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הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

שמירתם היא מניעת כניסת זרים, וכפשוטו של מקרא בפרשת קרח שנאמר שם 'ונלוו 
עליך ושמרו וגו' וזר לא יקרב אליכם', ועל כן בן לוי הישן על משמרתו לוקה, שהרי 
לעזרה  בסמוך  הכהנים  שמירת  ואולם  לישן.  רשאי  אינו  ודאי  מזרים  שמירה  לצורך 
עניינה שמירת כבוד בפלטרין של מלך, ולכן מותר להם לישן על הארץ כדרך שומרי 

חצרות המלכים.

זרים  מכניסת  השמירה  ענין  כל  הרמב"ם  השמיט  מדוע  א(  לבאר,  צריך  עדיין  אכן, 
ששמירת  האמור  לפי  ב(  מפורש.  שאינו  הכבוד  ענין  אלא  כתב  ולא  בקרא  המפורש 
הלויים ושמירת הכהנים שתי שמירות הנה, יש לעמוד על פשוטי המקראות שבפרשת 
שמירות  שתי  לכאורה  והרי  הכהנים,  עם  הלויים  שמירת  יחדיו  שכרך  דמשמע  קרח 

שונות בתכלית הן, מניעת כניסת זרים ושמירת כבוד.
והנה שני מיני שירות מצינו בלויים, שיעור ושירה. ]וכבר הוכיח הגרי"ז )בתמיד( שבכלל 
שהכתוב  כו(  )א'  שבדה"י  במקראות  שרואים  וכפי  השמירה,  היא  השוערים  עבודת 
דאוריתא  בלאו  הכהנים  הוזהרו  הלא  הגרי"ז  והקשה  השוערים,  מחלקות  את  מתאר 
מלעבוד את עבודת הלוי וא"כ היאך מצינו )בסוף סוכה( שמשמר היוצא של הכהנים 

נטל שנים מהלחמים בשכר הגפת דלתות, והלא הגפת דלתות עבודת הלויים היא.
למקום  הנכנס  שכל  ז(  הבחירה  )בית  הרמב"ם  בדברי  לדקדק  שיש  מה  ע"פ  ונראה 
המקדש שלא כדין כגון טמא וכד', מלבד מה שעובר על הלאו הפרטי דביאת מקדש, 
חרב  היום  שהמקדש  "אע"פ  ה'ז(,  )שם  הר"מ  וכדכתב  מקדש.  דמורא  אעשה  עבר 
יכנס אלא למקום שמותר  לא  בבניינו,  נוהג  כמו שהיה  חייב אדם במוראו  בעונותינו 
להכנס לשם וכו', הכוונה לטמאים וזרים, מזה נראה בסברת הר"מ, שאף ענין השמירה 

מכניסת זרים שהיא פשוטן של מקראות, אף זה ענין של כבוד הבית הוא.
ואם כן הרי מובן שצירף הכתוב כאחד שמירת הלויים עם שירות הכהנים, כי שמירת 
ע"י  הנעשית  הבית  לכבוד  שמירה  של  הכללית  מהמצוה  סניף  היא  הרי  מזר  הלויים 
'וילוו עליך וישרתוך' שהכל ענין אחד. ומובן שהמשנה  הכהנים, ושפיר מתקיים בזה 
במדות מזכירה שמירת הכהנים עם הלויים כי גם שמירת הלויים מכניסת זרים משום 
כי  הכבוד,  ענין  רק  הזכיר  ומובן שהרמב"ם  הכהנים.  מענין שמירת  היא,  הבית  כבוד 
ענינה  היא  גם  אבל  זרים,  מכניסת  הלויים  שמירת  גם  כולל  השמירה  מעשה  אמנם 

ויסודה הוא כבוד הבית.
והלא השוערים  דלתות  להגיף  לכהנים  מותר  היאך  הגרי"ז  קושית  גם  נתישבה  ובזה 
הם הלויים ולא הכהנים,  אך כיון שבכלל תפקיד השוער הוא השמירה, והלא השמירה 
מגיפי  הכהנים  גם  היו  מסוימים  במקומות  א"כ  מקרא,  כדילפינן  לכהנים  גם  ניתנה 
ענין אחד הוא של  ושל הכהנים  דלתות, שהרי מצות השמירה בכללותה של הלויים 

שמירת הבית בכבוד, ושפיר שייכי הכהנים בתפקיד השיעור כלויים.
ובזה יובנו דברי החינוך שכתב שמצוה זו נוהגת רק בזמן הבית. והנה באבני נזר )יו"ד 
תמט( נשאל ]מבעל 'משכנות לאביר יעקב'[ אודות מצות שמירת המקדש בזה"ז. וכתב 
שמצד הסברא היה נראה לכאורה ששמירה מכניסת זר וטמא שייכת גם כשאין בית, 
שהרי הטמאים מוזהרים מליכנס אף בזה"ז לדעת רוב הראשונים. ואמנם דברי החינוך 
צ"ב מדוע נוהגת רק בזמן הבית, והלא מסתבר ששמירה מכניסת זרים וטמאים שייכת 
בכל זמן  אך לאמור ניחא, שהרי אף שמירה מכניסה יסודה בדין כבוד הבית, ולא משום 
הסרת מכשלה גרידא, וסבר החינוך שאין שייכת מצות כבוד של שמירת פלטרין של 
מלך כאשר המקום שמם והבית אינו בנוי ועומד בתפארתו.  יהי רצון שיבנה במהרה 

בימינו וישובו כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם ולמשמרתם.

מחנות - שם וקדושה 
הרב אריאל בן שלום

מחנה  במדבר:  היו  מחנות  שלש  כתב,  הי"א  הבחירה  בית  מהל'  בפ"ז  הרמב"ם  א[ 
ישראל... וכנגדן לדורות; מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל וכו'. עכ"ד. ודברי 

הרמב"ם לכאורה דלא כהספרא.
דהנה הר"ש בכלים פ"א מ"ז, מביא ספרא; דיהושע קידש המוקפות חומה בקדושת 

בקדושת  קדושה  ירושלים  דרק  דכתב,  כהרמב"ם  דלא  וזה  ישראל.  מחנה 
מחנה ישראל.

'שם  יש  דברים:  שני  דיש  להרמב"ם  דס"ל  וי"ל, 

חנית הלוים – ושמירת המקדש
הרב פנחס לוי

'ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו, המה ישאו את 
ובנסע המשכן  א,נ(   יחנו. )במדבר  וסביב למשכן  והם ישרתהו  ואת כל כליו  המשכן 
יורידו אתו הלוים וגו' וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם. והלוים 
יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת 
משכן העדות' )במדבר א,נג(. כפל הכתוב חניית הלויים סביב למשכן. ופירש הגרי"ז 
ששני ענינים הם בחניית הלויים, שמירת המשכן וסדר מחנות, שמירת המשכן המוטלת 
על משכן  הלויים  הענין האמור בפסוק הראשון המדבר בהפקדת  הוא  לוי,  על שבט 
העדות בנשיאה ובשירות וכן בשמירתו. ועוד ענין נוסף של סדר מחנות, מחנה שכינה 
מחנה לויה ומחנות ישראל לדגליהם, הוא האמור בפסוק השני, לאחר שאמר 'וחנו בני 

ישראל איש על מחנהו'.
ועל דרך זו כתב המשך חכמה, אלא שחידש שהחנייה האמורה בפעם השניה לאחר 
'וחנו בני ישראל איש על מחנהו וגו'', אינה מדברת ב'מחנה לויה' אלא בחנייה מרוחקת 
יותר, שקדושת 'מחנה ישראל' לה, שהרי במחנה לויה אין יכולים לחיות עם נשותיהם 
דהא בעל קרי משתלח ממחנה לויה, אלא מדובר בחניה חיצונית של משפחות הלויים 
לויה'  'מחנה  על  מדבר  הראשון  הכתוב  ואילו  המשכן,  שמירת  דין  קיום  בה  שאין 
ומובן לפי דבריו סדר הכתובים,  ובו נתקיימה מצות שמירה.  שמסביב למשכן ממש, 
שתחילה מדבר ב'מחנה לוייה' ואח"כ ב'מחנה ישראל', הכולל את כל השבטים וגם את 

שבט הלוי עם משפחותיהם.
"ושמרו  מהכתוב  א,ב,ג,(  ח'  פ'  הבחירה  )בית  בר"מ  מבואר  המקדש  שמירת  מצות 
)קרח  הקדש"  משמרת  את  "ושמרתם  אליכם"  יקרב  לא  וזר  מעד  אהל  משמרת  את 
יח ד,ה,( מהות השמירה ביאר הר"מ "ואע"פ שאין שם פחד מאויבים ולא מליסטים, 
שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין ופלטרין שאין עליו 

שומרין".
זרים  ויש לתמוה הלא בסוף דברי המדרש מפורש שהשמירה היתה גם מפני כניסת 
כתשובה  נאמרה  השמירה  שמצות  קרח,  בסו"פ  המקראות  פשטי  הם  וכן  וטמאים. 
לשאלת בני ישראל 'כל הקרב הקרב אל משכן ה' ימות, האם תמנו לגֹוע'. ונאמר שם 
שהכהנים והלויים ישמרו משמרת המקדש ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל, 'וזר לא 
יקרב אליכם', 'והזר הקרב יומת'. וכן הוא במדרש רבה )במדבר( שמצווים אנו לשמרו 
מפני זרים הקרבים. וא"כ מה ראה הרמב"ם שהביא בחיבורו )וכן בפיה"מ ריש תמיד( 
רק הטעם הראשון המובא בספרי זוטא, ולא הטעם השני שהוא מפורש בפשוטו של 
מקרא, וכן כתב הגר"א בריש מסכת תמיד. ואף הר"מ עצמו בספר המורה )ח"ג מה( 

הביא את שני הטעמים.
שבבית  איתא  א,(  א'  פ'  )בתמיד  במשנה  דהנה  חלוקים.  שמירה  עניני  ששני  ונראה, 
המוקד היו פרחי כהונה ישנים ונותנים איש כסתו בארץ. ובפשוטו היינו אותם השומרים 
שמוזכרים לעיל במשנה בשלושה מקומות הכהנים שומרים בבית המקדש, וכן כתב 
אלא  כהונה  בבגדי  ישנים  השומרים  הכהנים  היו  'לא  ה,ו(  הבחירה  )בית  הרמב"ם 
מקפלין אותן ומניחין אותן כנגד ראשיהן וכו''. וכבר עמד המשנה-למלך אם הכוהנים 
שומרים היאך ישנים, ועוד הלא תנן )מדות א,ב( איש הר הבית היה מחזר על כל משמר 
ומשמר, וכל משמר שאינו עומד ואומר לו איש הר הבית שלום עליך  ניכר שהוא ישן 
חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה, קול בן לוי 

לוקה ובגדיו נשרפין שישן לו על משמרו'. 
ונראה ליישב כמוש"כ בספר שלטי הגבורים המובא בתוי"ט שם, שרק גבי 'בן לוי' תנן 
שהיה לוקה כשהוא ישן, משא"כ הכהנים השומרים הותר להם לישן. ומפרש התוי"ט 
הבית היה מחזר', כי רק הלויים שמרו בהר הבית מחוץ לשערי  שלכן אמרו 'איש הר 
העזרה, ואיש זה היה ממונה על הלויים בלבד אבל לא על הכהנים שהם היו יכולים 
לישן. והענין מתבאר מתוך דברי הרמב"ם שם, שפירש הטעם שישנים על הארץ 'כדרך 

כל שומרי חצרות המלכים שלא יישנו על המטות'. 
ואם כן הרי יוצא ששינת השומרים על הארץ נעשית תוך כדי השמירה, שכך היא צורת 
השומרים בשמירתם. ואמנם שמירה מכניסת זרים ודאי אינה יכולה להיעשות בשינה 

כהנחת המשל"מ, אבל שמירה שעניינה כבוד מתקיימת אף בשינה על הארץ 
בהיות השומרים דרוכים ומזומנים לעמוד שם בכל עת שיצטרכו.

לשמירת  הלויים  שמירת  בין  החילוק  מובן  הרי  כן  ואם 
מהות  מבחוץ  השומרים  שהלויים  הכהנים, 



סאלימאן  מרבי  שם  הספרי  על  בהגהות  בזה  שהרגיש  וכמדוה  ועיקר.  כלל  הלויים 
והדברים סתומים, הלא  ע"כ.  לויה שנושאים הארון,  פירוש מחנה  כתב,  ז"ל,  אוחנה 
משבאו לבית עולמים בטלו המסעות, ולא היה עוד מחנה נושאי ארון, ואמאי קורה 

מחנה לויה נושאי ארון, אחר שאין עוד מסעות. 
עץ  של  דארון  דבריו,  לפרש  רב  דבי  ספרי  בפירוש  כתב  זו,  תמיהה  דמשום  וכנראה 
שעשה משה, שהיו שברי לוחות מונחים בו, והיה נוסע עם ישראל במסעותיהם, )ויוצא 
מונח  היה  דסוטה(,  פ"ז  ובתוספתא  ה"א,  פ"ו  שקלים  בירושלמי  כמבואר  למלחמה, 
לדורות בהר הבית. ומשו"ה הוי הר הבית מחנה ארון. ועל שם היותו לדורות מקום 
מנוחת ארון זה, נקרא אף לדורות מחנה לויה, דהלויים הם נושאי הארון, עכת"ד. ]והגם 

דשיטת הרמב"ם )עשין לד( לדורות משא ארון בכהנים[.
ומעתה נראה, דהנה בחי' מרן רי"ז הלוי במכתבים באר, דארון של עץ נהי דאינו מכלי 
שעשה  זהב  לארון  בזה  הוא  ושוה  הברית,  ארון  של  חפצא  הוא  אף  מ"מ  המקדש, 
בצלאל. ונפק"מ דאף בו אמור דין משא בכתף. ]ועיין בכתבי הגרי"ד הלוי מבוסטון, 
נסוב מכתב הגרי"ז  בהל' בית הבחירה פ"א ה"ה במכתבו לדודו מרן הגרי"ז, שעליו 
נמנה ברמב"ם שם בכלל  לא  דארון הברית  דברים שם,  ועיקרם של  הנדפס בספרו. 
דארון  עצמו  בפני  חפצא  הוי  דארון  משום  הגרי"ד  ובאר  בבית.  עיקר  שהם  דברים 
הברית, וכל הדין בית האמור בו אינו אלא דין מקום[. והגרי"ז נקט שאף ארון עץ היה 
מונח בקה"ק, ודלא כבספרי דבי רב הנ"ל. ]ואולם עיין ריטב"א עירובין סג ב שנקט, 
דמשנבנה בית עולמים נתנו שברי לוחות בארון זהב שעשה בצלאל וארון שעשה משה 
נגנז. האומנם דבגמ' סוטה ט א ובתוספתא שם רפי"ג, נזכר שנגנז רק אהל מועד. ולפי 
מה שהסכימו הגאונים לבית הלוי, לייסד מהשמטת הרמב"ם ארון מכלל הדברים שהם 
בתוס'  אולם  הריטב"א.  דברי  מקור  צ"ע  כלי המשכן,  מכלל  אינו  דארון  בבית,  עיקר 
הרא"ש סוטה מב א, נקט אף הוא כהריטב"א דמשנבנה בית עולמים נתנו גם שברי 
לוחות בארון שעשה בצלאל, ובארון שעשה משה היו מונחים השם וכל כינויו. ועכ"פ 
לדברי שניהם אין טעם לומר כמו שנקט הרב זללה"ה, דארון שאין בו אף לא שברי 

לוחות, יהיה מונח בקה"ק[.
קדושת  משום  רק  ולא  עצמו,  מצד  דמקדש  חפצא  הוי  ארון  דמקום  לומר,  ונראה 
המקדש שבו. דהנה מבואר בתוספתא סוף פי"ג מזבחים, אי זו היא במה גדולה בשעת 
היתר במה אוהל מועד נטוי כדרכו אין הארון נתון שם, ע"כ. הרי דהארון הוא משווי 
לאהל מועד תורת מקדש, ובלא"ה אינו אלא במה גדולה בלחוד. הרי דלא השם מקדש 
הוא המקודש למקום ארון, אלא איפכא. ועיין גם זבחים קיט ב, דשם מנוחה ונחלה 
האמור במקדש, בקרא דלא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, יתכן שיתקיים 
דכתיב  דהיינו הא  כנוח הארון(,  ויהי  )ד"ה  בדברי התוס' שם  ומבואר  ארון.  במנוחת 
במעבר הירדן ויהי כנוח כפות רגלי הכהנים. הרי דאיירי במקום מנוחת ארון, שאינו 
מקום אהל מועד כלל ועיקר. ומ"מ אף מקום זה הוא בכלל מקדש האמור בקרא דלא 
באתם אל המנוחה והנחלה. ומתבאר דמקום ארון הוי חפצא של מקדש מצד עצמו. 

ויש להאריך בזה, ואכ"מ.
והיינו ארון  יתכן לחדש, דקדושת הר הבית עיקרה היא בהיותו מקום ארון,  ומעתה 
ונקבעה קדושתו כדין קדושת  ומקום ארון הוי מקדש מצד עצמו,  עץ שעשה משה. 
מחנה לויה שבמדבר, הואיל ובמדבר מקום ארון זה היה במחנה לויה. וכן מחנה ארון 
במסעות היינו במחנה לויים, ועל כן אף לדורות נקבעה מחיצה זו, בשם וכדין מחנה 
לויה. ולדרך זו י"ל ביישוב קו' התוס', דנתקדש הר הבית בקדושתו המסוימת, במה 

שהניחו בו הארון של עץ.
האומנם דזה לשון הרמב"ם בפיה"מ בהקדמת קדשים, ושאין מקריבין שום קרבן מהן 
אליו  הרמוז  שהמקום  ה'  הודיענו  שכבר  וכיון  המקדש  שיהיה  איפוא  במקדש  אלא 
בתורה הוא הר המוריה הרי אין שום אפשרות להקריב בכל הארץ זולתי בירושלם ובהר 
המוריה דוקא מכל ירושלם ובמקום המוגבל מן ההר כמו שנבאר במסכת מדות וכו', 
עכ"ל. ובצירוף לשון הרמב"ם רפ"ה מבה"ב שכתב הר הבית והוא הר המוריה, מתבאר 
דקדושת הר הבית, היא קדושה לעניין מקום הקרבת הקרבנות. ולכאורה לא מצאנו כל 

נפק"מ לעניין הקרבה בקדושת הר הבית, וצ"ע.
האומנם לקושטא דמילתא נלפענ"ד בתשובת קו' התוס', דאף בעיר והעזרות קדושת 
שילוח  לעניין  דידהו  מחנות  וקדושת  קדשים,  ואכילת  הקרבה  לעניין  דידהו  מקדש 
קדושת  לעניין  אלא  אינו  במשנה  האמור  הסדר  וכל  הם.  נפרדים  דינים  ב'  טמאים, 
מקדש דידהו, להיות מחיצה לאכילת קדשים והקרבה, וכדחזינן מהדין דכל מחיצה 
מתקדשת בראוי לה. אולם קדושת מחנות דידהו חיילא בקדושת פה. והר הבית הואיל 
ואינו מחיצה לעניין קדשים והקרבה, כי אם לעניין קדושת מחנות, א"כ לא אמורה בו 

אלא קדושת פה בלבד. 
ולפי שהדברים ארוכים, אכתוב רק מקצת המקורות בתמצית.

הא דקדושת מקדש וקדושת מחנות לא תליין זב"ז, מוכח מדברי התוס' בשבועות טז 
ב ד"ה או אידי, שנסתפקו אי נהגא קדושת מחנות בנוב וגבעון. והלא קדושת קלעים 
לאכילת ק"ק מבואר להדיא במשנה זבחים קי"ב דהיתה שם, ואפ"ה צדדו דקדושת 
מחנות לא נהגא, ומבואר דלא תליין זב"ז. וכן מתבאר מדברי הרמב"ם בפ"ו מבדה"ב 
הי"ד ט"ו, שתלה בהא דקדושה ראשונה דשלמה שקדש העיר והעזרות בתודות ובשיר, 
קדשה לעת"ל, בזה תלי הא דמקריבין אע"פ שאין בית, ואוכלין ק"ק בעזרה וקק"ל 
ונראה הטעם, משום  ליכנס בטומאה בזמה"ז.  ולא תלה בזה הא דאסור  בכל העיר. 

דקדושת מחנות לאו בסדר קידוש זה תליא.
לה  שוי  הבית  הר  דקדושת  ונראה  רפ"ה מבה"ב שכתב,  קרי"ס  דעיין  נראה,  ומעתה 

דהעזרה  והגם  וכו'.  שדה  שקראה  יצחק  העזרה  וקדושת  הר  שקראו  אאע"ה 
חיילא  והיא  מחנות,  לקדושת  דהמכוון  נלפענ"ד  ושיר,  בתודות  מתקדשת 

בקדושת פה דהאבות.

'קדושת מחנה ישראל', אולם אי"ז  יש  'קדושת מחנה'. ואכן למוקפות  ויש  מחנה', 
שם מחנה.

מצורע  שילוח  דין  בהם  יש  אם  חומה,  המוקפות  בעיירות  מסתפק  שם  הר"ש  ב[ 
כדין מחנה ישראל, ]ואף שיש הפסק, ביניהם למחנה ישראל שבירושלים[, ומסיק, 
שאכן יש בהם דין שילוח מצורע. וספיקו צ"ע, מאחר שיהושע קידש בקדושת מחנה 

ישראל, מהכ"ת שלא יהיה בו דין שילוח.
כתב, דמצורע  ה"ח  ביהמ"ק  בפ"ג  דלא כהרמב"ם. דהרמב"ם  והנה מסקנת הר"ש, 

שנכנס למוקפות חומה, אינו לוקה. 
וי"ל בביאור מחלוקתם, דלדין שילוח מחנות לא סגי בקדושת מחנה, אלא בעינן 'שם 
מחנה', ועל כן ס"ל להרמב"ם דבעיירות מוקפות שאין בהם 'שם מחנה' - ליכא בהא 
דין שילוח מחנות. אולם הר"ש ס"ל, דלעיירות מוקפות אכן יש שם 'מחנה ישראל', 

ושפיר איכא בהא דין' שילוח מחנות'.
והנה הקרית ספר פ"ז מבית הבחירה כתב, דמעיקר הדין היה אפשר לאכול קדשים 
קלים במוקפות חומה, אלא דנפסל ביוצא. ]ובזכרון שמואל סי' עט אות ב' הק' דהא 
ג',  באות  ועי"ש  ישראל'.  'מחנה  בקדושת  סגי  ולא  ירושלים  קדושת  בעינן  לקק"ל 

דהוכיח מהגמ' בזבחים, כהקרית ספר[.
ולפום ריהטא דברי הק"ס דלא כהרמב"ם, דכתב הרמב"ם דרק ירושלים הוה מחנה 
בעיירות  קק"ל  אכילת  דמהני  מודה  הרמב"ם  דאף  י"ל,  האמור  לפי  אולם  ישראל. 
המוקפות, וזאת משום דאכילת קק"ל לא בעינן שם מחנה, אלא קדושת מחנה, והרי 

עיירות המוקפות קדושים בקדושת המחנה.
ג[ נמצא, דנחלקו הרמב"ם והר"ש; אי עיירות מוקפות חומה איכא רק קדושת מחנה 

ישראל, או אף שם מחנה ישראל. וצ"ב שורש פלוגתתם.
מפתח  לדורות;  וכנגדן  במדבר...  היו  מחנות  שלש  הרמב"ם  כתב  דהנה  ונראה, 
ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל וכו'. הרי מבואר דקדושת ירושלים היא כנגד 
מחנה ישראל במדבר. והיינו דס"ל דשם מחנה חל בכך שהוא כנגד המחנה ישראל 
– אין לזה שם  ועל כן במוקפות חומה שאינה כנגד מחנה ישראל במדבר  במדבר, 

'מחנה ישראל', ואף שיהושע קידש בקדושת מחנה ישראל, אולם שם מחנה ליכא.
אולם הר"ש ס"ל דיהושע התפיס במוקפות - קדושת מחנה ישראל ]שבירושלים[, 

נמצא דאכן אף מוקפות - הוו כנגד מחנה ישראל במדבר.
ד[ והנה המשך חכמה בפרשתינו )במדבר א נג(, מחדש ומייסד: דהלוים השומרים 
משמרת הקדש, היו סמוכים סביב למשכן העדות - ורק שם היה קדושת מחנה לויה, 
ואהליהם ונשיהם וטפיהם היו חונים סביבות המחנה לפני מחנה ישראל - ושם לא 

היה קדושת מחנה לויה. עי"ש שהוכיח זאת. 
והנה הבאנו לעיל הא דכתב הר"ש לדון; דמוקפות חומה ליכא ביה דין מחנה ישראל 
מחנה  לויה  מחנה  שכינה  מחנה  זל"ז  סמוכין  שכולן   - במחנות  הפסק  שאין  וז"ל: 
ישראל, ע"כ. ודברי המשך חכמה סותרים זאת, דעולה מדבריו דמקום אהלי הלוים, 

הוה הפסק בין מחנה לויה למחנה ישראל.
בו  היה  שלא  אלא  לויה,  במחנה  נכלל  אהליהם  שמקום  בשיטתו,  צ"ל  כרחך  ועל 
קדושת מחנה לויה. וזה צ"ע, דהא מבואר דקדושת מחנה לויה תלוי בשם המחנה; 
דהנה כתב הרמב"ם פ"ג ביאמ"ק ה"ג, ומשלחין זבין וזבות נדות ויולדות חוץ לשתי 
מחנות. והיינו, דמשלחים מחוץ למקום דהו"ל 'שם מחנה לויה'. וכן ילפינן במצורע 

מ"ולא יבוא אל תוך המחנה" דמיירי במחנה לויה, ומשמע דקאי אכל מחנה לויה.
מהל'  בפי"ג  בהרמב"ם  ]ועי'  ונחלה",  חלק  לו  "אין  בעיקרו  לוי  דשבט  דכיון  ונ"ל, 
ומושבם  חנייתם  מקום  אין  נחלתם"[,  הוא  ש"ה'   - ממעלתם  חלק  שזה  שמו"י 
יחנו".  למשכן  ד"סביב  מהא  רק  נגזר  וקדושתו  לויה  מחנה  ושם  מחנה,  מהוה שם 
ומה דמקום אהליהם ל"ה הפסק בין המחנות, משום שעצם זה שבפועל חנו הלוים 

בסמוך למחנה ישראל - חשיב שג' המחנות סמוכים זה לזה.

 קידוש קדושת מחנות 
והר הבית כמחנה לויה לדורות

הרב חיים מרדכי שפירא
כלים פ"א מ"ח, הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם. 
ומבואר דהר הבית הוי מחיצה אך להרחקת טמאים, אך אינו מחיצה לעניין הקרבה 
או אכילת קדשים. והנה במשנה ובסוגיית הגמ' בשבועות יד, מבואר דין קידוש העיר 
והעזרה, דמתקדשת העיר בשתי תודות ובשיר והעזרה בשיירי מנחה, דהעיר מחיצת 
אכילה לקק"ל והעזרה לק"ק, וכל מחיצה מתקדשת בראוי לה. ועי"ש טו א תוס' ד"ה 
ויוצא ממנה נפסל שהק', ואם תאמר הר הבית היכי קדיש שאין דבר נאכל בו שיוצא 
ממנו נפסל ויש לו קדושה בפני עצמו שהוא מחנה לויה וכו' ויש לומר היכא דלא 
אפשר לא אפשר כדמוכח בשמעתא, עכ"ל. ולא נתבאר בדבריהם, באיזה אופן אכן 

נתקדש הר הבית בקדושתו המסוימת. 
על  להוסיף  שרצו  דין  בית  ה"י,  מבה"ב  פ"ו  הרמב"ם  כתב  דהנה  יתכן,  ובהקדם 
ירושלים או להוסיף על העזרה מוסיפין ויש להם למשוך העזרה עד המקום שירצו 
הרמב"ם  דחידש  הרי  עכ"ל.  שירצו,  מקום  עד  ירושלים  חומת  ולמשוך  הבית  מהר 
שאין להוסיף על העזרה אלא בהר הבית, ולא חוצה לו. נמצא דהר הבית קדושתו היא 

אף היותו מקום הראוי לעזרה. וא"כ י"ל דיתקדש עם העזרה שבתוכו. 
והיא  פ"ק,  כלים  )תוספתא  חז"ל  בלשון  הנה  חדש.  דבר  בזה  להציע  יתכן  עוד 

בזבחים קטז ב, ובספרי ר"פ נשא(, קרי להר הבית מחנה לויה. וצ"ע אמאי 
נקרא הר הבית לדורות מחנה לויה, אחר שאינו עוד מקום חניית 

 



ונראה להביא ראיה לזה, דהנה ביבמות ז ב ובפסחים צב א גבי עזר"נ איתא, אמר רבי 
יוחנן דבר תורה אפילו עשה אין בו שנאמר ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים 
בבית ה' לפני החצר החדשה מאי חצר החדשה שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום 
לא יכנס במחנה לויה. והנה מכ"ד נראה בשיטת הרמב"ם דאיסור עזר"נ דאורייתא 
גבי  ובראב"ד שם לעניין לפנים מן החיל. ושם בהי"ז  עיין פ"ז מבה"ב הט"ז,  הוא, 
איסור טבו"י בעז"נ נקט לשון, מדבריהם. וגבי איסור טמא מת נקט, אינו חייב חטאת. 
והר"י קורקוס שם דקדק מלשון אינו חייב חטאת, דאיסורא דאורייתא מיהא איכא, 
לטמא מת בחיל. וכן מפורש לשונו בפ"ג מביאת מקדש ה"ו, ואסור טבול יום במחנה 
לויה מדברי סופרים, אחר שהביא בהל' ה, איסור טמא מת לפנים מן החיל, ולא נקט 

דהוי מד"ס. 
ועיין ספר הליקוטים במהדו' פרנקל הל' ביא"מ שם, משמיה דמרן הגרי"ז, שדקדק 
לשון הרמב"ם, נכנס המצורע להר הבית לוקה שמונים אבל טמא מת או טבול יום 
שנכנס לעזרת נשים או מחוסר כפורים שנכנס לעזרת ישראל אף על פי שאינו לוקה 
מכין אותו מכת מרדות, עכ"ל. וצ"ע מש"כ ט"מ בעזרת הנשים, הא ט"מ אסור כבר 
מן החיל. ואמר הרב זללה"ה, דהחיל הוי דין הרחקה בעלמא מדרבנן, ועל כן ט"מ 
שנכנס לשם אינו לוקה אפילו מדרבנן. אולם עזרת הנשים הוי דין קדושה שנתנו 
על  דהוסיפו  חצר,  ד"ה  בפסחים שם  רש"י  לשון  וכ"ה  דאורייתא,  כעין  המקום  על 
קדושתו דהר הבית, ועל כן ט"מ הנכנס לשם לוקה מדרבנן. ובזה באר הא דלא הזכיר 
הרמב"ם איסור מדבריהם אלא גבי עזר"נ, דהתם בלחוד הוי מקום האסור מדרבנן 

כעין דאורייתא, עכת"ד. 
האומנם כמדומה דכללות שיטת הרמב"ם, עולה כהר"י קורקוס דהוי דין דאורייתא, 
וכמו שמשמעות הלשון בהל' בה"ב וביא"מ שהבאנו. ומלבד זה עיין בפיה"מ סופ"ק 
)ב"ק פ"א ה"ז(, דזבין שנכנסו בהר הבית לוקין  דכלים שגרס הרמב"ם בתוספתא 
שמונים. והגם דלא נאסר עליהם אלא מחנה אחד, פירש הרמב"ם דהיינו לפנים מן 

החיל. ומתבאר דהוי איסור נוסף מדאורייתא. 
אולם נראה דמהתם מוכח הגדר כעין שנקט הגרי"ז, דלא הוי איסור בעלמא, אלא 
דהוי מחנה נוסף, ועל כן שייך בו מלקות נוספות מלאו דטומאת מחנה. וכן משמע 
דהחיל  הרמב"ם  הוסיף  ולדורות,  במדבר  מחנות  מניין  דבהדי  הי"א,  מבה"ב  בפ"ז 
והר"מ  הם  נפרדות  הלכות  ב'  )ובתוספתא  עולמים,  בבית  יתירה  מעלה  ועזר"נ 

צירפם(. ומתבאר דהוי מחנה רביעי.
נקטו  שהרי  פה,  בקדושת  שנתקדש  הגמ'  לשון  מפורש  זה,  רביעי  מחנה  והנה 
לשון חדשו דברים, וכן לשון ואמרו. ובזה נתקדש המחנה. ואם חזינן קדוש מחנה 
דכל  המבי"ט,  בדעת  כדברינו  י"ל  שפיר  א"כ  פה,  קדושת  ליה  דאהניא  דאורייתא, 
הר  נתקדש  במה  התוס'  קו'  ניחא  ובהכי  דהאבות.  פה  בקדושת  נתקדשו  המחנות 

הבית, דהואיל ואין בו אלא קדושת מחנות, סגי ליה בקדושת פה ותו לא מידי. 

ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם
רבי אבא קלינרמן

הנה בסוף ברכת המזון מבקשים מהקב"ה "ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם". 
מבקשים  שאנו  הזה  האדם  מיהו  עלאי,  רעיון  בזה  לומר  האחרונה  בשבת  חשבתי 
שנמצא חן ושכל טוב בעיניו. דלכאורה בשלמא הבקשה שמבקשים שבעיני הקב"ה 
נמצא חן ושכל טוב זה מובן, שתכלית כל העבודה היא להיות מרוצה לפני הקב"ה, 
וכמובן שאדם שיש לו אצל הקב"ה חן ושכל טוב בוודאי שהוא מרוצה לפניו יתברך. 
אבל הבקשה שמבקשים למצוא חן בעיני אדם, יש להבין מיהו האדם הזה שכל כך 

רוצים להיות מרוצים לפניו עד כדי כך שמבקשים שנמצא בעיניו חן ושכל טוב.
ויתכן לומר שבוודאי מדובר כאן על האדם שהוא בחיר הבריאה, שעליו אפשר לומר 
את הפיוט "נעשה אדם נאמר בעבורך", והוא ניהו התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, 
ועליו שהוא פאר ותכלית הבריאה אנו מבקשים שמעשינו יהיו רצויים לפניו ויהא לנו 

חן ושכל טוב בעיניו.

יתיב דעתייהו
בשבת  בגמרא  מבוארת  לכך  רשב"י? התשובה  לפני  רצויים  נקרא שהמעשים  ומה 
)דף ל"ג ב'( דמובא בגמרא כל המעשה עם רשב"י שמחמתו המלכות ביקשה להורגו 
וברח עם בנו רבי אלעזר למערה, וישב שם י"ב שנה ועסק בתורה. ולאחר י"ב שנה 
מהמערה.  יצאו  והם  בטלה,  והגזירה  הקיסר  שמת  להם  והודיע  הנביא  אליהו  בא 
ואיתא בגמרא, "נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי )הם ראו בחוץ אנשים שחורשים 
את השדה וזורעים בו זרעים(, אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? כל מקום 
שנותנין עיניהן מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חיזרו 

למערתכם! הדור אזול וכו'.
ומובא בגמרא שישבו עוד י"ב חודש במערה ולאחר מכן יצאו. ואיתא בגמרא "בהדי 
פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא )שני הדסים( ורהיט 
חד  בחד,  לך  ותיסגי  לכבוד שבת.  להו  לך אמר  הני למה  ליה  בין השמשות, אמרו 
כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר ליה לבריה חזי כמה חביבין מצוות על ישראל, יתיב 

דעתייהו".
והנה רשב"י ברוב קדושתו היה כולו אש קודש, וממילא לכן כשיצא מהמערה וראה 
דבר שלא ניחא ליה, הרי עצם מבט עיניו הקדושות כבר גרם לשריפה במקום ההוא. 
ולכן כשראה בני אדם שחורשים וזורעים את שדותיהם ולא עוסקים בתורה, לא 

אז  שעה,  בחיי  ועוסקים  עולם  חיי  שמניחים  הזה  כדבר  יתכן  איך  הבין 
הבטת עינו הקדושות מיד גרם לשריפה.

 

ובסוף מה היה הדבר שהניח את דעתו, המעשה עם הסבא שרץ עם שתי בדי הדס 
חביבות  את  בזה  וכשראה  שמור,  כנגד  ואחד  זכור  כנגד  אחד  קודש,  שבת  לכבוד 
המצוות נח דעתו. וי"ל שקיום המצוות צריך לבוא מתוך חביבות ורגשי קדושה, ולא 
עמלק  מעשי  הוא  הקרירות  ענין  שכל  מלומדה.  אנשים  כמצוות  קרירות  מתוך  ח"ו 
מישראל  ואיש  איש  כל  על  האמיתית  החובה  אבל  בדרך",  קרך  "אשר  נאמר  שעליו 
הוא לקיים את המצוות בכל החיבה והתשוקה האפשרית. ובזוהר הקדוש מובא "כל 
תורה דלא בדחילו ורחימו לא פרחי לעילא", שהתורה שעולה למעלה היא רק התורה 
שנלמדת בדחילו ורחימו באהבה ובתשוקה לקיים רצון ה'. וממילא כאשר רשב"י ראה 
את החביבות הגדולה של ההוא סבא בהידור כבוד ועונג שבת, זה היה המעשה שהניח 

את דעתו.
ומזה רואים אלו מעשים נקראים רצויים לפני האדון התנא האלוקי רשב"י, ועל דרך 
זה אפשר לפרש את הבקשה "ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם", שהמעשים 
יהיו רצויים גם בעיני אדם של רשב"י. ואז כשמעשינו יהיו רצויים לפניו, נזכה שרשב"י 

"ימליץ טוב בעדינו".
*

מלאכתן נעשית על ידי אחרים
לפי  לומר,  דגנך מה תלמוד  ואספת  "ת"ר,  איתא,  ב'(  ל"ה  )דף  בברכות  בגמרא  הנה 
שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבן )שלא יעסוק בדרך ארץ, 
רש"י(, תלמוד לומר ואספת דגנך הנהג בהן )עם דברי תורה, רש"י( מנהג דרך ארץ 
)שאם תבא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה, רש"י(, דברי רבי ישמעאל. 
רבי שמעון בן יוחי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר 
בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא בזמן 
שישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים 
ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי 
ידן שנאמר  על  נעשית  עוד אלא שמלאכת אחרים  ולא  דגנך,  ואספת  עצמן, שנאמר 
ועבדת את אויבך וגו'. אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון 

בן יוחי ולא עלתה בידן".
מבואר בגמרא ששיטת רשב"י היא שכל אדם צריך לעשות את תורתו אומנותו כפשוטו 
ממש, שלא לעסוק בשום עסק מעניני עולם הזה, אלא אך ורק בתורה הקדושה, ואז 

הוא יזכה שהקב"ה ישלח לו ע"י אחרים את כל צרכו.
ולפי זה מובן מאוד שכאשר רשב"י יצא מהמערה וראה בני אדם שזורעים וחורשים 
את שדותיהם, הוא לא הבין איך יתכן כדבר הזה, וכי "מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי 
שעה". ובכח קדושתו הנוראה, עצם זה שלא היה ניחא ליה מהן כבר גרם לשריפה שכל 

מקום שהיה נותן בו את עיניו מיד היה נשרף.
ומדוייק  למערתכם!",  חיזרו  יצאתם?  עולמי  "להחריב  להם,  ואמרה  קול  בת  ויצאה 
בלשון הבת קול שבשמים לא הקפידו על אותם האנשים שחרשו וזרעו את השדות, 
ורק התנא האלוקי רשב"י מרוב קדושתו הנוראה וחיבת התורה שבערה בקרבו הקפיד 
וגרם שישרפו, שהמעשים הללו שהתורה היא לא בגדר אומנתו הם מעשים  עליהם 

שאינם רצויים לפני רשב"י.
ובסוף כשראה את ההוא סבא עם ההדסים שרץ עימהם בחביבות לכבוד שבת, וראה 

שחביבים עליו המצוות נחה דעתו.
לפניו  רצויים  כדי שיראה מעשים שיהיו  רום מעלתו,  לפי  רואים מזה שאצל רשב"י 
ישנם שתי אופנים, האחד להיות "תורתו אומנתו" במלא מובן המילה, בלא להפסיק 

לשום דבר וענין. והשני להגיע לדרגה של חביבות במצוות ה'.
והנה אנו במצבנו לא כל אחד הוא בדרגה שיכול לקיים תורתו אומנותו כדעת רשב"י 
כל  זה  אבל את החלק השני  פטורים מתפילה.  אפילו  היו  כך שהם  כדי  עד  וחבריו, 
אחד יכול להתחזק בזה לקיים את כל מצוות ה' באהבה וחיבה, כההוא סבא דרהיט 

בערש"ק.
ורעיי, חיזקו ואמצו בקיום התורה והמצוות בחביבות לקיים את רצון ה',  ולכן "אחי 
שהרי מי אינו רוצה שיחול עליו הברכות שאומרים בברכת המזון ונמצא חן ושכל טוב 

בעיני אלוקים ואדם - והאדם זה אפילו התנא האלוקי רשב"י זיע"א ועכ"י".

מעלה עליו כאילו עשאו
להגיע  זכינו  לא  אומנותו  שתורתו  רשב"י  של  שהדרגה  שאפילו  להוסיף,  יש  אמנם 
אליה, אבל יש ענין גדול להשתוקק להגיע לדרגה הזו, וההשתוקקות הזו היא חשובה 
מאוד בשמים. ומובא באור החיים שמי שמשתוקק לקיים את המצווה, גם אם בסוף 

לא הצליח לקיימה, הרי מעלים עליו כאילו קיים.
ושמעתי ממרן הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, בשם מרנא רבי חיים מוולאזין זיע"א, 
שכל חייל שאינו שואף ומשתדל להיות גנרל ורמטכ"ל, הוא לא חייל. כך בעבודת ה', 

מי שאינו שואף להגיע לרום המעלות אינו עבד ה'.
להשתוקק  גדול  ענין  שיש  אומנותו",  "תורתו  של  הזו  הדרגה  לגבי  י"ל  וממילא 
ולהתפלל שנזכה להתקרב למעלה הזו. ועי"ז נמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.

ונזכה שזכותו של התנא האלוקי רשב"י יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
*

יסוד שביסוד
הנה השבוע ביום שישי הוא ספירת "יסוד שביסוד", וביום זה נסתלקו שני גדולי עולם, 
האחד הוא מרנא רבי משה חיים לוצאטו זיע"א בעל "מסילת ישרים, והשני מהדור 

האחרון הרה"ק רבי שלמה מזוויהל זיע"א שהיה צדיק יסוד עולם.
ולהתחזק  ואפשר להתבונן  צריך  "יסוד שביסוד"  זה שהוא  וביום 

ביסודי עבודת ה'. והנה זה ברור שאם רוצים לבנות בנין 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

שבועות - ענייני חג השבועות
בהעלתך - נר שבת
שלח - מצות ציצית

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. לעבור כנגד המתפלל- אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ארבע אמות, 
ודווקא לפניהם אבל בצדיהם מותר לעבור ולעמוד, דהיינו שיעבור ויעמוד 
שם ולא ילך הלאה שלא יהיה כנגד פניהם ]שו"ע סי' ק"ב סעיף ד' ומ"ב 
מתפלל  אחר  אדם  והיה  תפילתו  השלים  אם  במ"ב[.  עוד  ע"ש  י"ז  ס"ק 
אחריו אסור לפסוע שלוש פסיעות עד שיגמור מי שמאחריו את תפילתו... 
וצריך לדקדק אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריו ]שו"ע סעיף ה'[ 

ולא ברור מדוע רבים מזלזלים בהלכה זו.

בכל דבר שיש שני מינים, כגון  ב. הכנת הבגד מליל ש"ק לשבת בבוקר- 
כלים ובגדים שייך ברירה ועל כן צריך לברור המין שרוצה ליטול עכשיו 
והשאר ישארו על מקומם ולא להיפך ]מ"ב סי' שי"ט ס"ק ט"ו[. וכ"ז שבורר 
מיד אבל לאחר זמן אסור אפי' נוטל הבגד שרוצה, ולכן אין לברור בלילה 

בגד בכדי שילבשו אותו בבוקר ]ומצוי כה"ג שמכינים לילד את בגדיו[.

ג. קופסאות שימורים ושפיכת מים מהם- בקופסאות שימורים של אפונה, 
גזר, תירס, סרדינים, וכדו' המעורבים עם משקה יש לחוש לאיסור בורר 

בשעה ששופך את המשקה מתוכו משום דהוי בורר פסולת מתוך אוכל.

ובצלים  שומים  לקלוף  אסור  לסעודה-  סמוך  שלא  פירות  קילוף  ד. 
כשקולף להניח, אבל לאכול לאלתר שרי ]רמ"א סוף סי' שכ"א[ והוא הדין 
בתפוחים, אגוזים ושקדים וכיוצ"ב ]מ"ב ס"ק פ"ד[ ומצוי בקיץ שקולפים 
אבטיחים, מלונים וכדו' לצורך הסעודה ויש להזהר שלא לעשות כן שלא 

בסמוך לסעודה.

ה. פגיעה ברכוש ציבורי ופרטי- לעיתים נתקלים בילדים או נערים הפוגעים 
מתקנים  האוטובוס,  בתחנות  האלקטרוני  השילוט  כגון  ציבורי-  ברכוש 
כנסת,  בתי  ורכוש  ספרים  וחמה,  קרה  שתיה  מכונות  משחקים,  בגינת 
ומוכרחים  כך בשתיקה  על  לעבור  וא"א  וכו'..,  בגינות  מערכות ההשקיה 

להעיר להם בנעימות והסברה.

גם במקומות מכירת הספרים של "בלוי" )בכניסה לביה"כ( צ"ע איך רואים 
גם  ולפעמים  ספרים  הקוראים  ילדים  רואים  כאשר  שבוע  כל  ושותקים 

פותחים את הניילון שסביבות הספר.

חייבים יסוד חזק, ובלא יסוד חזק הבנין יפול ולא יעמוד. כך בעניני עבודת ה', כדי להתחזק 
בזה צריך להעמיד את היסוד חזק, ואז הבנין יתקיים.

והנה היסוד שהוא מעמיד כראוי את כל עבודת ה', זהו לימוד המוסר, ועל זה כבר אמר 
על  שנאמר  שמה  וידוע  חייך".  היא  כי  נצרה  תרף,  אל  במוסר  "החזק  האדם  מכל  החכם 
התורה שהיא "תורה תבלין" שמצילה את האדם מהיצר הרע, הכוונה על אגדות חז"ל, שהם 

דברי מוסר לחזק את האדם בעבודת ה' ובתיקון המידות.
וכל אדם חייב להתחזק במוסר, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, וממילא כל אחד באיזה 

דרגה שהוא חייב לראות איך להתחזק בלימוד המוסר יום יום.
יוסף הצדיק  יוצא ביום שישי שהוא כנגד  ומעתה השנה תשע"ו שספירת היסוד שביסוד 
שמרמז על היסוד, ראוי מאוד להתבונן ולהתחזק במידות ובמעשים שיהיו רצויים לפניו 
נזכה  ובעזה"י  ההילולא,  בעלי  הקדושים  הצדיקים  זכות  את  לעורר  מסוגל  וזה  יתברך. 

לסייעתא דשמיא.

הערות לפרשת השבוע
"אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל, ואתה הפקד את הלוים"
פרש"י אך את מטה לוי לא תפקוד, כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו, ד"א צפה 
במדבר,  שימותו  ומעלה  שנה  עשרים  מבן  הנמנין  כל  על  גזירה  לעמוד  שעתידה  הקב"ה 
אמר אל יהיו אלה בכלל וכו', הנה לעיל עה"כ שאו את ראש כל עדת בני ישראל וגו', הביא 
הרמב"ן פרש"י ]אינו לפנינו[ שאו את ראש, כמו שאומרים לקוסטינר ארים רישא דדין, ופי' 
הרמב"ן דהמכוון הוא לגזירה דימותו במדבר אלו הפקודים, ולשון שאו את ראש יתפרש 

הריגה באם לא יזכו ע"ש.
מעתה י"ל דפירוש רש"י הכא בד"א הוא נמי על זה הענין, דכונתו לפרש דהכתוב אומר אך 
את מטה לוי לא תפקוד ומסיים בנתינת טעם ואת ראשם לא תשא, כלומר אל תפקדם כדי 

ואת ראשם לא תשא דהיינו הריגה בגזירת מתי מדבר. 
ואמר הכתוב עוד ואתה הפקד את הלוים וגו', והוא הטעם דכדאי הוא לגיון של מלך להיות 

נמנה לבדו, לפי ואתה הפקד וגו' והרי הם לגיון של מלך ]והא דהקדים רש"י טעם כדאי.
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

ידו  על  איש  יסעו  כן  יחנו  כאשר  המחנת  בתוך  הלוים  מחנה  מועד  אהל  "ונסע  א. 
לדגליהם" )ב', י"ז( יש לעיין מדוע נכתב דבר זה שנסיעתן כדרך חניתן במסע בני לוי דוקא. 
ואכן כבר נכתב לעיל בדגל מחנה יהודה "ראשנה יסעו" )שם ט'( וכבר שם כתב רש"י וז"ל, 
ושל ראובן  יהודה במזרח,  והעגלות באמצע, דגל  וכשהולכין הולכין כדרך חנייתן, הלוים 
בדרום, ושל אפרים במערב, ושל דן בצפון. אך לא נכתב דבר זה במפורש אלא אצל מחנה 

הלויים.
דהנה  ויל"ע  ימין.  דרך  דזהו  הרשב"ם  וכתב  צפון.  מערב  דרום,  מזרח,  נמנו:  הדגלים  ב. 
בגמ' יומא נח: איתא, דאמר רמי בר יחזקאל ים שעשה שלמה עומד על שנים עשר בקר 
שלשה פונים צפונה ושלושה פונים ימה ושלשה פונים נגבה ושלשה פונים מזרחה והים 
עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתה הא למדת שכל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך 
ימין למזרח. ע"כ. ומבואר דדרך ימין הוא בכיוון הפוך ממאי דמבואר אצלנו, והיינו דהתם 
חשבינן הסדר כלפי העומד בחוץ ומסתכל על הים והכא חשבינן כפי ההסתכלות מבפנים, 

וצ"ב בטעם הדבר.

תגובות
מה שהשיב הרב מנחם פריינד שליט"א על דברי בענין עניית ברוך הוא וברוך שמו, אפרש 
והרי  רק בחזרת הש"ץ,  לענותו  יותר, דבאתי רק לפרש מציאות הדברים שאין מקפידים 
דין שצריכים  יש  נראה משום דהרי  ולכן  עניית אמן,  יותר משום קלקול  יש לחשוש  שם 
שגם  וכיון  ממש,  הלחש  בתפלת  כמו  לעמוד  שיש  להגר"א  ובפרט  הש"ץ,  חזרת  לשמוע 
נתקנה להאינם בקיאים וכדי שלא יהא נראה כמברך עוד הפעם ברכות הללו לכן עונים 
ברוך הוא וברוך שמו, וכן יש לראות בברכות השחר שהרבה מקפידים אז לענותו, וכן בברכת 
הלל יש מקומות שעונים אותו בתחילתו וסופו, והטעם הוא כנ"ל כיון שיש מקומות שרק 
הש"ץ מברך לכן לא יהא נראה כמו שמברך ב' פעמים, משא"כ בספירת העומר שקבלו בכל 

המקומות שמברך כל אחד לכן אין עונים אותו.
בדברי חיזוק הבאתם דברי המ"ב שיש לכוין טעם המצוה של תפילין, והועתק רק תחילת 
ואין צריך לכוין ליציאת מצרים,  הקרא למען תהיה תורת ה' בפיך, ומשמע שזהו העיקר 

ובאמת יש לבאר כוונת הקרא מהו העיקר לכוין.
דוד אריה שלזינגר

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
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