
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ג"יר| גליון  שאתכי  שתפר

 

 זכה לעשירות בזכות נתינת צדקה מרובה

 יהיה למפרע תקראנו אם, ו"ונתנ: ל"וז הבעל הטורים כתב)ל, יב(.  ונתנו וגו'

 בשביל לו יחסר ולא אליו יחזור לצדקה נותן שאדם מה כל לך לומר, ו"ונתנ כ"ג
 .כלום זה

 אחד לאיש בירך לצ"ז מרימינוב נדלמ מנחם רבי ק"שהרה, רב ומעשה

 נפתלי רבי ק"הרה אותו ושאל. מופלג אדיר גבירל נעשהו, עשיר שיהיה
 ק"הרה לו בישה. אחד לאיש כזה מופלג עושר ליתן היתכן לצ"ז מראפשיץ

" ונתנו" ותיבת, גדול צדקה בעל והוא, בעשירות סתם אותו ברכתי אני: מרימינוב

 השמים מן לו תנונ גבול בלי גדול נדבן שהוא כמו לכן", ונתנו" כ"ג למפרע הוא

 .גבול בלי כ"ג

 מנחם ילקוט

 

 מדוע בנה הרה"ק המגיד מטריסק את ביתו במקום רפש וטיט

 )לא, ג(.  ים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכהקואמלא אתו רוח אל

 ק"הרה כשהתחיל בנו זצ"ל מטשערנאביל המגיד ק"הרה פטירת לאחר

 בעיירות המדינה על פני הקדושות נסיעותיו לנסוע ל"זצ מטריסק המגיד

 שיש העיר בצד שם ראה וכאשר ,טריסק עיר דרך אחת פעם נסע, שונות
 וכך .דירתי ואקבע אשב פה אמר, תמיד מקלחים שם ומים וטיט רפש מקום

 לו עלה וכמובן, מדרשו ובית קדשו חצר והטיט במקום הרפש לו שבנה ההי

ידים החס בעיני' והי, רגיל קרקע על בונה היה מאם כמה פי בדמים יקרים

 . כך על לשאלו העז לא איש שום אך, גדולה לפלא

 ק"הרה דודו את שם פגש, קאוולע בעיר מטריסק ק"כשהיה הרה לימים
 מדוע ק מטריסק"מהרה מנעשכיז ק"הרה ושאל, ל"זצ מנעשכיז רבי יצחק

 ק"הרה לו השיב והטיט. במקום הרפש ישראל ממון לכלות הזה כדבר עשה
 את בצלאל כשעשה הנה, להשיבכם אני וכרחשואלים מ אתם אם: מטריסק

 י"וברש ובדעת" ובתבונה בחכמה אלוקים רוח אותו כתיב "ואמלא המשכן
 בצלאל צריך' הי למה וקשה, הקודש ורוח נבואה רוח ה"הקב לו שנתן 'פי

 לעשות ויכול מעשה חרש ועושה אומן שהוא בזה די' והי, למלאכתו ק"לרוה
 נדבת ישראל בני שנתנו כי בעת הוא כך הענין אך, נצטווה כאשר המשכן

 נדבתם שנתנו אחת כת, כיתות ביניהם שלש' הי המשכן מלאכת על לבם
' לה בלתי' הי כוונתם וכל ברך שמוית להבורא נחת רוח לעשות לבם בכל

 בעזהשי"ת

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

 

 בלתי' הי כוונתם וכל ברך שמוית להבורא נחת רוח לעשות לבם בכל נדבתם
' הי אבל הבורא מצוות לקיים כדי נדבתם היתה שנתנו אחרת כת, לבדו' לה

מצד  כך ליתן כלל רצו לא שבאמת שלישית וכת, פניה להתייהר כ"ג להם
 מכת לקח הנדבות הקודש רוח לו' שהי בצלאל לכן, ליתן צריכים הי' ההכרח

 קדשי שהם המשכן כלי ומהם עשה לבדו' לה בלתי היתה שכוונתם הראשונה
  הכתות. משאר שקיבל עם המעות עשה דבריםה שאראת ו קדשים

 מעות לי שנותנים החסידים אותם הוא אצלנו כך: מטריסק ק"הרה סיים
 יםשבא והמעות, גבוה צרכי ושאר ד"ביהמ בונה אניממעות אלו  רצויה בכוונה

 .הרפש והטיט במקום נותן אני כאלו מעות ,רצויה כוונה בלא מאנשים

 אור מאורי ילקוט

 

 ועמל רשע ישוב על ראשו

 )לב, לא(. זהב אלהי להם ויעשו גדלה חטאה הזה העם חטא אנא

רבי לוי יצחק הרה"ק ש אור, ק"ועש' ה בימים שחל השנה בראש פעם
 על קפץ, בת קודשבש. בענין מסויםוטרוד מחשבתו מתאמץ  זצ"ל מבארדיטשוב

, לו קשה היהתמיד  ר דבריו,והסבי .אני כבר יודע(-)! שוין ווייס איך: וקרא, השולחן
  .לו נתחוור ועכשיו? העגל את לעשות לישראל ה"הקב הניח איך

, מקומוכממלא  למלך למנותו ורצה, חביב קטן בן לו שהיה למלך, משל עפ"י
 והוא למלך בנו ומינה, המלך ונמלך. תוקף בכל מינויו נגד היו ההמלוכ שרי אבל

 לפתות והתחילו, חובם לגבות מקום מצאו השרים. תוומלכ ממקום נסע עצמו
 רץ והכלב, כלב של בראשו, המלך כתר את ושם. להם ונשמע, הקטן המלך בן את

 . העיר בחוצות ראשו על בכתר

, לו שיספרו ושאל, מה דבר ממנו שמעלימים והרגיש, המלך בא זמן לאחר
 בכעס ואמר' וכו הכתר את שם שבנו איך לו וסיפרו, בהיעדרו כאן קרה מה

 דינו - דעת בן הוא אם נפשך ממה, בני את לשפוט דין-בית להושיב צריך: מעושה
, לב בחפץ השרים והסכימו. מלך להיות ראוי אינו אזי דעת בו אין ואם, חמור
 חייב שנמצא למלך וסיפרו. חמור דין פסק הוציאוו, חייב ונמצא, ד"בי מהם ובחרו
 . בדינו

. לכך שהסיתוהו באלו יבוצע הדין פסק אבל, פסקתם טוב המלך הםלאמר 
 הרוצים אלו יקירי בני על יעלילו עלילות איזה לראות כדי, מכאן נסעתי ובכוונה

 . ממנו להיפטר

 לא, ה"מרע פטירת אחר העגל את עושים ישראל בני היו אילולי, והנמשל
 בני את רב הערב והסיתו. למרום עלה משה אבל, ו"ח בתשובה שיחזירם מי היה

 למסיתים לםיש ה"מרע וכשחזר. ו"ח חייבים שימצאו כדי, העגל לעשות ישראל
  .דמהימנותא בכתרא לבגוד ישראל בני את הסיתו הם אשר על כגמולם

 '(ח אות, כ"ק' ע סלונים) ח"הרמ מרן

 

 בשורה טובה לשוחרי תורה

 מבית היוצר של 'במשנת הפרשה'(-) במהדורה שניהבמשנת רש"י הספר  עהופי 

   0100510250 :מיוחד במחיר כמויות להזמנתכעת בחנויות הספרים המובחרות; 
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 משל נפלא על מאכלי שבת הגשמיים

 השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו
 )לא, טז(. עולם ברית לדורותם

 שבין דברים : אלומ"א( פ"ח שנינו במשנה )ברכות
 מברך :אומרים שמאי בית ,בסעודה הלל ובית שמאי בית
 :אומרים הלל ובית .היין על מברך כך ואחר היום על

 היום. על מברך כך ואחר היין על מברך
 נאה דבר ל-תודה לא אמרתי מדרשותי באחת

. בית שמאי ובית הלל של הפלוגתא זו בענין ומתקבל,
שהיה  ל הביתבעל משל. המשל במחוגת אותו ואתאר

 משכיםו למרחוק נסיעה לעשות רוצהו .גדול סוחר
 שלו המשרת בעוד פעמיו לדרכו להכין השחר בעלות
 החכם ב"הבעה בודאי. בתרדמה משוקע העגלה המוליך

 י"ע להשתכר והחפץ שהחריצות לדעת. בראשו עיניו
 ואינם נתוימש עצמו ב"הבעה המעוררים. זו נסיעה

אבל חשק . אחד רגע' אפי צלולהתע לישן אותו מניחים
 זר אשר. שלו המשרת בלב נמצאים אינםורצון זה 

 זרה שהיא עבודה היא הנסיעה פרך עבודת שכל. מעשהו
 ידו טמן עצל כ"וע. חוריו שום לו מביאה ואיננה. לו

. תנומות מעט. שנות במעט. במטה מנוחה אוהב בצלחת
 . לשכב ידיים חיבוק מעט

 שגם ב"הבעה כשירצה אמנם העצה היעוצה,
 שהוי בלי העגלהאת  כיןוי כמוהו זיזדר המשרת

 שיקום קודם עוד לו להכין וישתדל יערים ,והתמהמהות
 יכול יהיה מיד כשיקום בכדי ומשקה מאכל דבר מהמטה
. ישהה לא. ולאכול לעמוד לו כשיקרא ואזי. נפשו למלאות

 שמקרבת לגימה וגדולה ,עצמו לתועלת ימהר הוא כי
 (. ג:"ק סנהדרין) הרחוקים

. ב"כבעה היא שהנשמה. והגוף נשמהה הוא והנמשל
 נסיעה לעשות הנשמה וכשרוצה. שלו כמשרת הוא והגוף

 אזי. שבת בהכנסת המעלה רום אל עצמה ולהתעלות
 תועלת לו אין כי. בעוכריו והגוף מעכב שבעיסה השאור
 החומר להביא כשנרצה כ"וע. הרוחני בהתעלות חומרי

 ויהיה הנשמה התעלות של בהשתדלות כ"ג שיזדרז הזה
 אנחנו. עליה לעכב לבלי הפחות ולכל לאחיעזר לה

. גופני תענוג איזהו עם הזה ההתעלות את לקשר צריכים
 הפלוגתא סובית הזה העיון וציר קוטב ועל. דקידוש כיין

 תחילת שמזכירים סוברים שבית שמאי. ה"וב ש"ב שבין
 ההתעלות של העיקרי התכלית נזכר שבה היום קדושת
 שהוא בורא פרי הגפן כ"ואח. הזה ושהקד ביום הנשמה

 ובית הלל. להגוף כ"ג הנשפעה הנאה ברכת שהיא טפלה
בורא פרי ב תחלה אדרבה שמזכירים ואומרים חולקים

 המשרת להעבד תחלה שנותנים ש"יי ככוס שהוא. הגפן
. הנפש אדוניו לימין ולעמוד העגלה באסירת להזדרז
 התעלותול ישועה במרכבת להתנשא פעמיו לדרך בשומו

 צחות. בדרך אמרתי זה כל ,שבת בקדושת

   )שם( בועז - ישראל תפארת
 אין עכשיו העת להעניש צריך לרפאותם

 ויעשו גדלה חטאה הזה העם חטא אנאויאמר משה 
 )לב, לא(. זהב אלהי להם

 מה ל"זצ מאוסטראה יוסף יעקב רבי ק"הרה אמר
. גדולה חטאה, הזה העם חטא אנא', ה אל משה שאמר

, נראה, אך, החטא את עוד משה הגדיל מדוע אורהולכ
 אליו רץ אזי, מהסולם ונופל הסולם על עולה תינוק באם
 לעלות לך היה לא, לו ואומר, עוד אותו ומכה, בכעס, אביו

 .וכדומה, בהסולם

 או ידו ושובר, מהסולם נופל התינוק אם, אמנם 
 מכה אביו אין אז, גולגלתו נתרוצץ אם, גם ומה, רגלו
 אל עמו ורץ, מהר חיש אותו לוקח הוא, ואדרבה, ואות

 אין ע"רבש ה"להקב משה שטען וזה, לרפאותו, הרופא
 נוגע הוא אשר גדולה חטאה הוא כי להעניש עת עתה
 .כולה האמונה לכלל

 צדיקים של ספרן

 

 בפיקוח נפש לחלל שבתלגבי ר החיים הק' ויישוב דברי פלא שכתב הא

  .)לא, טז( תם וגו'ורוושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לד 
ירצה על זה הדרך אימתי אמרתי לך לשמור איש ישראל  האור החיים הק'רבינו כתב 

אבל מי  ,לעשותפירוש באדם שישנו בגדר עמוד  לעשותאפילו בערך כבוד שבת דוקא 
שודאי לא יקום ולא יגיע לשבת לשומרו הגם שרפואות אלו יועילו לשעות או לימים לא 

 .ל"כע יחלל עליו שבת
בפוסקים וס "ק דהרי מבואר בש"רבים נשתברו על דברי האוהחהקולמוסים 

ר, ותן לחכם ויחכם ונביא בזה להלן כמה תירוצים בקצירת האומ ,שעה לחייאף  דמחללין
 עוד.

 
  'אוהב ישראלה'בעל של תירוצו א. 

 את נשווה שלא וכדי" :ל"וז (בפרשתנו)תירץ בספרו  האוהב ישראל מאפטאק "הרה
 שכוונת אפשר בדרך לומר נוכל והפוסקים ס"הש דברי כסותר ו"ח הקדוש החיים האור
 לחיות שיוכל ואמדוהו ערב לעת בשבת להחולה הסכנה שבא באופן ,הוא החיים האור

 ובבישול הסמנים בשחיקת שיתעסקו ובעוד. וסמנים רפואות ידי על םייומי או יום עוד
 יועיל לא הסמנים ובישול משחיקת שבת החילול כן ואם. חול ויהיה היום יחשך הרפואות

 על אפילו כלום יועילו לא עצמו שבת ביום אבל. בחול םייומי או יום עוד לחיות שיוכל רק
 האור מיירי האופן ובזה. חול ויהיה היום יפנה הרפואות ויכינו שיתקנו בעוד כי. אחת שעה

 לידי יבוא לא זה שבת חילול ידי שעל כיון השבת את עליו מחללין אין שאז ואומר החיים
 מחללין שעה חיי על שאפילו שאומרים והפוסקים ס"והש. אחת שעה אפילו שבת שמירת
 לגדר יבוא ובזה. עצמו בשבת יהיה שעה שהחיי באופן דוקא דמיירי אפשר. השבת

  .ל"עכ אפשר בדרך הוא זה וכל. ק"ודו שבת שמירת
 

 במסיבת תלמידי חכמים תלמיד אחדב. 
שנת תרנ"ח ח"ב סימן קמ"ח(  – )קרקאאוהל מועד קובץ מהביא  פרדס יוסףספר ב

במסיבת תלמידי חכמים ופקפקו  ל"צזמאפטא  אוהב ישראלהשפעם אחת ישב הרה"ק 
ט הנכון הוא על בן שמונה חדשים שלא אלו, עמד אחד ואמר כי הפש אוהחה"קבדברי 
ועליו אין מחללין השבת,  ,דשיו שזה ודאי לא יקום, ואינו בגדר קום ועשה השבתוכלו ח

שנית אצוה למחוק אוהב ישראל והודה לו ונשקו על ראשו, ואמר אם אזכה להדפיס ספרי 
  .ש"יימה שכתבתי שם כי דחוק הוא ע

 ותמהתי :ל"וז פקפק בסיפור זה (סי' טא "ח)בספרו  המנחת אלעזרק "הרהאמנם 
 לו כלו שלא' ח בבן דאי כלל וץרתי ה אינוז הדבר בעיקר הנה כאלו זרים דברים שידפיסו

לא ו קיימא בר שאינו כיון השבת את עליו מחללין אין תחא שבת עוד היחי אם גם דשיווח
 אם גם זהו הא' וכו "לשבת יגיע ולא יקום לא שודאי מי אבל" ח"אוהה ה שכתבמ מתורץ

 שסיים מה וגם. ..לשבת יגיע אם תלוי זה ומה הוא 'נפל' כל זה םע שבתות לאיזה יגיע
-] מ"להד'. וכו הפעם עוד ישראל אוהב ספרו ידפיס שאם לו ואמר לו הודה ל"זצ ק"הרשה

 י"מכת ראשונה פעם נדפס ישראל אוהב רפשהס. מציאות לו ואיןלא היו דברים מעולם[ 
 ה"תקפ בשנת עוד נפטר ממעזיבוז ל"זצ ק"והגה ,א"תרכ בשנת לזמנינו קרוב בזיטאמיר

  ל."עכ לכל הידוע שקר לרבים המדפיסים על ותמהני ,כנודע
 ' ממונקאטשמנחת אלעזר'הבעל תירוצו של . ג

, והאריך בזה באריכות תמיהה זולנדרש  המנחת אלעזר ממונקאטשק "הרהף א
לבאר דבריו הק', יש  :וכה כתבריש דבריו, , ונביא בזה )שו"ת מנח"א ח"א סי' ט( נפלאה

 את ישראל יבנ ושמרו" :שאומר( :הפ יומא) מנסיא בן שמעון יברשפירש לפי דברי 
 ('בגמ שם) י"ופירש ,הרבה שבתות שישמור כדי תחא שבת עליו חלל תורה אמרה "השבת

 בקיום זו בשבת יזהרו אחרות שבתות לעשות כדי השבת את י"בנ ושמרו זו ונהובכ כ"ג
 ל."עכ אחרות שבתות

 שיעשה מי רק היינו השבת את לעשות מנסיא בן ש"ר לדעת ,כך ח"האוה שביאר וזהו
 לא תחא שבת על כל פנים לע לקום לרפאותו יוכלו שלא מי אבלשבת אחרת,  חרי זהא

 לחיות יוכל אם רק ,דוקא לאו לו נראה הרבה שבתות שישמור כדי דאמרינן ומה) מחללין
 ואם אחר השבת את לעשות כדי דקרא מדרשא ,הלז שבת עליו יחללו חתא שבת עוד רק
 ל"י דאיהו ,ח"האוה על ובמילא לא קשה( ז"לפי מחללין לא שבת עוד עד לחיות יוכל לא

עיי"ש באריכות מה דשקיל ו, כן הוא שפיר' ולדידי מנסיא בן ש"ר שיטת לפי ושרהפי בתכ
 ותמצא נחת. ,וטרי

 

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

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשהברים נפלאים על ד

 

 שיחי' רייזל ןב שלמהר'  לזכותמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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הֹוֺשַע ֶאת יח(: -כתיב )שמות לב יז ַמע יְׁ "ַויִּשְׁ
ָחָמה  לְׁ ֵרעֹה ַויֹאֶמר ֶאל מֶֹשה קֹול מִּ קֹול ָהָעם בְׁ

ֵאין קֹול ֲענֹות ַבַמֲחֶנה.  בּוָרה וְׁ ַויֹאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות גְׁ
י שֵֹמַע" . ופירש רש"י: ֲחלּוָשה קֹול ַעּנֹות ָאנֹכִּ

בהריעו, שהיו מריעים ושמחים וצוחקים.  -"ברעה 
אין הקול הזה נראה קול  -אין קול ענות גבורה 

עניית גבורים הצועקים נצחון ולא קול חלשים 
קול חרופין  -קול ענות  שצועקים וי או ניסה.

 וגדופין המענין את נפש שומען כשנאמרין לו".

על חילופי דברים אלו בין משה ליהושע 
שנינו בתלמוד הירושלמי )תענית פ"ד ה"ה, כב 

"אמר משה: אדם שהוא עתיד להנהיג שררה ב(: 
 על ששים ריבוא אינו יודע להבחין בין קול לקול".

)שמות שם( שהוסיף וביאר וראה ברמב"ן 
"וטעם שאכן משה הכיר והבחין בין קול לקול: 

'קול ענות אנכי שומע' איננו מפני ידיעתו הדבר, 
כי היה אומר 'קול ענות הוא', אבל הטעם כי משה 
אב בחכמה הוא ומכיר ניגוני הקולות, ואמר כי 
קול ענות הוא הנשמע אליו. וכך אמרו בהגדה, 

ד לנהוג שררה על שאמר לו משה: מי שעתי
 ישראל אינו מבחין בין קול לקול".

ומבואר מדברי הירושלמי שמשה ידע 
שיהושע הוא זה שעתיד להנהיג את ישראל ולכן 
תמה על כך שאינו מבחין בין קול לקול. 
ולכאורה, דברי הירושלמי הללו נסתרים מדברי 

ַדֵבר מֶֹשה יז(: -חז"ל על הפסוק )במדבר כז טו "ַויְׁ
ָכל ָבָשר ֶאל ה' לֵ  קֹד ה' ֱאֹלֵהי ָהרּוחֹת לְׁ אמֹר. יִּפְׁ

ֵניֶהם ַוֲאֶשר ָיבֹא  פְׁ יש ַעל ָהֵעָדה. ֲאֶשר ֵיֵצא לִּ אִּ
ֶיה  הְׁ ֹלא תִּ יֵאם וְׁ בִּ יֵאם ַוֲאֶשר יְׁ ֵניֶהם ַוֲאֶשר יֹוצִּ פְׁ לִּ

. ופירש רש"י: ֲעַדת ה' ַכצֹאן ֲאֶשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה"
נחלת  "כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן

צלפחד לבנותיו אמר: הגיע שעה שאתבע צרכי 
שיירשו בני את גדולתי. אמר לו הקב"ה: לא כך 
עלתה במחשבה לפני, כדאי הוא יהושע ליטול 
שכר שמושו שלא מש מתוך האהל. וזהו שאמר 
. שלמה )משלי כז יח( נוצר תאנה יאכל פריה"

והוא מדברי המדרש )במדב"ר כא טו(. ומפורש 
 שבניו הם שיירשו את גדולתוש כאן שמשה ביק

ומשמע שמשה לא היה סבור שיהושע הוא זה 
 שצריך להנהיג שררה על ישראל.

 

 תירוצי המפרשים

על קושיה זו עמד הגאון הקדמון רבי שמואל 
יפה אשכנזי בפירושו על הירושלמי 'יפה מראה' 

 על אתר:

"אמנם לפי מה שאמרו במדרש רבה שכוונתו 
ו לא יכון זה, שאם ראה הייתה שירשו בניו מקומ

בדעתו כי ליהושע יאות הדבר איך יחפוץ בהם 
במקום יהושע מפני שהם בניו. ועוד, איך יבקש 

 מה' כי לא לפניו חנף יבוא שיחנוף לבניו".

 והוא מתרץ:

"ואולי לא ביקש לבניו אלא ענין הגדולה 
והשררה להנהגת הציבור כדרך המלכים, עם 

ן הנבואה והרבנות, היות יהושע נוהג השררה לעניי
כמו שהיו הנביאים בזמן המלכים, וה' ראה שראוי 

 יהושע לזכות אפילו בענין המלכות בשכרו".

ומהראוי להסמיך לתירוצו זו את דבריו 

המקבילים של בעל 'מגלה עמוקות' בתחילת 
ספרו )אופן א. ולפנינו בלשונו של בעל 'ילקוט 

 ראובני'(: 

ה "יש להקשות היאך עלה על דעת מש
שבניו ירשו כתרו, והלא כמה רמזים רמז לו 
הקב"ה שיהושע יאכל פריו, ומשנה שלימה היא 
בפ"ד דאהלות 'אין דוחין נפש מפני נפש'. אבל 
הענין כך הוא, ראה משה בעולם שהכל נבראו 
זוגות וכן אשכחנא בדורות התנאים. והיה כוונתו 
של משה שיהיו שני מנהיגים, דהיינו איש על 

צא לפניהם למלחמה ואחד אשר העדה אשר י
יצא בתורה להיות יושב אהלים ללמוד ואשר 
יביאם בזכיות ללמוד תורה. והשיב לו הקב"ה, 
צו יהושע שיהיה מלך ואב"ד בישראל וחכם 
שלהם בתורה, וחזקהו בתורה ואמצהו 
במלחמה כי אי אפשר לשני מלכים שישתמשו 

 בכתר אחד".

 גם מפרש הירושלמי, בעל 'קרבן העדה',
בהגהותיו 'שיירי קרבן' על אתר, מביא את 
קושיה זו של היפה מראה, והוא כותב על כך: 
"ונראה לי דפירוש 'עתיד' שהוא מוכן ומוכשר 
וראוי לכך, כמו 'להיות היהודים עתידים ליום 

ובצדק תמה עליו בעל 'מתא דירושלים': הזה'". 
"כי מה שכתב השיירי קרבן דהכוונה הוא שמוכן 

אין זה במשמע הלשון, דקאמר  ומזומן לכך
 משמע בוודאי". –שהוא עתיד להנהיג 

ועיין במתא דירושלים שם, שכתב 'על דרך 
הדוחק' שמשה התפלל וביקש שבניו ויהושע 
ינהגו הנשיאות בשווה. ועוד תירץ, שמהיות 
וליהושע לא היו בנים הרי שמשה התפלל 

 שיירשו בניו את גדולתו אחר פטירת יהושע.

להגאון רבי חנוך צבי הכהן  עוד ראיתי
מבנדין, חתנו של רבינו השפת אמת, שהביא 
קושיה זו בספרו 'יכהן פאר' )פרשת בהעלותך( 

"וי"ל, כמו כל הגזירות, הגם שידע  וכתב:
שהייתה גזירה שלא יכנס לארץ ישראל, עם כל 
זאת התפלל, כן בזה דהרי ידע מנבואות אלדד 

 ומידד וכו' ורק עם כל זאת התפלל".

 

 רק יהושע היה מחוץ למחנה

והנראה לומר בזה שאכן משה לא ידע כי 
יהושע ינהיג אחריו ולכן חפץ שבניו יירשו את 
גדולתו, אלא שדווקא בעת ההיא היה סבור 
משה שבניו לא יוכלו לרשתו, ולכן אמר 
ליהושע שהוא עתיד להנהיג את הדור. זאת 
לפי שרק יהושע לבדו לא היה במחנה ישראל 

טאו בעגל, וכמפורש ברש"י )שמות בשעה שח
"ואומר אני, שהיה התלמיד מלוה לרב כד יג(: 

עד מקום הגבלת תחומי ההר, שאינו רשאי 
לילך משם והלאה, ומשם 'ויעל משה לבדו אל 
הר האלהים', ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב 
שם כל ארבעים יום, שכן מצינו, כשירד משה 

דנו 'וישמע יהושע את קול העם ברעה', למ
 שלא היה יהושע עמהם".

וכאשר אמר הקב"ה למשה )שמות לב ז(: 
"לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ 

סבור היה משה שכל כלל ישראל מצרים" 

חטאו מלבד יהושע שנשאר אצל ההר, ומזה 
הכריח משה שבוודאי יהושע, שהוא היחיד שלא 
היה בחטא העגל, הוא שינהיג את ישראל. אולם 

כי "שבטו של לוי לא עבד משה לאחר שהוברר ל
)יומא סו ב(, ובכללם בני משה, שוב  עבודה זרה"

לא היה מוכרח שדווקא יהושע הוא זה שינהיג, 
ושפיר חזר משה לסברתו הראשונה שיירשו בניו 

 את גדולתו.

 

 היא הנותנת

עוד היה נראה לומר, כי אכן היא הנותנת, 
שבתחילה סבר משה כי אכן יהושע ינהיג את 

, אפס כי בראותו כי יהושע אינו ניחון בתכונות הדור
של מנהיג, שהרי אינו יודע להבחין בין קול לקול, 
סבר משה כי שמא אכן לא הוא זה שינהיג את 
ישראל, ולכן ביקש שיירשו בניו את גדולתו. והשווה 

"שני דברים דיבר עוד לדברי המדרש )קה"ר ט יא(: 
ואלו הן: אחד יהושע בפני משה ולא נגמל חן בעיניו. 

 .במינוי הזקנים ואחד במעשה העגל"

 

 בניו עדיין לא היו עמו

עוד היה נראה לומר, שאכן בשעה שירד משה 
מן ההר לא העלה משה בדעתו שבניו ינהיגו אחריו 
ולכן אמר ליהושע שהוא זה שעתיד להנהיג שררה 
על ישראל, אלא שברבות הימים השתנו העתים 

הגה, ויבואר בהקדם וסבר משה שבניו ראויים להנ
מה שנחלקו )זבחים קטז א( אם יתרו בא קודם 
מתן תורה או לאחריו. והנה באם נתפוס כשיטה זו 
שיתרו בא לאחר מתן תורה, על כרחנו שבא גם 
לאחר חטא העגל, שהרי תיכף ומיד לאחר מעמד 
הר סיני עלה משה למרום להביא את הלוחות, 

ל עוד ולכשירד כבר חטאו בעגל. והנה פשוט דכ
שיתרו לא בא ועימו בני משה, גרשום ואליעזר, הרי 
שמשה לא ידע ולא הכיר אם ראויים הם לאיצטלה 

וא"כ איכא למימר  זו של הנהגת ישראל.
שהירושלמי סבור שיתרו עם בני משה באו לאחר 
מתן תורה, ולכן בתחילה סבר משה שיהושע הוא 
זה שינהיג. אולם קודם שנכנסו לארץ, כשמשה 

 כיר את בניו, שפיר ביקש שיירשו את גדולתו.כבר ה

 

 על שני חייו

עוד היה נראה לומר שבוודאי ידע משה 
שיהושע הוא זה שימלוך תחתיו, אולם אחר חטא 
מי מריבה בה נגזר שלא יכנס לארץ ישראל, סבר 

שלמצער ינהיגו בניו את אותם השנים שהיה משה 
, ובאמת אחרי חי אילו היה נכנס לארץ ישראל

ות שנים אלו תעבור ההנהגה ליהושע, אפילו ככל
 בעוד בניו בחיים.

 

 משה 'כקטן שנולד דמי' ולא היה אבי בניו

עוד היה נראה לומר בהקדם מה שראוי 
להבחין בלשון המדרש המוכיח שכל מה שסבר 

רק מפני משה כי ראוי שיירשו בניו את גדולתו הוא 
, אבל בלאו הכי לא שנחלת צלפחד ניתנה לבנותיו

 יה מבקש שבניו ינהיגו תחתיו. ה

והנה המפרשים כבר כתבו בביאור הקשר, 
איש כפי דרכו, ואמרתי לענות בזה באופן חדש, 
בפלפלת כל שהיא, בהקדם הא דאיתא )זבחים 

"מרים מי הסגירה. אם תאמר משה, זר היה קא ב(: 

 ?ן קול לקולאינו יודע להבחין בי
 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

 האם משה רבינו ידע כי יהושע עתיד להנהיג את ישראל? 

 

 

 < < < <   'דהמשך בעמוד 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת 
ש

פר
שא

ת
כי 

 
שע"

ת
 ו

לפ"ק 
  

 

שנה 
'ה

   
 

גליון
 

רי"
 ג

 
ואין זר רואה את הנגעים. ואם תאמר אהרון הסגירה, אהרון קרוב הוא 

וידועה קושיית העולם, ובראשם  רוב רואה את הנגעים".ואין ק
המהרש"א על אתר: הלא משה גם היה קרוב למרים כאהרון, ומהיכי 
תיתי חידשו אצל משה טעם אחר, שהוא זר, ולא אמרו בחדא 

 מחתא שמשה ואהרון קרובים הם, ואין קרובים רואים את הנגעים. 

ששמע בעצמו מפה ובספר 'ויען יוסף' )מנדלקורן, אות כו( כתב 
קדשו של הגה"ק רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה לתרץ הקושיה, 
דהנה קשה כיצד אמרו שאהרון קרוב הוא והלא כל 'גר שנתגייר 
כקטן שנולד דמי', וכלל ישראל כגרים נחשבו בשעת מתן תורה. 
אלא שכבר כתב המהר"ל מפראג בספרו 'גור אריה' )בראשית מו י(, 

דמי' הוא דווקא באם הגרות הייתה מרצונו שכל דין 'כקטן שנולד 
הטוב ולא כשכפאוהו על כך, ומהיות שבמתן תורה כפו על ישראל 
הר כגיגית )שבת פח א( לכן לא נחשבו ישראל 'כקטן שנולד', ושפיר 
נחשב אהרון לקרובה של מרים. אלא שהתינח אצל אהרון שהיה 

ל את תחת ההר ככל ישראל. אולם משה רבינו היה על ההר וקיב
התורה שלא בכפייה, ובוודאי נחשב 'כקטן שנולד' ונמצא שבטלה 
קרבתו למרים אחותו, ולכן לא נפסל משה מטעם קרוב כי אם 

 משום זר. 

ומעתה, בואו חשבון, אם נתפוס שיתרו בא קודם מתן תורה ובני 
משה באו עמו הרי שלכאורה במתן תורה נוצר דבר מחודש בקרבת 

ה היה משה נחשב כאביהם, שהרי משה ובניו, שמצד בני מש
בהיותם תחת ההר לא היה בהם דין 'כקטן שנולד'. אולם מצד משה 
לבניו, לא היו נחשבים לבניו, שהרי משה היה מעל ההר ו'כקטן 
שנולד דמי'. ואם כן אפשר לומר שהיינו טעמא שמתחילה סבר 
משה שבניו אינם יכולים לרשת גדולתו, מהיות ובשונה משאר אב 

שהם משני הצדדים, אין הם כי אם בניו אולם הוא אינו ובנים 
אביהם. אך מששמע משה דין ירושת הבנות בנחלת צלפחד, הסיק 
מכך שאין דין ירושה תלוי בבנים דווקא, שהרי אף בנות יכולות 
לירוש, ושפיר ביקש משה שאף אלה הנחשבים לבניו יירשו את 

 ליא.גדולתו, הגם שהוא אינו אביהם, ושפיר הא בהא ת

ומעתה שעלה בידינו הקשר בין בקשת משה לירושת בניו עם 
דין ירושת בנות צלפחד, יתורץ היטב קושיה קמייתא, שאכן בשעה 
שירד משה מההר לא העלה על דעתו שבניו ירשוהו, שהרי הוא ובניו 
לא היו כשאר אב ובנים, ולכן סבר שיהושע הוא שינהיג שררה על 

בנות צלפחד נתחדשה לו הטענה ישראל. אך כששמע דין ירושה ב
 שיירשו בניו את גדולתו.

 

 קושיה מעיקרא ליתא

עוד יש להראות מקום לחידושו המופלא של החתם סופר 
בחידושיו על התורה, שכל כוונת משה באומרו שהגיעה השעה 
שאתבע צרכי שיירשו בני את גדולתי לא הייתה במטרה שאכן בניו 

ולאידך גיסא: משה רבינו הם שינהיגו את ישראל, אלא אדרבה 
חשש שמא מחמת זכות אבות שיש לבניו יקפידו בניו על יהושע 
שכביכול לקח מהם את ההנהגה ויגרמו לו שייענש וימות. ועל זה 
השיב הקב"ה ש'נוצר תאנה יאכל פריה', ומהיות ויהושע שימש את 
משה אף לו יש זכות אבות ואין לו להתיירא מבניו של משה, עיין שם 

יו כי נעמו. וכמובן שלפי זה קושיה מעיקרא ליתא, שכן תמיד בדבר
 סבר משה שיהושע הוא ינהיג את ישראל

גם זאת יש לידע כי בספרי מצאנו שמעולם לא ביקש משה על 
זה  -"יפקוד ה' איש על העדה בניו שינהיגו אחריו כי אם על יהושע: 

פירש  יהושע שנאמר )תהילים עח( 'לחם אבירים אכל איש'. ולמה לא
ולפי זה פשוט  הכתוב, שלא להטיל מחלוקת בין בניו ובין בני אחיו".

שאיכא למימר שהירושלמי סובר כשיטת הספרי, ואכן תמיד סבר 
 משה שיהושע הוא שיהיה איש על העדה.

 

 

 

 הן 'לא תגנוב'מכל צד שלא תהפכו כתיב ב

 (.טו, ל)העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט 

בת עשרה בדרך צחות: כשבאים לעשיר שיש לו דירה  'פולין'אמרו ב

מקום לדור... אומר העשיר: אני ה רוצה שיתנו חדרים, ואומרים לו: הקב"

, וכן הלאה, ער, אך חדר אחד אני צריך לסלון, חדר אחר לפסנתרמאוד מצט

... אבל כשבאים לעני שיש לו דירה בת חדר אחד, אומר לי חדר מיותרואין 

 , ויתן מקום לה'...נחלק את החדר לשנים :תיכף ומיד

לא ירבה", בל ירבו ויתרבו אנשים הנוהגים לכך אמר הכתוב: "העשיר 

הם, "והדל לא ימעיט" ולא ימעטו אנשים שיש להם לב טוב כעשירים ה

  ...ענייםהכליבם של 

   שיח הפרשה

 

 ל"זצ מויזניץ ישראל האהבת ק"מהרה נפלא פירוש לזה להסמיך ויש]

 ולכל לנו יהא טוב ומזל טוב ״סימן שמחה בעת ומבקשים שמאחלים במה

 לו אין אך, עושר לו השפיע הקב״ה — טוב מזל יש 'עשיר'ל: באמרו, ישראל״

 זאת לעומת. 'מקמצין עשירים'.( ופ מנחות: )אמרו חז״ל שהרי, טוב סימן

 מהם כי עניים בבני זהרויה.( : פא נדרים) חז״ל כדברי, טוב סימןיש  לעני

 משום. דחקותם מחמת סובלים שהלא, טוב מזל להם אין אבל. תורה תצא

 של והמעלות היתרונות את עלינו שישפיע מהשי״ת מבקשים אנו כך

 .עכ"ד ודפח"ח טוב״ מזל וגם טוב סימן — לנו שיהיו, שניהם

לברך את העשירים שיהיה להם את טוב לבם של העניים, יש  ,י"דועפ

 .[ולעניים את הרחבות והעושר שיש לעשירים, ודו"ק

 

 שמתנהג באמת עם אלו העושים עצמם כצדיקיםעושה חסד 

 (.ו)לד,  ורב חסד ואמת

מדוע 'אמת' היא מידת הרחמים, הרי לפי האמת צריך  לכאורה קשה

 ענש.יהחוטא לה

זצ"ל, הנה ישנם אנשים הלובשים  רבי מאיר מפרימשלאןותירץ הרה"ק 

'איצטלא דרבנן', אך אינם בדרגה זו. והנה אם השי"ת יתנהג עמם כפי 

שמראים את עצמם, לא יהיה טוב עבורם, כי הקב"ה מדקדק עם צדיקים 

 כחוט השערה...

תוכו , ומתייחס ל'צדיק' כפי האמת, שהרי אין אמת''לכן נוהג ה' במידת 

 כברו...

 

 פני משה ולא ידי משה

 )לד, לה(. כי קרן אור פני משה

את ספרו "ידי משה" לקבל ממנו  ל חריףיר' אייזמחבר אחד הציע לפני 

 הסכמה. 

אני הייתי קורא ר אמרו לו להמחבר: סתכל בתוך הספר' אייזיל משה

 לספר "פני משה" כי בפני משה אי אפשר היה להסתכל.

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 רות: לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והע

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 
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  עול תורה ומצוותנועם בנו ל כנסיהלרגל 
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