ההתהוות�המיוחד �כל נשלמה
�[א.ה� �דקוב"ה �שמא �שבת �נקראת �לכן כנ"ל],
�וכיון� �כנ"ל]. �הוי'ה �שם �התגלה �בה כי
שמשמעות�גילוי�שם�זה�הוא�שהכל�התהוה�
�בו�מתגלה� �זה�גם�מהלך �יש�בגילוי ממנו�ית'
�זהו� �כי �[א.ה �כנ"ל �ית' �כבודו �שהכל למפרע
�הרע� �אף �ממנו �התהוה �שהכל �הענין עומק

��נגד�לו].עצמו�שנראה�על�פניו�כמת
�י"ג]��ובעומק �א' �[שמות �עה"פ �הרמב"ן יותר

�הביא� �עליהם, �אומר �מה �שמו �מה �לי ואמרו
�לו� �אמר �אומר �יצחק �ר' �וז"ל �חז"ל �דברי את
�שהייתי� �הוא �אני �להם �אמור �משה הקב"ה
�הוא�ואני�הוא�לעתיד�לבוא,�לכך� ועכשו�אני
�יצחק� �ר' �דעת �וביאור �פעמים. �ג' �אקיק כתוב

עתיד�כולו�בבורא�כי�בעבור�שהזמן�העובר�וה
�עברו� �ולא �עמו �וצבא �חליפות �אין �כי בהווה,
מימיו�כלום,�לפיכך�יקרא�בו�כל�הזמנים�בשם�
�הרמב"ן.� �עכ"ל �המציאות, �חיוב �מורה אחד
�לא� �בהוה, �והכל �שינויים �אין �שלמעלה היינו
�הוה� �עבר �זמנים, �חלוקי �ג' �שיש �אצלנו כמו
�ממילא� �זמנים �אצלו �שאין �ובהיות ועתיד.

� �למפרע �העתיד�יתגלה �כי �ית' �כבודו שהכל
�בפרוח� �של �המרֶאה �ואין �אחד, �הכל והעבר
�שנראה� �בהוה �היינו �[א.ה �עשב �כמו רשעים

ל�ואתה�שכמתנגד�אליו�ית']�נפרד�מהמרֶאה�
�הכל� �אלא �לבוא], �לעתיד �היינו �[א.ה מרום
�בגילוי� �פרטים �חילוקי �רק �והם �ובהווה, אחד

��של�מראה�אחד.

  ל הקב"השכל התורה שמותיו 

ין�היטב�שייכותה�של�שבת�קודש�למתן�נב�ומעתה
� פרק�תורה.�דהנה�ידוע�ומפורש�בנפה"ח�(שער�ד'

ושם�ה'�נקרא�עליו,�)�במעלת�הלומד�תורה�וז"ל�יט
�הוא,� �ברוך �הקדוש �של �שמותיו �כולה �התורה כי

מנין�לברכת�התורה��)כמאמרם�ז"ל�(ברכות�כא,�א
"כי�שם�ה'�אקרא"�וגו'.��לפניה�מן�התורה,�שנאמר

�(ש �למדו �שכינה�וכן �בתורה �שהעוסק �א), �ו, ם
שרויה�עמו,�דכתיב�"בכל�המקום�אשר�אזכיר�את�

,�עכ"ל.�היינו�ממה�שמי�אבוא�אליך�וברכתיך"�כו'
�ה'� �שם �"כי �מהפסוק �התורה �על �ברכה שלמדו
�בשם� �"קריאה �נקראת �שהתורה �מפורש אקרא"
�הוא� �הפרה �את �שנגח �בשור �וכשעוסקים ה'".

ורה�היא�קריאה�בשם�ה'�כפשוטו,�היינו�שגם�הת
��ל�גילוי�שם�הוי'ה.שכמו�שבת�קודש�סוגיא�

  אתה הראת שאין עוד מלבדו

�בעת��והנה �שראו �המראה �תורה במתן
�בספר�דברים�פ'�ואתחנן,�אחר� נתינתה�כתוב
�עשרת� �את �לישראל �לפרש �רבנו �משה שחזר
�"אתה� �להם �אמר �סיני, �הר �ומעמד הדברות
�עוד� �אין �האלקים �הוא �ה' �כי �לדעת הראת

�מ �ואותו �להם�מבדו", �לתת �כדי �היה עמד
�מלבדו,� �עוד �אין �שהבוי"ת �ברורה "ראיה"
�כבר� �ית' �בו �שהאמינו �מהאמונה יותר
מיציאת�מצרים�וקריעת�ים�סוף,�שנאמר�שם�
�עוד� �"אין �היה �שהמראה �ואף �וכו', ויאמינו
�חוקי� �היו �שניתנו �תורה �הדברי מלבדו",
�רציחה� �מע"ז �הריחוק �בהם �התורה ומשפטי

�מלחמ �דהיינו �וכו', �(וידוע�גניבה �הרע, �עם ה
�רמוזים� �מצוות �תרי"ג �שכל �הרס"ג דברי
�עמוקות� �סוגיות �ולא �הדברות), בעשרת
�שאין� �פלא �הוא �ולכאורה �היחוד, בבירור

��הד"ת�שוים�עם�הגילוי�שהיה�אז.
� �בזה �הם�הביאור �התורה �משפטי שכל

�אדם� �שבין �בירורים �הם �בחו"מ בירורים.
�וכו �הם�לחבירו �התורה �חוקי �כל �ובעצם ,'

�עד"� �עדי �ה"להשמדם �מהלך �של בירורים
להפריד��-[א.ה�היינו�השמדת�הרע�וכיצד�?]�

�זמן�שהרע�מחובר�לטוב� �כל �כי בין�טוב�לרע,
יש�לו�קיום�ורק�כשיפרד�מן�הטוב�באמת�אז�
�בירור� �ובכל �ומציאותו, �קיומו �כל יתבטל
�והמותר� �האסור �בירור �או �והפטור החייב

�הפרד �בירור�נעשית �ובכל �הטוב, �מן �הרע ת
�מן� �הרע �בביעור �עוסקים �תורה �דין של

��העולם.
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  ענף ב

  ישראל ואורייתא חד

העמק.�ובהקדם�דברי�חז"ל�שאמרה�ויש�בזה�עוד�
שבת�לפני�הקב"ה�לכל�נתת�בן�זוג�ולי�לא�נתת�בן�
�זוגך,� �בן �יהיו �ישראל �כנסת �לה�הקב"ה �אמר זוג,

וגך.�וכשניתנה�תורה�לישראל�אמר�לה�הי�לך�בן�ז
עוד�אמרו�ז"ל�עה"פ�תורה�צוה�לנו�משה�מורשה�
�דישראל� �היינו �אלא�מאורסה, �מורשה �תיקרי אל
�זוג,� �בני �שני �כקשר �התורה �אל �קשורים הם
וישראל�ואורייתא�חד.�ובני�זוג�הרי�הם�דומים�זה�
�שיש�בתורה� �ומכיון �ומה�שיש�בזה�יש�בזה, לזה,
�קיים� �בישראל �שגם �ע"כ �שם�הוי'ה �דגילוי סוגיא

�בזה��ענין �מתפרש �ומ"מ �בס"ד. �דברינו �ונבאר זה
הקשר�שבין�השבת�וישראל�כבני�זוג,�כי�בשניהם�

��סוגית�שם�הוי'ה�ב"ה�וכנ"ל.

  ישראל המה הצורת אדם בבריאה

�שמציאות��והענין �פעמים �כמה �נתבאר כבר
�מהבריאה� �שנעדרה �(אחרי �בבריאה "אדם"

ובדור�הפלגה�נדחקו�ממנה��מאז�חטא�אדה"ר
�העולם)�הוא�בכלל�ישראל.� לגמרי�ע'�אומות
�מצרים� �ביציאת �היתה �ישראל �כלל לידת
�עליהם� �נאמר �ומאז �גוי, �מקרב �גוי שהוציאנו

� �לד) �(יחזקאל �מרעיתי �צאן �צאני אדם�ואתן
�אתם ,� �חז"ל �ואין�ודרשו �אדם �קרויין אתם

�צורת��םהגוים�קרויי אדם.�נראה�פן�אחד�של
� �וכיצד �בגמר�האדם �ישראל. �בכלל מתקיים

�דמע"ב� �ו' �ביום �אדה"ר �של �יצירתו פרשת
�וכו'.� �השמים �ובעוף �הים �בדגת �ורדו נאמר
היינו�שזוהי�מעלת�האדם�להיות�רודה�בשאר�
�אחרי� �ישראל �בכלל �היה �וכן הנבראים.

� �היציאה �גמר �[שהיה �סוף �ים לידה]�-קריעת
�זוהי� �האומות, �כל �על �ופחד �אימה שנפלה

�אד �הצורת �של �בתרא.�הרדיה �במהדורא ם
�אדה"ר�היתה�מסוף�העולם� והנה�קומתו�של
�מסוף� �היתה �ג"כ �שלו �הרדיה �א"כ �סופו, ועד
�זה� �היה �שבעולמינו �אלא �סופו. �ועד העולם
בדגת�הים�ועוף�השמים�וכו'�[א.ה�היינו�בעלי�
החיים�שבכל�חלל�העולם�הגשמי],�אבל�מובן�
שהיה�זה�גם�בכל�הרובדים�האחרים�שהיתה�

עולם�ועד�סופו.�וכמו�שדרשו�לו�רדיה�מסוף�ה
�קאי� �דזה �יעופף �ועוף �עה"פ �מו:) �(זח"א חז"ל
�בביאור� �כי �וגבריאל, �מיכאל �המלאכים על
�היינו� �השמים �עוף �הרמז �ע"ד התורה
�וכן�הוא�בכלל�ישראל�אחרי�מתן� המלאכים.
�תחת� �שתה �"כל �בתהלים �כמפורש תורה

�העליונים� �החיות �שכל �כפשוטו, רגליו"
�בלימ �תלויים �שלנו.�והתחתונים �התורה וד

זוהי�הרדיה�על�כל�העולמות,�ואלמלי�ישראל�
�כידוע� �העולמות �כל �יחרבו �בתורה עוסקים
�נשלמה� �ובזה �בנפה"ח. �ז"ל �הגר"ח מרבינו
הרדיה�של�ישראל�בכל�הבריאה,�שהתחילה�
�שפוסקים� �ומה �כנ"ל. �סוף �ים �קריעת בעת
�בכל� �הקובע �זה �למטה �כאן �ישראל חכמי

�מ �עי"ז �רדייתם �והרי �העולם�העולמות, סוף
��ועד�סופו.

�"בצלמנו��והנה �נאמר �האדם �בריאת על
�כל� �בדפוס �היה �שאדה"ר �היינו כדמותינו",
הבריאה�כמבואר�בחז"ל�ובנפה"ח�ש"א.�ומהו�

כשנגמרה�קומת��-�"בצלמנו"�של�כלל�ישראל�
� �תורה �במתן �שלהם �מצוות.��-האדם התרי"ג

פירושו�שיופי�צורת�אדם�הוא�שנברא�בדפוס�
�בדומ �היינו �מעלה �בנפה"ח,�של �כמ"ש �לו ה

�את� �בו �שיש �רק �לא �הוא �הצלם �ענין וטהרת
�אצל� �שהיה �כמו �[א.ה �הבריאה �כוחות כל
אדה"ר�כמבואר�בנפה"ח],�אלא�שאדם�נתבע�
�מצוות� �התרי"ג �כל �כי �ית', �דרכיו �בכל ללכת
הם�דרכיו�ית'�כמבואר�במדרש�(ויק"ר�פל"ה).�
�בדרכיו"� �"והלכת �מצוות �ז"ל �שדרשו ומה

� �מדות �על �הוא��מה�-דווקא �וכו' �רחום הוא
�לכן� �בתורה �מפורשות �אינן �שהמדות משום
הם�נכללים�כולן�במצוה�זו,�אבל�באמת�שכל�
התרי"ג�מצוות�הם�דרכיו�ית',�ולכן�יש�באדם�
�פ"ו� �בש"א �זה �כל �וכמבואר �איברים תרי"ג
עיי"ש.�וכאן�הוא�עיקר�הענין�הנ"ל�שנכנס�כח�
�בכל� �הרדייה �והוא �ישראל, �בכלל התורה

��ג�המצוות�הכלולים�בו�כנ"ל.הבריאה,�ותרי"

  שם הוי'ה הכלול באדם 

גמר�מע"ב�כתיב�באדם�וייצר�הוי'ה�אלקים��אחר
�הוי'ה� �שם �ענין �בישראל �נכלל �ובזה �האדם, את
�הוא� �הוי'ה �דשם �וכמו �אקרא" �הוי'ה �שם "כי
מהוה�הכל,�כן�הכלל�ישראל�מחיה�הכל�וכל�קיום�
העולמות�תלוי�בהם�בלימוד�התורה.�וענין�הצלם�

� �כנ"ל.�אלקים �מצוות �התרי"ג �הוא �ישראל בכלל
�עוד� �ה"אין �על �בירור �היא �ששבת �כמו ומעתה
�הוא� �כך �ה'", �לעולם �מרום �"ואתה מלבדו"
�ולכן� �כנ"ל. �הכל �תורה �ושל �ישראל �של תפקידם

��.כלל�ישראל�קבלו�את�התורה�בשבת
 



 א 

 םניניפ
  משולחן רבינו

 ללה"הצז אברהם גנחובסקי הגאון רבי

- פרשת במדבר תשע"ו -

 כלי שרתהגונב 
  )ד' כ'( ְוֹלא ָיֹבאּו ִלְראוֹת ְכַבַלע ֶאת ַהֹקֶדׁש ָוֵמתּו

 ןקנאי הגונב את הקסוה)פ"א ב'(  הנה אמרינן במשנה בסנהדרין
מיתה  והחיוב ,כלי שרת היינו קסוהדבגמרא  מפרשינןו .בו ןפוגעי

ופירש  .לא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתורמיזא בקרא דידן, דו
  .לשון גנב שמבליעין ומחביאין היינו ,כבלע את הקדש)שם( רש"י 

 ,אינו לדורותדעיקר קרא בעלמא,  דאינו אלא רמז)שם( וכתב רש"י 
לוק מסעות בשעת יהוזהרו שלא לראות בסשם יבלוידוקא אלא אייירי 

וכך כתב הרמב"ם  כשיטתו בחומש[. ו]וזה. ים לנרתק שלהןהכנסת כל
  .(שרש השלישי)בספר המצוות 

פליג, דודאי ילפינן הכי מן מובא ברמב"ם שם( ו)לאוין קנ"ו, אבל הבה"ג 
איירי בהכי, ואם כן נמצא דהגונב כלי שרת קא קרא הפסוק, דעיקר 

ייב מיתה בידי עבר על לאו דלא יוכל לראות כבלע את הקודש, וח
 .(שם) שמים, והוא בכלל מנין המצוות. וכך כתב הרמב"ן בהשגות

אלא רק  לגונב כלי שרת ]והרמב"ם כתב דאין מיתה בידי שמים
 .[, והרמב"ן נחלק דיש מיתה בידי שמיםקנאים פוגעים בו

נמצינו למדים דפליגי קמאי אם הגונב כלי שרת עובר בלאו דלא 
דמכל  (במצוה שס" לפני)במנחת חינוך  וכתביראו כבלע את הקודש. 

 בו.ותגנתעשה דלא יעבור בלא לכולי עלמא מקום 

כלי אינו עובר אלא בגונב ודאי ד ו,לאו דלא תגנובלענין והנה בשלמא 
 [.דבפחות משוה פרוטה אף כלי לאו ממון הוא] שוה פרוטה.שרת ש

 לענין האי לאו דלא יראו כבלעמהו  )שם( נתספק במנחת חינוךאלא 
הוה אזהרה מיוחדת לגונב כלי שרת, האם  לדעת הבה"גדאת הקודש, 

ויתחייב פחות משוה פרוטה, ששוה כלי עובר בהאי לאו גם בגונב 
 ]וכן יש לדון כך להרמב"ם לענין קנאים פוגעים בו[. .מיתה

כלי שרת ששוה פחות משוה  משכחת לןתיקשי היאך ולכאורה 
 הרי כל כלי המקדש שוים פרוטה., פרוטה

יש לעיין אם הא חלק מהכלי או חוט מהפרוכת, רק לקח ד וכי תימא
 ילמא בעינן כלי שלם. אך אינו מוכרח.דעבר, דבכהאי גוונא 

יש וגם ]אם גרר הכלי בלא מעשה קנין, לדעת הבה"ג מהו תו יש לעיין 

 ,ואם נימא דבעי מעשה קנין .[להרמב"ם לענין קנאים פוגעים בולדון כך 
מעשה  דהוהרק מקצת הכלי בידו, שחצי כלי, כגון  שגנב רקמשכחת לן 

 דילמא בעינן כלי שלם.דאך גם בזה צריך תלמוד  .קנין רק בחצי הכלי

הנה אם נימא דסגי במקצת כלי, מסתברא דאם משלמים בשוק על ]
 .[חוט מהפרוכת הון רוב, חשיבא שוה פרוטה, דמכל מקום זה שומתו

                
 גונב מרומי

דבה"ג ורמב"ן איירי קרא בגניבת הכלי שרת, אם פירושא להנה 
  לאו שנוהג לדורות. כן הוה

 כמבואר בגמרא ,ויש לעיין אם אדם יגנוב הפרוכת הנמצא ברומי
 א חייב מיתה, יהו האם יעבור על הלאו ,'(א ז)נ"יומא 

דלא  בר על הלאוון הגנב עמהנה בגנב בעלמא קיימא לו דהגונב ו
האם אבל הכא יש לעיין  חרונים חו"מ סי' ל"ד סע' ז'[,]עיין בא, תגנובו

עובר בלאו דלא יראו כבלע את הקודש, בכהאי גוונא דהכלי שרת 
 נגנב משם.אלא אינו במקומו 

ה בבית עובד כמו בארון שהי ,אם לקחו הכלי שרת ממקומוהנה ו
אף שאינו במקדש מיתה תי, בפשוטו הגונב משם יהא חייב אדום הג

שמר על מנת להחזיר. אך ברומי שנשמר על מנת ובמשכן, כיון דנ

 שלא להחזיר, אכתי יש לעיין אם יש בזה הלא תעשה דידן.

                
 או כלי הדיוט הקדשכלי 

ויש לפניו  ,פיקוח נפשמוכרח לגנוב כלי לצורך ב חקוריש להנה 
 .מהו הקל ,כלי הדיוטאו לגנוב לגנוב כלי הקדש ב' אפשרויות, או 

שני גם ו ,בה מיתההקדש חמירא דיש כלי לדעת הבה"ג,  ולכאורה
 דלא תגנובו,לאו לאו דלא יראו כבלע את הקודש, וגם  ,לאוין

מיתה, וגם משא"כ בגניבה מהדיוט אין בה , [שם כדכתב במנחת חינוך]
 ., והיינו לא תגנובואלא לא תעשה אחדאין בה 

ייב והגזבר ח ,לקחתושרי דמשום פיקוח נפש דכיון  ש לומראך י
 .כללגניבה כאן ליתן, הוה ליה הנידון מי יתן לו, ואין 

גזול משמעון, אטו וכמו בפיקוח נפש ויכול או לגנוב מראובן או ל 
 ועדיין צריך עיון. .דאין כאן כפל נימא דגזילה קיל

 ,איסור מעילה, דיש בה הקדשבכלי של יש כאן חומרא עדיין אך 
 .איסור מעילה, דאין בה של הדיוטדוקא הכלי לכן יקח 

                
 פירושא דקרא

הנה בקרא ד'ולא יבואו לראות כבלע את הקדש', מצאנו ג' 
לרש"י, היינו בעת רמב"ן לפום הגמרא, היינו גניבה, לפירושים, 
 .בעת שמפרקיןלרשב"ם היינו ושמכסים, 

שרת דהיינו דלכלי דבלוע היינו מלשון כסויו, פירש רש"י הנה  א.
כמבואר לעיל בפרשה, וזה כיסוי הכהנים,  ,וכסוי היה נרתיק

והשתא קיימינן על הלוים שנושאים את הכלים, ואמרינן דיש כאן 
 .יבואו רק לאחר שנתכסו, ואם יבואו מקודם, חייבים מיתהשלאו 

האיסור אין בו מעשה, ואולי נימא דלאו שולכאורה הראיה היא 
 .לראות שלא יבואו ,משום הביאההיינו 

דחייב עליו  גזירת הכתוב והעל הראיה, הדהלאו נימא ואף אם 
, חייב כרת ,חזינן דמי שלא הקריב פסח או לא מלכמו ד, ומיתה

 אע"פ דלא עשה מעשה.

כשמסירין פירש דלא יראו הלוים בשעת הפירוק, אבן עזרא ה ב.
לפני שמכניסין הכהנים לנרתיק, הפרוכת המסך ויגלה הארון, 

כך כתב ובלע כל ארמנותיה[, ]כדכתיב ולשון בלע בעת שמפרקים, 
דבלע היינו בעת ]ותו כתב באבן עזרא, דיש אומרים . הרשב"ם

 .[וזה כרש"ישמכסים, 

ולפי פירושים אלו אין זה לאו לדורות אלא רק במשכן, ואכן לא 
 נמנה בתרי"ג מצות.

דזה  (פ"א ב')עוד כתב הרמב"ן דרבותינו אמרו במסכת סנהדרין  ג.
רת, שחייב מיתה בידי שמים, וקנאים פוגעים אזהרה לגונב כלי ש

 בו, ולשון כבלע היינו גניבה.

                

 קנאין פוגעין בו

דהגונב את הקסוה קנאין )שם( במשנה בסנהדרין הנה אמרינן 
מפאת  דאין צריך להורגו הדיןודאי רודף והנה בדין פוגעין בו. 
 פטור. שהורגו בכל גוונאאלא  ,שהוא רודף
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 שנה ד'  
 



 ב 

הכי נמי לכאורה יש לדון מהו לענין דינא דקנאין פוגעין בו, דאלא 
ההורג בשוגג ונתברר שגנב קסוה או ו, מותר להורגו ןגם בלא קנאי

במזיד  הרג, ואף באינו חייב גלות ,בועל ארמית בשעת מעשההיה 
צריך עיון ]אלא  ., לא יתחייב מיתה כרוצחמחמת שנאתוובהתראה 

 .[וקא קנאיבפוסקים אם בעינן ד

שלא הותר אלא )אבן העזר ח"א סי' ל"ח( שוב ראיתי באגרות משה 
והביא כן נמי בשם הגאון רבי שלמה היימן זצ"ל, ודן שם  ,לקנאין

 באינו קנאי אם כן הוה רודף ואפשר להורגו.

דקנאים פוגעים ( ה"ו סנהדריןהל' )פי"ח מ והעירו מלשון הרמב"ם
אלא כל  וונתו אף מי שאינו קנאי,לומר דכ זכה, דיש שהורגן לבו, וכ

 .ונתו דכל הקודם להרוג מהקנאיםודכ אך יש לדחות .ההורגן זוכה

                

 תרומת הדשן לתלמידיושאלת ה
ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיֹבאּו ְבֵני ְקָהת ָלֵשאת ְוֹלא ִיְגעּו ֶאל ַהֹקֶדׁש ָוֵמתּו ֵאֶלה 

 )ד' ט"ו( ל מוֵֹעדַמָשא ְבֵני ְקָהת ְבֹאהֶ 
הנה ילפינן כמה הלכות במלאכת הוצאה בשבת ממשא בני קהת, 

המוציא משא בשבת למעלה מעשרה ד '(א ב)צ"כדילפינן בגמרא שבת 
)צ"ו א'(  וכן ילפינן במשנה בשבת טפחים חייב שכן משא בני קהת,

והיו  ,שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרביםהיו עבודת הלויים מהא דב
שתי גזוזטראות דהכי נמי ב ,ו לזו אבל לא זורקיןמושיטין הקרשים מז

 .המושיט חייב והזורק פטור ,ברשות הרבים בדיוטא אחת

דהתרומת הדשן  (ד"עמוד ק)ח"א או"ח  לקט יושרב אמביהנה ו
ביום  יעשנהאם  דאותה פעולהאך משכחת לן הי ,שאל לתלמידיו

הוה , החמור בשבת יעשנהאבל אם חייב מלקות עליה, הקל טוב 
 .להילכתח ותרמ

לאכול שצריך  שיש בו סכנהה זהו פתרונו, כגון שהיה חולענה דו
 פרי, חדא, דיש פרישתי אפשרויות היאך להביא לו הש וי ,פרי

שכדי להביאו לחולה צריך לעבור על מלאכת  שות הרבים,ברתלוש 
, וכדי להביאו בביתו אבל הוא מחובר פריגם יש שנית, הוצאה, 

 מלאכת קוצר, לחולה צריך לעבור על

דאין הבדל אם יעבור על שירצה,  פריבשבת נוטל איזה נמצא ד
 צריך להביאביום טוב מלאכת קוצר, משא"כ על מלאכת הוצאה או 

הרי כך לא יעבור על שום מלאכה, דת הרבים, דומרש פרידוקא ה
שהוא מחובר  פריל הוטיאם ואם כן הותר מלאכת הוצאה לצורך, 

. אפשר בהיתרהיה דלקין אותו, כיון מויעבור על מלאכת קוצר, 
 .[נוטל איזו שירצהום הכיפורים וכשחל שבת בי]

: ]א. אפשר הוצאה בהיתר. ב. מהו ויש לעיין בדבריו בכמה אנפי
בנבילה או תרומה. ג. תדיר קודם. ד. משתמש במחובר. ה. שבת 

 שחל ביום טוב. ו. מוקצה. ז. חולה מבעוד יום[. 

                
 הוצאה בהיתרפשר א. א

הנה הבאנו מהתרומת הדשן דבשבת איזה שירצה יעשה, מכיון 
 דגם אם יביא הפרי מרשות הרבים יעבור על מלאכת הוצאה.

ותיקשי, דיש לדון בכמה גווני דאפשר להכניס הפרי מרשות 
גם בשבת נימא דהרבים לרשות היחיד באופן של היתר, ואם כן 

אם כן , ורי מרשות הרביםעל ידי שיקח הפ חשיב דאפשר בהיתר
ונמצא , יהא חייב גם בשבת ,יקצור ל זאתבכאם אסור לקצור, ו

 דשבת ויום טוב שוין.

רשות הרבים בהיתר, שיניח בביתו על לכאורה יכול להביא מ א.
]ואם תוך ג'  ., דלא חשיב הנחההשולחן על צלחת שאין בה ד' על ד'

 .ין[לעיין אם אמרינן לבוד למטלטל טפחים לשולחן יש

ברשות הרבים וחציו  חציויכול לקחת הפרי ולהניחו וכן  ב.
ימשיך להביאנו, דאז אין איסור , ואחר כך ברשות היחיד

 .להניחו כך ויש לומר דלא משכחת לןדאורייתא. 

ידו הפרי בובידו השניה יניח  ,שיושיט ידו לרשות היחיד כןו ג.

אין  (ד"ה לא 'כ' א)לדעת רש"י המובא בתוספות בעירובין ד ,המושטת
אך בחזון  .דהנחה בידו הוה הנחה במקום פטור ,בזה חיוב חטאת

 .דן דלתוספות ליתא לדינא דרש"יאיש 

דאינו חייב  ,עוד יש לדון דיכול להכניסו לרשות היחיד אחרת ד.
יכול ואחר כך עליו מכיון דהוה מלאכה שאינה צריכה לגופה, 

הרבים מבלי שינוח דרך רשות מרשות היחיד לרשות היחיד להביאו 
 .דאז מותר מן התורה, ברשות הרבים

רשות הרבים לרשות היחיד בשביל להתיר לו מויש לומר דהבאתו 
צריך טלטול זה לאותה רשות הרי ד ,לטלטל חשיבא צריכה לגופה

לרשות היחיד הזה על מנת להתיר לו לטלטל מרשות היחיד  היחיד
רבים על מנת אם ירצה להביא מחיצות לרשות ה גון, וכהשניה

 להכניס משם לרשות היחידכדי שות היחיד רלהפוך המקום ל
 צריכה לגופה.מלאכה הוצאת המחיצות , חשיבא ההשניה

וכסוגיא  ,לתוך רשות היחיד כלאחר ידעוד משכחת לן שיזרוק  .ה
כלאחר יד ד)שם( ופירש רש"י  ,דזריק ליה כלאחר יד )קנ"ג ב'( בשבת
לזרוק אם שייך ] כתיפיו ולאחוריו.כגון מ ,שלא כדרך זריקה היינו

 [.גם בפרי כך

דתרומת הדשן איירי בגווני דליכא למיעבד כל הני  ריך לומרוצ
 מילי.

                
 נבילה או תרומה

היכי תמצי, כעין זה יש למצוא התרומת הדשן,  דברי רלאוהנה 
 וישראל משרי שרי,  ,דכהן אם יאכל נבילה ילקה

מוכרחים לאכול משום פיקוח נפש, ויש להם  כהן וישראלוכגון ש
יאכל  ב' אפשרויות מה לאכול, או נבילה או תרומה, דהכהן

ואם יאכל הנבילה  אסורה לו,ה ולא הנבילהמותרת לו, ההתרומה 
דתרומה  ,הנבילה ולא התרומה צריך לאכולהישראל משא"כ ילקה, 

א , משא"כ נבילה אינו אלכיון שיש בה מיתה בידי שמיםחמירא 
 ., ואם יאכל התרומה יהא חייב מיתה בידי שמיםאיסור לא תעשה

משא"כ  ,שוה בכלד ין לומר דנבילה חמירא מכיון דהוה איסורוא
 בפשוטודמכל מקום דאינו אלא בזרים,  ,תרומה אינו שוה בכל

 . [וכן איכא למידק מיומא פ"ג א']חמירא טפי. חומר מיתה בידי שמים 

                

 ר קודםג. תדי
אמאי פיסקא דהתרומת הדשן, ד שאול עללכאורה יש להנה 

 בשבת איזה שירצה יעשה, 

כשיש תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והיינו דאמרינן דהנה 
לפניו שתי מצוות עשה, ויכול לקיים רק אחת מהן, ואחת תדירה 

בסוכה דאמרינן בסוגיא ואחת אינה תדירה, יעשה התדירה, כמו 
  .)נ"ו א'(

התחדש דלאו תדיר ולאו שאין תדיר בשלמא לענין עבירות ו
אם כן , ושביתהד איכא גם עשה ם טובכהדדי, אך הא בשבת ויו

קצירה אסירה  ריוה, עשה תדיר חשיבא מעשה שאינו תדירנימא ד
רק בשבת, ואם כן נימא אסורה והוצאה  ,גם בשבת וגם ביום טוב

דקצירה , דעשה דגם בשבת יעשה רק ההוצאה ולא הקצירה
 .דתדירחמירא מכיון 

 ה דשבת והעשה דיום טוב הם שני עשיןואולי נימא דהעש א.
 נפרדים, ונמצא דעשה דשבת הוא שקול בהוצאה וקצירה.

מכל אך  .אבל אינו ברור, דיש לומר דעשה דשביתה חד הוא
 מקום שפיר יש לומר דשבת ויום טוב נפרדים המה.

 דןי"א, וע"ע בסי' שצ"ז ס"ק ו' ד )או"ח סי' מ"ט ס"ק]וראיתי באבני נזר 

דהכותב אות אחת בשבת ואות אחת ביום  אינו מצטרף(מן התורה ד
 טוב, מצטרפי להדדי לפוסלו לעדות, אך הוא חידושא רבתא[.

, דהוה ונצטרך לומר דאיסורי עשה שאני]במקום אחר כתב רבינו[  ב.
 כלאוין דלא אמרינן בהו דתדיר עדיף.



 ג 

שליט"א, דתרוייהו תדירים בשוה,  דורהי אחד מגדולוהעירוני . ג
 רה ביום טוב אם אינה לצורך.סושגם הוצאה א

                

 משתמש במחוברד. 
אמרינן דאיזה שירצה יעשה, דאמאי בשבת אכתי תיקשי 

משתמש ד איסור דרבנןקא עבר על  שרינן לקחת מהאילן, האו
  .במחובר

הוה ג' ובר, כשהפרי אין איסור דמשתמש במחאך משכחת לן ד א.
 .)סי' של"ו סע' ב'(טפחים סמוך לקרקע, וכמבואר בשולחן ערוך 

דדן אם גם באילן העושה )שם ס"ק י"ט(  במשנה ברורה]ועיין 
 איכא לקולא דתוך ג' טפחים[. פירות

לענ"ד יש לומר דאיירי דגם הפרי דברשות הרבים היה על תו,  ב.
 ואם כן גם אידך משתמש במחובר. ,אילן

דיש לומר דבקוצר לא הוה  אחד מגדולי הדור שליט"א קאמרו .ג
בפשוטו אין לחלק בין דבר תלוש הנמצא על . אך משתמש במחובר

ובין קוצץ מהאילן עצמו. וצריך  ,ש במחוברהאילן דחשיבא משתמ
 עיון.

אך לפי זה יתחדש בהא דשרינן לשם פיקוח נפש לקצור מהעץ 
יקח ופרי, יש לו לדקדק ולראות אם יש סמוך ג' טפחים לקרקע 

 ג' טפחים. מולא מלמעלה  ,משםדוקא 

                

 שבת שחל ביום טובה. 
, בזה בפשוטו יכניס מרשות הרבים, בשבת אם חל יום טובהנה 

משום שבת וגם משום יום טוב, ואם  דאם יקצור עובר שנים, גם
  .יעבור רק משום שבת ולא משום יום טוב ,יכניס מרשות הרבים

יכול היה ילקה משום יום טוב, כיון שלכאורה ואם עבר וקצר 
אלא דתליא בהא דיש לדון בהא דאמרינן דבאופן  בהיתר. ולעשות

אם עושה מהו צריך לעשות הקל הקל תחילה, של פיקוח נפש, 
מבואר דחייב יו"ד סי' ע'( שו"ת )שלא כדינו, דבחתם סופר  חמורה

מבואר  (ד"ירק מאכלות אסורות פ 'הל)סקילה, אמנם בקרית ספר 
 מדרבנן.  אלא איסורדאינו 

יש לומר דלא ילקה על יום טוב, אמנם  ובשלמא להקרית ספר
  להחתם סופר ילקה על יום טוב.

היה צריך לקצור יש לעיין אם יענש גם על השבת כיון דלא אלא 
 מפאת היום טוב.

דבלאו הכי היה צריך  ,דמכל מקום על השבת לא יענש ויש לומר
 לחלל שבת.

                
 . מוקצהו

לכאורה תיקשי, דגם בשבת קצירה חמירא, דהרי איכא בקצירה 
נימא שלא גם בשבת פירות שנשרו, ואם כן  משוםאיסור מוקצה 

נהי דלא יתחייב על ורשות לרשות, יקצור לכתחילה אלא שיכניס מ
מדרבנן מיהת עכ"פ דלגבי דאורייתא שקולים הם, אבל  ,הקצירה

 .להילכתח לקצור מותרדלקט יושר , ואמאי כתב בלא יקצור

 ויש לדון ליישב בכמה אנפי:
 א. מעשה שבת

וכי תימא דגם אם יביאו מרשות הרבים ייאסר משום קנסא דמעשה 
נמצא א שהאי מוקצה שרי לחולה, אלואם כן הוה מוקצה, שבת, 

 בפשוטו כיון דעשה בהיתר אין קנס.דבתרוייהו יש איסור דרבנן. אך 
 ב. שקולות

ולומר דכיון דיש כאן ב' מלאכות דאורייתא והינן שקולות, לא 
 .יש איסור מדרבנן, אין נראה לומר הכימהן ת חקפדינן שבא

 ג. איירי רק מדאורייתא
דאם יקצור בשבת תורה קאמר, דהתרומת הדשן מן ה ש לומרי

ומדרבנן אין רייתא, יעבור על דאו ם טובוביו רייתא,עבר אדאולא 
 הכי נמי גם בשבת יצטרך ליקח מרשות הרבים ולא לקצור.

 ד. גם הפרי ברשות הרבים מוקצה
אף שמותר לעשותה בשבת  ,דברי התרומת הדשןכמשכחת לן  תו

מדרבנן, שנפל  אסורברשות הרבים נמי מדרבנן, כגון שהפרי ש
תרוייהו הוה על ידי נכרי, ואם כן לוקט או  ,מעצמו מאילן בשבת

והלכך איזה שירצה יעשה, אבל ביום טוב יביא מרשות  ,ליה מוקצה
 רבים שהוצאה הותרה ביום טוב.ה

 ד' אמות בלא הנחהאיסור דרבנן של ה. 
ברשות הרבים אינו סמוך דמשכחת לן היכא דהפרי  ש לומרעוד י 

היחיד, אלא מרוחק ד' אמות מרשות היחיד, ונמצא דחוץ לרשות 
ממלאכת הוצאה דאורייתא מרשות הרבים לרשות היחיד, יש גם 

ברשות הרבים, שאינו מן התורה כיון  ' אמותמלאכה דרבנן של ד
איסור דרבנן איכא, מכל מקום דאין הנחה ברשות הרבים, אבל 

 יש איסור דרבנן. וצאהואם כן גם בה

                
 חולה מבעוד יום. ז

יש לומר דאיירי ד קושיא מעיקרא ליתא,הבל באמת עיקר א
פרי, דבכהאי גוונא לא לאכול חולה מבעוד יום וידענו שצריך היה ש

שולחן בכך קיימא לן ו )ט"ו ב'( חוליןבסוגיא הוה מוקצה, כמבואר ב
 ,חט לחולהשבשבת ו ,ערב שבתדבהיה חולה מ סע' ב'( שי"ח)סי'  ערוך

 .בשבת לחולה פריבתלש אם כן הוא הדין ומותר גם לבריא לאכול, 
 יתחדש שפרי שקוצר לחולה מותר לטלטלו אף שלא לצורך.ו

 ויש לדון בהאי יסוד בכמה אנפי:
 א. דעת הרמ"א

היינו דוקא לענין שחיטה, משא"כ מבואר ד)שם(  ברמ"א הנה
פ ועכ" .או יום טוב בפרי הוה מוקצה מפאת החלק שגדל בשבת

]ובמקום אחר כתב רבינו, דלדעת נימא דאיירי בלא גדל ביום טוב. 
דגם הפרי ברשות הרבים נפל מהעץ באופן הרמ"א יש ליישב דאיירי 

 תירוץ באות ד' הנ"ל[.המוקצה. וכהוו בשבת, ואם כן תרוייהו 

תמהו על הרמ"א ( סע' ב' )שםוהגר"א )שם סק"ח( במגן אברהם תו, ד
שיש לו  ואע"ג דהוה דבר ,בטל ברובוסברי דאין כאן מוקצה ד

 .תמתירין, הא נולד בתערוב
 . אע"פ שיש עוד פריב

הפרי מחובר מכל מקום  שהוא תלוש,פרי עוד אע"ג דיש לו הנה 
ידענו שהיה ווכמו בהשוחט בהמה בשבת לחולה לא הוה מוקצה, 

אע"ג ו ,בהמותעוד אע"ג דיש לו  ,לא הוה מוקצה, חולה מאתמול
מכל מקום זו ששחט מותר  ,ה בהמה ישחוטדלא מינכרא איז

 .לבריא לאכול

שרי גם דסברי המגן אברהם והגר"א דבנתלש בשבת וכן בפרי 
 הא איירי אף כשיש כמה פירות על העץ ולא זימן פרי זה. ,לבריא

דידע שיש חולה ושצריך  אע"פוהא דלא קצץ הפרי מאתמול, 
אך מכל  צצו מקודם שבת,ולקצור, יש לומר דלא היה באפשר לק

 מקום מוקצה לא הוי.

 אמרי בינה. ג
דביש לו אותו ואת  (הל' יום טוב סי' ט') הנה מתבאר באמרי בינה

יש כאן מוקצה אחת ולא דאינו יכול לשחוט שניהם ביום טוב,  ,בנו
ויהא נפקא  ,, ולא אמרינן דכל חדא וחדא מותרתאיזה מהןידעינן 

  .מינה לאסור לו לטלטל שתיהן

דהוא עמד  אמרינן דהוברר למפרעאחת, שחט בר כוכתב דכאשר 
דבדרבנן יש ברירה, והא דשרינן להעלות שתיהן מהבור, לשחיטה, 

אמרינן דשניה שרינן בהו ,יש ברירהאמרינן דדהראשונה שרינן ד
 .צער בעלי חייםינן בתרתי דסתרי משום בדרבנן שרדאין ברירה, ד
 .יטתו דרק אחת אינה מוקצה[אזיל לשד (שבת סי' י"ט)הל' ועיין באמרי בינה ]

דשרינן ליה להפריש תרומות  ,ולפי זה בעשה תנאי בערב שבת
ומעשרות בשבת, אך רק לצורך שבת, אם כן לא יוכל לטלטל יותר 

 מכדי הצריך לשבת.

זה שלא , דוכן מוהל בשבת לא יוכל לטלטל שני אזמלים לברית
 וה מוקצה.המש בו תיש



 ד 

 משוםת הדשן דלא יקצור קושיין על תרוממיושב ומכל מקום 
 טעמאו ,והראיה דמותר לבריא ,לא הוה מוקצההרי ד מוקצה,

יש כמה בוכמו  ה, ואע"פ שיש לו פרי ברשות הרבים,מפאת בריר
כיון דהיה לו חולה  ,פירות על העץ דאמרינן דזה שקצר אינו מוקצה

 מבעוד יום.

  דברי הגרע"א .ד
י שלקטוהו לשם מתבאר דפר דחולה מבעוד יום,הנה מהאי דינא 

  לה לית ביה איסור דפירות הנושרים.חו

אם הסי' ה'( קמא )בתשובות לפי זה יש להעיר בהא דדן הגרע"א ו

חולה שאין בו סכנה שרי ליה למיכל מוקצה, והביא ראיה מגונח 
פרק כלאחר יד ובמקום צערא לא מ דהוה מעז בשבת, שמותר לינוק

, צה משום משקין שזבוואכתי הא יש בחלב איסור מוק ,גזרו רבנן
 אלא מוכיח הגרע"א דמותר לחולה לאכול מוקצה.

מוקצה ולכאורה כשם שאין פרי שקצרוה לשם פיקוח נפש, משום 
פירות הנושרים, הכי נמי לית בחלב שחלבוהו בהיתר משום ד

 משקין שזבו, ואולי היכא דהותר רק בשנוי גרע, וצריך תלמוד.
 .[רי הרא"ה בבדק הביתודכירנא דבנידון הגרע"א איכא בדב]

 עניני יום טוב
 לבדוק העזרה באבוקה ביום טוב

הכהנים היו יום כל ד)פ"א משנה ג'( הנה איתא במשנה בתמיד 
ושתי אבוקות של אור בודקין את העזרה, והיו נכנסים לעזרה 

 שכל הכלי שרת היו במקומן. כדי לבדוק ,בידם

היו כסדר הזה ד פ"ח הי"ב( ,בית הבחירה 'סוף הל) וכתב הרמב"ם
אבוקות של חוץ מלילי שבת שאין בידם  ,עושין בכל לילה ולילה

  אלא בודקין בנרות הדלוקין שם מערב שבת. ,אור

יום טוב היו לילי בדוקא בלילי שבת לא הלכו, אבל משמע ש
 ויש לדון בכמה אנפי אמאי שרינן ביום טוב: .הולכין

  א. אמאי אסור בשבת
ה בשבת, קשיהא בידם אבואסור י אהנה קודם יש לבאר אמ

משום  וההכתב ד)שם(  בכסף משנהתרי טעמי, חדא, בזה מצאנו ו
שאני הכא דאפשר מכל מקום  ,מוקצה, ואע"פ שאין שבות במקדש

 בנרות הדלוקים מערב שבת.

יש בה משום מלאכה ד כתב)שם(  תוספות יום טובבשנית, 
משום ו אבוקה של אור בידו יש ב קחתלדאורייתא דמבעיר, ד

דכך לי מטה השעוה או הזפת או  ,הטיית הנר שהוא מבעיר ממש
א קרוב שיטה גזרו ולפי שהו ,כמו מטה השמן שבנר ,חלב שבאבוקה

 ם כן.בו במקדש ג

 ('במ"ו ) שבתגמרא הא בדבדברי התוספות יום טוב, צריך עיון הנה ו

כיון דהוה דבר שיטה, מסקינן דשרי לטלטל נר בשבת וליכא למיחש 
 מתכוין ולא הוה פסיק רישא. שאינו

, וציא את הנרבשביל חולה שישן אין לכבות הנר, אלא ידוכן אמרינן 
)עיין רמב"ם בפירוש  ., ולא חישיינן שמא יטהדאינו אלא טלטול מוקצה

 .המשניות שבת פ"ב מ"ה, ועיין משנה ברורה סי' רע"ח ס"ק א'(

שבת מ"ו ב' על )ובראש יוסף  ו א"א סק"י(סי' רע")יין בפרי מגדים עו

על  כךהקשו ד)סי' רע"ו אות ט"ז( ובתוספות שבת תוספות ד"ה כבתה( 
 התוספות יום טוב.

 אמאי ביום טוב מותר. ב
מעתה יש לדון אמאי ביום טוב שרינן שיהא בידם אבוקה של 

אתי צה, וקדבשבת אסרינן משום מלהכסף משנה בשלמא ואור, 
 אינו מוקצה.אבוקה ביום טוב דשפיר, 

לדעת התוספות יום טוב דבשבת אסרינן משום מבעיר,  אמנם
ואע"ג דמבעיר שרי ביום טוב, הרי תיקשי אמאי שרינן ביום טוב, 

משום לכם  ,אכילהבהם אסרינן לשחוט נדרים ונדבות אע"פ שיש 
ולכן לענ"ד אסור להביא ביום טוב ]זכו,  גבוהולא לגבוה, ומשולחן 

, והשתא הבדיקה היתה [ןסכין לשחוט הקרבן, אף בתמידין ומוספי

]ובבתי כהונה  לראות אם כלי הקודש איתנייהו, ואם כן היאך שרי.

 הקשה משום מכבה ביום טוב[. 

 לבשל בשר החטאותג. 
בשר  חלק מהכלים היו מבשלים בהם ביום טוב אתביש לומר ד

כיון דזה  ם ולא לגבוהלכבזה ולא אמרינן  ,החטאת, וזה הרי שרי
 ע אם מותר לבשל קרבנות בכלים של הקדש. אך לא אדאכילה. לרק 

 . צריכין האור גם שלא יפלוד
לכאורה יש לומר דנהי דהוה לגבוה, אך הרי היו צריכין האור לא 

 שלא יפלו, וזה צורך הדיוט.כדי גם אלא  ,רק לבדיקה של הכלים

 חפץלהביא  מביתו של הישראל ביום טובבהולך והיינו דיש לעיין 
באופן שאין  לצורך מחרבמביא , ובדרך יש חושך, וכן עבור נכרי

 להדליק אור. , האם מותרובדרך יש חושך ,איסור הכנה

ואם נימא דשרי אם כן אתי שפיר, ומסברא שפיר נראה יותר דשרי. 
 ומדי דברי עם אחד מגדולי הדור שליט"א אמר דמסברא שרי.

בדרכו מדליק יתא דאם נכרי מביא דברים לישראל ו]והנה בסי' רע"ו א 
, חשיבא כהדליק לישראל לענין שאסור ליהנות מהנר, אך אין ראיה הנכרי נר

 מזה לנידון דידן[. 
 . הואילה

דיש לומר ליישב, קאמר שליט"א  אחד מגדולי הדורו
ובזה לא  ,דרבנןמ אסור רקאלא שרי משום הואיל, דמדאורייתא 
גם באמת יש לומר ד ,ולרב חסדא דלית ליה הואיל .גזרו במקדש

 כו עם אבוקות.ביום טוב לא הל
 . בדיקת חמץ ביום טובו

לא בדק דאם חכמים אומרים ד)י' ב'( הנה איתא במשנה בפסחים 
לא בדק בארבעה עשר ואם  ,אור ארבעה עשר יבדוק בארבעה עשרב

 .יבדוק בתוך המועד

בודקין בליל אם לא עשה בדיקת חמץ מערב פסח, הנה חזינן ש
פות יום טוב, הרי תיקשי לדעת התוס, והשתא לאור הנר יום טוב

 .חמץ אינה צורך היוםיקת אם יקח הנר לבדוק הרי מבעיר, והרי בד

אם ימצא חמץ מכיון ד היום, לצורך חשיבויש לומר דמכל מקום 
מכל אך  .בדיקת חמץמצוות  קייםחייב לחייב לכפות כלי, וכן 

וכמו ואינו דוחה יום טוב, אין זה מצוות היום מקום אכתי 
 ה שלא בזמנה.מילדאמרינן לענין 
ביום טוב לאפרושי  אם שרי למיעבד מלאכההויש לעיין 

ימא דהוה לאפרושי ואם שרי, נ כיון דאינה מצוות היום. ,מאיסורא
 חמץ.מאיסורא לבדוק ל

נסתפק דבאמת  (סי' תל"ה שער הציון אות ט') יין במשנה ברורהעאך 
 אם מותר להדליק נר לבדיקת חמץ ביום טוב.

 עניני שבת
 בדין מעשה שבתשאלה 

 מעשה שבת,דאיסור )סי' שי"ח סע' א'( קיימא לן בשולחן ערוך הנה 
 במזיד, או שעשה אחת משאר מלאכות, במזיד המבשל בשבתד

בשוגג, אם היה ו ,אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד
ובמשנה ברורה  .אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד

 דבשעת הצורך יש להקל בשוגג.כתב )שם ס"ק ז'( 

והנה יש לעיין במי שהניח להתבשל במזיד, ]באופן שאין חשש 
שמא יחתה, כגון בצד המדורה, או על כלי מלא[, ועד שהתבשל, 
האדם המניח מת או נשתטה, או שההלך למקום שכבר יצתה שבת, 

ילמא לא אם אסרינן התבשיל מפאת שנתבשל בשבת מחמתו, או דה
 א דלא נעשה בתבשיל חילול שבת.נימאסרינן, ד

 

 

 

אן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל, מפאת שלפעמים דרכו היתה לכתוב י הדברים הנדפסים כזאת למודע
בקצרה, ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר. הרבה פעמים האריך רבינו בכמה וכמה 

 דרכים ואופנים באותו ענין, ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן, ע"כ במקום שהאריך העתקנו רק חלק מהדברים.
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        """"שלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציוןשלמים מציון""""
        דברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנודברי תורה בפרשת השבוע בהלכה ובאגדה מתורתו של מורנו ורבנו

 לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוקבן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן בן ציון פלמן ' ' ' ' הגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלוהגאון הגדול רבי שלו

  מדברבפרשת 
 

 "בדין קריאת כתב שתחת התמונה בשבת -שמות השבטים בדגלים "
        ).).).).''''פסוק בפסוק בפסוק בפסוק ב' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב". (". (". (". (''''וגווגווגווגו    ישראלישראלישראלישראל    בניבניבניבני    יחנויחנויחנויחנו    אבותםאבותםאבותםאבותם    לביתלביתלביתלבית    באותותבאותותבאותותבאותות    דגלודגלודגלודגלו    עלעלעלעל    אישאישאישאיש""""

 של צבעו ,בו תלויה צבועה מפה אות לו יהיה דגל כל ,באותות", י"ופרש
 כך ומתוך, בחשן הקבועה אבנו כגוון אחד כל צבע, זה של כצבעו לא זה

  ."דגלו את אחד כל יכיר
שכל דגל היה לו צבע , צבעי שההבדל בין הדגלים היה ב"מבואר ברש

  .היה לכל אחד ואחד הכר לדעת היכן המקום של שבטו וכך, אחר
  

. או לא בדגלים עצמם היה כתוב בכל דגל שם השבט יש לעיין האם
 וזה היה ההכר ,והנידון הוא האם ההבדל בין הדגלים היה רק בצבע

או שמלבד שינוי . כל אחד מהו הדגל של שבטו היחידי שממנו ידע
  .שם השבט היה גם כתוב על כל דגל ודגל, עהצב

  

  כתב שתחת התמונה
דהנה בהלכות שבת כתב , מ גדול להלכה למעשה"ויש בנידון הזה נפ

 חיות צורות בו שיש וילון או כותל", )ז"ז סעיף ט"סימן ש(ע "השו
 ,וגלית דוד מלחמות כגון מעשים בני אדם של לש דיוקנאות או ,משונות

והטעם ". בשבת בו לקרות אסור, פלוני דיוקן וזה פלוני צורת זו וכותבים
  ".הדיוטות בשטרי יקרא שמא גזירה", )ז"סקנ(לכך כתב המשנה ברורה 

שכל תמונה שכתוב בה כתב שמבאר מהי התמונה או  ע"מבואר בשו
גזירה , אסור לקרוא את הכתב הזה בשבת, מיהו הדמות שנראית בתמונה

  .שמא יבוא לקרוא בשטרי הדיוטות
נאמר דווקא באופן , ונראה שכל האיסור לקרוא את הכתב שבתמונה

אלא מוסיפים לתמונה כתב שמפרש מהי , שהכתב אינו חלק מהתמונה
  .אין איסור לקרוא את הכתב, אבל אם הכתב הוא עצם התמונה .התמונה

ענינה הוא , ויסוד הדבר הוא דהגזירה שמא יבוא לקרוא בשטרי הדיוטות
יש לחוש שמא מתוך שקורא את , שאם אדם יקרא את הכתב שבתמונה

כ זה שייך דווקא במקום "וא. הכתב הזה יבוא גם לקרוא בשטרי הדיוטות
כל מה שכתבו את הכתב הזה הוא כדי ש, שהכתב נעשה לקריאה

שאנשים יקראוהו ויידעו מכוחו מה מצוייר בתמונה או מיהו הדמות 
יש לחוש , בזה שייך לומר שכתב כזה שנעשה ועומד לקריאה, שבתמונה

שמי שיקרא אותו יבוא להתיר ולקרוא גם כתבים אחרים ומתוך זה יבוא 
  .לקרוא בשטרי הדיוטות

שאין הכתב בא כדי לתת ביאור , ריאהאבל אם הכתב לא נעשה לק
אין לחוש שמי , אלא הכתב הוא חלק מהציור, ופירוש על התמונה

משום שאין שום . שיקרא את הכתב הזה יבוא לקרוא שטרי הדיוטות
שטרי הדיוטות הם נעשו , שייכות בין הכתב הזה לשטרי הדיוטות

  .יוראלא נעשה בתור צ, ואילו כאן הכתב לא נעשה לקריאה, לקריאה
דף (בשבת ' בגמ, ע"א משמעות לשון הגמרא ולשון השוובאמת כך הי

 אסור הדיוקנאות ותחת הצורה תחת המהלך כתב"הלשון הוא ) 'ט א"קמ
מדוייק שהאיסור נאמר דווקא על כתב שמהלך תחת ". בשבת לקרותו
אלא הוא כתב שנכתב תחת , דהיינו שאינו חלק מגוף התמונה, הצורה

ועל זה דווקא נאמר האיסור , לבאר את התמונההתמונה כדי לפרש ו
, ע הנוסח הוא"וכן בלשון השו    .שאסור לקרוא בו בשבת

 דיוקן וזה פלוני צורת זו וכותבים' וכו צורות בו שיש וילון או כותל"
אלא שמוסיפים וכותבים זו , משמע שהצורה היא צורה שלמה, "פלוני

  .הדמותממהצורה וואין הכתב חלק , צורת פלוני כדי שיידעו מה זה
בצורה כזו , דברים יםתמונה שבתוך התמונה כתוב ,וממילא לפי זה

שאין הכתב נעשה בתור דבר חיצוני שמפרש , שהכתב הוא חלק מהציור
ולא , יהיה מותר לקרוא את הכתב הזה בשבת, ומבאר את מהות התמונה

  .יהא בזה את הגזירה של שטרי הדיוטות
  

י השבטים שבתוך התמונה שבכל ציור של ומעתה יש לדון בציור של דגל

. או לא האם מותר לקרוא את הכתב הזה, שבטדגל כתוב את השם של ה
, דגלי השבטים ים בחלונותודבר זה מצוי בהרבה בתי כנסיות שמצוייר

ובזה יש לדון האם , השם של השבטובכל חלון בתוך התמונה כתוב 
  .בשבת מותר לקרוא את הכתב הזה

האם זה בגדר כתב , הגדר של שמות השבטים שבדגלים ווהנידון הוא מה
ולפי זה , שהוא כתב שבא לבאר ולפרש את התמונה הזו, שתחת התמונה

או . שייך בזה את הגזירה של שטרי הדיוטות ואסור לקרוא את זה בשבת
ואם זה חלק מהתמונה אין בזה את  ,שהכתב הזה מוגדר כחלק מהתמונה

  .איסור קריאה בשבת
  

י כותב "דהנה רש, ה תלוי בענין דגלי השבטים שהיה במדברולכאורה ז
. שכל דגל היה בו צבע אחר וזה היה האות לכל אחד היכן נמצא שבטו
. ויש לעיין האם היה כתוב בתוך הדגל גם את השם של השבט שזהו דגלו

ולא היה כתוב בתוכם את , או שכל ההבדל בין הדגלים היה רק בצבע
  .שמות השבטים

בתוך הדגלים השמות של  יםכתוב צד הראשון שהיונאמר כואם 
כ כאשר מציירים ציור של דגלי השבטים ומוסיפים בתוך "א, השבטים

הרי הכתב של השם מוגדר כחלק מהציור , הציור את השם של השבט
שהרי מהות הציור הוא בא לצייר את דמות . ולא ככתב שתחת התמונה

ר היתה עשויה יחד עם ואם הצורה של הדגלים במדב, הדגלים שבמדבר
, כ הכיתוב הזה נחשב כחלק מהציור"א, הכיתוב של שמות השבטים

  .וממילא יהיה מותר לקרוא בו בשבת
בתוך  יםכתוב שבדגלי השבטים במדבר לא היו, אבל אם נאמר כצד השני

כ כאשר "א, וההבדל בין הדגלים היה רק בצבע, הדגל שמות השבטים
מוסיפים וכותבים שם את שמות מציירים היום ציור של הדגלים ו

אלא גדר הכתב הזה הוא . הרי הכתב הזה אינו חלק מהתמונה, השבטים
, שבא לפרש ולבאר את מהות התמונה, ככתב העשוי תחת התמונה

  .וממילא יהא אסור לקרוא אותו בשבת
  

  סימנים היו לכל נשיא ונשיא
י ושאר המפרשים לא מוזכר שהיה כתוב בדגלים את "והנה בלשון רש

 מפה אות לו יהיה דגל כל"י כתב "דהנה רש, השמות של השבטים
 כגוון אחד כל צבע, זה של כצבעו לא זה של צבעו ,בו תלויה צבועה

ומשמע שכל  ."דגלו את אחד כל יכיר כך ומתוך, בחשן הקבועה אבנו
ולא הזכיר שהיה כתוב , ההבדל בין הדגלים היה רק בצבע של המפה

  .בדגל גם את השמות של השבטים
שמלבד זה שהיה הבדל בצבע של , כתוב) 'אות ז' פרשה ב(ובמדרש 

וכתב , היה בכל דגל גם ציור שמסמל את השבט, המפה שבדגלים
 ומפה מפה לכ על וצבע מפה ונשיא נשיא לכל היו סימנין, באותות"

 אודם אבנו ,ראובן .'אהרן וכו של לבו על שהיו טובות אבנים של כצבע
 שלו ומפה פטדה ,שמעון .דודאים עליו ומצוייר ,אדום צבוע שלו ומפה
ועיין בהמשך דברי המדרש שכתב  .'וכו שכם עליו ומצוייר ,ירוק צבוע

  .בכל השבטים מה היה צבע המפה ומה היה הציור שמצוייר בו
ולא , שכל מה שהיה בדגלים הוא רק צבע וציור, ומשמעות דבריו הם

ולכאורה נראה מזה שבאמת לא . טמוזכר שהיה בו גם כתב של שם השב
  .שמות השבטים ים בדגליםכתוב היו

  

שבט היה לו צבע שונה בדגלו הוא כדי  י כותב שהטעם שכל"והנה רש
  ."דגלו את אחד כל יכיר כך מתוך"ש

י שהיה צורך לעשות סימן במפה של הדגלים שכל שבט "מבואר ברש
  .כדי שכל אחד יכיר את דגלו ויידע היכן הוא, יהיה לו צבע אחר
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כ כל אחד "א, ולכאורה אם בדגל עצמו היה כתוב את שמות השבטים
מחמת הכתב שהוא קורא בדגל את השם של שבטו  כבר יודע היכן שבטו

  .ומדוע הוצרכו לעשות סימן בצבע של הדגלים, ולשם הוא הולך
ולכן , ומוכח מזה שבאמת לא היה כתוב בדגלים את שמות השבטים

שמכח זה כל , הוצרכו לעשות סימן היכר על ידי שינוי הצבע של המפה
  .אחד יידע את המקום של שבטו

באמת היה תכן לומר שגם אם וי, ת את הראיה הזואבל באמת יש לדחו
מועיל רק למי שעומד קרוב היה זה , כתוב על הדגל עצמו את שם השבט

אבל מי . לדגל שהוא יכול לקרוא ולראות את שם שבטו וללכת לשם
אלא הוא עדיין צריך לטרוח ולחפש , שעומד רחוק לא מועיל לו הכתב

, ל כולם עשו היכר בצבע המפהולכן כדי להקל ע. בין הדגלים את שבטו
  .ואז גם מי שעומד רחוק יכול לדעת היכן הוא שבטו

שאם ההכר היחידי , וכן מועיל הצבע של הדגלים למי שאינו יודע לקרוא
היה רק מתוך הכתב שבכל דגל היה כתוב את שם השבט ששלו הוא 

, כ מי שאינו יודע לקרוא לא יוכל לדעת היכן הוא שבטו"א, הדגל
אבל עתה שעשו הכר בצבע המפה של . לטרוח ולברר את מקומוויצטרך 

שהצבע הוא הסימן שמסמן לו , זה מועיל שיידע היכן מקום שבטו, הדגל
  .את המקום שבו עומד השבט שלו

  

בכל אופן במדרש ובמפרשים לא מוזכר שהיה כתוב את שמות השבטים 
ולפי . של צבע המפה וציורי הדגלים ומוזכר רק את הענין, על הדגלים

כ ציורי הדגלים "א, המשמעות הזו ששמות השבטים לא היו בדגלים

הרי הכתב הזה , שמצויים בבתי כנסיות שכתוב בהם את שמות השבטים
וממילא , אלא הוא בגדר כתב שמפרש את ענין הציור, אינו חלק מהציור

  .דינו ככתב שתחת התמונה ואסור לקוראו בשבת
  

  ה חקיק ומפרש שמהת שבטיאובי
שהיה חקוק על הדגל את , אמנם בתרגום יונתן בן עוזיאל כתב מפורש

אחד , בדגלים והוא כותב שלשה דברים שהיו. השמות של השבטים
. שכל שבט הצבע של דגלו היה כמו האבן של החושן שלו ,שינוי בצבע
וק היה חק, הדבר השלישי. שהיה חקוק בדגל את שם השבט, הדבר השני

והתמונה היתה חקוקה רק אצל (, על ענין השבט תתמונה שמרמז
 הוה וטיקסיה", )'פסוק ג(ל "וז). השבטים שהיו ראשי הדגל בצד שלהם

 חקיק וביה ',וכו דבחושנא מרגליתא תלת קביל כל גוונין תלת ממילת
 כתיב ובמציעותיה ,וזבולון יששכר יהודה שבטיא תלת שמהת ומפרש

  ".'וכו אריון בר צורת חקיק הוה וביה 'וכו
כ כאשר מציירים את "א, ולפי דבריו שהיה כתוב את שמות השבטים

יש לדון ולומר שהכתב , ציורי הדגלים וכותבים בהם את שמות השבטים
שמהות התמונה . ולא ככתב שתחת התמונה, הזה יחשב כחלק מהתמונה

ואם הצורה של הדגלים היתה עשויה , היא להראות את צורת הדגלים
כתב ו. הוא חלק מהתמונה הרי הכתב, במדבר עם הכתב של השבטים

וממילא יהיה מותר . אין איסור לקרוא בו בשבת, שהוא חלק מהתמונה
  .לקרוא את הכתב של השבטים שכתוב בתוך ציורי הדגלים

*  
 בדיני איסור קריאת כתב שתחת התמונה

שמא שאסור משום גזירה , הנה בדין איסור קריאת כתב שתחת התמונה
. האיסור הוא אפילו אם אינו קורא את הכתב בפה, יקרא בשטרי הדיוטות

, ואינו מוציא את המילים הכתובות שם בפיו, שאפילו אם מעיין בכתב
  .כ בכלל האיסור שאסור לקרוא בו בשבת"הרי זה ג

כתב "שכתב , )'ח משנה א"פרק י(ודבר זה מפורש בתוספתא בשבת 
". אות אין מסתכלין בו בשבתהמהלך תחת הצורות ותחת הדיוקנ

אלא אפילו אם מסתכל בכתב , ומפורש שהאיסור הוא לא רק קריאה בפה
  .כ זה בכלל האיסור"ואינו קוראו בפיו ג

מביא את התוספתא הזו על הדין שכתוב ) 'ט א"דף קמ(ש בשבת "והרא
מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו ) "'ח ב"דף קמ(במשנה בשבת 

שאסור בשבת לקרוא לפני הסעודה מהכתב שבו , "תבאבל לא מן הכ
 דאמרי רבוותא ואיכא"ש "וכתב הרא. כתב איזה מנות להביא לסעודה

 אבל ,דפיו דומיא בקריאה אלא ,הכתב מתוך האורחין למנות אסרו שלא
 בתוספתא דתניא ,אסור נמי דעיוני לן ומסתברא. שרי קריאה בלא עיוני
  ".בשבת בהן להסתכל אסור ודיוקנאות הצורה שתחת כתב

ש בפשיטות שפירש את דברי התוספתא שאסור "מבואר בדברי הרא
שהכוונה היא שאסור להסתכל בזה , להסתכל בכתב שתחת התמונה

שעצם העיון בכתב שתחת , אפילו באופן שאינו קורא את הכתב בפה
  .התמונה אסור

  

  להסתכל בתמונה בלא לקרוא את הכתב
משמע , קורא את הכתב שכתוב תחתהאבל אם מסתכל בתמונה ואינו 

ע מדבר על הציורים "שהשו. ע שאין איסור"מדברי הראשונים והשו
אסור לקרוא את וכתב רק ש, שכתוב בהם כתב שמפרש את ענין הציור

התמונה בעצמה לא כתב שאסור להסתכל בה  ועל, הכתב הזה בשבת
  .ומבואר שאין איסור להסתכל בשבת בתמונה הזו. בשבת

הוא איסור , ויסוד הדבר שהאיסור לקרוא את הכתב שתחת התמונה
ולא גזרו על עצם התמונה שלא להסתכל , מסויים שנאמר רק על הכתב

  .בה שמא יבוא לקרוא את הכתב שתחתיה
וממילא מי שיודע בעצמו שכאשר יסתכל בתמונה לא יקרא את הכתב 

  .אין לו איסור להסתכל בתמונה בשבת, שתחתיה
א "שהביא בסופו הוראות ממרן החזו" טעמא דקרא"בספר  אמנם עיין

וכן משמע (אסור להסתכל בתמונות בשבת ) "ו"אות ט(וכתב , ל"זצ
משמע דבשבת יש גם ', ודיוקנא עצמה אף בחול כו', ט א"בשבת קמ

מבואר בדבריו )". ו"ז סעיף ט"ע סימן ש"ועיין שו, איסור שטרי הדיוטות
ות לא נאמר רק על הכתב שתחת שנקט שהאיסור משום שטרי הדיוט

  .ע"וצ, שאסור להסתכל בה בשבת, התמונה אלא גם על עצם התמונה
  

  לא לתלות תמונה שידוע שיכשלו בזה
רבה תמונות שכתוב תחת שיש ה, הנה מצוי בקישוטים שתולים בסוכה

זהר שלא לקרוא בזה הויש ל. הדמות שנראית בתמונה התמונה מיהי
 ,ההלכה שאסור לקוראו ההכתב הזה נאמרשהרי על , בשבת וביום טוב

  .גזירה משום שטרי הדיוטות
שהרי הגזירה של שטרי הדיוטות שייכת ביום , והאיסור הוא גם ביום טוב

וממילא פשוט שגם האיסור הזה שלא לקרוא , טוב בדיוק כמו בשבת
  .כתב שתחת התמונה נוהג גם ביום טוב

וכאשר מסתכלים , יעהובקישוטים בסוכות הרבה נכשלים בזה מחוסר יד
. קוראים גם את הכתב שכתוב תחת התמונה ,על הקישוטים שבסוכה

ראוי למנוע ולא לתלות את , ובמקום שקרוב לוודאי שיכשלו בזה
או לכסות את הכתב שלא , התמונות שיש בהם כיתוב מחמת לתמונה

  .יוכלו לקרוא בו
  

  שולחןעל תמונה שמונחת 
כתב שתחת התמונה נאמר דווקא יש להסתפק אם האיסור שלא לקרוא 

אבל תמונה קטנה שמונחת על השולחן אין , בתמונה התלויה על הקיר
וכל תמונה באיזה אופן שיהיה אסור , או שאין הבדל ביניהם. בה איסור

  .לקרוא את הכתב שתחתיה
' וכו צורות בו שיש וילון או כותל"ע כותב בהלכה הזו "דהנה השו

ע "הציור שהשו. "בשבת בו לקרות אסור, 'וכו פלוני צורת זו וכותבים
דהיינו תמונה שמצויירת או תלויה על , מדבר עליו הוא כותל או וילון

כ היה מקום לדקדק שהאיסור נאמר דווקא בתמונה התלויה על "וא, הקיר
  .אבל תמונה שמונחת על השולחן אין איסור, הקיר

דהנה בלשון , והאיסור נאמר בכל סוגי התמונות, אבל באמת אין חילוק
 אסור הדיוקנאות ותחת הצורה תחת המהלך כתב"הגמרא הנוסח הוא 

ומבואר בפשיטות , ולא הוזכר כלל היכן מונחת התמונה, "בשבת לקרותו
ואין הבדל אם , שכל כתב שכתוב תחת תמונה אסור לקרוא בו בשבת

ובאמת הדבר פשוט גם . התמונה תלויה על הקיר או מונחת על השולחן
אין שום סברא , שהגזירה שאסור לקרוא משום שטרי הדיוטותמסברא 

וכשם שאסור בתמונה התלויה על הקיר כך יש , לחלק בין התמונות
, וממילא גלויה שיש בה תמונה  .לאסור גם בתמונה שמונחת על השולחן

  .אסור לקרוא בו בשבת, ותחתיה כתוב כתב שמבאר את ענין התמונה
  

  תמונה שמודפסת בספר
כ אסור לקרוא "לכאורה ג, נה מודפסת בתוך ספר או חוברתואם התמו

דסוף סוף הכתב הזה הוא כתב שתחת , את הכתב שתחת התמונה
מ הכתב שתחת התמונה אינו חלק "ואפילו שהוא נדפס בספר מ. התמונה

 נכתב תחת התמונה כדי להסביר מיהי אלא הוא, מהמאמר שכתוב בספר
כתב שתחת התמונה ואסור וממילא פשוט שדינו כ, הדמות שבתמונה
, א"ל שטיינמן שליט"וכן שמעתי למעשה מהגראי. לקרוא בו בשבת

או שהיא , ואמר דבפשוטו אין חילוק בין אם התמונה מודפסת לבדה
ובכל האופנים נאמר בזה האיסור שלא , מודפסת בתוך דברים כתובים

  .לקרוא את הכתב שתחת התמונה
  תמונות שנעשו לבאר את הלימוד

ומצוייר בו ציורים , ספר שמפרש את תבנית המקדש וכלי המקדשאמנם 



והעיון בהם הוא כדי , אבל תמונות שנעשו לבאר את הפסוקים
בזה לא היה את , להבין את הפסוקים והסוגיות שמדברים בענינים הללו

שהעיון בתמונות . הגזירה שאסור לקרוא את הכתב שתחת התמונות
, שרוצה להבין את הסוגיא מכח התמונה הזו, הללו מוגדר כלימוד תורה

הגזירה ומותר לעיין בשבת גם בכתב  הובסוג תמונה כזו לא נאמר
  .כדי להבין טוב את מה שרואים בתמונה הזו

 "בדין גונב כלי שרת קנאין פוגעין בו

אבל בגניבה מהקדש שאין כאן בעלים שיכול למחות . מוחלים על זה
צריך להיות שיהיה חייב על גניבה אפילו בפחות משווה 

יוב ואם כל היסוד שח. וכדין בן נח שחייב על פחות משווה פרוטה
שפחות משווה פרוטה אדם , גניבה חל רק על שווה פרוטה הוא מדין מחילה

אבל בגניבה . כ זה שייך רק בגניבה מאדם שהוא בר מחילה
מהקדש שאין כאן מי שיכול למחול צריך להיות שחוזר בזה עיקר הדין של 

    .שהחיוב חל אפילו על פחות משווה פרוטה
, חל חיוב גניבה גם על פחות משווה פרוטה ומעתה אם בגונב מההקדש

כ גם הדין של קנאין פוגעין "וא, בזה גם כל דיני גניבה מהקדש
  .ונפשט ספקו של המנחת חינוך, בו יחול על גניבה של פחות משווה פרוטה

  לא מעל עד שידור תחתיה שווה פרוטה
מובא ) 'א 'כ ףד(דהנה במשנה במעילה , אמנם באמת עדיין יש לעיין בזה

 הרי זה לא ביתו בתוך בנאה', נטל אבן או קורה של הקדש וכו
ומבואר בזה שלגבי מעילה אם נטל ". פרוטה בשווה תחתיה

עד שיעשה בזה שימוש , אבן או קורה של הקדש אינו מתחייב משום מעילה
של פחות  אבל שימוש. שידור תחתיה בשווה פרוטה

  .אינו מחייבו בחיוב מעילה
אלא שבגניבה , והנה חיוב מעילה בהקדש ביסודו הוא חיוב של גניבה

  .מהקדש יש עוד חיובים של פרשת מעילה
ולא בפחות , ומעתה תמוה מאוד למה חיוב מעילה הוא רק בשווה פרוטה

פילו בפחות הרי מצד דיני גזילה צריך להיות שבהקדש יהיה חיוב א
דווקא בממון  הוכל ההלכה של שווה פרוטה בגזילה נאמר

אבל בממון גבוה שלא שייך בו מחילה חל החיוב , הדיוט ששייך בו מחילה
כ מהיכן פשוט לגמרא דדין מעילה הוא רק "וא. גם על פחות משווה פרוטה

על פחות הרי מצד הדין כיון שחיוב גזילה בהקדש חל גם 
ממילא גם דין מעילה צריך לחול אפילו בפחות משווה 
אלא מוכח מזה דדיני גזילה בממון גבוה חלים כפי 

א וממילא אם בממון הדיוט גזילה הי, הגדרים של דיני גזילה בממון הדיוט
גם בממון גבוה של הקדש חיוב גזילה חל רק בשווה 

, דיוט החיוב הוא רק בשווה פרוטהפילו שכל הסיבה שבממון ה
כ "ובממון הקדש לא שייך מחילה וא, פחות מזה יש מחילה

בכל אופן לאחר . צריך להיות שהחיוב חל אפילו בפחות משווה פרוטה
הרי גם בממון , א רק בשווה פרוטהה הלכה בממון הדיוט שגזילה הי

 הוכך נקבע. ם באותם גדרים והחיוב חל רק בשווה פרוטה
דדיני גזילה יחולו בה באותם גדרים ואופנים שהם , 

וממילא גם אם הטעם שיש בממון הדיוט לא שייך בממון 
והגדרים שחלים בגזילה בהדיוט חלים גם בגזילה , הדין לא משתנה

שאם מוכח מדברי הגמרא , צד השניכנפשט ספקו של המנחת חינוך 
, הזו שגדרי ודיני גזילה בממון הקדש הוא כפי אותם גדרים של ממון הדיוט

כ בגונב כלי "א. ודין גזילה בממון גבוה חל רק בשווה פרוטה לא פחות מזה
ה של וההלכ, שרת חל עליו דין גניבה רק כשגנב כלי שיש בו שווה פרוטה

רק כאשר חל בגניבה הזו  החל ,קנאין פוגעין בו שנאמר בגניבת כלי שרת
וממילא הגונב כלי שרת שאין בו שווה פרוטה לא יחול עליו דין 

  המעילה מצטרפת אפילו לזמן מרובה
דהנה לגבי מעילה ההלכה היא שהמעילה מצרפת אפילו , 

, ר זמן מעל בעוד חצי פרוטהשאם מעל בחצי פרוטה ולאח
ונחשב שמעל בפרוטה וחל עליו כל , פרוטות הללו מצטרפות

 ם"ם להלכה רמב"והביאו הרמב, )'א' דף כ(במעילה ' כמבואר בגמ
 כיצד ,מרובה לזמן מצטרפת המעילה"וכתב ) 'ד הלכה' ה
 מצטרפין אלו הרי ,אחד בהעלם שנים כמה לאחר ונהנה 

פ שלא חייבים על מעילה "ומבואר בזה שאע  
אבל בכל זאת יש בזה , שלא חל בזה דיני גזילה מהקדש

 ~ ג~ 

שמעתי ממרן הסטייפלר , של המקדש וכלי המקדש ושל בגדי כהונה
ל שמותר לקרוא בהם את הכתב שתחת התמונות 

נאמר דווקא בסתם , משום שכל האיסור של קריאת כתב שתחת התמונה
 שבזה שייכת, פר את מה שאירע וכדומה

הגזירה שאם יקרא את הכתב שתחת התמונה יבוא גם לקרוא בשטרי 

אבל תמונות שנעשו לבאר את הפסוקים. הדיוטות
להבין את הפסוקים והסוגיות שמדברים בענינים הללו

הגזירה שאסור לקרוא את הכתב שתחת התמונות
הללו מוגדר כלימוד תורה

ובסוג תמונה כזו לא נאמר
כדי להבין טוב את מה שרואים בתמונה הזו, שתחתיה

  

בדין גונב כלי שרת קנאין פוגעין בו -כבלע את הקודש ומתו 
        ).).).).''''פסוק כפסוק כפסוק כפסוק כ' ' ' ' פרק דפרק דפרק דפרק ד". (". (". (". (ומתוומתוומתוומתו    הקודשהקודשהקודשהקודש

 כמו, שלו נרתק לתוך ,הקודש את
 במכסה אותו וכסו פלוני בגד עליו

 מבואר בפסוק שבשעת המסעות הכהנים
ועל זה נאמר כאן , היו לוקחים את כל הכלים של המשכן ומכסים אותם

בפסוק שהלווים אסור להם לראות איך הכהנים מכניסים את הכלים לתוך 
ולא "וזהו הציווי . ואם יעברו על האיסור הזה יתחייבו מיתה

  .שאם יראו את זה יתחייבו מיתה

שמי , דורשת מהפסוק הזה עוד הלכה
ולשון הפסוק . יש בו חיוב מיתה של קנאין פוגעין בו

שהגנב שגונב כלי קודש הוא מחביא ומבליע את 
  .תהלרמז שהגונב כלי שרת מתחייב מי

כמה דברים שמי שעובר עליהם מתחייב מיתה 
". בו פוגעין קנאין' וכו הקסוה את

 ואת אומר הוא וכן ,שרת כלי יהודה
". ומתו הקודש את כבלע לראות 

 בעלמא ורמז, ומחביאין שמבליעין
 בסלוק לראות שלא שהוזהרו כתוב בלווים

 הארון מכסין ובניו אהרן שהיו, שלהן
  ."והורידו בנסעם

מסתפק אם חיוב מיתה של קנאין פוגעין בו 
או אפילו בפחות משווה , הוא דווקא בגונב שווה פרוטה

האם דינו כמו כל , והנידון הוא בגנב כלי שרת שאינו שווה פרוטה
אשר וממילא גם כ, גניבה שכל חיובי גניבה הוא דווקא בשווה פרוטה

הגניבה היא גניבת כלי שרת החיוב מיתה של קנאין פוגעין בו הוא דווקא 
וחיוב מיתה , או דלמא שגניבת כלי שרת שאני

  .של קנאין פוגעין בו הוא אפילו כשאין בו שווה פרוטה

  ליכא מידי דלישראל שרי ולנכרי אסור
שחיוב גניבה בגונב כלי שרת ) 'א ט

וממילא גם דין קנאין פוגעין בו יחול 
 דלישראל מידעם דליכא"דהנה הגמרא בסנהדרין מביאה שם 

שלא יתכן שבמצוות בני נח יהיה לבני נח ציווים 
, אלא כל הדינים שבני נח מצווים וחייבים בהם

  .יהיו מצווים עליהם
שבן נח חייב על גזילה , והגמרא מקשה מגזילה של פחות משווה פרוטה

ואילו אצל ישראל חיוב גזילה הוא רק בשווה 
שהטעם , דגזילה שאני דלאו בני מחילה נינהו

ינו מחמת שיש שישראל אינם מחוייבים על גזילה פחות משווה פרוטה א
קולא להם קולא בדיני גזילה שכל החיוב אצלם הוא רק בשווה פרוטה ולא 
אלא הטעם הוא משום שישראל רחמנים הם ומוחלים על גזילה של 
. ואילו בני נח אכזרים ואינם מוחלים

אפילו על פחות  כ בעצם חיוב גזילה ישראל ובני נח שווים שהחיוב הוא
, אלא שבפועל ישראל כיון שמוחל על פחות משווה פרוטה

 מחילה בני דלאו משום התם ,פרוטה
 על נצטוו ישראל שאף ,נינהו מחילה

 על שעוברין, בעיניהם גזל נחשב אינו
  ."הם אכזרים נח בני אבל

מבואר בדברי הגמרא שהסיבה שאין חיוב גניבה בישראל פחות משווה 
  .שהנגנב מוחל לגנב על גניבתו

ולפי זה כל ההלכה הזו שאין חיוב גזילה אצל ישראל בפחות משווה 
שאז שייך לומר שהנגנב , רוגזילה מישראל חב

מוחלים על זה והנגזל
צריך להיות שיהיה חייב על גניבה אפילו בפחות משווה , לגנב על גניבתו

וכדין בן נח שחייב על פחות משווה פרוטה, פרוטה
גניבה חל רק על שווה פרוטה הוא מדין מחילה

כ זה שייך רק בגניבה מאדם שהוא בר מחילה"א, מוחל
מהקדש שאין כאן מי שיכול למחול צריך להיות שחוזר בזה עיקר הדין של 

שהחיוב חל אפילו על פחות משווה פרוטה, גניבה
ומעתה אם בגונב מההקדש

בזה גם כל דיני גניבה מהקדש יםממילא חל
בו יחול על גניבה של פחות משווה פרוטה

  

לא מעל עד שידור תחתיה שווה פרוטה
אמנם באמת עדיין יש לעיין בזה

נטל אבן או קורה של הקדש וכו, לגבי מעילה
תחתיה שידור עד מעל

אבן או קורה של הקדש אינו מתחייב משום מעילה
שידור תחתיה בשווה פרוטה, של שווה פרוטה

אינו מחייבו בחיוב מעילה, משווה פרוטה
והנה חיוב מעילה בהקדש ביסודו הוא חיוב של גניבה

מהקדש יש עוד חיובים של פרשת מעילה
ומעתה תמוה מאוד למה חיוב מעילה הוא רק בשווה פרוטה

הרי מצד דיני גזילה צריך להיות שבהקדש יהיה חיוב א, מזה
וכל ההלכה של שווה פרוטה בגזילה נאמר. משווה פרוטה

הדיוט ששייך בו מחילה
גם על פחות משווה פרוטה

הרי מצד הדין כיון שחיוב גזילה בהקדש חל גם , בשווה פרוטה
ממילא גם דין מעילה צריך לחול אפילו בפחות משווה , משווה פרוטה

אלא מוכח מזה דדיני גזילה בממון גבוה חלים כפי     .פרוטה
הגדרים של דיני גזילה בממון הדיוט

גם בממון גבוה של הקדש חיוב גזילה חל רק בשווה  ,רק בשווה פרוטה
פילו שכל הסיבה שבממון הוא. פרוטה

פחות מזה יש מחילהבא משום שהי
צריך להיות שהחיוב חל אפילו בפחות משווה פרוטה

ה הלכה בממון הדיוט שגזילה הישנקבע
ם באותם גדרים והחיוב חל רק בשווה פרוטהגבוה דיני גזילה ה

, ההלכה בממון גבוה
וממילא גם אם הטעם שיש בממון הדיוט לא שייך בממון , בממון הדיוט

הדין לא משתנה, גבוה
  .של ממון הקדש

  

נפשט ספקו של המנחת חינוך  לפי זהו
הזו שגדרי ודיני גזילה בממון הקדש הוא כפי אותם גדרים של ממון הדיוט

ודין גזילה בממון גבוה חל רק בשווה פרוטה לא פחות מזה
שרת חל עליו דין גניבה רק כשגנב כלי שיש בו שווה פרוטה

קנאין פוגעין בו שנאמר בגניבת כלי שרת
וממילא הגונב כלי שרת שאין בו שווה פרוטה לא יחול עליו דין . דין גניבה

  .קנאין פוגעין בו
  

המעילה מצטרפת אפילו לזמן מרובה
, אמנם יש להוסיף בזה

שאם מעל בחצי פרוטה ולאח, זמן מרובה לאחר
פרוטות הללו מצטרפותהי חצאי הרי שנ

כמבואר בגמ. דיני מעילה
ה פרק( מעילה בהלכות

 ההקדש מן היום נהנה
    ."ומעל לפרוטה

שלא חל בזה דיני גזילה מהקדש, פחות משווה פרוטה

של המקדש וכלי המקדש ושל בגדי כהונה
ל שמותר לקרוא בהם את הכתב שתחת התמונות "י קנייבסקי זצ"יהגר

  .הללו
משום שכל האיסור של קריאת כתב שתחת התמונה

פר את מה שאירע וכדומהלס תמונות שנעשו לנוי או כדי
הגזירה שאם יקרא את הכתב שתחת התמונה יבוא גם לקרוא בשטרי 

כבלע את הקודש ומתו "
הקודשהקודשהקודשהקודש    אתאתאתאת    כבלעכבלעכבלעכבלע    לראותלראותלראותלראות    יבואויבואויבואויבואו    ולאולאולאולא""""

את כבלע לראות יבואו ולא, י"ופרש
עליו ופרשו, זו בפרשה למעלה שפירשתי

מבואר בפסוק שבשעת המסעות הכהנים        ".כסויו הוא שלו ובלוע, פלוני
היו לוקחים את כל הכלים של המשכן ומכסים אותם

בפסוק שהלווים אסור להם לראות איך הכהנים מכניסים את הכלים לתוך 
ואם יעברו על האיסור הזה יתחייבו מיתה, הכיסוי שלהם

שאם יראו את זה יתחייבו מיתה, "ומתו, יבאו לראות כבלע את הקודש
  

  ונב כלי שרתג
דורשת מהפסוק הזה עוד הלכה) 'א ב"דף פ(בסנהדרין ' גמהנה הו

יש בו חיוב מיתה של קנאין פוגעין בו ,שגנב כלי שרת
שהגנב שגונב כלי קודש הוא מחביא ומבליע את , רומז על גניבה" כבלע"

לרמז שהגונב כלי שרת מתחייב מי, "ומתו"ונאמר בפסוק . הגניבה
כמה דברים שמי שעובר עליהם מתחייב מיתה  יםבמשנה בסנהדרין מובא

את הגונב"ואיתא במשנה , בידי שמים
יהודה רב אמר ,קסוה מאי", והגמרא מבארת

 יבואו ולא רמיזא והיכא ,הנסך קשות
שמבליעין גנב לשון ,הקדש את כבלע", י"ופרש

בלווים קרא דעיקר, נפיק מקרא ולא הוא
שלהן לנרתק כלים הכנסת בשעת מסעות

בנסעם אהרן ובא, שם שכתוב כמו והמזבחות
  

  פרוטהגנב כלי שאין בו שווה 
מסתפק אם חיוב מיתה של קנאין פוגעין בו ) פרשת במדבר(ובמנחת חינוך 

הוא דווקא בגונב שווה פרוטה, בגונב כלי שרת
והנידון הוא בגנב כלי שרת שאינו שווה פרוטה. פרוטה

גניבה שכל חיובי גניבה הוא דווקא בשווה פרוטה
הגניבה היא גניבת כלי שרת החיוב מיתה של קנאין פוגעין בו הוא דווקא 

או דלמא שגניבת כלי שרת שאני. בשווה פרוטה לא פחות מזה
של קנאין פוגעין בו הוא אפילו כשאין בו שווה פרוטה

  

ליכא מידי דלישראל שרי ולנכרי אסור
ט"נ דף(בסנהדרין ' ונראה להוכיח מהגמ

וממילא גם דין קנאין פוגעין בו יחול , ווה פרוטההוא אפילו בפחות מש
דהנה הגמרא בסנהדרין מביאה שם . בגניבה הזו

שלא יתכן שבמצוות בני נח יהיה לבני נח ציווים , "אסור ולנכרי שרי
אלא כל הדינים שבני נח מצווים וחייבים בהם, שישראל אינם מצווים בהם

יהיו מצווים עליהם חייב להיות שגם ישראל
והגמרא מקשה מגזילה של פחות משווה פרוטה

ואילו אצל ישראל חיוב גזילה הוא רק בשווה , אפילו בפחות משווה פרוטה
דגזילה שאני דלאו בני מחילה נינהו, ומיישבת הגמרא. פרוטה

שישראל אינם מחוייבים על גזילה פחות משווה פרוטה א
קולא להם קולא בדיני גזילה שכל החיוב אצלם הוא רק בשווה פרוטה ולא 

אלא הטעם הוא משום שישראל רחמנים הם ומוחלים על גזילה של . פחות
ואילו בני נח אכזרים ואינם מוחלים. ולכן אין חיוב, פחות משווה פרוטה

כ בעצם חיוב גזילה ישראל ובני נח שווים שהחיוב הוא"וא
אלא שבפועל ישראל כיון שמוחל על פחות משווה פרוטה, משווה פרוטה

  .ממילא אין בו חיוב על כך
פרוטה משווה פחות והרי", ל הגמרא"וז

מחילה בני דלאו משום", י"ופרש". נינהו
אינו פרוטה משוה שפחות אלא, הגזל
אבל, קל דבר על ומוחלין הן שרחמנין מדתן

מבואר בדברי הגמרא שהסיבה שאין חיוב גניבה בישראל פחות משווה 
שהנגנב מוחל לגנב על גניבתו, פרוטה הוא משום מחילה

ולפי זה כל ההלכה הזו שאין חיוב גזילה אצל ישראל בפחות משווה 
גזילה מישראל חבברק בגניבה ו כתשיי, פרוטה
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 י החצאיןנצרף את שנ, ה שאם יחזור וימעל בעוד חצי פרוטהשם גניבה כלפי ז
  .ויתחייב עליהם, הללו ביחד

שיחול , ולכאורה לפי זה יש מקום לדון בגונב כלי שרת שאין בו שווה פרוטה
פ שלגבי מעילה ולגבי דין גניבה "ואע. עליו דין גנב לענין דין קנאין פוגעין בו

שיש  ,מ אם אנו רואים שהגניבה הזו קיימת"אבל מ, לא חל עליו עדיין דין גנב
י זה שאם יגנוב עוד חצי פרוטה נצרף את שתי הגניבות עליה שם גניבה כלפ

כ יש מקום לדון ולומר שלגבי דין קנאין פוגעין "וא. יחד ויתחייב משום מעילה
  .זה יספיק כדי שיחול עליו דין קנאין פוגעין בו ,בו

  

אין בזה שם  ,אולם באמת נראה שגם במעילה כל זמן שלא מעל בשווה פרוטה
וביסוד הדין לאחר . והגניבה הזו אינה מוגדרת כגניבה כלל, מעילה כלל

הרי , ההלכה דדין ממון גבוה כדין ממון הדיוט לגבי חיובי מעילה השנקבע
וכשם שבממון הדיוט פחות מפרוטה אין בזה שם , בשניהם הדין הוא אותו דין

שבמעילה מצטרפים ומה   .כך לגבי מעילה אין בזה שם מעילה כלל, גניבה
כדי להחשיבו למעילה של פרוטה , שתי מעילות של פחות משווה פרוטה ביחד

 פרק( גניבה בתחילת הלכות ם"דהנה ברמב, הוא מדין אחר ,ולחייבו במעילה
שגם גניבה פחות משווה  ,"תורה דין שהוא כל לגנוב אסור"כותב ) 'ב הלכה 'א

מ כלפי האיסור "מ ,רק בפרוטהפ שחיוב גניבה הוא "ואע, פרוטה אסור לגנוב
, והטעם כתב במגיד משנה. של גניבה חל איסור אפילו בפחות משווה פרוטה

מבואר בדבריו ". באיסורין שיעור חצי כדין בממון משווה מפרוטה פחות ודין"

והיינו . הוא מדין חצי שיעור אסרה תורה, שאיסור גניבה בפחות משווה פרוטה
אלא שזה אסור , איסור על פחות משווה פרוטה שמצד עצם איסור גניבה לא חל

  .מדין חצי שיעור, מדין אחר
ומעתה לפי זה לענין מעילה האיסור לקחת מהקדש פחות משווה פרוטה הוא 

י חצאי פרוטות כדי כ מה שלבסוף מצטרפין שנ"וא, ורכ רק מדין חצי שיע"ג
 הים נאמרשבדין שיעור, ל שהוא מדין חזיה לאיצטרופי"לחייבו משום מעילה י

וממילא במעילה ההלכה היא . י חצאי שיעור לשיעור אחדשנהלכה שמצרפים 
  .י חצאי הפרוטות לשיעור אחד כדי שיתחייב במעילהמצרפים את שנש

אין בזה שם גניבה ואין , ולפי זה בעצם המעילה כל זמן שאין בה שווה פרוטה
רוטה אז אלא שכאשר יוסיף וימעל בעוד חצי פ, בזה שם מעילה כלל וכלל

יב תחישהכל יצטרף יחד כדי לה ,ההלכה של צירופי שיעורים הנתחדש
  .במעילה

בוודאי שאין שום , וממילא כאשר אנו דנים לגבי ההלכה של קנאין פוגעין בו
, צד לומר שבגונב כלי שרת פחות משווה פרוטה יחול עליו דין קנאין פוגעין

כ אין שום צד "גניבה א שמאחר שבדיני גניבה ובדיני מעילה לא חל עליו שם
לא סיבה  ומה שזה אסור מדין חצי שיעור זו. שיחול עליו דין קנאין פוגעין בו

, כיון שבדיני מעילה וגניבה לא חל עליו דין מעילה, להחיל דין קנאין פוגעין
גונב כלי "ממילא בחומר האיסור של חצי שיעור אין בו את החומרא של איסור 

  .בו דין קנאין פוגעין בו שיחולכ לא יתכן "וע, "שרת
  

  ה"אייר תשנבה "ע כ"נלב -ל "צ רבי חיים אברהם יצחק רוטשטיין זצ"הגה
היה אחד מדמויות ההוד , ל"צ רבי חיים אברהם יצחק רוטשטיין זצ"הגה

עשה את , עבודה בטהרה ובפרישותבשכל ימיו עסק בתורה ו, שבירושלים
, זכה לדור ישרים מבורך         .להוא מובן המימלמלאכתו עראי ותורתו קבע ב

הם מרביצי תורה ראשי ישיבות ומגידי , א"ל ויבלחט"כאשר בניו הגאונים זצ
, צ פלמן"רבי ב, רבי פנחס שרייבר, ושלשת חתניו הגאונים הגדולים. שיעורים

  .האירו את העולם בתורתם, ל"ורבי חיים שלמה ליבוביץ זצ
  

  אדם כי ימות באוהל
ו קביעות של כמה כל יום קבע לעצמ, זמני הלימוד היו אצלו קודש קודשים

ובשעות הללו קיים בעצמו את , בהם הסתגר בחדר מיוחד ועסק בתורהשעות 
ששום דבר שבעולם לא גרם לו להפסיק , "אדם כי ימות באוהל"הפסוק 

גם כאשר הנידון . עולםוהרי הוא כאילו מת ועבר מן ה, באמצע הלימוד הזה
  .פסיקלא ה, סקאות שהיה יכול להרוויח בהם אלפיםהיה לגבי עי
היה נוסע מירושלים לשיכון , כל שבוע מיום רביעי עד לאחר שבתבמלבד זאת 

בתורה שישב ועסק בה , ה לו דירת חדרתושם הי, בבני ברק" נווה אחיעזר"
ה "ורק לקראת שבת אשתו הרבנית ע. בפרישות כשהוא נעלם מעין רואים

אי אפשר  תורהובימים הללו ידעו כולם כי מלבד בדברי . היתה מצטרפת אליו
  .ולתורתו' כל הרגעים היו קודש לה ,לדבר עימו מאומה

  

  א"מושכל ראשון של החזו
לא זז דבר וחצי דבר בלא להתייעץ , היה איש סודם ואמונם של גדולי הדור

וכל דבריו של החזון איש היו . ל"ולקבל את הסכמתו של מרן החזון איש זצ
  .א נימאוולא זז מהם כמל, אצלו כדברי אורים ותומים

, סויימת בעירה בבעלותו קרקע מתהי" תל אביב"בתקופה שהתגורר ב
". ידיעות אחרונות"בנין המשרדים של מערכת עיתון שבסמיכות אליה עמד 

ולצורך כך ביקשו , ויהי היום ובעלי העיתון היו זקוקים לשטח נוסף למשרדים
הרחיב את כדי שיוכלו ל, מהרב רוטשטיין לקנות ממנו את הקרקע שבבעלותו

  .הבנין שלהם באגף נוסף
כי לא רצה לעזור לעיתון כזה , הרב רוטשטיין לא שש למכור להם את הקרקע

הנהלת העיתון אבל מאידך ב. ל רומס ודורס כל דבר מקודשי ישראל"שרח
ולכן באו , וחשמיקומו היה להם מאוד נ, שטח הזהמאוד רצו דווקא את ה

  .מהשווי האמיתי של הקרקע בשוק 3קרקע מחיר של פי והציעו לו בתמורה ל
רוצה לתת יד כדי לעזור  מצד אחד אינו, ין שלא ידע מה להכריעהרב רוטשטי

להם כדי להוציא מהם את המחיר  ומצד שני אולי מותר להענות, עיתוןלאותו 
לשמוע ממנו , א"ולכן מיד קם ונסע לבני ברק אל החזו. המופלג שהם נותנים

והתחיל לחשוב זמן , שמע את השאלה א"החזו    .כדת מה לעשות
', אולי ייצא מזה חילול ה"ותוך כדי המחשבה הרהר בקול ואמר , ממושך

והמשיך לדון . "שיאמרו שהרב רוטשטיין מכר קרקע לידיעות אחרונות
  .עד שבסוף הכריע להתר, ולפלפל בענין

ה י שהמושכל הראשון של החזון איש היאני ראית, הרב רוטשטיין יצא ואמר
ולא למכור להם בשום אופן את , לי זה מספיק כדי לבטל את העיסקה, איסורל

מ כיון שבמושכל "מ, פ שבסוף הכריע לפי הנתונים להיתר"שאע. הקרקע
  .והכל בטל ומבוטל, שוב אינני עובר על דבריו, ראשון דעתו נטתה לאיסור

  

  א"לאורו של החזו
ולפי דרך הטבע היה , רעיסקה מסויימת בענין אח פעם אחרת רצה לעשות איזו

וכדרכו . שהסיכונים שבה היו רבים, נראה שלא כדאי לעשות את העיסקה הזו

א התעניין בפרטי העיסקה "החזו  .ושאל אותו מה לעשותא "נסע אל החזו
  ."תעשה את העיסקה הזו"ומיד הכריע לו , ובסיכונים שבה

, העיסקהעם התשובה הזו הוא יצא מהבית כשהוא מיד פונה כדי לעשות את 
מתוך מחשבה , א"ניגש אל שותפו כשהוא מוסר לו את הכרעתו של החזו

באומרו שאינו מניח את מעותיו על קרן , השותף שמע ונרתע. לגשת מיד לענין
  .הצבי ובשום אופן אינו מוכן להצטרף לכזו עיסקה מפוקפקת

זה אומר , א אמר לגשת לזה"ואמר אם החזו, אבל הרב רוטשטיין לא נרתע
השותף עדיין חשש ולא . מה לחשוש ובעיסקה הזו נצליח מעבר למשוער שאין

ואכן , בסוף הרב רוטשטיין ניגש לבדו לעיסקה  .הסכים ללכת עימו ביחד
  .והצליח בה מאוד מאוד, א לא נפל מאומה"מדבריו של החזו

  

  בבית היתומים דיסקין
וביקש לבוא לנהל את בית היתומים דיסקין  א קרא לרב רוטשטיין"החזו

כיון שבאותם . ל"ל דיסקין זצ"אשר יסד מרן קדוש ישראל המהרי, שבירושלים
והתעורר חשש גדול שישתלטו , ימים לא היה סדר בהנהלה של בית היתומים

ואי לכך ביקש . והסכנה היתה גדולה ברוחניות ובגשמיות, ם זדוניותיעליו ידי
ולתקן שם את הטעון , י הקורה בהנהלת בית היתומיםממנו להיכנס לעוב

  .כדי שלא יבואו זרים ויפקיעו את המוסדות מידי ההקדש, תיקון
מחמת שהתעוררו , הרב רוטשטיין חשש בתחילה להיכנס לעגלה הרעועה הזו

ולצורך כן נכנס גם . כבר כמה בעלי מדנים שהתחילו להשתלט על המוסדות
, המריצו שיקבל על עצמו את ההנהלהוגם הוא  ,ל"ז מבריסק זצ"אל מרן הגרי

ל דיסקין הבטיח שהוא יהא מליץ יושר לכל מי "כשהוא מוסיף שהמהרי
ובוודאי הבטחתו תעמוד לך לעזר להצליח , שיתעסק בטובת בית היתומים

כאשר , ובאמת קיבל את ההנהלה לבקשת גדולי הדור  .בניהול המוסד
והציל את המוסד והעמידו , ידיהם ז סומכים עליו את"א והגרי"בראשם החזו

, ניהל את המוסדות ביד רמה לשם שמים, ה שנה"במשך מ    .על תילו
לפני פטירתו ביקש שבעת     .כשהוא לא נהנה מכספי המוסד מאומה

כדי שהשולחן , הלוויה יניחו את מיטתו על השולחן בחדרו שבבית היתומים
  .לשם שמים הזה יהיה לו למליץ יושר ויעיד עליו שכל מעשיו היו

  

  נעלם הקבר
ל דיסקין שיהא מליץ יושר למי שיעסוק בטובת "ובאמת ההבטחה של המהרי

ר הזיתים ה היה עולה להובכל עת צרה וצוק. היתה לו למשמרת, בית היתומים
  .בתפילתו ונענה, ל"לקברו של המהרי

, ל"מהפעמים שעלה לפקוד את קברו של המהרי מעשה פלאי התרחש באחת
ספר הל מחבר "עוזיאל משה זצ' כאשר בנו הגאון רג "בשנת תשלהיה זה 

ובשעה שהכביד חוליו . נחלה את חוליו האחרון, ס"על הש" נחלת משה"
" אסף הרופא"קם מיד ונסע מבית החולים , והרופא קבע ששעותיו ספורות

  .ל"לירושלים להר הזיתים להעתיר בתפילה בקברו של המהרי
הוא לא הבין מה קרה  !הקבר נעלם, דבר פלא ש לווכאשר הגיע לחלקה התרח

המשיך זמן ? ואיך הוא נעלם בפתע פתאום, הרי כאן אמור להיות מקום הקבר
וכשחזר לביתו כבר קיבל . אבל לשווא, ממושך לתור אחר מקום הציון הקדוש

צ פלמן כשהיה מספר את "הגרב  .את הבשורה המרה על הסתלקות בנו
, ל דיסקין הבטיח שיהא מליץ יושר"המהרי", היה מוסיף ואומר, הסיפור הזה

משום שאם יתפלל , נעלם הקבר, אבל כאשר מידת הדין גברה ונגזרה הגזירה
  ".ל היתה חייבת לגבור ולבטל את הגזירה"זכותו של המהרי ,שם

  

  ל"רוטשטיין זצבן רבי שמעון  רבי חיים אברהם יצחקצ "הגהנ "לע שגליון השבוע מוקד
  .ה.ב.צ.תנ  ה"ה באייר תשנ"ע כ"נלב
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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

  שבת קודש

  וקידשתו מכל הזמנים

ויברך אלוקים את (בראשית ב, ג) כמו שכתוב הוא יום קדוש, שבת 
, כל חלל העולם מלא הוא קדושהיינו שהיום יום השביעי ויקדש אותו, 

  . קדושה בשבת, והאדם מסובב ומוקף בקדושה

כעין שמצינו קדושת ארץ ישראל, שהאדם הנמצא בה מסובב ומוקף 
עליו מידות  הבקדושה, וקדושת הארץ מקדשת את האדם ומשפיע

טובות כמבואר בנדרים דף כ"ב, ויש גם שבת הארץ שהוא תוספת 
, שכל חלל קדוששבת קודש זה זמן גם קדושה בשנת השמיטה, וכך 

  העולם מלא בקדושה, וקדושת השבת משפיעה על האדם. 

אנחנו אומרים בתפילה וקידשתו מכל הזמנים, היינו ששבת זה זמן 
יש עוד זמנים קדושים כגון יום טוב,  קדוש יותר מכל הזמנים האחרים,

     ויום כיפור, אבל שבת קדוש יותר מכולם, אפילו יותר מיום כיפור! 
  כך משמע הלשון וקידשתו מכל הזמנים, ובאמת יש הבדל בין שבת 
ליום כיפור, שהמחלל שבת עונשו בסקילה, והמחלל יום כיפור עונשו 

  יותר.  בכרת ולא בסקילה, מפני שקדושת שבת חמורה

  נשמה יתירה בשבת

נשמה בשבת זהו הענין שיש וקדושת השבת משפיעה על האדם, 
(ביצה טז, א) נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב יתירה, כמו שאמרו 

שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה ממנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת 
נשמת וענין הנשמה יתירה הוא תוספת קדושה בנשמה,  ווי אבדה נפש,

כפי שאנו מזכירים בברכות השחר נשמה והיא קדושה וטהורה, האדם 
שנשמת האדם היא כתב שנתת בי טהורה היא, והמסילת ישרים פרק א' 

קדושה בנשמה עוד קדושה וחשובה יותר מן המלאכים! ובשבת נוספת 
  מכוח השפעת קדושת השבת, וזהו הנשמה היתירה. 

של האדם, פניו על מראה  וכבר הזכרנו שקדושת השבת משפיעה גם
במדרש (בראשית רבה וכך אמרו אחרת מכל השבוע, הוא נראה שבשבת 

יא, ב) שאינו דומה מאור פניו של אדם בימות החול למאור פניו בשבת, 
בשבת יש לאדם פנימיות אחרת, מכוח השפעת הקדושה, והיינו מפני ש

חוקים והפנימיות משפיעה על מראה הפנים, כפי שידוע מאלו שהיו ר
מתורה ומצוות ואחר כך חזרו בתשובה, שמראה פניהם משתנה לגמרי! 

הם נראים ותמונה מהיום,  ,ואם יקחו תמונה מלפני שחזרו בתשובה
  אחרת לגמרי, כיון שהפנימיות השתנתה. 

זיו פניו,  וזה גורם להשתנותוכך גם בשבת יש לאדם פנימיות אחרת, 
ובילדותי היה אאמו"ר זצ"ל מראה לי על אנשים שבאו לבית הכנסת 

להם פנימיות מפני שיש בשבת, שיש אנשים שפניהם משתנות בשבת, 
  מפני  כמו בכל השבוע,בשבת ויש אנשים שנראים אחרת בשבת, 

  שינוי בפנימיות, ואין להם נשמה יתירה. אין שאצלם 

לר זצ"ל במכתב מאליהו (ח"א דס כמו שכתב מו"ר הגה"צ רא"א
שמעתי מרבי ומורי הצדיק והקדוש ז"ל, כי אם לא ירגיש ) "72 עמוד

האדם בעצמו קדושה יתירה ביום השבת, זה לאות כי אין בו אותה 
 הנשמה היתירה, וכן מי שלא ירגיש קדושה בעצמו כלל, זה לאות

נו קות כלל אל הנשמה כי הלכה ממשאפילו נשמה אין בו, ואין לו דב
  עכ"ד.  ,"לגמרי, ורק אם ישוב בתשובה תחזור היא אליו

מבואר ששייך להרגיש את הנשמה היתירה בשבת [וראה מה שכתב 
     בזה החיי אדם בספרו זכרו תורת משה על הלכות שבת סימן א'] 
אינני יודע כיצד מרגישים את הנשמה יתירה, אבל המציאות היא 

  שבשבת יש הרגשה יותר נעימה, והאדם רגוע יותר בשבת. 

  מעשים דיבורים ומחשבות

היא הנהגתו, והנהגת האדם כיצד והנה כל זה תלוי באדם עצמו, 
  נחלקת לשלושה דברים, מעשים, דיבורים ומחשבות. 

האדם, האם מעשה של מצוה, או דיבור, נתבונן מה יותר מקדש את 
, כמו סתבר שהמחשבה מקדשת יותר מדיבור וממעשהמ .או מחשבה

 שמצינו בחובות הלבבות (שער הביטחון פ"ד) שהקב"ה גומל לאדם 
בטוב הצפון, עבור העבודה הצפונה שבלב, שנאמר מה רב טובך אשר 

כר גדול היראה שבלב זוכים לטוב הצפון, שהוא שבשכר צפנת ליראיך, 
נסתרת מפני שמצות היראה היא והטעם ונסתר שאין לנו מושג מהו, 

  השכר על זה גדול יותר. לכן  ,בפנימיות הלב

ומבואר כי השלמות שאדם מקבל ומתקדש על ידי מחשבות קדושות 
 ואמנם גם מעשה משפיע על האדם, זה יותר מדיבור וממעשה, 
מחשבה עם  :יש בזה צירוף שני הדברים ,וכשעושה מעשה עם כוונת הלב

עם טעם ושמחה ומעשה עם אהבה ויראה, העושה את הוא מעשה, ש
  כל זה מוסיף שלמות ומקדש את האדם יותר. ובמצוה, 

  קדושת המצוות

וכן כל מעשי המצוות מקדשים את האדם, כפי שאנו מזכירים 
וכבר , 'וקידשתנו במצוותיך'ומזכירים גם , 'קדשנו במצוותיך'בתפילה 
משום הוא כי מה שמזכירים וקידשתנו בלשון עבר, ענין זה ביארנו 

מי שמצווה סימן שיש כי , שעצם הציווי בתרי"ג מצוות מקדש את האדם
  . , והציווי מוסיף בו קדושהבו הכוח לקיים

 (קידושין לא, א) גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה,ואמרו 
(סוכה נב, א) כל ואמרו הרע גדול יותר,  מי שמצווה יש לו יצרמפני ש

   מצווה הוא בעל מדרגה הוא הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, מי ש
גדולה יותר, שנתקדש על ידי הציווי, וממילא יצרו גדול משל חברו, 

  כגודל המדרגה כך הוא גם חוזקו של היצר הרע. 

ובספר עליות אליהו מובא כי פעם אחת אמר המגיד מפאלצק להגאון 
הגאון בשמעו זאת  אנחנועם היצר הרע שלכם,  שםמי יתן ויברכני ה

 ".אתם לדעת הרחמן יציל כל איש מהיצר הרע שלי, מה תוכלו" :ואמר
  . והיינו מפני שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו

ליצר הרע הקב"ה או מביובגמרא סוכה שם אמרו לעתיד לבוא 
 ,צדיקים נדמה להם כהר גבוהבפני הצדיקים ובפני הרשעים, ושוחטו 

צדיקים  ,הללו בוכין והללו בוכין ,ורשעים נדמה להם כחוט השערה
ורשעים בוכין  ,בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה

  , ופירש רש"י ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה
את היצר שהיה להם לכבוש  שנזכרים בצערכשם כי הצדיקים בוכים 

  בכי של שמחה.  זהויתכן ש, בחייהם הרע

על כל פנים כלל ישראל התקדשו על ידי הציווי בתרי"ג מצוות, וכל 
הוא מתקדש יותר, בפרט הרי בפועל  אחד ואחד על ידי קיום המצוות

בשבת, כל מעשים דיבורים ומחשבות של מצוה מקדשים את האדם, 
  וככל שמוסיף יותר מחשבה בלב הוא מתקדש יותר. 

  לכבוד שבת קודש

המשנה ברורה (רנ, ב) מביא בשם מגן אברהם, כי כשאדם עוסק 
, וכגון שקונה קניות לשבת "טוב שיאמר על כל דבר בהכנות לשבת

היינו שקונה, זהו לכבוד שבת, כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה", 
  שהדיבור שאומר לכבוד שבת מקדש את האדם. 

  
 בס"ד
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והכרתי אדם שכשהיו מגישים לו לאכול בשבת, היה אומר על כל מנה 
ואדם  ,שנהנה מן המאכל, אף על פי שהטבע הוא לכבוד שבת קודשומנה 

זה משפיע  ,אומרים בפה לכבוד שבתכש מכל מקום, אוכל להנאתו
  לקיים מצות עונג שבת.  ,כוונה לשמה ההיה איזתש ,משהו

דרך היצר הרע לפתות את האדם ז, יד) כי (במשלי כתב הגר"א ו
באכילה של מצוה, שמרגילו ליהנות מתענוגי העולם הזה, וכשעוסק 

שתהא אכילתו לשם שמים, לקיים מצות עונג  צריך ליזהר בעונג שבת
  שבת, ולא למלא תאוותו בהנאת גרונו ומעיו. 

  אלף פעמים

"דגדול הפועל כתב בשם המקובלים שמות שנה ב') (בן איש חי בוהנה 
הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק 

אדם כשהיינו כיון שקדושת שבת גדולה כל כך,  התורה של ימי החול",
מעסק התורה של אלף פעמים יותר לומד תורה בשבת זה מקדש אותו 

בשבת במעשים בדיבורים ובמחשבות שעושים החול, וכן כל מצוות ימי 
  יותר מכל השבוע. על האדם זה מקדש ומשפיע 

השבוע הוא כנגד כולם כדאיתא בימות בפרט תלמוד תורה שגם 
 במשנה ריש פאה, אם כן בשבת הרי זה שקול אלף פעמים כנגד כולם, 

   עד כדי כך אדם מתקדש מלימוד התורה של שבת!

שהיה רגיל לישון מעט  ,מסופר על המשגיח בעל אור יחזקאל זצ"לו
(של"ה  גראשי תיבות שינה בשבת תענוששבת כידוע בשבת בצהריים, 

כשהגיע לקעלם ושמע גודל ערכה וקדושתה של  אך .ועוד)מסכת שבת 
  השבת, לא היה יכול לישון יותר, והפסיק לישון בשבת. 

  חומר ביטול תורה בשבת

ולם כך ביטול תורה כנגד ואמרו חז"ל כשם שתלמוד תורה כנגד כ
ספרי "כשם ששכר תלמוד בשם הביא בשערי תשובה (ג, יד)  כולם, וכן

תורה גדול מכל המצוות כך עונש המבטלה חמור מכל העבירות", עד כדי 
  כך העונש על ביטול תורה הוא איום ונורא, כנגד כולם! 

"ודע, כי לפי גודל המצוה יגדל  :כתב עוד(ג, טז) ובשערי תשובה שם 
מו עונש מי שיחדל לעשותה, אף על פי שאינו עושה מעשה בהפרתה, כ

שמצינו במצות הפסח ובמצות המילה שהם מצוות עשה ויש בהם כרת", 
והיינו שבכל התורה לא מצינו כרת על ביטול מצוה בשב ואל תעשה, 

מצוות גדולות וחשובות  שהןמפני יש כרת על ביטולן, פסח ומילה אבל 
מאד, שדוחות את השבת, ובמילה אמרו (נדרים לא, ב) גדולה מילה 

  ש עשרה בריתות, לכן גם העונש על ביטולן חמור שנכרתו עליה שלו
  יותר משאר מצוות עשה, וחייבים כרת על זה. 

למדים אנו עד כמה חשיבות המצוה נותנת, שגם העונש הוא בהתאם 
גם העונש על ביטולו כנגד  ,לזה, וממילא תלמוד תורה שהוא כנגד כולם

מכל השבוע, גם פעמים יותר תורה בשבת שהוא אלף לימוד כולם, בפרט 
  רח"ל, וזה איום ונורא. פעמים אלף חמור העונש על ביטולו 

וכן גם שאר מצוות בשבת, ושמירת השבת, אדם מתקדש בהם יותר 
  מכל השבוע, וממילא גם העונש על ביטולן חמור יותר. 

  השכר והיפוכו -  וכבדתו

יש עוד ענין של כבוד שבת, שאין על זה מצוה הכתובה בתורה, אבל זה 
יד) "אם תשיב משבת רגלך עשות - מפורש בדברי קבלה (ישעיה נח, יג

חפציך ביום קדשי וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד וכבדתו 
 מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם והרכבתיך 

  . על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך"

שבת זוכה מבואר גודל הענין של כבוד שבת, שמי שמכבד את ה
לברכות מיוחדות כאלה, תתענג על השם, והרכבתיך על במתי ארץ, 

מוזכר עבור והאכלתיך נחלת יעקב, כל זה עבור מה? עבור וכבדתו! לא 
עבור כבוד שבת, שאוכלים לכבוד שבת, ומתלבשים  אלאתורה ומצוות, 

המגן כדברי לכבוד שבת, וכן כל דבר שאומרים בפה לכבוד שבת 
  לשכר גדול שאין לשער! בזה אברהם, זוכים 

ובגמרא מובא (שבת קיט, א) המעשה ביוסף מוקיר שבת שכיבד את 
לא נקרא רב ואדם פשוט,  למרות שהיההשבת ובזכות זה זכה לניסים, 

   .את השבתבד ישכבזכות זכה לניסים יוסף, אלא יוסף, 

גדול כל כך, ממילא גם להיפך, אם חסר ששכר כבוד שבת ומאחר 
  כבוד שבת, ומזלזלים בכבוד השבת, זה חמור מאד. 

  דברים בטלים בשבת

 ובאגרת הגר"א כתב, ובשבת ויום טוב אל תדברו כלל מדברים 
שאינם נצרכים מאד, וגם בדברים הנצרכים למאד תקצרו מאד, כי 

ראה  קדושת שבת גדולה מאד, ובקושי התירו לומר שלום בשבת,
בדיבור אחד כמה החמירו. ותכבד את השבת מאד ואל תצמצם כלל, 

מהוצאת שבתות וימים טובים וכו'  שכל מזונותיו של אדם קצובים חוץ
ובפרט בשבת קודם האכילה ובתוך הסעודה שלא ידברו דברים בטלים 

  ח"ו וכל שכן ח"ו בלשון הרע וכיוצא בהם, עכ"ד. 

והפליג שם מאד בחומר דברים בטלים בשבת, בפרט דברים אסורים 
ליצנות שאינם של מצוה, אמנם לפעמים יש אדם ששרוי כגון דברי 

בעצבות ומצוה לשמחו, ובאופן כזה יתכן שיש היתר לומר דברי בדחנות 
אבל סתם לומר בדיחות וליצנות ואפשר שזה גם עונג שבת, לשמח אותו, 

, ממצוא חפצך ודבר , ועל זה נאמר וכבדתו וגו'זהו זלזול בכבוד שבת
  דבר, שלא יהא דיבורך בשבת כדיבורך של חול. 

  כל מלאכתך עשויה

אבל הרהורים מותרים, אמנם גם ההיתר  ,והנה בשבת חפציך אסורים
 (או"ח שו, ו)כתב בשולחן ערוך כמו ש של הרהור אינו מידת חסידות,

עונג שבת מצוה שלא יחשוב ומכל מקום משום "הרהור בעסקיו מותר 
", ושם במשנה ברורה בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה

(ס"ק לח) הביא מקורו כדאיתא במכילתא פרשת יתרו "ששת ימים 
  תעבוד ועשית כל מלאכתך" וכי אפשר לאדם לעשות כל מלאכתו 

  בששת ימים? אלא שבות כאילו כל מלאכתך עשויה, ע"כ. 

א"א דסלר זצ"ל דיבר פעם בענין זה שצריך להרגיש ומו"ר הגה"צ ר
אדם העומד לפני  ואמר כי אפילובשבת כאילו כל מלאכתו עשויה, 

משפט, ואינו יודע מה יגזור עליו השופט, אם קנס כספי גדול מאד, או 
שבת באף על פי כן דיני נפשות, ויתכן גם לישב בבית סוהר כמה שנים, 

, ויש להסיח דעת מכל דאוג כללצריך להסיח דעתו מהמשפט ולא ל
  , ולחשוב מחשבות קדושות. הדאגות וענייני החולין

  קבלת שבת

יש עוד ענין של קבלת שבת, לקבל את השבת לפני שבת, כפי 
שאומרים בפיוט לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה, ובגמרא מובא 
(ב"ק לב, ב) שאמוראים היו אומרים בואו ונצא לקראת שבת מלכתא, 

  וקיבלו את השבת כמי שיוצאים לקראת המלך. 

עם בגדי שבת  ומוכןמרן הגרי"ז זצ"ל היה יושב בערב שבת מלובש 
ומחכה לביאת השבת ברצינות ובכובד ראש, כמו שכתב הרמב"ם 
בהלכות שבת (ל, ב) "ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מייחל 
להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך, וחכמים הראשונים 
היו מקבצין תלמידיהן בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא 

   רו בדברי הגמרא כנ"ל.", ומקולקראת שבת המלך

  שבת נותנת שלמות

בת זוג של כלל ישראל, היא (בראשית רבה יא, ט) ששבת  מצינועוד 
(יבמות סב, ב) אדם כמאמרם היינו כמו בת זוג הנותנת שלמות לאדם, 

שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה בלא תורה, 
, כך גם שבת נותנת שלמות ומדרגה אחרתמקבל שלמות  וכשנושא אשה

  לאדם, אם השבת היא בת זוג כמו שצריך להיות. 

  והנחילנו שבת קדשך

אנו מבקשים בתפילה של שבת "והנחילנו השם אלוקינו באהבה 
, רצה וברצון שבת קדשך", ומבקשים קודם לזה הרבה בקשות

 במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, 
היינו והבקשה האחרונה אחרי הכל היא והנחילנו,  שועתך,ושמחנו בי

שכל המעלות והשלמות שקיבלנו בשבת מחמת השפעת קדושת השבת, 
השבוע בלי הפסק, כמו בימי שנזכה שזה יימשך אצלנו גם אחר כך 

  "נחלה" שאין לה הפסק (ב"ב קכט, ב). 

ובאופן כזה בשבת הבאה זוכים לקבל עוד השפעה, וכל שבת מוסיפה 
עוד השפעה על השבת הקודמת, כיון שההשפעה קיימת ונמשכת בלי 
הפסק כמו נחלה, ומוסיפים עוד קדושה ועוד קדושה משבת לשבת, וכך 
עולים מדרגות ומדרגות עד לשלמות, כמו שכתב המסילת ישרים פרק א' 

  ש בקדושתו יתברך". שהאדם השלם הוא "המקוד



  

 

   

  השתדלות כפי כוחו

אמנם יש גם ירידות, ועלולים לירד מן המדרגה, וצריכים להיזהר 
מהיצר הרע שלא יגרום ירידה, ומבקשים והנחילנו, אבל זה לא מספיק, 

היצר הרע, מ להיזהרשביכולתו ולעשות מה בעצמו וצריך גם להשתדל 
כל בעצמו כי אדם שרוצה שיעזרו לו מן השמים, צריך תחילה לעשות 

  ורק אז יזכה לסייעתא דשמיא.  ,מה שבכוחו

יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש  כמו שאמרו (קידושין ל, ב)
ביאר בזה ידוע מהגר"א שו המיתו ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו,ל
כל מה שהוא יכול לעשות, והגיע למצב בעצמו כבר עשה שם דדווקא אש

 , אבל אם לא עוזרושאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, אז הקב"ה 
  . אין עוזרים לו מן השמיםעשה כל מה שבכוחו 

אם האדם מפקח על עצמו אז  :כתב המסילת ישרים פרק ב' ןוכ
עוזרו וניצול מן היצר הרע, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו  ב"ההק

והוא  ,כי אם הוא אינו חס מי יחוס עליו ,לא יפקח עליו ב"הודאי שהק
 ,כענין מה שאמרו (ברכות לג, א) כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו

  . והוא מה שאמרו (אבות א, יד) אם אין אני לי מי לי

לכן לא מספיק מה שמבקשים והנחילנו, וצריך גם להשתדל ולעשות 
אינו עושה כל ומי שמהמדרגות שהשיג בשבת, לירד מה שבכוחו שלא 

      ל, שהרי זה בידו, וכדאי לו להתאמץ, מה שהוא יכול זה חוסר שכ
 ורק אם יתאמץ ויעשה כל מה שבכוחו, אז יזכה לסייעתא דשמיא

  נחלה. כמו אצלו תימשך שהשפעת קדושת השבת 

  מחשבות קדושות

ובאמת זה דבר קשה מאד מאד להיות כל הזמן במדרגה של והנחילנו 
עת ובמצב של מחשבות קדושות בלי הפסק, שלא יהיה היסח הד

ממחשבות של תורה ושל אמונה ושל יראת שמים ושל מעשים טובים, 
ועל זה מבקשים בהנני מכוון שלפני הנחת תפילין "ומשפע מצות תפילין 
יתמשך עלי וכו' שפע קודש ומחשבות קדושות", היינו שהתפילין של 

  ראש ישפיעו על הראש שיהיו בו מחשבות קדושות. 

שממש יש אני מכיר אנשים כאלה ושייך לזכות למדרגה הזאת, 
ה בלי היסח הדעת, ובכל פעם רששקועים כל הזמן בתולקנאות בהם, 

שנפגשים איתם מיד יש להם דברי תורה תחת לשונם, כי הדברים 
  מונחים אצלם במחשבה כל הזמן בלי היסח הדעת. 

  מנוחה מהגיהינום

ביסוד ושורש ידוע מדברי חז"ל שהגיהינום שובת בשבת, ווהנה 
"אם נשמתו של אדם בגיהינום, בכל יום עבודה כתב בשם ספר התגין ה

 ששי מוציאים אותה מגיהינום בעת שהיה רגיל בעולם הזה לשבות",
היה רגיל בחייו להוסיף מחול על הקודש, ולקבל את אם אדם היינו ש

 בערב שבת השבת בשעה מוקדמת, מוסיפים לו עוד מנוחה מהגיהינום
  מאותה שעה שהיה רגיל לקבל את השבת בחייו. 

"ושמעתי בשם גדול  פרק ד'בשם עולם  פץ חייםהחיתירה מכך כתב ו
הדור אחד שנחשב לאיש ההוא זמן שבת מעת שהתחיל בערב שבת 
להתעסק בצרכי שבת ומגן עליו זכות שבת, ודומיא דמוצאי שבת דעד 

שכבר הוא לילה,  שישלימו ישראל סדריהם אינם נענשים בגיהינום אף
מטעם שנמשכת קדושת שבת עד זה, כן הוא בערב שבת מעת שמתחיל 

  רכי השבת מתנוצץ עליו קדושת שבת". להתעסק בצ

השבוע להתעסק בצרכי שבת, כמו כבר מתחילת ולפי זה הרי שייך 
(ביצה טז, א) אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה א בגמרא בשמו

אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה 
  הימנה מניח את השנייה ואוכל את הראשונה. 

  פסוקי דזמרה בשבת

ועוד דבר מיוחד יש בשבת, שמוסיפים הרבה פרקים בפסוקי דזמרה, 
צריכים להרגיש את השבת, ועל ידי אמירת המזמורים אפשר להרגיש 

(או"ח סימן רפא) "ויש להאריך ולהנעים בזמירות משהו, הרמ"א כתב 
ואין למחות במאריך בהם אף על פי שהמוחה מכוון משום ביטול 

מידים הגדולים ביותר אמרו את גם גדולי ישראל המת תורה",
המזמורים ולא חששו לביטול תורה, וכשאומרים את המזמורים בכוונה 

  ובהרגשת הלב זה משפיע ומקדש את האדם. 

כמו שכתב המשנה ברורה (צח, א)  העיקר להבין פירוש המילים,ו
יחודים רק יתפלל כפשוטו להבין הדברים יון האדם בשמות וואל יכ"ו

  המענג את השבת
הנה חז"ל הפליגו בשכרו של מי שמענג את השבת 

כל המענג את השבת נותנים לו  ואמרו (שבת קיח, א)
, וכן נחלה בלי מצרים, ופירש רש"י נחלה שאין לה קץ

נותנים לו כל משאלות לבו, ניצול משעבוד מלכויות, ו
כל שכל מה שהוא צריך יהיה לו, גדול עד כדי כך שכרו 

לא יחסר לו כלום, גם מענייני העולם משאלות לבו, 
מדוע מה שמענג את מה הטעם בזה, והזה, וצריך להבין 

  כל כך? וחשובה זכות גדולה הוא השבת 

(ביצה טז, א) כל מזונותיו של אדם והנה אמרו עוד 
קצובים לו מראש השנה חוץ מהוצאת שבתות וימים 
טובים, הוצאות שבת ויום טוב אין להם קצבה, וכל מה 

, אם פחת פוחתין לומחזירים  מן השמים ,מוציאשאדם 
לו ואם הוסיף מוסיפין לו, וגם זה צריך ביאור מה 

ל המיוחד בהוצאות שבת, ומדוע זה לא נחשב בכל
  ההוצאות הקצובים לאדם מראש השנה? 

ובפשטות יש לפרש על פי מה שאמרו (ב"ק ט, ב) 
במערבא אמרי משמיה הידור מצוה עד שליש במצוה, 

דרב זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקב"ה, 
רק החיוב מדרבנן להוציא על הידור מצוה הוא היינו ש

ומה שאדם מוציא על הידור מצוה יותר עד שליש, 
הקב"ה, מהחיוב, יש על זה שכר מיוחד, שהוא משל 

שאוכל פירותיהן בעולם דהיינו שם  ופירשו רש"י ותוס'
  . והקרן קיימת לו לעולם הבא הזה

סכנה לתת לאדם פירותיהן בעולם  הולכאורה הרי ז
העולם הזה עלול להזיק לו, כמו שכתוב (דברים והזה, 

 אמנם, כיון שהוא אדם  .לב, טו) וישמן ישורון ויבעט
ידור מצוה יותר מהחיוב, כזה שמוציא הוצאות על ה

וש שיזיק לו העולם הזה, כי העולם הזה לא אין לח
נחשב בעיניו, וגם מה שיש לו הוא מוציא על מצוות, 

  ולאדם כזה אפשר לתת פירותיהן בעולם הזה. 

הידור מצוה, יש על מיוחד והטעם שמקבלים שכר 
רבינו יונה בשערי תשובה (ד, ט)  לפרש על פי דברי

כי יגדל וישגא מאד שכר השמחה על המצוות, שכתב 
שמחת המצוה, ומשמע  להיינו שיש שכר מיוחד ע

  שהשכר יותר גדול אפילו מקיום המצוה עצמה. 

ונראה הטעם בזה, מפני ששמחת המצוה נובעת 
מתוך פנימיות הלב, וכתוב בחובות הלבבות (שער 

שכר מיוחד על עבודה שבלב, שהיא הביטחון פ"ד) שיש 
העבודה הצפונה, בפנימיות האדם, וכך גם שמחת 
המצוה הרי זה נובע מאהבת המצוה, שלבו נמשך לקיים 
את המצוה ושמח בקיומה, ועבודת הלב נחשבת יותר 
מעבודת הגוף, כמו שכתוב (משלי כג, כו) תנה בני לבך 

 היזו לי, ואמרו (סנהדרין קו, ב) רחמנא לבא בעי, לכן
  דרגה יותר גבוהה, והשכר על זה אין לשער. 

יש שכר וזהו הטעם שבהידור מצוה יותר מהחיוב 
חשיבות המצוה הידור מצוה נובע מהכרת כי , מיוחד

  שכר יותר גדול. מגיע על זה בפנימיות הלב, ו

וכך גם עונג שבת, שאדם מענג את השבת, ומוציא 
בלבו את מפני שמחשיב  הוזהרבה הוצאות על שבת, 

ו וכיון שזאת הרגש הזה, לב ב, ויש לו קדושת השבת
   לב, השכר על זה גדול מאד!עבודה שב

 



  

 

 

ובתשובת רש"ל העיד על הר"ש שאמר אחרי שלמד , וכו'ונת הלב ובכ
ועיין בפני יהושע שכתב  ,סתרי הקבלה שהוא מתפלל כתינוק בן יומו

ן בשעת ולכו י אפשרא לחן ערוךונות המבוארים כאן בשוודאלו הכ
  ". לותין פירוש המולה צריך לכויובתפ ,לה רק קודםיהתפ

 וכבר סיפרתי העובדא באברך אחד שהיה רגיל לבכות בתפילות 
ימים הנוראים, ובמשך הזמן הפסיק לבכות, והיה אכפת לו על מצבו, ב

ובא להתייעץ כיצד יוכל לחזור למדרגתו הקודמת, להתרגש ולהתעורר 
עד כדי בכייה, ואמרו לו שיתפלל בפשטות, ויכוון רק פירוש המילים 

הוא מתוח הרי כי כשהוא מבקש להתרגש רגש, הפשוט, בלי לחשוב להת
בתפילתו חשוב יודואג מכך, וכשיש דאגה ומתח, הרגש אינו פועל, לכן 

שנה בימים הנוראים ובאותה רק על פירוש המילים הפשוט. ועשה כך, 
הטבע, כשמתפללים ומבינים את פירוש כי זהו יותר מכל השנים! בכה 

  עוררות. המילים, ממילא זה מביא להתרגשות ולהת

  זמירות של שבת

גם נוהגים בשבת לשיר זמירות, יש הרבה זמירות מגדולי הראשונים, 
כגון ברוך השם יום יום, שהוא מרבי שמעון הגדול, רבי שמעון ב"ר 
יצחק, שהיה בעל רוח הקודש, וחיברו את הפיוטים ברוח הקודש, 
 ובדורות שלפני זה לא היה צורך בזמירות ופיוטים, כי היו מתעוררים 

שך הזמן הייתה ירידת הדורות, והוצרכו לחבר גם בלי זה, אבל במ
  זמירות ופיוטים כדי לעורר ההרגשים ולקבל חיזוק. 

וכבר ביארנו במקום אחר כי בזמירות של שבת, מלבד ענין העבודה 
שבלב שיש בזה, גם מקיימים בזה מצות זכירת שבת בדברים כמו 

  שכתוב (שמות כ, ח) זכור את יום השבת לקדשו. 

  השבת לקדשוזכור את יום 

והרמב"ן על התורה כתב שמצות זכור כוללת גם לזכור בפה בכל יום 
ויום את השבת, ואפילו כשמונה מנין הימים, מצוה למנות על שם 

  השבת, דהיינו יום ראשון בשבת, שני בשבת וכו'. 

  שבת בדברים ההיינו שהאדם עצמו על ידי זכירת  "לקדשו"וענין 
. כמו שידוע שאדם השבתהוא מקדש את השבת, ומוסיף קדושה ביום 

קדוש משפיע קדושה על סביבתו, ומרן הרב מפוניבז' זצ"ל אמר לי 
שכשהוא נכנס לביתו של החזון איש הוא מרגיש שם את השפעת 
הקדושה, כי קדושתו של אדם גדול כמרן החזו"א משפיעה על הסביבה, 

יע קדושה בהנהגתו, במעשים וכך גם כל אחד ואחד יכול להשפ
  בדיבורים ובמחשבות, ובזה הוא מקדש את השבת. 

  בטליםבם ולא בדברים 

והנה יש דברים ידועים שהם מהמזיקים הגדולים ביותר, כגון קריאת 
עיתונים, אפילו שהם כשרים, הרי זה דברים בטלים, ולשם מה צריך 
לדעת את החדשות, וכי הוא מנהיג את העולם? העולם ימשיך להתקיים 

  גם בלי שהוא יידע את החדשות. 

א את יש סקרנות, אבל יש תחליף לזה, למלהאדם ואמנם בטבע 
 וכן ידוע מהגר"א (אבן שלמה ז, ו) שכנגד היצר ,הסקרנות בדברי תורה

הרע וההנאה של דברים בטלים, יש הנאה גדולה מאד בלימוד התורה, 
  וזה מושך יותר מדברים בטלים, זה לעומת זה עשה האלוקים. 

, דברים בטלים ממילא מה שקוראים עיתונים בשבת ובכל יום, זה
בטלים, ובשבת גם יש וכבר אמרו (יומא יט, ב) ודברת בם ולא בדברים 
  חלקים בעיתון שהם בכלל איסור שטרי הדיוטות. 

  להוסיף חיזוק בכל יום

העצה היחידה היא להוסיף חיזוק בכל יום, על ידי לימוד ספרי 
המוסר, שנותנים ומוסיפים לאדם יראת שמים, בלי לימוד המוסר 

דם, לא יאומן כי יסופר גודל השפעת המוסר על האדם הוא לא בן א
  לגמרי, וחי חיים מאושרים. בזה האדם, שמשתנה 

מרגיש ו ,ספר מוסר שמעניין את הלומדהוא לקבוע לימוד בוהעיקר 
אם אינו מרגיש טעם, ולומד רק מתוך כפייה עצמית, זה כי טעם בזה, 

  . משפיע עליו, ואדרבה יותר גרוע יהיהלא 

מוסר שמעניינים ומושכים את הלב, כל אדם לפי יש הרבה ספרי 
טבעו, ישנם ספרי המוסר הידועים, שערי תשובה, חובות הלבבות, 

 ספרי , וכן נפש החיים, ועוד הרבה מסילת ישרים, אורחות צדיקים
  משפיעים ומוסיפים חיזוק ביראת שמים. ש מוסר

לאחרונה על ספר  נובהזדמנות זו, ברצוני להבהיר בענין מה שדיבר
אורחות צדיקים, היו שהבינו מהדברים כאילו שהוא ספר המתאים 

  . הכוונהלילדים ולא למבוגרים, אך לא זו הייתה 

אחרים המוסר השגם מי שאין לו טעם בלימוד ספרי  ,לומר באנורק 
יוכל למצוא טעם בלימוד האורחות צדיקים, כי הוא ספר השווה לכל 

  . ומובנת לכל אחד ואחדנפש, וכתוב בצורה קלה 

 מסילת ישרים וספרי מוסרואפילו ילדים שאינם ברי דעת ללמוד 
מאחד גם , יכולים הם להבין את האורחות צדיקים, ושמעתי אחרים

שעוסק בחינוך ילדים, ומלמד אותם בספר אורחות צדיקים, והם נהנים 
     , לא שהוא ספר המתאים רק לילדים, הכוונההייתה זו  .מאד מזה

  אלא אפילו לילדים יש בזה תועלת גדולה. 

במדויק באיזה תקופה  ידועצדיקים הוא ספר קדמון, לא  האורחות
נתחבר, אבל הוא מהקדמונים, ומובא כבר במהרש"א בחידושי אגדות, 
ודרכו להביא הרבה מהראשונים שלפניו, כגון הרמב"ם, שערי תשובה, 

 ד! משפיע מאשספר  הואחובות הלבבות ועוד, ו

  לשעבד עצמו לתורה

דבר נוסף שחשוב מאד לדעת, מה שאמרו חז"ל (אבות ג, ה) כל 
המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, ועל כן 
כדאי לאדם לשעבד את עצמו לתורה, ולחייב את עצמו בכל מיני 
שעבודים, כגון אמירת שיעורים לבעלי בתים, אפילו לומר שיעור פשוט 

  לת עול תורה. מאד, יש בזה שעבוד וקב

בדרך כלל יש בזה  לומר שיעורים, ויש לו טעם בזה, שבכוחולכן מי 
טעם, ואם יש אנשים שרוצים לשמוע, יכול לומר בפניהם שיעורים, והם 

נקרא מקבל עול תורה, בזה ונהנים מזה, ושואלים, והוא מסביר להם, 
א מלבד זיכוי הרבים שיש בזה, זוהי גם זכות גדולה לאדם עצמו, שהו

  תרומם למדרגה גבוהה יותר. ממקבל עול תורה, ו

וכן כתיבת חידושי תורה, זהו שעבוד נעים מאד, וגם מי שלא רגיל 
להגיד וכן קבל טעם בזה, לכתוב לו ,בכך, במשך הזמן אפשר להתרגל

  חידושי תורה, זהו עול תורה עם שעבוד. 

אדם צריך לשעבד עצמו לתורה, יש אנשים גדולים שלא היו ראשי 
ישיבות, ועשו לעצמם שעבודים, לכתוב ולהדפיס חידושי תורה על ענין 

כשכותבים חידושי תורה על מנת להדפיס, זה משעבד ונותן  .מסוים
 מדרגה, אם הכוונה בזה לשם חיזוק, ולא בשביל הכבוד, ואמנם גם 

  שלא לשמה יכול להיות שמתוך שלא לשמה בא לשמה. 

כל מאמץ שיש בתורה הוא חיזוק ותוספת מדרגה, ומי שאינו מתאמץ 
  הרי הוא מסכן, שאינו חושב מה יהיה בסופו. 

  אשרי מי שעמלו בתורה

  וזהו שאמרו כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות 
ועול דרך ארץ, והפירוש בזה, שהרי כל אדם יש לו עול, כמו שכתוב 
 (איוב ה, ז) אדם לעמל יולד, אין אדם שחי חיים בלי עול ובלי מאמץ, 

, כמו שאמרו מוטב שיהא עמלו בתורה ולא בדברים אחריםעל כן ו
כולהו גופי דרופתקי נינהו טובי לדזכי דהוי דרופתקי  סנהדרין צט, ב)(

אשריו למי שזכה והיה , כל הגופין לעמל נבראו, ופירש רש"י דאורייתא
ומחייב את  ,עול תורהעל עצמו אדם מקבל אם  .עמלו וטרחו בתורה

עצמו בשעבודים של תורה, אזי מן השמים מעבירין ממנו כל עול אחר, 
  והוא גם מתרומם בזה, ומקבל עוד מדרגה ועוד מדרגה. 

מי כלום, אשרי  נולא חידשכל הדברים האלה הם דברים מפורשים, 
  יהי רצון שנזכה לסייעתא דשמיא! ולקיים אותם, שיזכה 

 
  ילוי נשמתלע

  ע"ה פסח הלוי ב"רשרה הניה  מרת

 תנצב"ה - נלב"ע י"ט אייר תשנ"ג 
 

  ילוי נשמתלע

  ע"ה יהושע בתמינה  מרת

 תנצב"ה - נלב"ע כ"ה אייר 
 


