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  דבר העורך �

ÌÈ¯ÙÒ‰ „Â·Î 
 אלה אותם על )ל"זצ א"מהחזו כמדומה( רבינו אמר

, דומה הדבר למה משל משונים פלפולין שעושין
 את בהעלותך בפרשת כתוב למה, ששאל לאחד

 חבירו לו עונה' כ עם ולא' ח עם בהעלותך המילה
 זה ההוא לו אמר' ח עם ולא' כ עם כתוב הרי

 .חנוכה ימי 'ח כנגד תירוץ עוד יש לי אחד תירוץ
 דרך'ב והבאתיו... הנקרא ספר שיש רבינו סיפר

 לא זמן הרבה והנה טוב כ"כ כותב והוא' חכמה
 ארבע לפני נדפס שזה והאמת, זה מספר ידעתי
 לא איך פלא וזהו שוב נדפס ולא שנה מאות

 הענין לי נתחוור כ"אח ,השנים במשך שוב הודפס
 הרי והנה, ראשונים נגד בחריפות כותב שהוא כיון

 הוא מ"ומ ראשונים על חולק י"הב שגם מצינו
 .גדולה ובעדינות מופלגת ארץ בדרך כותב
 הספרים על לשמור ומייקר מקפיד רבינו

, ספרים ממנו לשאול באים וכאשר, שברשותו
 אחד שבא פעם ראיתי. הספרים להחזרת זמן קובע

 משאיל אני, רבינו לו אמר, ספר לשאול השכנים
 .השבוע סוף עד לך

 בין עניני על אחד חכם של ספר לרבינו הראיתי
 עם שער ללא כן לעשות שהחליט, לחברו אדם
 ספר ,טוב אינו שזה רבינו אמר, המחבר של שמו
 .חברו מי שידעו צריך כזה
, א"החזו כמו לעשות ורצה ספרו שהוציא אחד היה
 כך יעשה שלא א"החזו לו אמר שמו הזכרת ללא
 .גאוה שזה
 ואינו, מתקבל טוב ספר ומנוסה בדוק, רבינו אמר
 שאינו וספר, אותו להפיץ כדי פעולה לשום צריך
 .דבר שום יועיל לא טוב
 ואמר, אביב-מתל אחד זקן אלי בא פעם. רבינו סח
, הסכמה לו שאכתוב כדי לירות מאה לי שיתן לי
 לו יתן שאני לו אמרתי] גדול סכום היה זה ואז[

 .הסכמה יבקש ולא מנוחה לי שיתן לירות מאתיים
 אותנו תלמד הספרים בכבוד רבינו נזהר היכן עד

 הגב עם לשבת לא שמקפיד בקודש הנהגתו
 לארון מנוצל בביתו פינה שכל אף ולכך, לספרים
 ואף, ספרים ארון אין לגבו שיושב בקיר ,ספרים
 ספרים שאין היכן ישב לברית בא שהיה בבתים

 לא רחוקים במקומות שהיה אף לפעמים וכן, לגבו
 כבוד בדרך לא שמונחים ספרים לראות יכול היה

 (מנחת תודה) .לסדרם בעצמו ודאג
 

יוצא  הנהגה זו ניתן לראות עד היום כשרבינו
ארון הספרים , נעמד מעט ע"י מבית הכנסת

האם יש שם איזה ספר שאינו  ומביט שבדרכו
 .עומד ישר ומסדרו מיד

 

ם שלו ת  שב כת  ר  בב

ף  שטו ד גול ק  ח )יצ "ב  (ב

  פשט על הפרשה �
 )א ,יא( "'ה באזני רע כמתאוננים העם ויהי"

 נחנו שלא ימים שלשה הזה בדרך לבטנו כמה לנו אוי אמרו י"וברש
 שלשת דרך' ה מהר ויסעו פ"עה ג"ל' י לעיל דהרי וקשה. הדרך מענוי
 ה"הקב שהיה אחד ביום הלכו ימים שלשה מהלך י"רש כתב ימים
 לבטנו כמה שאמרו זה מהו כ"א ז"ולפי, מיד לארץ להכניסם חפץ
' ב' א דברים פ"בר י"רש כ"עפמש לפרש ואין. ימים שלשה הזה בדרך

 ימים בשלשה הלכו יום א"י מהלך שהוא ברנע קדש עד שמחורב
 ברנע בקדש היו כבר ימים שלשה בסוף דהרי, החשבון ש"עיי

 באו לא עדיין התאוה וקברות במתאוננים כאן ואילו שם כמבואר
 נסעו התאוה מקברות ה"ל בפסוק לקמן כדכתיב לחצרות אפילו
' א ביום במהירות שהלכנו שאמרו דהכונה ל"צ' ולכאו. חצרות העם
 .הדרך מעינוי נחנו שלא הזה בדרך ולבטנו ימים שלושת של דרך

 (טעמא דקרא)

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ר' אמוראי"ר' אמוראי"ר' אמוראי"ר' אמוראי"""""

 שר מרן של גדלותו קצה על', שיח עלי' במדור כאן פעמים כמה נגענו כבר

 .'הק התורה חלקי בכל ועיון בבקיאות ליה אניס לא רז שכל, א"שליט התורה

 .א"שליט במעונו אלו בימים שאירע, פלא - מעשה כאן נביא

 של הדורות סדר אודות מקיף חיבור שחיבר יקר יהודי נכנס רבינו אל

 הראשון מדור החל, למי מסר ומי ממי קיבל מי, הקדושים האמוראים

 את מקיף כשהוא' וכו והגאונים סבורי לרבנן עד הדורות בשאר וממשיך

 .עליו הטובה' ה כיד טובא ומאריך ל"ז בראשונים בזה שיש השונות השיטות

 הבאת האם, בחיוך אותו שואל ואז, הספר דפי בין רגעים כמה עלעל רבינו

 ?''אמוראי' ר'' על כאן

 כלל לו ידוע לא כי ואמר, רבינו ממנו רוצה מה כלל הבין לא, מחבר אותו

 כי, דומה לשם מתכוין רבינו אולי ושאל, אמורא או תנא של שם כזה על

 .כזה דבר שיש חושב ולא השמות להכיר הרבה עמל הוא

 .רבינו כוונת מה להבין בכה וזה בכה זה ניסו בחדר הנוכחים שאר גם

 לזה לא אך אמוראי בר ')א ג"כ ה"ר( בגמרא יש אמנם, לו אמר רבינו וכאן

 פעמים כמה בגמרא יש וכן. במעמקים שצולל למי הכוונה שם, כוונתי

 בשם שנקרא לאחד מתכוין אני אך וכדומה אמוראי בה פליגי הלשון

 '.אמוראי'

, הספר בגליון והראה' ואמוראים תנאים סדר' הספר את רבינו ביקש ואז

 הוסיף ורבינו', א אות שבמערכת לשמות הוספה רבות שנים לפני שרשם

 ...הבהיר ספר במדרש נזכר והוא, אמוראי' ר השם את

 .רבה בחמימות ובירכו, עוד לכתוב מה על לך יש, לו ואמר רבינו וחייך

� 
 כפי( רבינו ומנהג, השבועות חג אחרי עומדים ואנו היות, גרגיר עוד ונוסיף

 אומרים ובתיקון, שבועות ליל תיקון לומר') אלא' הנודע בספר המובא

 נביאים ד"כ של וכן תורה חומשי מחמשה פרשה כל של וסוף התחלה

 וכבר, משנה סדרי מששה במשניות מסכת של וסוף התחלה וכל, וכתובים

 ויאה נאה, כולה התורה כל את שיודע מי כי, העבר הדור מגאוני אחד אמר

 בחוץ שמציע רוכל כאותו, מסכת מכל מעט יאמר שבועות שבליל הוא

 נחשב לשחוק, דפים כמה בקושי שיודע מי אבל, ממרכולתו'' דוגמאות''

 חג בליל התיקון לומר לרבינו הוא ונאה... מסכת מכל מעט הוא אומר אם

    .והליכותיהם החכמים בדרכי להידבק שנזכה ר"ויה. השבועות
    



  הפרשהניני שו"ת בעי �
  
 ל"חז בשם י"רש מביא') ב' ח במדבר( בהעלותך בפרשת. ש

 גדולה שלך המנורה על הכהן לאהרן אמר ה"שהקב
 שחלשה לאחר, הנרות את ומיטיב מדליק שאתה, משלהם

 הרי, ב"צ לכאורה. הנשיאים בחנוכת היה כשלא דעתו
 הם אלא המזבח לחנוכת להביא נצטוו לא הנשיאים
 מעצמו טרח לא אהרן מדוע כ"א, להביא החליטו מעצמם
  . לוי שבט בשביל משהו להביא

˙ .‡ .˙ÂÎÊÏ ‰ÂˆÓ·  .  
    · .ÍÎ ‰Âˆ ·˜‰"‰.    
, כלום הביא לא מעצמו הכהן שאהרן כמה עד ב"צ עוד. ש

 לכאורה, משלהם גדולה ששלך כדי עד לפרס זוכה מדוע
 לחנוכת מעצמו הביא שלא על עליו תביעה להיות צריך

  . השבטים כשאר המזבח
˙ .‡ .‡Ï ‰ÂËˆ�.  

    · .‡È·‰ ‰ÎÂ�Á ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ ‡È‰ ˙ÎÂ�Á ÌÈ‡�ÂÓ˘Á‰.    
 לחנוכת כלום להביא רצה לא הכהן אהרן אם, ב"צ עוד. ש

, לכך ראוי לא שהוא העגל חטא בגלל חשש כי, המזבח
 המזבח לחנוכת משהו שיביא אחר ממישהו ביקש לא מדוע

  . לוי שבט עבור במקומו
˙ .‡Ï ·ÈÈÁ˙� ÌÈ·ÈÈÁ‰Â ÂÓ„˜ .  
 לוי ששבט מצינו') ז' ח במדבר( בהעלותך בפרשת. ש

 ולכבס בשרם כל על תער ולהעביר עצמם לטהר הוצרכו
 שלהעביר טהרה מעשה כזה לעבור הוצרכו מדוע. בגדיהם

, בגופם שערה שום ללא להישאר בשרם כל על תער
 כך עבורם גדול וצער בושה בזה שיש נראה שלכאורה
  . לגמרי מגולחים כ"אח להסתובב

˙ .‰Ê È‰ 'Ì˙¯ÙÎ Ì�Â˜˙Â  .  
 בית שבזמן כמה עד ט"ליו נחשב שני פסח האם. ש

  . פסח קרבן בו להקריב שיכלו אנשים היו המקדש
˙ .ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÂ�Á˙ .  
 בו אין החודש שבכל הרי, ט"ליו נחשב לא שני פסח אם. ש

 מוסיפים שבחשון כמו כ"א. חשון חודש בכל כמו ט"יו שום
 צריכים היו כך, מועד שום בו שאין להורות חשון מר

  . אייר בחודש להוסיף
˙ .‡Â‰ ÈÓÈÓ ‰¯ÈÙÒ‰  .  
 לאכול מותר האם וחמישי שני ביום שחל שני פסח. ש

  . אלו בימים בשר לאכול לא לנוהגים בשר
˙ .ÁÒÙ È�˘ Â�È‡ ÂÈ"Ë ˜¯ ÌÈ‡ÓËÏ ÌÈÎÏÂ‰Â Í¯„· ‰˜ÂÁ¯ .  
 לאכול חסידים כמנהג שני בפסח נוהגים שאבותיו מי. ש

 אל מדין אבותיו כמנהג לנהוג להמשיך צריך האם, מצה
 חייב לא, כזה למנהג בהלכה מקור שאין מכיון או, תיטוש
  . כן לנהוג

˙ .Â�Âˆ¯Î .  
 כשהיה שני בפסח מצה שאכל כמה עד, לעיין יש עוד. ש

 שלא מדוע, בביתו וגר התחתן ועתה השנים כל הוריו בבית
  . שיתיר עד נדר מדין שני בפסח מצה לאכול להמשיך יצטרך

˙ .¯„� ˙ÂÚË· .  
 האליה בשם מביא' ו ק"ס' תקפא בסימן ברורה המשנה. ש

 שכן, לסליחות ימים ארבעה קבעו מדוע טעם שמפרש רבה
 ואדם, ימים ארבעה ממום ביקור שטעונים בקרבנות מצינו
 לומר קבעו ולכן, כקרבן השנה בראש עצמו לעשות צריך

  .ממום עצמו לבקר ימים ארבעה סליחות
 ימים ארבעה ביקור דין כל הרי, ביאור צריך לכאורה
 תמיד בקרבן אם כי הקרבנות בכל נאמר זה אין, בקרבן
 כ"א. ביקור צריכים לא הקרבנות שאר ואילו, פסח וקרבן
 מום מביקור ימים ארבעה סליחות הדין את לומדים מדוע

 אין הקרבנות בשאר הרי, ותמיד פסח בקרבן רק שמצינו
  .ביקור דין
˙ .‰ÓÂ„ÓÎ ‰·¯‰˘ ÌÈ¯·ÂÒ ÏÎ˘ Ô·¯˜ ÍÈ¯ˆ ¯Â˜È· .  
 היו האם, באוהלים חנו השנים כל במדבר ישראל עם. ש

 והתחייבו תורה מתן אחרי היה כבר זה כי, במזוזה חייבים
  . במזוזה

˙ .Ï‰Â‡ È‡¯Ú ‡Ï ÈÓ˘ 'Ï‰Â‡  .  
 היה, אורחים בו הכניס אבינו שאברהם האוהל האם. ש

 אם גם עראי דבר זה אוהל כלל בדרך כי, ממזוזה פטור
 וחייב קבוע כבנין נחשב או, רב זמן בזה משתמש למעשה
  . במזוזה

˙ .·ÈÈÁ .  
 הוצרך אבינו אברהם האם א"שליט לרבינו שאלתי. ש

 ופטור עראי היה שזה או, אוהלו בפתח מזוזה להניח
 לרבינו ושאלתי. שחייב תירץ א"שליט והרב. ממזוזה

 בפתח מזוזה להניח צריכים היו ישראל כלל האם א"שליט
 עראי אוהל תירץ א"שליט והרב, במדבר כשחנו האוהלים

 של האוהל בין ההבדל מה ב"צ לכאורה. אוהל' שמי לא
  . במדבר ישראל כלל של לאוהלים במזוזה שחייב אברהם

˙ .ÏÏÎ Ï‡¯˘È ÌÎ¯„· .  
 אסור כ"ג האם, ברכה בלא מזוזה שהניחו במקום. ש

 במקום רק זה מזוזה להסיר האיסור שכל או, זאת להסיר
  . ברכה ז"ע ועשו הדין מעיקר שחייבים

˙ .¯ÂÒ‡ .  
 עבור גדול אוהל לבנות נהוג ם"האדמורי אצל בשמחות. ש

, בשמחה ולהשתתף להיכנס החסידים כל שיוכלו השמחה
 אפילו לעמוד שיכול ביותר חזקה בצורה האוהל את ובונים

 עומד וזה, שנה זאת צריכים לא למעשה רק, שנה
 כי, ברכה עם במזוזה חייב יהא זה אוהל האם, כשבועיים

 ולא, זמן הרבה לעמוד יכול כי קבע כמו הוא האוהל מצד
 .אחר מטעם שפטור או, לפרקו צריכים כ"שאח אכפת

  .ייב האם גם בברכהובאם ח
˙ .·ÈÈÁ.‰Î¯· ÈÏ· ,         
 ורוצים, השמחה מימי זמן לאחר האוהל את כשמפרקים. ש

 האוהל את שבנתה החברה כי, ממקומו המזוזה את להסיר
 המזוזה את ראשון דבר יסירו האם, הכל את לוקחת

 משאר האוהל את לפרק להתחיל שראוי או, מהפתח
 היכן הפתח צורת אם כי ישאר שלא עד המקומות
 ויוכלו מזוזה חיוב אין כבר וכעת, נמצאת שהמזוזה
  . להסירה

˙ .‰ÊÂÊÓ ÛÂÒ·.        
 שמחתכם וביום') "י' י במדבר(  כתוב בהעלותך בפרשת. ש

 לא בפסוק הסדר לכאורה". כםחדשי ובראשי ובמועדיכם
 חדשיכם ראשי להקדים צריכים היו כי, הסדר לפי נכתב

  . למועדיכם
˙ .ÌÎÈ„ÚÂÓ ‡Â‰ ˙·˘.     
, בתורה פורים מרומז היכן א"שליט הרב את שאלתי. ש

 הראני אחד חכם תלמיד". שמח אך" לי תירץ א"שליט והרב
 וביום') "י' י במדבר( בהעלותך בפרשת כתוב, נוסף רמז

 בחצצרת ותקעתם חדשיכם ובראשי ובמועדיכם שמחתכם
 ובמועדיכם שמחתכם וביום" ל"וז עזרא האבן אומר'. וגו

 עליכם הבא האויב נצחתם או, אויב מארץ ששבתם
 מועדיכם שנזכר כיון'", וכו פורים כימי שמחה יום וקבעתם

  . וחנוכה לפורים נוגע וזה קובעים שאתם, שלכם לשון
˙ .ÔÂÎ�.    
 ברית ארון עם הענן פי על במדבר כשהלכו ישראל עם. ש
 סכנה מקום זה כי, הדרך תפלת לומר צריכים היו האם', ד

 הארון עם שנסעו מכיון או, ועקרבים ונחשים מאויבים
, הדרך תפלת צריך לא, לניסים והורגלו הטבע מעל אז וחיו

 להם ודואג בהם מכלה היה שהארון הנס על לסמוך יכלו כי
  . להכל

˙ .ÔÎ .  
' ה קומה משה ויאמר הארון בנסוע ויהי" הפסוק האם. ש

 הדרך תפלת היה", מפניך משנאיך וינסו אויביך ויפצו
  . שלהם

˙ .ÔÎ.  
    (קונטרס עזרת אליעזר)


