
 

 פרפראות

 
 

 חטא חטאה ירושלים וגו' 
ביאור פלא בכתבי האר''י

 עמוד ט
תשע''ו תשעה באב מפתח ענינים דברים חזון אעמוד 

     בעמוד 
אין אדם יכול לשבוע מאכילת כסף, מה 

 ששמע המהרש''א בדרך צחות
 

עושר אל תתן   ע''ה  למה אמר שלמה המלך
 לי
 
אל מה , מכוון שר שמור לבעליו לרעתווע

 וזהב עשו לבעלשנאמר 
 

      געמוד 
איך כתב רש''י  "ואשימם" חסר יו''ד, והוא 

 אינו חסר יו''ד
 

     דעמוד 
ביקש משה חכמים נבונים  וידועים, ולקח 

 חכמים וידועים ללא נבונים
 

     המוד ע
 ביאור בשינוי בלשון חז''ל באותה דרשה

 
שאינו דומה  שמביא  רש''י  משלבביאור 

 שללנמ
 

      ועמוד 
איך השווה הנביא את ישראל לעם הדומה 

 לחמור
 

 עניין אכילת שיריים מצדיקי אמת
 
  ז עמוד

איך אמר הכתוב כי מניעת כניסת משה 
 רבינו לארץ הוא למען בני ישראל ובעבורם 

 
 

     חעמוד 
ביאור כל רודפיה השיגוה בין המצרים 

 בגימטריא
 

ך היה ביאור נפלא מהמהרש''א בכתוב כספ
 לסיגים סבאך מהול במים

 
     טמוד ע

 ביאור נורא נמצא בכתבי האר''י ז''ל בכ'
 וגו' חטא חטאה ירושלם

 
בדרך  בקש איוב להפוך קערה על פיהביאור 

 צחות
 

 גבר אויב על איובכי ביאור הכתוב 
 

  י עמוד
אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד 

 לבנותה
 

מעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות 
 וימים טובים ואפילו בשבת של חול

 
     יאעמוד 

 איש משענתו בידו מרמז על מקלכם בידכם
 
      יבעמוד 

ביאור המהרש''א למ''ש ילדים וילדות 
 משחקים

 
ביאור המהר''ם שי''ף בשינוי לשון הכתוב 

 לאל כל ישראל אל בני ישרא
 

 ביקש רבי לעקורבביאור נפלא 
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כסף, אין אדם יכול לשבוע מאכילת 

 מה ששמע המהרש''א בדרך צחות
 

כתב  , "וחצרת ודי זהב" ,' א'(דברים א) כתיב
 ,הוכיחן על העגל שעשו -ודי זהב   ,רש"י

)הושע ב'  שנאמר ,בשביל רוב זהב שהיה להם
, "וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל" י'(

 ,ע'כ
 

מיום , (בע'' ה''בבא בתרא כ) איתא בגמרא
)הביאה  מהלא הוגש ,שחרב בית המקדש

 ט(''י ')ישעיה  טשנאמר  ,רוח דרומית גשם(
ויאכל על שמאל ולא  ,ויגזור על ימין ורעב"

 ע''כ,, "שבעו
 

מה ששמע המהרש''א בדרך צחות ומכוונים 
 לדברי רש''י

 
לא ד''ה  בע'' ה''בבא בתרא כ) כתב המהרש''א,

ש לפרש בזה מאשר י , (הוגשמה רוח דרומית
אוהב " לת ה' ט'()קה שמעתי דרך צחות בקרא

  ,"כסף לא ישבע כסף
 

ובקש  ,כי היה איש א' אוהב כסף ביותר
יהיה  ,שבכל מה שיגע בו בידו ,ת''ישמה

והנה  ,והקב"ה מלא שאלתו ,נעשה כסף
ונעשה  ,נגע בו ידו ,כשבא לאכול לחם ,הוא
לא "וז"ש  , ולא היה לו מה לאכול ,כסף

 המהרש''א, עכ''ל, "ישבע כסף
 

 מכוונים לפירוש רש''י דברי המהרש''א
 

אוהב כסף לא " , '(קהלת פרק ה) רש"יכתב 
מבואר  ע''כ, ,לא יאכל כסף - "ישבע כסף

א''כ כי דברי המהרש''א מכוונים לדברי 
 רש''י שאמר לא יאכל כסף.

 

* * * * * * * 
 

עושר   ע''ה  למה המלךש אמרלמה 
 אל תתן לי

 
ראש ועשר אל תתן " ,('ח 'משלי פרק ל) כתיב

 חוקי",  הטריפני לחם ,יל
 

מאתו  לבקש האדם על , כי בכתוב מבואר
לא עניות ולא ית', שלא יתן לו הקב''ה 

 עשירות, אלא לחם לאכול, 
 

ניחא, שאמר הכתוב שיבקש  יש לשאול,
 שלא האדם שלא להיות עני, אך למה יבקש 

 

 
 ו''עירובין  פ) , הא איתא בגמראיהיה עשיר

י עקיבא מכבד רבי מכבד עשירים רב (אע''
למה אמר שהע''ה  א''כעיי''ש, עשירים 

 עושר אל תתן לי,
 

 ביאור הענין ע''ד המהרש''א
 

יש  )המובא לעיל( עפ''י דברי המהרש''א
העושר,  שלא יבקש, שכוונת הכתוב לבאר

אוהב כסף  שביקש האיש שהיה  באופן זה 
ת שבכל מה שיגע בו ''ישובקש מה ,ביותר

אז לא יוכל לאכול , ובידו יהיה נעשה כסף
אל  ,שלא אוכל לאכול כזה שרועלחם, וזהו, 

 הטריפני לחם"וע''ז אמר הכ'  ,תתן לי
 , שאוכל לאכול את לחמי,"חוקי

 
 וכן ביקש יעקב אבינו ע''ה

 
ונתן לי לחם " כ'( ח''בראשית  כ) כתיב

, היה די "אכוללהכתוב "למה אמר ", אכולל
 שיאמר ונתן לי לחם, וכל בן מבין שהלחם
הוא לאכול, אך עפ''י הדברים  הנ''ל  מובן, 
כי יש מי שאינו יכול את הלחם לאכול, 

 שהלחם הפך לכסף שאינו נאכל,משום 
 

", שלא ראש ועשר אל תתן ליביאור הכתוב "
 אהיה עולה ויורד

 
  ,('ח 'משלי פרק ל), הכתוב ועוד אפשר לפרש

", שיתפלל האדם, ראש ועשר אל תתן לי"
ועולה יורד ולה ויורד שלא יהיה ח''ו ע

מנכסיו, כלומר, שלא יהיה פעם עני ופעם 
ראש ועשר אל עשיר וחוזר חלילה, וזהו "

", כלומר, שניהם יחד, פעם כך ופעם תתן לי
  כך, זאת אל יבוא אלי.

 

* * * * * * * 
 
, מכוון אל שר שמור לבעליו לרעתווע

 וזהב עשו לבעלמה שנאמר 
 

ור לבעליו עשר שמ"  ' י''ב(קהלת ה) כתיב
 "לרעתו

 
כתב  ", וחצרת ודי זהב, "' א'(דברים א) כתיב
 ,הוכיחן על העגל שעשו -ודי זהב   ,רש"י

)הושע ב'  שנאמר ,בשביל רוב זהב שהיה להם
", וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל" י'(

 ע'כ,
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עשר " ' י''ב(קהלת ה) , מה שאמראפשר לבאר

)הושע  הכתוב" מכוון אל שמור לבעליו לרעתו
 ".לבעל"וכסף הרביתי להם וזהב עשו " ב' י'(

 

* * * * * * * 
 

חסר "ואשימם" כתב רש''י  איך 
 , והוא אינו חסר יו''דד''יו

 
הבו לכם " (ג ''פסוק י 'דברים פרק א) כתיב

אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם 
 ,"בראשיכם ואשימם

 
)שהמילה חסר יו"ד,  -ואשמם  ,רש"יכתב 

משמעות המילה  ובכך, ובה ללא יו''דואשימם כת
שאשמותיהם של  ,מדיל ,(מלשון אשמה

ישראל תלויות בראשי דייניהם, שהיה להם 
עכ''ל  ,למחות ולכוון אותם לדרך הישרה

 ,רש''י
 

 מקור הדברים לדברי רש''י
 
היה ו מכיוון, דברים שכתב רש''ילמקור ה

, ולא כיוונו לכוון אותם לדרך הישרהלהם 
תלויה  האשמההישרה, תם לדרך וא

  ,המדרש הם דבריהרי בראשיהם, 
 

 דברים פרשה א' פיסקה י'(, רבה) מדרשאיתא ב
 , )דברים פרק א' פסוק י''ג(ספרי 

 )פרשת דברים אות תת''ב(,  ילקוט שמעוני
 

ות  אלו רבאף אחד ממקו  כי, יש לעיין אך
לא נאמר כי הדרשה היא מכיון והמילה 

 פיכךול יודר חסכתובה  בראשיכם ואשימם
  ,אשמההמשמעות היא לשון 

 
 במה שהוסיףרש''י ה נתכווין , מא''כ קשה

 ולכןכי המילה ואשימם, היא חסר יו''ד 
 המשמעות היא מלשון אשמה, 

 
 קושית המפרשים כי ואשימם אינו חסר יו''ד

 
ראשונים ואחרונים, כי  והקשו המפרשים,

מלא, ואינו  ואשימםבכל הנוסחאות כתיב 
''ד, והדי''ו נשפך כמים לפרש דברי חסר יו

 רש''י הק',
 

מדרש רבה כתב כי לבפירושו  ,שהרש''
תלמיד טועה כתב כן ברש''י, החזקוני מבאר 

ועוד  עיין באריכות במנחת שי, בדרך אחר,
 מפרשים, ראשונים ואחרונים,

 

 
דברי רש''י לאיזה אר את בבדרך דרוש לביאור 

  יו''ד נתכוון שחסר
 

שכתב חסר יו''ד   ,רש''י נתכולבאר  אפשר
על שהיה להם למחות ולא מחו לפיכך 

  זו,בדרך  ,האשמה בראשיהם
 

 דכתיבמאי  '(ד א''סנהדרין כ)  איתא בגמרא
ואקח לי שני מקלות " פסוק ז'(א ''זכריה פרק י)

 , "לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים
 

אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  - נועם
 לזה בהלכה. שמנעימין זה 

 
אלו תלמידי חכמים שבבבל,  - חובלים

 ע''כ, שמחבלים זה לזה בהלכה.
 

ד''ה  'ד עמוד א''סנהדרין כ) מהרש"אה כתב
כי דימה  "ואקח לי ב' מקלות" ,(הרואה ר''ל

 ,ישראל לצאן והקב"ה לרועהשם בכתוב 
והוא  ,וכמו שהרועה מנהיג הצאן במקל

 נקרא מלמד ודרבן כן ע"י הת"ח יתנהגו
 ,שהם מלמדים אותם דעה ובינה ,ישראל

 ,שהוא הקדוש ברוך ,ואמר כי קרא הרועה
מקל שהוא המנהיג לתלמידי חכמים של 

וכו', עיי''ש  וכו' ע"ש שמנעימים נעם ,א"י
  בגמרא ובמהרש''א,

 
 ,נעם, כי התוכחה נקראת מקל מבואר

 
 הביאור הוא בהבדל בין נעם לינעם

 
 ינעםלמוכיחים ו" ה(''ד כ''משלי פרק כ) כתיב

   "ועליהם תבוא ברכת טוב
 

 , כי מקל נעם היא התוכחה וההדרכהמבואר
כאשר המוכיחים ו "נעם"והוא הנקרא 

מוכיחים את העם, עליהם הכתוב אומר, 
 , "ינעם"ולמוכיחים 

 
, חסר כאשר אינם מוכיחים את העםאבל 

 הקרויהה ח, ונשארת התוכי'נעםשל  היו''ד
 , ינעם, ולא נעם

 
כי מכיון ואינם  ,לרמז שכתב רש''יוזהו 

 מוכיחים את העם אשמתם בראשיהם,
שהיה להם למחות ולכוון אותם  כמ''ש רש''י

הוא חסר יו''ד של לפיכך,  ,לדרך הישרה
 .י'נעםולמוכיחים 

  

* * * * * * * 
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 שכתב רש''י כי הוא חסר יו''ד במהביאור נוסף 

 
 ה''שמות פרק ל)על דרך, הא דכתיב  או יאמר

הביאו את אבני השהם ואת  והנשאם" ,ז(''כ
 ", אבני המלאים לאפוד ולחשן

 
נחסרה  ,ולפי שנתעצלו מתחלה כתב רש''י,
  ,עכ''ל רש''י ,כתיב והנשאםאות משמם 

 
, דלפי שנתעצלו ולא עשו את מבואר

 משמם, יו''דתפקידם, לפיכך נחסרה האות 
 

 הביאור שחסר יו''ד ע''ש העצלות
 

חסר רש''י  שאמר מה  ,שלפי''ז אפשר לפר
יו''ד, הכונה, שכאשר לא עשו הראשים את 
תפקידם, ולא הוכיחו את העם, עליהם כבר 

 , יו''דנאמר שהחסירו 
 
 ,מדיל חסר יו"ד,, ואשמם ,נתכוון הזלו

שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי 
דייניהם, שהיה להם למחות ולכוון אותם 

  עכ''ל רש''י,, לדרך הישרה
 

כמו שמצינו שהיכן שנתעצלו ולא  ,פירוש
שלא כאן  גם נחסר יו''ד,עשו את תפקידם 

בהם  החסירו ש כמו  עשו את תפקידם הם
 יו''ד.

* * * * * * * 
 

ביקש משה חכמים נבונים  וידועים, 
 ולקח חכמים וידועים ללא נבונים 

 
"הבו לכם אנשים  )דברים א י''ג(, כתיב

ם חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימ
 בראשיכם", 

 
  ,, נבונים, מבינים דבר מתוך דברכתב רש''י

 
"ואקח את ראשי   )דברים א ט''ו(, כתיב

  שבטיכם אנשים חכמים וידעים",
 

 אבל נבונים לא מצאתי, ,כתב רש''י
 

)עירובין ק' ע''ב,   ,כבר דייקו חז''ל בדבר זה
חכמים דבתחילה אמר    נדרים כ' ע''ב(,

חכמים לקחו רק  ולבסוף ונבנים וידעים,
 ודרשו בזה, ולא כתיב נבונים, וידועים,

 יי''ש מה שדרשו,ע
  

 
 

 
ביאור העניין חכמים נבונים וידועים הם בחינת 

 חכמה בינה דעת
 

, בספר אגרא דפרקא  הבני יששכר כתב
וז''ל, להבין בחינת מציאות ג' )אות קל''ב(, 

 בשכל האדם,  חכמ"ה בינ"ה ודע"תמוחין 
 

ראשון, שנופל בשכלו  דמושכל חכמה,
-, "כ"חחכמ"הלעשות דבר מה, זה נקרא 

מ"ה", שהוא רק מחשבה פשוטה, בלי 
התפשטות עדיין באורך ורוחב, איך ומה 
יעשה הדבר ולכך בחי' חכמה הוא י' נקודה 

 בלי התפשטות, 
 

אח"כ כשמתבונן, האיך ומה יעשה  בינה,
, מבין דבר מתוך דבר בינ"ההדבר, זה נקרא 

ך דבר המושכל הראשון, ע"כ היינו מתו
נקראת בחינת בינה  ה', שהוא התפשטות קו 

בתוכה האות י', הנקודה לאורך ולרוחב, ו
 ,הראשונה

 
אפילו יתבונן האדם בחכמתו ובינתו  והנה

לעשות איזה דבר, אם יניח הדבר 
ממחשבתו, לא תוגמר לו העשיה אשר גמר 
בדעתו, עד אשר יקשור הדבר במחשבתו 

שקוט עד אשר יעשה הדבר בהסכמה שלא י
 הנרצה לו, 

 
 דע"תהנה ההסכמה ההיא נקראת  דעת,

)הוא לשון התקשרות מלשון וידע אדם( 
שמקשר הדבר במחשבתו, והוא התקשרות 
המחשבה עם המעשה, על כן הדעת הוא סוף 

 המחשבה ותחלת המעשה, 
 

הדבר בספר התניא שחיבר  הנה כן מפורש
א פ"ג(, )ליקו"הגאון החסיד מהרז"ש זצ"ל 

 ,באגרא דפרקא הבני יששכר עכ''ל
 

אפשר להבין  לפי הדברים הנפלאים הנ''ל,
, משום נבוניםלמה לא אמרה תורה, 

, ידועיםשכאשר התורה אמרה שהיו אנשים 
, שהוא סוף המחשבה דעתשהיה בהם 

, חכמיםותחילת המעשה, ומכיון דכתוב 
, שהוא לדעת, והגיעו החכמהשהיה בהם 

לת המעשה, מובן סוף המחשבה ותחי
האיך  ,והיה בהם בינה נבוניםמאליו, כי היו 

ז''ל, במשנה חומה יעשה הדבר, דהרי אמרו 
אם אין בינה אין  )פרק ג', משנה י''ז(אבות, 

, ואין צ''ל חכמים וידועים דעת, וזהו
 .נבונים

* * * * * * * 
 



 
 דברים חזון תשעה באב                                        פארפרפראות 

 ה

 
ביאור בשינוי בלשון חז''ל באותה 

 דרשה
 

אמר רבי  '(עמוד ב 'עירובין דף ק) איתא בגמרא
כתיב  ,שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

חכמים הבו לכם אנשים " )דברים א י''ג(,
)דברים א , וכתיב "לשבטיכם ונבנים וידעים

ואקח את ראשי שבטיכם אנשים "  ט''ו(,
 .נבונים לא אשכח, ואילו "חכמים וידעים

 ע''כ,
 

אמר רבי  '(עמוד ב 'נדרים דף כ) איתא בגמרא
הבו  ,נאמר, בר נחמני אמר רבי יונתןשמואל 

ואקח  ,, וכתיבאנשים חכמים ונבוניםלכם 
 ,"חכמים וידעיםאנשים את ראשי שבטיכם 

 ולא כתיב נבונים,
 

 ההבדל באותה הדרשה בין עירובין ק' לנדרים כ'
 

בדרשתו של רבי שמואל בר נחמני בשם רבי 
לא נבונים  ,ק' אמר דף  יונתן, בעירובין

"לא מצא שמשה רבינו כלומר  אשכח,
  )דברים א ט''ו(, וכ''כ רש''י בחומש,נבונים", 

 ,אבל נבונים לא מצאתי
 

ויש  לא כתיב,נבונים  ,אמר ובנדרים כ'
אך לא כתבום, א''כ  שמצא נבוניםלהבין 

באותה הדרשה נמצאים הדברים סותרים 
מלא האחד את השני, דלמה ישנה בלשונו 

 ללא כתיב, ,אשכח
 

 ''י דברי המהרש''אביאור הדבר עפ
 

' ד''ה כל עמוד ב 'נדרים דף כ) מהרש"אכתב ה
נבונים  ולא כתיבדקאמר  ,ודעוז''ל,  שאשתו(

אבל שבט יששכר  ,היינו בשביל שאר שבטים
שהיה בדורו של משה היה בהו ודאי נבונים 

 עכ''ל המהרש''א, , ודו"ק
 

 שהוסיףכי מה  אפשר וצריך לומר,
 ,ו מן העניןדבר שאינ בתו''ד,המהרש''א 

 "ולא כתיב"וביאר את מה שאמרו ז''ל 
 הוא משום שהיה קשה למהרש''אעיי''ש, 

מלא  נראה שהדרשה סותרת את עצמה,ש
ע''ז אמר, ודע, כי מה  אשכח ללא כתיב,

" לומר לך שבשבט יששכר לא כתיבשאמר "
, ומה שאמר "לא רק לא כתיב יש נבונים

אשכח", זה לגבי שאר השבטים, ואין כאן 
 תירה,ס

 * * * * * * 
 
 

 
שאינו  שמביא  רש''י  משלבביאור 

 דומה לנמשל
 

ותאמרו בשנאת ה' " (ז''כ ' דברים א) כתיב
 "אתנו הוציאנו מארץ מצרים

 
והוא היה  ,בשנאת ה' אתנו ,רש"יכתב 

אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל 
הדיוט אומר מה דבלבך על רחמך מה 

אוהבך בלב אוהבך )מה שבלבך על , דבלביה עלך
 עליך(

 
רמז ילקוט שמעוני פרשת דברים ) איתא במדרש

אפשר שהמקום  "בשנאת ה' אותנו, "תת"ה(
והלא כבר נאמר אהבתי  ,שונא את ישראל

אתכם אמר ה', אלא הן ששונאין את 
המקום, משל הדיוט אומר מה דבלבך על 

 רחמך מה דבלביה עלך,
 

 המשל אינו דומה לנמשל
 

זה שה' אוהב אותם והם לפי  יש להבין,
 שאומר המשל ,אינם אוהבים אותו, א''כ

אינו  בלב אוהבך עליך ,מה שבלבך על אוהבך
כי אם ה' אוהב אותם אז גם הם  דומה,

צריכים לאהוב את ה', ואין המשל דומה 
 משל, כזה ולמה הביא רש''י לנמשל, 

  
למה רש''י דלכאורה יש לשאול  יש לפרש,ו

כמים " לי כ''ז י''ט()מש לא מביא את הפסוק
 , "אדם לאדםהלב כן פנים לפנים ה
 

שאינו דומה לב האדם לאדם  אלא משום
כי בלב אדם לאדם, זה  ,ללב הקב''ה לאדם

בלב אוהבך  ,מה שבלבך על אוהבךנכון ש
, אך בין הקב''ה לאדם, גם אם אין עליך

האדם אוהב לה', ה' אוהב את האדם, ולכן 
הפסוק  אין המדרש ורש''י מביאים את

 , "אדם לאדםהלב כן פנים לפנים הכמים "
 

כי הדיוט חושב שמה  ועל זה מפרש רש''י
שבלבך על אוהבך גם בלב אוהבך עליך, זה 
גם בין הקב''ה לאדם, ולכן חשבו שה' שונא 
אותם, אבל אין הדבר כן, אלא זו מחשבת 
הדיוט, כי בין הקב''ה לאדם, גם אם האדם 

האדם, וזה מה אינו אוהב לה' ה' אוהב את 
שאמר רש''י כי רק הדיוט משווה בין לב 

 אדם לאדם לבין הקב''ה לאדם.
 

* * * * * * * 
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איך השווה הנביא את ישראל לעם 

 הדומה לחמור
 

וחמור  ,ידע שור קנהו" ('ג ')ישעיה א כתיב
עמי לא  ,ישראל לא ידע ,אבוס בעליו

 נן", התבו
 

ני סדם שמעו דבר ידוד קצי( י' ')ישעיה א כתיב
למה לי רב , האזינו תורת אלהינו עם עמרה

 וגו', זבחיכם יאמר ידוד
 

איך יעלה על הדעת להשוות את ישראל לעם 
 הדומה לחמור

 
איך כינה הנביא  יש להתבונן עמוק היטב,

את ישראל, שאפילו לדעתו של חמור, שהוא 
 ידעהשוטה שבחיות, גם לא הגיעו, כאומרו 

האם  י לא ידע,עמ, וחמור אבוס בעליווגו' 
 לשוטים היינו, לחמור דמינו,

 
 ביאור הדבר ע''ד אני וחמורי נאכל באבוס אחד

 
אמר רבי  ע''א(  ח''פסחים  קי) איתא בגמרא
בשעה שאמר הקדוש ברוך  ,יהושע בן לוי

זלגו  ,וקוץ ודרדר תצמיח לך ,הוא לאדם
אני רבונו של עולם  ,אמר לפניו ,עיניו דמעות

 ,כיון שאמר לו ,אחדוחמורי נאכל באבוס 
 , נתקררה דעתו ,בזעת אפך תאכל לחם

 
, דהמשתף עצמו באכילת ביאר המהרש''א

 יורד בדעתו אל דעת החמור,החמור, 
 

טעמו של הקב''ה שאמר למה לי רוב זבחיכם 
 שאינו רוצה לאכול עם מי שדעתו כדעת החמור

 
רובם של קורבנות חלקם לגבוה,  כידוע,

ורצה הקב''ה  וחלקם לבני אדם, ומכיון
לומר, כי אינו רוצה בהקרבת הקורבנות, 

ורצה לתת טעם  ,למה לי רב זבחיכםכמ''ש 
 שאינו רוצה בהקרבת הקורבנות,  זה לדבר

 
מכיון שבאכילת הקורבנות, חלקם  וטעמו,

לבני אדם, וחלק כביכול אכילתם לגבוה, 
א''כ אמר הקב''ה, איכה אוכל לאכול  יחד 

אדם הראשון  עם ב''א מאותו מאכל, אם
 חשש מכך, ואמר אני וחמורי וכו', 

 
עם מי שדעתו  ואין הקב''ה רוצה לאכול

וחמור למטה מדעת החמור, ולפיכך אמר, 
שאינו  ,למה לי רב זבחיכם ,אבוס בעליו

רצה להשתתף באכילתו באותו אבוס עם מי 
  שדעתו כדעת החמור,

 

 
דלפיכך אמר למה לי  )הארת י.י.ל.(, אפ''ל,

כם, ולא אמר למה לי כל זבחיכם, רוב זבחי
משום שבקרבן עולה שכולו לגבוה, אין כאן 
בית מיחוש שיוכל לאוכלו, דאין לאדם חלק 

 בה.
 

משווה  הנביא לפי''ז פירוש הדבר, שאין
את עם ישראל לעם הדומה לחמור, אלא 

 למה אין הקב''ה רוצה הזבחים. מבאר
 

* * * * * * * 
 

 מתעניין אכילת שיריים מצדיקי א
 

 האוכל משיירי הצדיק מקרב דעתו לדעת הצדיק
 

ועבדתם את ידוד  ה(''ג כ''שמות כ) כתיב
אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך 

 קרבך,והסרתי מחלה מ
 

  (,פרשת משפטים) ,ספר אוהב ישראלכתב ב
כל  ,)פסחים קיב.(ע"ד שאחז"ל  ,או יאמר

 ,היינו ,הנוטל פרוטה מאיוב מתברך עיי"ש
רכה שורה בכל אשר לו. לזה לאשר היתה הב

כל שנטל ממנו איזה דבר שכבר שרתה עליו 
ברכת ה' הוא ג"כ מתברך. וזש"ה ועבדתם 

וברך  ,את ה' אלהיכם הבטיחנו הש"י וית'
את לחמך גו' והסירותי מחלה מקרבך. 

שהש"י יברך לחמו ומימו של הצדיק  ,היינו
וכל מי שיאכל ויטעום באמת, העובד את ה' 

שלח לו השי"ת מבוקשו הצריך י ,אצלו כלום
וכדומה  ,כגון רפואה למי שצריך לרפואה ,לו

כי"ר  ,שאר מבוקשים בגשמיות וברוחניות
 עכ''ל האוהב ישראל,, אמן

 
 ביאור הענין ע''ד המהרש''א

 
עפ''י מה שביאר  ועוד אפשר לומר,

המהרש''א שהבאנו לעיל, כי עיניו של אדם 
הראשון זלגו דמעות, מכיון שהאוכל 

מאכלו של חמור תשתווה דעתו לדעת מ
 החמור כנ''ל, 

 
האוכל משיירי הצדיק, תתקרב דעתו לדעת 

 הצדיק,
 

כמה כפולה ומכופלת מדה  א''כ מבואר,
טובה ממדה רעה, לאמור, כי האוכל משיירי 
הצדיק, תתקרב דעתו לדעת הצדיק, וזהו 
עניין אכילת שיריים מצדיקים העובדים ה' 

 באמת, 

* * * * * * * 
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איך אמר הכתוב כי מניעת כניסת 
משה רבינו לארץ הוא למען בני 

  ישראל ובעבורם
 

גם בי התאנף ידוד (, "ז''ל ')דברים א כתיב
  ", לאמר גם אתה לא תבא שם בגללכם

 
ויתעבר ידוד בי "  ו(''כדברים ג' )כתיב 

   "ולא שמע אלי ,למענכם
 

ויקציפו על מי " ב(''ו ל'')תהילים ק כתיב
  ,"ירע למשה בעבורםמריבה ו

 
 הדיוק בלשון הכתובים

 
כתוב אחד  ,בלשון הכתוביש לדייק מאוד 

כלומר, אתם אשמים , בגללכם אומר,
 שאינני נכנס לארץ,

 
שמשמעותו שאי  ,למענכם כתוב אחר אומר

 למענםכניסת משה רבינו לארץ, הוא 
 וטובתם,

 
עבורם בכלומר , בעבורםוכתוב אחר אומר 

 ולטובתם של ישראל,
 

שלא להיכנס לארץ  וכי נענש משה רבינו
 למענם וטובתם של בני ישראל,

 
ביאור הענין שמש''ר לא נכנס לארץ לטובתם של 

 ישראל
 

דרש ר' חיננא , ' ע''א(ט סוטה)  איתא בגמרא
ננו ר )תהלים ל''ג א'( דכתיבמאי  ,בר פפא

אל תקרי , צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה
 ,ודוד ,ה משהז ,תהלה נוהתהלה אלא  נאוה

 ע''כ, ,שלא שלטו שונאיהם במעשיהם
 

לא היה  ,אלמלא היה משה רבינו נכנס לא"י
 נחרב בית המקדש

 
, דרוש בפרשת דרכים מובא) ,במדרש איתא

, לא מצאתי השמיני עמוד צ''ח בד''ה עוד נקדים
 ,אלמלא היה משה רבינו נכנס לא"י (,במדרש

ולא היתה  ,לא היה נחרב בית המקדש
 , אומה ולשון שולטת בישראל, ע"כ

 
 מזמור לאסף הנדרש במדרש רבה

 
  כתיב, ז''ל, (ו''ט 'ד האיכ) איתא במדרש

שפך חרון  ,כלה ידוד את חמתו א(''י 'ד איכה)
  דותיה,ויצת אש בציון ותאכל יסו ,אפו

 

 
ים קמזמור לאסף אל" ,)תהלים ע"ט( כתיב

יך לא הוה קרא צר ,"באו גוים בנחלתך
 קינה ,לאסף נהי ,לאסף בכילמימר אלא 

  ,לאסף מזמורומה אומר  ,לאסף
 
 

שעשה בית חופה לבנו  משל למלך אלא
ויצא בנו לתרבות  ,וסיידה וכיידה וציירה

וקרע את  ,מיד עלה המלך לחופה ,רעה
  ,הוילאות ושיבר את הקנים

 
והיה  ,ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים

חופתו של בנו  הפך ,המלך ,אמרו לו ,מזמר
מזמר אני  ,אמר להם ,ואת יושב ומזמר

 ,ולא שפך חמתו על בנו ,שהפך חופתו של בנו
הקב"ה החריב היכל  ,כך אמרו לאסף

 ,אמר להם ,ואתה יושב ומזמר ,ומקדש
ששפך הקב"ה חמתו על העצים  ,מזמר אני

 ,ולא שפך חמתו על ישראל ,ועל האבנים
''א(  )איכה פרק ד' פסוק י ,הדא הוא דכתיב

''ל עכ, "ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה"
 ,המדרש

 
 מזמור לאסף הנדרש במדרש תהלים

 
( ט''מזמור ע)שוחר טוב  מדרש תהליםאיתא ב

. "ים באו גוים בנחלתךקאל מזמור לאסף"
 וכי מזמור היה לו לומר, אינו אלא בכיה. 

ולא  ,והיה קשה ,משל למלך שהיה לו בן
לך, כיון היה שומע לאביו, מה עשה המ

שכעס נכנס לחופתו של בנו והיה מחתך 
ומקרע ומשליך לאשפה, עד שנקרע כולו 
והשליך הבן משם. אמר המלך, לא יפה 
עשיתי שקרעתי חופתו של בני שאני יכול 
לעשות יותר יפה הימנה, ולא הרגתיו 
בחמתי, שאם הרגתיו בחמתי בן אחי יורש 

, לא כך אמר אסףאותי ומוטב שיירשני בני. 
ה עשה הקב"ה שהפיג את חמתו בעצים יפ

 ')איכה דובאבנים ולא בבניו. וכן הוא אומר, 
כלה ה' חמתו. במה, ויצת אש בציון.  א(''י

 ,''ל המדרשעכ אסף,ל מזמור לכך אמר
 

דרוש מזמור לאסף המובא בתוספות ומבואר ע''פ 
 משל

 
)תהלים  כתיב '(א ב"קידושין ל) תוספותכתבו ה

 ,ה לאסף מיבעי' ליהמזמור לאסף קינ ,ע"ט(
שאמר אסף שירה על שכילה הקדוש  ,ודרש

ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים 
שבביתו ומתוך כך הותיר פליטה מישראל 
שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל 
שריד ופליט וכן הוא אומר כלה ה' את חמתו 

 ,ויצת אש בציון כך פירש בקונטרס
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שטבעו שאסף אמר שירה על  אך יש במדרש

שהלכה לשאוב  משל לשפחה ,בארץ שעריה
מים מן הבאר ונפל כדה לבאר והיתה 

  ,מצטערת ובוכה
 

לשאוב ובידה כלי  עד שבאתה שפחת המלך
התחילה  ,של זהב ונפל אותו כלי שם

הראשונה לשורר ואמרה עד עכשיו לא 
הייתי סבורה שיוציא שום אדם כדי שהוא 

מי  ועכשיו ,של חרס מן הבאר שאינו נחשב
  ,שיוציא אותו של זהב יוציא כדי עמו

 
שהיו בלועים כשראו שטבעו  כך בני קרח

אמרו מי שיוציא  ,בארץ שעריה אמרו שירה
לכך אמר אסף  ,השערים יוציא גם אותנו

עכ''ל  מזמור שהוא ממשפחת קרח.
 התוספות.

 
כי המזמור והתודה הם ע''כ שלא  מבואר

  השליך חמתו על ב''א,
 

, ואז רבינו נכנס לארץ אך אם היה משה
בית המקדש לא היה נחרב, והיה ח''ו צריך 

 להשליך חמתו על עצים ואבנים,
 

, שאי כניסת משה רבינו לארץ היה מבואר
)ועיין מלבי''ם  למענם וטובתם של ישראל

  ו(''כדברים ג' 
 

 ביאור הפיוט אל הסלע הך
 
זכור משוי בתיבת  אמרינן, ,תפילת גשםב

דלה דלה והשקה צאן גמא מן המים. נמו 
מים. סגוליך עת צמאו למים. על הסלע הך 

 , בצדקו חון חשרת מים, ויצאו מים
 

, למה היה מזכיר הפייטן את הכאת וקשה
בצדקו חון חשרת הסלע לזכות כמו שאמר, 

 , ולכאורה היה זה לחובה ולא זכות, מים
 

שזה שמשה  לפי ההסבר שהסברנו לעיל,
לזכותם של רבינו לא הכניסם לארץ, היה 

ישראל, ממילא, הגורם לכך, שהוא  הכאת 
 הסלע, גם היה לזכותם של ישראל, 

 
, זכותו הגדולה של משה ולזה הזכיר הפייטן

על "רבינו, שמסר נפשו בשביל כלל ישראל, 
 "הסלע הך ויצאו מים

  

* * * * * * * 
 
 

ביאור כל רודפיה השיגוה בין 
 המצרים בגימטריא

 
ל רדפיה השיגוה בין כ"( 'ג 'איכה א) כתיב

 ",המצרים
 

תחלק  כאשר  380בגימטריה "מצרים" 
לשתיים, שהוא  בין המצרים, שוה  מצרים

, שהיא "ץ"ק"בגימטריא  שהם , 190
ותעמד  " (ג''ב י''דניאל י)הגאולה העתידה, 

בין המצרים  לפי''ז, ",הימין לקץלגרלך 
 קץ לקץ,פירושו בין 

 
 שםו ,גאולה ראשונה היתה גאולת מצרים

שנים מהיות בנ''י  ק''ץהורדו ש מרומז הקץ 
 לקץבמצרים, הגאולה האחרונה תהיה 

הימים, ובין שתי הגאולות הללו, כלומר בין 
עוברים בני ישראל את כל  הק''ץ,שתי 

כל רדפיה השיגוה בין " הגלויות, וזה הרמז
כל רודפיה  ק''ץ  לק''ץ  ביןו", , המצרים
 השיגוה.

* * * * * * * 
 

ר נפלא מהמהרש''א בכתוב ביאו
כספך היה לסיגים סבאך מהול 

 במים
  

כספך היה )ישעיה א' כ''ב הפטרת חזון(," כתיב
שריך סוררים  לסיגים,  סבאך מהול במים,

 , "וחברי גנבים
 

אמר לו   ט''ו ע''ב(בבא בתרא )  איתא בגמרא,
, אמר לו הקונה, כספך היה לסיגיםהמוכר, 

 כו'.  סבאך מהול במים
 

 ד''הבבא בתרא דף טו עמוד ב ) המהרש"א, כתב
למה שינה  ,וקשה (א"ל כספך היה לסיגים

, ובסביאה לא היה לסיגים ,הלשון, בכסף
 , סבאך היה מהול במיםכתב היה,  היה צ''ל 

 
כספך היה "כי לשון,  ,המהרש''א מבאר

משמע, שמעיקרא היה כסף,  "לסיגים
ונתהוה אח"כ לסיגים, כי הלוקח היה מזייף 

יגים שלו שיהא נראה למוכר ככסף, ויתן ס
לו המוכר יין טוב, וכשהוא בא ליד המוכר 

 הוא נראה ככסף, 
 

 נשתנה ואחר שמדד המוכר ללוקח היין,
ונראה ביד המוכר  והיה לסיגיםהכסף 

שהקונה   המוכר, לסיגים, ורק אז הבין
 רימהו, 
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הלוקח ליד המוכר  ןהיה נותבשעה שאם כי 
היה לו למוכר  סיגים,היה נראה מעיקרא כ

 טענה גמורה, שע"כ נתן לו היין מהול במים,
משום שהכסף מהול בסיגים, ואין כאן גונב 
ונגנב, כי כסף מהול בסיגים שווה ליין מהול 

ואין לקונה טענה על המוכר שקיבל  במים, 
יין מהול, משום שגם הוא נתן כסף מזוייף, 

וכך יאמר ואין כאן לא סוררים ולא גנבים, 
, נתת כסף מזוייף, קיבלת יין מוכר לקונהה

 מזוייף, 
 

ליד המוכר, הכסף שכשבא  ,אבל השתא
נראה ממש ככסף, א''כ היה צריך ליתן לו 
יין נקי, וכאשר נתן לו יין מהול, רימה 
המוכר, וכך יוצא ששניהם רימו האחד את 

 השני, 
 

 הקונה רימה שנתן כסף שנראה נקי,
ימה שקיבל והתברר שהוא מזויף, והמוכר ר

לידיו כסף נקי, ונתן תמורתו יין מהול 
כספך היה לסיגים, סבאך "וזהו  במים,

 ,"מהול במים, שריך סוררים וחברי גנבים
 ע''כ דברי המהרש''א

 

* * * * * * * 
 

ביאור נורא נמצא בכתבי האר''י ז''ל 
 וגו' חטא חטאה ירושלם בכ'

 
כל הקובע מקום  )ברכות ו' ע''ב( איתא בגמרא

 לתו אלוקי אברהם בעזרו,לתפ
 

)נדפס לראשונה  ודרך משהבספר הגן  כתב
באמסטרדם בשנת תנ''ט, ובנוסח השער כתוב, 
חיברו הרב המוכיח מוהר''ר משה כהנא, אב''ד 

)הדבר  ור''מ דק''ק גיביטש, במדינת מערהערין(
על הגמרא  מובא בענף יוסף שבספר עין יעקב,

ל הקובע,( בד''ה כ אות כ' בברכות דף ו' ע''ב,
 עיי''ש

 
)איכה א'  כתיב איתא בכתבי האר''י הקדוש,

לנידה  "חטא חטאה ירושלם על כן ח'(
  "היתה

 
עיין ) מבואר כאשר איכא זמנים של ריחוק,ו

דרק ע''י דבר קבוע יכול  ,יו''ד סי' קצ''ה ס''ה(
ועכשיו בגלות ישראל  יותר להתקרב,

אנו מרוחקים מהשי''ת, משום  בעוה''ר,
טאה ירושלם, ואז אין השכינה שחטא ח

 רק במקום קבוע,יכולה לשרות עם ישראל, 
ואז, אלוקי   קובע מקוםולכן יש להיות 

 , ע''כ,אברהם בעזרו, ודפח''ח
 

 ר כ''ק אדמו''ר מלובלין שליט''א, וביא

 
דדבר הדומם מוכיח  כונת עומק הדברים,

על התבטלות מוחלטת, שאין לו חיות משל 
ומו יש בו איזה חיות עצמו, דדבר הנע ממק

משל עצמו, ולכן הקובע מקום, מוכיח כי 
 הוא לגמרי מתבטל אליו ית', ועי''ז

אמר ואלוקי אברהם בעזרו,  ההתבטלות 
דייקא, שהוא היה אומר,  אברהםאלוקי 

ואנוכי עפר ואפר, שהוא התבטלות 
 מוחלטת,

* * * * * * * 
 

איוב להפוך קערה על בקש ביאור 
 בדרך צחות פיה

  
" ויקלל את יומו, ויאמר,  )איוב ג' א'(,  תיבכ

יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר,  
 שנצטער על היום שנולד, 

 
אמר  ט''ז ע''א( )בבא בתרא  איתא בגמרא

 על פיה,  קערהרבא, בקש איוב, להפוך 
 

, קערה, להפוך אפשר לפרש ולומר הכונה
, פירוש שהיה מעדיף עקרה, מקערהולעשות 
אמו עקרה, כפי שאמר יאבד יום שתהיה 

אולד בו והלילה אמר הרה גבר, וזהו להפוך 
 קערה על פיה.

* * * * * * * 
 

 גבר אויב על איובכי ביאור הכתוב 
 

, "על אלה אני בוכיה עיני )איכה א'  טז'( כתיב
 ". כי גבר אויבעיני ירדה מים וגו', 

 
, אמר רבה, )בבא בתרא ט''ז ע''א( איתא בגמרא

בסערה חרף ובסערה השיבוהו, איוב, 
"אשר  )איוב ט' ט''ז(בסערה חרף, דכתיב 

בשערה ישופני והרבה פצעי חנם", אמר 
לפניו, רבונו של עולם שמא רוח סערה עברה 

 ,איוב לאויבלפניך ונתחלף לך בין 
 

"וישמעו שלשת רעי איוב  )איוב  ב' י''א( כתיב
את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש 

יפז התימני ובלדד השוחי וצופר ממקמו אל
הנעמתי ויוועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו, 
וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות 
ואין דבר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב 
מאד", ופירשו המפרשים,  שלא מצאו עדיין 

 מקום לנחמו,
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"רחק ממני  וכך אפשר לפרש הפסוק,
יו לנחמו, מנחם, משיב נפשי" כאשר באו רע

ולמה לא קיבל ולא מצאו מקום לנחמו, 
 תנחומים,

 
חז''ל שמא רוח סערה  ואמרו כי גבר אויב,

, וזהו איוב לאויבעברה לפניך ונתחלף לך בין 
שגבר האויב על   שחשב, כי גבר אויב,

,   מכיון שנתחלף לך בין איוב לאויב, האיוב
 ולא קיבל תנחומין. וגבר האויב.

 

* * * * * * * 
 

תה ה' באש הצתה ובאש אתה א
 עתיד לבנותה

 
למה יבנה הקב''ה את הבית  יש להבין,

השלישי מאש, ולא מאבנים טובות 
הכל שלו, כדכתיב לי הכסף והרי ומרגליות, 
 ולי הזהב,

 
עד שיפוח " (שיר השירים פרק ד פסוק ו) כתיב

היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל 
 "גבעת הלבונה

 
מכיוון ובית המקדש  ,אפשר בדרך יש לבאר

לעתיד ונשרף באש, והפך כולו גחלים ואפר, 
לבוא במהרה בימינו, כאשר יבוא העת 

את  ויפיחלבנותו מחדש יעשה הקב''ה, 
הרוח, באותם הגחלים העוממות מאז ועד 

היום ונסו הצללים,  יפוחעד אשר  ע''דעתה, 
ומאותם הגחלים העוממות יבנה ביהמ''ק 

 בב''א
 

 ת אפר בראש החתןטעם להנח
 

המשמח חתן )ברכות ו' ע''ב(  איתא בגמרא
עפ''י  כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים,

לכן מניחים אפר בראש ש דברנו יש לבאר,
 יפיח את האפר,החתן, כדי שע''י השמחה, 

 וע''י כך תבנה אחת מחורבות ירושלים,
 

 למה מניחים האפר בראש 
 

ד ישובון ופדויי ידו ישעיה נ''א י''א() כתיב
 על ראשם,ובאו ציון ברנה ושמחת עולם 

 ראש עלאם לא אעלה את ירושלים  כתיב
  על הראש.ולכן שמים האפר  ,שמחתי

 

* * * * * * * 
 
 

מעולם לא זזה שכינה מישראל 
בשבתות וימים טובים ואפילו בשבת 

 של חול
 

ברעיא  )חלק ג דף קע''ט ע''ב איתא בזוה''ק
מישראל בכל  "לא זזה שכינה (,מהימהנא,

 שבתות ויומין טבין, ואפילו בשבתות דחול", 
 

 ביאור הדבר מבעל פרשת דרכים בשם אביו
 

לבעל משנה למלך  בספר פרשת דרכים
)דרוש ממוהר''ר יהודה רואזניס זצ''ל, , כתב 

שלשה ועשרים, דרך העצב(  )בהוצאת המכון 
לעריכת ספרים תורניים, ירושלים תשנ''ב, עמוד 

וכ''כ, מאי דאמרינן  עוד נקדים(, רנ''ז, ד''ה
במדרש,  "מעולם לא זזה שכינה מישראל 
בשבתות וימים טובים ואפילו בשבת של 

בשם אביו מוהר''ר רבי כתב הפירוש  חול", 
שמואל רוזאניס זצ''ל, עפ''י מה דאיתא 

, אפשר שהוא חול במדבר שובתהש בגמרא 
 גמור, עכ''ז, לא זזה שכינה מישראל, ע''כ,

 
 ר הדבר מבעל פרשת דרכים ביאו

 
וכ''כ, ידוע אצל  בספר פרשת דרכים פירש,

בעלי המחקר דמשכחת לה דבמקום אחד 
עדיין יום הוא , והוא שבת גמור, ובמקום 
אחר הוא כבר לילה, והוא חול גמור, עכ''ז 

 לא זזה שכינה מישראל, 
 

 פרי מגדיםביאור הדבר מבעל 
 

 ,פרשת דרכים לבעל הפרי מגדיםבקונטרס 
  )הודפס בסוף הספר פרשת דרכים, בהוצאה הנ''ל(
כתב, יש לפרש, אע''ג דאנן ידעינן בקביעא 
דירחא, מכיוון דבחוץ לארץ עושין שני ימים 
טובים, הרי הכוונה ליו''ט שני של גלויות, 
שהוא יו''ט של חול, אפ''ה לא זזה שכינה 

 מישראל. 
 

 פרי מגדיםביאור הדבר מבעל 
 

של מצוות לבעל הפרי  בקונטרס מתן שכרן
שם בחקירה ח' כתב, וז''ל, ובמדרש  מגדים,

הובא בפרשת דרכים, מעולם לא זזה שכינה 
מישראל בשבתות וימים טובים ואפילו 
בשבת של חול,  לדידי יש לומר, תוספת 

)סי' רס''א ס''ב(  שבת ד''ת,  כמבואר באו''ח 
ויש עושין ב' שעות תוס' והוא חול גמור, 

ה שכינה, משעה שקיבלו אפ''ה לא זז
 ,התורה, עכ''ל
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 בשו''ת הרדב''זביאור הדבר 
 

כתב, שזהו,  )ח''א סי' ע''ו(, בשו''ת הרדב''ז
דבשבת יש חילוק גדול בין השוכנים במזרח 
לשוכנים במערב, ונמצא שהזמן שהוא שבת 
לאלו הוא חול לאחרים, ואפילו בעיירות 
הסמוכות יש הבדל בזמן, בין טבריא 

 רי,לציפו
 
 מהגר''אביאור הדבר 

 
הגר''א פירש, שבתות דחול הם התלמיד 

 )מובא בניצוצי זוהר עה''ג(חכמים, 
 
 מהרמ''קביאור הדבר 

 
)אות נ''ב, ערך הרמ''ק, בספרו שיעור קומה, 

כתב, ועיקר הזמן המכוון אינו בשאר  זמן(
תחומי העולם, אלא בתחום ארץ ישראל, 

לתרץ  שבה סוד משכן הקדושה, וכאן באנו
קושיית השבת שהוקשה התוכניים, ותירצו 
מה שתירצו, ומבאר שם העניין בדרך עמוק 

 מאוד,
 

 יסוד ושורש העבודהביאור הדבר מבעל 
 

יסוד ושורש העבודה, בספרו קרני אור, 
)ביאור נפלא על הזוה''ק, ממוהר''ר אלכסנדר 
זיסקינד מהוראדנא, בעמח''ס יסוד ושורש 

ממו''ר מוהר''ר אריה  העבודה, ובתוכו חידושים
כתב, וז''ל, בשבתות לייב אב''ד קעניגסבערג,( 

דחול, אינו מובן, אפשר לפרש לרבי כמה 
פירושים, דר''ל שמיטה וחול המועד, וכולם 
דחוקים מאוד והשם יודע, גם אפשר לרבי 
לפרש, דמלת דחו''ל הם ר''ת דחוץ לארץ, 

 ,ודוחק, עכ''ל
 

 אמרי אמתביאור הדבר מבעל 
 

אמרי אמת זצ''ל, פירש, עפ''י מה  בעל
עשה שבתך חול  )שבת קי''ח(דאיתא בגמרא 

ואל תצטרך לבריות, וגם אם עושה משבתו 
 חול, לא פסקה שכינה,

 
, כתב, כי במדרש ניצוצי אורות להחיד''אב

אליהו דף נ''ז פירש בזה למעלה מכ' 
 פירושים,

 
 ,למקום בענין השעות המתחלפות ממקום

סי' שד''מ, חוות יאיר סי  עיין מור וקציעה
 רי''ט, 

   לומר פירוש הדברלי נראה 
 )איכה א' ט''ו(, כתיב, דהכוונה על תשעה באב

 , ואיתא, דלעתיד יהיה תשעה מועדקרא עלי 
 
 

ומשום כך, נפסק להלכה  באב מועד גדול,
 )או''ח סי' תקנ''ט(,שאין אומרים תחנון, 

 
של אע''ג דעתה עדיין הוא יום  לפי''ז א''ל,

חול, אך כיון דלעתיד יהיה יום של מועד, 
ע''ז אמר מעולם לא זזה שכינה מישראל 
בשבתות וימים טובים ואפילו בשבת של 
חול, וכבר עתה תשרה שכינה של יו''ט 
בתשעה באב, אע''פ שעדיין לא בא מועד, 
ויתן השי''ת שנזכה כולנו יחד במהרה 

 ד.-ע-ו-א   מ-י   ב-כ בימינו לזמר,

 
* * * * * * * 

 
מרמז על מקלכם  איש משענתו בידו

 בידכם
 

, וכבר היה ר"ג כ''ד ע''א(מכות ) איתא בגמרא
ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי 

וכי מה ענין  וכו' וכו', לכין בדרךעקיבא מה
אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון 
וזכריה במקדש שני, אלא תלה הכתוב 

 ל אוריה, נבואתו של זכריה בנבואתו ש
 

לכן בגללכם ציון שדה  באוריה כתיב,
עוד ישבו זקנים  בזכריה כתיבתחרש, 

ואיש משענתו וזקנות ברחובות ירושלם 
עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה,  בידו,

הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של 
זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה 

ון בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלש
הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו עקיבא 

 ניחמתנו, 
 
גם בזמן חורבן הבית,  שרבי עקיבא, בוארמ

שהיו המה בוכים, היה הוא מצחק, וזה 
מכיוון שהיה רואה בעיניו, את הגאולה 
שעתידין להיגאל, כמ''ש עוד ישבו זקנים 
וזקנות ברחובות ירושלם ואיש משענתו 

 בידו,
 

ריו של רבי כי רמז יש בדב אפשר לומר,
עקיבא, שהביא הפסוק בזכריה, המסיים 

ולומר שהכוונה,  ואיש משענתו בידו,
ששם נאמר ואכלתם  לאכילת קרבן פסח,

ואיש , וזהו ומקלכם בידכםאותו וכו' 
 משענתו בידו, 

 

* * * * * * * 
 

 



 
 דברים חזון תשעה באב                                        פארפרפראות 

 יב

ביאור המהרש''א למ''ש ילדים 
 וילדות משחקים

 
ו " ורחבות העיר ימלא )זכריה  ח' ד'( כתיב

ילדים וילדות משחקים ברחבתיה, כה אמר 
ות, כי יפלא בעיני שארית העם קידוד צב

 הזה בימים ההם גם בעיני יפלא", 
 

, צדיקים )סוכה דף נ''ב ע''א( איתא בגמרא
נדמה להם כהר גבוה, צדיקים בוכין 
ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, 
ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, שנאמר 

ר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית כה אמ
 העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא,

 
)סוכה דף נ''ב ע''א ד''ה גם בעיני כתב המהרש''א 

בביטול , משמע ליה דאיירי קרא יפלא(
ילדים דכתיב לעיל מיניה  יצה"ר לעתיד,

וילדות משחקים וגו', היינו משחקים ביחד 
 עכ"ל. דאין יצה"ר שולט בהן אז,

 

 * * ** * * * 
 

ביאור המהר''ם שי''ף בשינוי לשון 
 לאל כל ישראל אל בני ישרא הכתוב

 
, סוף דרושים נחמדים ,מהר"ם שיףכתב ה
   חולין,

 
אלה הדברים אשר דבר " ' א'(,דברים  א) כתיב
 , "אל כל ישראלמשה 

 
אל בני דבר משה  ' ג'(,דברים  א) כתיב

 , ישראל
 

וך מלמד שלא הוכיחן אלא סמ ,רש"יכתב 
, שלא יהא רואהו יותר ומתבייש למיתה

 ממנו, ע''כ,
 

אל כל אומרו תחלה , המהר''ם שיף והקשה
  אל בני ישראל.ואחר כך  ,ישראל

 
 ,במ"ש רש"י ויהי בארבעים שנה, ועוד

וזה  אלא סמוך למיתה,מלמד שלא הוכיחן 
היאך לא יוכיח אדם את חבירו ובניו  ,תימה

עד סמוך  אם רואה בהן שאינן נוהגין כשורה
 ,וביני וביני יוסיף עון על עוונותיו ,למותו

ומה אני מקיים הוכח תוכיח אפילו מאה 
והיאך כתב רש"י הטעם שלא יהא  ,פעמים

הא צריך לחזור  ,מוכיחו וחוזר ומוכיחו
 ולהוכיח אפי' מאה פעמים.

 

וכיח את חבירו רוצה להכי ה וביאר הדבר,
ו שלא יוכיח אות ,שלא יבויש מצינו בספרים

רק לכלול  ,כדי שלא לביישו ,החוטא לבדו
למה תריבון " )ירמיהו ב' כ''ט(כולם כמ"ש 

 . "פשעתם בי כולכםאלי 
 

 ,לרבות את ,וזה פירוש הוכח תוכיח את
אם תרצה להוכיח  ,יאמר תוכיח, וכפל הוכח

עם עמיתך. ואז כלומר  ,אדם אזי תוכיח את
שלא תביישו. כמו כן  ,ולא תשא עליו חטא

. מה שאין כן כל ישראלרים כו' אלה הדב
 ,בני ישראלעתה ויהי בארבעים כו' אל 

יותר, למקצתן החוטאים שלא יהא רואהו 
עכ''ד המהר''ם  ומתבייש ממנו ]כפירש"י[.

 .שי''ף

* * * * * * * 
 

 ביקש רבי לעקורבביאור נפלא 
 

רבי בקש   (ב' ע''ה מגילה) איתא בגמרא,
  ,מרא ,לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת

 , הואיל ונדחה ידחה
 

אם תשעה באב חל להיות בשבת,  ,וקשה
ממילא גם שבעה עשר בתמוז חל להיות 
בשבת, ולמה לא ביקש רבי לעקור י''ז 

 בתמוז שחל להיות בשבת,
 

שמעתי מהרב א.מ.ל. מהצפון, בשם הרב צבי 
 זצ''ל, רמוביץאב

 
(, ו''שבת נ) כדאיתא  רבי מדבית דוד קאתיד

יד מאוד מאוד על סעודתא ובדאי היה מקפ
 ,סעודת מלוה מלכה, דדוד מלכא משיחא

 
כאשר חל תשעה באב בשבת ודחוהו  ,לפיכך

שיהיה תחילת הצום במוצאי שבת, אז לא 
יוכל לאכול סעודת מלוה מלכה, ולכן ביקש 

 לדחותו,
 

שהצום מתחיל רק  אבל בי''ז תמוז,
מהבוקר, ואין לו הפסד של סעודת מלוה 

 ריך לדחותו.מלכה, אז אין צ

* * * * * * * 
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