
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" חרל"| גליון  עקבשת פר

 

 הפסק או רחמנות?

  .)יא, טו( ושבעת ואכלת לבהמתך בשדך עשב ונתתי

זצ"ל שמע רבות על גודל "הכנסת  ה"מנחת אלעזר" ממונקאטשהגה"ק 
 זצ"ל, והשתוקק מאוד להכירו. רבי ישעי'לה מקרעסטיראורחים" שנוהג הרה"ק 

 רבי יצחק אייזיק מקאליבהרה"ק של באחת השנים בז' באדר, יומא דהילולא 
ח על הציון רבי ישעי'לה, בבוא שניהם להשתטזצ"ל, באה הזדמנות לידו להכיר את 

 הקדוש.

לאחר העליה לציון, ערך רבי ישעי'לה במקום "טיש" לכבוד האי יומא דהילולא. 
הרה"ק רבי ישעי'לה נטל את ידיו לסעודה, ותוך כדי הנטילה הבחין בהגה"ק 

 ממונקאטש, ומאחר שלא יכל להפסיק בדיבור, הורה לו באצבעו שישב לצידו.

פרוסה מהפת, והחל מסיר בעזרת ברך רבי ישעי'לה ברכת "המוציא", בצע 
 הסכין את החלק הקשה אשר סביבות הפרוסה, סביב סביב. 

ה"מנחת אלעזר" אשר היה עז ותקיף בשמירת ההלכה, ולא חת מפני כל, 
 "נו, הפסק!"מיהר ומחה בו, באמרו: 

אך רבי ישעי'לה לא שעה לדבריו, והמשיך להפריך את הקשה מן הרך,  
ת הלחם הרכה בידו, ניגש בריצה לקצה השולחן, ובסיימו קם ממקומו ופרוס

ומסרה לאדם היושב בראש השולחן שכנגדו, ואז חזר למקומו וטעם מיד משארית 
 פרוסת "המוציא". 

אחר כך פנה רבי ישעי'לה ל"מנחת אלעזר", ואמר לו: "במחילת כבוד תורתכם, 
הוא מורעב בעת שברכתי ברכת 'המוציא', הבחנתי בזקן חסר שיניים היושב מולי ו

מאוד עד שכמעט פרחה נשמתו, לכן לא יכולתי לטעום מן הפת, בטרם נתתי לו 
 את הפרוסה להחיות את נפשו".

וסיים לאמר: "נו, זאגט מונקאטשער רב, וואס איז הארבער? 'הפסק' אדער 
, הרב ממונקאטש, מה חמור יותר? 'הפסק' או 'רחמנות'?[. 'רחמנות'?" ]אמרו נא

מ. דאמר רב יהודה אמר רב דף ל תורא ]דאיתא בגמ' ברכות האם זה גרוע מגבי
אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו שנאמר "ונתתי עשב בשדך 

שאין זה הפסק, ומותר אפילו בין "המוציא"  לבהמתך, והדר ואכלת ושבעת[
 .לטעימה

     )עמ' שסב( רשומים בשמך

 

 ביי בכל הש"סאכמה פעמים מוזכר 

 . (יט, יא) תם את בניכם לדבר בםוולמדתם א

בלי אברהם ארבי ון הצדיק אי הגבי זקנא: זצ"ל רבי ישראל גרוסמןשח הגה"צ 
זצ"ל, שימש בקודש כרבה של העיירה ווילקוביסק ברוסיה. כשעלה  קוסובסקי

רוכה הצליח להתהלך בצנעה אהתיישב בירושלים, ותקופה  -ל ארץ ישראל
מרו חז"ל "כל הבורח אבל כבר אר, ישב על התורה ועל העבודה יומם ולילה. ובהסת

ון אורע שבגינו עמד הגאחריו"; בהשגחה עליונה התגלגל מאמן הכבוד הכבוד רודף 

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 ל על פרשת השבוע מגדולי צדיקי הדור זצ"עובדות ומעשיות 

 

ותו בכל אזצ"ל על גדלותו של סבי ובקי ארבי יהושע מקוטנבעל "הזית רענן" 
 בבית דינו.ב"ד אר כראמכמני התורה, והפציר בו לקבל עליו לכהן פ

ותו העצומה בכל הש"ס, את גדלותו בתורה ובקיאסיפור מדהים הממחיש 
ז"ל מחבר סדרת ספרי ה'קונקורדנציה' על הש"ס.  הרב יהושע קוסובסקי סיפר בנו

חר אבלי לאברהם אביו הגה"צ רבי אל ארבי יהושע סיפר שבהיותו כבן עשר ניגש 
ביי בכל הש"ס? פני אוזכר , כמה פעמים מאבאל בתמימות: "אתפלת שחרית, וש

 ארוחת הבוקר כבר לאת אשקע בהרהורים,  אבלי הרצינו והואברהם ארבי  אהסב
ורכו ולרוחבו של בית המדרש, פניו בערו אהחל לצעוד ל אותו יום. הסבאכל בא
חר קרוב לשעתיים אחר, צלל ושייט בים התלמוד, לאש וכל כולו היה בעולם אכ

ביי בכל אמר: כך וכך פעמים מוזכר שמו של אשע, ולבנו יהו אנעמד על מקומו, קר
 הש"ס...!

רון הספרים אמ אהילד יהושע לקח עפרון ומחברת, נכנס לבית הכנסת, הוצי
ביי. אחר דף, וכך ציין כל פעם היכן שמוזכר אמסכת ברכות והחל לדפדף דף 

התעצל ומשך כמה שעות  אמסכת שבת, הילד ל אכשסיים מסכת ברכות הוצי
ט נצטברו על השולחן כמה אט לאביי. לאן כל פעם שנתקל בשם ישב וציי

מסכתות, השעות נקפו, הגיע שעת בין הערביים סמוך למנחה, והנה הגיע לבית 
זצ"ל. כשהבחין  רבי יהושע לייב דיסקיןון הנודע אהג -הכנסת "השרף מבריסק" 

. ניגש ומסביבו ערימה גדולה של גמרות אהרב מבריסק בילד היושב רכון על הגמר
ליו הרב ובנימה של קפידה הביע תרעומת על סחיבת הגמרות. עלינו לדעת כי א

בימים ההם ש"ס היה יקר ערך. וכשנדיב לב תרם ש"ס שלם לבית הכנסת, היו 
עושים מעמד "הכנסת ש"ס" בתופים ומחולות כמו שמכניסים ספר תורה חדש. 

ק הילד בפני הרב כך שהקפדתו של השרף מבריסק היתה מובנת גם לילד. הצטד
ביי אביו כמה פעמים מוזכר שם את אל א: בשעות הבוקר שאדעובד אוסיפר גופ

ם המספר נכון. הרב מבריסק אבודק  אענה לו כמה, וכעת הו אבאבכל הש"ס, וה
התיישב הרב מבריסק על  -, ולשמע התשובה אבאל מה המספר שנקב האש

מר אל השערה ואביך קלע א מר:אחר זמן קצר ניגש לילד ואמקומו, ישב וחשב, ל
 ר"!אהאויף אפין פונקט אט גיטראטע האת הסכום המדוייק! ובלשון קדשו "דיין טא

 אעוד גמר אהביע התפעלות, חזר לעבודתו, והוצי אהבן היניק יהושע'לע ל
ביך צדק ולמה אמרתי לך שא אל: הלאליו שוב הרב מבריסק ושארון. ניגש אמה

 תה ממשיך לחפש.א

 -מר: רבי יש לי ק"ו! הרב הרים גבה אבה חריפה ושובבה וענה הילד תשו
מין לרב...? הרב מבריסק אמנתי, מדוע שהאה אבי לאם לאמר: אוהילד המשיך ו

 איזה מסכתאמר לו: יש לי הצעה בשבילך. בחר או -צבט לילד על לחייו, חייך 
ה אם תראזו, ו אביי במסכתאגיד לך כמה פעמים מוזכר אני אתה רוצה, ואש

ר המסכתות. הצעת פשרה זו אתוכל להקיש מכך על ידיעותי בש -יוונתי נכון שכ
מסויימת, ותוך דקות ספורות  אוכך עשה: הצביע על מסכת -ה חן בעיני הילד אמצ

 זו ונוכח בצדקתו של הרב מבריסק... אקיבל תשובה מהרב. הילד בדק גמר

יזה אמן לאי אנחנו צריכים לקחת מוסר השכל: לאמסיפור כגון זה צריכים 
ביי בכל הש"ס!! אבותינו! לזכור כמה פעמים מוזכר אדרגות בלימוד הגיעו 

 מתוך התמדה רבה ויגיעה עצומה. אלאמגיעים  אלו בלימוד לאלהשגות כ

 לב ישראל
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 שנה 04מרן היעב"ץ מעיד על בגד שלא בלתה מעל 

 ארבעים זה בצקה לא ורגלך מעליך בלתה לא שמלתך
  (.ח, ו) שנה

 ,זי"ע החכם צבימעיד על בגד שירש מאביו  היעב"ץמרן 
 וזה לשונו: 

 ארבעים אדם בה שמתכסה מלבוש שיתקיים הפלא ואין"
 נצבע צמר מבגד מלבוש לי היה ואני, מצוי זה כי, יותר שנה

 בה ונתכסינו ל"ז מאבי שירשתי, צבע מיני בכמה רבות פעמים
, יום כל בתמידות רבות שנים בו והלכתי .שנה מחמישים יותר

 ולא בלה לא זאת ובכל, בו לבוש הייתי רחוקים דרכים במסע גם
 תלוי היה כי. חדש מלבוש לי שעשיתי אחר הימים ברוב נפסד
 לא כ"אעפ ....לזכר לבשתיו לבד באב' בט רק. השנה כל במגוד

 " עכ"ל.....בלה

 (לה עמוד 'י קובץ ,יא שנה) שלמה כרם קובץ

 

 מדוע לא נזכר שלא ישן מ' יום

 אכלתי לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים בהר ואשב
 . )ט, ט( שתיתי לא ומים

, חידוש יותר וזה, לפניו אין שינה כי ישן לא גם הרי ולכאורה
 מלקין ימים' ג אישן שלא שבועה.( כה שבועות' )בגמ כדאיתא

 דידוע באכילה כ"משא, לאלתר וישן שוא שבועת עבור אותו
 ישן שלא לומר ל"הו כ"וא, אכילה בלי ימים כמה לחיות שיכולים

 .ושתיה מאכילה יותר חידוש דהוא

 על תירוץ שאמרזצ"ל  מאפטא הצדיק הרב בשם ושמעתי
 כי והראיה, דירמוטא בסוד, המוחין מקטנות הוא שינה כי: זה

 פעם ובכל, פחות ישן ליגדל וכשמתחיל, תמיד ישן קטן תינוק
 רבינו משה כן על. מתרבה והדעת והולכת מתמעטת השינה
 שלא חידוש שום אין, דעה דור – אנשים ריבוא' מס הדעת שהיה

 .הוא חידוש ושתיה אכילה רק, ישן

 שראלי ילקוט אוהב

 

 ת"חמדוע 'דווקא רבי עקיבא' דרש לרבות 

 (. כ ,י) 'וגו תירא אלקיך' ה את

 העמסוני בגמ' )פסחים כב:( שמעון דאיתא, לבאר נראה
 תירא אלוקיך' ה לאת שהגיע כיון, שבתורה האתין דרש כל

 אמר עליהן תהא מה שדרשת אתים כל רבי תלמידיו לו אמרו
 על שכר מקבל אני כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם

 לרבות תירא אלקיך' ה את ודרש עקיבא רבי שבא עד הפרישה
 דרש לדרוש יכול' הי לא ש"ר וכי, להבין ויש. חכמים תלמידי

 . הזה

 היה הארץ שעם נותן הדין שורת כי, טעם בטוב לתרץ ויש
, מאודו ובכל נפשו ובכל לבבו בכל חכם התלמיד את לאהוב לו

 על שאמרו מה דידוע, הטבע כדרך שלא לנשקו לחבקו לו והיה
 בזכות כךו, התורה הוא מנייהו וחד עומד העולם דברים' ג

 יחזור זה זולת, העולם יקויים ידו על' ה בתורת עוסק ח"התש
לדרוש  יכול היה לא עמסוני שמעון ולכך ובוהו. לתוהו העולם

, כדביארנו, חכם מתלמיד דירא נותן הדין שורת זה דבלא, זה
 ויאהב ממנו יירא דודאי, זאת להשמיענו כלל הצורך מן ואינו
 . אותו

 רבי )פסחים מט:( דאמר דאיתא, דרש שפיר ע"ר אכן
, כחמור אנשכנו אמרתי ח"ת וראיתי הארץ עם כשהייתי עקיבא
 דרש ושפיר, כלל חכם לתלמיד אוהב אינו הארץ דעם ומוכח

, אלוקיך' ה את כאן דקאמר והיינו, ח"ת לרבות - אלוקיך' ה את
 .תאהבו ח"לת אפילו היינו

 יהונתן תפארת

 

 חביב עליו מחייושל אדם היתכן שכספו 

ולא אמר "בכל  "ח הק'רבינו האוהכתב  .)יא, יג( בכל לבבכם ובכל נפשכם
מאודכם" כסדר שאמר בפרשת שמע, לפי שבפרשת שמע נאמרה בלשון יחיד ויכול 
להיות שימצא יחיד שיהיה לו ממונו חביב עליו מנפשו, אבל כללות הציבור שעמהם 
מדבר מן הנמנע שיהיה להם ממונם חביב מנפשם כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו, 

 שכן "בכל מאודכם" עכ"ל.ולזה כשאמר "בכל נפשכם" מכל 
לתמוה איך יתכן שממונו של אדם יהא חביב עליו מגופו, הלא אם ימסור  ויש

נפשו למות מה תועלת לו ממונו. וא"כ איך יתכן שהתורה דיברה מיחיד שממונו חביב 
 אטו בשופטני עסקינן?! -עליו מנפשו 

 וכה כתב: ,זצ"ל ב' ביאורים רבי נתן גשטטנרהגאון בזה  וביאר
לומר, שבודאי אין אדם מוסר נפשו בוודאות כדי להציל ממונו, כי מה  נראהא. 

בצע בממונו אם לא יחיה, אלא שיש נכנס בספק סכנת נפשות כדי להציל ממונו, 
רש"י )משפטים כב, א( אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת אין לו דמים, בדאיתא וכ

להרגך בא שהרי יודע הוא שאין  כאן למדתך תורה אם בא להרגך השכם להורגו, וזה
מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן בא שאם  אדם

יעמוד בעל הממון כנגדו יהרגנו עכ"ד. ומבואר דאף שבעל הממון יודע כי הגנב בא 
להורגו, אעפ"כ יעמוד כנגדו דשמא יתגבר בעל הממון ויוכל להרוג את הגנב, הרי 

 עצמו בספק נפשות כדי להציל ממונו.דאדם מכניס 
תצא כד, טו( ואיליו הוא נושא את נפשו, אל השכר הזה הוא פר' ) רש"יב "עוע

נושא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן עי"ש. הרי דמכניס עצמו בספק 
נפשות בחשבו שינצל כדי להרויח ממון. וחזינן שממונו חביב עליו מספק פקוח נפשו, 

לספק נפשות כדי להציל ממונו, דאם אין לו ממון הוא קץ בחייו,  ועל כן מוסר עצמו
 ועל כן איצטריך בכל מאודך למי שמבלי ממון אין לו חיים.

יותר י"ל, עפ"י אמרם ז"ל )כתובות לג:( מלקות חמור ממיתה דאמר  בפשטותב. 
רב אלמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא )לו היו מלקים אותם, היו 

לצלם(. וכמו כן יש אדם שעניות קשה עליו ממיתה, ויתכן שימסור  עובדיםם ונכנעי
נפשו למות משום מצוה, אבל לא יקיים מצוה כאשר ידע שיטלו ממנו כל ממונו ויהא 

 עני מרוד כל ימיו ויצטרך להזדקק לבריות אף לצורך מזון סעודה אחת.
ונו קשה עליו מויתור שאמרו ממונו חביב עליו מגופו, ר"ל שויתור על ממ והיינו

על חיותו, שאם יוותר על חיותו וימות בגלל קיום מצוה לא יהא צערו אלא שעתא 
שהמוסר נפשו על  מהר"ם מר"ב)סי' תט"ו( בשם  תשב"ץ קטןוכתב בספר  –חדא 

אבל אם יצטרך לוותר על כל ממונו בגלל קיום  –קידוש ה' אינו מרגיש צער כלל 
כי אין יכול לסבול צער ועוני כל ימי חייו, ועל זה נאמר  מצוה, הרי זה קשה עליו ביותר

 " פ"ד סי' ג(.וחי בהםבנספח " – להורות נתן)בספרו שו"ת "בכל מאודך" עכ"ד 
"ה( דניסיון הממון קשה )ואתחנן שנת תרנ שפת אמתבספה"ק איתא  כיוצא בזה

הרבה יותר ממסירות נפש, דבמסי"נ מגיע בפעם אחת אל התכלית הנרצה משא"כ 
ועל דעת קונו על דעתו בממון נשאר עוד בעולם השפל הזה, והעניות מעבירתו 

 יעו"ש.
 תרי"ג מצוות שמרתי...

 'כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם וגו
: כי האיש משה השכיל בלבות בני אדם כי רוח רבינו האור החיים הק'כתב . )ח, א(

אחד יתעם כקטון כגדול, כי בעשות האדם ממצות ה' ב' או ג', ומה גם אם יחזיקו 
באחד מכל מצוות ה' בתמידות ובזריזות יתעצלו משאר המצוות, ולזה אמר "כל 

באדם יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, המצוה", ואמר "למען תחיו" ע"ד אמרם ז"ל כי 
וכנגדם בא דבר ה' לשמור שס"ה מצות לא תעשה ורמ"ח מצוות עשה, והנה ישער 
האדם בבוא על אבר או גיד איזה מיחוש או מכאוב ויצעק לבו באוי ואבוי ממכאובו, 
האם יקבל מענה לצעקתו, באמור לו הלא לך רמ"ח אברים ומהם רמ"ז שלמים, ואם 

מאמר "כל המצוה" כי בכללותה שלא  והוא ה, אין ראוי לקבול על זה.חלק מהם יחל
יחסר כל שבידך לעשות, תשמרון לעשות בין מ"ע ובין מל"ת, והטעם "למען תחיון" 
וכשאתה מחסר מצוה אחת אתה מחסר כנגדו חיות אבר אחת עי"ש באריכות 

 .בדבריו הנעימים
במשנה  (מכותמסכת סוף  ,)פירוש המשניות הרמב"םמדברי להקשות,  ויש

חנניא בן עקשיא רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה  דרבי
כשיקיים האדם ": ה כתבומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, וכ

מצוה מתרי"ג מצוות כראוי והגון, ולא שיתף עמה כוונה מכוונת העולם בשום פנייה 
ה"ב, וזהו שאמר רבי חנניא כי המצות רק שיעשה מאהבה, הנה זכה בה לחיי העו

ם הרבה אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחד מהם על מתכונתה ושלימותה, תבהיו
ובזה זוכה לחיי העוה"ב עכ"ד. הרי רואים אנו להדיא דע"י מצוה אחת כראוי משלים 

 נפשו. 
)בפרשתן(, י"ל,  ידות אפריםזצ"ל בספרו  רבי אפרים פישל פלדמןהגאון  וביאר

במה שמצינו )שבת קיח:( בכמה תנאים דכל אחד אמר  ה"קפהסדרך שכתבו על 
תיתי לי דקיימתי מצות ציצית, תיתי לי וכו' ע"כ, ואמרו דבאמת צריך לקיים כל 
התרי"ג מצות, אך במצוה אחת יהדר ביותר, וזאת המצוה אשר לבו מושכת אחריו 

 ר בגלגול אחר.ביותר יתאמץ בה ביותר, כי אולי זהו תיקון להשלים מה שחס
דלא גינה בזה אלא דעת הסוברים דיזדרז  רבינו האוה"ח הק'י"ל בדעת  כמו"כ

, וזה אינו כלום דצריך לקיים כל המצוות, םווגבאחת מהמצוות והשאר ישליך אחר 
 ודו"ק.  ,ואז ישלים נפשו ע"י הידור במצוה אחת ביותר

 
    
 
 
  
    
 

 במשנת האור החיים הק'
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ַוְיַעְמָך ַוַיְרִעֶבָך ַוַיֲאִכְלָך ֶאת ": )דברים ח ג(כתיב 
ְדעּון ֲאבֶֹתיָך ַדְעתָּ ְוֹלא יָּ ן ֲאֶשר ֹלא יָּ ְלַמַען  ַהםָּ

ם ִכי ַעל  דָּ אָּ הֹוִדיֲעָך ִכי ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה הָּ
א ִפי  ל מֹוצָּ ם ה'כָּ דָּ אָּ  ".ִיְחֶיה הָּ

הגאון רבי חיים מפרידבורג, אחיו של מהר"ל 
מפראג, בספרו 'ספר החיים' )ספר פרנסה 
וכלכלה, פרק א(, הבחין כי בפסוק זה קיימת 

הלחם בחיי לכאורה סתירה על תפקידו של 
 האדם: 

'כי לא על  אמרהנה בתחילת הפסוק נ
הדבר  אינוהיינו: הלחם  .הלחם לבדו יחיה האדם'

הלחם וודאי ש. אמנם היחיד המחייה את האדם
אין זה סותר לכך אולם  מחייה את האדם

מחיים את שאף הם דברים נוספים  םקיימיש
הרי שמתחילת הפסוק אנו שומעים דבר  האדם.

מצוי בתוך אותם הדברים ם הלחשאף מוחלט 
 . את חיות האדם תניםנוה

שהלחם לעומת זאת, בסיום הפסוק משמע 
אילו זאת מפני ש .אינו תורם כלום לחיות האדם

על מוצא פי ה' יחיה  גםהפסוק היה אומר 'כי 
יחד  'הלחםשזה וזה גורם, ו' מביניםהאדם', היינו 

 האדם.את חיות  יםמביא 'מוצא דבר ה''עם 
ו אומר כך אלא הוא קובע הרי אינ הפסוק ולםא

'כי על מוצא פי ה' יחיה  :בהדגשה מוחלטת
על מוצא פי ה' יחיה האדם,  שרק היינו,, האדם'

ולא על כל דבר אחר. הרי שסיום הפסוק קובע 
 ללחם אין כל משמעות בחיות האדם.ש

נמצא איפוא כי לאו סיפא רישא ולאו רישא 
כלפי  הפסוק מה דעתסיפא, ואין אנו יודעים 

כלל  ו שמאעליו יחיה האדם אגם הלחם, האם 
 א.וכלל ל

 תרי גווני אדם

 גם, בעל הקושיה, רבי חיים מפרידבורג
הפסוק מתייחס את הערתו וקובע כי  מתרץ

לשני סוגי אנשים: ישנם אנשים בעלי דרגה 
רוחנית גבוהה שהם יכולים לחיות על מוצא פי 
ה' בלבד, והם אכן אינם צריכים ללחם ולמזון, 
ועליהם הוא שעולה סיומו של הפסוק 'כי על 

 ולא על הלחם.  –מוצא פי ה' יחיה האדם' 

רוב אנשי העולם אינם מצויים  אולם
גבוהה שכזאת, והם אינם  במדרגה רוחנית

הם  לכןיכולים לחיות רק על מוצא פי ה', ו
גם ללחם וגם למוצא פי  :צריכים גם לזה וגם לזה

יש להם לעסוק  טעם זהמעיין שם שביאר כי ה', ו
 בתורה בשעת האכילה.

 

 לאהרן קדוש ה'

שמענו ולעניין זה ראוי להסמיך את אשר 
רבי אהרן  הרה"קאבותינו ספרו לנו על ונדעם ו

מבעלזא זיע"א, אשר יומא דהילולא דיליה הוא 
, וכל רואיו העידו הגידו כי הוא היה ביום כ"א אב

היו ימים שלמים  .חי על מוצא פי ה' בלבד
, וכבר נודע כלום עוברים עליו מבלי שאכל

ואף  שפעמים היה ממנה 'שליח' שיאכל עבורו!
, מעט מזעירכשהיה אוכל, הייתה אכילתו 

עלמא, שאף אותה היה מוצץ בפיו טעימה ב
 גרידא ופולטה בלא הנאת מעיו.

דמו"ר הבית כ"ק מרן א ורבינו הקדוש
ישראל זיע"א המליץ עליו את דברי הגמרא 

 :אמר רבי תנחום בר חנילאי"(: פו ב )ב"מ
רי משה לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שה

, וכפי שפירשה "ולא אכל לחם עלה למרום
, זיע"א רבי מנחם מנדל מקוצק הרה"ק

ת משה רבינו בעולם הזה, שכן שהכוונה על היו
משה רבינו מצד עצמו כלל לא היה זקוק 

' ומופרש מכל איש האלהים'לאכילה בהיותו 
לדבר מוכחת , וראיה ענייני גשמיות וצרכי הגוף

 שבעלותו למרום לא אכל לחםזה היא מכך 
ך , ועם כל זאת היה צריולא הוצרך למזון

וזאת בהיותו בין הבריות, בעולם הזה, לאכול 
 כדי שלא לשנות מהמנהג.

 

 חידוש הקול שמחה וראיית השפת אמת

בעיקר קושייתו של רבי חיים מפרידבורג ו
לומר בזה תירוץ נפלא: ידוע חידושו היה נראה 

הגדול של הרה"ק רבי שמחה בונם 
על דברי  ,בספרו 'קול שמחה', מפרשיסחא
ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים "(: ל-כט אבראשית הפסוקים )

ַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל  ֶשב זֹרֵּ ל עֵּ ֶכם ֶאת כָּ ַתִתי לָּ ה נָּ ִהמֵּ
ַע  ץ זֹרֵּ ץ ֲאֶשר ּבֹו ְפִרי עֵּ עֵּ ל הָּ ֶרץ ְוֶאת כָּ אָּ ל הָּ י כָּ ְפנֵּ

ה ְכלָּ ֶכם ִיְהֶיה ְלאָּ ַרע לָּ ן ...זָּ שבשעת , "ַוְיִהי כֵּ
הצמחים כל היו בריאת העולם, בימי בראשית, 

ראויים למאכל  ולא היוכאבנים וכסלעים ממש 
שאמר הקב"ה כלל ועיקר. אולם בשעה אדם 

ה"על הצמחים:  ְכלָּ ֶכם ִיְהֶיה ְלאָּ שעל ידי הרי , "לָּ
ייתם הקודמת וציווי זה התהפכו הצמחים מהו

בהם לא היו ראויים למאכל ועל ידי דבר ה' נהיו 
 זיןשיש בו כדי לההצמחים לאוכל אדם 

 .ולהשביע

מטעים הרה"ק מפרשיסחא ואומר 
מסיים ואומר )שם, פסוק שם לפיכך הפסוק ש

ן"ל(:  , ללמדנו שהייתה כאן בריאה "ַוְיִהי כֵּ
והיא הבריאה שהכניסה בצמחים את  חדשה,

ותיכף עם  .הם ראויים למאכל בההמציאות 
מעיד  אמירת הקב"ה 'לכם יהיה לאכלה'

הכתוב 'ויהי כן', שאכן נהיו הצמחים ראויים 
 לאכילה.

וכבר הביא רבינו כ"ק מרן אדמו"ר השפת 
ראיה נפלאה  , בחידושיו על הש"ס,אמת זיע"א

לדברי הרה"ק מפרשיסחא מדברי הגמרא 
רבי יוחנן אמר: "(: לב א)מסכת ראש השנה ב

כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. הי 
 'בראשית' .דבראשית תשעה הוו 'ויאמר' .נינהו

 ."'בדבר ה' שמים נעשו'מר הוא, דכתיב נמי מא
מי שיעמיד את והקשו הראשונים, שהלוא כל 

יראה בעיניו שאין למניין ימי בראשית פסוקי 
, ולא יותר , כי אם שמונהתשעה מאמרותבהם 

שאף הוא מאמר, אין הם  'בראשית'ויחד עם 
 בסופו של דבר אלא תשעה ולא עשרה.

התוספות רי"ד מחדד את קושיה זו תוך 
הנה נתתי לכם את כל "'כדי שהוא מסביר: 

 וכוונתו,, "אינו מן המנין שאין שם שום יצירה 'עשב
ַתִתי 'שאין לומר שהאמירה של  ה נָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִהמֵּ

ֶכם ' אף היא אחת מהמאמרות, שהרי 'מאמר' לָּ
, פירושו אמירה שעל ידה נעשה יצירה של בריאה

ים ולא ואילו מאמר זה אין הוא אלא סיפור דבר
 יותר.

לדברי הרה"ק כותב השפת אמת, הרי שאולם, 
מפרשיסחה אתי שפיר להפליא, שבוודאי אף 
האמירה של 'הנה נתתי לכם... לכם יהיה לאכלה' 

שעל ידה ניתן שם אוכל לפי הוא אמירה של יצירה, 
 בכל הצמחים, וכלשון השפת אמת: 

ל שהוא בכלל מעשי בראשית[ עויתכן מאוד ]"
קול שמחה בפסוק  פרדברי הרב הקדוש בס יפ

ותמצא  םשיין ע ,דבזה המאמר נעשו אוכל ,הנ"ל
לומר  י אפשררי"ד דא פותשוב ראיתי בתוס  ...נחת

וכבר  ,דזה אינו מהבריאה ,דהנה נתתי הוא בכלל
 ".דברי הקול שמחה יפל כתבתי ליישב זה ע

אמת והביא את דברי הרה"ק  ועוד חזר השפת
מפרשיסחא בתוך ספרו הגדול על התורה, וזה 

 תרמ"א(:  מינילשונו )ש

הם לפי האוכל. כי הצומח הנה כל המאכלים "
להמדבר. וזה נעשה  ייםחלי והבע יים,חלי מזין לבע

קול שמחה  פרבס םשיין ע ,במאמר הנה נתתי כו'
  ."דפח"ח ,בראשית רשתבפ

 (: "מתר וכן כתב עוד )תזו"מ

ע הבריאה נתן בטב ברךכי הבורא ית ,הענין"
ממזון השייך אליו. ועיין  האיך להיות ניזון כל ברי

בפסוק הנה בראשית  רשתקול שמחה בפ פרבס
וקבלת התורה  יאת מצריםנתתי כו'. אכן אחר יצ

לכן גם המאכלים היו באופן אחר  ...שינוי בטבע ההי
לכן ניתן כח חדש במאמר זה. זה  ..התורה. יפל ע

אשר תאכלו כו'. וז"ש לאמר אליהם. שנשתנו כח 
עלה ממקודם בעת באופן נישראל המאמרות לבני 

 ."בריאת שמים וארץ

וראה בהקדמת הגדש"פ 'זכרון נפלאות' לחתן 
: שהביא זאת, וקלסיה 'נתיבות המשפט'בעל 

שמעתי בשם הרב הצדיק יסוד עולם נר ישראל "
ו"ה שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל דבר וקדושו מ

 ".הדברים דברי קדשו אמתיים ...נחמד

כעצם דברי הקול שמחה והשפת וראיתי כי 
רבי דוד לוריא  -גם כתב הגאון הרד"ל אמת 

 בהגהותיו לפרקי דר"א )פ"ג אות עג(:

ומאן דלא חשיב 'הנה נתתי' י"ל טעמיה "
ליה שאין כאן בריה חדשה שיהא ראוי  דסבירא

לחשבו למאמר בפני עצמו. ומאן דחשיב ליה סובר 
כיון דכתיב 'ויהי כן' משמע שנתהוה הויה על ידי 
מאמר הזה, והיינו שנתן בטבע הצמחים שיספיקו 

 מזון לכל החיים ובטבע החיים שיזונו מכך".

 ביסוד הדברים הגר"א מווילנא םוכבר קדמ
 הו' )בראשית שם(:בספרו 'אדרת אלי

גם כן הוא  .אלהים הנה נתתי לכם "ויאמר
י שנתן כח בזרע ופירות מפנ ,מעשרה מאמרות

, לא כן עשב השדה .עדו את לב האדםסשיזונו וי
נתן כח בעשבי השדה שיזונו מהם  ולכל בעלי החיים

עדו את סי אופירות כי לולא מתבואות וזרעים 
 ".לבם

הרה"ק ועתה שנתוודענו אל חידושו של 
, הנה מקום אתנו לפרש כמין ודעימיה מפרשיסחה

חומר את כוונת הפסוק אשר עליו אנו דנים ולומר 
ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה : "כוונתו היא על דרך זוכי 

ם דָּ אָּ ", שהרי הלחם בפני עצמו לא היה דבר ראוי הָּ
א "  ;למאכל אילולי ציווי ה' המפורש ל מֹוצָּ ִכי ַעל כָּ

ם 'הִפי  דָּ אָּ שהקב"ה הוא שאמר שהלחם  –"  ִיְחֶיה הָּ
יהיה למאכל, ונמצא שמוצא פי ה' הוא שפעל את 

 היות הלחם מחיה את האדם.

ה ָהָאָדם ְחיֶּ ם ְלַבּדֹו יִּ חֶּ י ֹלא ַעל ַהלֶּ  כִּ
סלעים, וראיה לכך מקרבנו של ללאבנים ו הדומאילולי מוצא פי ה' היו הצמחים והבשר בלתי אכילים ב

   כלואזה הבל שהוקרב למרות היות הבשר אסור באכילה, וזאת מפני שבאותו הזמן כלל לא היה 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש תבי ראש דנדרוביץ, ישראל הרב
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 והקרבתם על הלחם

כאן ובדרך חידוד יש להוסיף ולהטעים בזה את הרמז שהביא 
בשני הנה רבינו יעקב בעל הטורים בפרפראותיו על התורה, כי 

 :כאןהוא אחד ה :'על הלחם'מקומות מצאנו במסורה את תיבות 
ם" דָּ אָּ )ויקרא כג והשני במקרא שכתוב  ",ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה הָּ

ה ּוַפר ֶּבן ": יח( נָּ י שָּ ִשים ְתִמיִמם ְּבנֵּ ְוִהְקַרְבֶתם ַעל ַהֶלֶחם ִשְבַעת ְכבָּ
י ד ְואֵּ ר ֶאחָּ קָּ ִים ּבָּ ה ַלה'ִלם ְשנָּ  זה.עניין ועיין שם מה שביאר ב ."ִיְהיּו עֹלָּ

אין הקרבנות ש )מנחות ה א(קיימא לן ויבואר בהקדם הא ד
 ,היינו .מן המותר לישראל' –'ממשקה ישראל בהיותם קרבים כי אם 

 לו הקרבן אסור באכילה לבני ישראל.אילגבוה שאסור להקריב קרבן 
לפי מותר להקריבו על גבי המזבח. ו 'מן המותר בפיך'ורק כשהוא 

כיצד הקריב הבל את קרבנו מבכורות צאנו,  ,הקשו המפרשיםזה 
מסכת הבשר היה אסור באכילה, כמו שאמרו להדיא ב לואוה

אמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון לא הותר לו "(: ט ב)נסנהדרין 
 ."כשבאו בני נח התיר להם... בשר לאכילה

תירץ זאת  ך דבריו המובאים לעילהרה"ק מפרשיסחא בהמשו
: המיעוט של 'מן המותר בפיך' אמור דווקא באוכל הראוי היטב

, למאכל, אלא שיש בו חסרון שהוא אינו מותר בפיך. לעומת זאת
דבר שהוא אינו כלל בהגדרה של אוכל, מחמת שאין הוא ראוי 
למאכל אדם, בוודאי שאין שייך לומר בו את המיעוט של 'מן המותר 

 ך'.בפי

והנה בדומה לצמחים שלא קבלו את מהות מציאות היותם 
ראויים למאכל עד אשר נאמר עליהם 'לכם יהיה לאכלה', כך בדיוק 

ראוי הבשר הבשר, שמאז בריאת העולם לא היה היה גם אצל 
, ונאמר להם באו בני נח והותר להם הבשר באכילהלמאכל עד אשר 

ֶרְך ֱאֹלִהים"(: ג-א טבראשית ) ֶהם ַוְיבָּ יו ַויֹאֶמר לָּ נָּ ל  ...ֶאת נַֹח ְוֶאת ּבָּ כָּ
ֶכם ֶאת כֹל ַתִתי לָּ ֶשב נָּ ה ְכֶיֶרק עֵּ ְכלָּ ֶכם ִיְהֶיה ְלאָּ  ,"ֶרֶמש ֲאֶשר הּוא ַחי לָּ

 .ורק אז נקבע על הבשר שם אוכל

לא היו הבהמות את קרבנו הבל בו הקריב באותו הזמן נמצא שו
שלא היה עליהם שם אוכל  ם כאוכל האסור במאכל, אלאמוגדרי

וסלעים שאין  כמו אבניםוהיה בשר הבהמות ממש  כלל וכלל,
באותם הימים היה שייך לומר ש אין ,ומשכך עליהם שם אוכל.

 כן הם כלל לא היוש –ם למאכל מותריאינם הם חסרון שבבהמות 
וכל מיעוט זה של 'מן המותר בפיך' כלפי בשר לא נחשבים כאוכל. 

שייך שפיר וח והלאה, שהבשר נעשה אוכל, נאמר אלא מימי נ
אכילה, להתנות כי אין הקרבנות כשרים אלא ממין כזה שמותר ב

  יעוין שם בדבריו המחוכמים.

כוונת כי בביאור המסורה,  יעלה בידינו דבר נפלאומעתה 
ל 'להוכיח  היאהמסורה  ם ִכי ַעל כָּ דָּ אָּ ִכי ֹלא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה הָּ

א ם ה'ִפי  מֹוצָּ דָּ אָּ א זה עתה שהכוונה בזה הי, וכמו שנתבאר 'ִיְחֶיה הָּ
הן על מציאות של אוכל אלא מחמת דבר ה', כל  יםכלמאשאין על ה

הצמחים והן על הבשר שקבלו את מהות היותם אוכל כשנאמר 
יש להביא לדבר מוכחת וראיה עליהם 'לכם יהיה לאכלה'. 

'והקרבתם על הלחם', שהרי אם דין הקרבנות הוא רק  –קרבנות המ
קרבנו, והרי אין זה  מהמותר בפיך, כיצד הותר להבל להביא את

ועל כרחך אין זאת אלא מחמת שמציאות האוכל  מהמותר בפיך,
לא היה זה אוכל, ולא  נקבעת מחמת 'מוצא פי ה'', ובזמן הבל עדיין

 .'המותר בפיך'מן הדין של  היה שייך בזה

 

 "...וכואב עני ואני"

 .(טו, ז) חולי כל ממך ’ה והסיר

 מסכת גולל שם ,מרדזימין אריה יעקב רבי של לחדרו נכנס ודווי מיוסר עני

 לצרותיהם להאזין היה שרגיל הצדיק שאף, כזו, נתפסת בלתי וייסורים תלאות
 .לה הסכין לא, ישראל של

 חיזוק מילות לשמוע העני ביקש, וקשייו מצוקותיו את לתנות שסיים לאחר

 ממה עדיין נרגע לא הנסער הרבי אך. לישועה ברכה בצירוף, ר”האדמו מפי
  .ששמע

 והפטיר הצדיק שננער עד, החדר בחלל מתוח שרר והשקט נקפו הדקות
ְך אלא ,ִמְמָך תקרי אל – ”חולי כל ממך ’ה והסיר“ ְך] .ִמםָּ  [.עניות לשון, מָּ

, לדבריו מאזין איש שאין בטוח והיה, הצדיק של חדרו את העני משיצא

 אך, לצרותיו הצדיק של מתגובתו רוחו מורת את מחד שביטא משפט הפליט

 .”תשגבני אלוקים ישועתך – וכואב עני ואני: “עמוקה אמונה הכיל מאידך

 בריבון אומן באמונת שבוטח כזה עני: נהרו ופניו אריה יעקב רבי זאת שמע

 ויושיעו יעזרהו ’שה. בפסוק נקודות כמה עליו לעקם הוא וכדאי ראוי, העולמים
 .צרותיו מכל

 

 ?מהו – זוטרתא מילתא

  (.יב, י)' וגו ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך' ה מה ישראל ועתה

 שהיה העיר מרב שחיטה על" קבלה" לקבל פעם שבא אחד על מספרים

 – קבלה הרב לו נתן לא עדיין' וכו וניסיונות בחינות כמה אחרי, וזהיר צדיק

 .סמיכה

 בדבר" ומה: הרב לו אמר. מבוקשו לו ליתן שימהר ברב והפציר הלז פנה

 "?זוטרתא מילתא

" מצלצלים כסף" לו והביא מיהר'( טיפ' הרב שמבקש שסבר) המיועד

 מאי:( "לג דף) בברכות' הגמ את לו והראה, כמאובן הרב נשאר, קטנים כספים
 .שמים ליראת הכוונה" זוטרתא מילתא

 

 ת בלי 'שעות קבלה'הקב"ה מקבל בכל ע

  )ח, י(. וברכת ושבעת ואכלת

 עצמו את מצא קטנה בעיירה ושם ,המדינות לאחת נתגלגל מפולין עני רב

. אליו להגיע היה קל שלא אלא", הראבינר" אצל עזרה לבקש והלך, כל בחוסר

 בשעות זאת ואף, בשבוע פעמיים רק אנשים מקבל – מזכירו לו אמר – הראבינר
 . הצהריים אחר לשלוש שתיים בין, בלבד קצובות

, נדבה לו הושיט וזה", הראבינר" אצל הרב נתקבל הנועד ביום, סוף סוף

 אנו, המזון בברכת. מיד הרב לו נענה. תורה דבר שיאמר ממנו ביקש כך ואגב

 מעולם. שעה ובכל עת ובכל יום בכל תמיד אותנו ומפרנס זן שאתה: אומרים

 וכי. שעה ובכל, עת בכל, יום בכל: הזה המפורט ושהפיר בא מה לשם הבנתי לא

 אנו: לי מחוור הדבר שעכשיו, אלא. תמיד אותנו ומפרנס: שנאמר במה די לא

 קבלה שעות הנהיג ולא" ראבינר"ה האדון של בדרכו הלך שלא ה"להקב מודים
 ".שעה ובכל עת ובכל יום בכל" תמיד אליו להגיע ואפשר, קצובות
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