
 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
 
כי תשא ראש בי ישראל לפקדיהם "

בפקד אתם ולא ' ותו איש כפר פשו לד
  )יב, ל(           "  בהם גף בפקד אתם'  יהי

 כשתחפוץ לקבל סכום מיים לדעת –" כי תשא"
אלא יתו כל אחד , אל תמם לגלגולת, כמה הם

ותמה את השקלים ותדע מיים , מחצית השקל
  )י"רש(

ומה , מדוע שולט עין הרע במיין, יך להביןוצר
ההבדל אם מוה את האשים עצמם או 

וראה ? ושיודע מיים על ידי השקלים
דכשמו את אשי הצבא היה לדעת כוחם 

יותר , וכל מה שיש להם יותר חיילים. וגבורתם
ואם כן מצא שהם , בטוחים היו בצחום

, םאו על רבויי, סומכים על כוחם ועוצם ידם
אבל כשמוים , וממעט אותם, ואז בא הדבר

השקלים הרי מוים כוחם הרוחי כמה אשים 
' יש הקשורים למשכן ועל ידי כוחם הרוחי יהי

  .להם סיעתא דשמיא
  ) זכרון צבי–רבי אליעזר לופיאן (

  
. שתי מילים בתורה קראים ישר והפוך

" והכהו"וכן , קליםהאמר גבי ש" ותו"
גבי " ותו). "ח, בראשית לב(האמר גבי עשיו 

שקלים זהו המסמל את כח הטוב שבאדם 
ועל פי כן משיבים לו , שאיו מצפה לתגמול

כח הטוב למטה מושך אחריו , מידה כגד מידה
העליון מלמעלה המאציל עליו ' הטוב'את 

  ). בבעל הטוריםייןוע. (מהודו
בי עשיו הייו מדת הרע הכתוב ג" והכהו"וכן 

שהוא , מה שאומות העולם מצירים ליעקב
הטוב האמיתי והם מקיימים בו הכאה על גבי 

מידת הדין כופה ומחזירה עליהם את , הכאה
שי , חזרה" והכהו"כל שבט אפה ועברתה 

הכוחות הללו ושתי המידות הללו מצאים 
ורק על ידי , ומלווים כל אדם מישראל בדרכו

  .א חומיוזה מוצא הו
  ) מקדש מרדכי–רבי מרדכי אילן (    

 
זה יתו כל העבר על הפקודים מחצית "

השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל 
  )יג, ל("               'מחצית השקל תרומה לד

 הראה לו כמין מטבע של אש –" זה יתו"
' ה יתוזכ'ואמר לו , ומשקלה מחצית השקל

  )י"רש(
כול לשקול את מהו הדבר שי, דהוקשה לו

איזה דבר יכול להיות תמורה ? ישראל
דבר שבמיין חשוב להזכר עליו שמו , לישראל

וגם כי כל , של כל אחד ואחד מישראל  כערכו
ה הוא מטבע של "והראה לו הקב? אפין שווין

ל במשה "על פי מה שאמרו חכמיו ז, אש
ה טבע כל אדם בחותמו "הקב'.) סהדרין לז(

, ואין כולם דומין זה לזה, של אדם הראשון
ולא כאדם שטובע כמה מטבעות בחותם אחד 

ללמדו שכל אחד ואחד ', כולם דומין זה לזה
והוא ראש הכולל , חשוב מטבע חשוב לעצמו

 של ישראל משתיתןותיה זו , כמה גווין
על אשן של , ראויה להיות אדים למשכן

  .ישראל עומדים כל קדושתם
  ) שמועות דוד– רבי דודו שמעיה ויין(  

 
  )יג, ל(                                "   זה יתו"

, ה"מי שעבר על הפקודים והציווים של הקב
שיתן , העצה עבורו כדי לכפר ולתקן פשו

וחטאך ) "ד"כ' דיאל ד(ד "כמ, הרבה צדקה
  )דברי שמואל(                        ".בצדקה פרוק

  
  )יג, ל(                      "    מחצית השקל"

שיתו מחצית השקל ולא שקל ' למה ציוה ה
  .שלם
הטעם מפי ) ג"ב ה"ירושלמי שקלים פ(ל "ארז
' כ הביאו י"ע, הדברות' ג שקולה כעובר י"שהע
  .גרה

ל שמעתי "ש בן אלקביץ ז"ובשם החכם הר
, שהוא להורות את בי ישראל יחס אחדותם

, בירובל יעלה על לב איש מהם שהוא פרד מח
' ובהתחברו עם כל א, חצי' כי אם כאילו כל א

כ כל איש "ע, מישראל עשה איש שלם' וא
  ) יד יוסף–אור צדיק אלשיך (      .יביאה מחצית

 
כל העבר על הפקדים מבן עשרים שה "

  )יד, ל("                     'ומעלה יתן תרומת ד
כתב בחזקוי שמבן עשרים עד שבעים שה 

על פי זה ביאר הגאון רבי .  השקלתו מחצית
כוות ) ת שער ארים סימן מה"בשו(אפרים 

תית המן עשרת .) דף טז(התוספות במגילה 
שמעתי 'אלפים כיכר כסף וזה לשון התוספות 

עשרה אלפי כיכר כסף עולין חצי שקל לכל 
היו שש מאות אלף כשיצאו , אחד מישראל

ואמר כשיתן לאחשורוש כל פדיום , מצרים
  .'ק ותשכח"דוו

ורבים כבר עמלו בביאור כוות התוספות על פי 
י הה "החזקול שמבן עשרים עד בן שבעים ש

אם כן איש אחד ותן כל חייו , תו שקליהם
חמשים ) דימי שותיו של אדם שבעים שה(

אם , הייו עשרים וחמש שלמים, חצי שקלים
שהוא . כן מגיע לשישים אשים שישים מים

, שישים אלף אשים אלף כיכריםול, כיכר
וזה כות . ולשישים רבוא מגיע עשר אלף כיכר

כתוב לפיהם ' והמדפיסים טעו שהי, התוספות
וסברו שהראשי תיבות ' א"ש לכ"ח'בתוספות 

משים חובאמת הוא , קלשצי חרוצה לומר 
  ).חדאכל ל(קלים ש

 ) שער אפרים–רבי אפרים מוילא (

 
  )יג, לא(             "אך את שבתתי תשמרו"

"  אך את הזהב ואת הכסף: "על הפסוק
אך להעביר ': דרשו חכמיו) כב, במדבר לא(

  .ואת הפסולת' את החלודה
, "אך"כיוצא בזה יתן לדרוש גם כאן במלה 

יש להעביר תחילה את , שלפי שכסים לשבת
  .החלודה ואת הפסולת

, "אך"כיוצא בזה יתן לדרוש גם כאן במלה 
יש להעביר תחילה את , סים לשבתשלפי שכ

החלודה והפסולת הייו טרדות ששת ימי 
ואז , כדי להיכס לשבת קי וזך, המעשה

 אפשר לשמור על קדושת –" שבתותי תשמורו"
  .השבת בשלימות

  ) שפת אמת–רבי אריה יהודה לייב מגור   (
  

  )יז, ל(                             "שבת ויפש"
יע גמשמ) ביצה טז(ה פש  וי אבדבתכיון שש

יום השבת מתעורר אדם מישראל לתשובה 
ן לראות במה שעבד כל השבוע אזי ובוהוא מת

   . הוא צווח ואומר וי אבדה פש
  )רבי מחם מקוצק(  

 

  ) לד, ל(                           "קח לך סמים"
בעל . ( חמרא וריחי פקחין–ם 'כ'ח: סופי תיבות

  )הטורים
פישל ' כד הרבי ר, יהושע פרומן-קבסח רבי יע
  :מסטריקוב

מה ראה בעל הטורים לרמוז פה את היין 
בעוד הפסוק דידן מדבר בריח , המחכים

  ?גרידא
כפי שאמר לי רבי מחם זמבא משמו של , אלא

הבריות רגילים לומר : ם"החידושי הרי
, "המדבר הרבה הו שוטה והממעט חכם"ש

שמיע אבל האמת שלפעמים המדבר הרבה מ
ואילו הממעט כובש , גם את מה שצריך להגיד

מצא שאין , בלבו דברים שהיה טוב לאומרם
 ומיהו באמת החכם –זה כלל שווה לכל פש 

אדם המאחד בפשו את : הוה אומר? האמיתי
מרבה בדיבור בזמן , שתי הסגולות כאחד

שצריך וממעט בזמן שראוי לא להרבות 
  ...   תרתאיו משמיע אף מלה מיו, בדיבורים

אמרו בגמרא . ואף כאן הרמז להתהגות כזאת
כשם שהדבור קשה ליין כך הקול יפה "

מי שמאחד בקרבו , איפוא, אם כן". לבשמים
שהדיבור קשה , "חמרא"את שתי הסגולות של 

של מיעוט , )שהדיבור יפה לו" (ריחי"ושל ) לו
               . הוא החכם–וריבוי כאחד 

  
משה לרדת מן ההר וירא העם כי בשש "

ויקהל העם על אהרן ויאמר אליו קום 
  עשה לו אלהים אשר ילכו לפיו כי זה 

 



משה האיש אשר העלו מארץ מצרים 
  )א, לב("                     מה היה לו לא ידעו

 
הלל '  אותו היום הי-"קום עשה לו אלהים"

' והי, כפוף ויושב לפי שמאי כאחד מן התלמידים
  .)שבת יז(שראל כיום שעשה בו העגל קשה לי

  ?מה עין העגל אצל מחלוקת שמאי והלל
כידוע ההגת שמאי היא ממידת הדין , אלא

ומשום כך בית , והלל הוא מידת הרחמים
היא . שמאי מחמירים ובית הלל מקילים

אחד ' ה' אשר יהי, הותת שבעולם הזה
ההגת העולם על פי מידת ' ותהי, ושמו אחד
תוכרע , שר כלול בו כל הטובותאלהים א

  .הלכה כבית שמאי
בי ישראל הגיעו לעשיית העגל מתוך שסברו 

' אשר יהי, שהעת ההיא היא כבר עת האחרון
' ויהי, )ט, זכריה יד" (אחד ושמו אחד' ה"

הכל לפי מידת אלהים אשר כלול בו כל 
עשה לו אלהים "משום כך אמרו . הטובות

תה זו טעות ובאמת הי". אשר ילכו לפיו
  .חמורה

הדבר קשה ' והי'ל "לכך אמרו חכמיו ז
כי כמו שטעו . 'לישראל כיום שעשה בו העגל

, בחטא העגל לחשוב שהגיעה העת העתידה
זה ' המצב שהלל כפוף לפי שמאי הי, כמו כן

שהה הגיע כבר , מתוך אותה טעות קשה
  .העת האחרון שהלכה תקבע כבית שמאי

  ) מפי השמועה–רבי אליהו רגולר (                        
  
  " העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט"

  )טו, ל(
  :ל מפרימישלאן'מאיר' פירש הרבי ר

הרשע קרא , במעשים, אין עי אלא בדעת
הצדיק , ואין עשיר אלא בדעת ובמעשים, עי

צדיק כרשע אל : אומרת התורה. קרא עשיר
אל יראו את , יתו יותר ממחצית השקל

זה ... רחוק משלימות,  אלא כחצי אדםעצמם
  איו שלם 

הראשון ... בצדקתו וזה איו אבוד ברשעותו
  ....ימשיך לעמול והשי ישתדל לשוב

  
ברוח דברים אלו פירש רבי אברהם מסלוים 

חייב אדם לבסומי "את מאמר הגמרא 
בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך 

אדם שמחשיב את עצמו בבחית ". רדכימ
ואילו ; "ברוך מרדכי" הריהו –" ארור המן"

" ברוך מרדכי"את עצמו בבחית  מי שמעריך
סכה לצדיק ". ארור המן" הריהו למעשה –

אבוי לרשע אם , אם יודע שצדיק ההו
, לעולם לא ישוב עוד, יתייאש לפי שהוא רשע

 אלא לכל הפחות בפורים שהוא יום התשובה
מתוך שכרות ישכחו כולם את הערך העצמי 

  .האמיתי ויתקרבו לאלקים

 
והלחת מעשה אלהים המה והמכתב "

  " מכתב אלהים הוא חרות על הלחת
  )טז, בל(

  )ב, אבות ו(' חירות'אלא " חרות"אל תקרא 
הם לוחות , "הלוחות מעשה אלהים המה"

" כתבם על לוח ליבך"כעין , הלב החומד
והוא , תברך שמו עשאםהוא י, )ג, משלי ג(

והמכתב ", היודע עין יצרך הטוע בליבך
שגד זה הוא הותן לך , "מכתב אלהים הוא

עיין עסק התורה לכתבם ולחקקם על לוחות 
ולזאת , לבך להמלט על ידה מעייי היצר

אלא , מעייי היצר' אין לך בן חורין'תדע ש
ולא ) אבות שם(' מי שעוסק בתלמוד תורה'

  .לה אחרת זולתהשום תחבו
' שער ד( פש החיים –ין 'רבי חיים מוולואז(  

  )ה"ב בהג"פל
 

.. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט"
  ) טו, ל("                     לכפר על פשותיכם

  . שבא לכפר על הפש–" פש"' בגימ" שקל"
  ) בעל הטורים(                                      

  
העשיר בל ירע בעייו ולא יאמר בלבו כי אם 

לכן מודיעו , לא יתן צדקה ירבה עושרו
והדל בותו ". העשיר לא ירבה"הכתוב 

לכן , הלא בזה ימעט ממוי, צדקה לא יאמר
' כי ה, "והדל לא ימעיט"מבטיחו הכתוב 

  )אמרי שפר(        . ימלא חסרוו ממקום אחר

  
, ה"א מוילא זללה"שמעתי רמז בשם הגר

הוא מוח " העשיר לא ירבה"שהגיות של 
' דף (ל בכתובות "לרמז על מאמרם ז, רביעי

וזהו , המבזבז אל יבזבז יותר מחומש) א"ע
ירבה יותר  שאף העשיר לא, ל"ר, מוח רביעי

חלקים יהא מוח לעצמו ' רק ד, מחמישית
  )קהלת יצחק(                   . יבזבזוחלק חמישי

  
  )יח, ל(                                "ועשית כיור"

למה לא מוזכר הכיור ביחד עם שאר כלי 
, עוה על זה הספורו? המשכן בפרשת תרומה

היה , כי הכלים המוזכרים בפרשת תרומה
כפי , תכליתם להשכין השכיה במקדש

, כתי בתוכםשכתוב שם ועשו לי מקדש וש
אבל כוות הכיור היתה להכין הכהים 

  .לעבודתם
  
הה ', ראה קראתי בשם בצלאל וכו"

  )ו,ב, לא(                    "תתי אתו אהליאב
מובא בספרים שהיסוד של המשכן הוא 

, לעשות אחדות גמורה בין מדותיו יתברך
ולכן דוקא בצלאל , מדת הרחמים ומדת הדין

 שם מדת הרחמים משבט יהודה שיש בו
ואהליאב משבט דן שמרמז למדת הדין ביחד 

  .עשו את המשכן

 
  )יג, לא( "    'אך את שבתותי תשמורו וגו"

לפי המבואר בשם שבת שיש פי שים 
עין הביטול וההפסק ' הא, בהוראתו
עין ישוב הדעת לעיים ' והב, ממלאכה
, כ יש בכל שבת שתי שביתות"א, אלהיים

ושביתת וישוב , י עולםשביתת הגוף מעסק
, הפש להתעסק בעיים רוחיים אלהיים

ואין שביתת הגוף לבדה עיקר ותכלית קיום 
כי אמם איו רק סיבה , עשה דשביתת שבת

והיא , גורמת אל שביתת וישוב דעת הפש
  . השביתה התכליתית המכוות

, "שבתותי תשמורו"ז באה האזהרה כאן "וע
, שתי שביתותבכל שבת ושבת תשמרו , ירצה

ושביתת הפש , שביתת הגוף ממלאכת מעשה
  )הכתב והקבלה(             .'במלאכת עבודת ה

  
כי ודע , "שבתותי"כי אמר ,  אפשר לומר

החקירה שלפי האקלימים באקלים אחד 
, עדיין יום והשאר מקומות כבר הוא לילה

,  מלאכהמצא אלו שובתים ואלו עושין
ולזה . ובאמת כל אחד מוזהר לפי מקומו

שכולל שבתות " את שבתותי תשמורו"אמר 
              .שוות לפי מה שהוא אצל בי אדם

 )מלא העומר(           
  
ושמרו בי ישראל את השבת לעשות "

  )טז, לא("    את השבת לדרתם ברית עולם
לרמוז שאם . פעמיים" את השבת"כפל 

לדורות ברית "שבתות אז יהיה ישמרו שתי 
כיון שבא "והוא משום מה שאמרו ". עולם

דבר עבירה לידו פעם ראשוה ושיה ולא 

הבטחה ). יומא לו" (חטא שוב איו חוטא
שישמור אותו מחטוא עוד , ה"היה מהקב

באותה עבירה שמעו עצמו פעמיים מלעבור 
שאם ישמרו שתי , כמו כן אמר. עליה

ה שיהיו " הם מהקבמובטחים, שבתות
אשר "כלשון הכתוב , מחזיקים בבריתו

" ומחזיקים בבריתי... ישמרו את שבתותי
  ).ישעיהו ו(

"... ל"שלכן אמרו חז, ובדרך רמז אמר
כשבא לביתו ומצא ר דלוק ושלחן ערוך 

יהי רצון , מלאך טוב אומר, ומטתו מוצעת
). א, שבת קיט" (שתהא לשבת אחרת כך

אלא שאם , ל השבתותומדוע שלא יברך לכ
ממילא כבר , תשמר השבת האחרת כיוצא בה

  .ישמרו כך כל השבתות הבאות
  )רבי רפאל הכהן מהמבורג(            

  
ששת ימים יעשה כל מלאכה וביום "

  )טו, לא("            'השביעי שבתון קדש לה
יש קשר בין עשית מלאכה בששת ימי 

והוא כי בשביתת , המעשה לשביתה בשבת
.  יש התבוות על העשיה בששת הימיםשבת

שעל ידה מתברר לאדם כי אותה עשיה איה 
שהרבה ', אלא גם היא שייכת לה, בכוחו

דברים היו יכולים להתרחש באופן שוה 
שהרי מעשיו התבססו על , ממה שקרה בפועל

שהיו יכולים , כל מיי מצבים קיימים
, להשתות כרצון הבורא מסובב כל הסיבות

למד האדם כי לא בכחו יגבר וישים ז י"ועי
  )ב"פ מכתב מאליהו ח"ע(             .  'מבטחו בה

  
  )ז, לב(                "    לך רד כי שחת עמך"

שלא ' ר מקריאת שמע ודמאח' ידוע שאות ד
תשתחוה לאל אחר המה מהאותיות הגדולות 

' בד' והר' בר' וצריך להזהר שלא יחליף הד
 הוא רק הקוץ הות אליוהחילוק בין שתי אות

ה משחטאו ישראל "וזה שאמר הקב' של הד
' ר בדשל אח' דלך רד הייו שהחליפו את ה

  )דברי יחזקאל(                   . של אלהים אחרים
 
ועתה היחה לי ויחר אפי בהם ואכלם "

  )י, לב("                  ואעשה אותך לגוי גדול
ומה , לםרבוו של עו, ה"אמר משה לפי הקב"

כסא של שלש רגלים איו יכול לעמוד לפיך 
". שכן-כסא של רגל אחת לא כל, בשעת כעסך

  )א, ברכות לב(
משה טען כי בהפיכתו לגוי גדול , כלומר

יהיה העם משול לכסא בן , במקום עם ישראל
משום שאז קרא על שמו ולא על , רגל אחת

הלא צאצאיו גם הם , ותמוה. שלשת האבות
ואותם שלש רגלים , יצחק ויעקבבי אברהם 

  ?יעמדו לאומה גם מכאן ואילך
מה היא הסיבה שאיו מזכירים , ברם

בתפילותיו את הצדיקים הראשוים כמו ח 
משום . הגם שאחו צאצאיהם, ושם ועבר

ללא כל , שראשית אומתו החלה באברהם
ה "בהודיע הקב. קשר והמשך לקודמיו

, רהםלאברהם אביו כי הוחלף שמו לאב
מאותו רגע היה לאומה בפי עצמה שאיה 
מתייחסת יותר אל אבותיו הקודמים אלא 

כי אב המון "ה "וכמאמר הקב, רק אליו בלבד
  ".גויים תתיך

... היחה לי"ה למשה "גם כאשר אמר הקב
לא תכוין , "ואעשה אותך לגוי גדול, ואכלם

כי אם , לכלות רק את האשים כיחידים
על דעת , מה כולהלבטל חלילה את האו

שמשם ואילך תתחיל אומה חדשה מצאצאי 
, לפיכך המשיל זאת משה לרגל אחת. משה

שכן אומה חדשה זו לא תתייחס יותר אחרי 
   .רק אחריו בלבד, שלשת האבות

  )רבי אלחן וסרמן(                  



 

  

יחרה אפך בעמך אשר הוצאת ' למה ה"
  )יא, לב(   "                           מארץ מצרים

  :מסביר האלשיך הקדוש
הלא זה : ה"כך אמר משה רביו לפי הקב

הבט , עמך אשר הוצאת עכשיו מארץ מצרים
הלא ממקור ? וראה מהיכן באו רק זה עתה

מערות , הזוהמה והגילולים המה יוצאים
  ?ומה לך כי תלין עליהם, הארץ

  
"זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך"

  )גי, לב(                
! למה מוזכר כאן השם ישראל ולא יעקב

ל דיסקין שמשה טען גד "מסביר  מהרי
. השמדת ישראל כי בזה הוא מפר ברית אבות

ואעשה אותך לגוי גדול ' ועל זה עה לו ה
ולכן הזכיר משה . שהרי אתה בא מזרעם

וזה מה . עם ישראל' דוקא הברית שעשה ה
ליעקב אביו בזמן שקראו ישראל ' שאמר ה

י וקהל גויים יהיו ממך וגוי שכוותו על גו
וקהל גויים כוותו על , בימין שעוד לא ולד

את משה לגוי ' ואם יעשה ה. אפרים ומשה
שבטים ' גודל ברית ישראל שהובטח בג

' ולכן מוכרח ה, בימין אפרים ומשה תבוטל
ועל ידי זה כבר , שבטים אלו' למחול לג

  .תתבטל הגזירה מכולם
  
  " דיך לאברהם ליצחק וליעקבזכור לעב"

  )יג, לב(                                   
לא היתה זוית בקרקע שלא היה מתחבט 

  :עליה לחון עליהם ולומר
 זכור לאברהם שמסר –אם תחייבו שריפה 

  , עצמו לשריפה
 זכור ליצחק שמסר –אם תחייבו הריגה 

  , עצמו להריגה ולהשחט
  .יעקב שגלה זכור ל–אם תחייבו גלות 

  )מדרש תחומא(  
  
על הרעה אשר דיבר לעשות ' ויחם ה"

  )יד, לב(                             "לעמו
  :כך הוא אומר" תיבות שלום"בעל 

יש הבדל בין חטא המסמל חולשתו של 
. 'האדם לבין חטא שמפגין את ריחוקו מעל ה

כיון שבושש , חולשה, חטא העגל הוא כשלון
 הראה להם את מיטתו משה לירד והשטן

טרפה דעתם ופחז יצרם , פורחת באויר
ואילו ". לא ידעו מה היה לו: "עליהם

הכתוב מכה ', המרגלים ה ת ר ח ק ו מעל ה
מפי שהיו שואים את , "מאצים"אותם 

בציון והם '  ה  כי בחר  ה"אשר  אוהב  הקב
  .מ א ס ו בארץ חמדה

  
  ":חלת יעקב יהושע"וב בספר כת

מה טעם חטאו ישראל בעגל ומחל להם 
? ואילו חטא המרגלים לא מחל, אחרי ששבו

, אלא חטא העגל לא היו ישראל ראויים לו
ל ומשמים סיבבו הסיבות "כדברי חז

והכשילו אותם בו כדי להורות תשובה 
 ממילא היה מן הדין לקבל –לדורות 
ארץ לא כן בחטא דיבת ה. תשובתם

ואשר הרבו , שהתעוררו מעצמם לחטוא
  ...תשובתם' לכך לא קיבל ה, לפשוע

חטא העגל היה בין אדם : זאת ולא רק זאת
אבל חטא המרגלים היה גם בין אדם , למקום
חמדה גרמו -כי בדברם סרה בארץ, לחברו

               .להרחיק את העם כולו מהארץ
  
אל משה אמר אל בי ישראל ' ויאמר ד"

ם קשה ערף רגע אחד אעלה אתם ע

בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך 
  )ה, גל("                    ואדעה מה אעשה לך

הה באמת החורבן וההתרחקות מצד הבורא 
כי , והסתרת פים הם גם לטובתו לפי המצב

לפי הההגה הגלוייה מאד אי אפשר 
: וזהו עיין, שיתקיים עם ישראל לפי הירידה

הייו הכתרים , "הורד עדיך מעליךועתה "
, שקשרו להם מלאכי השרת במעמד הר סיי

והרי זה הוא שזכו להשגות גבוהות בעולמות 
ולטובתם , הרוחיים והיו קרובים מאד

וכן לא היה אפשר , הוכרחו לסלקם מהם
ההשראה הגלויה במקדש וסידרי העבודה 

וידוע בושאי הארון . והיסים לפי מצבם
עיין תחומא (מכלה בהם הארון ' שהי

אך מצד , אף שהוא מקור החיים, )כב, במדבר
' ההתקרבות הגדולה בושאי אהרון הי

וכל סטייה אפילו כל , הדיקדוק ורא מאד
  .שהיא אין הארון סובלה

ולכך דוקא בהסתר הוא דשייך הקיום 
ואחרי ההתעוררות הוראה , העכשוי

לקדושה כמו שיש לאדם כשרואה כהים 
הרי אם הולך בעצת יצרו הירידה , בעבודתם

וממשיך את יצוצות הקדושה , וראה למאד
כי תכלית ראייה זו הוא כמו , ו"לטומאה ח

): ה כי"ד. בבא בתרא כא(שכתבו התוספות 
רואה קדושה גדולה וכהים ' לפי שהי'

מכוין לבו יותר ליראת ' הי, עוסקים בעבודה
ובודאי ההשגחה (' שמים וללמוד תורה

 איה מסתלקת אך היא בכיסויים הפרטית
  ).תוך כיסויים

  ) משגיח רבי אהרן–רבי אהרן קוטלר (      

 
  )יח, גל("        ויאמר הראי א את כבדך"

כי יש , ם מבאר בשמוה פרקים שלו"הרמב
אך דרך מחיצות ' מהביאים שרואים את ה

ויש שלפי מעלתם יראוהו אף מאחורי , רבות
פי משה רביו ב. מחיצות מוטעות בלבד

, הוסרו כל המחיצות מלבד אחת אחרוה
ל בגמרא "ועליה תכווו חכמיו ז, שותרה

הסתכל באספקלריה 'ש:) יבמות מט(
הראי א את "לכך בא הוא וביקש . 'המאירה

ה ללא "כדי שיוכל להשיג מהות הקב, "כבודך
לא יראי האדם "ה "עהו הקב. מחיצה כלל

ם שיגיע להשגה אי אפשר לו לבשר וג, "וחי
  .זו

ל "ראה לבאר מה שדרשו חכמיו ז, לפי זה
תהלים (על הפסוק :) ראש השה כא(בגמרא 

שגלו לו " ותחסרהו מעט מאלהים) "ו, ח
הייו אותה , חמישים שערי ביה חסר אחד

' מחיצה המבדילה ביו ובין השגת ה
, אלא שעדיין יש להבין. בבהירות מוחלטת
ו כל המחיצות עד ה מעלי"כיון שהסיר הקב

, ראוי גם לסילוקה של זו' והי,  לזו האחרוה
  ?מדוע אכן מע ממו הדבר

אמוה היא דבר שחייב להשאר מעבר , ברם
הרי , שאם לא כן, לתחום שיכלו של האדם

מאחר שהשיגה בשיכלו שוב אין היא אמוה 
משה מגיע גם ' כיון שכך אם הי. אלא ידיעה

ופקע מקיום מ' אל השער החמישים כבר הי
כי מה שרואה אדם בחוש אין . 'אמוה'מצות 

לכך . אלא ידיעה ברורה, כאמור, זו אמוה
היחו לו מקום לגדור את מצות האמוה על 

  .ה"ידי שמעה ממו ההשגה השלימה בהקב
  ) תורת חיים–רבי חים מבריסק (

  
והסרתי את כפי וראית את אחרי ופי "

  )כג, גל(                   "                     לא יראו
 הראהו קשר של תפילין –" וראיתי את אחורי"
  )י"רש(

  ?מה ביקש לרמז לו בקשר של תפילין

אמר כי באמרו .) דף ז(במסכת ברכות 
הקשה משה לפי , "הודיעי א את דרכך"

מפי מה יש צדיק : רבוו של עולם, ה"הקב
יש רשע וטוב לו , וטוב לו ויש צדיק ורע לו

כלומר שביקש להביע בפיו '? יש רשע ורע לוו
את הקושיות והתמיהות על ההגת הבורא 

ומי כעמך ישראל "וחפץ הפסוק , והשגחתו
לפי זה כך ). כג, ב ז-שמואל" (גוי אחד בארץ

ועוד אמר . ה להשיבו על דבריו"ביקש הקב
ומי "ה כתוב הפסוק "שבתפילין הקב.) שם ו(

פי זה כך ל". כעמך ישראל גוי אחד בארץ
אם יש : ה להשיבו על דבריו"ביקש הקב

ה "שיראה שהקב, לאדם שאלות על ההשגחה
ובהם כתב שהוא מחבב את , מיח תפילין

מי כעמך "עמו ישראל ומשתבח בהם 
אם כן ברור אפוא שכל מה שעושה ". ישראל

אף אם אים , להם הרי זה לטובתם ולמעם
  .מביים זאת

  ) חלת אליעזר-האן  רבי חזקיהו אליעזר קא(     
  

 

 
  

  הליכות והלכות 
  דיי אילות בשבת

, אסרו חכמים להשתמש בעצים ואילות
ולכן אסור לטפס על . גזירה שמא יתלוש

. ואפילו יבשים, ואפילו אין בהם פירות, עצים
, ואין להשען עליו, וכן אין להתלות על עץ

ואסור להיח חפצים על עץ או להוריד 
  .חפצים התלוים עליו

גובה עץ מיימלי הוא שלושה טפחים 
ופחות מזה אין לו , )מ"כעשרים וארבעה ס(

ולכן מותר לשבת על דשא בשבת או . דין אילן
ואם עלי . ויזהר שלא יתלוש, ללכת על עשבים

. יזהר ללכת לאט לבל יתלוש, הדשא גבוהים
 24( טפחים 3וכן אין לשבת על גזע עץ שגובהו 

  ).אור לציון(כן אפילו שקצץ על מת ) מ"ס
היה : אין להשתמש בעץ ולא בצדדיו כגון

מוח חפץ על עץ או היה תלוי סל על העץ 
אסור להוריד את הסל וכן אסור , ובתוכו חפץ

והוא . להוציא חפצים מן הסל התלוי על העץ
הדין בדדה התלויה על עץ שאסור להתדד 

  .בה בשבת
ולכן אם , בצידי צדדיו של עץ מותר להשתמש

ש סל התלוי על מסמר שתקוע בעץ מותר י
, להוציא מן הסל חפצים כיון שיש פה הפרדה

אבל את . שהסל על מסמר והמסמר על העץ
. הסל עצמו אסור להוריד או להיח על העץ

וכן אם יש מוט המחובר לעץ ועל המוט 
תלוים דדה בזה מותר להתדד בשבת 

וכמובן שאין להוריד או להיח את הדדה (
  ).תבשב

הדסים ופרחים שמחוברים לקרקע מותר 
ויכול לאחזן בידו ולהריח . להריח בשבת
אבל פירות מחוברים אסור . מבלי לתלוש

  .שמא יקטוף ויאכל
אגרטל עם פרחים מותר לטלטלו בשבת ואיו 

אבל עציץ אפילו בלי חור אין . מוקצה
, לטלטלו ולא להזיזו בשבת ממקום למקום

  .והרי הוא מוקצה
שושים אסור ליתם במים בשבת פרחים ו

וכן אם הוציאם מן המים אסור להחזירם 
. ואם יש שורשים בצמח אסור גם להוציא

אבל עפים והדסים שלא פתחים ואין בהם 
גידול ורק המים שומרים על טריותם מותר 

  . להוציאם ולהחזירם למים בשבת
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מותר בשבת לחתוך עפים תלושים כגון 
יש . הל וכדומהלחתוך הדסים ולחלקם לק

להעיר שאסור להריח הדסים או פרחים בלי 
 ואם(שצריך לברך קודם האת הריח , ברכה

 יריח ואחר יברך ויריח ,מסופק אם יש ריח
  ).שוב

 
 
        

  מעשה חכמים 
  הסוחר לא האמין

לבן כמו , ל'לא לחים זכה רבי ישראל איסר
  .א"הרמ

פ בעיר "ר'רבי משה איסרליש ולד בשת ה
' שהי, ל' רבי ישראל איסרקראקא לאביו

ואחד משי , עשיר גדול ומראשי הקהילה
העיק , המלך הפולי זימוד, סוחרים יהודים

להם רשיון לפתוח חויות מסחריות ללא כל 
  .הגבלה

, רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים
והג לסגור את ' ומפי כבוד השבת הי

  . בצהרים12החויות בערב שבת כבר בשעה 
' אפילו שהחות תהי; ידעו כל לקוחותיוזאת 

 בדיוק –יכריז רבי ישראל , מלאיה בקוים
ולא יעזרו אז ,  על עילה החות– 12בשעה 

  .תחויו של אף אחד
כס לחות סוחר גדול , ביום ששי, פעם

. וביקש לרכוש כמות כבדה מאוד של סחורה
ל מדד לו בדיוק את כמות 'רבי ישראל איסר
  .והגיש לו את החשבון, הסחורה שביקש

הסוחר אמר לבעל החות שהוא זקוק לכמות 
אבל השעון הראה , יותר גדולה של סחורה

וכיון , 12 דקות לפי 5כבר על השעה 
תארך זמן , שההכה והמדידה של כמו כזו

ישראל לסוחר לדחות את ' הציע אפוא ר, רב
  .סיום העסקה ליום ראשון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ההצעה באומרו שיש הסוחר דחה את , אולם
ואם לא יגמרו , עוד זמן רב על לכיסת השבת

 .יבטל את כל העיסקה, בייהם עכשיו
, ישראל הסביר לו שכך הוא והג תמיד' ר

, הוא סוגר את החות,  של יום ששי12בשעה 
גם אם מדובר , וגם עכשיו לא ישה את מהגו

  .בעיסקה גדולה שיש בה חשש הפסד מרובה
בטוח ' והי,  למשמע אוזיוהסוחר לא האמין

מוכן ' וכי מי יהי. שהמוכר היהודי מהתל בו
  !?לתת לרווח שכזה לחמוק מבין אצבעותיו

ביקש , 12אבל כאשר השעון הצביע על השעה 
ביקש ממו לעזוב , ישראל סליחה מהסוחר' ר

וסגר את החות על מעול , את המקום
  .ובריח

 'ישראל מן השמים שהי' בליל שבת גילו לר
לבודקו האם , זה עבורו סיון מן השמים

או שמא , וישאר בחות, יתפתה לרווח הגדול
, כבודה של השבת יעמוד גם הפעם מול עייו

  .והוא לא יוותר על מהגו הקבוע
תזכה להוליד בן , מאחר שעמדת בסיון

הבטיחו לו מן , שיאיר את עיי העולם כולו
  .שמיא

  
  להכיר בסיוות החיים

 את הסיפור מקודת המבט שבה סה לבחון
א "אחו מסתכלים על אביו של הרמ. פתחו

ובעלת חוסן , דגולהמאוד -כאישיות מאוד
ולכן אולי ראה לו שהסיון , פשי עצום

  . איו מתאים לדרגתו–שעמד שעמד בו 
  .ולא היא

ל היתה בכך שידע 'ישראל איסר' מעלתו של ר
ן לאבחן מראש שהסוחר ההוא שלח אליו מ

השמים כדי לסותו האם יכשל הפעם במבחן 
או שמא יתגבר , הפיתוי של רווח כספי עק

, ויוותר על מעמי העולם, ויעמוד בעוז גדו
מול שמירה על ערך כה כבד של שמירת 

  .השבת
, א שמסים אותו"וברגע שידע אביו של הרמ

  .הוא עמד בכך
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יר שיכ,  ומדרגה זו שייכת לכל יהודי ויהודי
ואז , ויידע שסיוות הם, בסיוות החיים
 .ושכרו ישולם בזה ובבא, יוכל לעמוד בהם

  )תקב-תקא' ברכי פשי עמ(
 

 
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

 


