
  
וישארו שני אנשי� במחנה ש� האחד אלדד וש� השני מידד (י''א, 

איתא במדרש תנחומא (פרשת  מי היו אלדד ומידד.נחלקו בהנה כ''ו) 
קמואל ב�  � ומידדהוא אלידד ב� כסלו�, ממטה בנימי�.  – מסעי) אלדד

  שפט�, ממטה אפרי�. 
  

היו, כי שאלדד ומידד אחי משה  � איתא בדעת זקני� מבעלי התוס' אבל
וישמע  (י''א, י') כשניתנה תורה ונאסרו כל העריות פירשו כול�, שנאמר

משה את הע� בוכה למשפחותיו, ודרשינ� על עסקי משפחות, וג� עמר� 
אבי משה פירש מיוכבד דודתו שהיתה אשתו, ונשא אשה אחרת והוליד 

ומצאתי קונדריס מרבי עמר� שהובא מרבי הלל ממנה אלדד ומידד. 
אני הלל ראיתי קבר של אלדד ומידד, והיה כתוב  � ר� ישראלשהיה מא

עליה� אלדד ומידד אחי אהר� מ� האב, ולא מ� הא�. ויש אומרי� אלדד 
האי  מצינו  הוא קמואל ב� שפט�. ותימה –אלידד ב� כסלו�. מידד  –

למימר שהיו אחי משה, והלא מצינו אלידד ב� כסלו� שהוא ממטה 
שהוא ממטה אפרי�, וצרי  לומר דמא� דאית בנימי�, וקמואל ב� שפט� 

  לי' הא לית לי' הא.
  

ואשתיירו תרי� גוברי� במשריתא שמי' דחד אלדד, התרגו� יונת� פי' 
ושמי' דתניי� מידד, בנוי דאליצפ� בר פרנ  דילידת לי' יוכבד ברת לוי 

כשגירש עמר� את  דהיינו �בזמ� דפטרה עמר� גברה ואתנסיבת לי' 
כל הב� הילוד היאורה תשליכהו,  � שביל גזירת פרעהבמצרי�, ב יוכבד

נראה  – ונולדו לה� אלדד ומידד ,הלכה יוכבד ונשאת לאליצפ� ב� פרנ 
   מ� הא�.או  � אלדד ומידד היו אחי משה מ� האבשיש מחלוקת א

  
מהגאו� ר' אברה� רעזניק זצ''ל המכונה עזריק�  הנה ראיתי דבר חדש

ששמ� אלדד ומידד לאו היינו שמ� העיקרי, וכמו בדורות  (אבני שה�)
הקדמוני� אנו מוצאי� אנשי� חשובי� בשני שמות, כמו יעקב וישראל, 
יוס" וצפנת פענח, יוכבד ושפרה, מרי� ופועה, יתרו שבע שמות, משה 
שבע שמות, ג� באלדד ומידד שמ� העיקרי הי' מישאל ואלצפ� בני 

בהחצי האחרו� של שמות� ''דד'' תרי עוזיאל, דאלדד ומידד נשתוו 
הראשו� וג� השני,  על עני� ''הדודות'' של אמ� לבעלהזימני, שזה מורה 

דד, כלומר נתגרשה מזה ונשאה  –דד, מי  –שהיא דודה לה�, וזה אל 
זה לא כפי' אחיו (לזה, ר''ל שגרשה עמר� במצרי� ונשאה עוזיאל 

בד במצרי� ונשאה אלצפ� ב� יוכ יאל, שעמר� גירשהתרגו� יונת� ב� עוז
פרנ  משבט זבול�) שלשניה� היתה יוכבד דודת� אחות אביה�, 
והולידה מעוזיאל את מישאל ואלצפ�, שזהו שמ� העיקרי של אלדד 
 –ומידד, וכל זה הי' כמוב� קוד� מת� תורה טר� שנולד משה, ומי 

ששאל על ההופעה הבלתי רגילה של שני אחי� שלקחו דודת� בזה אחר 
, ערוה בשלש, ערות דודת , ערות אשת אחי , וערות מחזיר גרושתו זה

צפ� ר''ל עפ''י הדיבור מכבשונו של  –אחרי הוטמאה, היתה התשובה אל 
צפ�, ואולי ש� אחיה�  �אל  –שאל, ואלצפ�  �מי  �עול�, וזהו מישאל 
נמצא שמישאל  ג''כ מורה על העני� הנפלא הזה,השלישי ''סתרי'' 

על ש� המאורע, וזהו שמ� העיקרי, והמה גופייהו אלדד ואלצפ� שניה� 
  ג''כ על ש� המאורע כמובא למעלה.ש הש� השני שלה�, ומידד

  
הנה אלדד  � , כי מישאל ואלצפ� אחיו הוא בגימטריאיש לרמז עוד בזה

חושבנא דדי�  ,ומידד אחי משה מ� הא� בדיוק גימטריא תרס''ג
והנה לפני  ג� יחוס שמ� הראשו� לשמ� השני,  כחושבנא דדי� בדיוק,

הוסי" עליו אותיות  ,קח חציו הראשו� של ש� מישאל ותמצא ''מי''
 ,''דד'' ויוצא מידד, ועתה קח חציו הראשו� של ש� אלצפ� ותמצא ''אל''
הוסי" עליו אותיות ''דד'' ויוצא אלדד, ואלדד כנראה הי' יותר גדול 

  ו לראשונה אע''פ שהוא הצעיר. בנבואה ממידד, ע''כ חשיב אות
  

אלדד ומידד,  היו זה דבר פלא למה לא נאמר מפורש בתורה מיובאמת 
הי' אלידד ב� כסלו� ממטה בנימי�,  �ובפרט לדעת המפרשי� שאלדד 

קמואל ב� שפט� ממטה אפרי�, למה שינה התורה את שמ�  �ומידד 
 'ז, ט''ז)עפ''י דברי המדרש רבה (י' וי''לוקרא אות� אלדד ומידד. 

לכ� התורה  ,לנבואה מחמת ענוה יתירה שהיתה בה� שאלדד ומידד זכו
י''א, ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק (עשתה כרצונ� ולא פירס� את שמות�. 

שהי' נחשבי� בעיניה� לשיריי�,  –וישאר''ו שני אנשי� במחנה  )כ''ו
למי שמחזיק עצמו לשיריי�,  –) לשארית נחלתו י''זכמו שדרשו בר''ה (

שהתורה כתבה ויקרא אל משה ע�  ,ויקראריש ב נמצאי�עי� זה וכ
אל''" זעירא לעשות כרצו� משה, שלא רצה לכתוב ויקרא אלא ויקר מצד 

וישארו שני אנשי�  כוונת הפסוק (י''א, כ''ו)ולפ''ז יש לפרש  ענותנותו.
 � שלכאורה די לכתוב –במחנה ש� האחד אלדד וש� השני מידד 

ענותנות�, על  לרמז  הוישארו אלדד ומידד במחנה, אלא התורה בא
  כסת� אנשי�.  בעצמ� שאע''פ שהיו גדולי הדור נהגו

  
מדרש  א)יש לפרש מי היו אלדד ומידד בד' אופני�.  � סיכו� הדברי�

קמואל ב�  �  ממטה בנימי�. ומידד אלידד ב� כסלו� –אלדד  �תנחומא 
אחי משה מ� האב.  – 'דעת זקני� מבעלי התוס ב)ממטה אפרי�.  שפט�

ר' אברה� רעזניק  ד)אחי משה מ� הא�.  –תרגו� יונת� ב� עוזיאל  ג)
  מישאל ואלצפ� בני עוזיאל.  היו – זצ''ל המכונה עזריק�

  
פרש''י  ב) ויע� יהושע ב� נו� וגו' ויאמר אדני משה כלא� (י''א, כ''ח)

 , לפי שהיו מתנבאי� משה מת ויהושע מכניס אתתנ� אל בית הכלא
, א� ממה נפש  ,זצ''ל הקשה ריגר הגאו� ר' שמחה זליג. ישראל לאר#

נבואת� ניתנה להאמר, הרי היו חייבי� להגידה, דהא הכובש נבואתו 
שקר היא, הרי נתחייבו מיתה, וא''כ  �עובר בלא תעשה, וא� נבואת
נבואה זו ש הגר''ח סולובייציק זצ''ל תי'למה אמר יהושע שיתנ� בכלא. 
ועד, לכ� מיתה לאומרה דוקא באהל מ � נאמרה לה� בתוספת הוראה

היו חייבי� להגידה, אבל כיו� נתחייבו, שהרי היתה נבואת אמת, ש לא
יש לכלא� על כ , וע''ז השיב  ,שלא קיימו התנאי להגידה באהל מועד

דהיינו כל עיקרו של התנאי להתנבא באהל  –אתה לי  המקנא –משה 
הריני מוחל על , לא הי' אלא לכבודי (שלא הי' ש� מבני ישראל) מועד

  כבודי, והרב שמחל על כבודו כבודו מחול. 
  

 –וישארו שני אנשי� במחנה  –עפ''י דברי המדרש רבה וי''ל באופ� אחר, 
הידי משה . ומגוג מה היו מתנבאי�, יש אומרי� על מפלתו של גוג

דרי� עפ''י הגמ' בסנה ותי' זא.ימיכא רהקשה ה (ממפרשי המדרש)
 גאולה עניניגליתי (בי לל – ושנת גאולי באה נק� בלבי) כי יו� צ''ט(

שהיו איברי יכולי�  יי לא גליתי (שלא הוצאתי דבר מפי) לאברעתידה
שע''י רוח  ,אמנ� איתא בספר ש''י. לשמוע, אבל בלבי הי' טמו� הדבר)

הקודש יכולי� לידע לפי שרואה ברוח הקודש, ואי� צרי  לגלות לו ע''י 
והנה  לידי רוח הקודש, הע''י ענוה המביא אמירה, וזה א''א לידע רק

ואמרו אי� אנו כדאי� להיות  ,אלדד ומידד נשארו במחנה ומיעטו עצמ�
 דש,שהי' בה� נחה עליה� רוח הקו הומתו  גודל ענו ,במינוי הזקני�

ולפ''ז י''ל על מפלת גוג ומגוג.  �והיו יכולי� להתנבאות על הגאולה 
אדני משה כלא�, דהיינו  � שאמר יהושעבזה  כוונת הפסוק (י''א, כ''ח)

דהא לבי לפומא לידע,  לה� כיו� שאומרי� נבואה על הגאולה, וזה א''א
 א''ל משה המקנא אתה לי ומי ית� כל ע� ה' נביאי�,לא מגלה, וע''ז 

ע''י רוח הקודש יכולי� לידע, וה�  בזה אתה עושה טעות, שהנה דהיינו
  המקנא אתה ל''י.  � ענוי� יותר ממני, ולכ  יודעי�, וזה שמדייק

  
בר שע''כ  ה� אומרי� נבואת שקר, שא''א לה� שיהושע ס נראה מדבריו

לדוכתא, למה  הנ''ל באות על הגאולה העתידה, וא''כ הדרא קושיאנלהת
וי''ל עפ''י דברי ת שקר. ואנב חייבי� מיתה מצד, הלא כלא� אמר

נוי הזקני� ילהודיע  שיו� מ –וירדתי ודברתי ) (ט''ו, כ''ההמדרש רבה 
כתוב בו (שמות, י''ט, י''א) הנה ש ,הי' חביב לפני הקב''ה כיו� מת� תורה

נוי הזקני� כתיב ש� יא" במוכי ביו� השלישי ירד ה' לעיני כל הע�, 
היו יות רוח הקודש על הזקני�, שלהשר –פירוש מהרז''ו  –ירידה 

הרי שהעני� שוה לקבלת התורה, ולכ  לי� לקבל הנבואה ע� משה, וכי
 ולפ''ז י''ל שהנה פרש''יהי' צרי  לירד ולהשרות שכינתו כמו בסיני. 

היו נדב ואביהוא  –ויחזו את האלקי� ויאכלו וישתו  (שמות, כ''ד, י''א)
בזה משמע שה� עשו דבר רע  � מתו  אכילה ושתי' גסלי� בו בלב מסתכ

(שמות, כ''ד,  שהסתכלו על השכינה בלב גס, והי' ראויי� לעונש, כמ''ש
כדי שלא  ,ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, והטע� שלא שלח ידו י''א)

עליה�  תאבלולערבב השמחה של שמחת התורה, כי בודאי כל ישראל י
, כלא� יהושע אמר מטע� זהש פ''ז י''לולמצד שה� גדולי ישראל. 
מחוייבי� מיתה מצד נבואת שקר, א''א ה� דהיינו אע''פ שסובר ש
 שלא לערבב השמחה, שיו� זהכדי הזקני�,  מינוילהמית� עכשיו ביו� 

  

 
פרשת 
  בהעלות 
  תשע''ז
  לפ''ק



, ואח''כ יענשו כלא� , לכ� בלית ברירא אמרהוא ממש כקבלת התורה
    .במיתה מצד נבואת שקר

  
בר ס, שיהושע אבל באופ� אחר זצ''ל, הפני� יפותוכעי� זה פי' דו''ז 

לית� אלדד ומידד לבית הכלא משו� חשד נביא שקר, כמ''ש (דברי�, 
אשר לא דברו ה' וגו' את הדבר איכה נדע  בלבב  ) וכי תאמרי''ח, כ''א

תנו אותו  � ולא יבוא, וכה''ג מצינו גבי אחאב שאמר ולא יהי' הדבר
ולא  דאמרינ� ש� דוקא א� דיבר לטובה נשוב, אלאלבית הכלא עד אשר 

 הי' לטובה אינו חוזר, אבל א�בא, הוא הדיבור אשר לא דיברו ה', ש
, א''כ מה שאמרו משה ר לרעה, כיו� דיכול לחזור בה אי� בו מיתהודיבה

 –משה  מה שהשיב ולפ''ז י''לאפילו א� יחי' אי� בו חיוב מיתה.  ,מת
א''כ בזה לאר#, שיהושע מכניס  � כיו� שניבאהיינו המקנא אתה לי, ד

כיו� שכבר נת� גדולה היינו דד, א� לאו יוכל לברר א� משה עצמו יכנוס
 ,זו ליהושע שוב אינו חוזר, כמו שמצינו מ''ש גבי שמואל שאמר לשאול
כיו� שכבר נית� המלוכה לדוד שוב אינו חוזר, א  זה דוקא לגבי דוד 

מל  , שמחל אי� מועילו דאפילו א� שלא רוצה למחול על המלוכה, ות
לא ש ,ל ע''זוחימשמחל על כבודו אי� כבודו מחול, אבל יהושע מסתמא 

אי� אתה  –רצה שימות משה והוא יכניס, והיינו דאמר המקנא אתה לי י
סו''ס ר#, וא''כ יכול לחזור בו, וא''כ אל בני ישראל מקנא אותי בהכנסת

''ל שנבואת� נבואת שקר, די י�ומידד מתנבא תברר א� אלדד''א להא
תית� אמיתית, ולא עוד שמשה ידע שיהושע לא יקפיד אפילו א�  היתה

לאר# לאד� אחר, שהרי משה אמר אח''כ  ישראל להכניס גדולה הזאת
) יפקוד ה' אלקי הרחות לכל בשר איש על העדה, והשיב לו כ''ז, ט''ז(

באו נא" שכבר נתדהיינו השי''ת קח ל  את יהושע איש אשר רוח בו, 
שהוא אלקי  ,שאל מהשי''ת משה הושע מכניס, אפ''האלדד ומידד שי

על איש אחר, והיינו משו�  אפילו � את רוחויתהרוחות לכל בשר, ש
  . כל ע� ה' נביאי� ומי ית� � יהושע לא הי' מקפיד, והיינו דאמרש
  

התפלל משה בפרשת פנחס  , שלכאורה צ''ע האי ואולי י''ל בדר  חידוש
יפקוד ה' אלקי הרוחות איש על העדה, הא כבר ידע מנבואת אלדד  –

של אלדד  נבואת�שבר שמשה ס וי''לומידד שיהושע יהי' המנהיג. 
א� יהושע  להתבטל שיי הי'  ,משה מת ויהושע מכניס �שאמרו  ומידד

ומכניס בנ''י  שהוא יהי' המנהיג דהיינו ,בה של הנבואהול על הטוחמי
 א� יהושע , שאפילווי''ל בדר  חידוש. ת הנ''לוכדברי הפני� יפו לאר#
 תנאי שמשה יכניס, אבל א� סו''ס משה מתרק ב , אבלמוחל ע''ז הי'
מוחל על ההטבה של נחשב ש לא זה ,מוחל הי' לא , אזסיאחר יכנאד� ו

ילת יהושע, וצריכה וכיו� שא''א שנבואת� תתבטל רק ע''י מח ,הנבואה
יפקוד ה'  �תפלל לכ� הי' משה מכל האופני� שיבואו, שתהי' המחילה ב

, ובזה הי' מוכח שיהושע גו' דהיינו שאד� אחר ולא יהושע יהי' המנהיגו
מכניס  ומשה עצמו ,חל בכל אופ�, ועי''ז הי' שיי  שנבואת� תתבטלמ

  . ישראל לאר#
  
) ויע� יהושע ב� נו� וגו' ויאמר אדני משה כלא� ויאמר לו משה המקנא ג

 �  כ''ט) כתב החזקוני �אתה לי ומי ית� כל ע� ה' נביאי� (י''א, כ''ח 
הא  ,מהו תשובתו של משהצ''ע  כול� מתנבאי� בעני� זה. הלואי שיהיו

שמשה אמר ליהושע שכדי להיות וי''ל  בודאי יהושע קינא על כבודו.
מנהיג ישראל צרי  לבטל ''דער זי '' וצרי  שדעתו יהיה רק לטובת כלל 

אדרבה כל כבודי  ,לכבודי – ישראל, וזהו פי' דברי משה המקנא אתה לי
 שאי� לי לעצמי רק צרכי כלל ישראל,ביאי�, הוא שכל הע� יהיו נ

ולמדי� מכא� שלמנהיגי ישראל הענוה היא דבר הכרחי ולא רק מעלה, 
נשתבחו  ,לפיכ  אבותינו ומנהיגינו כגו� אברה�, משה, דוד, והלל, ורבי

  שבלעדה לא היה אפשר לה� להיות מנהיגי ישראל.   ,במדה זו
  

לדד ומידד היו מהנבחרי� שאע''פ שא ,עפ''י דברי הספרי וי''ל עוד
של  כיו� שחששו להבזיונות לא הלכו לאהל מועד, ,להיות מהזקני�

הלואי  � וע''ז אמר משה ומי ית� כל ע� ה' נביאי�  תרי�,נוהשני� ה

שיהיו כול� מתנבאי� בעני� זה, דהיינו שכלל ישראל צריכי� נביאי� 
  ומנהיגי� כאלו שמותרי� על כבוד� בשביל כבוד� של אחרי�. 

  
עפ''י  וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק מסגיעט זצ''ל (ייטב פני�)

) ויאמר וגו' א� יהי' נביאכ� ה' במראה אליו אתודע ח' –י''ב, ו' הפסוק (
בחלו� אדבר בו לא כ� עבדי משה וגו' פה אל פה אדבר בו ומראה ולא 

לא כ�, הלא די לומר ועבדי משה  – מלות למה נאמר יש להעירבחידות. 
ע''פ  ותי'כי הוא לא כשאר נביאי�.  מוב�ממילא וגו' פה אל פה אדבר, ו

קבל נבואה ל זכה הטע� שמשהשפירש , הישמח משה זצ''ל דברי זקנו
והאיש משה עניו מאד,  (י''ב, ג') שנאמר מה עפ''י במראה ולא בחידות,

 וי''ל עודמכל הנביאי�. הוא הקדמה שמפני כ  זכה לנבואה יתירה יותר 
מפני היותו בחינת מ''ה, והי' יודע וסובר בעצמו שהוא קבל נבואתו רק 

, כלו� נתתי ל  גדולה אלא בשביל ישראל –בשביל ישראל, וכמאמר� 
נזופי� לא נתיחד הדיבור ע� משה, וזהו כוונת נ''י בובאותו זמ� שהיו 

ר''ל בשביל הפסוק (דברי�, ל''ד, י') ולא ק� נביא עוד בישראל כמשה 
ישראל כמשה, לכ� לא הי' בינו לבי� קונו שו� מס  המבדיל, ולא הי' 

ה הדבר, היינו לא ''בז –צרי  שו� דבר אמצעי להנבואה, ע''כ הנתבא 
מכח עצמ�  שאר נביאי� סברו שנבואת� הי' בחידה ומשל, משא''כ

''י אנכ � בחינה זו שאומר על עצמו –וזכות�, וכבר איתא בספה''ק אנכי 
זה עומד ומפסיק בי� ה' וביניכ�, לכ� הוצרכו לקבל הנבואה ע''י  �

בכ''ה,  –אמצעי, היינו להבי� הנבואה מתו  משל וחידה, וזה שהתנבאו 
א� יהי' נביאכ� ה' במראה  –דמיו� להמשל והחידה, וזה שנאמר  היינו

אלי''ו (דייקא) אתודע בחלו� אדבר ב''ו (דייקא) בשביל שסובר 
דה או חלו�, לא כ� עבדי יחאליו בו בזכותו, לכ� צרי  ל המגיעשהנבואה 

 הי' סובר, אלא שהוא אינו כלו�, ונבואתו לא ''לא כ�''משה ר''ל שהוא 
כי א� בשביל ישראל, ע''כ פה אל פה אדבר בו ר''ל בתוכו  ,בשביל עצמו

 –עמדו ואשמעה מה יצוה ה'  � ומראה ולא בחידות, וז''ש משה בעצמו
  �, דהיינו בזכותכ�. ''לכ – לא בזכותי כי א�

  
 דבר אמצעי כמו משל וחידה,ל טע� שמשה לא הוצר  בנבואתו וי''ל עוד

כי א�  משא''כ שאר נביאי� לא זכו לנבואת� קבל נבואתו מה',ש ו�כי
נבואת� ממשה, כמ''ש  ובלהזקני� ק –ע''י משה, וכדאיתא במדרש 

 נבואת� הי' נביאי�) ואצלתי מ� הרוח אשר עלי , וכ� שאר י''א, י''ז(
 הי' מכחו של משה, לכ� הוצר  אמצעי, משא''כ אלדד ומידד נבואת�

מתנבאי� ש אמרוה� ז''ש ויתנבאו במחנ''ה ר''ל שומה' ולא ע''י משה, 
לא הי' ע''י נבואת� ולא בזכות עצמ�, וממילא מוב� ש ,מכח המחנה

 –משה, וז''ש ויר# הנער וגו' ויאמר אלדד ומידד מתנבאי� במחנה 
פרש''י  –, ויע� יהושע וגו' כלא� מה' ולא ע''י משה זכו לנבואהדהיינו ש

הטל עליה� צרכי ציבור וה� כלי� מאליה� ר''ל שלא יהי' בכח� למלא 
ה� כלי� נמנעי� מאליה� מלומר שזכו ממילא משאלות צורכי ציבור, ו

ויאמר לו  –לא ע''י משה כי א� בשביל הציבור  , היינולנבואה מאליה�
מאתי ועל ידי, ומי  תה לי ר''ל שיצטרכו לי לקבל נבואת�מקנא אמשה ה

  שלא ע''י אמצעי. וכלומר  ,ית� וגו' כי ית� ה' את רוחו דייקא עליה�
  

 וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל אב''ד יאס,
מה' ולא ע''י משה,  הי'שאלדד ומידד ל שמוכח מתו  נבואת� ש

ויהושע מכניס, ונבואה כזו שהי' רע למשה לא  מת משה –תנבאו שנ
ע''י משה, ולכ� אמר יהושע הטל עליה� צרכי ציבור, ואז מסתברא שהי' 

תכלה נבואת� ממילא ו ,ע''י משה רקולא יתנבאו  ,יצטרכו לבחינת משה
זאת, ויאמר לו משה וגו' ומי ית� כל ע� ה' נביאי� כי ית� ה' את רוחו 

ונבאו בניכ�  ,, ונזכה במהרה לישועות הנבאותישלא על יד � עליה�
  נו אכי''ר. יחדש בקרבנו במהרה בימויתחדש רוח נכו� ו ,ובנותיכ�

  
  

  
�מתנגד אחד שאל את הרה''ק מרוזי� זצ''ל הלא ידוע כי צדיקי� ראשוני� חיו בדחקות, ומדוע צדיקי� של היו� חיי� ברחבות  � ומי ית

ונוסעי� במרכבות מהודרות. ענה לו הרה''ק בי� אלה שבאי� היו� להצדיק ישנ� שלשה סוגי�. א) חסידי� ואנשי מעשה. ב) בעלי בתי�. ג) 
דיק מקבל מאת הראשוני� הוא נות� לדברי� שבקדושה, את הכס" מבעלי בתי� הוא נות� לכלכלת ביתו, אנשי� פשוטי�. את הכס" שהצ

הכס" שהוא מקבל מהאנשי� פשוטי� הוא קונה עגלה וסוס, והנה בדורות הראשוני� היו מעטי� מהסוג השלישי וע''כ לא היו בידיה� בו
לאה מסוג זה עד כדי כ  שג� מרכבות מהודרות אפשר לקנות. (מגדולי התורה די כס" לקנות סוס ועגלה, אבל היו� לדאבוננו הרי הקופה מ

  והחסידות)
 

הרב ש  זצ''ל הי' עומד ומתפלל בבית המדרש ''ירחי כלה'' ''במערב'', שאלו אותו מדוע אי� הוא עולה  –וישארו שני אנשי� במחנה 
  א� היית יודע איזו הנאה יש לי כאשר אני יושב בי� יהודי� כמו כל יהודי, לא היית שואל שאלה זו.  –להתיישב ''במזרח'', השיב 

  
הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל סיפר, ששמע מאחד מעיר ראדי�, שאחד מתלמידי החפ� חיי� זצ''ל שהי' סומא רח''ל התחת�,  –קל נא רפא נא לה 

לא. אמר  –את החת�, א� הוא רואה את הכלה, השיב החת�  שעת החופה שאלקידושי�, בהמסדר לו  להיות ממנו החפ� חיי� זצ''ל ביקש
אתה רואה את הכלה. השיב החת�  –החת� עוד הפע� להלא מבואר בגמ' שאסור לאד� לקדש את האשה עד שיראנה, שאלו  –החפ� החיי� 

  תו כהלכתה. דש את כליקוזר ראיה לעיניו, וראה את הכלה, כ�! וכ  הי' החת� תחת חופתו נתרפא, וח –
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