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בסיעתא דשמיא,  ערש"ק ט’ אייר התשע"ז

"ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ֹמֶׁשה ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהֹּקֶדׁש ִמֵּבית 
ַלָּפֹרֶכת ֶאל ְּפֵני ַהַּכֹּפֶרת ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֹרן ְוֹלא ָימּות ִּכי ֶּבָעָנן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכֹּפֶרת" 

)טז, ב(.

מפרש רש"י: ‘כי בענן אראה’ – כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני. ולפי 
שגילוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבוא’.

לכאורה: מהלשון "ואל יבוא" משמע שהוא קשור למה שאמר לפני כן "דבר 
אל אהרון אחיך", ומהו החיבור?

והאלשיך הקשה: מה זה שאמר הכתוב "דבר אל אהרון אחיך"? מי אינו יודע 
שאהרון הוא אחיו של משה?

וביאר הגאון רבי בנימין ישראל איסר קצנלבוגן זצ"ל, בעל "אבן ישפה", על פי 
המובא בתורת כהנים )ספרא אחרי מות, פרשה א’(: ‘אחיך בבל יבוא, ואין משה 
בבל יבוא’, ועלינו למצוא טעם: מדוע הציווי "ואל יבוא בכל עת אל הקודש" 
לא נאמר על משה? למה הותר למשה לבוא בכל עת אל מבית לפרוכת – 

ואילו לאהרון נאסר?

ונראה, ע"פ מה שכתב הר"ן בדרשותיו )הדרוש השמיני(, שמדרגת נבואת משה 
רבינו ע"ה היתה למעלה מדרגת כל הנביאים בכמה וכמה פרטים, ואחד מהם 
הוא: שנבואת שאר הנביאים היתה באה בהדרגה, מעט מעט, והיו צריכים הכנה 
והזמנה לזה, וגם היה צריך להתבטל מהם כח הגוף בעת הנבואה, ואילו נבואת 
משה רבינו היתה בשפע בפעם אחת, ולא היה צריך שום הזמנה והכנה, וזו 
מדרגת נבואה ששום אדם לא יכול להגיע אליה, וזה נכלל בפסוק "ולא קם 

נביא עוד בישראל כמשה" )ע"ש באריכות דבריו הנפלאים(.

ויתכן לומר, שמפני זה הותר למשה רבינו להיכנס מבית לפרוכת בכל עת, כי 
דוקא לאהרון נאסר להיכנס משום גילוי שכינה )כדברי רש"י(, והיה צריך הכנה 
והזמנה לזה, ואמנם ביום הכיפורים סייעה לו עצם קדושת היום לקבל את 
הקדושה; ולעומת זאת משה רבינו, כיון שלא היה גופו חוצץ מפני הנבואה 
והיה מוכן בכל עת להביט תמונת ה’, לכן הותר לו לבוא בכל עת אל מבית 

לפרוכת, כדברי התורת כהנים: ‘אחיך באל יבוא, ואין משה בבל יבוא’.

)שיר השירים רבה, פר’ ד’(: ‘לא משה גדול מאהרון, ולא  והנה, אמרו במדרש 
אהרון גדול ממשה בתורה. ר’ אבא אמר: משל למלך שהיו לו שתי מרגליות 
טובות, ונתנן בכף מאזניים, לא זו גדולה מזו, ולא זו גדולה מזו, כך הם משה 
ואהרון שוים. א"ר חנינא בבר פפא: ברוך המקום שבחר בשני אחים האלה, 

שלא נבראו אלא לתורה ולכבודן של ישראל’.

ואולם, אף על פי שבתורה היו שווים, מכל מקום במדרגת נבואה היה חלוק 
אהרון ממשה, כנתבאר, ועל פי זה יתבאר היטב הפסוק שלפנינו: "ויאמר ה’ 
אל משה דבר אל אהרון אחיך", דהיינו אף שהוא אחיך ושווה לך בתורה, 
מכל מקום אני אומר "ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת", כי הוא, 
)ושלל לא יחסר( להבדיל ממך, צריך הכנה והזמנה לזה! 

"ְוִׁשַּלח ְּבַיד ִאיׁש ִעִּתי ַהִּמְדָּבָרה" )טז, כא(.

אומרת הגמרא ביומא )דף סו:(: "ומיקירי ירושלים היו מלווין אותו עד הסוכה 
הראשונה".

הערה נפלאה היה הגאון רבי מרדכי יהודה לייב זק"ש זצ"ל - רבה של שכונת 
"זכרון משה" בירושלים וראש ישיבת "בית זבול" - אומר כאן:

נתבונן לרגע: אותם "יקירי ירושלים", היה בידם לשאוב קדושה וטהרה 
ממעמד בית המקדש בעבודת יום הכיפורים מתחילתו ועד סופו, ככל יתר 
הכהנים והעם שהיו אז בעזרה במעמד נורא ונשגב זה, שאין כמותו אלא פעם 
אחת בשנה. ובכל זאת, הם העדיפו לצאת מהבית מקדש וללוות את המשלח 

את השעיר מחוץ לירושלים, כדי להנעים לו את דרכו ולהיות לו לצוותא.

מאומה לא נודע לנו על אישיותם של אלו שזכו לתואר "יקירי ירושלים" – לא 
על גדלותם בתורה, לא על עבדותם, לא על מידותיהם – מלבד זו: הצטרפותם 
לאדם שהוליך את השעיר לעזאזל. חז"ל כל כך העריכו את אלו שבחרו לעשות 
כך, עד שנתנו להם את התואר "יקירי ירושלים". ללמדך שגדולה מידת החסד 
)מילי דמרדכי( יותר מהשתתפות בעבודת יום הכיפורים! 

"ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹוֵלל, ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט:  ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם, ֲאִני ה' 
ֱאֹלֵקיֶכם" )יט, י(.

מפרש רש"י: 'לא תעולל - לא תטול עוללות שבה והן ניכרות. איזהו עוללות? 
כל שאין לה לא כתף ולא נטף. ופרט כרמך -  גרגרי ענבים הנושרים בשעת 

בצירה'.
הלשון "וכרמך לא תעולל" אינה מובנת, כי בפשוטו נשמע שבה הכתוב 

להזהיר שלא יעשה את כרמו עוללות, וזה דבר שאין לו הבנה.
אומנם נוכל לפרש שזהו לשון שהסברו הוא היפך המובן הפשוט, בדומה 
לפסוק "ודישנו את המזבח" )במדבר ד, יג(, שכפי פשוטו כוונתו שיתנו עליו דשן, 
אך באמת הכוונה כפירוש רש"י )שם(:  'ודשנו – יטלו את הדשן מעליו'. וכן 
מצאנו באיוב )לא, יב(: "ובכל תבואתי תשרש", שכפי פשוטו כוונתו: לשרשו 
)להשרישו( בארץ, אך האמת היא: לשרשו )לעוקרו( מן הארץ. ולפי זה אף כאן 

כוונת "לא תעולל" – לא תסיר את העוללות כדי לקחתם. ועדיין קשה, שיותר 
היה ראוי לומר "ועוללות כרמך לא תלקט".

לא תלקט", כי המילים 'לא  עוד קשה מה שהוסיף הכתוב "ופרט כרמך 
תלקט' הן שלא לצורך, ודי היה לומר "ופרט כרמך לעני ולגר תעזוב אותם"?
ולבסוף: מה זה שסיים "אני ה' אלוקיכם", בלשון רבים, אחר שפתח בלשון 

יחיד: "וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם"?
ומפני כל אלו, נקט הגאון רבי זאב וואלף טננבוים, בעל "רחובות הנהר", בביאור 

נפלא:
נתן  )שמות רבה, פרשה לה(, על אדם שלא  ידוע המעשה שהובא במדרש 
מעשרות מתבואותיו, ולשנה הבאה לא עשתה שדהו תבואה אלא בשיעור 
המעשר שהיה עליו להפרישה בשנה שלפניה. הרי ראינו שעונשו של האיש 
הגוזל מתנות עניים – שתבואתו מתמעטת ונשאר לו עצמו רק השיעור שצריך 
היה להפריש לעניים. ולפי זה אף מי שאינו משאיר את העוללות לעניים, 
סופו יהיה שכרמו יגדל רק עוללות – מה שהיה ראוי להשאיר לעניים, וכן עם 
ילקט את הענבים הנופלים על הארץ, שהם ה'פרט', סופו שיהיה הוא עצמו 

עני וילקט את ה'פרט'...
עוד יש להקדים, שציווי הקב"ה שהעשיר יתן מתנות לעניים, הוא משום 
שחלק העני נמצא אצל העשיר, וזאת מפני שהעני חטא בגלגול זה ובגלגול 
אחר, ונגזר עליו שיתפרנס בדרך בזיון ע"י העשיר, ולכן אם העשיר אינו נותן 

לו את מה שהוא ממילא שלו – ראוי הוא לעונש.
מעתה, כאשר הפסוק אומר "וכרמך לא תעולל" – כוונתו להזהיר את בעל 
הכרם שיתן את העוללות לעני, שאם לא כן יגרום לעצו שאחר כך לא יהיה לו 
אלא מה שהיה ראוי לעני, דהיינו העוללות, וזהו "וכרמך לא תעולל" – על תגרום 
שבכרמך יהיו רק עוללות, ואחר כך הוסיף ואמר: "ופרט כרמך לא תלקט" – 
אל תגרום שתהיה עני ותצטרך אתה בעצמך ללקט פרט, וסיים הכתוב: "אני 
ה' אלוקיכם" – משגיח ודיין על שניכם, אתה והעני שהפקדתי בידך את שלו!
)רחובות הנהר( ודברי פי חכם חן! 

"ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו" )יט, ג(.
הרה"ק רבי מאיר יחיאל  סיפר הגאון רבי יחיאל פישל כהן ז"ל: בהיות פעם 
מאוסטרובצה זצ"ל בוורשא והתאכסן בביתו של אחד מחסידיו, סיפר לו 
החסיד כי זה עתה התקינו אצלו טלפון בביתו, וזה היה אז דבר חידוש. לקח 

הרבי את הטלפון בידו וקידשו בדברי תורה, וכה אמר:
הנביא בישעיה )מג, ז( אומר: "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף 
עשיתיו", כלומר כל מה שנברא ונוצר בעולם הזה, הכל לכבודו ברא ויצר. אם 

כן מה ניתן ללמוד מהמצאת הטלפון?
ומיניה וביה אמר, שבזה אפשר ליישב את קושיית המאירי ביבמות )ה:( על 
הגמרא )שם ו.( 'תניא, יכול אמר לו אביו היטמא בבית הקברות והוא כהן, יכול 
ישמע לו, תלמוד לומר 'איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו', כולכם 

חייבים בכבודי'.
והוקשה למאירי, למה לי פסוק לכך, תיפוק ליה שהוא רשע, ולא נחשב 

'עושה מעשה עמך', ע"ש.
אך ע"י המצאת הטלפון ניחא, לעולם ב'עושה מעשה עמך' עסקינן, וכאן 
מדובר שאביו נמצא במקום רחוק, ויש הבדל של שעות בין מקום מגוריו 
למקום מגורי בנו, ואביו מצלצל בטלפון בשעה שאצלו כבר מוצאי שבת, 
ואצל הבן עדיין שבת, יכול יהא חייב לשמוע לו, ת"ל איש אמו וגו', כולכם 
)להתעדן באהבתך( חייבים בכבודי. 



המעשה שלפנינו התרחש בשנתיים האחרונות, עם 
קבלן שיפוצים יהודי בבורו פארק - לצורך הסיפור 
נקרא לו ר' משה. לר' משה יש שותף גוי אשר זכה 
ב-50% ממניות העסק של ר' משה לאחר שנתן לו 
הלוואה שחלקה הפך מענק, מפני שר' משה הסתבך 

עם הבנקים ועמד בפני פשיטת רגל.
ממש בשעות האחרונות, לפני שנציגי הבנק עמדו 
לעקל את נכסיו של קבלננו הצדיק ולהופכו לפועל 
זוטר וחסר כל, הוא הצליח לשכנע את סטיבן הוקברג, 
קבלן חשמל נוצרי, להלוות לו חצי מליון דולר. במהלך 
חמש שנות השותפות החל הוקברג לזנב בר' משה, 
לנהל משאים ומתנים מאחורי גבו, ואף נתפס לא פעם 

ולא פעמיים בגניבות ציוד וכסף.
הסכסוך בין השניים צבר תאוצה מבהילה. בוקר אחד, 
ניסה ר' משה לפתוח את דלת משרדו וגילה שהוחלף 
המנעול. מעטפה הודבקה לדלת הפלדה, ממוענת לר' 
משה. הוא פתח אותה וקרא: "יהודי נבל, מהיום העסק 
כולו שלי ועדיף שתנטוש אותו מבלי לצייץ הרבה... 

ואתה מספיק חכם להבין..."
לנהל כמה  נאלץ  הוא  בעקבותיו  האיום היה ברור. 
שיחות קצרות עם כמה טיפוסים מפוקפקים, שמבלי 
לדבר הרבה רמזו לו שאם הוא לא פורש לחלוטין מבלי 
שום תביעות ממוניות משותפות, אזי הוא צפוי להיעלם, 
ונידחת באחד  ה' ישמור, באיזו יציקת בטון שכוחה 

מאתרי הבניה שבפרברי ניו-יורק.
ר' משה התחיל לרעוד מבלי שליטה. לחץ הדם עלה לו 
פלאים. הרופא גילה אצלו סוכר 400, ובקיצור תקפה 
אותו חרדה איומה. אחד משכניו, חסיד חביב ששמע 
מה עובר על שכנו השיפוצניק, הציע לו הצעה מיוחדת. 
"ר' משה, סע לאדמו"ר ישעיהל'ה מקערעסטיער, 
ישועה.  בקש  עליך,  שיסנגר  בקש  קברו,  על  תבכה 
מובטחני שלא תצא מאוכזב. לאדמו"ר יש ניסיון מצויין 

עם גויים רשעים שמתעללים ביהודים..."
לאחר התייעצות בת דקותיים עם רעייתו המודאגת 
גיבורינו  הזמין  הרגעה,  כדורי  כמה  ובליעת  שתחי' 
כרטיס טיסה, וכבר למחרת טס לאירופה, לציון של 
האדמו"ר. הוא הרטיב את השיש בדמעותיו והתחנן 

שהאדמו"ר יסנגר עליו בפני בית דין של מעלה, ויסיר 
מעליו את הרעה החולה הזו בדמותו של השותף הגוי, 

שממלוה הפך לנושה ואחר כך למאיים ואלים.
יומיים וחצי, בג' באייר, ביום היארצייט של  אחרי 
האדמו"ר, חזר ר' משה לבורו-פארק ולתדהמתו נודע 
לו כי לפני מספר שעות שותפו המרושע עבר שבץ 
מוחי, וכל הנסיונות להצילו עלו בתוהו - ובאה לר' 

משה הרווחה. 
יושב לו ר' משה בינו לבין עצמו על מרפסת דירתו 
רגוע, שליו, נושם לרווחה, ומחליט שהוא חייב לאדמו"ר 
הכרת הטוב עצומה. מה עושים? פשוט מאד, "אני כותב 
סופר  ע"י  האדמו"ר  של  נשמתו  לעילוי  תורה  ספר 
ירושלמי צדיק, חסיד וירא אלוקים מרבים, יעלה כמה 

שיעלה" - חשב.
החליט ועשה, ומיד אחרי שבת קודש עלה על מטוס 
בקו ניו יורק - תל אביב. ערך בדיקות ותחקירים מקיפים 
בקרב מכריו וידידיו בישראל, עד שקיבל את כתובתו 
של סופר סת"ם מעולה, מטופל במניין צאצאים, אברך 

אציל במידותיו והנהגותיו, אשר קילמס מעט סת"ם.
בשעת לילה דופק ר' משה על דלתו של הסופר עדין 
הנפש – ר' בנימין אלתר הכטמן )שם בדוי(, ונכנס לתוך 
דירה צרת מידות שרצפתה גדושה מזרונים ועליהם 
בני תשחורת מתוקים הנמים את שנת הלילה לקראת 

בוקר של תורה. 
לאחר שהשניים דילגו וקיפצו מעל גדולי הדור הבא, 
התיישבו להם על שני כסאות פלסטיק בפינת האוכל 

ושוחחו על רקע הנשימות המתוקות של הילדים.
"ר' בנימין מכובדי, שמעתי עליך גדולות ונפלאות. 
בוא נחתום עוד הלילה חוזה על כתיבת ספר תורה. 
המחיר הוא החלק הזניח בעיסקה בינינו. אני משלם 
מה שתבקש ולא מתמקח. ברור לי שאתה מקיים את 
כל ההידורים ההלכתיים. אם אתה משיב לי "כן", אני 
משאיר אצלך במזומן מיקדמה בריאת בשר, ומבחינתי 
עוד 18 חודש הספר מבליח לעולם במלוא הדרו", כך 
וליבו גדוש בהכרת הטוב לר'  נאם ר' משה הנרגש. 

ישעיהל'ה. 
ר' בנימין אלתר הסופר הביט בעין אוהבת בקבלן 

השיפוצניק ושאל: ר' משה, דע לך, אני לא זול! 
כל מחיר מקובל עלי... כבר אמרתי לך, קטע הקבלן 
את דברי הסופר, שתבין ר' בנימין, הספר שתכתוב 
הוא לעילוי נשמת האדמו"ר שלי שהציל את חיי, ר' 
ישעיהל'ה שטיינר קערעסטירער זצ"ל, והחיים שלי 

שווים כל מחיר!
ר' בנימין אלתר הזדקף ומבט משתאה הבזיק בעיניו: 
ר' ישיעהל'ה? הייתי לפני שבוע, בג' באייר יום פטירתו, 

על ציונו!
ומה ביקשת? שאל הקבלן. מסוקרן עד קטון הנימים 

של דמו.
מה אגיד לך ר' משה, אני אומנם סופר סת"ם מאד 
אהוד ומחזיקים ממני גדולי הרבנים והאדמורי"ם, אך 
בשנה וחצי האחרונות לא כתבתי מילה. נסתמו הבארות 
המעיין יבש... אפילו מזוזה קטנה לא הזמינו ממני. וכבר 
כלתה פרוטה מן הכיס ועוללי שואלים ללחם, ואין. יש 
לי שכן, חסיד חביב, ששמע על מצוקתי והציע לי: ר' 
בנימין, קח ממני הלוואה 300 דולר וסע לציונו של ר' 
ישעיהל'ה, בקש ממנו שיסנגר עליך, ובעזרת ה' יפתחו 
לך מעיינות הישועה". בכיתי שם בדמעות והרטבתי את 

השיש... והנה אתה כאן מזמין ספר!
שני יהודים יקרים שאינם מכירים זה את זה, האחד 
מבורו פארק, במצוקה עקב איומים, ורעהו מירושלים 
במצוקת מזומנים, מגיעים יום אחר יום לציון הצדיק 
מסלובקיה ומעתירים לישועה, ויד ההשגחה העליונה 
מחברת ומדביקה ביניהם באופן מדהים, ומקיימת את 

בקשתם כמעט באותו יום.
ולא פחות חשוב - הנה הם שותפים לכתיבת ספר 
תורה לעילוי נשמת האדמו"ר ר' ישעיהל'ה, המגלם, 
כמו קדושים רבים לפניו ואחריו את המימרא "צדיקים 

גם במותם קרויים חיים".
פורסם לרגל יום היארצייט לאדמו"ר רבי ישעיה ב"ר 
בשבת  וחל  התרפ"ה,  בשנת  נפטר  אשר  זצ"ל,  משה 

שעברה, ג' באייר. יהי מליץ יושר בעדנו.
)יש"כ לסופר ר' קובי לוי(  

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור 
ואריה  נסים  מרגו,  בן  יהודה  בהפצה.  והמסייעים  התורמים  וכל 

דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. מאיר בן חיים

לרפואת
ראובן בן שרה,  נסים 

בן חורם, משה בן 
נחמה בתושח"י

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה, שושנה פורן בת טאוס, יעל בת 
רבקה, חנה יונה בת רומיה, מרים בת תמר, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע"ה, רחל בת פנינה 

פרלה ע"ה. יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז"ל בן אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם...

א. האם צריך לעמוד בפני גבאי צדקה?
תשובה: כתב הגאון רבי אליהו מלובלין זצ"ל בשו"ת יד אליהו )ס"ס נד( והובא בפתחי 
תשובה )יו"ד, רנו א(, העיקרי הד"ט )יו"ד, כו לא( והבן איש חי )ש"ב, כי תצא, יט( שנכון לעמוד 
בפני גבאי צדקה בשעה שגובין, וכן בפני כל עושי מצוה בשעה שעושין. ומקור דין זה 
הוא מהמשנה הידועה בביכורים )פ"ג מ"ג( שכל בעלי אומניות שבירושלים היו עומדים 

לפני מביאי הביכורים ושואלים בשלומם וכו’. וחיוב זה הוא מדרבנן )פנ"י קידושין לג.(.
ונחלקו הראשונים, האם הוא חיוב גמור או ממידת חסידות. המהרי"ץ גיאות )ב’שערי 
שמחה’, אבל, לח(, הרמב"ן )בתורת האדם, כו( והטור )יו"ד ס"ס שסא( ס"ל שהקימה היא רק 

ממידת חסידות, וכתבו זאת לגבי קימה בפני מלווי המת, וכתבו הפרישה והט"ז )שם( 
שה"ה בכל עוסקי מצוה. ומאידך, הכלבו )ס’ קיד( והאורחת חיים )לרא"ה מלוניל, הל’ אבל 

אות כז( כתבו שהוא חיוב גמור. וכן נראה לכא’ בתשב"ץ קטן )תקלה-תקלו ויל"ע(.

וכתבו האחרונים הנ"ל, שכשנוטל שכר על מעשיו א"צ לעמוד בפניו, כי עושה כן 
להנאת עצמו. אך כתב בשו"ת מנחת יצחק )ח"י ס"ס פו( שבאופן שאילולי הוא לא היתה 
מתקיימת המצוה, י"ל שנחשב בכלל ‘עושי מצוה’ הגם שנוטל שכר. ע"כ. וכן נראה 
מסתימת הט"ז )שסא, ב( ע"ש. וע"ע בגמרא בב"ב )ט.( גדול המעשה יותר מן העושה 

וכו’. וע"ש בהגהות היעב"ץ שהוא מצד שמתבייש וסובל עלבונות.
והגאון רבי רפאל יוסף חזן זצ"ל בעל החקרי לב )סבו של הגר"ח פלא’גי, מנ"כ בהר הזיתים 
- במערכי לב, ח"ב דרוש קכז( כתב, שאין המנהג לקום בפניהם, והוסיף שגם מפני עושי 

מצוה אין המנהג לקום )פרט למצוות חשובות כברית שנכנס התינוק לכלל ישראל, ונישואין שהוא 
יישוב העולם וקיומו(.

)שם( שמשמע מדבריו שכל  ויתכן, שסמכו בזה על הרמב"ם בפיה"מ בביכורים 
מה שצריך לעמוד מפני עושי מצוה הוא כי הם רבים, וכבוד ציבור שאני. וכן למדו 
המהרש"א, המהרי"ט והמקנה )בקידושין לג.( בדבריו. ובאחרונים האריכו ביישוב הר"מ 

ואכמ"ל.  
והנה, מצינו בפלא יועץ )ע’ ‘כבוד הבריות’( בשם המדרש, שראוי לכבד את העני ולקום 

מפניו לכבוד השי"ת, כדכתיב ‘כי יעמוד לימין אביון’. וע"ש.

ב. מה הענין בחליצת התפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף?
)סי’ כו( בשם ספר האגור, שהביא מהזוהר שהמתפלל מוסף  תשובה: איתא בב"ח 
)ומקור הדברים הם במדרש הנעלם בשיה"ש(.  בראש חודש ובחוה"מ בתפילין חייב מיתה 

ונפסק בשו"ע )ס"ס כה( שחולצים את התפילין קודם תפילת מוסף. 

והטעם לכך הוא: א. כתב המשנ"ב )כה, סא( מפני שאומרים קדושת ‘כתר’ במוסף, ואין 
נכון שיהיה עליו כתר של תפילין, ואפילו בעת תפילת הלחש.

ב. כתב המשנ"ב )תכג, י( בשם הלבוש )כה, יג(, שכמו שלא מניחים ביו"ט ושבת שהם 
עצמם אות, כן הוא בר"ח כשמזכירים מוספי היום אנו עושים אותו ליו"ט שהרי התפילה 

היא במקום קרבן מוספי היום, דאותה זכירה היא גם כעין אות.
והנפ"מ בין ב’ הטעמים: א. כתב האשל אברהם )בוטאטש, כה, יג( באדם שעדיין לא 
התפלל שחרית, ושומע ‘כתר’ של מוסף, עדיף לחולצן לפני שעונה. וכ’ השע"ת בשם 
הפר"ח והחיד"א, שדי בזה שיסלק התפילין של ראש לצד, שנחשב כמונחים בכיסם, 
ובתפילין של יד יכניס הכתונת או קצה הטלית בין הבית לבשר ויענה עם הציבור. 
)ולטעמו של הלבוש, א"צ לחלוץ שהרי לא מזכיר את  ובדיעבד גם אם לא חלצן יענה ל’כתר’ 

מוספי היום(.

ב. כשמתפלל מוסף ביחידות, שלטעמו של הלבוש צריך לחלוץ, אך לטעם א’ א"צ 
לחלוץ )אך ע’ במשנ"ב ס"ס כה ודו"ק(.

ולענין זמן חליצתן, כתבו האליה רבה והפרי מגדים, שיש לחלוץ ב’ובא לציון’ קודם 
‘, ומשום שבארץ ישראל היו מברכים בעת חליצת  וכו’  ‘יהי רצון שנשמור חוקיך 
התפילין ‘לשמור חוקיך’ )נדה נא: ועוד(. וכ’ המשנ"ב )שם(, שיש נוהגים לחלוץ אז רק את 

ג’ הרצועות מהאצבע.
וכתב האות חיים ושלום )ס"ק יט(, שמאחר ואין הלכה כבני א"י בזה, אין טעם לנהוג 

כן. וכבר נהגו העולם לחולצם קודם תפילת מוסף. וכן הכריע המשנ"ב בשם המג"א.
ואדם ששכח לחלוץ קודם מוסף, כ’ המשנ"ב שפשוט שלא יחלצם באמצע התפילה, 

שאינו רק מנהג. וכ’ הכה"ח, שלא יחזור ויתפלל שוב.

 פנינים לשבת
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

   סיפור לשבת

ברכת מזל טוב לבבית
לידידנו היקר הטורח ללא לאות להדפסת העלונים 

תמידין כסדרן, ליבו פתוח כאולם לכל דבר שבקדושה 
אהוב לשמים ולבריות

הרב יהושוע ליברמן הי"ו ונו"ב לרגל הכנס בנו היקר, 
יניק וחכים הבה"ח יקותיאל יהודה נ"י לנועם עול תומ"צ
שיזכו לרוות ממנו רוב נחת דקדושא, יגדל ויפרח בתורה 

ויהא שמו כשם הגדולים אשר בארץ, אכי"ר.

לע"נ הטהורה של הצדקת
מרת שרה בת מורוורי ע"ה

אמו של מו"ר הגאון 
הרב שמואל כהן שליט"א

שתהי מליצת יושר על בניה, 
נכדיה וניניה

ת.נ.צ.ב.ה


