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  )טז, כב(ת ואם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתול
  .מפסוק זה סמכו חכמים לכתובת אשה מן התורה:) כתובות י(ל "בחזמובא 

אסור לאדם ) "'הלכה ג' שולחן ערוך אבן העזר סימן סו(ונפסק בהלכה 

  ".לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה

מדוע , לכאורה צריך להביןא "ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כוהקשה 

הרי כל הסיבה שצריך , תובהלאדם לשהות בלא כ" אסור"נאמר הלשון 

ו לגרשה הוא משום שלא תהא קלה בעיני, האדם לכתוב כתובה לאשתו

האדם " חייב"היה מתאים יותר לכתוב  ,ואם כן, .)יבמות פט(ל "כמובא בחז

  ?"אסור"מהו הלשון , לכתוב כתובה

סוטה (ל "על פי מאמר חז ,א באופן מתוק ונפלא"ר שליט"וביאר מרן אדמו

אם לא זכו אש . יבא אומר איש ואשה שזכו שכינה ביניהםרבי עק".) יז

  ".אוכלתן

שם  -ה חילק את שמו "שהקב) ה שכינה ביניהן"ד) (שם(י "ומפרש רש

ואת , שיכן אצל האיש' יאת האות . ושיכנו אצל האיש והאשה, ה"הוי

דיש להם  –ה נשאר ביניהם השכינ, ואז אם זכו. שיכן אצל האשה' ההאות 

ה מסיר את שמו "הקב -"אש אוכלתן", ו לא זכו"ואם ח. ה-בתוכם את י

  .י"ד רש"עכת. "אש"רק המילה ל "מביניהם ונשאר ר

כי הרי  , ה לא נשלם באיש ובאשה"הרי השם הוי, ולכאורה צריך להבין

כי ". כתובה"אלא צריך לומר שהוא נשלם בשם . 'ה -' חסר האותיות  ו

הרי זה כתב " כתב"שטר  ולא" כתובה"לכאורה למה אנו קוראים לה שטר 

לכן , ה"של השם הוי' ה -' אלא בכדי להוסיף את האותיות ו .התחייבות

  . ומכך נוצר השם כתובה. אנו קוראים לה כתובה

לשהות " אסור"מדוע נאמר הלשון  א"ר שליט"ביאר מרן אדמו ועל פי זה

, כי שטר הכתובה הוא אינו שטר התחייבות גרידא, "עם אשתו בלי כתובה

ואם אין לאיש  .ה מונח בו"כי שם הוי, יש לו משמעות יותר עמוקה אלא

מן השם ' ה –' חסר להם את האותיות ואז הרי , והאשה את הכתובה

מכיוון שחסר בשלמות , ו לדברים לא רצויים"וזה יכול לגרום להם ח, ה"הוי

  . ממש להשהות אשה בלא כתובה" איסור"על כן יש . 'של שם ה

  )כד ,כב(מי את העני עמך  אם כסף תלוה את ע
 רבה של ירושלים הגאוןל נשאל פעם ושא: באומ" ייםחכמת ח"בספר 

: שליםוכמים בירחהד מתלמידי חי א"ע ע"רבי יוסף חיים זוננפלד זי הצדיק

 ודה אמר רב מי שיש לואמר רב יה) :עה מ"ב(בא בגמרא ולפי מה שמ

". לולא תתן מכשר ולפני ע"ם ובר משוע, תן שלא בעדיםוה אומלות ומע

  ). 'ן עמריש סי(מ "חוע "וכך נפסק בשו

מעמד אין עדים  ותובאו, אהוהל וביקש ממנוה והל ואם פגש, מה יהא הדין

ה ור המלואם במקרה כזה פט. תולים לעשום יכנגם שטר איו, ייםצומ

  ?  רור על לפני עוכדי לא לעב, ותוומלהל

 ומיוחד כאן פשט חדש נתן, ובדרך אגב, ענה לו רבה של ירושלים תשובה

". לפני עור"כי באופן כזה אינו רוצה לעבור על  !פשיטא דפטור: ק זהולפס

, דהיינו". אם כסף תלוה את עמי: "ודין זה אף מרומז בפסוק מן התורה

אה ואת ההל ושירא, עם עדים, מרוכל –אה יהיה עם עמי ושבשעת ההל

  . יד עליה בבא הזמןלהע וכלויו

כל מה , שתדע לך": את העני עמך"? להורות לנוומה בא המשך הפסוק 

, אז רק עמך, אבל אם אתה נתן לו צדקה, אהוזה רק בהלו, שאמרנו עד כה

  "... מתן בסתר יכפה אף: "כמו שנאמר, שלא לבייש –לא בפני אחרים 

   )כד ,כב(' את העני עמך וכו ,אם כסף תלוה את עמי
  במשנהעל פי מה שמובא : הסביר את פסוק זהע "מ מקוצק זי"ק רמ"הרה

  

  

  

  

לא כסף ולא זהב , אין מלוים לו לאדם, בשעת פטירתו של אדם) "'ו' פראבות (

: וזהו נרמז כאן בכתוב". אלא תורה ומעשים טובים, ולא אבנים טובות ומרגליות

אם יש מושג שכסף מלוה אי פעם את האדם בדרכו  –" כסף תלוה אם"

הכסף שנתת לצדקה והחזקת  –" את העני עמך"הכסף של  זה רק,  האחרונה

  .... עניים

•   

המתבונן בפסוק יראה כי פסיק מפסיק בין המילים : אפשר לומר בדרך צחות

לא היה צריך האדם להתעסק כל , אלא באמת? ולמה, "תלוה"לבין " אם כסף"

 אלא רק בשביל להביא טרף לביתו ובכדי שיוכל, כך הרבה במסחר ולעשות כסף

אם  –" אם כסף: "ולכן בא הכתוב ומשמיע לנו, לעסוק בתורה על מי מנוחות

, תעשה עם זה דברים טובים –" תלוה", ולמסחר" ביזנס"כבר כן נכנסת ל

  "!....  תלוה"

  )כד ,כב(' ה את עמי את העני עמך וכוואם כסף תל
וזה אחד . 'חוץ מג ,רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות :י"רש כתב

אלא הכונה , אם תרצה להלוות –" אם כסף תלוה"אין כאן הכונה , כלומר, מהן

  .חייב אתה להלוות –בלשון ציווי  –" אם כסף תלוה"

פ "ל ע"מפרש את הפסוק הנ "אגרת הטיול"בספרו ע "ק משאמלויא זי"הגה

אבי : וכך כותב ע"זי "ישמח משה"ק בעל ה"הרהמעשה שהיה עם זקנו מחסידי 

, זקני היה דרכו תמיד ללכת לאסוף צדקה עבור עניים ואלמנות ותלמידי חכמים

והיה כואב לבו , וביקש ממנו צדקה ולא נתן לו, פעם אחת נכנס אל גביר אחד

ולכן נכנס אל רבו , כ שלא לתת אפילו פרוטה אחת"מאד על הקמצן שהעיז כ

אמר לו . את צערו על אותו אדםע ותינה בפניו "זי "ישמח משה"ק בעל ה"הרה

ל "דהרי אמרו חז, באמת תמוה בעיני למה האיש קמצן כל כך": ישמח משה"ה

אלא שהוא , ולמה באמת העשיר קמצן, "וסימניך עשירים מקמצין.) "מנחות פו(

דאם , ה"ת כדי שהצדקה שנותן העשיר יהיה לו חשיבות אצל הקב"מחסדי השי

הרי יש לו הרבה מאד ואין  ,ו שנותן להענימה נחשב הצדקה של, לא יהיה קמצן

ה לב קשה וכבד שיהיה כילי "על כן נותן לו הקב, הכסף נחשב בעיניו מאומה

  . וקמצן ואם בכל זאת יתן את הצדקה אז יש לו חשיבות מיוחדת

  ... ?אז למה הוא קמצן –אבל אם אינו נותן כלום , אך כל זה אם הוא באמת נותן

  .ל"עד כאן היה המעשה הנ

ולפי זה יש לאדם עשיר שהוא קמצן : וכותב ע"ק משאמלויא זי"הגהוממשיך 

כ "דאל, להתבונן וללמוד מעצמו איך שהוא צריך לעשות גמילות חסדים וצדקה

למה הוא עני בעיני עצמו שמחזיק את עצמו תמיד לעני כאילו אין לו מאומה 

ה בו טבע "אלא ודאי דהטביע הקב, הלא הוא עשיר ויש לו באמת רכוש גדול

  . ה"על זה ויתן צדקה שתהיה חשובה לפני הקב ומדה זו כדי שיגבור

לשון " אם"י מפרש "וכמו שרש –" אם כסף תלוה את עמי"ובזה נראה לפרש 

ויש לך ראיה שאתה צריך לעשות צדקה , דהיינו שילוה ויעשה טוב וחסד, ציווי

והוא למען  –אתה מחזיק את עצמך לעני  –" את העני עמך"וחסד דהרי 

  ... שתהיה הצדקה שלך חשובה

  )כד ,כב(אם כסף תלוה את עמי את העני עמך 
הגה״ק רבי פסוק זה לפי מה שפירש הסביר זי״ע  "חתם סופר"הגה״ק בעל ה

״האומר סלע זו לצדקה בשביל ) 'פסחים ח(את דברי הגמ׳ מרדכי בנעט זי״ע 

  ? דלכאורה במה הוא נהיה כאן צדיק. "הרי זה צדיק גמור -שיחיה בני 

. דבאמת מדובר כאן שאין שום חולה בביתו של אותו אדם: אלא ההסבר הוא

, שמקבל צדקה מתנת חינם, כדי שלא לבייש את העני ?כ הוא אומר כך"ולמה א

   .כדי שיחיה בנו, לטובת הנותן, הריהו בא ואומר לו שהנתינה לטובת עצמו

  .שמונע את בושת הנצרך !ולכן ״הרי זה צדיק גמור״



 

  

  

באופן  –״את העני עמך״ ? אופןובאיזה  -״אם כסף תלוה את עמי״ , וזהו

  ...עושה עמך טובהשהוא עני תתן הרגשה לשכזה 

  )ז, כג(מדבר שקר תרחק 
בית שמאי ? ד מרקדין לפני הכלהצכי ןרבנ ותנ:) טז(בת והגמרא בכת

 ואמר. דהוסוחמרים כלה נאה ובית הלל או. 'וכות שהיא ואמרים כלה כמ

מרים לה כלה נאה ומא אוס ויגרת אחה הרי שהיתה "ש לב"להם ב

  .ין שם בהמשךויע ?'וכו" קחרתמדבר שקר "רה אמרה והתו, דהוסוח

כל ו, עםודרכי נ"רה ודרכיה של התור חשמא וגייתנובס א"הריטבדעת 

ת מן האמת במקרים ורה לשנודאי התירה התוב, "םותיה שלונתיב

סימן ( "פרישה"הכתב בשם  "לאובית שמ"הלם וא. ובירחם וגעים לשלוהנ

מר אמירה הניתנת ואלא רק ל, לטוחתר לשקר שקר מושלא ה) 'ק א"ה ס"ס

שאפשר לפרשם גם על " דהוסוחנאה "המילים  וכמ, להתפרש בשני פנים

. דקתהוצתיה ודה היא במדוסוחן שנאה וכג, ת של הכלהורחתיה האומעל

תן חשל ה חואת מק חלם לשבום מנהג העוכיור חשמא ז"הטסבר  ומתולע

מבינים ודעים ושהרי הכל י, ר שקרוש לאיסושחמילא כבר אין למ, וחלשמו

ת מן האמת ול דנים בהיתר לשנ"סקים הנודברי הפ. רהולאש ונתוואת כ

  .כלהותן חת חר שמועב

את פתר  ע"רבי יוסף חיים זוננפלד זי הצדיק רבה של ירושלים הגאון אך

כי , אלא רמז, לא הגזמהואין כאן לא דברי שקר . בגימטריא והשאלה כדרכ

ים מאת"ות לובתה כמהר הבתומגיע לה כתו, לה כשרהוהכלה היא בת

הכל ו". מאתים"בגימטריא " דהוסוחכלה נאה "? מזוה מרזהיכן ו". זוז

   . קייםור ובר, שריר

  )כו ,כג( את מספר ימיך אמלא
מי שהוא מסודר " זריז", כלומר! "ימיו כפולים הזריז: "ידוע מאמר החכם

ואין , ובכל זמנו הפנוי הוא עסוק בתורה, בסדר היום ואוכל וישן בזמן

שזה אינו , ולא מי שתמיד רץ וממהר בלי ישוב הדעת, מוציא זמנו לריק

מספיק הכל היה שהרי אילו היה זריז לא היה צריך לרוץ אלא , נקרא זריז

  .ת ובכך ימיו הם כפוליםביישוב הדעת ובסדר נאו

  ? הא כיצד, "יום"יולד לך עוד " יום"שאם תמלא את ה ורמז לכך תמצא

יש באותיות המילוי עוד , כלומר, ם"ו מ"ד ו"יו: הוא" יום"מילוי אותיות של 

אם תהיה זריז ותמלא כל , והיינו) 'ד שהם גימטריא י-ד יש ו"כי ביו" (יום"

  .שאינו זריזתספיק כפליים לתושיה ממי , יומך

מספר ימיך : "את הכתוב כאן "נפלאות מתורתך"בספר ובזה פירש 

כי מספר , ימיך יהיו ברוכים ותספיק כפליים בהם מהרגיל, היינו, "אמלא

ויולד לך עוד " יום"היינו אמלא אותיות של , אמלא, מה שקצוב לך, ימיך

  ... יום

 תייך והסיראלקיכם וברך את לחמך ואת מימ' ועבדתם את ה

את מספר ימיך , לא תהיה משכלה ועקרה בארצך .מחלה מקרבך

  )כו- כה ,כג(אמלא 
בעל : "הרי הם כמתים' ל אמרו ג"חז: ע"זי "כתב סופר"ק בעל ה"הגהביאר 

  ".עני", "מי שאין לו בנים", "יסורים

את לחמך ואת ' וברך ה", ואז, "אלקיכם' ועבדתם את ה: "וזה ביאור הפסוק

. ולא יהיו לך יסורים –" והסירתי מחלה מקרבך. "שלא תהיה עני –" מימיך

את מספר "על ידי זה .  ויהיו לך בנים –" לא תהיה משכלה ועקרה בארצך"

  ... ו"שיהיו אלו חיים שלמים ולא תחשב כמת ח –" ימיך אמלא
 

 ועקרה משכלה תהיה לא יען, יאמר או: ומבאר" כתב סופר"ממשיך ה

 ואז, טובים ייםח לך ואתן, אאמל ימיך מספר את וכן, בנים לך ויהיה, בארצך

, מנוחה םדלא תיתן שלא', מחלה' היא ווז, לבניו עושר חלהני, משתוקק םדא

  ...ךמקרב זאת לה״ח״מ תיוהסיר םדמקו אמר לכן
 

 ועקרה משכלה תהיה לא יען ,יאמר או: ומבאר" כתב סופר"ממשיך העוד 

 לפעמים, יותר שנים םדלא לו אין אם אף ואז, בנים לך ויהיה ,בארצך

 אם וכן, תורה לתלמוד אותם דלגמ כאשר, בניו בשביל, שנותיו לו מאריכין

 פירש אשרפי כ ,ובני בשביל ,םשני השי״ת לו מוסיף, נפשו את השלים כבר

 'ה אשר, "נךטב בפרי טובהל ד׳ והותירך" :ע את הפסוק"זי" חתם סופר"ה

 נוךחיב תשתדל למען -נך״טב ״בפרי, אדמות עלי פה, בתבל אותך יותיר

, בנים לך ויהיה ,בארצך ועקרה משכלה תהיה לא יען, הכתוב כונת וזו .בניך

, עבודתך פה מרתג אם אף, בשבילם ותחיה, אמלא ימיך מספר את לכן

  ...ךפשנ בהשלמת

עד , את ימיו ושנותיו בנעימים ולזכות לגדל את בניו מתוך שמחה ונחת

  ...  ל"ו כהסיפור הנ"ולא ח, זקנה ושיבה
  

  ~~~ שבת שקלים~~~ 
שעתיד , אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם

לפיכך הקדים שקליהן לשקליו , המן לשקול שקלים על ישראל

  :)מגילה יג(באחד באדר משמיעין על השקלים והיינו דתנן 
' ביאר את דברי הגמ להרה״ק מאלכסנדר זי״ע "ישמח ישראל"בספר 

  מה היה כוונת נתינת השקלים של המן למלך  -ואת ההסבר , הנ״ל

  

  

ולמה רמז הקב״ה בציונו על נתינת השקלים , )עשרת אלפים שקלים(אחשורוש 

  : באחד באדר

על הענין בנתינת ״מחצית , ועוד ע"זי האלשיך הקדושדהרי ידועים דברי בעל 

שכל , מכיון שבזה מרומז ,ולא בשקל או מטבע ששווה יותר, השקל״ בדווקא

ושניהם יחד , אלא כאשר הוא מתחבר לחברו, אחד ואחד מישראל איננו שלם

  !... אז ביחד הם נהיים שקל שלם, כל אחד מביא חצי

, ד ואחד ישקול זאת במאזני שכלושכל אח, וזה מה שמרומז במחצית השקל

, הם יזכו להיות ביחד, או אז, וישתדל בכל עוז לאהוב את חבירו ממש כגופו

  !... למטבע שלם

ובמה רצה הקב״ה , ועל פי זה אפשר להבין מה היה שקילת השקלים של המן

במגילה ' שהרי הגמ, מכיון :לסלק את זה בצוותו להקדים ולתת באחד באדר

ישנו עם אחד מפוזר : ליכא דידע לישנא בישא כהמן שאמר ״אמר רבא:) יג(

כי הוא אמר , אין עוד אחד שידע לדבר לשון הרע כהמן. (ומפורד בין העמים״

דהמן ידע שכל מה שמחזיק והחזיק את עם : והפשט הוא). ו׳כלמלך ישנו עם ו

שהיו מלוכדים , זה היה כח האחדות, ממצרים ועד הנה -ישראל בכל הגלויות 

וכך הצליחו לשרוד את כל , תפים האחד בצרתו ובשמחתו של השניושו

שהנקודה הזאת של , הרגיש ,כשעמד לפני המלך, אך אז .התקופות הקשות

ולכן חשב שזה הזמן לבוא  .ה״אחדות וההתחברות״ רופפת אצל בני ישראל

 .עד כה אין להם כבר את הכח שהיה להםכי , כי עכשיו זה יצליח, ולהכות בהם

שכל כוחם ושרידותם זה ה״אחד״  -״ישנו עם אחד״ : שאמר לאחשורוש וזה מה

 - אבל עכשיו אני מבין שמצבם ״מפוזר ומפורד בן העמים״ , האחדות שבהם -

ואני אשקול לך , ולכן ״למלך אין שווה להניחם, שאין להם כבר את הכח הזה

  .... עשרת אלפים ונוכל להשמידם בקלות

הבינה שזה בעצם הכל בגלל סיבת הפירוד  ,ולכן כששמעה אסתר את הגזירה

״לך כנוס את כל : לכן היא קראה למרדכי ואמרה לו, שחל בעם ישראל

  . ואז לא יהיה בכוחו להשמידכם, תתחברו ותהיו ביחד כבעבר -היהודים״ 

״גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן : 'וזהו ההסבר בדברי הגמ

חמת ההזדמנות שנקרתה לפניו כי ראה שהם מ -לשקול שקלים על ישראל״ 

שקליהן לשקליו שנאמר באחד משמיעין על ה "הקב״לפיכך הקדים , נהיו פרודים

לכן ציוה לנו הקב״ה להביא ולקרוא את פרשת מחצית השקל שזה  -השקלים״ 

ולכן כבר באחד באדר משמיעין . כמו שנתבאר, מרמז על האחדות בעם ישראל

   !...על השקלים
ובצדק הגה , ושקל אשא בבית נכון ונשא, פניך עלינו אדון נשאאור 

  )פיוט למוסף פרשת שקלים(ערך כי תשא 
, ולמה אמר הפייטן ושקל אשא ,הרי המצוה היא מחצית השקל, ותמוה

  ? שמשמעו שקל שלם

  דהנה מכ״ק מרן אדמו״ר ממישקולץ שליט״אשמעתי לפרש הסבר נאה , אלא

מחצית השקל מרמז על ענין האחדות שאדם הוא שה, ידועים דברי האלשיך הק׳

  !הוא נהיה שלם, ורק ביחד עם חבירו, רק חצי

כשנעדרת מבני אדם דעת עליון וכל אחד משלה את , אבל זה רק בזמן הזה

מזכירה , ולכן המחצית השקל. נפרד ומיוחד, ישות לעצמו, יכול-עצמו שהוא כל

  . לו את מהותו האמיתית

עלינו רוח ממרום ותמלא הארץ דעה ״ואור פניך  אבל לעתיד לבוא כשיערה

ושוב לא , אז ישכיל כל אחד ויבין את מעמדו ותפקידו בעולמו, עלינו אדון נשא״

כי , שקל שלם -אשא בבית נכון ונשא״ ושקל ״ולכן , יהיה צורך במחצית השקל

  !....כל אחד יהיה בעל קומה שלימה ואדם השלם

  
 

 
 

  "!פנינים"פניה ובקשה אל קוראי הגליון 
 

, לאחר יגיעה רבה עליה טרחתי בתקופה האחרונה, ד"בס
כי לקראת חג הפסח עומד , הנני להודיע בשמחה רבה

  לאור לראשונה  צאתל

  " פנינים –הגדה של פסח "
  ויוקרתית יחודית במהדורה מפוארת 

סיפורים ואמרות על סדר , ומרגליותבתוכה מאות פנינים 
 .מאת גדולי וצדיקי הדורות וחודש ניסן ההגדה

ההגדה מוכנה וערוכה לרדת לדפוס כדי שתוכל לצאת 
חסר לי חלק עדיין , אך דא עקא. לקראת פוריםלאור 

המונעות ממני , ניכר מהוצאות ההדפסה וההוצאה לאור
  .להכניסו לבית הדפוס והכריכה

להרים את נדבת , י הגליון ונדיבי עםכ אבקש מקורא"ע
  .ליבכם בכדי שנצליח להוציאו לאור עולם כראוי וכיאה
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