
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ג"לר| גליון  פנחס שתפר

 

 זצ"ל ר' יהונתן אייבשיץ על מה בכה הרבי

 )כה, יא(. בקנאו את קנאתי
 ז"ל:  רבי שלום שבדרון רסםסיפר המגיד המפו

זצ"ל נשא את בתו של גביר, שהעניק לו נדוניה של  שיץהרבי ר' יהונתן אייב
ואחר חתונתו, כמו קודם לכן, הקדיש את עצמו יומם ולילה  .שלושת אלפי זהובים

העבודה. הוא למד בביהמ"ד עם חברותא, ונקל לתאר איזה לימוד  על התורה ועל
היה זה, לימוד של ר' יהונתן עם החברותא שלו, וכמה קדושה היתה באותו בית 
המדרש, עם ר' יהונתן ושאר כל היהודים התמימים והישרים שלמדו ועסקו בו 

 בעבודת הבורא!
וקמה להיאבק כנגדה, והדבר בא לידי ביטוי הטומאה, כידוע מרגישה קדושה 

בכך שהגויים הרשעים במקום הלכו ובנו כנסיה שלהם דוקא מול בית המדרש הזה. 
לכל באי ביהמ"ד, ובפרט לשני הצדיקים שהיו לומדים כמובן שהדבר הציק 

בביהמ"ד כל היום והלילה. והנה החברותא של הרבי ר' יהונתן היה בעל טבע תוסס 
א יכול היה להירגע על גסותם ורשעותם של הגויים הללו שהעזו להקים וחם מזג, ול

מקום טומאה בדיוק מול ביהמ"ד, ומתוך חומו וכעסו הלך ועשה מעשה. בחצות 
הלילה, כשהכל היה עטוף חשיכה, טיפס ועלה לגג הכנסיה ושבר את הצלם 

י שהתנוסס מעליו! אבל מעשה שטן הצליח שהוא נתגלה במעשה שלו ונתפס ביד
 גויים.

ברם, אף אחד מן הקהילה היהודית לא ידע על כל הענין, רק ידעו שהאיש 
נעלם. יצאו לחפש אותו בכל מקום שעלה על דעתם, שמא נמצא שם, אבל לא 
מצאו. והנה בתוך כל התכונה המדהימה הזו של החיפושים אחר היהודי, בא הגוי 

י שנעלם שבר את שומר הכנסיה בחשאי לאחד מפרנסי הקהילה וסיפר שהיהוד
הצלב שעל גג הכנסיה, תפסו אותו בשעת מעשה והביאו אותו למשפט הכמרים 
שדנו אותו לשריפה. אבל הוא יודע שיש פתח אחורי הבנין הכנסיה שממנו אפשר 
להוציא את היהודי ולהבריח אותו, והוא מכיר את המקום, אלא שבשביל מלאכה זו 

זה אמנם סכום עתק, אמר השומר, הוא מבקש סכום של שלושת אלפי זהובים. 
 לא יעשה זאת בפחות מהסכום הזה. –אבל מכיון שהסיכון הוא גדול מאוד 

הוא גבוה וכבד מאוד, אבל מה לא עושים בשביל אנשי הקהילה שמעו, הסכום 
מצות פדיון שבוים מה גם שמדובר בהצלת חיים ברורה של לקוח למות. כך 

ו לפקוד את בתי בני הקהילה כדי להתרימם התארגנו זוגות של אנשים שיצא
 למצוה הגדולה. 

השמועה לרבי ר' יהונתן, אמר מיד לעצמו בלבו כי הדבר דחוף ביותר, כשהגיע 
ואסור לחכות אפילו רגע, כי מי יודע מה עוד עלול לקרות, עד שהזוגות יספיקו 

עוד עלולים הרשעים הללו לבצע  –לפקוד את כל אנשי הקהילה ולצבור את הסכום 
ללימוד, לשריפה. ר' יהונתן לא היסס, נכנס לביתו, -את זממם ולהוציא את חבירו

במקום בטוח עוד היה טמון כל סכום הנדוניה של שלושת אלפי דינרי הזהב שקיבל, 
שכן היה זה זמן לא רב אחרי חתונתו, נטל את כל חבילת הממון, יצא מן הבית 

סיה ומסר לו הכל בידיו. השומר אכן נשאר נאמן להבטחתו, הוא והלך לשומר הכנ
הבריח את היהודי מהדלת האחורית ומשם הוברח ע"י היהודים לעיר אחרת, בסודי 

 סודות כמובן, והיהודי ניצל.
ר' יהונתן חזר לביתו ולבית המדרש, אבל בינתיים המשיכו זוגות המתרימים 

לו כסף, אמר להם שכבר לא צריך. "אני במלאכתם, וכאשר הגיעו לר' יהונתן לתת 
אמר להם. אבל  –נתתי את כל הכסף, והשבוי נפדה ושוחרר ואין עוד צורך בכסף" 

ודברים בינו לבין גבאי הצדקה. "אמנם נכון, אתה נתת כבר את כל -כאן התחיל דין
הכסף, אבל בינתיים אספנו מה שאספנו ותיקח את זה חזרה, אמנם לא הגענו לכל 

ענקי של שלושת אלפים זהובים, אבל גם לנו מגיע חלק במצוה, הרי הסכום ה
התנדבנו ואספנו, וכל בני הקהילה תרמו. קח בחזרה מה שאספנו, ובזה גם אנו את 

ענו הם. אבל ר' יהונתן עמד על שלו: "אני כבר  –חלקנו במצוה, והשאר יהיה לך" 
 נתתי הכל"!...

דעתו: מה יקרה כאשר אשתו תגלה עבר זמן מה, ור' יהונתן מתחיל להתיישב ב
היא הרי תרעיש עולמות, הן מדובר  ותיוודע שהוא הלך ונתן את כל המטמון?

עתק, עשירות ממש! עמד והחליט, כי הוא יסע לכמה ימים מהבית, ואם -בסכום

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

סרון בהעדרו, היא תקים ודאי זעקה גדולה שהיתה כאן יבינתיים היא תגלה את הח
היא תספיק להירגע קצת.  –נב, אבל עד שהוא יחזור פריצה לבית וכל עושרם נג

ד בהחלטה זו קם וניגש לביתו, ולשמחתו הרבה גילה שהיא טרם גילתה דבר. מצוי
והוא יצא עמד ואמר לה, כי ענין דחוף לו לנסוע לכמה ימים לאיזה כפר סמוך. 

 למקום שיצא ושהה בו מספר ימים.
מרים גילו שהנידון למוות ובינתיים התרחשה שערוריה שלימה בכנסיה. הכ

נמלט, ועד מהרה הגיעו למסקנה כי השומר מעל כאן באימון והוא שהבריח אותו. 
עמדו ונדברו ביניהם ברוב זעמם כי יש לעשות לשומר מה שזממו לעשות ליהודי, 

בעת הולכת ומי יודע אולי הוא עצמו יהודי... השומר התחיל להריח שהט
מכיוון שהיה שומר הדקת מסביבו, ועל כן החליט כי עליו למהר ולברוח משם. מתו

ותיק גם בכנסיה הישנה במשך ארבעים שנה. הוא הספיק במרוצת הזמן לגנוב 
מה  –הרבה כסף ויהלומים שנוצרים אדוקים הכניסו לכנסיה, והוא עמד והתלבט 

הכל עמו? מה עשה? הלך ולקח יעשה עם כל הרכוש הזה? כיצד יוכל לסחוב את 
במשך השנים כסף וזהב ויהלומים, ביחד עם שלושת  מילאאותה את כל החבית ש

אלפי הזהובים, ונכנס לביתו של ר' יהונתן ושאל לאשתו: איפה האיש? אבל האשה 
ענתה לו: הוא לא בבית! ומכיון שהרגיש שהקרקע בוערת מתחת לרגליו ופחד 

כל מה שקרה ושעליו למהר עתה ולהימלט, והוא  להשתהות לרגע, עמד וסיפר לה
ואני  –לא מוכן להשאיר את כל הרכוש הזה לכמרים. הם עומדים להרוג אותי 

 אשאיר להם רכוש כזה, לנוכלים הללו! לא, לא אשאיר להם את כל הזה!...
וכאן התחיל להרעיף על ראשו של ר' יהונתן: גליתי יהודי אצילי כזה, שהוא 

שלושת אלפי זהובים בשביל להציל את חבירו, ולכן אני בטוח  מוכן לתת מכספו
שהוא אדם ישר ונאמן. אם כן, דבר ראשון אני נותן לכם מתנה את שלושת אלפי 

 –שנתן לי, וכל השאר שנמצא בחבית הזו הזהובים, כלומר אני מחזיר לו את הכסף 
כי אז כדאי לי שיישאר  –אם אחזור בשלום, הוא בודאי יחזיר לי את זה, ואם לא 
 הכל אצל יהודי כזה שיודע לעשות דברים טובים בכספו!...

 כך קרה שהשאיר את כל האוצר הגדול בביתו של ר' יהונתן והוא יצא לדרכו, 
ברח הרחק מהכנסיה, אבל הכמרים שלחו אחריו שליחים להשיגו. אלה רדפו 

 אחריו ותפסו אותו והטביעוהו בנהר.
ת ביתו של ר' יהונתן את כל סיפור המעשה, היא יודעת כבר יודעת נוועתה 

שהקב"ה כבר שילם להם על כל המעשה הטוב והנאצל שעשו, ולא רק שכספם 
הושב להם, אלא זכו לעושר שהוא פי עשרים ואף יותר מכל מה שהיה להם. היא, 

לא יודע שום דבר. היא חכתה כמובן התמלאה ששון ושמחה. אבל הרבי ר' יהונתן 
ה דרוכה שיחזור, כדי שתוכל לבשרו את הבשורה הגדולה, אבל הוא עדיין בציפי

 מתמהמה...
, ומשהגיע סמוך לביתו, הוגיע את בינתיים יצא רבי יהונתן לדרכו חזרה לביתו

מחשבתו, מה יאמר לרבנית, כיצד יגלה ויספר לה מה קרה עם שלושת אלפי 
יוצאת היא לקראתו בשמחה  –הזהובים... וכשהוא הולך כך תפוס במחשבתו 

ובצהלה, כשהיא אומרת לו בהתרגשות: "אני כבר יודעת הכל, הקב"ה גמל לנו 
בכפלי כפלים! וכך סיפרה לו את כל השתלשלות הדברים, כשהיא בטוחה שבודאי 

  ישמח מאוד גם הוא על כל הטוב שבא להם מן השמים...
ת בתימהון: למה אבל במקום זה התפרץ בבכי עז, כשהרבנית עומדת ושואל

 המצוה. ? הלא שילם לנו ה' שכר גדול עבורתבכה
השיב רבי יהונתן אדרבה דוקא מפני כך אני בוכה, בזה שגומלים ומשלמים לי 
מיד עבור המצוה, מכאן ראיה שמשליכים לי את המצוה בחזרה!... כי אילו היו 

ע שאין מתן מרוצים בשמים ממצוה זו, היו מניחים את השכר לעולם הבא, שכן ידו
נותנים לו  –שכרן של מצוות אלא בעולם הבא, רק מצוה של אדם שאינה נרצית 

 בעולם הזה., את שכרה כאן
מספר המגיד רבי שלום: "המחזה היה נורא ואיום, הוא רבי יהונתן בוכה ובוכה 
ללא הפוגה ואיננו מסוגל להירגע. עד שהחליט רבי יהונתן לצום הפסקה של 
שלושה ימים רצופים. וכך אמנם עשה, שלושה ימים צם, ואחרי זה הוא עשה 

לו את המצוה. שאלת חלום )הם ידעו האיך שואלים בחלום(: על מה ולמה לא קב
והשיבו לו מן השמים: אמנם כן, צדקת בבכייך, והכל מפני שעינך היתה צרה 

 בחבריך ולא נתת שגם להם יהיה חלק במצוה חשובה זו...
סיים רבי שלום: הנה, כל בעל לב ונפש יבין וירגיש, כי הסיפור הזה הוא נורא 

   ומבהיל עד מאוד!   
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 אל ירא המוכיח שלא יהיה שלום

 . (יב, כה) שלום בריתי את לו נותן הנני לו אמור לכן

 בשבוע]אב"ד מאד  קלערנרבי מרדכי לייב ווישח הגה"ק 
 :[דהילולא י"ז בתמוזיומא  – ל"זצ חייו לימי אחרון

 כי מלהוכיח ירא שלא המוכיח על הבטחה דהוא לפרש יש
 זה על .איש כל עם במחלוקת תמיד ויהיה, השלום מעצמו ימנע
 (ה, ב מלאכי) והשלום החיים אתו היתה' ה מאת כי רחמנא אמר

 שבט שהרג בפנחס שמצינו וכדרך, אותי יטוש לא כי, כזה לאיש
 . שלום בריתי את לו נותן והנני, מישראל נשיא

 (אגדה דברי) מרדכי לבושי ת"שו

 

  ...עצה נפלאה שיהא אוכל מתוך פסולת

וברש"י הם היו בעצה תחלה,  .)כו, יא(ובני קרח לא מתו 
ובשעת המחלוקת הרהרו בתשובה בלבם לפיכך 'נתבצר להם 

  וישבו שם.מקום גבוה בגיהנם' 

 ל"זצ מקאזמיר יחזקאל ביר ק"הרה כשישב אחת פעם
 ציוה, עשה מה .שבקערה הרוטב בתוך זבוב נפל שבת בסעודת
 תחת הרוטב אל כף להכניס, לשולחן מחוץ הקערה להוציא
 הזבוב עם הכף נמצא זה ידי ועל, למטה הקערה ולהשפיל הזבוב

 שהשפיל ידי על, אוכל בורר אלא, פסולת בורר זה ואין, למעלה
 .למעלה עשיה מבלי נמצא הפסולת עם והכף, למטה הקערה

, זו בעצה משתמשים ממעל בשמים ,כן כי שהנה ואמר
 מן שהוא מי את להציל רוצים שאם" ויעל שאול מוריד" שנאמר
" שאול מוריד" לכך, בעצמו להוציאו כך כל ראוי ואינו הגיהנום

" ויעל" זה נמצא וממילא, למטה בהשפלה הגיהנום שמורידים
 . ח"ודפח ,ק"עכדה, למעלה עומד שהוא

" מתו לא קרח ובני" שנאמר קורח בבני שהיה הענין ל"י ובזה
 עליו וישבו בגיהנום להם נתבצר מקום" ל"חז שאמרו מה וידוע

", ויעל שאול מוריד ומחיה ממית' ה" חנה אמרה ועליהם .'וכו
 הרהרו המחלוקת בשעת ורק, תחילה בעצה היו שהם ידוע דהנה

 והוריד, בגיהנום גבוה מקום להם נתבצר לפיכך, בלבם תשובה
 יעשה וכן, גבוה במקום ממעל הם ונשארו ,ושאול הגיהנום

 .קורח עדת כל עם לעתיד

 ברכה ישא

 
 ריבוי שיחה עם האשהשיעור 

  .(ה, זכ) 'ה לפני משפטן את משה ויקרב

 משולם יעקב רבי הגאון את לשאול אחת אשה באה פעם
 לה אמר, שאלה איזה" יעקב ישועות"ה בעל ל"זצ אורנשטיין

 נכח מעמד ובאותו, דעה יורה ע"בשו שאעיין עד רגע חכי: הגאון
 אל פנה זאת וכששמעזצ"ל  מקאמינקא שלום' ר ק"הרה שם

 תרבה ואל( ה"מ א"פ) אבות בפרקי איתא הלא: ואמר הגאון
  .האשה עם שיחה

 ריבוי מיקרי כבר דזה ,הא לכם מנא: 'יעקב ישועות'ה ענה
 דבפרשת, בתורה מצינו כך: ואמר ק"הרה לו השיב, שיחה

", נגרע למה" שאלת לשאול טמאים האנשים כשבאו בהעלותך
 ואילו", לכם' ה והויצ מה ואשמעה עמדו" משה להם השיב

 כתיב משה אל לטעון דחצלפ בנות כשבאו פנחס בפרשת
 לשאול שהולך אמר לא ולהם'", ה לפני משפטן את משה ויקרב"

 לא ולכן, שיחה ריבוי מיקרי זה דבר דגם מעתה אמור', ה פי את
  .מאומה אתם דיבר

 אוהב שלום

 

 

 

 מדוע הוצרכו לשבועה

  עולם נתוכה ברית אחריו ולזרעו לו והיתה שלום בריתי את לו נתן הנני אמר לכן
 . (יג-יב, ה)כ

 אחר" לכן" לומר הוצרך למה לדקדק צריך: בזה הלשון כותב הק' החיים האור
 לומר ובהכרח", לכן" מאמר משמעות כן גם שהוא" קינא אשר תחת" בסמוך שאומר

 לדקדק צריך ועדיין'. וכו שבועה לשון אלא" לכן" אין ל"ז כאומרם ,שבועה לשון שהוא
 שלא הגם השלום ברית לחוק לשבועה הוצרך כי לומר יש ולזה, לשביעה הוצרך למה
 . ק"עכד השבועה את' ה יקיים זאת בכל זה, לדבר ראויים בניו יהיו

 קושט להבין' הק החיים האור לדברי וחיזוק טעם להוסיף י"בעט אתנהלה ואני
 סוף סוף והרי ,השלום ברית שתתבטל חשש ההי שבועה בהעדר למה אמת דברי
 דבר מ"מ, זה לדבר ראויים בניו יהיו לא אם בכך ומה, שלום ברית ה"הקב עמו כרת

 .לעולם יקום אלוקינו

 על לפירושו בהקדמה ,המשנה בפירוש ם"הרמב רבינו דברי בהקדם לבאר ויש
 יכול בעצמו כביכול ה"הקב מפי הנאמר שענין יסוד לנו הניח, ובחיבורו המשניות

 יתבטלו ו"ח אז לריעותא ישתנו שאם מעשיהם למי דהיינו, המקבלים י"ע להשתנות
 . כ"ע ישתנה לא שוב לנביא הנאמר אבל. הטובים ניםיהעני

 מפי היתה שההבטחה שמכיון ה"ע אבינו יעקב של החשש שזהו פירשתי וכבר
 ולא" עמך היטיב היטב אמרת ואתה" וזהו, ההבטחה לביטול החטא יגרום אז, עליון

 .בחטא התלכלכתי לבן בית את משעזבתי שמא אני מתיירא ולפיכך שליח י"ע

 מתוך מדברת שכינה כידוע אשר, ה"ע רבינו משה שנבואת לחדש לי ונראה
 הוא ברוך הקדוש מפי כנבואה אלא שליח ידי על כנבואה נחשבת אינה כ"א, גרונו

 המקבלים ראויים יהיו כשלא תתבטל שמא חשש ו"ח יש ולפיכך, בעצמו כביכול
 . עליהם לבוא האמורות לטובות

 לחשוש מקום לו היה, ה"ע רבינו משה י"ע שכרו מתן לפנחס כשהובטח ולפיכך
 ולפיכך, הטובים הדברים כל יתבטלו אז הקודש דרך בדרכו ילכו לא כשבניו שמא
, כביכול בעצמו עליון מפי לנבואה נחשבת שהנבואה י"שאעפ בשבועה" לכן" נאמר
 .ק"ודו, השבועה מחמת שהוא אופן בכל אחריו מזרעו תתבטל לא הכי אפילו

       ( פרקש יצחק ר"להג) יצחק ברכת
 פני משה כפני חמה

 (. כג, כז) משה ביד' ה דיבר כאשר הוווויצ עליו ידיו את ויסמוך

 כמו" הנשמה הוד" בו שהאיר צוותא לשון פירוש: 'הק החיים האור רבינו כתב
 ביד' ה דבר כאשר אומרו זה כפי וידויק. וסמכת שכתוב במה למעלה שפירשתי

' ה כי פירוש אלא, ביד הנתפס ענין הזה הדיבור וכי, זה למאמר משמעות שאין, משה
 .ל"עכ ליהושע משה ביד יהיה ההוד שהשפעת דבר

 דכוונת כתב( חיים בעיטורי הובא, 'טעם ךברו'לה) ברוך דרבי מרגניתא בספר
 וסמכו עין טובת בו נהג ומשה אחד ביד לסמכו ציוה ה"דהקב ל"חז לדברי רבינו
  .ידיו בשתי ליהושע וחכמתו מהודו השפיע דמשה הכוונה והוא ,ידיו בשתי

 דהא "משה ביד 'ה דיבר כאשר" דקרא לישנא מובן אינו רבינו דברי דלפי והעיר
  .ידיו בשתי יהושע את סמך כי מדעתו משה הוסיף באמת

 ל"חז אמרו למה ליהושע חכמתו כל נתן שמשה כיון קשה לכאורה הנהד ותירץ
 הא ,לבנה כפני יהושע פני חמה כפני משה פני אמרו שבדור הזקנים (.העדף  ב"ב)

 יפה ובעין מדעתו הוסיף רבינו שמשה זה ידי דעל לומר וצריך ,חכמתו מלאו משה
 כי .יהושע הגיע שלא מה למעלה במדרגתו משה נתעלה ,חכמתו כל ליהושע מילא

 במה ולא ,עליו ידיו את משה סמךש בעת רבינו למשה שהיה במה רק זכה לא יהושע
 .יהושע את שסמך אחר רק הגיע לא שלזה .בזה טובתו עין בשכר יותר משה שזכה

 נתן כי יבורך הוא עין טוב" דהפסוק ר"במד דאיתא מההגר"ב  ארמב ובזה
 במה ב"וצ ,עץ בטוב יהושע את סמך באשר רבינו משה על דקאי "לדל מלחמו

  .שפיר אתי ל"הנ ולפי ז"ע משה שנתברך

 כמשה להיות יהושע הגיע שלא ה' דבר גם נתקיים ידיו בשתי שסמכו אף כן ואם
 ח"האוה פירוש לפי אף דקרא לישנא שפיר ואתי ,אחד ביד אלא סמכו לא כאילו והוי
 . דעכ"

 
 
 
 
 
 

 במשנת האור החיים הק'
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 במשנת הפרד"ס
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ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה "(: כג-יח כזבמדבר כתיב )
יש ֲאֶשר רּוַח בֹו ְוָסַמְכָת  ן נּון אִּ ַע בִּ ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹושֻׁ

ְפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֵֹּהן  .ֶאת ָיְדָך ָעָליו ְוַהֲעַמְדָת אֹּתֹו לִּ
ּוִּיָתה אֹּתֹו ְלֵעיֵניֶהם ְפֵני ָכל ָהֵעָדה ְוצִּ ְוָנַתָתה  .ְולִּ

ְשָרֵאלֵמהֹוְדָך ָעלָ  . יו ְלַמַען יְִּשְמעּו ָכל ֲעַדת ְבֵני יִּ
ְשַפט  ְפֵני ֶאְלָעָזר ַהכֵֹּהן ַיֲעמֹּד ְוָשַאל לֹו ְבמִּ ְולִּ
יו ָיבֹּאּו הּוא ְוָכל  יו ֵיְצאּו ְוַעל פִּ ְפֵני ה' ַעל פִּ ים לִּ ָהאּורִּ

תֹו ְוָכל ָהֵעָדה ְשָרֵאל אִּ ּוָ  .ְבֵני יִּ ה ַוַיַעש מֶֹּשה ַכֲאֶשר צִּ
ְפֵני ֶאְלָעָזר  ֵדהּו לִּ ַע ַוַיֲעמִּ ה' אֹּתֹו ַויִַּקח ֶאת ְיהֹושֻׁ

ְפֵני ָכל ָהֵעָדה ַויְִּסמְֹּך ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצּוֵהּו  .ַהכֵֹּהן ְולִּ
ֶבר ה' ְבַיד מֶֹּשה  ".ַכֲאֶשר דִּ

בעין יפה יותר  -את ידיו  ויסמך": ש"יופירש ר
ויותר ממה שנצטווה. שהקב"ה אמר לו וסמכת 
את ידך, והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא 

 ."כמתו בעין יפהוגדוש ומלאו ח

 קושיית השפת אמת

מכוח דברי רש"י הללו יוצא רבינו כ"ק מרן 
אדמו"ר השפת אמת זיע"א בחידושיו על הש"ס 

יר ללא מענה, על קושיה אותה הוא מותומציב 
 דברי הגמרא במסכת מנחות, אשר כך שנינו בה

 (:צג ב)

אמר ריש לקיש,  .ני מילימנא ה .ובשתי ידים"
, 'וסמך אהרן את שתי ידו' ( ויקרא טז) דאמר קרא

, זה בנה אב, כל מקום 'שתי'וכתיב  'ידו'כתיב 
שנאמר ידו הרי כאן שתים, עד שיפרט לך הכתוב 

 אחת. 

אזל רבי אלעזר אמרה להא שמעתא בבי 
מדרשא, ולא אמרה משמיה דריש לקיש. שמע 

 עתךדלקא : אי סיהלותיב ואיקפד, א קישליש ר
תרתי נינהו, למה לי למכתב  'ידו'כל היכא דכתיב 

ויקרא ) :'ידיו' ארבעאקשי ליה עשרים ו '.ידיו' 'ידיו'
, 'ידיו רב לו' (גדברים ל), 'ידיו תביאנה' (ז
, אישתיק. לבתר 'שכל את ידיו' (חבראשית מ)

, מאי טעמא לא תימא לי: יהלמר דנח דעתיה, א
ויסמוך 'ידיו דסמיכה קאמרי. בסמיכה נמי כתיב: 

 סמיכה דבהמה קאמרי. .'את ידיו עליו ויצוהו

 :רש"יופירש 

על שלא אמרה  -אקפד  חסר. -כתיב ידו "
 אי ס"ד וכו' למה לי דכתב ,ואקשי ליה ,משמו

מלא לכתוב  'ידיו'רחמנא בשום מקום בתורה 
 -ידו דסמיכה קאמרי  ומשמע נמי תרי. 'ידו'

 דמשמע תרי והא לא אשכחן ידיו מלא דסמיכה.
דכל מקום שנאמר ידו  -סמיכה דבהמה קאמרי 

 ".משמע תרי

המשנה קובעת : הוא ותורף דברי הגמרא כך
שדין סמיכה על הבהמה בקרבנות הוא שיש 

בשתי ידיים. אמר ריש לקיש, עליהם לסמוך 
בכתיב בו נאמר 'ידו', בתורה שבכל מקום 

הגם שזה לשון יחיד, מכל המחסר את האות י', 
דבר זה נלמד מקום הכוונה היא לשתי ידיים. ו

שהתורה אומרת לגבי סמיכה , ממה 'בנין אב'ב

למרות שנאמר  שבפסוק זה'שתי ידו', שכשם 
יא לשתי הכוונה ה'ידו' בלשון יחיד בכל זאת 

כך כל מקום בו נאמר כמפורש בפסוק, ידיים, 
מסבירה לשתי ידיים. בו היא 'ידו' הכוונה 

כל מלמד אל שבוודאי אין 'בנין אב' זה  ,הגמרא
פעמים  הלואשוראיה לדבר התורה כולה, 

די 'ידיו' בלשון רבים, ואם מצאנו בתורה רבות 
שתי ידיים, לשם ל כדי שישתמע'ידו' באומרו 

אומרת 'ידיו', אלא וודאי ש'בנין אב'  מה התורה
ורק שם 'ידו'  זה אמור דווקא לגבי סמיכה

נחשב לשתי ידיים, ואילו בכל התורה אין 'ידו' 
כי אם יד אחת, עד שישמיעך הכתוב במפורש 

 . 'ידיו'

סמיכת אצל שואלת הגמרא, והלא גם 
אכן יש אצל משה ליהושע נאמר 'ידיו', ואם 

שתי ידיים,  פירושו' שכל 'ידובנין אב סמיכה 
לשם מה נאמר 'ידיו' כשאפילו אם היה כתוב 

והרי זו  'ידו' היינו יודעים שהוא בשתי ידיים.
שגם בסמיכה אין 'בנין אב'  ,ראיה לכאורה

, וכל עוד שלא נאמר 'ידיו' לא נדע כי שכזה
. ומתרצת הגמרא, שאכן הכוונה היא שתי ידיים

ה'בנין אב' אמור דווקא לעניין סמיכת בהמות 
לקרבנות, בהם 'ידו' הכוונה היא לשתי ידיים, 

'ידו' כי משמעות ואילו בכל התורה כולה אין 
 ואאם יד אחת, ובכל מקום בו רוצים לומר שה

ולכן גם אצל  שתי ידיים אכן כתוב 'ידיו'.
תוב סמיכת משה ליהושע הוכרחה התורה לכ

'ידיו' כי אילולי כן היינו סבורים שהיה זה בידו 
 אחת.

  :פת אמתוהקשה הש

בסמיכה נמי כתיב ויסמוך את ידיו  רא,בגמ"
די"ל דשאני התם דנאמר לו  ,קצת קשה .עליו

 ןכם א ,דהיינו יד אחת 'וסמכת את ידך עליו'
שהוסיף בעין יפה יותר  'ידיו'צריך קרא לפרש 

שם בחומש  ש"יוש רממה שנצטוה כדפיר
 ".פנחס רשתפ

וכוונתו היא, שלכאורה אין כל מקום 
להקשות מפני מה נאמר בסמיכת משה 
ליהושע 'ידיו', גם אם נאמר שהבנין אב 

, ואפילו בסמיכת מלמדנו שבכל סמיכה
שתי כדי שנדע שזה ב'ידו' די לכתוב  אנשים,

חידוש  מצוישכן בסמיכת משה ליהושע  .ידיים
מיוחד אותו היו חייבים להשמיענו במה 

דווקא, והוא שמשה בלשון רבים שנאמר 'ידיו' 
הוסיף בעין יפה ועשה יותר ממה  רבינו

שנצטוה, שהקב"ה לא צווהו אלא שיסמוך בידו 
בעין יפה , האחת ואילו משה סמכו בשתי ידיים

ולשם כך הוא שנאמר יותר ממה שנצטווה, 
 'ידיו' בלשון רבים.

הערה זו מניח השפת אמת בקושיה,  את
ומצאתי כי לימים התחבט בזה גם בעל 'אור 

, ואף פרשת פנחס(ירושלים תשט"ו, הישר' )
 :הוא הניח זאת בצ"ע

אמנם קשה מאי קא קשיא להו מהאי קרא "
הרי השי"ת אמר למשה 'וסמכת את ידך עליו', והא 

 ויסמוך את ידיו עליו' הוא כדאמר'דגבי עשייה כתיב 
טוב עין הוא יבורך זה משה רבינו ע"ה  ,במדרש

שאמר לו הקב"ה וסמכת את ידך והוא סמך בשתי 
ע"ש, הרי דרק  (ב ב"ק צפות )בידיו, ומובא בתוס

מטעם עין יפה סמך בשתי ידיו, כן להורות מזה דאין 
 (ה ב)קאדם מקנא בתלמידו כדאמרינן בסנהדרין 

 'ידיו'ב שפיר כת ןכם וא (.ה ויסמוך"ד)וע"ש ברש"י 
 'ידיו'דהכא ל 'ידיו'ומאי שייך  ,מיכה דמשהסגבי 

 וצ"ע". ,דעלמא

 

 פליאה גדולה בדברי השפת אמת

להבנת דברי השפת אמת ואני בעניי לא ירדתי 
אב  בקושייתו זו, שהלוא כוונת הגמרא היא שהבנין

מלמדנו שכל מקום בענייני סמיכה בו נאמר 'ידו', 
 הגם שהוא לשון יחיד, הכוונה בו היא ללשון רבים

כך שאם הקב"ה אמר  .ולמשמעות של שתי ידיים
למשה 'וסמכת את ידך עליו' והכוונה בזה היא 

יד אחת, הרי שאם היה נאמר צוות שיסמכנו בל
דעים לאחר מכן 'ויסמוך את ידו עליו' גם היינו יו

שהוסיף בעין יפה וסמכו בשתי ידיים, שכן 'ידו' 
אילו אכן היה משה ו הכוונה היא לשתי ידיים.
ביד אחת היה סומך רק מקיים את הציווי גרידא ו

 . או כיוצא בזה עליו'את היד נאמר 'ויסמוך 

גם יחד  שיית הגמרא במקומה עומדתוכך שק
: לשם מה נאמר 'ידיו' להודיע עם דרשת חז"ל זו

בשתי ידיים, כשאת בעין יפה וייתה זו סמיכה שה
זה יכולים אנו לדעת גם אם היה כתוב 'ידו', שהרי 

 'ידו' פירושו שתי ידיים.

ואם תשיביני שכוונת השפת אמת היא שאם 
המפרש שכל 'ידו' היינו שתי ידיים,  'בנין אב'יש 

האמורה  'ידך'המילה גם מצויה הרי שבכלל זה 
שתי ידיים, ושוב לא  הא משמעותי, שאף הבציווי

סמכו משה היינו יודעים את דרשת חז"ל זו ש
שכן היינו ליהושע בעין יפה יותר ממה שנצטווה, 

אכן יה ש'וסמכת את ידך' הלמשה  סבורים שהציווי
  .בשתי ידייםליהושע  יסמכהומשה 

לא הועלנו מאומה אם אכן כך הרי שזה אינו, ש
בלשון 'ידיו' אצל מעשה הסמיכה  נכתבבמה ש

רבים, שכן כדי למנוע טעות זו היו צריכים לכתוב 
בציווי 'וסמכת את ידך האחת עליו', ולא לשנות 

וגם 'ידיו' 'ידו' גם בעשייה מ'ידו' ל'ידיו', בעוד ש
כך שקושיית הגמרא במקומה  .משמעם שתי ידיים

אין כל סיבה עומדת, שכלפי מעשה הסמיכה 
 ת ממש.לכתוב 'ידיו' כש'ידו' בא באותה משמעו

ב'בנין אב' זה כלולות אף ועניין זה האם אף 
הטיות אחרות של 'ידו', כגון 'ידך' וכיוצא בזה, 

אין הלימוד בא אלא דווקא על שבפשטות בוודאי 
אקשי ליה דיוק לשון הגמרא: "אפס כי תיבת 'ידו', 

אין  שהלוא כלל, עומד כנגדנו "ידיו ארבעעשרים ו
עשרים וארבע פעמים את תיבת 'ידיו', וכפי בתורה 

היכן  יוןעריך צ" תיכף ומיד:שפת אמת שהקשה ה
, ועל כרחנו שיש "בתורה 'ידיועשרים וארבע 'מצינו 

 .להכניס בכלל הלימוד גם את ההטיות הנוספות

לכאורה כל אין  שבין כך ובין כךנמצא איפוא 
מקום לקושיית השפת אמת, כי אם 'ידך' הכוונה 

ליד אחת ורק 'ידו' היינו שתי ידיים, אם כן היא 
שסמכו בעין שפיר היינו יודעים את דרשת חז"ל 

'ויסמוך את ידו עליו', שהרי גם אם היה כתוב יפה 

 'והוא עשה בשתי ידיו'
שמשה רבינו סמך על יהושע  רצון התורה להודיענוהשפת אמת: אם אכן רבינו קושיית 

   מה הקשתה הגמרא שהיו יכולים לכתוב 'ידו' בלשון יחיד?ובעין יפה בשתי ידיו 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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גם אם נאמר ו'ידו' היינו שתי ידיים, ובציווי כתוב 'ידך' שזהו יד אחת. 

קושיית הגמרא במקומה  עדייןש'ידך' הכוונה היא לשתי ידיים, 
ת, שכן לא היו צריכים לכתוב 'ידיו' בלשון רבים, בעוד שגם עומד

 משה סמך'ידו' הכוונה היא ללשון רבים, ואם בקשתינו להשמיע ש
 'וסמכת את ידך האחת עליו'. ן יפה היה די בציווי לכתובבעי

 

 טיבותא לשקייה

רשת ובכלל יש לנו לידע כי עד שבא השפת אמת להקשות מד
רש"י על דברי הגמרא במנחות, הנה דברי רש"י המובאת ב חז"ל זו

הללו מוקשים טובא מגמרא במסכת בבא קמא, מה שבהחלט יכול 
שמשה הוסיף  ללמדנו כי התלמוד הבבלי לא היה סבור את דרשה זו

, אלא שמשה רבינו סמך על יהושע וסמך את יהושע ממה שנצטווה
 .ציווי ה'בדיוק כ

אמר ליה רבא "(: בצב )מסכת בבא קמא כך אמרו בכי הנה 
לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי: חמרא למריה טיבותא 

וסמכת את ידך עליו... למען ישמעון ' לשקייה? אמר ליה, דכתיב
ויהושע בן נון מלא ' ( דברים לד) , וכתיב'ויראון כל עדת בני ישראל

. '"ו וישמעו אליו כל בני ישראלרוח חכמה כי סמך משה את ידיו עלי
היין של מלך הוא  –חמרא למריה וטיבותא לשקייה " :רש"יופירש 

ויסמוך את ידיו  והשותין אותו מחזיקין טובה לשר המשקה ולא למלך.
תלה החכמה והגדולה במשה כאילו הוא נותנה ליהושע והיא אינה  –

 .ב"ה"אלא מפי הק

ולכאורה, אם אכן הוסיף משה וסמך את יהושע יותר ממה 
איה יש שבכל מקום אמרינן 'חמרא למריה וטיבותא שנצטווה, מה ר

לשקייה', שמא דווקא כאן תלה הכתוב את החכמה והגדולה במשה 
ומשה נתן ליהושע יותר ממה כאילו הוא נותנה ליהושע, מהיות 

שנצטווה, ואילו בלוא זה אכן אין טיבותא לשקייה, וכבר עמד על 
 ופי השמועה בספרקושיה זו הגאון מהרי"ל דיסקין )והובאו דבריו מ

 .עה"ת(

ושפיר ייתכן לומר כי אכן התלמוד הבבלי לא סבר את דרשה זו 
שמשה סמך יותר ממה שנצטוה, והיינו טעמא שסברה הגמרא 
שיכולים ללמוד מזה 'חמרא למריה וטיבותא לשקייה' והיינו טעמא 

 שסברה הגמרא שאין צורך לכתוב 'ידיו' בלשון רבים.

 

 'בנין אב'גבולות ה

ובגוף העניין ראוי לחדד כי לאחר שריש לקיש חידד שאותו 'בנין 
בכל התורה אלא 'ידיו אב' המגלה כי 'ידו' היינו שתי ידיים אינו אמור 

ק 'ויסמוך את ידיו ומהפס הקושיהדסמיכה קאמרי', הרי שגם אילולי 
עדיין הסברא מצד עצמה נותנת שאין הכוונה אלא 'סמיכה עליו' 

הבנין אב נלמד שזאת מפני . של אנשים דבהמות' ולא סמיכה
, ואין להרחיבו על דברים מפסוק האמור אצל סמיכה דבהמות

 נוספים.

שאם אכן הייתה הקביעה שהבנין אב מלמד רק על סמיכה כך 
על הקושיה מהפסוק 'ויסמוך את ידיו', היה רק דבהמות נשענת 

אב  , ושמא הבניןאחר באופןמקום לדון שאפשר לתרץ את הקושיה 
אין כל  אליבא דאמתכולל גם את סמיכה על אנשים. אולם מהיות ו

סמיכה דבהמות, הרי כולל יותר מאשר הבנין אב סיבה לומר ש
, שניתן לומר שהגמרא תפסה את קושיה זו רק לרווחא דמילתא

  בעוד שעיקר הדין נלמד מעצם הלימוד של הבנין אב.

 

 כאילו היית בבית כל המועדים...

 פינחס ובפרשת בביתו היה החגים שבכל, חסיד על מסופר –פרשת פנחס 

 בצל חג בכל להיות עז שרצונו, ענה ,כך על רבו אותו כששאל .לרבי מגיע היה

' פר בשבת לנסוע בדעתו נתיישב, וקשיים' מניעות' לו שיש מחמת אך, הקודש

 אצל המועדות כל נמצא כאילו יחשב ואז, המועדות כל את קוראים בה, פינחס
 ! הרבי

 שתהיה היא עצתי?! יחד הכל לתפוס רצונך ברוחניות מדוע: הרבי לו השיב

 כל בבית היית כאילו ויחשב, בבית תהיה פינחס ובפרשת, במועדו חג כל כאן
  ...החגים

 

 דרכם של הולכי רכיל...

לפי שהיו השבטים וברש"י . )כה, יא( וגו' פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן

, והרג זרה הם לעבודמבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלי

 .נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן

כך דרכם של הולכי רכיל מאז ומעולם, שעה שאין ": על התורהכתב בספר "

בפיהם דבר לטעון נגד האיש עצמו, ואינם מוצאים בו כל פסול וחטא, באים הם 

לים לעבודה י אמו עגבומחטטים בייחוסו, במשפחתו, נתפסים לזקנו "שפיטם א
  זרה". 

 

 ביקש מנהיג שגם משפיע לקהל עדתו

 ואשר לפניהם יצא אשר. העדה על איש בשר לכל תוהרוח אלהי' ה יפקד

 להם אין אשר כצאן' ה עדת תהיה ולא יביאם ואשר יוציאם ואשר לפניהם יבא
 (.יז-טז, כז) רעה

 ד"אב ווינקלער לייב מרדכי רבי הצדיק מהגאון ששמעתי מה בהקדם, ל"י

, הלצה דרך על לפרש ל"זצ מרדכי לבושי בעל[ תמוז ז"י דהילולא יומא] מאד

 הדבר אמת דהנה. הדור לפי ומנהיג המנהיג לפי דור.( יז ערכין) ל"ז מאמרם

. להתפרנס במה לו שיהא, הרב שכר לתת לראות הקהל כל על מוטל שהחיוב

 להם גם שיהא, קהילתו בני על ולהתפלל לראות כן גם צריך המנהיג אבל
 .ח"ודפח, חוקם ולחם פרנסה

 מנהיג להם ויזמין ת"השי שיתן, ה"ע רבינו משה התפלל אשר שזה, ל"וי

 גם אבל, ביתו ואת אותו לכלכל הוצאות להם שיהא דהיינו", יוציאם אשר, "כזה

 פרנסה( אריינברענגען) ויביאם, "להם גם ישפיע שמנהיג ל"ר", יביאם אשר" כן

 .מחסורו די ואיש איש לכל

 (גראסווארדיין ד"ראב אויש אהרן רבי להגאון, ח אות) אהרן פרי

 

 ...ולא להיפך ,עד שיצא הספק מלבו

 (.ז, כט) נפשותיכם את ועניתם

 כיפור יום במוצאי ערבית להתפלל מקדים היה מבריסק בר יוסף 'רהגאון 

 עד להמתין שצריך בהלכה מפורש הרי אחד למדן שאלו ,הכוכבים בצאת מיד

 הספק שיצא עד בר יוסף 'ר ענהו .(ג"רצ שבת 'הל ח"או) ומליב הספק שיצא
    .מהספק ליבו שיצא עד לא אבל ,אמרו מליבו

 

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 ות והערות: לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגוב

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 

 

 

 ישראל דנדרוביץ מעמוד ג המשך מאמרו של הרב

 לביתך חינם במשלוח" י"רש במשנת" ספר    

 :ספרא - לטל עכשיו צלצל

450-2509488    
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