
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ח"יר| גליון  שמיני שתפר

 

 מסירות נפש למאכלים כשרים -עמד בניסיון 
 יומא) ודרשו חז"ל)יא, מג(.  בם ונטמתם' וגו נפשותיכם את תשקצו אל

 ונטמטם אלא ונטמאתם תקרי אל בם ונטמתם בהם תטמאו .(לט
ורת הנפש מגב ,היה מספר מעשה פלא זצ"ל רבי ישראל גרוסמןהגה"צ 

זצ"ל.  רבי זלמן גרוסמןשהתרחש לאביו הגדול הרה"ח  ,ועמידה בנסיון קשה
היה זה בשנת תרע"ח, כשהסבא רבי זלמן לקח את מקל הנדודים, והפליג 

בשליחות גדולי חכמי ורבני ירושלים. כשהגיע לאמריקה  ,לארצות הברית
ן לא היתה נוכח לראות שמצב הכשרות לוקה בחסר. בימים ההם עדיי ,הגדולה

מערכת כשרות מאורגנת ומסודרת כיאות, שיוכלו לפקח על כשרות המאכלים. 
רבי זלמן שהיה ירא שמים מרבים, וחסיד עם קונו בכל רמ"ח אבריו ושס"ה 
גידיו, והיה נזהר מאוד ומקפיד ביותר, על כל מה שהוציא מהפה וכל מה 

וכלל להקל אפילו שהכניס לפה, שהכל יהיה מהדרין מן המהדרין, לא חשב כלל 
מכל ההידורים שהידר לעצמו. וביודעו שיצטרך לנדוד ממקום  ,כנימא אחת

למקום ברחבי ארצות הברית, ויזדקק להתארח ולהתאכסן אצל אנשים שלא 
תמיד מקפידים על קלה כחמורה, חשש מאוד שלא יכשל ח"ו במאכלות 

קבלה חזקה  אסורות. כדי להקדים רפואה למכה, גדר לעצמו ועמד וקיבל עליו
ואיתנה ללא שום פשרות. לא להכניס לפיו במשך כל זמן שהותו בארצות 

 הברית, לא מאכלי בשר! וגם לא לטעום שום מאכלי חלב!
כר, מעולם לא נכנס לפיו שום מאכל יוכך במשך כמה שנים ששהה בנ

אחותו המסורה מרת  ,בשרי ולא טעם טיפת חלב. לחם חלות היתה אופה למענו
 יין ע"ה.חיה ליכטנשט

במרוצת השנים עברו עליו הרבה נסיונות וקשיים, שבהם היה צריך 
להתמודד. בעיקר בשבתות שבהם היה מתארח אצל רבנים ומנהיגי קהילות, 

שבת בשריים, רבי זלמן  ימגישים ניחוח ווכאשר היסב על שולחנם בשבתות, והי
מנם היה מצניע ומסתיר במדת האפשר ונמנע מלאוכלם. א ,שדכדרכו בקו

לפעמים זה פגע בכבודם של המארחים, והיה מחטיא ופוגע במטרת שליחותו... 
ולמרות כל ההסברים ודברי התנצלות, היו כאלו שסירבו לקבלם. אמנם רבי 

לא לחרוג מגדרו ולא להפר את  ,זלמן לא ויתר ולא נשבר, ועמד בגבורה עילאית
על עצמו קבלה,  קבלתו. וכך היה חוזר לעצמו עשרות פעמים: "כשאדם מקבל

 בכל זמן ובכל מצב, יהיה מה שיהיה"! הצריך לדאוג לקיימ
שמעורר השתאות מעוצמת  ,נסיון אחד קשה במיוחד שעבר על רבי זלמן

 ,גבורת נפשו, לימים סיפרו לצאצאיו, כדי לעוררם להיות חזקים וגבורים
 בעמידה בנסיונות הנערמים על האדם במשך שנות חייו עלי אדמות.

אר בהתרגשות הסבא רבי זלמן את סדר השתלשלות הענינים: פעם וכך תי
אחת קיבל הזמנה לשבות בקהילה חשובה במדינת לוס אנג'לס הרחוקה. 
בימים ההם טרם נכנס למסלול טיסות פנים בתוך ארצות הברית, הנסיעות 

דרך רכבות. וכך שנסיעה מניו יורק ללוס אנג'לס, ארך  וממדינה למדינה התבצע
. ביום רביעי אחה"צ עלה רבי זלמן על הרכבת העושה את יםיים רצופכמעט יומ

דרכה לכיוון לוס אנג'לס. כבר בתחילת הנסיעה, נוכח לדעת ששכח לקחת את 
הלחמים והחלות שהכינה עבורו אחותו, וכך נאלץ להסתפק להשביע רעבונו 

 באמתחתו. ובמקצת הירקות ופירות שהי
הטלטל רבי זלמן בדרכים בחוסר  קרוב לארבעים ושמונה שעות רצופות,

שינה, רעב ותשוש מהמסע הארוך והמייגע. לקראת יום ששי בצהרים הגיע 
 למעונו של רב הקהילה, שאצלו היה אמור להתארח במשך השבת.

לאחר שיחת נימוסין קצרה, ביקש הרב מאורחו החשוב להתלוות עמו 

 בעזהשי"ת

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

 

ו הרבנית עבור למטבח, כדי להראות לאורחו את התבשיל המיוחד שהכינה אשת
ובתוכו אווז שלם  ,האורח הנכבד. על השיש במטבח היה מונח מגש זכוכית נוצץ

צלוי מתובל היטב. ריחו הנעים מילא את חלל המטבח. הנסיון הראשון כבר עמד 
בפתח... אווז צלוי הוא מסוג המאכלים שרבי זלמן התנזר מהם. רבי זלמן הודה 

, והטרחה שטרחו למענו. וכאן שהה מקרב לב למארחיו, על מסירותם הנאמנה
קימעא, נשם עמוקות, ובקול חרישי אבל חד וברור, פנה אל הרב והרבנית וביקש 
סליחתם, שלא יקפידו עליו, ויקבלו בהבנה את מה שעומד לומר להם. רבי זלמן 
סיפר להם את הקבלה החמורה שקיבל על עצמו מאז הגיעו לארצות הברית, לא 

ימה אישית הפציר בהם, שלא יראו בזה כאלו הוא ח"ו לאכול מאכלי בשר, ובנ
מפקפק ומערער על כשרות המאכלים בביתם, אמנם כדי שלא להבדיל ממקום 

 נבצר ממנו להנות מהמאכל הטעים והמיוחד. ,למקום
על הפגיעה בכבודם. הרב  ,פני הרב והרבנית הסמיקו, ובלבם רתחו מזעם

הזדמנות אחרת. וטעמו ונימוקו המארח "פסק" מיד, שיש להקפיא את המעדן ל
היה עמו, שאין מן הראוי להעלות על שולחן השבת, מאכל שהאורח לא יוכל 
לטעום ממנו. רבי זלמן ניסה לשכנע את הרב לחזור בו, בטענה שהוא מוותר על 
כבודו, כבוד שבת יותר חשוב, וחבל שלא יתענגו מהמאכל הניחוח והטעים, 

 ת.אמנם דבריו נפלו על אזנים ערלו
רבי זלמן המשיך לגולל ולתאר בהתרגשות בפני צאצאיו, את מסכת היסורים 

עליו בהמשך השבת. בליל שבת כשעמד על מקומו במזרח בית  ההקשה שעבר
הכנסת, לפתע באמצע התפלה, תקפוהו בולמוס כפשוטו, רעב נורא שאין לתארו 

סא שלא במלים, והיה על סף התעלפות ואיבוד הכרה. אחז בחוזקה בידיות הכ
ליפול, ובכוחות על טבעיים, התגבר והמשיך את תפלתו. בסיום התפלה התלווה 
אל הרב למעונו, קידשו על היין ונטלו ידים לסעודה, בעלת הבית הניחה על 
השולחן... מגש ענק ועליו דג מבושל בשמנת... הרב המארח סיפר לרבי זלמן: 

תו להכין במהירות דג לאחר שנודע להם שאיננו אוכל מאכלי בשר, ביקש מאש
 מיוחד מתובל בשמנת...

למשמע הדברים האלה... ראשו של רבי זלמן הסתחרר ועמד להתמוטט 
ולהשתטח על הרצפה, בליבו פנימה חשש מפני התוצאות העגומות, באם יוודע 

 להם, שגם מאכלי חלב לא יוכל לאכול אצלם.
המצב  מחשבותיו התרוצצו, אולי הפעם הזאת יחרוג מהרגלו, ומפאת

המסובך אליו נקלע, יורה לעצמו היתר... בעומק נשמתו פנימה זעק מקירות ליבו: 
אוי רבונו של עולם תעזור לי... אך בין רגע הגיע לידי החלטה ברורה וחזקה, ואמר 
לעצמו: "אם מקבלים הנהגה וקבלה טובה, צריך לקיימה בכל זמן ובכל מקום 

אות הקשות שעלולות להיות עוד ובכל מצב". ולמרות שהיה מודע היטב לתוצ
רגעים ספורים, לא שינה את דעתו, והחליט ללכת עד הסוף... רבי זלמן קם מלוא 
קומתו, פנה אל מארחיו ואמר: ברצוני לבקש את סליחתכם, צר לי מאוד על האי 
נעימות שגרמתי לכם, וכנראה תרגישו יותר נפגעים במה שאני עומד לומר לכם 

ונה, דעו לכם שיש לי עוד קבלה והנהגה... לא לאכול כעת, אבל ההכרח לא יג
 מאכלי חלב... וממילא אין באפשרותי לטעום מהדג הטעים שהכנתם לכבודי...

שקט השתרר בחדר הטרקלין, הרב והרבנית נותרו ישובים קפואים על 
מקומם, המומים ומשתאים למשמע אוזניהם, אמנם לא ארך זמן רב, וסערת 

מלוא עוצמתם. בעל הבית קפץ ממקומו כאלו הכישו הרגשות פרצו החוצה ב
נחש, והתפרץ בצעקות ושאגות נוראות על רבי זלמן, חירפו וגידפו באיבוד 
עשתונות. לא נותר לו ברירה אחרת, ורבי זלמן נאלץ לעזוב את הבית בבושת 
פנים. רבי זלמן פנה לרחוב העיר השומם והזר לו, הרים ידיו לשמים, ובשמחה 

זכה לעמוד ולהתמודד בנסיון הקשה והמר שעליו עליו. חזר ה, שהודה להקב"
"אם מקבלים קבלה והנהגה טובה צריכים לקיימה בכל זמן ובכל  ,ושינן לעצמו

 מקום ובכל מצב".
 בראשיתפרשת  –לב ישראל 
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 לספר בשבת פרההסיפור שנהג הרבי ר' העניך 

זצ"ל נהג לספר  הרבי ר' העניך מאלכסנדרהרה"ק 
בשבת פרה את המעשה הבא: פעם גזר הבישוף על 
היהודים, לעמוד לויכוח, ומי שינצח יוכל לעשות כרצונו. 
היהודים גזרו צום ובכי, וטיכסו עצה מה לעשות. עד שבא 
יהודי פשוט ואמר שיתנו לו ללכת, ובעזרת ה' ינצח את 

. כשהגיע למעמד הויכוח, כיבד הבישוף את הבישוף
היהודי לשאול ראשון. שאל היהודי את הבישוף: איך 
אומרים בלשון לע"ז 'איני יודע'? השיב הבישוף: "איך וייס 
נישט"! הקהל הרב לא הבין מה אמר היהודי בלשון 
הקודש, וברגע ששמעו כי הבישוף אומר בפה מלא! "איך 

 ה והרגוהו.וייס נישט..." דחפוהו מהבימ
לאחר שיצאו מאפילה לאורה, שאלוהו איך העלית 
בדעתך רעיון כזה?! אמר היהודי בתמימות: אני הוגה כל 
שבוע בספרי "עברי טייטש", וראיתי כי בכל מקום שכתוב 
'איני יודע' כותב הטייטש: 'איך וייס נישט'. חשבתי לעצמי 
אם ה'עברי טייטש' אינו יודע הפירוש, בודאי הרשע 

 ושע הזה אינו יודע...המר
סיים הרבי ר' העניך: במעשה הזה רואים כי על ידי 
'איני יודע', באה הישועה לישראל. וכן פרה אדומה היא 
ענין 'איני יודע', כי הוא חוקה שאין יודעים מה היא ומה 

כי מי שיש  –טעמה. על כן יכול כל אחד להיוושע על ידה 
דבר, השי"ת  לו ביטול וענוה, ואינו מחפש להבין כל

 מושיעו.              
 - )להגה"ח רבי חיים יצחק שווירץ ז"ל( שיח הפרשה

 ח"א עמ' קמג
 

 העצה לפעול כולה -תפילה עושה מחצה

רש"י הנותרים מן וב. )י, ב( משה וגו' הנותרים וידבר
המיתה מלמד שאף עליהם נקנסה מיתה על עון העגל, 

 וכו' ותפלתו של משה בטלה מחצה. 
שונה י"ל בדרך צחות דהנה ע"י תפלת ערבית הרא

שביום נעשה מחצה מבקשתו ונשאר מחצה שלא נשמע 
עדיין, ועל ידי תפלת שחרית נתקן מהמחצה מחצה 
ונשאר רבע, וע"י מנחה נשאר חלק שמיני, וזה אפשר 
לתקן על ידי אמירת תהלים, וזה י"ל שמרומז בתהלים )ו' 
א'( למנצח על השמינית מזמור לדוד, פי' דעל השמינית 

צה מזמור לדוד, היינו אמירת שנשאר שלא נתקבל, הע
 תהלים.

 )להרה"ק מווישווא( שארית מנחם

 
 רוחניות מתוך שפע של גשמיות

ויצאו ויברכו וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וגו' 
ויצאו  וברש"י בירכם בברכת כהנים.)ט, כב(.  את העם

)תהלים עלינו  ואלוקינאמרו ויהי נועם ה' וברכו את העם. 
 יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. צ, יז.(,

י"ל, דכאשר ראה אהרן ביום שהוקם המשכן, שלולא 
הכסף והזהב והעשירות שהיו לישראל, לא היה משכן ולא 
השראת השכינה ולא כלי השרת ומזבח וקרבנות, בירכם 

בעשירות, וכפירוש רש"י )במדבר ו, כד(  –בברכת כהנים 
שלא יבואו עליך  –נכסיך, וישמרך שיתברכו  –יברכך 

 שודדים ליטול את ממונך. 

וברכת ויהי נועם היא השראת השכינה, לכאורה הוי 
ליה להקדים ברכת השראת השכינה, וממילא יבוא ברכת 
הפרנסה, דהרי כלום חסר מבית המלך. אלא שלהשראת 
השכינה צריך פרנסה והרחבה כי אין השכינה שורה מתוך 

 דים ברכת פרנסה, להשראת השכינה.עצבות, לפיכך הק

 דברי ישראל  

 
 

 

 טעם שהחזיר יהא טהור לבוא

 . )יא, ז( ואת החזיר כי הוא מפריס פרסה וגו' וגרה לא יגור
מביא מחז"ל )רבינו בחיי בשם מדרש תנחומא( למה נקרא שמו חזיר?  אור החיים הק'ב

שעתיד לחזור להיות מותר. ומפרש האור החיים הק' כי התורה לא תשתנה ח"ו, אלא טבעו של 
 ויהיה מעלה גרה, לכן יהיה מותר.החזיר ישתנה, 

ויש ליתן טעם, מדוע דווקא החזיר ישתנה להיות מותר, וי"ל לפי המסופר שפעם אמרו 
זצ"ל על אדם אחד שהוא צבוע, וכל מה שעוסק בתורה ומצוות, הוא  החידושי הרי"םלהרה"ק 

חר לצבוע רק כדי להתחזות טוב. השיב להם החידושי הרי"ם: גם לזה יש מעלה, כי אם הוא ב
את עצמו דוקא בצבע הזה, אות הוא שמבין כי זאת הוא הדרך הרצויה... ובדרך זו יש לומר, אם 
החזיר פושט את טלפיו ואומר ראו שאני טהור, כנראה מוצאת חן בעיניו להיות כשר, לכן 

 לעתיד לבוא אכן יהיה טהור.
 ח"ב עמ' כה -שיח הפרשה           

 

 בענין האיסור שהוציא האוהחה"ק על אכילת חגבים

 כרעים( לו' וקרי, כתיב) לא אשר ארבע על ההלך העוף שרץ מכל תאכלו זה את אך
 (. כא, יא) הארץ על בהן לנתר לרגליו ממעל

( פה' סי תואר פרי) דעה ויורה טור על בחיבורי הארכתי : "כברהאור החיים הק'כתב 
 והטועים. לצווארו סמוכים הארוכים כרעים לו שיהיו שצריך בזה י''כפירש שהעיקר
 זה מין מצוי שאין ממה ראיה אין' וכו אותו השיבותי ניא אף, בנמצא זה מין אין כי להתירה

 כל לכן, "אצלנו עיקר כל מצויים ואינם ודאי הרבה מינים יש שהרי בעולם שאיננו לומר
 שנשמעו מיום והנה". יד בשולחי וימחה, זה לשקץ ידו יושיט לבל ויפחד ירא וחרד ירא

 כי, שנה ב''מי יותר זה נראו ולא זו במכה עוד' ה נגע לא הרבים מהם ופירשו במערב דברי
 .עכ"ל הפורענות" בפני כתריס טובים ומעשים תורה

* 

נסובו על מעשה שהיה, וכפי שמביא  דברים חוצבי להבות אלו של ה"אור החיים" הק'
)פר' בא מאמר ב'(: בתקופת מגוריו במקנס, היו בין החכמים  שמלת אליעזרבספר 

הקודמים מסוים. בהסתמכם על גדולי הדורות שהתירו כהוראת שעה אכילת ארבה מסוג 
ים" הק' את הענין, עלה בידו כי יתירו מין זה בשעתם. כאשר בירר רבינו ה"אור החשה

אותו היתר ניתן בשנת רעב, כאשר נחילי פשטו על השדות והשמידו את כל היבול. כאשר 
רו כהוראת רעב כבד פקד את המדינה עד כי מתו אנשים מרעבון, וכמה מחכמי הדור התי

 שעה, לאכול סוג מסוים של ארבה, לפי סימני כשרות שמצאו.

שעת החירום חלפה, אך כיון שנעשה להם כהיתר, המשיכו האנשים לאכול מין ארבה 
זה. משהודיע ה"אור החיים" הק' על האיסור התקבלה הוראתו אצל כל הציבור חוץ 

חלם הלה,  הלילות מחכם אחד שהמשיך באכילת החגב, למרות האיסור. עד שבאחד
שהוא אוכל שקצים ורמשים. ויהי בהיות הבוקר סר מהר לבית ה"אור החיים" הק' וסיפר 
לו את החלום אשר חלם. הסביר לו רבינו כי אמנם הראו לו בחלום שהארבה אסור 

 באכילה כשקצים ורמשים. מאז התקבלה תקנתו של ה"אור החיים" על דעת כולם.

כי עד שנה זו, היה מין ארבה מגיע לעיתים מזומנות, ומאז ואף מן השמים סייעו בידו, 
תקנת האיסור, לא הופיע ארבה זה במשך עשרות שנים. וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

 נקרא עליו, ופי ה' דיבר מתוך גרונו עכ"ד.

* 

 לחוש אין )יו"ד סי' פה( וז"ל: "ומעתה פרי תוארוכן כתב רבינו בקיצור אמרים בספרו 
 ידיהם, פשטו בצורת בשנת אלא נהגו ולא הוא הגון מנהג לא כי היתר, בו ושנהג למנהג
 היתר נהגו צח, תורה בבני קדם מימי שמיוסדים אלישר גלילות וכל הזקן הרב וכדברי

 עירי בני יחידי כל והפרשתי ופירשתי ידי מצאה כביר וכבר ביניהם הרגיל עצמו זה במין
 שקצים אוכל שהיה בחלום הראוהו זה לדבר לבו שת שלא מהם ואחד ואסרום, מהם

 הדברים והצדיק' ה עשה הערות וכמה ביום. בו שאכל הארבה הם כי והעירוהו ורמשים,
 אחר ולא שנים' לג או' לב זה מין לבא היה רגיל דבר שתמיד' ה שעשה האחרון הנס וגדול
 נראו לא שנה מאותה ואסרום אזנם הטו העיר וחכמי איסורם שפרסמתי ומשעה' מד טפי
 " עכ"ל.שנה מעשרים למעלה במערב עוד

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 

 במשנת הפרד"ס
 סבדרך הפרד" הפרשה דברים נפלאים על

 

 הי"ו ניסל ןב אברהםר'  לחתצהלמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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בֹא "(: כג טויקרא )כתיב  ל ַויָּ ה ְוַאֲהרֹן אֶׁ מֹשֶׁ
ם וַ  עָּ ת הָּ ֲרכּו אֶׁ ל מֹוֵעד ַוֵיְצאּו ַוְיבָּ ל אֹהֶׁ א ְכבֹוד ה' אֶׁ ֵירָּ

ם עָּ ל הָּ  -ויצאו ויברכו את העם ": רש"י, ופירש "כָּ
)תהלים צ יז(,  'ויהי נועם ה' אלהינו עלינו'אמרו 

יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לפי שכל 
למשכן  שבעת ימי המלואים, שהעמידו משה

ושמש בו ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה, 
והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה משה רבינו, 
כל הטורח שטרחנו, שתשרה שכינה בינינו ונדע 

זה הדבר 'שנתכפר לנו עון העגל. לכך אמר להם 
)פסוק ו(,  'אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'

קרבנותיו  דייל אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שע
ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר 

 ".בו

מכוחה של ידיעה זו לפיה היו בונים את 
המשכן ומפרקים אותו מדי יום ביומו של ימי 

מעלים כמה מהאחרונים קושיה המילואים 
  (:לא ב)כת שבת על דברי הגמרא במס עצומה

וקסבר רבי יוסי: סותר על מנת אמר עולא... "
הוי סותר, על מנת לבנות שלא  -מו לבנות במקו

לא הוי סותר. אמר ליה רבה: מכדי, כל  -במקומו 
ותר על מנת מלאכות ילפינן להו ממשכן והתם ס

אמר ליה: שאני התם,  .לבנות שלא במקומו הוא
כסותר על  'על פי ה' יחנו' (במדבר ט)כיון דכתיב 

 ".מו דמימנת לבנות במקו

אין חייבים על הנחת יסוד ש עולא קובע
אלא כשהיא נעשית 'על מנת  'סותר'מלאכת 

, שהלוא רבהלבנות במקומו'. תמה על כך 
המשכן, ושם מלאכות מלאכות השבת נלמדות מ

באופן של 'על מנת  דווקאהייתה הסתירה הלוא 
שהיו סותרין אותו בחנייה לבנות שלא במקומו', "

 זו, ונוסעים למקום אחר, וחונים, וחוזרים ומקימין
שסתירת המשכן  מתרץ עולא," )רש"י(. ואותו

ובניינו נחשבים כמו שהם נעשו במקומו, מהיות 
 והכל נעשה בצו ה'.

הגאון רבי חזקיה פייבל פלויט, ועל כך כותב 
תלמידו של רבינו החתם סופר, בספרו 'ליקוטי 

כ ד, הערות  .חבר בן חיים' )מונקאטש תרל"ט
בשבעת ימי  "צריך עיון דמצינו: בבבלי סדר מועד(

מילואים שהיה משה סותרו בכל יום על מנת 
כיצד ייתכן לומר שאצל  – לבנות במקומו"

על מנת לבנות שלא 'המשכן הייתה רק סתירה 
, והרי בשבעת ימי המילואים סתרו את 'במקומו
 .'על מנת לבנות במקומו'המשכן 

גם בספר 'מגדנות אליעזר' )ברטיסלב 
( הביא לתמוה כן וכתב: תרפ"א, פרשת ויקהל

, ויעוין שם שביקש "והוא קושיה גדולה לכאורה"
לתרץ שזה נעשה מאליו ושלא כדרך הטבע, ולכן 

 אין ללמוד מזה.

 

חידוש השפת אמת: סותר על מנת לבנות 
 במקומו ללא תועלת הוי מקלקל

ועלה ברעיוני לתרץ זאת בהקדם קושייתו 
אמת  העצומה של רבינו כ"ק מרן אדמו"ר השפת

  זיע"א על אתר: 

הא עיקר הכוונה לבנות  ,לכאורה אין מובן"
וכהך דמדליק במקום  ,במקום הסתירה

וכשנוטל השמן לדבר אחר  ,הפתילה שכבה
אבל התם במשכן  ,'שלא במקומו'שפיר מיקרי 

שחוזר ומעמיד כל קרש וקרש במקומו אמאי 
שבינתיים הלכו  דייל ע 'שלא במקומו'נקרא 

הבנין הוא במקום  מקום כלמ ,למקום אחר
כשידליק הפתילה  ,הגע בעצמך .הסתירה

שנעשה פחם במקום אחר ובחצר אחרת מי 
 ".'שלא במקומו'נקרא  היהי

שהסיבה עולא בסוגיא שם מבאר היינו: 
שרבי יוסי מחייב מכבה 'כחס על הפתילה' 
ופוטר מכבה 'כחס על הנר והשמן' היא מפני 

'מכבה' שבדומה למלאכת 'סותר' גם מלאכת 
צריכה להיות 'על מנת להדליק במקומו', 
וההגדרה של 'מקומו' היא בהדלקת אותה 
הפתילה שוב. כך שאם הכיבוי נעשה 'כחס על 
הפתילה', שכל כיבויו הוא בכדי להדליק שוב 
את אותה הפתילה, הרי שזהו 'על מנת 
להדליק במקומו'. ואם הכיבוי הוא 'כחס על 

פתילה זו דווקא, הנר והשמן', ואין לו עניין ב
הרי שזהו כיבוי 'על מנת להדליק שלא 

 במקומו'.

ואם כן, תמה השפת אמת, מה שייך לומר 
שסתירת המשכן הייתה 'על מנת לבנות שלא 
במקומו' והלוא הסתירה והבנייה נעשו באותם 
קרשים ואדנים, ואם כיבוי על מנת להדליק 
באותה פתילה נחשב 'במקומו' כך בדיוק היה 

בסתירה על מנת  חשב 'במקומו'להיצריך 
 לבנות באותם קרשים ואדנים.

ראיה לדבר, שהרי אם ידליק את הפתילה 
במיקום שונה מהמיקום בו נעשה הכיבוי, וכגון 
שיכבה בטבריה וידליק בציפורי, עדיין זה 
ייחשב 'במקומו' כיון שזו אותה פתילה בו כיבה 
והדליק. ואם כן, גם אם בניית המשכן נעשתה 

ם שונה מהפירוק, כיון שהיו נוסעים במיקו
ממקום למקום, עדיין ראוי לזה להיחשב 
'במקומו' כל עוד מדובר באותם קרשים 

 ואדנים.

 ועל כך מתרץ השפת אמת:

דהא לכאורה אין  פיר,שתי אכן באמת א"
ל סותר ע'אמאי נקרא הכא במשכן  ןכם מובן ג

הוא  'לבנות נתמל סותר ע'הא כל  ',לבנות נתמ
אבל  ,יפה וטוב מן הראשון השבנין השני יהי

ודאי  – הסותר בית לחזור ולהעמידו כמו שהי
אך התם שאני כיון שהיו צריכין  .מקלקל הוא

 מינכי ואין ה ,ליסע למקום אחר אינו מקלקל
המשנה ביתו ודירתו ממקום למקום וסותרו 

ל סותר ע'להעמידו במקום אחר נקרא שפיר 
דעיקר  ,הכל פירשתי א והשתא '.לבנות נתמ

 ןכם א ,במקום הסתירה השהתיקון יהי רושהפי
ובפתילה  .הכא אין התיקון במקום הסתירה

להכי לא איכפת לן  ,שהתיקון הוא שנעשה פחם
אבל במשכן כל  .אי מדליקה בחצר אחרת

 ,התיקון הוא מה שמעמידו עכשיו במקום אחר
 ".ודו"ק ,וזה נקרא תיקון שלא במקומו

השפת אמת, שבעיקרון היה  מחדש איפוא

ראוי לומר שכל 'סותר' אפילו אם הוא 'על מנת 
לבנות' ייחשב כמקלקל, כיון שהסותר בית 

'ודאי מקלקל הוא'. אלא  –ומעמידו כמו שהיה 
שבכדי ש'סותר על מנת לבנות' לא יהיה מקלקל 

אחד מבין שני לכל הפחות צריך להתקיים בו 
יפה וטוב מן  השבנין השני יהי'התנאים: או 

משנה ביתו ודירתו ממקום או שהוא ' 'הראשון
, כך שיש 'למקום וסותרו להעמידו במקום אחר

טובה עצמה תועלת בבנייה השניה בכך שהיא 
 .מהראשונה או בכך שהיא מצויה במיקום אחר

ראוי להבחין  ,אומר השפת אמת ,ומשכך
לבין  ה'ב'מכמלאכת ולחלק בין 'במקומו' של 

, שמהיות ואצל כיבוי 'סותר'מלאכת 'במקומו' של 
אין התיקון שיש בכיבוי הפתילה כי אם עשיית 
הפתילה לפחם, הרי שאין זה מעלה או מוריד 

מיקום בו נעשית המיקום בו נעשה הכיבוי מול ה
הדלקה, ואין לנו לקבוע אלא שיש להדלקה ה

להיעשות באותה פתילה שכיבה. אולם בבניית 
ופן ממש וללא שינוי, המשכן, שסתרו ובנו באותו א

הרי שהתיקון נמצא רק בכך ששינו את בנייתו 
זה נחשב 'על מנת לבנות  כןממקום למקום, ועל 

, הגם שהיה זה באותם קרשים שלא במקומו'
 .ואדנים

ולפי חידושו של השפת אמת נמצא שבשונה 
מסתירת המשכן ובנייתו בעת נסיעתם וחנייתם, 

היה בכך  שלא היה בכך 'מקלקל' כיון שהתיקון
הרי שבסתירת  ,ששינו זאת 'ממקום למקום'

המשכן ובנייתו בשבעת ימי המילואים, שלא 
נתקיים בו אפילו אחד משני התנאים דלעיל, שכן 
בנו את המשכן מבלי כל שינוי בצורה או במקום, 
הרי שהסתירה אין בה תועלת כשלעצמה ואין היא 

 אלא 'מקלקל' גרידא.

 רבהה סבר ה מתורץ להפליא מפני ממעתו
שבמשכן לא היה אלא 'סותר על מנת לבנות שלא 
במקומו', שכן דווקא בעת נסיעתם וחנייתם היה 

שיש בכך שנבנה  מחמת התיקוןלזה דין 'סותר', 
ואילו בימי המילואים לא היה לזה דין במקום אחר, 

'סותר' כי אם דין 'מקלקל', שכן לא נתקיים בו 
בכדי שיהיה זה  אפילו אחד משני התנאים דבעינן

 'מתקן'.

ברור שסתירת המשכן ובנייתו בימי  אמנם)
אם כהשערת רבינו וזאת המילואים לא היו לשווא, 

ואולי היה כן להרגיל הלוים ב: " מות מהרמב"ן, ש
", ואם מכל סיבה במעשהו כי ממנו יראו וכן יעשו

מלאכה של אחרת, אולם עדיין אין זה עושה זאת ל
יקון במהות הדבר, וזה יכול , כיון שבעינן תןוקית

להיות דווקא באחד משני התנאים שהציב השפת 
  (.אמת

 נאמנו דברי השפת אמת

יצוין כי בשורש חידושו של השפת זה  ובעניין
)האמור לדעת רבי יהודה, המחייב במלאכה אמת 

ראוי שאינה צריכה לגופה, כמבואר בסוגיא שם( 
כבר כתבו התוספות הנה , שכן להרחיב עוד

)אליבא דרבי שמעון, הפוטר במלאכה שאינה 
צריכה לגופה( כסברת השפת אמת, שבמשכן היה 

שנסתר ראשון בניית הבנין האחרון טוב מהבניין ה
לבנות נמי לא  נתמל וכן סותר ע"(: בת צד א)ש

אלא  ,שמעון דבעי שתהא צריכה לגופה בימחייב ר
לתקן יותר ממה שהיה  נתמל כגון שסותר ע

שהבנין האחרון טוב מן הראשון כגון  ,בתחלה
 . "כדמוכח בשמעתין דחס על הנר

 ,ויש לעיין בזה"על כך: המהרש"א הקשה  םבר
לכאורה אי יליף  ,לבנות ממש נתמל דבסותר ע

הא אשכחן במשכן דהיה סותר ולא היה  ,ממשכן
בבנין האחרון טוב יותר מהראשון כמו הקמת 

פרק במה )כתבו התוס'  וונאגאי וכה ,המשכן

 המשכן ופירוקו בימי המילואים תבניי
יצד קובע רבה שבמשכן לא הייתה 'מלאכת סותר' אלא 'על מנת לבנות שלא כ

   ?'במקומו'במקומו' בעוד שבימי המילואים סתרו ובנו 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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דבמשכן לא היה מתקן בסתירה זו יותר משלא היה בנוי שם  (מדליקין
דבסתירה לא משכחת לה שיהא מתקן בסתירה זו יותר  ,מעולם

  ."משלא היה בנוי שם מעולם והיינו כהקמת המשכן
(: אה"לכות שבת פ"א מהמרכבת המשנה )ה אולם כבר כתב

ל ע'דכתיב  כיון ראדכי היכי דמשני בגמ ידי,משה קא וגם קושייתו ל"
 נתמל סותר ע יהלה מהאי טעמא נמי הו ,כבמקומו דמי 'ד' יחנו יפ

הדיבור כל המשכן עומד  יפל דאין לך קלקול גדול מזה שע ,לתקן
 ."שלא במקומו הראוי לו וסותרו ע"מ לתקן ולהעמידו במקום כשרותו

כדי לבנות  דהסותר ,ודעת לנבון נקל"ועוד הוסיף שם וכתב: 
כתבניתו ממש מאותן עצים משכחת ליה שהבנין הראשון היה חלש 

אבל אם אינו מחזקו  ,לתקן נתמל ואז מקרי סותר עומתכוון לחזקו 
הו"ל  נוי ובלי שום עילוייוסותר כדי לבנות כבתחלה ממש בלי שום ש

החתם סופר )בחידושיו וגם  .מה לי"פעולת ריק והפוכי מטרתא ל
שבוודאי על דברי המהרש"א, כיוצא בזה התפלא שנדפסו מכת"י( 

היה בנין האחרון במשכן טוב מהראשון, בכך שהעבירוהו למקום 
 עם דברי השפת אמת. דבריהם עולים בקנה אחדואחר, 

 

 בימי המילואים היה דינו כבמה ולא כמשכן

הקושיה עם מה שכבר הבאנו )פרשת עיקר יש ליישב את  עוד
מה שימש משה שבעת ימי "ב(: לד א"ז עצו( את דברי הגמרא )

 ."בחלוק לבן. רב כהנא מתני: בחלוק לבן שאין בו אימרא ,המלואים
נתקדשו  לודאפי ,ה"ר יעקב מאורליינ"ש פירש"ווכתבו התוספות: 

ימי המלואים שהיה משה מעמיד המשכן  שבעתכל  קוםמכל מ
ואין בגדי כהונה בבמה כדאמר בפ"ב  ,ומפרקו היה נחשב כמו במה

שדין המשכן  התוספות בדבריומפורש כאן  ".(ב דזבחים )קיט
הסיבה לכך שהגמרא קבעה וזו  בשבעת ימי המילואים היה כבמה,

אין בגדי שכן שבימי המילואים לא שמשו הכהנים בבגדי כהונה, 
  כהונה בבמה.

ה מדוע אין לומר שבמשכן היה 'סותר על מנת ובזה יעלה יפ
המילואים לא היה דינם כמשכן כי לבנות במקומו' שכן בשעת ימי 

 אם כבמה.
להגרמ"ד פלוצקי ב'קונטרס אחרון' לספרו 'חמדת שוב ראיתי 

 ובספר( ולהגרמ"מ כשר ישראל' )ח"א, נר מצוה חלק הלאוין, אות ו
פלפלו טובא בעניין זה שלא היו יכולים , במבוא( ש'דברי מנחם' )ח"ב

שאין להוכיח ממה אחרת, והוא מכוח סברא ללמוד מימי המילואים, 
, עיי"ש היטב ובכל מה שהוסיפו לענות כי אם 'בנין לשעה' שלא היה

 , ובהם דברים שיש להסמיכם להאמור לעיל.בכמה אופנים בזה
 

 לתרי גיסאהיא קושיית רבה האם 

הנה את שאלתו של רבה ניתן לפרש בשני עוד רגע אדבר בו כי 
 הקביעהעל הן  ,גיסאתכוון לשאול לתרי השרבה אופנים: ניתן לומר 

בעוד שבמשכן שאין חייבים על 'סותר על מנת לבנות שלא במקומו' 
והן על הקביעה שחייבים על , ובונים 'שלא במקומו' היו סותרים

היו סותרים 'סותר על מנת לבנות במקומו' בעוד שבמשכן לא 
. ואם כך נסביר את שאלתו של רבה, אכן יקשה ובונים 'במקומו'
שבמשכן לא היה 'סותר על מנת לבנות במקומו'  כיצד הוא אומר

 בעוד שכך היה בימי המילואים. 
 כי אם התייחס בשאלתולא ניתן לומר שרבה בשופי אולם 

פטור של 'סותר על מנת לבנות שלא במקומו' ועל כך הוא הקשה: ל
מכדי, כל מלאכות ילפינן להו ממשכן והתם סותר על מנת לבנות "

על החיוב של 'סותר על מנת לבנות  ואילו". שלא במקומו הוא
במקומו' לא הקשה רבה ולא כלום, כיון שאכן ידע שבימי המילואים 

)ונוסח שאלתו ממנו נראה כאילו היה רק  היו סותרים ובונים במקומו
'על מנת לבנות שלא במקומו' הוא מפני שבקושיה הוא התייחס רק 
לאותם סתירות ובניות שהיו בשעת נסיעתם וחנייתם, בעוד שייתכן 
מאוד כי גם רבה מודה אליבא דאמת שניתן ללמוד מהסתירה 

 .והבנייה שהיו בימי המילואים(
הדיון כאן אמור אלא לקושיית רבה, אין כל בוודאי כך או כך, 

מקום לדיון נוסף על החיוב של 'על כל לתירוצו של עולא אין אולם 
שבמשכן היה תמיד 'על מנת לבנות במקומו' כיון שלדבריו נמצא 

מנת לבנות במקומו', הן בשעת נסיעתם וחנייתם והן בימי 
  המילואים.

 

 

 ...חצי מהדרשהר רק ואמוחתוך  ,כשיש עוד דרשנים

 ".בתיבות התורה חצי" שהואסומן מ זה בפסוק(. טז, י) משה דרש דרש

 שאם, הלצה בדרך רמז בזה לומר אפשר: ל"זצ מלאדני צ"הגה שח
 היינו, דרשנים בעלי כמה" דרש דרש" כאן ישנם שאכן והמגיד הרב רואה
 העתידים דרשנים בעלי עוד יש ממנו שחוץ וראה ומסיבה לסעודה שבא

 התורה חצי רק יאמר", בתיבות התורה חצי רק, "בדרשות יאריך לא, לדרוש
 ... הציבור על להטריח שלא, לומר שהכין ממה

   

  ...את שמוהגיה וגם חתם גם 

  )יא, ד(.את הגמל 

לחתום את שמו. פעם לכתוב הגהות על ספרים ו אחד היה תמיד רגיל
, ואמר לו ר' זצ"ל שישאיל לו גמרא עירובין רבי חיים מולאזיןביקש מהגאון 

 חיים אתן לך בתנאי שלא תכתוב הגהות ובפרט שלא תחתום את שמך.

כשלמד הלה את המשנה בעירובין )דף לה.( הרי זה "חמר גמל", לא 
כשהשיב "חמור גדול",  בצדו הגהההבין הפשט, חשב שהוא טעות ועשה 

אלא חתמת יחד עם  , לא די שעשית הגההאת הגמרא לרבי חיים אמר לו
 זאת את שמך.  

 גן יוסף   

 

 קמצן משול ל'דבר אחר' הטעם ש

 )יא, ז(. ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא וגו' והוא גרה לא יגר

", קמצן משול לחזיר כי מחברות עמנואל" ומביא בספר ר' עמנואל הרומי
כן ללכת ברגליו כמה פרסאות "וגרה לא יגר" )מלשון הוא "מפריס פרסה", מו

 עשרים גרם השקל(, אף פרוטה אחת לא יתן לצדקה.

 לפי, הוא" אחר דבר" בשם לקמצן לו קוראים למה הטעם: יתר ביאורוב
 יבוא ואף, צדקה לקבץ איך הגונות עצות של חבילה לך וייעץ יבוא שהקמצן

 שישתמש" הוא פרסה מפריס כי" משלהם ממון לגבות אחרים לעשירים עמך
 בשום" ייגר לא" בעצמו ממנו מעות היינו" וגרה" אבל, לך לעזור שלו בפרסות

 ...אופן

 

 ..ב"םמגאון יותר מהר

רבי התפאר פעם באוזני הגאון רש, אחד ממשכילי בריסק, ששנה ופ שם.
, כי אין הוא מאותם הפוסחים על שתי הסעיפים, ולאחר יאשה בער סולוביציק

, הוא עובר על כל העבירות שבתורה לרבות אכילת ממחנה החרדים שפרש
  בשר חזיר.

רבי יאשה בער הכיר את האיש, שחכמתו מועטת אף מיראתו, ואמר לו  
 בתמימות מעושה, אם נכונים דבריך, מסתבר שאתה גדול אפילו מן הרמב"ם!

 ו?זקף הלה שתי עיניו כלפי הגאון מבריסק, וקרא: למה מתכוון הרב בדברי

הרכין עצמו ר' יאשה בער לעבר האיש כממתיק עמו סוד, הגע נא בעצמך, 
בספר "מורה נבוכים" )פרק ג( מייחד הרמב"ם דברים הרבה על טעמי המצוות 
וכשמגיע לדון בטעם שהתורה אסרה על ישראל אכילת בשר חזיר, מודה 

ך הרמב"ם שאינו יודע טעמו של החזיר, ואילו אתה הודית זה עתה בפני שהנ
 יודע גם את טעמו של החזיר.  

 אמרות חכמה

 

 בדרך צחות
 רשתנולפדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 ות והערות: לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגוב

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 

 

 

 המשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמוד ג

 אלעד -שליט"א  למה אהרן ישראליש הרב נודב ע"י

 ניםילחה ולסייעתא דשמייא בכל העניצהל
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