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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 
 ישראל אברהם קלאר

המזמור הזה משובח אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 
 מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

 בשבחם של בני קרח –אשרי האיש וגו' 

שוחר טוב, דורשים את  -חכמינו ז"ל במדרש תהלים 
המזמור כולו בשבחם של בני קרח. וכה דרשו חז"ל 

 )בשינויי לשון(:

שלא הלכו בעצת  –אשר לא הלך בעצת רשעים 
מעל '–אביהם, שהוא ועדתו נקראו בתורה "רשעים" 

 –ובדרך חטאים  .אאהלי האנשים הרשעים האלה'
 .ב'את מחתות החטאים' –שנקראו בתורה גם "חטאים" 

זה קרח, שהיה מתלוצץ על משה ועל  –ובמושב "לצים" 
אהרן, שכינס את כל העדה ותיאר להם כיצד ציער משה 

  המצוות שציווה. אלמנה אחת על ידי
שאמרו שירה, שהכריעו  –כי אם בתורת ה' חפצו 

ובתורתו לוותר על כבוד אביהם בשביל כבודו של משה. 
: גאלו בני קרח. ]רמז נאה כתב ב'לקוטי לוי יצחק' –יהגה 

 [. ( "תורה"611"אסיר אלקנה אביאסף" בגימטריא )
זה קרח  –לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח 

ודרך רשעים אלו בני קרח,  –כי יודע ה' דרך צדיקים  ועדתו,
זה קרח ועדתו ]דרכם תאבד ניתן לבאר גם  –תאבד 

כפשוטו, שאבדו מתוך הקהל ונעלמו על ידי שנבלעו 
 באדמה[.

* 
מהראוי להזכיר שבני קרח הם מעשרה זקנים שנאמר 

ששמות העשרה  דספר התהלים על ידם, והובא באריכות
ם אף נרמזים בגימטריא של הפסוק הראשון בתהלים זקני

 "אשרי האיש אשר לא הלך וגו'". –
* 

רבינו שלמה קלוגר זצ"ל )ה'חכמת שלמה'(, מבאר 
 את דרשת חז"ל זו, כדלהלן: הבספרו חכמת התורה

יש להוכיח שגם בני קורח היו צריכים להיענש, ורק 
התורה הצילה אותם, שאם לא כן מדוע הוצרך הפסוק 

מדבר כו, יא( להשמיענו שהם לא מתו, כי מהו החידוש )ב
 בכך?! 

"דרך" הכוונה "דרך הצלה", שבני קרח תורתם היתה 

, אבל קרח ועדתו תורתם ועבורם דרך הצלה מהגיהנם
אבדה ולא נשתמרה, כי היתה חכמתם מרובה מיראתם 

 ומעשיהם. 

* 

_____________________________________________________________________________________________ 
 במדבר טז, כו. א
 במדבר יז, ג. ב
 .עמוד רפז, עי"שהערות לזוהר, פרשת אחרי,  ג
בגיליון וארא אשתקד, מיסוד ספר 'שמע ישראל' תחלת אורח  ד

 חיים.
 .דרוש לחודש אלול שנת תקפ"ד ה
אולי יתכן שכוונתו אינה שהתורה הצילתם מעונש למרות  ו

 ומבאר מוהר"ש קלוגר את כלל המזמור בדרך זו: 
שיש בו יראת חטא  –אשר לא הלך וגו' אשרי האיש 

שיקדים  בתורת ה' חפצו,על יסוד זה יהיה  כי, אםומעשה, 
ובתורתו את יראת החטא ואת המעשה לחכמה, אזי 

לא ישכח את מה שלומד, כפי שנאמר  –יהגה יומם ולילה 
באבות )ג, ט( "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו 

 –על פלגי מים וגו'  כעץ שתולמתקיימת וכו'", וגם יהיה 
על דרך הנזכר באבות )פ"ג מי"ז(: "כל שמעשיו מרובין 

מחכמתו וכו' דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין, 
שאפילו כל הרוחות וכו' אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר 
)ירמיה יז, ח(, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח 

כאילן שענפיו  –מוץ לא כן הרשעים כי אם כשרשיו וגו'". 
 מרובין וכו', שנעקר. 

לא וזו היתה מעלת בני קרח על קרח ועדתו, שהם 
בעצת רשעים וגו', כי אם בתורת ה' חפצו קודם לכן  הלכו
ובתורתו  ותורתם היתה על יסוד יראתם ומעשיהם, –וגו' 

ולכן  –יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו' 
לא כן הרשעים יא שמרה עליהם, תורתם התקיימה, וה

אבל עדת קרח תורתם  –כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח 
 נשתכחה מהם.

 וממשיך: 
, למרות במשפט –עדת קרח  –על כן לא יקומו רשעים 

והם לא נענשו על בעדת צדיקים כאלו גם  זחטאיםשהיו 
כי כך, ומהי סיבת השינוי ביניהם, שאלו נענשו ואלו לא? 

לבני קרח היתה דרך הצלה מעונש  –יודע ה' דרך צדיקים 
דרך אילו ו, חהגיהנם, שהתורה שבלבם הצילה אותם

 –התורה  –עדת קרח "דרך ההצלה"  –רשעים תאבד 
  אבדה מהם, שתורתם לא התקיימה.

באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, 
 מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

בימי הפורים  *מעורין זה לזה  כרובים
הגיעו עם ישראל להכרה באהבתו של 

'משכנכנס אדר  *הקב"ה גם בגלות 
 מרבין בשמחה' 

ֶרת ִיְהיּו ְפֵני ַהְכֻרִבים  ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל ַהַכפֹּ
 )כה, כ(
חז"ל )ב"ב צט.( אומרים, שבזמן שישראל עושין א[ 

רצונו של מקום, היו הכרובים עומדים פניהם איש אל 
אחיו, )דוגמת חיבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה, סימן 
שהקב"ה אוהב את ישראל, רשב"ם(, אבל בכרובים של 
שלמה המלך, שאז חטאו ישראל ולא עשו רצונו, נאמר 

ינה נפרדה מהם ונחרב "ופניהם לבית" )להורות, שהשכ

שהיו ראויים להיענש גם לבסוף, אלא שהתורה גרמה להם לשוב, 

 .כפי שהבין רש"י )על התורה( שהם שבו לבסוף
בן גם אם יתפרש במשמעות "חוטאים", שזהו הפירוש יו ז

הפשוט, שהרי הטי"ת דגושה, אולם מרהיטת לשונו נראה 

 .שמפרש כאן את "חטאים" כמו "עוונות"
נראה כי לפי דבריו ביאור הלשון "יודע ה'": ש"מאת ה'" היתה  ח

 להם דרך הצלה זו.

הבית, ולכך פניהם לבית כאילו דעת השכינה לילך חוץ 
 וליפרד משם, מהרש"א(.

והקשו הראשונים, ממה שאמרו )יומא נד:( "בשעה 
שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה". והרי 
אז לא עשו ישראל רצונו של מקום, ומדוע היו פניהם זה 

 לזה?
עי' באגרא דפרקא אות ו ומתרצים המפרשים )

ובהערה בסמוך(, שאם נתבונן באהבת חבירים או אהבת 

איש ואשה, הנה בהיותם ביחד, לא תוכר כל כך האהבה, 
אבל כשרוצים ליפרד ולהרחיק נדוד זה מזה, אז יתפעלו 
הנפשות באהבה יתירה אהבה עזה מגודל הגעגועים, ועל 

ן מצאו כן חייב אדם לפקוד כו' בשעה שיוצא לדרך. ולכ
האויבים אז את הכרובים זה לזה, להיות כי חייב אדם 

 לפקוד כו'.
דהיינו, שיש שני אופנים איך נפרדים זה מזה, יש פירוד 
של ניתוק זה מזה, ויש פירוד שמגיע מתוך הכרח, שצריך 
לצאת לדרך ודעתו לחזור, ולכן הוא נעשה מתוך אהבה. 

תור ניתוק לא בא ב טוכך גם בחורבן הבית, היציאה לגלות
ופירוד, רק יציאה לדרך על דעת לחזור, ואדרבה היציאה 
לגלות נעשה מתוך אהבה, כדי לתקן את הקשר כדבעי, 

 ולכן בעת החורבן היו הכרובים פניהם זה לזה.
 שורש ימי הפורים –מטרת הגלות 

חודש  –ב[ היסוד הזה הוא השורש של עניני דיומא 
 אדר וימי הפורים, וכפי שיתבאר.

)פסיקתא רבתי ל( אומרים: כיון שגלו ישראל  חז"ל
אמר להם הקב"ה, במי אתם רוצים באבותיכם 
הראשונים שאעמיד אותו מקברו וילך בראשיכם? אם 
באברהם יצחק ויעקב, אם במשה ואהרן, אעמיד אותו 
מקברו וילך בראשיכם, אם בדוד ושלמה אתם רוצים, 

אנו  אעמיד אותו מקברו וילך בראשיכם. אמרו לו, אין
רוצים באלו אלא בך. אמר להם הקב"ה, הואיל וכך 

 אמרתם, אני אעלה עמכם בבלה כו'.
משלו שם חז"ל: למלך שנשא אשה והייתה  ומשל

אצלו שנים הרבה, ולא היה לו בנים ממנה. אמר לה, לכי 
הנשאי לאחר שמא יהו לך בנים ממנו, אלא כל כלי חמדה 

אם כך, אעשה שיש לי בתוך ביתיך טלי וצאי. אמרה לו, 
לך סעודה ונאכל ונשתה ואפרוש ממך, שלא יהו אומרים 
ראו אשתו של מלך מתוך ששונא אותה הוציאה מביתו, 
אמר לה הן. מיד עשתה סעודה, אכל ושתה המלך 

ונשתכר, והיא צותה לעבדיה כו' עמדו והוציאוהו במיטה 
לבית אביה. כיון שניעור משנתו אמר, באיזה מקום אני 

לו, בבית אבי. אמר לה, ומה טיבה בבית  מיסב? אמרה
אביך? אמרה לו, כך אמרת לי, כל כלי חמדה שיש לי טלי 

 וצאי, אין לי מחמד עיני ומשמח נפשי אלא אתה. 

בחורבן הבית אומרים חז"ל )איכ"ר פתיחה כד( אמר הקב"ה  ט

"שוב אין לי מושב בארץ אלכה ואשובה אל מקומי הראשון", וכיון 

שיצא לדרך היו מעורין בבחינת פקידה ביוצא לדרך )עבודת 

ושם רוצה לפרש  ישראל להג"ר ישראל קמחי בשם קדוש אחד(.

 כן גם בדברי הראשונים.

 



 

 2עמ' 

אף כנסת ישראל, בשעה שאמר להם הקב"ה למי 
אתם רוצים שאעמיד אותו מקברו וילך בראשיכם לבבל? 

הקב"ה, אני  אמרו, אין אנו רוצים אלא בך. מיד אמר להם
אהיה זיווגך ואני אעלה אתכם שנאמר "למענכם שלחתי 

 בבלה".
חז"ל צ"ב, היכן הדמיון בנמשל בפרטי המשל. )א(  דברי

מה הדמיון בנמשל במה שהביאו במשל, שלא היה להם 
בנים. )ב( היכן הדמיון בנמשל, למשל שעשו סעודה שלא 
יאמרו כו'. )ג( היכן הדמיון בנמשל, למשל שאמר לה 

 ליטול עמה כלי חמדה.
 משל הגר"א במגילת אסתר

בדברי הגר"א באסתר )א, ב(, שם מבאר  ג[ נקדים
היטב את מהות הגלות. ואלו דבריו: משל למלך שהיה לו 
בן יחיד, והיו השרים מתקנאים בו, מחמת שראו גודל 
אהבת המלך עליו. לימים חטא הבן לאביו, וגירש אותו 

תו ושכח אותו, אבל אביו ליער, וסבר הבן שאביו עזב או
ברחמיו על בנו, היה מתירא שמא יפגעו בו חיות רעות 
שביער, או שריו השונאים אותו. מה עשה? שלח את 
עבדיו המשרתים אותו לתוך היער, אך אמר להם, שאל 

 ידע בנו מזה, כדי שיחזור מחטאיו אשר עשה.
לימים בא עליו דוב, ובא מאחד מעבדי אביו והצילו, 

שהוא מקרה. אחר כך בא שר אחד משונאיו,  וסבר הבן
ועמד אחד מעבדי אביו והצילו מידיו, והבין הבן, כי איך 
אפשר שיהיה מקרה כל כך תקיפה תמיד, והבין שזאת 
עשה אביו, ונתקע אהבת אביו בלבו וחזר בתשובה 

 שלימה עכ"ד.
שלח אותנו ליער )לגלות(, ועל  זהו גם הנמשל. הקב"ה

ש כאן הנהגה חדשה שהקב"ה עזב פניו התחושה היא שי
ושכח אותנו. וכותב הרמח"ל )דע"ת סי' לו( שאורך הגלות 
מורה לכאורה על זה, ומפחיד הלבבות אשר אינם חזקים 

 באמונה האמיתית.
 "ותאמר ציון עזבני ה' ואדני שכחני"

ד[ וכך היתה התחושה בזמן הנביאים, שיש מצב של 
א שומרים. והגם הסתר פנים גמור, שמוטלים אנו ביער לל

שבחר בנו, אבל מעתה אין אהבתו אלינו כבראשונה. 
וכמו שאמר ישעיה "ותאמר ציון עזבני ה' ואדני שכחני", 
ופרש"י שהיא היתה סבורה ששכחתיה. ולכן מבואר 
)יומא סט:( שאנשי כנסה"ג ביטלו מלומר ה"גבור" 

 אוה"נורא".
אבל האמת היא כמו שאמר הקב"ה בעצמו )ישעיה 

(, "התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה שם, טו
תשכחנה ואנכי לא אשכחך, הן על כפים חקתיך חומתיך 
נגדי תמיד", ופרש"י על כפי רואה אני כאילו את חקוקה 
על כפי לראותך ולזכרך תמיד. וא"כ אמנם אנחנו נמצאים 

 בבגלות, אבל עדיין הקשר קיים קשר בל ינתק.
במוחש רק בימי מרדכי ודבר זה נתגלה לכלל ישראל 

ואסתר, שאז נתגלה שמהותה האמיתית של הגלות 
וההסתר נעשה רק במטרה כדי שנשוב בתשובה. ועל ידי 
שכמעט טרפו אותנו, וברגע האחרון יש שומר שמגין 
עלינו, חשו כולם שכל הירידה לגלות נעשה לטובה 

 ומאהבה. ולכן אז "הדר קבלוה מאהבה"!
 ביאור דברי הפסיקתא

ביאור הפסיקתא. דכששלח ה' את ישראל  הה[ וז

לגלות, הציע שאחד מהאבות ילך בראש, וזה כדי שלא 
וזהו הדמיון  –יאמרו שחזר בו מאהבתו לכלל ישראל 

לסעודה שלא יאמרו מתוך שהוא שונא אותה הרחיקה 
מביתו. והאבות הקדושים הן הן כלי החמדה שהציע לנו 

_____________________________________________________________________________________________ 
והגם שודאי ברור, שהקב"ה מצד עצמו גבור ונורא, מ"מ כל  א

כל מהלך ההסתר והגלות, המתפללים שלא  זמן שלא נתגלה לעין

חשים כן הרי הם כמכזבין בו )כמש"כ הנצי"ב שמות ג, טו( ולפיכך 

 ביטלו מלהזכיר כן.
רמ"ד וואלי זצ"ל )ספר הליקוטים עמ' רצט( יש לצרף בזה מש"כ  ב

בענין זה. וז"ל: השגחתו יתברך אינה פוסקת בלי ספק, אפילו בזמן 

הארת הפנים היא גלויה, ובעת הסתרת פנים. אלא שבזמן 

גלות וירא הקב"ה. ]והגר"א כותב, שה' שלח אותנו ל
שמא יפגעו בנו הדובים הקשים, ולכן שלח עמנו את 

 עבדיו המשרתים ועושה לנו נסים על ידיהם[.
וכלל ישראל בחרו בקב"ה בעצמו, והרי זה כהמלך 
ששיכרו אותו, שבזכות הבקשה זכינו וירד עמנו ה' לתוך 
הגלות, ובזה זכינו שגם בגלות אנו מונהגים באותה 

 ההנהגה.
למלך שלא היה לו בנים, כי בד"כ כל הדמיון  וביאור

עיקרה של האשה היא לזכות לפרי בטן, ובכך לא ימחה 
שמה בעולם, וכמש"נ )בראשית ל, א( "אם ַאִין מתה 
אנכי". ולכן אמר לה המלך, לישא אדם אחר, דהגם 
שתפסיד בכך את המלוכה, אבל בכך תזכה להגיע 

בכדי ליעודה, ועדיף לו לאדם להפסיד כבוד וגם מלוכה, 
 להגיע ליעודו.

וכך גם עם ישראל, שחיו בזמן הבית בתפארתו 
 –ובהדרתו, הגיעו למצב שלא מילאו את תפקידם כדבעי 

ובמצב זה כמת יחשבו. מה עשה מלך מלכי המלכים, 
שלח את עם ישראל לגלות, כדי שיחזרו בהם מחטאיהם, 
כי עדיף הוא להיות במצב גלות עם כל הקושי שכרוך 

 ימלאו את יעודם ותפקידם.בזה, העיקר ש
 הארת ימי הפורים

"משכנכנס אדר  –ו[ וזה ההארה של ימי הפורים 
מרבים בשמחה", וכמבואר בגמ' בתענית )כט, ב( "הילכך 
בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי". והיינו שבחודש 
הזה "החודש אשר נהפך", מתעורר ההנהגה המיוחדת 

 של הקב"ה עם ישראל.
 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר 
אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, 

 מח"ס באר צבי

 מנין השיגו במדבר כל דברי המשכן

ֶׁשת  ְוזֹּאת ַהְתרּוָמה ֲאֶׁשר ִתְקחּו ֵמִאָתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹּ
ר וגו' )כה, ג  ו(-וכו' ֶׁשֶמן ַלָמאֹּ

הנה רבותינו ז"ל כבר עסקו לבאר איך היה לבני 
 ישראל במדבר כל הדברים שהוצרכו למלאכת המשכן. 

והנה זהב וכסף ונחושת מובן שהיה להם מביזת 
מצרים וביזת הים, וכמו שאחז"ל )בכורות ה:( שלא היה 
אחד מבני ישראל שלא היו לו תשעים חמורים לוביים 

תכלת וארגמן  טעונים מכספם וזהבם של מצרים. וכן
ותולעת שני ושש ועיזים ועורות אילים, היו להם מן 
הבהמות השונים שהוציאו ממצרים. ולגבי עורות 
תחשים איתא בשבת )כח.( שהגיע לפי שעה אל המדבר. 
ולגבי עצי שיטים איתא במדרש )תנחומא ט', והובא 
ברש"י כ"ה ה', כ"ו ט"ו(, שיעקב אבינו ע"ה צפה ברוח 

ישראל לבנות משכן במדבר, והביא הקודש שעתידין 
ארזים למצרים ונטעם, וציוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו 
ממצרים. ואולם באבן עזרא )כ"ה ה'( הביא פירוש שאכן 

 גדל עצי שיטים במדבר. ועיין להלן.
אך יש לעיין מנין היה להם שמן למאור במדבר. ואין 

שהיה לומר כמו שאיתא במדרש תלפיות )ענף יין( לגבי יין 
להם במדבר על פי הגמ' ביומא )עה.( שכל המשקים 

נהפכו להם טעמן וממשן, והרי גם שמן זית הוא אחד מז' 
משקים. הנה לגבי שמן למאור אין לומר כן, חדא, דאפילו 
אי זה נחשב לשמן זית, אבל אין זה כתית למאור. ב', 
בפשטות רק על מה שאכלו ושתו הועילה המחשבה, 

א שייך שיהיה זמן מסויים שבו יחול אבל כאן למנורה ל

הסתרתן היא מכוסה ונעלמת. והמשל, למי שישקיף בעד 

החלונות, שהוא רואה את אחרים ואחרים רואים אותו, אבל מי 

שחלונותיו סגורות והוא מציץ מן החרכים בלבד, הוא רואה את 

אחרים אבל אחרים אינם רואים אותו. כך בזמן גילוי ההשגחה, אז 

ברואיו וגם ברואיו רואים אותו כו', כענין שנא' המשגיח רואה את 

"ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו". אבל בעת סיתום ההשגחה, 

אז המשגיח רואה את יצוריו ומשגיח עליהם בלי ספק, אבל יצוריו 

 השינוי לשמן. 
 ונראה לבאר בכמה אופנים:

יתכן לומר ע"פ המבואר ביומא )עה:( שהיו תגרי א', 
אומות העולם מוכרים להם מה שצריכים. ואמנם לא קנו 
מהם שמן מוכן, שהרי צריך שיהא 'כתית' ו'לשמה', אולם 

]אלא  היה אפשר לקנות מהם זיתים ולעשות מהם שמן.
שעדיין קשה לפי הפירוש השני ברמב"ן בסוף פר' כי תבא 
)כ"ט ה'( שכתב דאפשר שרק בשנת הארבעים שהיו 
 קרובים ליישוב מן העת ההיא קנו מתגרי אוה"ע, עיי"ש[.

עוד יש לומר, שהביאו עמם שמן זית ממצרים כמו  ב',
את העצי שיטים. וכן מבואר בדברי הרמב"ן בתחילת פר' 

'כי אין להם דרך לעשות אותו במדבר רק  תצוה, שכתב:
 א',אם היה אצלם משמרת'. אלא שיש לעיין בדבריו, 

שבעוד שהעצי שיטים הוזכר במדרש שהביאו עמם, 
מדוע היה פשוט להרמב"ן שלא שייך  ב',השמן לא הוזכר. 

לעשות השמן במדבר, וכי זו בעיה גדולה יותר משאר כל 
נתו משום הדברים והקטורת שעשו. ובפשטות כוו

שבמדבר לא גדלו עצי זית, אך לכאורה היה ניתן לרכוש 
מתגרי אומות העולם, וכמבואר ביומא )עה:(. ובספר 
'אילת השחר' כאן ביאר שלהרמב"ן לא הסתבר לומר 
שקנו כל כך הרבה זיתים מתגרי האומות. אך לכאורה 

צ"ע דאכתי היה יכול לפרש שהביאו עמם הזיתים 
חך דכוונת הרמב"ן לא משום כר-ממצרים, אם לא דעל

שאין בנמצא זיתים במדבר, אלא שאין שם את הדרך 
והיכולת להפיק מהם השמן, ]ועל כן גם לא קנו זיתים 

לכאורה יש להקשות על  ג',מתגרי האומות[. וצ"ע. 
הרמב"ן מפסוק מפורש להלן בפ' ויקהל )ל"ז כ"ט( ויעש 
ן את שמן המשחה קודש וגו'. הרי מפורש שעשו את השמ

במדבר. ובפשטות היה אפשר לומר בזה שאין הכוונה 
שעשו אז את השמן מן הזיתים, אלא שאותו שמן 
שהביאו פיטמוהו לשמן המשחה, וכדמשמע גם מהפסוק 
בתחילת פרשת כי תשא )ל' כ"ד( 'וקידה חמש מאות 
בשקל הקודש ושמן זית הין, ועשית אותו שמן משחת 

יא כבר שמן זית מן קודש' וגו', והיינו שהציווי היה להב
המוכן אלא שיעשוהו קודש. וכמו כן יש לומר שהרמב"ן 
דייק את לשון הפסוק 'ויקחו אליך' שמן, שלא כתוב 'ועשו 
שמן', ומשמע שהציווי רק על ההבאה. אלא שעדיין צ"ע 
מהפסוק שבתחילת פר' ויקהל, שלאחר שמנה שמן 

גו', למאור, כתיב )ל"ה י'( וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו ו
וכתיב )שם י"ד( ואת שמן המאור. הרי מפורש להדיא 

 שהחכמי לב עשו במדבר גם את השמן למאור. וצ"ע.
יש לומר על פי המדרש, שכשהגיעו בנ"י למדבר  ג',

היה מצמיח להם כל מיני אילנות טובות. ]ועי' תוס' חולין 
ויש לשון . פח: סד"ה אלא שכתב דשמא היה מצמיח

רות באותו היום כמו בששת ימי מדרש שהיו מוציאין פי
בראשית וכמו לעתיד לבא[, וממילא מהזיתים שצמחו 

 להם שם שפיר עשו שמן. 
יש לומר דאף אם לא היו להם במדבר עצי זית,  ד',

מ"מ י"ל שהקב"ה זימן להם זיתים במדבר בדרך נס כמו 
 מין התחש ועוד. 

בתרגום יונתן בן עוזיאל )להלן ל"ה כ"ח( כתב  ה',
עדן. ויש לעיין האם -ם הביאו את השמן זית מגןשהענני

 היה מזיתים ממש או שמן נס שהיה במהותו כשמן זית. 

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
 

אינם רואים אותו כי החלונות סתומים, והוא מציץ מן החרכים. 

גילוי, "מציץ מן ועל רזא דא כתיב "משגיח מן החלונות" בעת ה

החרכים" בעת הסיתום. והוסיף על כך הג"ר אלי' לופיאן )שביבי 

לב אות קמב(, שזהו מש"נ "ואנכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא", 

כלומר אני הוא אותו ה"אנכי ביום ההוא" כמו ביום אתמול. רק 

כל החילוק הוא שביום ההוא אסתיר את פני שאתם בל תראו 

 מן החרכים.אותי היאך אני מציץ 



 

 3עמ' 

הפרשה לאור  –בנתיבות הירושלמי 
אספקלריית תלמוד הירושלמי / הרב ישראל 
קלויזנר, ר"מ בישיבת בית ישראל בב"פ, מו"ל 

 עה"ת ומועדיםילקוט שמחת ירושלים 

מהו הקשר של מלאכת "צובע" ל'ֵאיִלם 
 ְמָאָדִמים'

ת ְתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִטים )כה, ה(  רֹּ ת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְועֹּ רֹּ  ְועֹּ
הירושלמי בשבת פרק שביעי הלכה ב' קאי על מה 
דאיתא במשנה שצובע היא א' מל"ט מלאכות, ושואל 

שהיו  הירושלמי: מה צביעה היתה במשכן )ומשני:(
משרבטין בבהמה בעורות אלים מאדמים )שהיו מכין את 
האלים במקלות כדי שיתאדם העור כשמפשיטין אותו( 
אמר רבי יוסי הדא אמרה העושה חבורה ונצרר בה דם 
חייב )משום צובע( המאדם אודם בשפה חייב )אשה 

 שצובעת שפתי' באודם חייבת משום צובע(

 מהו "משרבטין"
מה צביעה היתה במשכן  על הא דכתב הירושלמי

שהיו משרבטין בבהמה בעורות אילים מאדמים, פירש 
הקרבן עדה שהיו מכין בשרביט כי היכי דליתאדים העור. 
ובפני משה פי' שהיו סורקין בשרביט היינו בשרביט צבוע 

 היו סורקין בבהמה לסימן. 
 דברי האבני שהם בזה

וכתה עלה הג"ר שאול משה זצ"ל רבה של ויערושוב, 
בספרו אבני שהם )ח"א עמ' נח( שפי' הפנ"מ דחוק ולא 
נראה זה הפי' מדברי הסמ"ג רק כפי' הק"ע הנ"ל, שבסמ"ג 
איתא בזה"ל, שהיו משרבטין בשרביט והדם נצרר שם 

 ונצבע ע"כ, הרי מפורש דלא כפי' הפנ"מ הנ"ל.
ומביא שם עוד דבשיירי קרבן הקשה מאי פריך 

עת תכלת ע"י חלזון בירושלמי "מה צביעה" הא הי' צבי
ונדחק בזה לתרץ דחלזון לא הי' במשכן ע"ש, ועלה 
קמתמה האבני שהם מה הועיל בזה דעכ"פ הי' צבע אחר 
דהיינו תולעת שני וארגמן וכי היו הכל מביאין עמהם 
מצובע ממצרים. ומביא האבני שהם ביאור המהרש"ל 
לסמ"ג שהביא ירושלמי הנ"ל, וז"ל, פי' דרצה לדקדק דאף 

עה כה"ג היתה במשכן דל"ת דם לא נקרא צביעה צבי
אלא צביעת סממנים דהוי במשכן לכן מביא דהדם נצרר 
דשמעינן מינה דאף כה"ג הוי צביעה ע"כ ולפי"ז לא קשיא 
קושית השיירי קרבן דודאי צביעת החילזון אף שג"כ 
היתה הצביעה בדמו אבל הי' זה מראה צבע ולא מראה 

הורות דגם צבע שע"י דם דם, ועיקר כוונת ירושלמי ל
שאינו עשוי לצבוע בו אפ"ה חשיב צביעה, אולם לשון 
הירושלמי מה צביעה היתה כו' דחוק לפרש כן דמשמע 

 דעל עיקר צביעה קפריך.
 גם באדם שייך צביעה

עוד הביא האבני שהם, דממה שכ' הירושלמי 
המאדים אודם בשפה חייב, נראה מזה דגם באדם שייך 

ע וכן בס' יראים כתבו, וצביעת פניו או צביעה, ובאור זרו
ידיו אינו חושש שאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע, 
והא דתניא אשר לא תעביר כו' ההוא כיון שדרכה בכך 
מקרי צביעה ע"כ, מבואר מדבריהם דבאדם לא שייך 

 צביעה, ובירושלמי משמע דשייך צביעה באדם.

 דברי הגר"ח קניבסקי בזה
קנייבסקי ראיתי שדקדק על  בטעמא דקרא להגר"ח

מש"כ רש"י על הפסוק עורות אלים מאדמים "צבועות היו 
אדום לאחר עיבודן" למה לא פירש רש"י כמו שמובא 
בירושלמי )שבת ז, ב( שהיו משרבטין האלים ומכין אותן 
בשרביטין בעודם קטנים והדם נצרר בהכאתן ואח"כ 

י תנאי שוחטין אותם. ואומר הגר"ח דבמנחות דף מב פליג
אי בעינן צביעה לשמה בבגדי כהונה וילפינן מינה התם 

 דגם בציצית בעינן צביעה לשמה. 
ובירושלמי יומא )פרק ג'( אי' דבגדי כהונה צריך 
שתהא אריגתן בקדש ומסתבר ודאי דה"ה צביעתן 
צריכה שתהי' בקודש ולכאורה מסתברא דה"ה בכל 

 מלאכת המשכן בעינן שתהא הצביעה לשמה, ולפי"ז
לכאורה ה"ה צביעות האילים מאדמים צריכה שתהי' 
בקודש ולשמה ולפי"ז א"א לפרש כהירושלמי שהיו 
מאדימים מחיים ע"י שרביטין בקטנותם דא"כ לא נעשה 
בקודש דהא לדברי הרע"ב ז"ל זה הי' נעשה בעודן 
בקטנותן )דאח"כ שוב אין העור מתאדם ע"י צרירת הדם( 

הי' שני ימים )כמ"ש וכל זמן התנדבות ישראל למשכן 
בשמ"ר פמ"א( וכיון שהם עכשיו כבר אילים שהם לכה"פ 
בן י"ג חדש כדתנן ריש פרה נמצא שלא נצבעו לשמה ולא 

 בקדש ומשו"ה פי' רש"י שנצבעו לאחר העיבוד. 
והירושלמי הנ"ל דמפורש שנצבעו מחיים ע"כ אזיל 

 כמ"ד דא"צ צביעה לשמה.
 ביאור המשנה שכיר בדברי הירושלמי

אא"ז המשנה שכיר זצ"ל בספרו עה"ת )פ' תרומה( 
הפליא לבאר דברי הירושלמי עפ"י התנחומא דאיתא שם 
על פסוק וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב כסף 
ונחושת ]כה, ג[, קאמר שהם כנגד המלכיות, זהב כנגד 
בבל דכתיב ביה ]דניאל ב, לח[ אנת הוא ראשה די דהבא. 

אסתר ג, ט[ ועשרת אלפים כסף כנגד מלכות מדי דכתיב ]
ככר כסף. נחושת כנגד מלכות יון שהיא פחותה מכולם. 
ועורות אלים מאדמים כנגד מלכות אדום שנאמר 

]בראשית כה, כה[ ויצא הראשון אדמוני. אמר הקב"ה 
אעפ"י שאתם רואין ארבע מלכיות מתגאות ובאות 
עליכם, אני מצמיח לכם ישועה מתוך שעבוד, מה כתיב 

למאור זה מלך המשיח, שנאמר ]תהלים קלב,  אחריו שמן
 יז[ שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי. 

 בא לרמז על תוקף הגלות
ולאחר שמאריך בדברים כותב שם בסוף: ובדברי 
המדרש הנ"ל דעורות אלים מאדמים מרמז על מלכות 
אדום גלות הרביעי, וידוע דגלות הרביעי היא תקיפא מאד 

הראשונות, כמבואר בדניאל ]ז, יט[  ויותר מכל הג' הגלות
שהיה דניאל נרתע ונחרד בראותו חיה הרביעי, עיין מד"ר 
שמיני ]ויק"ר יג, ה[. בזה יבואר מה דאיתא בירושלמי 
שבת ]פ' כלל גדול ה"ב[ בפיסקא והצובע צביעה היכא 
במשכן אילין היו משרבטין עד שנאדמו, פירוש שהיו מכין 

ד שנתאדם העור ונצבע באילים חיים בשרביט ומקל ע
בדם עיי"ש. והוא פלא וכי לא הי' יכול לצבוע העור באופן 
אחר. רק בא לרמז על תוקף הגלות שעתידין להכות את 
ישראל עד שיצבע עורן בדם, וכל תוקף הגלות הזה כבר 

 נתראה במשכן, והבן.

 הדרש והנדרש / הרב חיים רוטשטיין

 מפתח הלב

דעה אשר נכנס לחנות בעיר -מעשה בכפרי חסר
הגדולה וביקש 'קופסא חזקה' בלשונו המחוספסת, 
כשבכוונתו לארגז אשר יאריך ימים על ממלכתו, ולא 

ר אחיו אשר שבקו חיים טרם כילו יתפרק במהרה כשא
מלאכתם. נענה המוכר המנומס לבקשתו, והוליך את 
הכפרי במבואות חנותו, אל המקום בו שכנו ארגזים 
וקופסאות מינים ממינים שונים, והראה לו את התיבות 
השוכנות שם ואת מחיריהן השונים. אולם את עינו של 

 הכפרי צדה דווקא תיבה אחרת שאותה לא הראה לו
המוכר, השונה במראה מיתר התיבות שהציע המוכר. 
לשאלתו, השיב לו המוכר כי 'קופסא' זו 'כספת' שמה, 
והיא איננה 'קופסא' כשאר קופסאות, אלא משמשת היא 
לשמירה על דברים יקרי ערך, ואף מחירה רב בהרבה 
מיתר הקופסאות בחנות, ומשום כך לא הצביע על 

גד, לא התפלסף 'קופסא' זו מלכתחילה. הכפרי מנ
בטענותיו של המוכר, ואף ספק רב אם חדרו אלו כלל 
מבעד לקוצ'מע הפרוותי שלראשו אל עבר אזניו 
הבשרניות, והסתפק הוא רק בשאלה 'אם זה הכי הכי 
חזק בחנות', ולכשנענה בחיוב נטל מיידית את ה'קופסא', 
שילם בלא לעמוד על המקח, ויצא את החנות כששללו 

ותה הגבוהה של ה'קופסא' תטריד אותו בידו, מבלי שעל
כלל. שכן מנת המשכל וכמות הממון לא חולקו אצלו 
משמיים בשוויון כלל, ואדרבה דומה היה שפּוצה על 

 -כשעל כל גרם של דעת שניטל ממנו  -חסרון הדעת 
ממונו התרבה בדינר זהב אחד. צאו ולמדו עד היכן 

 התרבה ממונו, או שמא עד היכן נחסרה דעתו...
תיכף עם הגיעו לכפרו הנידח, כשה'קופסא' הכבדה 
באופן חריג מאיימת על שלמות עגלתו הבלה, קרא 
הכפרי לזרש אשתו ולכל אוהביו, בהראותו את יקר 
תפארת ה'קופסא', עד כמה חזקה היא, תוך שהוא 
ממחיש את העניין במכות הגונות על כל איבריה של 

עוצמתה של  ה'קופסא'. אחר שנוכחו הכל לראות את רוב
ה'קופסא' היקרה, ביקשו הנאספים לכבודה לקיים 
בנפשם דברי החכם 'אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש 
בו', וחפצו לראותה לפני ולפנים. אלא שכעת התעוררה 
מבוכה רבתי. הכפרי שכיבד את עצמו בפתיחת ההיכל, 
ניגש בסערה אל ה'קופסא' וניסה להדוף את דלתה, אלא 

לעשות את מה שכל ידידיו ידעו שלו שה'קופסא' העזה 
לסרב לבקשתו... ואכן גם  -יעשו יעלה להם במחיר כבד 

ה'קופסא' זכתה בשל סירוב זה למתת ידו הרחבה של 
זו כמו קמצה את שפתותיה,  -הכפרי, אך ראו זה פלא 

ולא ענתה לבקשתו לפתוח את פיה. הכפרי, שכאמור לא 
יכותיו הורגל בסירובים כלשהם, רק הגביר את מש

ודפיקותיו על ה'קופסא' המשונה, כשמצטרפים מחרים 
אחריו כל רעיו, אולם זו בשלה, ממאנת להיפתח. רק 
משהבין הכפרי כי ידיו ישברו טרם יארע הדבר ל'קופסא', 
החליט איפוא להפנות את חמתו מה'קופסא' אל עבר 
המוכר שהונה אותו, וגמר בדעתו לנסוע העירה ולבוא 

שיאלץ 'לספוג' לא רק את מחירה של בדין עם המוכר, 
ה'קופסא', אלא אף את מחיר כבודו האבוד של הכפרי, 

 וכן את מחיר הנסיעה הלוך ושוב מן העיר אל הכפר.
אומר ועושה, עלה הכפרי אל עגלתו כשה'קופסא' 
בחיקו, ונסע העירה אל חנותו של המוכר הכזבן. בהגיעו 

ר בראותו העירה פנה תיכף הכפרי אל עבור החנות, וכב
ממרחק החל להלום בקולו הרועם על המוכר הרשע 
שהפיל אותו בפח כזביו, ומכר לו 'קופסא' שאיננה נפתחת 
לעולם. המוכר הביט בכפרי הזועם, וטרם שהבין את 
סיבת זעמו, הבין הוא שתיכף יהפכו המהלומות 
ממילוליות לפיזיות, ולכך הניח את ידיו על ראשו, תוך 

רים עם הכסיל הזועם שלנגדו. שהוא מנסה לבוא בדב
אחר שיח קצר, שכלל בעיקר גידופים מצדו של הבער, 
קלט המוכר את הנעשה. הוא הבין עם מי יש לו העסק, 
ופנה לכפרי תוך שהוא מנסה להשחיל את דבריו בין 
זעקה לגידוף. במאמץ רב עלה בידו לדחוף אל תוך 
גולגולתו של הכפרי הבטחה שרק יענה לו על שאלה 

, ולאחר מכן יקבל את כל אשר יחפוץ. היות ו'מענה אחת
רך ישיב חמה', שכך מעט זעמו של הלה, והוא נעשה 
קשוב לשאלתו של המוכר, ששאל רק היאך ניסה הכפרי 
לפתוח את ה'קופסא'. הכפרי שמע את שאלתו, וכמו הר 
הגעש התפרץ חזרה בלבה של כבודו האבוד, 'איך לא 

תאמין לי עשיתי  -ף, לדפוק ניסיתי?!' זעק, 'למשוך, לדחו
חזק!' הבטיח בהן צדקו. המוכר התאמץ שלא לפרוץ 
בצחוק רם, 'איפה השקית שהבאתי לך עם ה'קופסא'?', 

שאל. הכפרי נזכר שאכן היה משהו כזה, בשעתו כשקנה 
את הקופסא היה מודבק עליה איזו שקית, מוחו הרחב 
ן אמנם לא הצליח להבין למה נועדה זו, אך ליתר בטחו

הוא השליך אותה לקצה עגלתו, שיהיה. כעת הוא נחפז 
על העגלה, והחל נובר בערמת הגרוטאות אשר שם, 
שזכתה כעת לעדנה, אחר שמזה שנים רבות לא זכתה 
למגע יד אדם. אחר חיפוש ממושך, נמצאה השקית, 
והובאה לפני המוכר. המוכר נטל את השקית, פשפש 

ית כעין מפתח בקרביה, והוציא משם פיסת מתכת הנרא
משונן. 'רואה אתה', פנה לכפרי, 'מה שלא יעשו כל 

 יעשה מפתח קטן זה!'. -הדפיקות שבעולם 
 



 

 4עמ' 

 הדרך ללב הזולת עוברת בדרכי הנועם
יתכן ומשעשע לשחוק על משבתו של הכפרי האוויל, 
אולם טרם לכך עלינו לבחון היטב אם איננו נוהגים כמותו 

לדרוש, או להעיר מפעם לפעם. כולנו נוהגים לבקש, 
לסובבים אותנו בנוגע לדברים שונים. והיה, אם הדבר 
חשוב בעינינו וחוששים אנחנו שמא תביעתנו לא תיענה, 
ובפרט אם אין זו הפעם הראשונה בה עולה בקשה זו, 
נוהגים אנחנו לעיתים לדרוש את משאלתנו בתביעה 
ובחזקה, ופעמים אף בכעס. נתבונן נא, היש כוח במעשה 

גרום לתוצאה הרצויה?! האם איננו יודעים שבקשה זה ל
אין כמעט  -אשר איננה נאמרת בנחת ובשפה נעימה 

אפשרות שתגרום לזולת לרצות למלא את משאלתנו או 
 -להשתכנע מדברינו, זולת לכפות אותו לעשות כדברינו 

דבר שבדר"כ מעדיפים אנחנו להימנע ממנו?! בעשותנו כן 
מפליא את מכותיו על דומים אנו להפליא לכפרי ה

 -הכספת, חלף פתיחתה בקלות רבה באמצעות המפתח 
שכן אף אנחנו זונחים את המפתח ללב הזולת, תמורת 

 אמוציות שללא ספק לא יגשימו את מטרתם!
יסוד פשוט אך יסודי ביותר זה, מפרשת השבוע 
למדנוהו. בתחילת הפרשה עה"פ 'ויקחו לי תרומה', כותב 

ממדרש אבכיר, הובא בילקוט  הבעל הטורים )ומקורו

שמעוני כאן(: 'פתח 'דבר אל בני ישראל' בלשון פיוס כמו 
דברו על לב ירושלים, בשביל שהיה בו חסרון כיס פייסם. 
ואיתא במדרש 'א''ר אבהו ומה לעשות משכן כבוד 
וכפרה לישראל אמר 'דבר אל בני ישראל' לשון פיוס, 

תהא הדוחקים את ישראל ונוטלים את ממונם מה 
עליהם'. הרי שאף הקב"ה בכבודו ובעצמו בפנייתו אל בני 
ישראל לתרום לבניית המשכן, שהינו 'משכן כבוד וכפרה 
לישראל', עם זאת פנה אליהם בלשון פיוס שכן יש בדבר 
חסרון כיס, וזה חרף העובדה שהיו עשירים מופלגים 
כמבואר בגמ' בבכורות )ה:( 'שאין לך כל אחד ואחד 

היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מישראל שלא 
מכספה וזהבה של מצרים', ועל אף כן הוצרך כביכול 

שבעצם פנייתו לבני ישראל בבקשת התרומה  -הקב"ה 
לפנות בלשון פיוס.  -יש משום כבוד מופלג עד מאד 

מיותר אם כן לתאר כיצד עלינו לנהוג כאשר אנחנו 
ך הדבר מבקשים מאי מי לעשות דבר מה, ובפרט אם כרו

בזיקה ממונית, ובפרט ועל אחת כמה וכמה כשנוגע הדבר 
 לכבודו.

עלינו לאמץ גישה זו לחיינו, שכן מלבד היות הדבר 
הגיוני ומשתלם לכשלעצמו, יש בדבר כבוד הבריות 
והבאת שלום ומניעת מחלוקת, סיבות אשר בכל אחת 
מהן די והותר בכדי שנראה לנכון לתקן את עצמנו 

נו הבורא 'ונדבר כל אחד את חבירו בדרך בנקודה זו. יזכ
הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בלבנו שום שנאה, מאחד 

 על חבירו חלילה', אמן ואמן!

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 
תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא 
דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

ראוי  בענין "לחם משנה שאינו
 לאכילה"

שאלה: האם ניתן לשאול חלה משכן לצורך 'לחם 
משנה', באופן שמחזיר לשכן את החלה, ולא יכול לבצוע 

 אותה?
תשובה: נחלקו הפוסקים, האם צריך לבצוע את שני 
החלות של ה'לחם משנה', או די לברך על שני חלות, 
ולבצוע רק אחת מהם. המשנה ברורה כותב: שמנהג 

 רק אחת מהחלות.העולם לבצוע 

_____________________________________________________________________________________________ 
יש לציין מש"כ הביאור הלכה )תפב, א סוד"ה מי(, שבדיעבד  א

מי שאין לו די מצות שמורה, שניתן לצרף בעבור 'לחם משנה', גם 

 מצה שאינה שמורה.

אולם גם אם לא בוצע את שניהם, עדיף לקחת ל'לחם 
משנה' חלה שיכול בפועל לבצוע ולאכול אותה. ואם אין 
לו חלה כזו, יצרף ללחם משנה גם חלה שאינה ראויה 
לאכילה )כגון פת עכו"ם, או מצה שאינה שמורה בפסח, 

 או חלה שאולה משכן(.
* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:
 בשבת דין 'לחם משנה'

בסוגית הגמ' בשבת )קיז, ב( מובא: אמר רבי אבא, א[ 
בשבת חייב אדם לבצוע )ברכת המוציא( על שתי ככרות, 

 דכתיב "לחם משנה".
והנה הדין של "לחם משנה", הוא זכר למן שהיה כפול 
)ריטב"א שם(. ומבאר ערוה"ש )רעד, א( וז"ל, במן כתיב 
"ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העומר לאחד", 
והך "לחם משנה" מיותר, דהו"ל לכתוב "לקטו שני העומר 
לאחד", ואי"ז אלא כפל דברים. ולזה דרשינן שזהו ענין 

דהלחם של סעודות שבת תהיה משנה. בפנ"ע, וה"פ 
ובמכילתא איתא ג"כ לחם משנה, ר' יהושע אומר לחם 

, ונראה שזהו דין תורה ולא אסמכתא בעלמאכפול ע"ש. 
 דבאמת הך "לחם משנה" מיותר לגמרי כמ"ש עכ"ד.

 האם צריך לבצוע את שני החלות

ב[ ומובא בגמ' שם: אמר רב אשי, חזינא ליה לר"כ, 
זן בידו( ובצע חדא, אמר "לקטו כתיב" דנקט תרתי )אוח

 )דמשמע אחיזה, אבל לא כתיב "משנה" בבציעה, רש"י(.
ומבואר דסגי לדין "לחם משנה", לברך על ב' לחמים, 

 ולא צריך לבצוע את שניהם.
ג[ אולם עוד אמרו שם: רבי זירא הוה בצע אכולה 
שירותיה. אמר ליה רבינא לרב אשי, והא מיחזי 

ליה, כיון דכל יומא לא עביד והאידנא כרעבתנותא. אמר 
 הוא דקעביד, לא מיחזי כרעבתנותא.

ורש"י מפרש ש"בצע לכוליה שירותיה", היינו פרוסה 
גדולה, ודי לו בה לאותה סעודה ולכבוד שבת, ונראה 

 כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול הרבה.
אולם הרשב"א )שם; ברכות לט, ב ד"ה רבי זירא( 

ליה שירותא" היינו, שרבי זירא היה חולק, ומפרש ש"אכו
בוצע על כל הככרות, ומשום שאמרו לעיל שרב כהנא 
"נקט תרתי ובצע חדא", קאמר הכא דר' זירא בצע 
אכולהו ככרות דמנחי קמיה. ומביא מש"כ רב האי גאון: 
אי מברך איניש בשבתא אתרתי ובצע חדא כרב כהנא, 

ה שירותיה שפיר דמי. ואי בצע להו לתרוייהו, אפי' לכול
 כר' זירא, שפיר דמי.

ומוסיף הרשב"א )שו"ת ז, תקל(, שהר"מ היה רגיל 
לבצוע על שתי הלחמים, ושי"א שדי באחת שלם, שכך 
מוכח במכילתא, שביום ו' היה יורד מן משנה שני העומר 
לאחד, ומכל עומר עשו ב' לחמים, הרי לשני עמרים 
י ארבעה לחמים, א"כ בהכרח לא היו פורסין על שנ

לחמים שלמים ע"ש. אולם רבי זירא בצע אכולא 
שירותא, ד'לחם משנה' קא דריש, שתהא אפילו הבציעה 
פי שנים משאר ימות החול. ומסיים: והנכון לעשות כרב 
הונא דנקיט תרתי ובצע בחדא, פירוש דנקט לזכר לחם 
משנה, ובצע חדא זכר שהאחד לבו ביום והשני מתקיים 

 היתה בו עכ"ד. למחר, ולא הבאיש ורמה לא
 הלכה למעשה

ד[ נמצא, שיש לנו מחלוקת ראשונים: לפי רש"י אין 
צורך לבצוע את שני הלחמים, ואילו לפי הרשב"א, יש 
בזה מחלוקת אמוראים, אם ראוי לבצוע את שניהם 

 )והרשב"א בעצמו פוסק שלא צריך לבצוע את שניהם(.
ולמעשה, השו"ע )רעד, א( כותב: לבצוע על שתי 

. ובוצע אחת מהןשלימות, ואוחז שתיהן בידו ככרות 
וכותב המשנ"ב: שהמהרש"ל והשל"ה נהגו לחתוך את 
שניהם, כפי' הרשב"א הנ"ל, ושכן הסכים הגר"א. ואם 

ואם יש לו רק חלה אחת שלימה, לא יבצע אותה לשני חלקים  ב

)ראה בשו"ת מנחת יצחק ח"י סי' כד מש"כ בזה עפ"ד הנצי"ב(. 

של 'שלם' ללחם משנה הוא רק מצד 'דרך כבוד' )ערוה"ש והדין 

מקפיד על ההוצאה הכספית מציע המשנ"ב, שיעשה ג' 
חלות גדולות וג' קטנות, ובכל סעודה יבצע, אחת גדולה 

 ואחת קטנה.
א ש"עתה יש הרבה מדקדקים והערוה"ש )סק"ג( מבי

במדינת ליטא ורייסין וזמוט שנוהגין זה מכמה דורות ע"פ 
הגר"א לבצוע שתים בכל סעודה". אך כותב בעצמו 
)סק"ב( שרוב העולם לא נהגו כן ]ויעו"ש שתמה על 
המחמירים בזה[. ובפוסקים הביאו שיש שהקפידו על זה 
ן רק בסעודת היום. ומסיים המשנ"ב: ש"העולם נוהגי

 כהשולחן ערוך" לבצוע רק אחת מהחלות.
 'לחם משנה' בחלה שאולה או קפואה

האם ניתן לקיים 'לחם משנה'  –ה[ עתה נבוא לדון 
בחלה שאולה שלא יכול לבצוע אותה. דהיינו שיש לו 
חלה אחת שלו, שאותה הוא בוצע, וחלה שניה שואל 
מהשכן על דעת להחזירו לו )ראה בשלמת חיים סי' רמז 

 ות שם; ובשש"כ פנ"ה הע' מג(. ובהער
ושורש הנידון, כי גם לדעת הסוברים שלא צריך 
לבצוע את שני החלות, מ"מ צריכים להיות ראויים 

 לבציעה.
שבהמשך הזמן  –ועד"ז יש לדון גם בחלה קפואה 

תהיה ראויה לאכילה, אבל עתה אינה ראויה לאכילה 

י )אולם כאן זה יותר טוב, מאחר שמעצמו זה יהיה ראו
א ובשש"כ פנ"ה -לאכילה בהמשך; וראה במנח"י ט, מב

 הע' לט(.
 פת עכו"ם ל'לחם משנה'

ו[ והנה בפמ"ג )מ"ז רעד, ב( כותב: "יראה לי, מי שאין 
אוכל פת כותים, ואין לו לחם משנה כי אם אחת פת כשר 

. ופשיטא אפשר יניח השניה זכר למןואחת פת עכו"ם, 
ו"ם בשבת, שיאכל שאם אין לו פת ישראל כי אם פת עכ

ממנו אפילו נזהר בו, דאפילו משום איבה התירו )פת 
 עכו"ם(". 

ומשמע מדבריו, דסגי בזכר בעלמא הגם שלא יכול 
לאוכלה. אולם מלשונו של שו"ת הרשב"א הנ"ל 
משתמע, שצריך להיות ראוי לאכילה. אולם גם לדעת 
הפמ"ג יש לחלק, שחלה שאולה גרע טפי, שהרי מי שיש 

, ומשא"כ אעכו"ם, הפמ"ג מתיר לו לאכול ממנו לו רק פת
 חלה שאולה, שאין לו יכולת לבצוע אותה.

יש להסתפק מה  –ולמעשה אדם שאין לו לחם משנה 
, או חלה שלימה בעדיף לעשות: האם לקחת פרוסת לחם

שאולה משכן שלא יכול לבצוע אותה. ואולי מספק יקח 
 גם חלה שאולה וגם פרוסה.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, 
אלעד, מח"ס  -מראשי ישיבת אור התורה 

 'ויאמר שמואל' ושא"ס 

 פנינים לפורים

גדר שמחת פורים ומדוע אין חובה לקנות לאשה 
 בגדים ותכשיטים

שאל הר"ש גורלטר: מדוע אין חובה על הבעל לשמח 
 גדיםאת אשתו בפורים בתכשיטים וב

ועניתי לו כך עפ"ד העמק ברכה בשם הגרי"ז, לפיו 

שונה דין שמחת פורים מכל שמחות החג, בכך שבכל 
החגים השמחה היא 'לשמוח בהשם', וכל הדברים הם 
היכי תימצי לזה. ומשא"כ שמחת פורים עיקרה 'משתה 

 ושמחה', השמחה בעצם המשתה והאכילה, עי"ש.
לאשה בגדים ולפי"ז מובן שפיר מדוע א"צ לקנות 

ותכשיטים, משום שכל שמחת הפורים היא שמחת 
המשתה. ולא היכי תימצי לרומם את רוחה. והיא מוזמנת 

 לאכול כמו כולם.

 רעד, ה( ואינו מעכב בדיעבד )כמש"כ המשנ"ב שם, ב(.



 

 5עמ' 

* 
 גם אני ונערותי אצום כן 

ן )אסתר ד(  ַגם ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום כֵּ
יש להבין מה הענין בכך שנערותיה יצומו, והלא הן 

 לא היו יהודיות.
ָמה )וביונה  )פרק ג( מצינו שגזרו צום על "ָהָאָדם ְוַהְבהֵּ

ַהָבָקר ְוַהֹצאן ַאל ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל ִיְשּתּו", 
והיינו שישנו תוקף רב יותר לתענית הכוללת גם את בעלי 
החיים. אם כן אפשר שנערותיה של אסתר לא גריעי 

, ייקשה מדוע מהבהמות שבנינווה. ואולם אם נאמר כן
דווקא נערותיה של אסתר צמו ולא כל עבדי ושפחות 
ישראל או בהמותיהם. ובהכרח שישנו ביאור אחר בזה, 

 וצ"ע.(
ונראה שכיון שנערותיה של אסתר סייעו לה 
כמשרתות, אם הן יצומו, הן לא יוכלו לסייע לאסתר 
מחמת חולשת גופן, ונמצא שצום הנערות יוסיף בתענית 

 לבד התענית גם לא תוכל לקבל עזרה. של אסתר, כשמ
והראוני שבפירוש המיוחס לרמב"ם על מגלת אסתר, 
כתב וז"ל: "ואף אני ונערותי היהודיות נצום כן שבלי ספק 
היו שם בנות ישראל שבויות, והיתה ושתי הארורה בת 
הארור, מעבידה אותן בשבת, ועליהן אמרה גם אני 

ר"ח קניבסקי ונערותי אצום כן". וכן מובא שמרן הג
 שליט"א נשאל בזה והשיב שהיו חייבות כדין שפחה.

* 
 הקשר בין תענית אסתר לפורים

במגילה ד' א' אמר ריב"ל חייב אדם לקרות המגילה 
בלילה ולשנותה ביום, שנאמר "אלקי אקרא יומם ולא 
תענה ולילה ולא דומיה לי", וברש"י: "זכר לנס, שהיו 

כ"ל. וצ"ת מאי שייכא זה זועקין בימי צרתן יום ולילה", ע
 שזעקו בימי צרתן למצות קריאת המגילה, וצ"ע.

והנראה בזה חידוש נפלא, דהנה נאמר במגילה )ט,לא( 
"לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים 
עליהם מרדכי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם 
ועל זרעם דברי הצומות וזעקתם". ונראה שבפסוק זה 

כן היצוק לאיזכור וחגיגת נס הפורים, דומה למדנו שהתו
הוא במהותו ל"כאשר קיימו דברי הצומות וזעקתם", 
ומרדכי ואסתר תיקנו את צורת השמחה כצורת הצער, 

 וא"ש.
* 

ודודי הגרא"ש מאיר הוסיף בזה, דהנה כתב הרמב"ם 
בהקדמתו למנין המצוות, שכתב כך: "וצוו לקרות המגלה 
בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות שעשה 
לנו והיה קרוב לשועתינו, כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע 
לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה כי מי גוי 

קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו  גדול אשר לו אלהים
אליו". והיינו דעצם קריאת המגילה נועדה להזכיר שהיה 
קרוב לשוועתינו, וא"כ דברי הצומות וזעקתם הביאו לנס 
הפורים ובקריאת המגילה גופא אנו מודים על כך. והוסיף 
דנראה דמקור ד' הרמב"ם הם מדברי הש"ס במגילה )יא, 

ת המגילה בהאי קרא ד'מי א( דרב מתנה פתח לדרוש א
 גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו', ודפח"ח.   

ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 
 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

מדוע כלל את השמן והבשמים 
בתרומות ישראל, בעוד באו מתרומת 

 הלשכה הכללית? 

ר ְבָשִמים ְלֶׁשֶמן ֶרת ַהַסִמֽים  ֶׁשֶמן ַלָמאֹּ ַהִמְׁשָחה ְוִלְקטֹּ
 )כה, ו(

ויש להקשות, מדוע נקט הפסוק כי בתרומות ישראל 
יכללו גם: "שמן למאור בשמים לשמן המשחה ולקטורת", 
הלא דברים אלו, היו שייכים לחלק הקרבנות, שבד"כ היו 

 באים מתרומת הלשכה, כשאר הקרבנות. 
יסן )ראה וכי תימא דתרומת הלשכה התחילה בא' בנ

שבת פז, ב( אשר היה שמיני למילואים, ואכתי היו צריכים 
שמן למאור ובשמים וכו' לשבעת ימי המילואים ]כמבואר 
ברמב"ן )להלן מ, כז([, ולזה היו צריכים להביא נדבה 
למשכן, א"כ צ"ע מדוע לא פירט הכתוב גם את הקרבנות 

 שהיו צריכים לשבעת ימי המילואים.
באר, כי השאלה על  "בשמים תשובה: ראשית יש ל

לשמן המשחה" לא קשיא, דרש"י פי' בו: "בשמים לשמן 
, שנעשה למשוח בו כלי המשכן והמשכן לקדשולמשחה 

כה("  -והוצרכו לו בשמים, כמו שמפורש בכי תשא )ל, כג 
ע"כ, הרי מפורש ששמן המשחה נצרך באמת לבניה 
הראשונית של המשכן, בכדי לקדש את המשכן וכליו, 

באמת אינו דומה בייעודו לשאר הקרבנות, ]וכמש"כ ו
הרא"ם על יחודייתו של שמן זה שנעשה לקדושה 
הראשונית, שאינו כשמן המיועד לסיכה, וז"ל: ומה 
שהוצרך להאריך בפירוש "שמן המשחה" לומר "שנעשה 
למשוח בם כלי המשכן והמשכן", הוא מפני ששמן 
 המשחה סתם כולל השמן שנעשה למשוח בו כלי

, שמשימין בם ושאר השמנים שסכין בםהמשכן כו' 
בשמים והוא השמן שנאמר בו )רות ג, ג(: "ְוָרַחְצְּת ָוַסְכְּת", 
לפיכך הוצרך לפרש ששמן המשחה הכתוב פה הוא 
השמן שנעשה למשוח בו כלי המשכן, שאז יהיו הבשמים 

הכתובים פה הם: מר דרור וקנמן בשם וקנה בשם 
 א סתם בשמים[. האמורים בפרשת תשא, ל

אך על שמן למאור ובשמים לקטורת, אכתי קשיא 
 אמאי פירטם כאן.   

א. ומצאתי שבעלי התוס' עמדו בשאלה זו, וזה לשונם 
)הדר זקנים, בפס' זה(: "שמן למאור. יש לתמוה, שכל 
הפרשה כולה אינה מדברת אלא בתקוני בנין, חוץ מפסוק 

רת בכל זה שמדבר בצורכי העבודה, ולמה אינה מדב
צורכי הסעודה, כגון חטין ללחם הפנים וכבשים 

 לתמידים, ועצים למערכה. 
ומנסים התוס' לבאר חלק מהדברים, והקשרם לבנים 
ביהמ"ק: "בשלמא שמן המשחה, צורך בנין הוא, שבו 
נתקדשו כלי הבנין. והקטורת נמי, מפני שהוא צורך 
 לאומנין ]נראה דכוונתו להא דאיתא בכריתות )ו' ע"א(
"ת"ר: קטרת היתה נעשית שס"ח מנה, שס"ה כנגד ימות 
החמה, שלשה מנין יתירין שמהן מכניס כהן גדול מלא 
חפניו ביום הכיפורים, והשאר ניתנת לאומנין בשכרן, 
כדתניא: מותר הקטרת מה היו עושין בה? מפרישין ממנה 
שכר האומנין, ומחללין אותה על מעות האומנין, ונותנין 

בשכרן, וחוזרין ולוקחין אותה מתרומת אותן לאומנין 
הלשכה" ע"כ. ואכתי קשיא, דהא תכלית ייעודה אינו 
צורך בנין ממש. אמנם בתירוצו מתרץ גם ענין הקטורת, 
ומשמע דדבריו כאן לאו סיומא דמילתא היא[. אלא שמן 

 למאור למה הוזכר כאן. 
ותירצו התוס': "ונראה ששלשתן צורך בנין הוא. שמן 

ירשתי. והקטורת נמי צורך בנין הוא, שכן המשחה כדפ
דרך המלכים לבשם הבית קודם שיכנסו בה, וכ"ש לפני 
הקדוש ברוך הוא. וכן מצינו שע"י הקטורת שכינה באה, 
כדכתיב: "וכסה ענן הקטורת", וכתיב: "כי בענן אראה על 
הכפורת". שמן למאור נמי, אין דרך מלכים לבא לביתם 

קנים הוסיפו בזה: "שכן דרך עד שידליקו בו", ובדעת ז
ואף על המלכים להדליק נר לפניהם קודם שיכנסו לבית, 

דלאו לאורה הוא צריך, מ"מ הוא כבוד של מעלה"  גב
 עכ"ל. 

ב. תירוץ נוסף תירצו התוס' על ענין השמן: "ולפי 
פשטיה דקרא "ושמן למאור", דמאותו שמן יקחו לשמן 

למא המשחה, מדלא כתיב שמן ובשמים למשחה, א
 אשמן דלעיל קאי" עכ"ל. 

ג. גם רבינו עובדיה מברטנורא בספרו עה"ת הנקרא 
עמר נקא, הקשה ע"ד רש"י בד"ה תקחו את תרומתי, 
שכתב "שלשה עשר דברים האמורים בענין כולם הוצרכו 
למלאכת המשכן או לבגדי כהונה, כשתדקדק בהם", 

 שהרי הפסוק מונה ט"ו דברים ולא י"ג, ואלו דבריו:  
ואחת נדבת המשכן שהתנדבו י"ג דברי' האמורין "

, הא ט"ו דברים הן: זהב, כסף, נחשת, צריך לישבבענין. 
תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש עזים, עורות אלים 
מאדמים, עורות תחשים, עצי שטים, שמן למאור, 

 בשמים, אבני שהם, ואבני מלואים. 
דלא חשיב שמן ותירץ הרב ברטנורא: "ונראה לי 

, שלא היו באין לנדבה, רק ור ובשמים לשמן המשחהלמא
היו נקחין מתרומת הלשכה כדרך שאר קרבנות צבור. 

 ועוד, שלא היו צריכין למלאכת המשכן. 
וכעת מגיע הרב לקושיין, וז"ל: "ואם יקשה המקשה, 
אם כן למה כתבן הכתוב באמצע הדברים הבאין בנדבה, 

בני מלואים. היה לו לכתוב אחר עצי שטים אבני שהם וא
ומתרץ הרב: נ"ל דלכך הפסיק הענין, להורות לנו כי אבני 
שהם ואבני מלואים לא התנדבו אותן הצבור כשאר 
הדברים, רק הנשיאים הביאום כדכתיב בפרשת ויקהל. 

 מהר"ר" עכ"ל. 
מדברי הרב ברטנורא יוצא תירוץ נוסף, כי הטעם 
שהזכיר הפסוק את שמן המאור והבשמים, אע"פ שאין 

הם צורך בנין המשכן, הוא רק להורות על חשיבות ב
תורמיהם, שהם הנשיאים, שכמו שתרמו דברים חשובים 
כאבני שוהם ומילואים שנצרכו לבגדי הכהונה, תרמו הם 
גם דברים חשובים אלו של שמן המאור והבשמים, וכמו 

ת ַאְבנֵּי  ִביאּו אֵּ שמפורש בפרשת ויקהל: "ְוַהְנִשִאם הֵּ
ם ַהֹשַהם ְואֵּ  ת ַהֹבשֶׁ ן. ואֶׁ פֹוד ְוַלֹחשֶׁ ת ַאְבנֵּי ַהִמלִֻּאים ָלאֵּ

ן ַהִמְשָחה ְוִלְקֹטרֶׁת ַהַסִמים".  מֶׁ ן ְלָמאֹור ּוְלשֶׁ ת ַהָשמֶׁ  ְואֶׁ
וכן ביאר הרא"ם את מעלתם של הבשמים, וז"ל: 
"מפני שהבשמים של שמן המשחה אינם סתם בשמים, 

בשם, וקנה אלא בשמים מיוחדים, שהם: מר דרור, וקנמן 
 בשם". 

ונראה כי דברי הברטנורא יומתקו עם דברי 
האברבנאל, המפרש כי באמת לא כל אחד מישראל יכל 
להביא דבר משובח כשמן המאור והבשמים המיוחדים 
האלה, אלא רק הנשיאים, שדברים אלו מצויים אצל 
העשירים והחשובים שבישראל, וז"ל: "אמנם הנשיאים 

לא  שנתנו מקום לעדה כאשר באו המה להתנדב כבר
מצאו דבר לתת שלא יהיה ממנו כבר בנדבה הרבה ומפני 
זה הביאו המה אבני השוהם ואבני המלואים והבשמים 

כי מהשמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים. 
אותם הדברים לא נמצאו אלא בידי גדולי העדה 

 " עכ"ל. ונשיאיהם
מעתה יובנו דברי הברטנורא, כי לפיכך היה צורך 

חילת פרשת תרומה להזכיר את ענין מיוחד בפסוק שבת
השמן והבשמים, אע"פ שאינם מענין נדבות בניית 
המשכן, אלא לפי שבאו מהנשיאים שנתנדבו דברים 
חשובים ויקרים, וביניהם אבני השוהם והמילואים, 
שאותם היה חייב הפסוק להזכיר, לפי שהם מאותם 
תרומות ראשוניות לפי שנצרכו לבגדי הכהונה, כלל את 

נדבות הנשיאים החשובו עמהם, והזכיר גם את  שאר
שמן השמחה והבשמים, אע"פ שהם שייכים לנדבת 

 עבודת המשכן שהיתה אח"כ.       
ד. אמנם אחר כל זאת, חשבתי להוסיף תירוץ נוסף 
לשאלה זו, אמאי הזכיר הפסוק את השמן והבשמים 
בתחילת הפרשה, אע"פ שלא מנה את הקרבנות ושאר 

ם לעבודת המשכן, אלא רק את הדברים הדברים הנצרכי

הנצרכים לבניית המשכן הראשונית. ואפשר לומר 
שהטעם הוא, דכיון שידעה התורה כי אותם דברים 
קשים, השמן והבשמים, הם דברים הקשים להשגה, 
ואינם מצויים בידי כל אדם כמו שנתבאר בדבר 
האברבנאל, והרי ודאי הוא כי הם יהיו נצרכם בעתיד 

משכן, לפיכך ראתה התורה צורך לפרטם מיד לעבודת ה
בתחילת ציווי המשכן, כדי שידעו ישראל כי דברים אלו 
נצרכים למשכן, וישתדלו בעשייתם ובמציאתם הלוקח 

 זמן רב. 
אלא שאחר כל זאת, כנראה שלא היה סיפק בידי 
ישראל למצוא מינים אלו של שמן ובשמים, וזכו בנדבתם 

אלו. והשתא לא תקשי לך  הנשיאים שיכלו להשיג דברים



 

 6עמ' 

אמאי לא מנה הכתוב את הקרבנות, שכן הבהמות הרי 
מצויים הם בידי כל אחד מישראל, ולא נצרך זמן רב 
להשגתם, ולפיכך לא היה צורך לצוותם ע"ז זמן רב קודם 

 שיהיו נצרכים.   
וכ"כ הרמב"ן )בפי' לפר' אמור, פכ"ד פס' ב'( כי ציווי 

ל ישראל, אלא שלבסוף השמן למאור היה מתחילה לכ
הנשיאים הביאוהו, אך אע"פ חיוב השגתו לדורות הוא 
על ישראל, וז"ל: "אבל צורך הפרשה הזאת לשני דברים, 
ששם צוה ויקחו אליך שמן זית זך מאת בני ישראל, כלומר 

אשר נמצא אתו שמן זית זך למאור עם  מאת כל איש
 והנשיאיםשאר תרומת המשכן, וכן עשו כמו שנאמר: "

וגו' את הבושם ואת השמן למאור" וכו', ועכשיו  הביאו
כלה השמן ההוא שהביאו הנשיאים נדבה, וצוה שיקחו 
בני ישראל משל צבור לדורותם שמן זית זך כתית כשמן 

 הראשון" עכ"ל. 
יש לציין כי האבן עזרא )בפר' תצוה, פכ"ז פס' כ'( סובר 
שהנשיאים הביאו רק את שמן השמחה, אבל את השמן 

מאור הביאו ישראל כבר מתחילה, וז"ל: "שמן זית ל
להעלות נר תמיד. ואל תשתומם בעבור השמן שהביאו 
הנשיאים, כי הוא היה שמן המשחה, רק שמן למאור חיוב 

 הצבור" עכ"ל. 

ולפי דברי האבן עזרא, יקבלו דברינו משנה תוקף, 
שאכן באמת ישראל הביאו את השמן למאור, אע"פ 

טירחא מרובה, שיהא זך וכתית,  שהיתה נצרכת עבורו
 ולפיכך הזכירו מתחילה כדי שיטרחו ישראל בהשגתו. 

מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 
בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל
 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

שכינה שורה בבית הכנסת ע"י עשרה 
 הראשונים

 ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתוָֹּכם )כה, ח(
, כתב על פסוק זה וז"ל: )קכו, א(בזוהר פרשת נשא 

י קּוְדָשא ְבִריְך הּוא, ִדְבָכל  ל ַקמֵּ ַכָמה ֲחִביִבין ִאינּון ִיְשָראֵּ
יַנְייהּו , ְבִגין ֲאָתר ְדִאינּון ַשְרָיין, קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ִאְשְּתַכח בֵּ

)שמות כה, ְכִתיב,  ַמהְדָלא ַאְעדֵּי ְרִחימּוָתא ִדילֵּיּה ִמְנהֹון, 
ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתוָֹּכם. ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְסָתם,  ח(

ְוָהא אּוְקמּוָה.  ְדָכל ֵבי ְכִניְׁשָתא ְדָעְלָמא ִמְקָדׁש ִאְקֵרי.
י ְכִניְשָּתא.  ַזָכָאה ַההּוא ַבר ָנׁש ּוְשִכיְנָּתא ַאְקִדיַמת ְלבֵּ

ְדִאְׁשְתַכח ֵמִאיּנּון ַעְשָרה ַקְדָמָאה ְבֵבי ְכִניְׁשָתא, ְבִגין ִדְבהּו 
ִאְׁשְתִלים ַמה ְדִאְׁשְתִלים, ְוִאיּנּון ִמְתַקְדֵׁשי ְבַקְדִמיָתא 

 .אעכ"ליְנָתא, ִבְׁשכִ 

כל אחד מעשרה  הראשונים מזכה את כל הציבור 
 באמירת דברים שבקדושה

 ולכן מקבל שכר כנגד כל התפילות של הציבור
ובספר 'באר מים חיים' )שמות כו, ל(, כתב עוד על 

אמרו בפסוק "ושכנתי  בפסוק זה, וז"ל: הנה חכמינו ז"ל
כל אחד בתוכם" בתוכו לא נאמר אלא בתוכם וכו' בתוך 

ל -ואחד. ו]צריך[ להבין זה הדבר, כי הלוא לשכינת א
בתוך כל אחד ואחד לא היה צריך כל העשיה הזו המשכן 
וכל כליו, ובודאי המשכן נעשה להשראת השכינה שמה 

כאשר הוא באמת כמאמר הכתוב למעלה "ונועדתי לך 
שמה וכו", וא"כ מהו "ושכנתי בוכם" ולא בתוכו. והנראה 

רבותינו )אבות פ"ה משנה י"ח(: משה זכה  בזה ע"ד ששנו
וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו וכו'. ולהבין ענין 

עשרה שנכנסו יחד תלית זכות הרבים בו, הוא ע"ד משל: 
למנין להתפלל בציבור לשרתו ולברך בשמו בברכו את ה' 

, או לקדש את שמו הגדול יתברך הנאמר דווקא בעשרה

_____________________________________________________________________________________________ 
וזהו תרגומו ללשון הקודש: כמה חביבים הם ישראל לפני  א

הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם נמצאים הקב"ה נמצא 

 )שמות כה, ח(מה כתוב, ביניהם, בעבור שלא יפסקו רחמיו מהם. 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ועשו לי מקדש סתם, שכל בית 

שבלא עשרה אין אומרים  בקדושתו בקדיש וקדושה,
מלבד מה שכל אחד ואחד זוכה לעצמו במה  אותם. הנה

שעשה מצותו יתברך לבוא למקום קדושה וברכו, לקדש 
את שמו ברבים, הנה הוא זיכה גם לחבירו שישמע ע"י 
קדיש וקדושה, כי הרי בלעדו לא היו אומרים הדבר הזה 

ה ונמצא כל אחד ואחד זוכה לעצמו וזיכבפחות מעשרה. 
לתשעה שעמו שעל ידו נצטרפו לדבר שבקדושה. הרי 
זכות הרבים תלוי בו, שנוטל זכות מה שזיכה לכל אחד 
ואחד שעמו, והרי בידו עשרה זכותים, זכותו וזכות הרבים 

 שזיכם לעשות מצוה.
כי חכמינו ז"ל )סוטה לז, ב( למדו בדבר  ואמנם

הערבות, מה שכל אחד מישראל נעשה ערב בעד חבירו, 
אחד נעשה ערב על שישים ריבוא ישראל, וכל אחד  שכל

משישים ריבוא הללו נכנס בשישים ריבוא בריתות, 
בשביל ערבות שנתערבו אחיו על חבריהם, עיי"ש. ואם 
כך בערבות חטאי בני אדם, מכ"ש דכ"ש במצותם במדה 
טובה המרובה, שלא בלבד עשרה זכותים יש לו, כי אם 

ד מאלו העשרה יש מאה ברכות. כי הרי כל אחד ואח
להם עשרה זכותים, וכשאחד נוטל עשרה זכותים בעד 
מה שזיכה לעשרה הללו, הרי נוטל עשר פעמים עשרה 

 זכותים, ועולה זכות ברכתו למאה. וכו'.

והנה אין הקדושה ברבים בזה פחות מעשרה, וכבר 
אמרנו שבזה נוטל כל אחד ואחד מאה זכותים מה שזכות 

היאך לא תרוץ ולא תרדוף לדבר  הרבים תלוי בו. ועל כן,
שבקדושה בכל מאמצי כוחך, שבדבר קטן כזה תקח לא 
פחות ממאה זכותים שהם מאה ברכות, כי כל זכות וזכות 

 ודאי ברכה גדולה היא!
ואמנם בהתפללו למאות ואלפים מישראל, הרי "ברב 
עם הדרת מלך", וכל אחד יש לו בזכותו במה שהוא גורם 

ולם שיברכו את ה' ברוב עם, ונמצא לרוב עם, ומזכה את כ
 גשנוטל זכות כל אחד ואחד אשר שמה!

 okmail.co.il@9335108לתגובות:  

חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 
 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

"ומראין להן הכרובים" "ואומרים להן 
 ראו חבתכם לפני המקום"

ֶרת ִיְהיּו ְפֵני ַהְכֻרִבים  ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל ַהַכפֹּ
 )כה, כ( 

על עמידת הכרובים  נאמר בגמרא ב"ב )צט ע"א( 
כיצד הן עומדין רבי יוחנן ור' אלעזר, חד אמר: פניהם איש 
אל אחיו. ושם בגמרא הקשו לדעה זו, והא כתיב: ופניהם 
לבית לא קשיא: כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, 
כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום.  כאן בזמן 

ושין רצונו של מקום.  וברשב"ם שם וז"ל שישראל ע
שבזמן שעושים רצונו של מקום, הופכים פניהם זה שביאר 

לזה דוגמת חבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה סימן 
ומתחלה כך נעשו פנים אל . שהקב"ה אוהב את ישראל

פנים כדי שתשרה שכינה בישראל וישראל יעשו רצונו 
 .  של מקום

יומא )נד ע"ב( אמר ריש וידוע מה שהקשו שבגמרא ב
לקיש בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין 

זה בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו שברכתן ברכה 
וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו מיד הזילום שנאמר 
כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה. והקשו שהרי בזמן 

יך יתכן החורבן הוא זמן שאין עושים רצונו של מקום, וא
שנמצאו מעורים זה בזה. ויותר יקשה כפי המתבאר 
ברשב"ם לעיל שכרובים מעורים הוא סימן שהקב"ה 
אוהב את ישראל ומה שייך שבזמן החורבן אהבת הקב"ה 

, וכבר העמידוהו. ]"ושכנתי בתוכם"[ כנסת שבעולם נקרא מקדש

אשרי הוא האדם הנמצא כי השכינה מקדימה לבית הכנסת, 

מאלו עשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלם מה 

שים והם מתקד]כלומר, העדה, שאינה פחותה מעשרה[,  שנשלם

 לעמו.
ובשעה שנכנסו עכו"ם להיכל ובר"ן ב"ב שם תירץ וז"ל 

נמי היו מעורים במעשה נס כמו שהיו מעורים בשעה 
אות לעכו"ם מה היתה חיבת ישראל שעולים לרגל להר

. וצריך להבין מה הענין היה להראות לגויים  לפני המקום
חיבת ישראל שהרי  "מה היתה"בשעת החרבן להראות 

עתה שעת חורבן ואין חיבה בין הקב"ה לעם ישראל. 
שלושה ועשרים( כתב  -ובספר פרשת דרכים )דרך עצב 

שראל", ולכך "שעל ידי חורבן הבית נמחלו עונותיהם של י
ביאר שהיו הכרובים מעורים זה בזה כדי שידעו הגוים 
שהקב"ה נתרצה להם ולהראות לגוים שהשכינה עמנו. 
ונראה עומק כוונתו, שיסוד חורבנות בתי המקדש לא היה 
החורבן  ערך בפני עצמו, לא החריב הקב"ה את בית 
המקדש אלא כדי שכדי שתתחיל בניה רוחנית מחדש 

שם כך יש צורך במחילת עוונות וזה קרא בעם ישראל, ול
מתוקף חורבן הבית שכילה חמתו על עצים ואבנים. 
ומעתה בשיאו של החורבן בשעת עוצם חרון האף, 
הראה הקב"ה את גודל אהבתו אל ישראל לעיני הגויים 
שעל ידי חורבן זה נמחלו העונות, ואין לך האהבה כל כל 

ם ישראל.  כך גדולה שמתוך החורבן נראית האהבה לע
ומכל זה עולה שלעולם החורבן בישראל הוא ראשית של 

צמיחה ובנין, והוא ההסבר מדוע בתשעה באב נקרא 
 מועד ואין אומרים בו תחנון. 

"כרובים מעורים זה בזה", ההבדל בין ראיה של יהודי 
 להסתכלות של גוי

אמר רב קטינא בשעה שהיו בגמרא יומא שם נאמר 
ין להם את הפרוכת ומראין להם ישראל עולין לרגל מגלל

את הכרובים שהיו מעורים זה בזה ואומרים להן ראו 
עכ"ל. ומבואר  חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה

שבכך שהכרובים היו מעורין הראה שיש חיבה בין 
הקב"ה לעם ישראל. ומאידך גיסא נאמר שםב גמרא שם 
שבשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה 

זה, הוציאום לשוק ואמרו: ישראל הללו, שברכתן ברכה ב
וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו מיד הזילום, שנאמר 
כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה.  ומבואר שעל ראיה 
אחת ישנם שתי מבטים. הגוי רואה בכרובים מעורים דבר 
מגונה, ומאידך יהודי רואה בכרובים מעורים, אהבה 

 פני המקום". וקדושה "חיבתכם ל
וכאן יש הרגש גדול  על גודל קדושת הבית היהודי, 
הנה בבית המקדש במקום  קודש הקדשים ובתוכו בין 
הכרובים הוא המקום הכי קדוש לעם ישראל, ולכאורה 
יפלא שבמקום זה הכרובים מעורים זה בזה כדמות זכר 
ונקבה. אמנם אדרבא מציאות זו  של כדמות "זכר ונקבה 

יא בחינה  שאיש ואשה שזכו שכינה ביניהם, מעורים"  ה
משפחה יהודית היא שלימות של  קדושה שאין  כמוה, 
והיא משל לאהבה בין כנסת ישראל להקב"ה,  ולפיכך 
כשישראל היו רואים כרובים  מעורים, הראיה הינה ראיה 
רוחנית בחינה  של "ראו חיבתכם לפני המקום". אכן, אצל 

הוא היא תאות בשרים וזימה גויים כל המושג איש ואשה 
 ולכך מיד הזילוה. 

ובנותן טעם להוסיף על ראיה רוחנית זו, שהנה אמרו 
בפסחים כו ע"א שבשעה שהיו צריכים לתקן בבית קדשי 
הקדשים, היו מורידים לולין ובהן היו משלשלין את 

האומנים בתיבות, כדי שלא יזונו עיניהם מבית קדשי 
שראל ברגלים התירו הקדשים. והקשו מה ההבדל שלי

להם לראות כרובים מעורים זה בזה, ומשא"כ באומנים 
שנאסר להם. ותרץ הגרי"ח זוננפלד זצ"ל, שכל מה 
שאסרו הוא דווקא ראיה גשמית שיהנו הפועלים מדבר 
של קדושה ובכך שייך מעילה בקדשים. אמנם מטרת 
הראיה של עם ישראל של הכרובים לא היתה בכך כל 

 בתחילה בשכינה.
לב  -סדר עולם פרק ו', הובא בשל"ה שער האותיות אות למ"ד  ב

 טוב, ובאלשיך כאן.
 הבאנו רק הלשון הנוגע לעניננו, והחפץ להבין יותר יעיין במקור. ג



 

 7עמ' 

אדרבא ראיה רוחנית, להראות  מטרה גשמית אלא
הקשר הרוחני את אהבה בין עם ישראל להקב"ה וענינו 
היה רוממות, שעושים ישראל רצונו של מקום 
וכשהראיה היא כזאת אין בכך שום איסור. והוא 
כמתבאר שאף עצם כרובים מעורים זה בזה היה כל ענינו 

 שלימות של קדושה ורוחניות.
ים כדי שתשרה שכינה "ומתחלה כך נעשו פנים אל פנ

 בישראל"
והנה מדברי הגמרא בב"ב שם נראה שכשהיו 
הכרובים מעורים זה בזה היה בכך סימן שעושים רצונו 
של מקום, ויש לשאול שאם סימן יש בהם, אם כן מדוע 
שכשנעשו הכרובים נעשו כשפניהם אל איש אל אחיו, 
היה להם לעשותם כשפניהם אל הבית, ובשעת הרגלים 

עושים רצונו של מקום. וברשב"ם ב"ב שם כתב  יראו אם
ומתחלה כך נעשו פנים אל פנים כדי שתשרה בזה וז"ל 

. וביאור שכינה בישראל וישראל יעשו רצונו של מקום
דברים שנעשו מלכתחילה מעורים זה בזה והיה בכך 
"הצהרת כוונות" של ישראל רצונינו לעשות רצונו יתברך, 

צמו גרם שתשרה שכינה וכנעשו באופן זה ממילא זה ע
בישראל, וכן שישראל יעשו רצונו של מקום שאחר 

 המעשים נמשכים הלבבות.

יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 
 'יקרה מפנינים' עה"ת

 (2האם היה גג למזבח הנחושת? )

ֶׁשת )כז, ב( וברש"י )לקמן ה(: ומזבח  תוֹּ ְנחֹּ ְוִצִפיָת אֹּ
שהיו ממלאין חללו אדמה אדמה הוא מזבח הנחושת, 

 במקום חנייתן.
)כ,  מזבח אדמה תעשה ליהנה בפרשת יתרו כתיב 
מחובר באדמה, שלא יבננו  –כא( פירש רש"י מזבח אדמה 

על גבי עמודים או על גבי כיפים. דבר אחר שהיה ממלא 
 את חלל מזבח הנחושת אדמה בשעת חנייתן.

בנימוקי החומש לרבינו ישעיה הראשון והקשה 
אות ד( וז"ל פירש  בפני דודהובאו דבריו ) אז"ל  אנימטר

המורה שממלאין חללו אדמה בעת חנייתן. ותימה 
)במדבר ד, יג(.  ְוִדְשנּו ֶאת ַהִמְזֵבחַ דהכתיב בעת הנסיעה 

ואם היו משליכין את העפר מה צריך לדישון. והפי' הנכון 
 במושב זקנים. הוא שהיה מחובר באדמה עכ"ל. וכן הקשו

 שוב לקושיאיי
 ובחרת בחיים ז"ל בספרו רבי חיים פאלאג'יוהנה הרב 

)פ' יתרו( כתב ליישב, וז"ל: הנה דברי רש"י ז"ל הללו, הם 
דברי התנא רבי נתן שאמר כן במכילתא )יתרו יא(, והדבר 
תמוה לומר שנעלם לתנא דברייתא מקרא שכתוב 
בפרשת במדבר ודשנו את המזבח. ועל כרחך נראה לי 

מידי, והוא דעל אף כשהיו נושאים את המזבח  דלא קשה
היו משליכים את העפר, עם כל זה הייתי אומר דאפר 
הקרבן יהיה צבור ומונח ולא ישליכוהו, כדי שכשיהיו 
חונים וממלאים העפר מחדש, יהיו משליכין את הדשן 
כדי לעשות ולקיים מצות עשה של תרומת הדשן קודם 

ו את המזבח, שיהיו הקרבת הקרבן, לכן כתיב קרא ודשנ
מסירים גם הדשן וישליכו אותו, ולא יקחוהו ויניחוהו 

 למשמרת לכשיתנו העפר מחדש.

 הרמב"םעוד נראה לי ליישב והוא האמת, דהנה 
בפרק ב מהלכות תמידין ומוספין )הלכה טו( כתב וז"ל: 
ואף על פי שאין הוצאתו ]של הדשן[ לחוץ, עבודה, אין 

וכשמוציאים אותו לחוץ לעיר  בעלי מומין מוציאים אותו,
מניחין אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחזקה, 

 ְוָשמוֹּ  ולא חזירים גורפין אותו, ולא יפזרוהו שם שנאמר
שיניחנו בנחת ואסור ליהנות בו עכ"ל.  הרי  -)ויקרא ו, ג( 

דאפילו באפר שכבר עשו בו מצות הרמת הדשן עם כל 

_____________________________________________________________________________________________ 
 תוס' רי"ד.הלא הוא הרב המחבר  א
הרב משה פראנקפורט דיין בק"ק כאן המקום לציין מה שכתב  ב

)על מכילתא( שהיו ממלאין  זה ינחמנו ושוז"ל בפיר אמשטרדם

צא, אם כן כשהיו נוסעים זה יש להזהר שלא יפזרוהו וכיו
והיו משליכים את העפר, לא היה משאירים הדשן על 
גביו דצריך להזהר בדשן שעל גבי העפר שלא יפזרנו כי 
אם בנחת ובמקום שהוא מוצנע ומשתמר מן הרוח, ולזה 

 כתיב קרא ודשנו והוא ברור ונכון עכ"ד. 
 קושיא על תירוצו השני

שכתב )שם( כתב על מה  בהשגות הראב"דהנה 
שיניחנו בנחת, אמר אברהם: זה  - ְוָשמוֹּ  הרמב"ם שנאמר

לא נאמר אלא על "תרומת הדשן" ואין מעילה אלא 
בכסף בתרומת הדשן. וכוונתו להקשות כמו שכתב 

"בתרומת  –, טעמו של הראב"ד דכי כתיב ושמו משנה
הדשן" שהכהן תורם בכל יום שחרית ונותנו אצל המזבח 

פרק זה )הלכה י( הרמת הדשן כמו שכתב רבינו לעיל ב
)ויקרא  והרים את הדשןמעל המזבח מצות עשה שנאמר 

על דשן זה הוא שאמרו שהוא אסור בהנאה  –שם( 
ומועלין בו, "לא על שאר הדשן שנשאר שם" שמורידין 
אותו למטה ומוציאין אותו לחוץ לעיר עכ"ד. והנה המעיין 

 מוֹּ ְוָש ברש"י יראה דסבירא ליה כהראב"ד שלא נאמר 
 אלא "בתרומת הדשן" ולא בשאר הדשן וכמו שכתב

)שם(. דבמסכת פסחים )דף כו ע"א( אמרו  מהר"י קורקוס
והרי תרומת הדשן דנעשית מצותו ויש בה משום מעילה 

שלא יהנה, וכתב רש"י  – ְוָשמוֹּ שלא יפזר,  – ְוָשמוֹּ דכתיב 
)ד"ה תרומת הדשן( בכל יום היה נוטל מלא מחתה 
ונותנה אצל המזבח וכו' כדכתיב "והרים את הדשן" וגו' 
ואסורין בהנאה ומועלין בה כדכתיב "ושמו אצל המזבח" 
אלמא טעונה גניזה. וכן במסכת תמורה )דף לד ע"א( 

ם איתא כי תניא הא מתניתא בתרומת הדשן תניא דלעול
שלא יפזר.  - ְוָשמוֹּ כולו,  - ְוָשמוֹּ בנחת,  - ְוָשמוֹּ אסור דתניא 

ְקדש אסור "במלא  ופירש רש"י )ד"ה כי תניא( הא דאפר הֶׁ
קומץ של הדשן" קאמר שהכהן תורם בכל יום שחרית 

 ְוִדְשנּו ֶאת ַהִמְזֵבחַ ונותנו אצל המזבח עכ"ל, והכתוב 
זבח ולא על בודאי מיירי על שאר הדשן שהיה על המ

תרומת הדשן שמצוה היא בכל יום, וכמו שפירש רש"י 
יטלו את הדשן מעליו עכ"ל, שזהו הוצאת הדשן  -ודשנו 

שעל המזבח ולא תרומת הדשן, )כי בתרומת הדשן היו 
לוקחין רק קומץ כדרש"י בתמורה דלעיל, ולא היו נוטלים 
את כל הדשן, ועוד דלמה שיצוה בנסוע המחנה שיקיימו 

תרומת הדשן(, ואם כן רש"י לשיטתו "שבשאר מצות 
הדשן" אין צריך להזהר שלא יפזרנו כי אם בנחת ובמקום 
שהוא מוצנע ומשתמר מן הרוח ודלא כהרמב"ם, ושוב 
הדרא קושיית הראשונים לדוכתא "ואם היו משליכין את 

 העפר מה צריך לדישון".
 יישוב נוסף לקושיית הראשונים
היא גופא מה שבא ואולי אפשר ליישב ולומר ד

הכתוב לומר, שלא ישאירו הדשן על גבי עפר המזבח, 
אלא יוציאוהו אל מקום שפך הדשן כשאר הוצאת הדשן 
שהיו מוציאין את הצבור בתפוח כשהיה רבה ואין מקום 
למערכה )כדכתב רש"י ריש פרשת צו ו, ד(, וכאן בנסוע 
המחנה נצטוו שיטלו את הדשן מעל גבי המזבח גם אם 

ה עד שאין מקום למערכה, ויוציאוהו לאותו מקום לא רב
שפך הדשן, כמו שהוציאו את כל הדשן שהיה על גבי 

 המזבח, ודו"ק.
אם לא היה גג למזבח הנחושת, בשעת המסעות היכן 

 היתה האש שירדה מן השמים? 
בפרשת במדבר כתיב ודשנו את המזבח ופרשו עליו 
בגד ארגמן )ד, יג( כתב רש"י ואש שירדה מן השמים, 
רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות, ואינה שורפתו 
שהיו כופין עליה פסכתר של נחושת עכ"ל, וכן כתב 
במסכת זבחים )דף סא ע"ב( על הא דתניא אש שירדה מן 

על מזבח הנחושת השמים בימי משה, לא נסתלקה מ
שבשעת המסעות כופין עליו פסכתר  -אלא בימי שלמה 

המזבח נחושת מלא אדמה ונשאר כך במלאותו, "וכך היו נושאין 

)יתרו כ, המלבי"ם בהתורה והמצוה אותו עם האדמה". וכן ביאר 

 כא( לחד מאן דאמר עיי"ש. 

 ומניחין אותה במקומה.
למסכת חגיגה )דף כז ע"א(  המהרש"ם בהגהותיו והנה

כתב שמדברי רש"י הללו מוכח שהיה גג על מזבח 
הנחושת, דאי לאו הכי על מה נחה האש שירדה מן 

)מדרש בענף יוסף שמים. וציין למה שחידש וכתב 
תנחומא תרומה יא(, ועל כל פנים גם לרש"י צריך לומר 
דאף על גב דבשעת המסעות היו שופכין האדמה 

, מכל מקום היה מכוסה המזבח בטבלה במהמזבח 
העליונה, והאש שירדה מן שמים מונחת עליו גם בשעת 

  .גהמסעות כמו שפירש רש"י סוף סדר במדבר עכ"ל 
)זבחים  בצתבשיטה מקווהאמת שכבר תירץ קושיא זו 

( שעל מה דתניא התם רבי במהרש"םשם אות ו, הו"ד 
נתן אומר מזבח של שילה של נחושת היה חלול ומלא 
אבנים, כתב: והאש של שמים "היה מונח על השפה". 
וכשהיו נושאין אותו היו כופין עליו פסכתר, כדי שלא 
ישרוף את הבגדים שהיו משימין על האש כשמביאין 

 עכ"ד.  המזבח ממקום למקום
)כאן( כתב דבר תימה בהעמק דבר להנצי"ב  והנה

לכאורה, דז"ל: ולפירוש רש"י "צריך לומר שבכל חניה 
וחניה ירד האש". ובזבחים איתא שלא נסתלק האש עד 
בנין הבית בימי שלמה, גם במדרש תנחומא )יא( מבואר 

 כדברינו שהאש היה מונח על הצפוי והעץ עכ"ל. 
וכי לא ראה מה שכתב רש"י והדברים תמוהים לענ"ד 

שם לפרש האיך לא נסתלק האש, והוא על ידי שבשעת 
המסעות היו כופין עליה פסכתר. וגם אי הוה קשיא ליה 
דאם לא היה גג האיך כפו פסכתר ולא ראה דברי השיטה 
מקובצת ונשאר בצריך עיון על רש"י, עם כל זה עדיין דברי 

איך כתב רש"י במקומם עומדים שהאש לא נסתלקה, וה
 שלדבריו צריך לומר שבכל חניה וחניה ירדה מחדש. 

גם מה שהקשה ממדרש תנחומא שמבואר שם 
שהיה גג למזבח, אינו קשה כי רש"י סמך על דברי רבי נתן 
מהמכילתא )שהבאנו לעיל( שסבירא ליה שלא היה גג 
למזבח הנחושת וכמו שהוכחנו מקושיית הראשונים, שב' 

הוה גג אי לא. ורש"י סמך על  הלשונות ברש"י פליגי אי
האי מאן דאמר שלא היה לו גג, והתנחומא סובר כהך 

 מאן דאמר שהיה לו גג. ולא על רש"י תלונתו. 

לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 
 המועדים

ענייני תענית ז' אדר יום פטירת משה 
 רבינו

 ז' אדר

ואלו הימים שמתענים בהם מן התורה בשבעה באדר "
)פרק בתרא של מגילת תענית, שו"ע  רבינו" מת משה
 תקפ ח(.

 תענית ז' אדר
 מנהג חסידים ואנשי מעשה להתענות ביום ז' באדר

לפי שהוא יום פטירת משה  :והטעם)טושו"ע תקפ ב(, 
רבינו )עיין קידושין לח, א(, ומיתת צדיק מכפרת יחד עם 

 תענית תשובה ותפילה )כל בו סג(.
 לידת ופטירת משה רבינו

שבעה באדר נולד משה רבינו ובשבעה באדר נפטר ב

)תוספתא סוטה פרק יא, קידושין לח, א(. מכאן אנו למדים 
שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום 
ומחודש לחודש )שנאמר )שמות כג כו( "את מספר ימיך 

 אמלא" )קידושין שם,  סוטה  יג, ב(.
שרים שנה שנאמר "בן מאה וע מנין שנולד בז' אדר

אנוכי היום" )דברים לא ב( פירש רש"י )שם ד"ה אנכי( 
 "היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי וביום זה אמות".

אמרו חז"ל )קידושין לח, א(  מנין שנפטר בז' אדר

 )לקמן ל, ג(. בפרדס יוסףוהובאו הדברים  ג



 

 8עמ' 

"בשבעה באדר מת משה, לפי שכניסת עם ישראל לארץ 
ישראל היה בעשור לחודש ניסן, ושלושים ושלשה ימים 

רת משה רבינו, ל' יום לבכי ולאבל, ועוד ג' ימים לאחר פטי
להכנת צידה לדרך לפני מעבר הירדן, וכשנחשוב 

 שלושים ושלוש יום מכניסתם לארץ יצא ז' אדר.
"כנפול פור הוא הגורל כיון שנפל פור בחודש  תנא

אדר שמח שמחה גדולה אמר נפל לי פור בירח שמת בו 
בעה באדר משה ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובש

 נולד" )מגילה יג, ב(. 
 יום פטירתו 
: שמשה מת ביום השבת בעת מנחה יש אומרים

בשנת ב' אלפים תפח, ולידת משה היתה בז' באדר ב' 
אלפים שסח )סדר עולם רבא בסדר הקבלה להראב"ד, 
מחזור ויטרי קמא, מרדכי פסחים קה,א, זוה"ק תרומה קנו, 

מנחות ל, א ד"ה א ספר חסידים שנו וכן מובא בתוס' 
 מכאן ואילך(.

"תנא אותה שבת ]שמת בו משה  מקור שמת בשבת
רבינו[  של דיו זוגי היתה ניטלה רשות מזה וניתנה לזה" 
)סוטה יג, ב( ביאר רש"י )שם ד"ה דיו( דיו זוגי שני זוגות 
שני חברים היו בהתחלת היום למשה וסופו ליהושע 

ילך, או"ז ח"ב )חידושי אגדות מהרש"א סוטה יג, ב ד"ה ו

 פט ט(.  
מפירוש רב שר שלום גאון  :ראייה שנפטר בשבת

)טושו"ע רצב ב( על המנהג  לומר צידוק הדין ]צדקתך 
צדק[  במנחה בשבת על שנפטר משה רבינו באותה שעה 
ולכן גם נמנעו מלעסוק בתורה משום שאמרינן חכם 
שמת כל בתי מדרשות שבעיר בטלין )תוס' מנחות ל, א 

 ד"ה מכאן ואילך, אבודרהם צדקתך צדק(.
: שהטעם מהמנהג לאכול ביצים בשבת ראייה נוספת

שאוכלים ביצים בשבת לפי שביצים זה מאכל של אבלים 
וכיון שמשה  רבינו מת בשבת אוכלים משום אבלות על 
משה רבינו )פרי מגדים א"א רצ בשם שיורי כנסת הגדולה 

 רפח ח, תוספת שבת רצ ג(.
ויש אומרים שמשה רבינו לא מת ביום השבת אלא 

עולם הובא בתוס'  מנחות ל, א ד"ה )סדר  בערב שבת
דאיתא בירושלמי )ירושלמי שבת פ"א   :הטעםומכאן(, 

ה"ח( בכ"ח בניסן נפלה חומת העיר יריחו ובו ביום שבת, 
וע"כ יש לומר ר"ח ניסן היה ביום ראשון שאם תאמר ביום 
שני היה א"כ כ"ח ניסן היה ביום א' וכתוב בירושלמי 

מאחר שר"ח ביום א' ר"ח בשבת אלא ודאי ר"ח ביום א' ו
אדר בשבת נמצא שבעה בו ביום שישי ואמרינן במגילה 
בשבעה באדר מת משה רבינו הא למדת שמשה רבינו 

 מת בערב שבת ולא בשבת.
מדכתיב "בן מאה  עוד ראייה שמת בערב שבת

ועשרים שנה אנכי היום" ודרשו חז"ל )ר"ה יא, א( ביום 
פסוק זה ביום  הזה נולדתי וביום זה אמות נמצא שכתב

שנפטר וקשה לומר שכתב את זה על שם העתיד והאיך 
כתב בשבת )תוס' מנחות ל, א, ד"ה מכאן רא"ש פסחים 

 קה, א יג קרבן נתנאל שם י, מרדכי פסחים קה, א(. 
במדרש )במדרש דברים רבה פרק ט ט(,  ועוד כתוב

שמשה רבינו כתב י"ג ס"ת ביום מותו והאיך כתב בשבת 
 קה, ה(. )מרדכי פסחים
שיום שמת משה אותו היום פסק המן  ועוד מובא

מלירד, ואם מת בשבת בשבת לא ירד מן )עיין סדר עולם 
 פרק י בסופו(.

ובו ביום  יש שכתבו שמשה רבינו מת בערב שבת
מלאו ימיו ושנותיו, אבל קבורתו בגיא לא היתה אלא 
בשבת ובין מיתה לקבורה היה מוטל כביכול בכנפי 

חה אומרים צדקתך על שעת הקבורה ולא השכינה ובמנ
על שעת מיתתו )ב"ח רצב ומביא בשם ר' יצחק הדרשן 
 שכן יישב ג"כ הרמ"ע מפאנו מאמר חיקור דן ח"ב פרק יג(.

אין הכוונה דמת בשבת אלא בערב שבת  טעם אחר:
בזמן המנחה מת ולפי שבשבת ניתנה תורה על יד משה 

בערב שבת לא עושים זיכרון בזמן המנחה לבטל המדרש ו
הוצרכו לבטל קביעת בית המדרש דבלאו הכי אין לימוד 

באותו שעה  שעוסקים בצרכי שבת ומה שאמר )רב שר 
שלום( באותה שעה מת הכוונה בשעת המנחה בערב 

 שבת )ט"ז רצב ב(.
יישוב לשיטות שמשה רבינו נפטר בשבת האיך כתב 

 י"ג ס"ת ביום מתו
כתוב במדרש )במדרש דברים רבה ט ט(, כשהגיע יום 
מותו של משה רבינו לקח את ספר התורה שכתב על פי 
ה' והעתיק ממנו )בית אלקים להמבי"ט כה( י"ג ספרים 
ומסר י"ב ספרי תורה לי"ב שבטים.... ומסר את הס"ת 

 לראשי השבטים וספר הי"ג מונח בארון. 
ת ביום וצ"ב לשיטות שנפטר בשבת האיך כתב ס"

 .השבת
פטירת משה רבינו בפועל היתה בשבת  יש שביאורו:

ומה שכתב המדרש שביום מותו כתב הס"ת, הכוונה 
ליום התחלת מיתתו של משה רבינו שהיה ל' יום קודם 
שמת שאז הרגיש שכבר נסתלק ממנו הצלם )עיין קרבן 

 נתנאל על הרא"ש פסחים קה, א פרק י סימן יג אות כ(.
ה כתב בדמעות ]כדברי )הרו"ז מש :ביאור  אחר

בפירושו למדרש רבה פרשת וילך יובא בהמשך( שנשאר 
רק גמר כתיבת הס"ת[ ולא בדיו כיון שזה היה בשבת 
ואסור כתיבה בדיו, ובמשקים אסור רק מדרבנן ועדיין לא 

גזרו רבנן בזה ואחר השבת יהושע בא והעביר עליהם 
יג כ, ספר קולמוס )קרבן נתנאל על הרא"ש פסחים קה, א 

 בן יהודיע ב"ב טו(.
שמשה רבינו כתב על ידי השבעת : ביאור אחר

הקולמוס ואין בזה משום מלאכת כתיבה כלל )של"ה 
הובא בקה"י ב"ק סימן מה וכן בשו"ת חת"ס חו"מ ליקוטי 

 תשובות סימן כט(.
: על פי דברי הפני יהושע )מגילה ג( ביאור  אחר

בת, ולפי זה גם שחידש שתלמוד תורה  של רבים דוחה ש
כאן היה מותר למשה רבינו לכתוב י"ג ס"ת בשבת דהוי 

 ת"ת דרבים ודוחה שבת )שו"ת פני מבין(.
לאחר מיתת משה רבינו הוחזר לו נשמתו  ביאור אחר:

ואז כתב מן "וימת משה עד סוף התורה" )מלבי"ם בספרו 
 ארץ חמדה פרשת יתרו סוף הטעם הראשון(.

פטירת משה נתארך  : יום שישי קודםביאור אחר
בארבעים ושמונה )עיין מדרש דברים רבה פרק ט ט( 
שעות ולא שקעה חמה עד שמת משה במנחה של שבת 
וכיון שנתארך יום שישי היה מותר למשה רבינו לכתוב, 
אמנם על פי השעות היה צריך להיות שבת ולמעלה 
שבת הוא, ונחשב שמשה רבינו מת בשבת ולכן אומרים 

פירוש יד יהודה, שו"ת ה )רמ"ע על פי צדקתך באותה שע
 מנחת אליעזר ח"ד סימן מב(.

הטעם שמשה רבינו כתב בעצמו ולא ציוה שיעתיקו 
כדי שיזכו כולם לקרוא מכתב ידו הקדושה של  זה מזה

משה, כדי שתהא נקבעת בגופם ולא ישכחהו לפי 
שלמדוה מפי הגבורה )ש"ך על התורה פרשת וילך, רבי 

 י האר"י ז"ל(.מרדכי הכהן מתלמיד
 בשאלה האיך כתב ביום אחד י"ג ס"ת

כמבואר שמשה רבינו כתב י"ג ספרים ביום מותו האיך 
 כתב הרי על פי הטבע לא יתכן לכתוב י"ג ס"ת ביום אחד 

שכתיבת ס"ת נעשית בדרך ניסית על יד  יש מבארים
השבעת הקולמוס )שו"ת חת"ס תרו"מ סימן כט בשם 

 השל"ה(.
אין הכוונה שכתב כולם בשלימותם אלא  :ביאור אחר

הכוונה שהיו כבר כתובים דכל מה ששמע באותו יום 
כתב והיה חסר בכל התורה רק סיום מפרשיות 
האחרונות וזה הוא כתב ביום האחרון )הרו"ז בפירושו 
למדרש רבה פרשת וילך, שו"ת אבני חפץ סימן פ, שו"ת 

 יד יצחק(.
 

ריינר, מח"ס לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן 
 'וטהר לבנו' עה"ת ומועדים

 איך התארכו בדי הארון

ן ָלֵשאת ֶאת  ת ָהָארֹּ ת ַעל ַצְלעֹּ ְוֵהֵבאָת ֶאת ַהַבִדים ַבַטָבעֹּ
ן ָבֶהם )כה, יד(  ָהָארֹּ

בנביא מלכים ח' ח' כתוב "ויארכו הבדים ויראו ראשי 
הבדים מן הקדש על פני הדביר, ולא יראו החוצה ויהיו 

יום הזה", ומפרש שם רש"י שהכוונה שהבדים שם עד ה
נראו  בפרוכת שכנגד הפתח באמה טרקסין, יכול יהיו 
מקרעין בה ויוצאין, תלמוד לומר ולא יראו החוצה, הא 
כיצד, דוחקים ובולטין ) ע"פ הגמרא ביומא נד א(, וכוונת 
רש"י שבין קודש הקודשים להיכל היה אמה שהפרידה, 

פרוכת והבדים של הארון היו  ובאמה זו כנגד הפתח היה
 בולטים בה כלפי חוץ אבל לא קרעו את הפרוכת.

שלא הסירו  -וכתב הרד"ק "ויהיו שם עד היום הזה" 
את הבדים עוד מן הארון כמו שכתוב "לא יסורו  –אותם 

ממנו", וגם לא החזירו אותם לאחוריהם, אלא היו הבדים 
שימשו כי הבדים כבר לא  –משוכים לפני הדביר לעולם 

יותר למשאות, וזהו עד היום הזה, וא"כ דלתות שער 
הדביר שהיו מזהב לא היו נסגרות לפיכך הוצרך שלמה 

 לעשות פרוכת להיות מבדילו.
ויש לדון האם הבדים האריכו בנס או בידי אדם, 
וכמובן זה תלוי גם במחלוקת איפה היה מונח הארון 
בקודש הקדשים, אם בקצה לצד כותל מערבי כדעת 
הרמב"ם והרשב"ם ועוד ראשונים, שממילא בוודאי 

 20וחצי אמות לפחות,  22הבדים התארכו בנס לאורך  
אמות היה חלל קודש הקדשים ועוד עובי הפתח שהיה 
אמה ועוד אמה וחצי רוחב הארון שבנס לא תפס מקום 
בקודש הקדשים, ובפשטות אורכם הטבעי של הבדים לא 

בינו עשה את הארון היו יותר מעשר אמות שהרי משה ר
אמות  10עבור הקודש הקודשים שבמשכן שגודלו היה 

 על עשר אמות.
ולפי דעות אלו שבנס התארכו הבדים עד שבלטו 

דלתות מצופות  4החוצה מובן מדוע שלמה המלך בנה 
דלתות בסוף האמה טרקסין  2זהב לפתח קודש הקדשים )

החיצונה הסמוכה להיכל שכאשר הם נפתחו נפתחו 
קודש הקודשים וכיסוי את עובי קיר של הפתח, ועוד כלפי 

דלתות שהיו בתחילת האמה טרקסין הצמוד לקודש  2
הקדשים שנפתחו על הדלתות הראשונות, כי רק צד 
הדלתות שהיו לכיוון קודש הקדשים היו מצופות זהב, וכך 
הדלתות הפנימיות כיסו את אחורי הדלתות החיצוניות 

א אם בגלל הבדים הדלתות שלא היו מצופות זהב(, והלו
היו פתוחות תמיד אם כן בשביל מה שלמה המלך בנה 
את הדלתות, שהרי דלת שאינה עשויה לפתיחה וסגירה 
אין בה צורך לכאורה? ויתכן ששלמה המלך תכנן שיסגרו 
את הדלתות בקודש הקודשים, ורק בגלל הנס שהתארכו 
הבדים לכן בסופו של דבר לא הצליחו לסגור את 

ת, ובכל זאת הפרוכת היא שכיסתה את הפתח הדלתו
 של קודש הקדשים. 

 במעשה אדם או נס? –הבדים בלטו בפרוכת 
דעת הרד"ק שם שהארון בבית המקדש הא' היה 
סמוך לפתח, ולפי זה לא היה נס שהבדים התארכו 

מעצמם ובלטו החוצה בפרוכת, אלא שהכהנים משכו 
יתה כדי את הבדים החוצה שיבלטו בפרוכת, והמטרה הי

שיהא נכנס שם כהן גדול ביום כיפור להקטיר בין הבדים 
ולא יתעכב ויפנה הנה והנה, אלא מיד יגש למקום הנכון 

 בין הבדים שראה את מיקומם בבליטה בפרוכת. 
והנה רש"י בדברי הימים כתב: ורבי פירש, שהכהנים 
רצו להכניס הארון עם בדיו בדביר ולא הספיקו כי הענן 

ה' ולא יכלו להביא את הכרובים עד כותל מלא את בית 
מערבי ממש ועל כן היו בולטים בפרוכת, וממשיך רש"י, 
אך קשה לי שכתוב "ויהי בצאת הכהנים" ורק אחר כך 

 כתוב "מלא כבוד ה' את בית אלקים".
ולכן הביא רש"י פירוש נוסף )ור' יוסף זצ"ל פי'( 



 

 9עמ' 

"ויתארכו" לא נאמר דמשמע ויתארכו הן עצמן אלא 
ויאריכו" משמע אחרים מאריכים אותם והכוונה "

שהאומנים האריכו את הבדים עד לעשרים והיו נוגעים 
שתי קצותם לכותל מזרחי ושתי קצותם לכותל מערבי, 
וקצת פלא בדבריו שהרי בכדי שהבדים יהיו בולטים 

 ?? 20אמות ולא עד  21בפרוכת היה צריך להיות לפחות 
ומנים האריכו אלא ייתכן בדעת רש"י שבאמת הא

אמות שיהיה מקצה קודש הקדשים  20את הבדים לאורך 
ועד קצהו, וכפי שכתב רש"י במסכת מנחות צח' שהארון 

אמצע קודש הקדשים ממש, ובכל צד היה  –היה במרכז 
אמות מהארון עד לקיר, כי מקום הארון בנס היה,  10

 20שהרי קדש הקדשים בבית המקדש הראשון היה 
כתב רש"י שהבדים היו בולטים אמות, ובכל זאת 

 בפרוכת.
ואילו מתוך הגמרא במנחות היה מקום לפרש דברי 

 20רש"י כדברי הרד"ק שאת הבדים האריכו לאורך 
אמות, ומשכו אותם החוצה שלא יהיה חלק לפני הארון 

אנשים,  4וחלק אחרי הארון בשווה כמוכן למשא של 
דרך אלא משכו שיהיה רוב הבדים לכיוון החוצה כך שב

הטבע בפעולה אנושית הבדים בלטו בפרוכת, אומנם 
רש"י בדברי הימים כתב מפורש שהאריכו את הבדים עד 

אמות, לא בכדי למשוך אותם החוצה לעשות בידי  20
 20אדם בליטה בפרוכת, אלא בכדי שיהיו הבדים באורך 

אמות ]ובפשטות זה לא כולל מקום הבדים שהיה מקביל 
ה בנס[, כך שיהיו שתי קצותם וצמוד לארון שמקומו הי

 נוגעים לכותל מזרחי ושתי קצותם לכותל מערבי.
וגם משמע מהגמ' שבמראה הבליטות בפרוכת 
התקיים פסוק, ובפשטות משמע שעל ידי נס התקיים 

 הפסוק. 
ונראה לבאר בדעת רש"י, שהארון עמד במרכז 
ואמצע קודש הקדשים ממש, ואכן האריכו האומנים את 

אמות מלבד מקום הארון שמקומו היה  20הבדים לאורך 
בנס במטרה שימלאו את כל שטח קודש הקדשים מקיר 

אמה. ולמרות כוונתם שיגיע עד הקיר  20לקיר בדיוק 
המזרחי ששם הפתח, נעשה נס והבדים התארכו עוד 

ועוד קצת אמות, כך שהבדים בנס עברו את  21קצת לכדי 
יכל, וגם האמה טרקסין שהפרידה בין קודש הקדשים לה

לכיוון ההיכל,  –הספיקו להבליט את הפרוכת כלפי חוץ 
אמות  10והיות ועיקר ההארכה הייתה בידי אדם )מעד 

אמות( לכן כתוב ויאריכו ולא  20בתקופת משה לכדי 
ויתארכו וכפי שדייק רש"י, ואכן זה היה חידוש שלמרות 
שהיה נס והתארכו הבדים עוד קצת, בכל זאת לא נהיה 

כת, וכמו כן הנס הוכיח שהתקיים הפסוק קרע בפרו
 שמוכיח את קרבת ה' לעם ישראל.

דלתות לקודש  4ולפי הסבר זה מבואר מדוע הכינו 
הקדשים, למרות שבסופו של דבר הדלתות היו פתוחות 
תמיד בגלל שהבדים התארכו החוצה ולא יכלו לסגור את 
הדלתות, ואם בכוונה תחילה שלמה תכנן בפעולה 

יט את הבדים החוצה עד לפרוכת, אם כן אנושית להבל
 לצורך מה הכין את הדלתות?

ואם נאמר כדברי רש"י יבואר שהתוכנית הייתה 
אמות שיגיעו מקצה לקצה של קדש  20שהבדים יהיו 

הקדשים ולא יעברו את פתח קדש הקדשים, ולכן התאים 

להכין דלתות, רק מחמת הנס שהבדים התארכו עוד יותר 
פתוח את הדלתות ולהסתפק  לכן נאלצו להשאיר

בפרוכת לצניעות קדש הקדשים וכדברי רש"י במנחות 
שם. ויתכן שמתחילה לפני נס התארכות הבדים עשו את 
הפרוכת רק שתכסה את קודש הקדשים בעת פתיחת 
הדלתות, או לדמות את הבית המקדש לפרוכת שהייתה 

 במשכן, ששימשה להזאת הדמים עליה.
דשים בבית המקדש למה היו דלתות לקודש הק

_____________________________________________________________________________________________ 
ינו בחיי חוץ מאלו המופיעים בפרשת העגל כמש"כ שם רב א

 ע"ש.
ומוסיף שם רבינו בחיי "ושכינה שורה עליו במצות תפילין  ב

 הראשון
דלתות בית המקדש הראשון לא הגיעו  4כאמור קודם 

לכדי פתיחה וסגירה אלא היו פתוחים תמיד, בגלל 
הבדים שהתארכו, ובכל זאת הקב"ה מסובב הסיבות 
בוודאי לא גרם ויצר שיהיה דלתות מיותרות כביכול 
בבית המקדש, אלא נראה שהיה בהם מסר ומשמעות 

 עצומה.
כי הנה במשכן היה רק פרוכת אחת  ונראה,

שהפרידה בין ההיכל לקודש הקדשים, ואילו בבית מקדש 
פרוכות ובניהם היה חלל מעבר כמו שביל,  2השני היו 

והכהן גדול היה נכנס בצד אחד בהיכל עד שהגיע לקצה 
השביל השני ומשם נכנס לקודש הקדשים, כך יצא 

 גדול.שתמיד קודש הקדשים היה מכוסה בביאת הכהן 
ואילו במשכן וכן בבית ראשון שבסופו של דבר 
הדלתות היו פתוחות והיה רק פרוכת אחת אם כן 
בכניסת הכהן הגדול לקודש הקדשים וביציאתו משם 
היה פתח פתוח שיכלו לראות את קודש הקדשים מתוך 
ההיכל, וממילא נוצר כאן כביכול דירוג שבמשכן כביכול 

אילו בבית שני היה היה קודש הקדשים יותר פתוח, ו
כביכול אטום, ואילו בבית ראשון היה מצב ביניים, מצד 
אחד דלתות המבטאות סגירה, מצד שני הן היו תמיד 

 פתוחות.
ואין לי סיג ושיח בנסתרות, אבל יתכן שבמשכן שבנה 
משה רבינו נביא הנביאים לבית ראשון ואחריו בית שני 

היה שם סגירה שאפילו לא היו בו ארון וכרובים ובכל זאת 
מוחלטת של קודש הקדשים, מה שמבטא באופן מיוחד 
את 'הביאני המלך חדריו', ואולי לכן ברגלים בימי בית שני 
היו מגלים את הפרוכת ומראים לעם ישראל את הצורות 
שהיו בקירות קודש הקדשים שהוכיחו על אהבת הקב"ה 
לעם ישראל )יומא נד(, כי בעת הרגלים יש גילוי אהבה 

 הקב"ה לעם ישראל. מצד
 סוד חמישים-בקודש הקדשים 

בקודש הקדשים 'סוד חמישים', ואין לי עסק 
בנסתרות, ולפי האמור אולי אפשר להוסיף בדרך רמז, 

אמות  20שהרי קדש הקדשים בבית מקדש הראשון היה 
אמות גובה הכרובים  10ועוד  40אמות, שזה ביחד  20על 

 שעשה שלמה, הרי הכל ביחד חמשים.

לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 
 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 ועשו לי מקדש לדורות!

ל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה  ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתוָֹּכם: ְככֹּ
ְתָך ֵאת ַתְבִנית ַהִמְׁשָכן ְוֵאת ַתְבִנית ָכל ֵכָליו ְוֵכן ַתֲעשּו  אוֹּ

 ט(-)כה, ח
נבוא ונצייר האיך שהנך מתיישב ללמוד הפסוק וגם 
פרש"י וכן תעשו "לדורות", וזוכר אשר הוא הלכה פסוקה 

הלכה למעשה, )בית הבחירה פ"א ה"א(  -ברמב"ם 
מוכן להיות מקריבים בו מצות עשה לעשות בית לה' "

שנאמר ועשו הקרבנות וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה 
קקות לקיימה בפועל.. ...", ונתעורר ההשתולי מקדש

ומחכה לו בכל יום שיבוא לשמוע קול מבשר על ההרים.. 
וכאשר הנך עומד וחושב, ודאגתך בלבך, ונתקיים בך 

מקרא שכתוב "ְדָאָגה ְבלֶׁב ִאיש" )י"ב, כ"ה(, חבירך המבין 
ְוָדָבר טוֹּב " -אותך מקיים המשך הפסוק כפרש"י שם 

תשמח את הדאגה יעסוק בתורה והיא  -" ְיַשְמֶחָּנה
 שבלבו ותצילנו ממנה..

 רמ"ח ורמ"ח

הוא מתחיל להראות אותך רמז נפלא ברבינו בחיי 
בפרשת פקודי )שמות מ' ט"ז( שמהפסוק "ועשו לי מקדש" 
בפרשת תרומה עד פסוק זה "כן עשה" יש רמ"ח פעמים 

שבראשו ובזרועו כנגד המוח והלב שהם כנגד שני הכרובים, 

 -ומכאן תוכל להתבונן דוגמת המניח תפילין וכמה גדול כוחו!" 

ויש לברר כי בהמשך מבואר אשר הלב כנגד החלק השני של 

, והם כנגד הרמ"ח איברים שבאדם, כי אהלשון "עשייה"
לם, וכולל כל העולם, כן כשם שהמשכן שקול כנגד העו

הוא כולל כל התורה ברמ"ח עשה שבה, גם את האדם 
, כי האלקים עשה את זה לעומת זהברמ"ח איברים שבו.. 

 ע"ש.
 האדם כדמות עולם קטן

המחשבה מתחילה לעבוד.. "האם אמנם יש שייכות 
ביני לבין המקדש והמשכן? האם יש עוד סיכוי לקיים 

שוטו ממש?" ובלי ליתן לדורות, כפ-ה"ועשו לי מקדש"
רווח מספיק להתבונן בזה.. הוא מראה לך תיכף דבריו של 
האבן עזרא )שמות פרק כ"ה פסוק מ'( וז"ל והיודע סוד 
נשמתו ומתכונת גופו יוכל לדעת דברי עולם העליון. כי 

. והוא היה סוף בריאתו בארץ האדם כדמות עולם קטן
הזכיר כי וסימן לדבר בגדול החל ובקטן כלה. והגאון 

שהוא עולם אמצעי  שמונה עשר דברים הם במשכן
, עכ"ל! הרי יש וככה העולם הקטןוכמוהם בעולם העליון 

 אמנם בי בתוכי בעולם הקטן, דוגמת המשכן?!
 ביאור הדברים

ואז הוא מרחיב לגלות לך הדברים על אתר ממש 
הועתק בקצירת האומר דברים נפלאים  -ברבינו בחיי 

)א(  -"המשכן ]הוא[ על שלושה חלקים: -ממש וכה דבריו 

לפנים מהפרוכת, )ב( חוץ לפרוכת, שהוא אהל מועד, )ג( 
וכן מצינו האדם שהוא עיקר הכל שהוא חצר המשכן. 

והוא  דוגמת המציאות בשלושה חלקיו ונקרא עולם קטן,
נחלק לשלושה חלקים. )א( החלק הראשון שבמשכן 

ובים שהם לפנים מהפרוכת, ושם הארון והלוחות והכר
כלים פנימיים נעלמים, והם המרכבה לשם יתעלה, כמו 

וכנגדן באדם  -שכתוב )תהלים פ, ב( "יושב הכרובים", 
עולם הדיבור והוא הראש, שהוא משכן החכמה, ושם 
השכל שופע על המוח, כי הצדיק השלם מרכבה 

 .בלהקב"ה, וכמו שהיו אבות העולם
 רמז נפלא

זה של רבינו בחיי, וברגע שהנך גומר ללמוד החלק ה
חבירך מדפדף מיד להראות לך מש"כ הש"ך עה"ת )כ"ה, 

והנשמה נתונה בראש נגד י"א( גמטרי' נפלא בזה וז"ל 
אל"ף רי"ש ( "-, ארון )במילואו הואהלוחות שהיו בארון

 ", עכ"ל!שם הנשמה" גימטריא "וא"ו נו"ן
וחבירך הטוב המראה עיניך במראות אלקים רוצה 

ארון הקודש )בלי שהנך מצליח לראות להמשיך אודות ה
סוף דברי הרבינו בחיי אודות החלק השני מחוץ לפרוכת 
ששם השולחן והמנורה ומזבח הקטורת שהן כלים 

וכנגדן באדם הוא הלב שהוא  -נכבדים פנימיים 
מהאיברים הפנימיים, שכל החיות תלוי בו וכל הגוף 
 מתקיים בתנועתו. ואודות החלק השלישי חצר המשכן,
בו היה מזבח הנחושת והוא מזבח העולה אשר עליו 
מקריבים הקרבנות, ושם בעלי חיים מקבלין הפסד, אשר 

ושואל  -כנגדן באדם עולם הטבע והוא מהטבור ולמטה( 
אותך האם הדברים כבר מתיישבים על לבך? אשר יש 
בכל אחד מאתנו ארון ולוחות.. שהרי בזה מבינים.. 

שממשיכים יכולים להבין וברשותו שואלו "אולי לפני 
הדברים יותר? האם הכוונה כפשוטו שיש בכח אחד 
מאתנו מרכבה שלימה דוגמת המשכן?! אולי יכולים 

 להתבונן בזה לפני שממשיכים "בזה מבינים.."

והנך מתיישב ולומד דברי רבינו בחיי בשלימותם 
וזכית  -בפנים, והרי נתגלה לעיניך אור חדש ותורה חדשה 

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך" והנך  לקיום הפסוק
לדורות" כפשוטם -מתבונן אולי דברי רש"י "וכן תעשו

ת"! ומרוב חדוה ושמחה על הביאור -ו-ר-ו-ד-ממש.. "ל
הזו... ת"ח העומד בביהמ"ד רואה בך קיום הפסוק "שש 
אנכי על אמרתיך...", מתקרב אליך, ווהנך שואל אותו 

וונה בדבר רש"י בחרדת הכבוד האם אולי זהו הכ

 בהערה הבא.ע האבל מועד, וצ"ב וע" -המשכן 



 

 10עמ' 

 "לדורות"...?
 "נפש החיים"!

חיוך גדול נראה על פניו, ובלי אומר ובלי דברים הולך 
למדף הספרים, ולוקח נפש החיים, ומראה לך הכתוב שם 

ובלי להאמין הנך לומד דברים יסודיים  -בשער א' פרק ד' 
"ויש לומר על דרך זה הכתוב  -בבניית המשכן והמקדש 

ועשו לי מקדש גו' ככל אשר אני מראה אותך וכו' וכן 
ל דרשו )סנהדרין ט"ז( וכן תעשו לדורות, תעשו, ורז"

אל תחשבו ולדרכינו יש לומר גם כן שרוצה לומר 
שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, אלא תדעו 
שכל תכלית רצוני בתבנית המשכן וכל כליו, רק לרמז 
לכם שממנו תראו וכן תעשו אתם את עצמיכם שתהיו 

יו )!!( כולם אתם במעשיכם הרצויים כתבנית המשכן וכל
, קדושים ראוים ומוכנים להשרות שכינתי בתוככם ממש

שככל אשר אני  בתוכם דייקאזהו ועשו לי מקדש ושכנתי 
מראה אותך את תבנית המשכן וגו', תכלית כוונתי שכן 
תעשו את עצמיכם, וכן אמר הוא יתברך שמו לשלמה 
אחר גמר בנין המקדש )מלכים א' ו'( הבית הזה אשר 

הוא רק אם תלך בחקתי גו' ושכנתי בתוך עמי אתה בונה 
 אישראל דיקא".

כמובן אשר גברה השמחה למעלה מן המשוער.. 

ובפרט ובמיוחד כאשר דברי התניא בריש פרק ל"ו בשם 
שתכלית בריאת עולם הזה הוא חז"ל מצלצלים באזניך "

" ומקבל הכל שנתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים..
 פנים חדשות..

 ושיע במלחמת היצרעוזר ומ
לאחרי כמה שעות.. כאשר כבר חוזרים הביתה 

הוא השטן הוא היצר הרע הואה מלאך  והמלך זקו וכסיל
המות אשר לא ינום ולא יישן.. משתדל בערמתו לעורר 
ולהכשיל אותך באיזה איסור רח"ל.. וכדרכו בטומאה הוא 
משתדל בכל עוז.. ופתאום הנך זוכר "האם בעמדי על 

בחצר היכל המלך הייתי עושה כזאת מרד...  אדמת קודש
ומי יאמר כאשר הנני עומד בחדרי המלך פנימה הייתי 
חושב מלעשות דברים כאלו?! אתמהה! וק"ו בן בנו של 
ק"ו אשר אני בעצמי נשמת המשכן עצמה! וזאת מעורר 

ודברי רבינו יונה )שער ג', קנ"ח( עוזר אותך  -אותך לקיים 
ישיו קדושים, בשגם הכלים כפשוטם "ראוי שיהיו מקד

 -שעובדים בהם לפני השם יתברך צריכים להיות קודש" 
ל שזכה לנצח אותו ולא נכשל להיות -ותודה לא

 שחכמתך יהיה מרובה ממעשיך.. 
ויהי בבוקר ומתיישב ללמוד לפני התפלה, בקידושין 
דף ס"ו. במעשה דינאי המלך.. ומעיין במהרש"א ורואה 

הציץ הוא כתר כהונה )!( דברים נפלאים ממש אשר 
שנאמר בהן   בוהתפילין של ראש הוא הכתר תורה!!

"למען תהיה תורה ה' בפיך". ואז נכנס חבירך הטוב 
לביהמ"ד.. והוא מחייך בשמחה רבה ואומר לך הן הן 
הדברים שרציתי להוסיף לך אתמול.. "ובזה מבינים.." הרי 

ל דברי רש"י בפרשת השבוע מגלה לנו אשר הזר זהב מע
הארון הוא סימן לכתר תורה. והרי לאור הדברים 
שהראיתיך לך אתמול אשר הראש דוגמת הארון אשר 
בו הנשמה, נמצינו למדים כי הזר זהב מעל הארון מתקיים 

והנך  -כפשוטו ממש בהנחת התפילין שעל הראש 
 משעבד בזה הנשמה שבמוחי...

אין לנו מילים לתאר לכם אופן ההנחת תפילין בו 
בין אם היה המניחן ת"ח שנמשל לארון בגמרא  ביום..

יומא עב: ובין אם היה מהמחזיקים בתורה הנמשלים 
והרי אין הענינים  -לבדי הארון )ע' ש"ך עה"ת וכלי יקר( 

משלים או תוארים מופלגים, אלא דברים כהווייתן 
המבוארים בחז"ל וספה"ק, שנזכה להתעורר לאור 

 ר.דבריהם הקדושים הלכה למעשה, אכי"

_____________________________________________________________________________________________ 
העירני האברך היקר הר"ר עזריאל טורנר שליט"א אשר בנפש  א

החיים מבואר שה"לב" הוא הקודש הקדשים ואילו כאן ברבינו 

 וצ"ב. -בחיי ובגר"א באדרת אליהו בפרשת תרומה מבואר אחרת 
והמציינים מראים לך אשר הדברים כופלים עצמם בכמה  ב

ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, 
 'מח"ס 'מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 תלמוד תורה ובנין בית המקדש

 ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתוָֹּכם )כה, ח(
ֶהֶלת ֲהֵבל על הפסוק )קהלת א, ב(  'ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר קֹּ

ל ָהֶבל' "כד חזא שלמה , כותב התרגום )שם(: ֲהָבִלים ַהכֹּ
מלכא דישראל... ית מלכות רחבעם בריה דעתידא 
לאתפלגא... וית ירושלם ובית מקדשא דאינון עתידין 
למחרב, וית עמא ישראל דאנון עתידין למגלי, אמר 
במימריה: הבל הבליא עלמא הדין... כל מה דטרחית אנא 

דימות  ודוד אבא כולא הבלו. מה מותר אית לאנש בתר
מן כל טורחיה דהוא טרח תחות שמשא בעלמא הדין 

 , ע"ש.אלהין למעסק באוריתא..."
 "מה מותר אית לאנש... אלהין למעסק באוריתא!"

זכיתי לשמוע את דברי התרגום הנ"ל מהגה"צ רבי 
יצחק גרינברג זצ"ל, והוא היה מוסיף ומדגיש שכוונת 

 "כל מה דטרחית אנא ודוד אבא כולאשלמה המלך: 
חבל היה  -כל מה שהתעסקנו בבנין בית המקדש  -הבלו" 

"מה מותר אית  -על הזמן! הייתי צריך ללמוד תורה 
 .לאנש... אלהין למעסק באוריתא!"

פעם הזדמן הגה"צ הנ"ל יחד עם מו"ר הגאון רבי חיים 
, ואף אני הקטן הייתי באותו מעמד, והעזתי פני גקמיל זצ"ל

"ל את ששמעתי מהגה"צ וסיפרתי למו"ר הגר"ח קמיל זצ
 הנ"ל, כלומר התרגום עם תוספת הדברים הנ"ל.

מו"ר זצ"ל התפעל כמובן מהדברים, אך הקשה מיניה 
וביה: הרי בנין בית המקדש היא מצות עשה דאורייתא 

"והמצוה העשרים היא שצונו ]עיין סה"מ לרמב"ם מ"ע כ: 
[, לבנות בית עבודה... והוא אמרו יתעלה 'ועשו לי מקדש'"

 ?"הבל הבלים"וכיצד ניתן לומר על זה 
* 

יותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה מלבונה בית 
 המקדש

מותיב, ואיהו מפרק בלשון אפשר,  -מו"ר זצ"ל  -איהו 
אודות דברי  -על פי דברי ט"ז )יו"ד סימן רנא( הנודעים 

"יכולים לשנות אפילו מתלמוד תורה המחבר )שם(: 
מון בכל שנה, לפי שהוא לצורך שלשים פשיטים להג

"רש"ל הקשה על זה, , וכתב שם הט"ז: הצלת נפשות..."
ותימה, הלא מסקינן סוף פרק קמא דמגילה, גדולה 
תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, עכ"ל. ואין כאן קושיא, 
דודאי אין לך דבר עומד בפני פיקוח נפש, אלא דהתם 

בא  אומר דיותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה ולא
לידו הצלת נפשות, ממי שבא לידו הצלת נפשות, ועל ידי 

, כך כך צריך לבטל תלמוד תורה ולעסוק בהצלת נפש"
כאן, יותר היה לו זכות אילו יכל להתעסק בתורה ולא 

 להיות נצרך לבטל מלימודו לבנין בית המקדש.
ועיינתי בט"ז בפנים, וראיתי שהדברים כמעט 

.ואין להקשות ממה "..מפורשים שם בהמשך דבריו: 
דאיתא שם, גדול תלמוד תורה מבנין בית המקדש, שכל 
זמן שברוך קיים לא עלה עזרא לבנין בית המקדש? דהתם 
עלה זרובבל לבנות בית המקדש ולא נתבטל בנין בית 
המקדש בשביל שלא עלה עזרא, אלא שעזרא לא רצה 
להצטרף עמו כי תלמוד תורה גדול מזה, ונמצא הוה זה 

 .היא דלעיל..."ממש כה
וכמדומה שהדברים מוכרחים מסוגית הגמרא )מכות 

"אמר רבי יהושע בן לוי... אמר דוד לפני הקב"ה: ריבונו י.(: 
של עולם, שמעתי בני אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה 
ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל, ושמחתי; 

וב לי יום אחד אמר לו הקב"ה: כי טוב יום בחצריך מאלף, ט
שאתה עוסק בתורה לפני, מאלף עולות שעתיד שלמה 

. תענית  טז. מגילה כח. מקומות במהרש"א יומא ח. עב: סוכה כח

 ב"ב ס: ע"ז מד. מנחות לה:
ועל כן הנני מקצר בתארים, ויהיה זה פרט  -גדול מרבן שמו   ג

היוצא ללמד על הכלל, שבכל הפעמים שהנני מזכירו הנני מקצר 

 , דו"ק היטב!בנך להקריב לפני על גבי המזבח"
 goldm@enativ.comלתגובות: 

מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ 
פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס 

 וקונטרס השביעיתגבולות ישראל 

 טלטול כלי היתר כשאפשר בענין אחר

 ְוָנַתָת ַעל ַהֻשְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְלָפַני ָתִמיד )כה, ל(
בהלכות מוקצה שנינו, כלי שמלאכתו לאיסור )פי' כלי 
שרוב תשמישיו הוא לצורכי איסור( אסור לטלטלו כי אם 
לצורך גופו ומקומו )שו"ע סי' ש"ח סעי' ג' מ"ב סק"י(. כלי 
שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אף מחמה לצל, אבל 
שלא לצורך כלל אסור, כתבי הקודש ואוכלין מותר 

 רך כלל )שם סעי' ד'(.    לטלטלו אף שלא לצו
ומקור הדין הוא מהסוגיא בשבת )דף קכ"ג ע"ב(, 
בראשונה בימי נחמיה בן חכליה )בבית שני( גזרו על 
טלטול כל הכלים כדי לגדור גדר להחמיר באיסורי שבת 
מפני שהיו מקילין בה, ואסרו כל הכלים חוץ משלשה, 

ה מקצוע של דבילה וזוהמא ליסטרן של קדרה וסכין קטנ
שעל גבי השולחן, ופרש"י דהני תדירין בתשמיש. וכשראו 

שחזרו להזהר קצת באיסורי שבת התירו וחזרו והתירו, 
ומפרש רבא שהתירו כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו 

 ומקומו וכלי שמלאכתו להיתר אף מחמה לצל. 
ודייקו הראשונים מהא דחזרו והתירו מחמה לצל, 

בל שלא לצורך כלל משמע דדוקא מחמה לצל מותר א
אסור. והוסיף הר"ן דכל זה הוא דוקא בכלים, אבל בספרי 
הקודש ואוכלין אין לאסור אפילו שלא לצורך כלל, לפי 
שלא היו בכלל גזירת כלים ולא נאסרו מעולם. וכן ביאר 
בשו"ע הרב )שם סי"ז( דדוקא כלי שמלאכתו להיתר 
שמתחילה בימי נחמיה אסרו לטלטלו, אף שחזרו 

רוהו לא התירו אלא לצורך, אבל כתבי הקודש והתי
 ואוכלין לא נאסרו כלל ונשארו בהתירם. 

והנה הג' כלים שלא נאסרו בגזרת נחמיה, פרש"י לפי 
שתדירים בתשמיש. ולפ"ז כתב המ"ב )סק"כ( די"א דאף 
כלי אכילה שעל גבי השולחן דתדירין בתשמיש לא חלה 

לצורך עליהו תורת מוקצה, ומותר לטלטלם אף שלא 
כלל. ובאשל אברהם )בוטשאטש, מהדו"ת( הוסיף אף 
משקפים וקופסת טבק שתדירים בתשמיש. ויש שהוסיפו 
 )קצוה"ש סי' ק"ח בבדה"ש אות ז'( אף בגדים ותכשיטים.

ולענין 'לחם הפנים' תנן )מנחות דף צ"ו ע"א(, לא 
סידור הקנים )שהיו נותנין במערכת לחם הפנים בין חלה 

יכנס הרוח ביניהן שלא יתעפשו( ולא לחלה להפרידן ל
נטילתן )מן המערכה ישנה( דוחה את השבת )אלא נכנס 
בערב שבת ונוטל הקנים ולמחר מסלק המערכה הישנה 
ומסדר החדשה בלא קנים ולמוצאי שבת נכנס ונותן 

 הקנים ביניהן(. 
ובשבת )שם( אמר ר' אלעזר, דהאי מתני' קודם התרת 

לו מלאכתן להיתר וקאסר כלים נשנו, ופרש"י דקנים א
להו לצורך גופן. ורבה )ויש מהראשונים שגרסו רבא( דחי 
דלעולם לאחר התרת כלים נשנו, טעמא מאי משום 
איעפושי בהאי פורתא לא מיעפש. וכתבו הרשב"א 
והריטב"א דהאי צורך פורתא לא גרע מחמה לצל, ]והיינו 

דפירשו בהאי פורתא לא מיעפש, שקצת עיפוש נעשה 
מועטת זו, אלא דזה לא חשיב אלא כמחמה לצל. בשעה 

אולם לולי דבריו אפש"ל דכונת הגמ' שבזמן קצר כזה 
ליכא כלל עיפוש וחשיב שלא לצורך כלל[, אלא דרבה 
ס"ל כאביי דכלי שמלאכתו להיתר אסור מחמה לצל. 
אולם הר"ן כתב דמכאן מוכח דכלי שמלאכתו להיתר 

א אמרי' שכיון אסור לטלטלו שלא לצורך כלל, שהרי הכ

בזה, כי מי אני להגדירו, וכמובן שנכון הדבר גם בנוגע לשאר מורי 

 ורבותי נ"ע, ואכמ"ל.

mailto:goldm@enativ.com


 

 11עמ' 

שאין לו צורך בטילטול הקנים לכך אף לאחר התרת כלים 
אסור לטלטלם, אף על פי דכלי שמלאכתו להיתר מותר 
אף מחמה לצל. והוסיף דראיה זו היא רק למאן דגריס 
רבא, דס"ל דכלי שמלאכתו להיתר מותר מחמה לצל 
ואפ"ה אסר שלא לצורך כלל, אבל למאן דגריס רבה 

פשר דס"ל כאביי דכשמל"ה אסור מחמה ליכא ראיה, דא
 לצל ולכך כשאין לו צורך בהם אסור.

ובפשוטו פלוגתם, אי צורך קצת חשיב צורך והוי 
כחמה לצל או דלא חשיב צורך כלל. והיינו שהתירו 
הטילטול כשיש לו צורך בדבר כצורך גופו ומקומו או 
כשהוא צורך החפץ כמחמה לצל, והכא ליכא לא צורך 

ורך בחפץ. ויש להוסיף עוד מש"כ האור זרוע בדבר ולא צ
)סי' ל"ז( דההיתר מחמה לצל הוא כדי להציל הכלי גופי' 
דשמא יצטרך לכלי זה בשבת, וכ"כ בספר ההשלמה 
)בשבת שם( דההיתר לטלטל כשמל"ה מחמה לצל 'דכיון 
שעומד בסתמא לתשמיש שבת ממילא כשמטלטלו 

שמלאכתו לצורך הכלי חשיב לצורך שבת', משא"כ בכלי 
לאיסור כיון שרוב תשמישו לאיסור לא עומד בסתמא 
לשימוש בשבת ולכן צורך הכלי לא נחשב צורך שבת והוי 
כשלא לצורך כלל דלא הותר בכל הכלים, ע"ש, ולפיכך 

 בכה"ג שאינו להצלת החפץ ליכא שום היתר. 

ולדינא נראה דכלי שמלאכתו להיתר ויש לו צורך 
חשיב כמחמה לצל, וכדעת בהם קצת, אסור לטלטלו ולא 

הר"ן. דהנה השער הציון )ס"ק י"ג( כתב לענין כלי 
שמלאכתו איסור שהותר לצורך גופו, דהיינו דוקא כשאין 
לו כלי היתר לתשמיש זה, אבל אם יש לו כלי היתר אסור, 
וסברתו שכיון שהיה בזה גזירת מוקצה אז אף שחזרו 

ביא ראיה והתירו מ"מ לכתחילה אין לו לסמוך על זה, וה
משבת )שם( דמפרש רבה )ויש גורסים רבא( מתני' 
דמקלות )פסחים דף ס"ד ע"א( דתנן מקלות דקין וחלקין 
היו שם )בעזרה בפסח שחל להיות י"ד בחול( ומניחו על 
כתפו ועל כתף חבירו ותולה ומפשיט ר' אלעזר אומר 
ארבעה עשר שחל להיות בשבת מניח ידו על כתף חברו 

תיפו )דלא מטלטלי מקלות( ותולה ויד חבירו על כ
ומפשיט, דאפשר דהאי מתני' לאחר גזירת כלים נשנו 
ואפ"ה לא חשיב המקלות צורך גופן כיון דאפשר כר' 
אלעזר, וכתב השעה"צ הרי דאף שהיו המקלות חלקין 
ו'כלי שמלאכתו להיתר הן', אפ"ה כיון שאפשר לעשות 

כתו הפעולה בלאו הכי אין לטלטלן, וכ"ש בכלי שמלא
לאיסור, עכ"ד. ולפ"ז נמצא דאף במקום שהכלי 
שמלאכתו לאיסור מיקל את עשיית הפעולה, אפ"ה כל 
שאפשר לעשותו בלא שימוש בכלי שמלאכתו לאיסור 
אסור לטלטלו, דהרי כשנתנו את הקרבן פסח ע"ג ידיהם, 
ודאי שהיה זה קשה יותר לנושאו. אולם מש"כ השער 

להיתר צ"ע, דלפי זה הציון דהמקלות הם כלי שמלאכתו 
יוצא שאף בכלי שמלאכתו להיתר אם אפשר לו לעשות 
את הפעולה בלעדיו אסור לטלטלו אף כשהוא מיקל את 
הפעולה, )ובפרט למאן דגריס התם רבא(, וזהו תימה, 
דכה"ג ודאי דאין זה שלא לצורך כלל. אולם להנ"ל דצורך 

 קצת לא חשיב כמחמה לצל, אתי שפיר. 
ר, דס"ל להר"ן דכוונת הגמ' שלזמן ובאופן אחר אפש

מועט זה אין כלל צורך, דאל"כ היה חשוב לצורך גופו 
דמותר, שהרי הדין פשוט שמותר לקחת כלי שמלאכתו 

לאיסור לצורך הצלת דבר האסור )מוקצה(, לפי שעתה 
חשיב שיש לו בו צורך גופו ולא איכפת לן שמטרתו בזה 

 בשביל להציל ממון.
החילוק בכשמל"א בין טילטול והדבר תלוי בביאור 

מחמה לצל שאסור לבין טילטול לצורך גופו ומקומו 
שמותר, ובפשוטו היינו משום שהתירו לטלטל בזמן שיש 
לו צורך בדבר, וגופו ומקומו חשיב 'צורך בדבר', משא"כ 
מחמה לצל חשיב שלא לצורך כיון שאין לו צד שימוש 

 בדבר כ"א מניעת הפסד, ולפ"ז פשוט כנ"ל. 
ולם הר"ן למד דיסוד דין מוקצה, משום דבשבת כל א

דבר צריך הכנה מבעוד יום להשתמש בו, כמש"כ רש"י 
בביצה דף כ"ו ע"ב )ד"ה ואי( מדכתיב והכינו, והעתיקו 

המשנ"ב סי' ש"י ס"ק ט"ז, וכלי שמלאכתו לאיסור אינו 
מכינו לשימוש מבעו"י כיון שמסתמא אין בו שימוש 

ימוש אסור, אבל במקרה בשבת, דלמה יהא צריך לש
ויהא צריך לו בודאי דעתו להשתמש בו, ולכן מה שהחפץ 
מוקצה הוא רק לתשמיש איסור, אבל לדבר היתר אינו 
מסיח דעתו מלהשתמש בו כשלא יהא לו כלי אחר. ולפ"ז 
אפשר לומר שמה שאסור מחמה לצל, היינו משום 
דלצורך פורתא אין אדם מכינו מבעו"י, ולכך אף במקום 

היה לו צורך פורתא בעצם הכלי כניד"ד נמי חשיב שי
 כמחמה לצל ואסור.

והנה במתני' ד'לחם הפנים' תנן לא סידור הקנים ולא 
נטילתן )מן המערכה ישנה( דוחה את השבת )אלא נכנס 
בערב שבת ונוטל הקנים ולמחר מסלק המערכה הישנה 
וכו'(. ולמסקנת הגמ' מתני' לאחר התרת כלים נשנו, 
ואפ"ה צריך לסלק הקנים מן המערכה ישנה, אף שאם 

ו לסלק בשבת כיון שצריך לא יסלק בשבת יהיה מותר ל
למקומן להסיר הלחם הפנים, א"כ חזינן חידוש דאף 
שהותר כשמל"א לצורך מקומו, מ"מ לכתחילה צריך 
להסירו מערב שבת כדי לא להגיע להיתר דצורך מקומו. 
ולרש"י שכתב דקנין חשיב כלי שמלאכתו להיתר, יהיה 
חידוש דין, שלכתחילה צריך לעשות מערב שבת כל 

לא להשתמש אף בכלי שמלאכתו להיתר אם תצדקי ש
 יש לו אפשרות לזה, והפוסקים לא הביאו דין זה, וצ"ע. 

מהלכות השבת / הרב אליהו הורביץ, מח"ס 
 'הרחב דעת' י"ג חלקים

מקור מלאכת  –בגדר מלאכת קורע 
 קורע מתיקון היריעות

ת ֵׁשׁש ָמְׁשָזר וגו  ' )כו, א(ְוֶאת ַהִמְׁשָכן ַתֲעֶשה ֶעֶשר ְיִריעֹּ
הגמ' בשבת דף עה. מתקשה היכן הייתה מלאכת 
קורע במשכן, ורבה ור"ז מבארים שכשתפרו את היריעות 
היה קורה שהיו מוצאים מקום שתולעת עשתה נקב קטן 
באמצע היריעה, וא"א לתפור את החור בלבד משום 
שעל ידי זה נעשה קמט ביריעה, ולכך היו קורעים את 

שהתולעת עשתה ובכדי היריעה מלמעלה עד לחור 
 לחזור ולתפרה.

ובגמ' בשבת בדף קה. מבואר שאין חיוב במלאכת 
קורע אלא אם כן קורע על מנת לתפור, שאז מעשה 
הקריעה היא תיקון ולא קלקול ]וכן מבואר כבר במשנה 
בדף עג:[, אך אם קרע שלא על מנת לתפור פטור, והגמ' 

כיסתא,  דנה מהו הקורע ע"מ לתפור, ומתרצת, דעבדה כי
וברש"י מבאר שהכוונה שלפעמים הבגד מתכווץ תוך כדי 
התפירה ונעשה איזה קיפול באחד הבדים ]כעין כיס[, 
וצריך לפרום את התפירה בכדי לסדר את הקפל שיהיה 

 ישר, וזו קריעה ע"מ לתפור.
ובתוס' בדף עה. בד"ה שכן, מתקשה מדוע הגמ' 

בה הביאה ב' מקרים של קורע שהיו במשכן ולא כת
בשניהם את אותו המקרה, ותירץ, שבאמת במשכן לא 
היה כלל מקרה של עבדה כי כיסתא, ומשום שהיו 
אומנים והיו נזהרים שזה לא יקרה, ולכך הגמ' בדף עד. 
הוצרכה לומר שהקריעה הייתה כשהייתה תולעת, והגמ' 
בדף קה לא דנה בקריעה שהייתה במשכן אלא רק 

 לתפור.מביאה מקרה מצוי של קריעה ע"מ 
עוד מתרץ שמפני שמבואר במשנה בדף עג: שחיוב 
תופר הוא כבר כשתופר ב' תפירות בלבד, לכך הגמ' בדף 
קה חיפשה מקרה שקורע רק ע"מ לתפור ב' תפירות ולא 
יותר מב' תפירות, וכלפי זה הביאה את המקרה של עבדה 
כי כיסתא, שבזה שייך שיהיה רק ב' תפירות, אך בנפל בה 

י שזה רק ב' תפירות, שצריך לקרוע דרנא לא מצו
מתחילת היריעה, ולכך הגמ' בדף קה לא הביאה את נפל 

 בה דרנא.
 קריעה שמתקנת את הבגד

ובעצם מה שמבואר שמלאכת הקורע במשכן הייתה 
קלקול הבגד לצורך תיקנו, הנה הביאור הלכה בסי' ש"מ 

סעיף י"ד בד"ה ולא, חידש לומר שמלאכת קורע היא 
מקלקל, אך כשהקריעה היא מעשה תיקון  דווקא כשהוא

 בבגד אין בזה משום מלאכת קורע.
ודבריו הם בביאור הגמ' בשבת דף מח. ובמכות דף ג: 
שרב יהודה אמר רב אמר שהפותח בית הצואר ]קורע 
את חור בבגד במקום שמכניסים את הראש[ בשבת חייב 
חטאת, וברש"י שם מבאר שהאיסור הוא מצד מכה 

ה גומר את תיקון הבגד[, אך הר' אברהם בפטיש ]שע"י ז
בן הרמב"ם ביאר שטעם האיסור הוא מצד קורע, וכך גם 
משמע ברמב"ם בפ"י ה"י, שכלל את דין פותח פי צוואר 

 יחד עם הלכות קורע.
וברמב"ן ובריטב"א במכות ]שם[ מתקשים מדוע 
הרש"י לא ביאר שהחיוב הוא מצד קורע, ותרצו שסבר 

חייב רק כשקורע על מנת  שמאחר ומבואר שהקורע
לתפור, לכך בקורע בית צוואר שאינו על מנת לתפור אינו 
חייב, ובהכרח שכוונת הגמ' לחייב מצד מכה בפטיש, וכך 
גם כתב הכס"מ שם ובב"י בסי' שי"ז ס"ג, והובאו דבריו 

 במג"א שם סק"י.
אך הביה"ל בסי' ש"מ סי"ד בד"ה ולא, נחלק וסבר 

ב רק כשזה ע"מ לתפור, שכל מה שנאמר שהקורע חיי
הוא רק משום שצריך שהקריעה לא תהא קריעה של 

קלקול, אך במקרה שעצם הקריעה היא מעשה תיקון 
א"צ שתהא ע"מ לתפור, ועיקר ראייתו היא מהרמב"ם 
בפ"י הי"א שכתב בזה"ל: וכן המפרק ניירות דבוקין או 
עורות דבוקין ולא נתכוין לקלקל בלבד הרי זה תולדת 

יב, עכ"ל, ופסקם השו"ע בסי' ש"מ סי"ד, ומבואר קורע וחי
שבכל מקרה שלא נתכוין לקלקל חייב למרות שאין זה 

 ע"מ לתפור.
אלא שא"כ חוזרת קושיית הראשונים, מדוע הרש"י 
אסר בקורע בית צוואר מצד מכה בפטיש ולא מצד קורע, 
וגם להלכה פסק השו"ע בסי' שי"ז ס"ג שהחיוב בפתיחת 

ד מכה בפטיש ולא מצד קורע, וצ"ב בית צוואר הוא מצ
 מדוע.

ולזה חידש הביה"ל, שצורת מלאכת הקורע הוא 
שבעצם מעשה הקריעה הוא מקלקל, אך במקרה שעצם 
מעשה הקריעה היא תיקון גמור, הרי שזה מופקע מעצם 
צורת מלאכת הקורע, וא"א לחייב בזה אלא רק מצד מכה 

מור בפטיש, והקורע בית הצוואר הוא מעשה תיקון ג
 בבגד, וזה מופקע ממלאכת הקורע.

ודבריו מחודשים מאוד, שבפשטות הקלקול שיש 
במלאכת קורע זה בעיה שלזה הצריכה המשנה שיהיה 
ע"מ לתפור, אך כשזה לא קלקול כל שכן שיש  לחייב בזה, 
ואילו בביה"ל מבואר שהקלקול הבעייתי הוא חלק 

כלול מצורת המלאכה, ובמקרה שזהו תיקון גמור אין זה 
במלאכה וא"א לחייב מצד קורע, ובאמת האג"מ בח"א 
סי' קכ"ב סוף ענף ז' האריך לדחות את דברי הביה"ל, 
ועיי"ש שביאר ביאור אחר בטעם מדוע אין בפותח פי 

 צוואר משום קורע, עיי"ש. 

ממתנה נחליאל / הרב נתנאל חשאי, ר"מ 
 בישיבת 'תורת אבות' רכסים

המקדש בענין תכלית מצות בניית בית 
 וכליו, וחיוב נשים בבנייתו

 ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתוָֹּכם )כה, ח(
כתב הרמב"ם )ריש הלכות בית הבחירה(: "מצות 

מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, עשה לעשות בית לה' 
שנאמר ועשו לי מקדש".  וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה

וכן הוא בדבריו בספר המצוות )שורש י"ב( וז"ל: "השורש 
השנים עשר... כמו אמרו ועשו לי מקדש שזה מצות עשה 

בית מוכן יבואו אליו אחת מכלל המצות והוא שיהיה לנו 
". ויחוגו ובו תהיה ההקרבה ובו יהיה הקיבוץ במועדים

ש הוא לצורך ומבואר מדבריו דתכלית מצות בניין המקד
 הקרבת הקרבנות ואסיפת עם ישראל ברגל. 

והנה אך ברמב"ן עה"ת )ריש פרשת תרומה( כתב: "
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עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא 
ומבואר מדבריו דעיקר מצות בניית בית המקדש  הארון".

הוא שיהא מקום להשראת השכינה. וכן הוא בדברי 
היא עיקר הכוונה בכל  כיהרמב"ן עה"ת )דברים י' א'( "

". ]ואין לחלק בין משכן המשכן להיות השם יושב הכרובים
 ע' בדברי הרמב"ם ובכס"מ שם[. –למקדש 

 תכלית מצות בנית כלי המשכן

ומצינו מחלוקת נוספת בין הרמב"ם לרמב"ן האם בניין 
כלי המשכן ועשייתם הוא מצוה בפני עצמה או שהוא 

רמב"ם בספר חלק ממצות בניית המשכן, דכתב ה
המצוות )שם( שאין ראוי שיימנה כל מה שאמר בו 
"ועשית ועשית" מצוה בפני עצמה, וכ"כ שם במניין 
העשה )עשה כ'( וז"ל: "וכבר בארנו שזה הכלל הוא כולל 
חלקים, ושהמנורה והשלחן והמזבח וזולתם כולם הם 
מחלקי המקדש והכל ייקרא מקדש". ומבואר שעשיית 

מצות בניית המשכן ואינם מצוה כלי המשכן הם חלק מ
 בפני עצמה. 

אכן הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות )עשה ל"ג( 
כתב: "ולא הוכשר בעיני הטעם שכתב בו הרב שאמר 
שהם חלק מחלקי המקדש, לפי שאין הכלים חלק מן 
הבית, אבל הם שתים מצות ואינן מעכבות זו את זו 

והיינו דס"ל ומקריבין בבית אף על פי שאין בו כלים אלו". 
לרמב"ן שמצות בניית הכלים היא מצוה בפני עצמה. 

 נ"ו[. -]וברס"ג מנה את עשיית הכלים כד' מצוות נ"ב 
והיה נראה לומר דב' המחלוקות הללו בין הרמב"ם 
לרמב"ן מיתלא תלי אהדדי, דלדעת הרמב"ם שתכלית 
מצות בניית המשכן והמקדש הוא לשם הקרבת 

ודאי דלא שייך משכן  -הקרבנות והאסיפה במועדים 
ומקדש ללא כליהם, דלולא הכלים אין אפשרות להקריב 
הקרבנות כלל, ולכן עשיית כלי המקדש הם חלק ממצות 
בניית המקדש, אך להרמב"ן דתכלית מצות בניית 
ביהמ"ק הוא לצורך השראת השכינה, הרי דדי בזה שיש 
בית בנוי ומקום משכן להשראת השכינה אף ללא כלי 

]למעט הארון שבו שרויה השכינה, ובאמת בזה המקדש, 
כתב הרמב"ן שם דעשיית הארון אינו מצוה בפני עצמה[, 

 ולכן בעינן לציווי בפני עצמו לעשיית כלי המשכן. 

 חיוב נשים בבנין המקדש
כתב הרמב"ם )פ"א הי"ב מהלכות בית הבחירה(: "אין 
בונין את המקדש בלילה.. והכל חייבין לבנות ולסעד 

 כמקדש המדבר". ונשיםובממונם אנשים  בעצמן
והקשו האחרונים )שו"ת דברי מלכיאל ח"ה צ"ט ועוד( 
מדוע נשים חייבות במצות בניית המקדש הרי הוי מצוה 
 שהז"ג דבונין רק ביום ולא בלילה וכמו שכתב הוא עצמו.
ותירצו דדווקא בניין ממש אין בונין בלילה, אך הכנת 

הנצרכים לבנייה אפשר צורכי הבנייה והבאת הדברים 
 לעשות אף בלילה, ובזה נתעסקו הנשים.

]ובזה יש לבאר דברי הגמ' בברכות )ב:( דהיתה הו"א 
לומר שהיום מסתיים בשקיעת החמה ובוני המקדש היו 
ממשיכים במלאכתם עד צאת הכוכבים, ולכאורה הרי 
אין בונים ביהמ"ק אלא ביום ולא בלילה, אע"כ דרק בניין 
ממש אין בונין בלילה אך הכנת צורכי הבנייה אפשר 

 לעשות אף בלילה[. 
אה דתירוץ זה תלוי במחלוקת המפרשים, דהנה ונר

באור החיים הקדוש )שמות ל"ט ל"ב( כתב דאף שלא עשו 
אלא בצלאל וחכמי לב מ"מ שלוחו של אדם כמותו 

_____________________________________________________________________________________________ 
המפרשים מהא דמסיק בשבת )כח:( דבריה בפנ"ע והאריכו  א

 היא, אולם בירושלמי )פ"ב ה"ג( מסיק דחיה היא.
ע' בחנוכת התורה כאן, ובגן רוה, ומהרי"ל דיסקין עה"ת, וכעי"ז  ב

 בח"ס )שבת כח.( ושו"ת יד אליהו )ס' ב'(.
וכן ק' על ר' יוסף בשבת )כח.( "אי הכי היינו דמתרגם ססגונא,  ג

 הרבה".   ששש בגוונין
 וכן במהרש"א בשבת שם. ד
כ"ה ברא"ם שם. ונדצ"ל תלא אילן, דאילו קלא אילן הוא דומה  ה

 לתכלת וד"א הוא.

וכאילו כל ישראל עשו כיון דהסכימו עליו, וכן ביאר 
בחת"ס את הגמ' בברכות )נה.( ששאל משה את בני 

כדי שיהא נחשב  ישראל אם בצלאל הוא הגון להם, והיינו
שלוחם ולא רק שלוחא דרחמנא. אך בספורנו שם כתב 

כל וז"ל: "הפעולה כולה על שלימותה נעשתה ע"י 
, כי קצתם התנדבו ממון וקצתם עשו המלאכה ישראל

בנדבת ליבם לעשות רצון קונם", ולדבריו אף עזרה לקיום 
המצוה היא חלק מהמצוה ולא רק הכשר מצוה, וממילא 

 ום ולא בלילה, ואינה שייכת בנשים.יש לעשותה בי

והיה נראה לדייק מלשון הרמב"ם דאף הכנה לבנייה 
את  בוניןהיו עושים ביום ולא בלילה, כיון שכתב "אין 

מעלות השחר עד צאת  ועוסקין בבניןהמקדש בלילה.. 
מעלות השחר כשם  "ובונין"הכוכבים", ומדלא כתב 

היה רק שכתב קודם משמע דאף העסק בצורכי הבנייה 
 ביום ולא בלילה. 

אכן יש מקום לדייק להיפך מהמשך לשונו שם, שכתב 
"בעצמן ובממונם" "אנשים  לבנות ולסעד"והכל חייבין "

כמקדש המדבר, ומכפילות לשונו משמע דמיתלא  ונשים"
תלי אהדדי, דהיינו "אנשים" תפקידם היה "לבנות" 

ונן", ו"בעצמן", ואילו "נשים" תפקידן היה "לסעד" ו"בממ
ולכן חילק הרמב"ם את לשונו בצורה זו דווקא, ומשמע 

כתירוץ האחרונים דמה שהנשים היו עוסקות בבניין היינו 
 בעזרה ובהכנה לבניין.

]ועוד יש שתירצו ע"פ הפנ"י קידושין )כט.( דאפשר 
לקיים המצוה ע"י שליח וכה"ג אין פטורא דנשים. וזה 

 הספורנו[. א"ש רק לדברי האוה"ח והחת"ס ולא לדברי

 מנחת אברהם / הרב אברהם הבר, ירושלים

 בענין תחש

ת ְתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִטים  רֹּ ת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְועֹּ רֹּ  כה, ה((ְועֹּ

, ולא היתה אופירש רש"י בד"ה תחשים, וז"ל: מין חיה
אלא לשעה והרבה גוונים היו לה, לכך מתרגם ססגונא, 

 ששש ומתפאר בגוונין שלו, ע"כ.
מניין לו לרש"י ד"ססגונא" הוא  בוהוקשה לאחרונים

פירוש על תיבת תחש, ששש ומתפאר, דילמא שמו כן 
הוא בלשון ארמי כמו כל שאר מלות. ועוד קשה למה 

. געשה רש"י ז"ל פירוש על התרגום דוקא כאן במלה זו
וביארו דלכל הבהמות והחיות היה אדם הראשון קורא 

חר כך בדור הפלגה להם שמות והוא שמו לעולם. וא
נתחדשו הרבה לשונות והלשון ארמי גם כן נתחדש 
באותו הזמן. וכתב רש"י דתחש לא היה אלא לשעה זו 
לצורך בנין המשכן. נמצא דבשעת דור הפלגה לא היה 
תחש בעולם. אם כן קשה למה קרא אותו התרגום 
ססגונא, מנין לו לחדש שם זה והוה ליה לתרגם כמו לשון 

תב רש"י ז"ל לכך מתרגם ססגונא לפי המקרא. לכך כ
 שמתפאר וכו' אבל באמת אין זה השם של התחש עכ"ד.

והנה עוד הק' המפרשים בהא דלא היתה אלא 
לשעה, וכדאיתא בשבת )כח:( לפי שעה נזדמן לו למשה, 
ועשה ממנו משכן ונגנז, מקרא ביחזקאל )טז, י( 'ואנעלך 

רבעים תחש', אלמא דהיו תחשים בעולם לכל הפחות לא
דכל  דשנה שבמדבר דעשו מנעלים מהם. ותי' ברא"ם

אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר "לפי שעה" קרי 

להו, והכי משמע נמי מלישנא דתלמודא דקאמר "תחש 
שהיה בימי משה", שפירושו כל זמן שמשה קיים, ומהם 
היו עושין מנעלים בימים ההם. והקשה על תירוץ זה 

 וכ"כ ביד אליהו הנ"ל. ו
 תלא אילן כמש"כ ביד אליהו שם או שם אחרת. ז
 וכן העיר בדברי חנוך בגן רוה כאן. ח
רק היה ובדברי חנוך הנ"ל הק' מכאן על תי' האחרונים הנ"ל ד ט

תחש למ' שנה שבמדבר, היאך יתכן שהתורה יקפיד על מין תחש 

 דוקא לחליצה וי"ל.
וכ"כ בפלתי )ס' ע"ט(. וע' מה שנדחק ליישב בשו"ת בית יעקב  י

 )ס' מ"א(.
ובאמת כ' המפרשים )ח"ס שם, גו"א שם, פלתי שם( הוכחה  יא

מר משם ר' נחמיא "מעשה מדברי המדרש תנחומא שא
נסים היתה, ולשעה נבראת ובשעה נגנזה", הרי דלפי 
שעה היה ולא לכל ימי משה. אלא דיישב הגור אריה שם 
דאין משמעו שלא היתה אלא לשעה אחת, רק היו צדין 
 הרבה מאד עד שהיה די להם, ולא הוצרכו מנעלים יותר.
אולם מכח האי קושיא, לעולם תירץ הרא"ם דשני 

. ומפני שיש הי תחש היו. האחד טמא וקלא אילן שמומינ
לו גוונים רבים כמו התחש, נקרא בשמו, וזה נמצא תמיד. 
ואחד טהור, כדתניא )שבת כח:( "לא הוכשרו למלאכת 
שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד" ושמו תחש, ואותו 

 תחש לא היה אלא לפי שעה. 
 ומסתמא יליף כן מהא דאיתא בשבת שם "כמין תלא

חיה טמאה היא, ומנומרת בגוונין(  -אילן הוא )פירש"י
שיש בו גוונין הרבה, ולא תלא אילן, דאילו התם טמא, 
והכא טהור. אמר רב יוסף אי הכי היינו דמתרגמינן 
ססגונא ששש בגוונין הרבה ע"כ. הרי אם יש חיה דומה 
לתחש שהיה בימי משה, תלא אילן הוא, דהא משמע 

טמא והאי טהור, והאי לעולם דכל החילוק הוא דהאי 
 .ווהאי לשעה, אבל חוץ מזה אותו מין הוא

ומעתה יש להעיר על דברי האחרונים הנ"ל שכתבו 
דלכן כ' רש"י )ור' יוסף( פירוש להתרגום, דכיון דאין חיה 

זו אלא לשעה, בע"כ דססגונא הוא פירוש לתחש ולא שם 
ם לתחש, דהלא לדברי הרא"ם דב' מיני תחש היו, וא' מה

ולא  זנמצא תמיד, שוב ק' דה"ל לתרגם השם של התחש
הפירוש של התחש כיון שהיה בעולם תמיד, דהא לעולם 

 .      חמשמע דמין א' היא וכנ"ל
עוד הקשו על דברי הרא"ם )דב' מיני תחש היו( מדברי 
רבינו תם ביבמות )קב, ב( דאיתא התם אמר רב יהודה 

)פירש"י   בואמר רב סנדל התפור בפשתן אין חולצין 
דבעינן כוליה דעור דכתיב ואנעלך תחש אלמא לא קרי 
ליה נעל עד שיהא כולו של עור(, שנאמר ואנעלך תחש. 

. נעל נעל ריבה. וכ' טואימא תחש אין, מידי אחרינא לא
ר"ת מכאן שצריך שיהיה מנעל מעור בהמה טהורה 
דתחש כתיב ע"כ. וציין רע"א בגליון הש"ס לדברי הרא"ם 

כוונתו להעיר, דדברי ר"ת עומדים כנגדו, דהיאך הנ"ל, ו
הוכיח שצריך עור בהמה טהורה לחליצה מתחש, נהי 
דאיתא בסוגיא דשבת הנ"ל דתחש הוי מין טהורה, מ"מ 
הא מייתינן קרא דואנעלך תחש לחליצה, ולדברי הרא"ם 
הוא מין טמאה, ואדרבה, ה"ל להוכיח מכאן דאפשר 

אה, אלא ודאי דברי לחלוץ עם מנעל של עור מבהמה טמ
 . יר"ת אינו עולים בקנה א' עם דברי הרא"ם

ובס"ד נ"ל ליישב הכל ע"ד החידוד, דכ' תוס' בקידושין 
)מו, א( בד"ה אמר רב יוסף אי הכי וז"ל בניחותא וסייעתא 
היא וכן היה רב יוסף רגיל לומר כדאמרינן בפרק במה 

נא מדליקין )שבת דף כח, א( א"ה היינו דמתרגמינן ססגו
וכו' ושוב כתבו די"מ בסוגיא דהתם דרב יוסף פריך 
בתמיה אי הכי כו'. ולפי"ז דלמא ה"נ בשבת לעולם פריך 

 רב יוסף בתמי' וצ"ב.

ונראה דא"ש ע"פ דברי הרא"ם הנ"ל, דאחר שהגמ' 
אומרת "כמין תלא אילן הוא שיש בו גוונין הרבה, ולא 

ר'  תלא אילן, דאילו התם טמא, והכא טהור", הבין מזה
יוסף דב' תחשים איכא, א' תלא אילן וא' תחש לשעה, 
וא"כ הדרא קושית האחרונים לדוכתא אמאי באמת 

, ה"ל יאליכא תרגום לזה, כיון דהתלא אילן הוי מין לעולם
לתרגם "תלא אילן", וזהו קושית ר' יוסף "אי הכי היינו 

שהתחש לשעה נבראו ולשעה נגנזו מהא דחולין )סג:( רבי אומר 

י וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבהמה טמאה מרובה מן גלו

הטהורות לפיכך מנה הכתוב בטהורה, וקשה, אמאי לא מנה 

תחש כיון דטהורה היא, אלא מוכח דלשעה היתה, ולא מנה דבר 

שהיה לשעה עכ"ד. ומוכח דאם יש תחש שהוא לעולם, דמין 

 טמאה היא, וכמש"כ המזרחי דתחש השני הוא טמא.
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, אדמתרגם ססגונא, ששש בגוונין הרבה" ר"ל בתמיה
וסף דבע"כ מהא דתרגם "ססגונא" מוכח ואולי ס"ל לר' י

דלשעה היתה לבד, ומין א' היא, ואינו אותו מין של תלא 
אילן. ולפי"ז באמת לא יישב ר' יוסף )שאמר דתחש בימי 
משה טהורה היא( מהא דמתיב ר' אבא עליו מדברי ר' 
נחמיה שאמר דדומה כמין תלא אילן, דלדידיה באמת 

 מהתרגום וכנ"ל. אינו דומה לתלה אילן כלל כדמוכח
ובזה מיושב מה שהק' על המפרשים אמאי באמת לא 
תרגם תחש בשם "תלא אילן" לפי דברי הרא"ם ששני 
מיני תחש היו, דיש לומר דפירש זה אליבא דהאי דעה 
דדומה לתלא אילן הוא, ואדרבה, מהתרגום הוכיח ר' 

 .ביוסף לא כן, דאינו דומה לתלא אילן
דשפיר הוכיח דתחש הוא  וכן מיושבים דברי רבינו תם

מין טהורה, דרק בה"א דס"ד דדמיא לתלא אילן סברינן 
דב' מיני תחש היו, אבל למסקנא הוכיח ר' יוסף מהתרגום 
דמין אחד היא, וטהורה היא, ושפיר פסק רבינו תם דצריך 

 . גמנעל של עור בהמה טהורה, ואינו סותר דברי הרא"ם

שי מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הרא
לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי 
 ועוד

 בתוך כל אחד ואחד –"ושכנתי בתוכם" 
ָכם )כה, ח(  ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתוֹּ

א[ יש לדקדק בלשון המקרא, מדוע בכל כלי המשכן 
והארון נאמר כתוב בלשון יחיד "ועשית", ואילו במשכן 

 בלשון רבים "ועשו"?
ב[ עוד יש לשאול, מדוע כתוב "ועשית לי משכן", 

 ומאידך "ושכנתי בתוכם", ולא נאמר "ושכנתי בתוכו"?
ג[ ועוד, מדוע נצטוו לצפות את הארון אשר בו לוחות 
הברית מזהב, הלא הארון מסמל את שיא הרוחניות, 

 ואילו הזהב הלא הוא סמל הגשמיות?
 "ס שכל אדם חייב עם הכוחות שלודברי הגרי

נקדים במה שמספרים על הגרנ"ט זצ"ל, שאמר פעם 
לרבו הגאון ר' ישראל מסלנט זצ"ל: "אילו היו לי את 
מדותיו של רבי, ולבו הטהור של בעל יסוד ושורש 
העבודה, וראשו הגאון של בעל השאגת אריה, אזי הייתי 

"ס: נפתלי יכול לגדול בתורה ויראת שמים"! השיב לו הגרי
נפתלי! בראש שלך, בלב שלך, ובמדות שלך, דורשים 

 ממך להצליח להשרות את השכינה ולא באדם אחר.
 התביעה על האדם לעת"ל שלא עשה רצון השי"ת:

ולכן מבואר בגמ' ביומא )לה, ב(  שעני, עשיר, ורשע, 
באין לדין, לעני אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? 

טרוד במזונותי, אומרים לו כלום עני אם אומר עני הייתי ו
 היית יותר מהלל?

עשיר אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם 
אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי, אומרים לו כלום 

 עשיר היית יותר מרבי אלעזר? 
רשע אומרים לו: מפני מה לא עסקת בתורה? אם 

לום נאה אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי הייתי, אומרים לו, כ
 היית מיוסף? 

_____________________________________________________________________________________________ 
 כרש"י שהוא בניחותא. ודלא  א
וע' בפלתי הנ"ל דכתב כעי"ז דתי' א' של המזרחי אזיל כה"א  ב

 דסוגיא שם ותי' ב' כמסקנא ע"ש.
ואולי מה שדחה תוס' שם דאין נראה להקפיד על בהמה  ג

טהורה ס"ל כפשטות דברי ר' יוסף דהביא בניחותא דדומה לתלא 

ב"ת אילן ומוכח דאיכא תחש לעולם שהוא טמא. וע"ע נוד

 )אבה"ע ס' קנ"ב( מש"כ בדברי תוס' הללו.

ובענין מהו תחש, האריכו הספרים בזה, וע' באבן עזרא ורלב"ג 

דהוא מין שור או תיש, וע' בירושלמי הנ"ל לדעה א' לא היה ולא 

נברא, ובשבת איתא דקרן א' יש במצחו, אולם ע' במהר"ם שי"ף 

 ו יש לו ואכ"מ.ותפא"י בחולין )ס.( כתבו דקרן א' נוסף לב' קרני
ויש לבאר בטעם הדבר, מדוע התורה אינה נקנית אלא רק ע"י  ד

 עמל, בכמה דרכים:

נמצא, הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום 
 מחייב את העשירים, יוסף מחייב את הרשעים. 

דהיינו, שחז"ל מלמדים אותנו, שכל אדם בכל מצב 
נתבע לעשות כפי יכולתו ולא ירגיע את עצמו בעצת יצרו 
שאצלו זה קשה, והוא אינו מסוגל ולא ראוי לכך, כי 

א ניתנה למלאכי השרת בלבד, ואם כדבריו הרי התורה ל
 שהתורה אינה שייכת לכלל אלא ליחידים.

 דברי הדגל אפרים כיצד כל אחד עושה משכן בתוכו
עפ"ז נבוא לבאור את מקראות הפרשה, וכפי שמבאר 
ה'דגל מחנה אפרים' עה"פ )לא, ד( "ולחשוב מחשבות 
לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות 
ובחרושת עץ". וז"ל, דבר זה גלוי וידוע לכל בעלי הדעת 
כי הכל הולך אחר המחשבה, וידוע מה שמובא בזוה"ק, 
כי המשכן וכליו הם דוגמת עולמות עליונים וציורא 
דעובדא דמעשה בראשית וכו', בודאי לא לחנם נכתב 
מעשה המשכן וכל כליו בתורתינו הקדושה, אלא כדי 

וא בכל אדם שיוכל לבנות משכן להורות לנו הדרך, איך ה
וכלים להשראת השכינה בקרבו, כי זה היה כל מעשה 
המשכן כמו שכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", 

 בתוכו לא נאמר אלא בתוכם ממש.
הראת לדעת, שרצון התורה ללמדנו, שכל אדם 

מישראל ראוי להיות משכן להשראת השכינה בקרבו, 
הן כל אשר כל מטרתו והכל תלוי במעשיו וכוונתו ב

לעשות רצון השם, הרי הוא מקדש את כל מעשיו והופכן 
 למשכן השכינה.

הארון מזהב ללמדנו שגם את הזהב אפשר להפוך 
 לקדוש:

וכך מתרץ ה"בן איש חי" באופן נפלא על מבנה ארון 
העדות שעליו שורה השכינה, כי בורא עולם יתברך רצה 

הזה אפשר  ללמדנו שאת הדבר הגשמי ביותר בעולם
להפוך לשיא הרוחניות אם משכילים להשתמש בו 
למטרה נעלה ובצורה הנכונה, לפיכך הזהב על אף שלפני 
כן היה דבר חולין מכל מקום נהפך הוא להיות לדבר 
קדוש, וכמו כן ספר התורה הנכתב על קלף בעוד שאמש 
היה בסך הכל עור של בהמה בזמן קצר נהפך הוא לדבר 

 קדוש ביותר.
 עם החזו"א כל אחד ראוי להיות גדול הדור מעשה

נסיים במעשה שמסופר על הרב שלמה לורנץ ז"ל, 
ששאל את החזו"א מדוע לעשות ישיבות לכל 
התלמידים, הרי ברור לנו שמתוך כל אלף יוצא אחד? 
וא"כ אולי עדיף שנבחר את התלמידים המיוחדים 
והכשרוניים ונעשה להם ישיבה מיוחדת, ולא נצטרך 

ות מרובות הקשות מנשא להחזיק אלפי בחורי להוצא
 ישיבה.

והשיב לו החזו"א: כל תלמיד הוא בחזקת ספק גדול 
הדור, כי אין הדבר תלוי רק בכשרונות, ואדרבא פעמים 
רבות אנחנו רואים שמהמוכשרים לא יצא כלום, ודווקא 
אלה שהיה נראה כי אין סיכוי שיצא מהם דבר הצליחו 

 ועשו גדולות ונצורות.
 ללמדך ש"רחמנא ליבא בעי"!

שכן יסד הבורא ית"ש בתורתו הקדושה,  מצד הפן הסגולי, -א'  

)נז:(, "אמר ריש גיטין )פג:(, ו שבת)סג:(, ו ברכותוכפי שדרשו בגמ' ב

לקיש, מנין שאין דברי תורה מתקיימין, אלא במי שממית עצמו 

עליה. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באהל". ודברים אלו 

)הל' ת"ת פ"ג הי"ב( וז"ל, "אין  רמב"םנפסקו גם בספרי ההלכה, עי' 

דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו 

ומתוך אכילה ושתיה. אלא במי שממית שלומדין מתוך עידון 

עצמו עליהן, ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו, ולעפעפיו 

תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באהל. 

אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים 

 )יו"ד סי' רמ"ו סעי' כ"א(. שו"ע וכו'", ע"ש. וכן הובא ב

כמו כן ידוע, כי כאשר הדבר מגיע ליד האדם ע"י קושי  -'ב  

ועמל, הרי שהאדם ימסור את עצמו על הדבר, ולא ירפה ויותר 

מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 
 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(

ציור תבנית המשכן וכליו בחומשי 
 התשב"ר

ל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אוְֹּתָך ֵאת ַתְבִנית ַהִמְׁשָכן ְוֵאת  ְככֹּ
 ַתְבִנית ָכל  ֵכָליו ְוֵכן ַתֲעשּו )כה, ט( 

-, בעיקר בפרשיות תרומההנה בפרשיות הבאות
תצוה, מתחילים אנו ללמוד על עניני הקמת המשכן וכליו. 
ובאמת שא"א להתכחש למציאות, כי קיים קושי גדול, 
"להתחבר" אל הפרשיות הללו. וזאת מפני חובת העמל 
הנדרשת, כדי להבין היטב את צורות ותבניות הכלים. 

המודרני ומה עוד, שמדובר בסגנון שאינו קיים כלל בעידן 
של ימינו. כך שקשה לדמיין את המציאות של אותם 
כלים, מבלי לשרטרט קוים מדוייקים, אשר ימחישו את 

 דמות תבניתם. 
והנה לפני מספר שנים, יצא לי לפתוח את אחד 

)מההוצאות החדשות, אשר מלקטים הגדות של פסח מה
שם מעשים והנהגות מגדולי הדורות. ואין זכור לי כעת 

ואשמח למאוד, אם יוכל אחד המעיינים, להשיב לי שמו, 
את אבדתי(. וראיתי שם מעשה מענין, באחד ממנהלי 

החידרים, אשר עמל רבות להוציא חומש מיוחד עבור 
ילדי החידר, ובו הכניס המחשות רבות עם ציורי המשכן 
וכליו. וזאת במטרה, שיוכלו הילדים ללמוד את פשט 

 י להיתקל בקשיים הנז"ל.הכתובים, ולהבינם כדבעי. מבל
מרן הגראמ"מ והנה אותו מנהל, ניגש אל מעונו של 

 הרב שך, וביקש ממנו מכתב הסכמה על הספר. שך זצ"ל
עיין בספר והשיב, כי לחבר ספר חדש שכזה, עבור צערי 
הצאן, זוהי שאלה קשה, שצריכה להכרעת גדול הדור. 

, צ"להגאון ר' משה פיינשטיין זושעל כן, ראוי שיגש אל 
וישאל את פיו, מהי חוות דעתו על הספר. המנהל הנ"ל 
לא התמהמה, וחיש ומיד רכש כרטיס טיסה לארה"ב, וכך 

עיין בספר,  ר' משה. ר' משההגיע עם ספרו אל ביתו של 
והכריע בפסקנות: לא! ספר כזה אינו מתאים לילדי חידר. 
ואין לנו לשנות את צורת הלימוד, המקובלת מזה דורי 

 בכי הוא זה! עכ"ת הסיפור כפי שעולה בזיכרוני. דורות,
אמנם, מאחר ואינני זוכר היטב מהיכן מקור אותו 
סיפור, והאם הוא מקור אמין. וכן מחמת מה שדנתי 
בשבוע שעבר, דאין פשוט כ"כ, לפשוט הלכה ע"פ 
מעשיות. ושעל כן אי"ה אשנה לעצמי פרק זה, לדון ולברר 

כזה, ומדוע  מה הם הצדדים שאין להדפיס חומש
למעשה עינינו הרואות כי מצוי בכל בתי המדרשות 
חומשים מסוג זה, אשר מביאים איורים וציורים 

 להמחשת הפסוקים. ותפלתי שלא אכשל בדבר הלכה.
 לקבל 'קנין' בתורה, צריך לעמול! –ענף א' 

ראשית כל, נראה לדון ממה ששנו חז"ל בפרק קניני 
יא דרכה של תורה, )ו, ד( "כך האבות התורה שבמסכת 

פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ 
הרי שיסוד  –". ובתורה אתה עמלתישן, וחיי צער תחיה, 

היסודות בלימוד התורה הוא, ה'עמל'! וככל שהאדם 
מתעמק ומתאמץ להבין את סוגיא קשה יותר, הרי 

 .דששכרו רב, ובכך זוכה לקנות בנפשו קנין תורה

)שמות יג, יז( דכתיב, "ויהי  פרשת בשלחעליו. וכן מצינו בריש 

דרך ארץ פלשתים, כי  בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלקים

מלחמה, ושבו  פן ינחם העם בראתם קרוב הוא, כי אמר אלקים,

)שם(, "כי אמר אלקים פן ינחם העם. מכילתא מצרימה". ודרשו ב

אמר הקב"ה, אם אני מכניסן דרך פשוטה עכשיו, הן מחזיקין 

בשדות ובכרמים, ובטילין מן התורה. אלא הריני מקיפן למדבר 

ארבעים שנה, ויאכלו את המן וישתו מי באר, והתורה מתישבת 

 )שמות שם(. רש"יבגופן". וכיו"ב הובא ב

עוד נראה בדומה לזה, דמטבע האדם 'לחבב' ולהעריך דבר  -ג'  

שעמל בו בכחות עצמו, יותר מדבר שקיבל במתנה ובחנם 

)לח.(, "אדם רוצה בקב ב"מ מאחרים. וכדרך מה שמצינו בגמ' 

חביבה עליו, , "קב שלו. רש"ישלו, מתשעה קבים של חבירו". ופ
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רבותינו, כי העמל בתורה, מחייבת והנה מקובלנו מפי 
את הלומד והמעיין, שבכל סוגיא ונושא, שבו ברצונו 
להשים את עיונו, ו"לאסוקי הלכתא אליבא דהלכתא". 
הרי שמוטל עליו, לפתוח את עיונו מראשית הסוגיא. 
דהיינו ממקורותיה בש"ס, ואח"כ גם להסתייע בעזרתם 
 של הראשונים שמפרשים את דברי הגמ'. ואח"כ
להתקדם לעיין בספרי הפוסקים כהרמב"ם והטוש"ע וכו'. 

 . אואין כל אפשרות לדלג על שלבים בסיסים ויסודיים אלו
לאור יסוד מוסד זה, הרי שמובן איפה ההתנגדות, 
מללמוד את פירוש המקראות באמצעות שירטוט וציור 
של צייר מסויים, אשר לפי הבנתו האישית צייר את מה 

למאוד, שאם אחרים גם יעיינו בפירוש שצייר. ויתכן 
הדברים, הרי שיבינו את הדבר באופן שונה. ויתכן 
לפעמים, שיחול שינוי גדול בכל מבנה תבנית הציור. 
ושעל כן מן הנכון, שכל אחד יבנה לעצמו את התבנית 

 .במראשית, ולא יסמוך על ציורים של אחרים
* 

לעסוק א[ מי שאין באפשרותו לאסוקי הלכתא, אין לו 
 בסוגיא מראשיתה

, היטב לעורר בזה, גיסי ר' חיים יצחק כגן שיחי'אולם 
דאם כי הדברים נכונים, שכך היא דרכה של תורה, 

שהדרך להגיע אל מסקנת ההלכה, היא רק ע"י עמל 
והתבוננות אישית, בכל התמונה כולה. אך עכ"ז, אין זה 

דאי מחייב שכך צריך להיות דרך הלימוד של כל יהודי, ובו
שאותם יהודים אשר עוסקים ברוב היום במסחר עבור 
פרנסת אנשי ביתם, ואין להם מספיק פנאי כדי לברר את 
הסוגיא אליבא דהלכתא. הרי שמוטב שילמדו את 
מסקנות ההלכה, מתוך ספרי פוסקי זמנינו, מבלי לפתוח 
את הסוגיא מראשיתה. משום שאל"כ, ישארו עמי 

ההלכות הבסיסיות  ארצות כל ימיהם, ולא ידעו את
 שעליהם לקיים.

 ב[ העמל צריך להיות באופן שיקבל מתיקות בתלמודו
עוד טענה הוסיף לי בזה, דהנה מילתא דפשיטא היא, 
שאחד מהתנאים הנצרכים ביותר בלימוד התורה, הוא 
שדברי התורה יהיו ערבים ומתוקים על לשונו של הלומד, 

ין אדם לומד )יט.(, "אמר רבי, א ע"זוכפי שאמרו בגמ' 
תורה, אלא ממקום שלבו חפץ. שנאמר, כי אם בתורת ה' 
חפצו". ואם כי בודאי שצריך לעסוק בתורה גם מתוך 
הקושי והעמל, אבל א"א לעסוק רק באופן זה. וכן אמרו 

)ל.( כי דבר הלכה מתקיים רק מתוך שמחה,  שבתבגמ' 
ויעו"ש שחילקו בין לפני הלימוד לבין בשעת הלימוד. אך 

פ בודאי שא"א להתעלם מן הצורך שיהיה ללומד עכ"
מתיקות ועריבות בלימוד התורה, ובלי מתיקות התורה, 

_____________________________________________________________________________________________ 
)בראשית י"ב  פרשת לך לךיש בהן". וכן מצינו בר על ידי שעמל

א'(, "ויאמר ה' אל אברם, לך לך מארצץ וממולדתך ומבית אביך, 

)בפסוק ב', ד"ה אשר אראך(, "לא רש"י אל הארץ אשר אראך". ופ

". הרי שככל שהאדם כדי לחבבה בעיניוגלה לו הארץ מיד, 

מתאמץ יותר בקיום המצוה, הרי שהדבר 'חביב' עליו יותר, ]ועי' 

ברכות )ריש ח"ג([. וזה נראה גם הביאור בגמ' ב מאליהו מכתבזה ב

)ה.(, "תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלש מתנות טובות נתן 

הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין. אלו הן, 

תורה, וארץ ישראל, והעולם הבא". ונראה, דבכדי שנייקר ונעריך 

נתנם לנו הקב"ה באהבתו  את המתנות הטובות הנ"ל כדבעי,

הרבה, דוקא בדרך הקשה של היסורין, שכך נוכל לראות היטב 

 בערכם הרם של אותם מתנות.

כמו כן מצינו כי העמל, הוא סגולה לזכרון. וכן הובא בספר  -ד'  

]לתלמידו של התרומת הדשן[ )יו"ד עמ' ל"ט ענין ב'(  לקט יושר

וז"ל, "וזכורני שאחד אותם הבחורים העשירים המפונקים, שעשו 

להם שולחנות, כשיושבין במקומן, הופכין השולחן לאי זה צד 

שירצו, ועליו הרבה ספרים. לא טוב הם עושים. אדרבה, כשמבקש 

עשה מה שרוצה ובא לו בטורח גדול, זכור באותו מאחר הספר, 

. כמדומה לי שמצאתי לו סמך בי"ד בסי' רמ"ו, ולא כאלו ללמוד

 שלומדין מתוך עידון וכו'", עכ"ל.
וזאת לאפוקי ממה ששמעתי לפני כמה שנים, מאיזה תוכנית  א

של אגודה מסויימת, אשר שמה לה מטרה, "לנצל" את הכוחות 

 עשוי הלומד לבוא חלילה לכלל יאוש מלימודו.
והנה מי שעוסק בלימוד התורה אך ורק בדרך זו של 
"עמל התורה", והיינו בלימוד סוגיא אחת מתוך עיון רב, 

הרי שדבר זה בדרך מבלי להתקדם ביתר סוגיות הש"ס. 
כלל, גורם לחיסרון במתיקות התורה. כי מטבע האדם, 
לקבל את סיפוקו, רק כאשר מרגיש התקדמות בעסקיו. 
ואם ישאר על אותה סוגיא, הרי שירגיש שאין כל 
התקדמות בלימודו. ודבר זה ע"פ רוב, מביא לידי יאוש, 
והדברים ידועים. ושעל כן, אין נכון לשלול מכל וכל את 

לך הלימוד הקליל והמהיר, אשר מביא את הלומד מה
לידי התקדמות הנרגשת וניכרת לעין, ובכך יוכל לטעום 

, ורק כך יוכל גם להתקדם גמתיקות וסיפוק מתוך לימודו
 בעיון וב"עמל התורה".

ג[ העמל אינו נמדד בכמות, והעיקר שיכוין לבו 
 לשמים

 עוד טענה נכונה הוסיף לי בזה, דהנה הגם שבלימוד
תצוה, מתוך תמונות וציורים להמחשה, -פרשיות תרומה

הרי שהלומד משקיע פחות עמל בלימודו. אולם אכתי 
קיימת עמילות במדה מסויימת, דס"ס נצרך הוא לחבר 
ולקשר בין הציורים לבין כל תיבה מפסוקי המקרא, וכיצד 
הדברים מתיישבים ומתבארים דרך אותה תמונה. והרי 

)קי.(, "אחד המרבה ואחד מנחות ידוע מה ששנו במשנה ב
הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים", ויסוד זה אמור גם 

)ה:(. ושעל כן, ברכות ביחס ללימוד התורה כמבואר ב
כיצד יתכן לשלול אופן לימוד מסויים, משום שדורש 
פחות עמל. הרי ס"ס קיימים מצבים, שאין בכח האדם 

עמול קצת, לעמול הרבה. ועל מצבים אלו, מוטב שעכ"פ י
 ובלבד שיכוין לבו לשמים.

ולאור כל טענות אלו, הרי שנראה דאין כל מקום 
לשלול את חיבור חומש עם איורים על תבנית המשכן 
וכליו, שהרי איירינן בספר לימוד המיועד עבור ילדי 
החדרים, אשר רק עתה עומדים בתחילת דרכם בלימוד 

עתתא התורה, ואין כל מטרה שיגיעו כעת ל"אסוקי שמ
וכו'" כמובן. וא"כ אדרבה שבייחס אליהם, נראה שעדיף 
טפי ללמדם באופן היותר מבואר והיותר מושך את לבבם, 
בכדי שיאהבו ויהנו מלימודם. ורק בדרך זו, יכולים 
להתקדם הלאה בלימוד התורה, ובעה"י בעת שיגדלו, 

 יוכלו לעמול בה כדבעי. עכת"ד גיסי שיחי'.
 ורד[ העמל משתנה מדור לד

ואני כשלעצמי מסכים עם כל מילה שבדבריו, וברצוני 
גם להוסיף נקודה נוספת. דנראה שיש מקום גדול לחלק, 
בין מציאויות החיים, שבין דורות שעברו, לבין דורינו אנו. 
וזאת מפני מה שידוע, כי אנו חיים בתוך מציאות של 

והמשאבים, אשר משקיעים בהם הלומדים לריק, לטעמם. 

ברים שמיותר הוא הדבר, שכל הלומדים עמלים ועובדים שסו

מחדש, בלימודם מספרי הראשונים, אשר כבר דשו בהם 

הנמושות. וראוי להתקדם הלאה, ולהמשיך את עבודת העיון, 

בדברים שעוד לא נגעו בהם כל הראשונים והאחרונים. ושעל כן 

החליטו להקים אגודה אשר תאסוף בקיצור נמרץ את כל מה 

בנו לנו רבותינו הראשונים והאחרונים. ומעתה, יוכלו שכבר 

הלומדים, להמשיך את לימודם האישי, בדברים חדשים אשר לא 

נגעה בהם ידי האדם. וכמובן שדבריהם דברי הבל וריק. דפשיטא 

שא"א להתחיל ולהשען על הבנתם של מיסדי אותה אגודה, במה 

ם פנים שמפרשנים בדברי הראשונים וכו'. שהרי כידוע שבעי

לתורה, ומה שמבין פלוני בדברי הרשב"א, הרי שאלמוני לומד 

בכוונת אותו רשב"א ממש להיפך. והדברים ידועים לכל מי שלמד 

מעט תורה בחייו. ושעל כן פשיטא שהדרך הנכונה, להגיע אל 

האמת לאמיתו של תורה, היא אך ורק ע"י כך, שיעמול כל לומד 

 , ושלא יקפץ על הגבעות.    בכחות עצמו, על כל סוגיא מראשיתה
)מ"ע ד' בחלק המעשה אות דרך פקודיך וכיו"ב ראיתי בספר  ב

י'( שדן לגבי מצות חשבון התקופות והמולדות, וז"ל, "והנה המצוה 

הזאת כעת, מוטלת על כל אחד מישראל, לחשוב עכ"פ המולדות 

מחודש לחודש, ולא יסמוך על הלוח הנדפס" וכו', ע"ש. ומבואר 

בי לוחות השנה העבריים, אשר לכאו' אין כל מקום לתקן דגם לג

בהם מהומה, לאחר שכבר נתקנו בידי ר' הלל. מ"מ יש ענין ומצוה 

'פינוקים', בכל תחומי החיים. ואם בדורות הקודמים, בעת 
ו רוצים לשתות מעט מים, היו צריכים לחפש באר שהי

מים, ולשאוב מים לתוך הדלי הכבד. או אם היו רוצים 
לכבס בגדים, היו צריכים לכתת רגלים אל המעיין 
המרוחק, ושם לעמוד יום שלם, ולשפשף בכוחות אדירים 
את הבגדים, ואח"כ לעבוד יום נוסף רק בשביל לסוחטם 

ותם פעולות, נעשות ע"י להתייבש. הרי שבימינו כל א
לחיצת כפתור קטן, מבלי להזדקק לכל מאמץ ועמל. 
וכידוע שזה כל המגמה של הטכנולוגיה המתקדמת של 
ימינו, כיצד לחסוך מכל צד קטן של טורח, כדי שחלילה 
וחס לא יצטרכו בנ"א להתאמץ. ואם כי א"א להתכחש 
לשפע הרב, שנוצר מחמת כל ההתפתחות הטכנולוגית 

. אך גם א"א להתעלם מכך, שמציאות זו המתקדמת
הינה אחת הגורמים הישירים והבולטים, לירידת הדורות 
שבה אנו עומדים. ונהפך אצלינו הדבר כטבע שני, שאין 
להתאמץ חלילה יותר מן הנצרך. ולאור זאת הרי שיש 
מקום לדון גם מצד זה, להקל בכמה שאפשר מחובת 

 . דהמעט שעוד קייםה'עמל', וזאת בכדי לקיים ולהציל את 

מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, 
מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' 

 ג"כ, ועוד

האם יש הידור לתת צדקה בשטרות 
 חדשים ויפים 

ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה ֵמֵאת ָכל ִאיׁש 
 ִתְקחּו ֶאת ְתרּוָמִתי )כה, ב(ֲאֶׁשר ִיְדֶבּנּו ִלבוֹּ 

הסתפקתי, הנותן צדקה, האם צריך להדר אחר מעות 
נאים ומצוחצחים, או שטרות מגוהצים וחדשים, משום 

 הידור מצוה?
הנה הגאון רבי משה נחום ליכטנשטיין שליט"א,  .א

ראש ישיבת "אור החכמה", כתב לי תשובה נפלאה בענין 
זה, וז"ל: כעין שאלה זו מצוי בהדלקת נרות חנוכה, דרגות 
בהידור המנורה, וכמובא בחסד לאברהם )מעין ב' נהר 
נ'ח( חמשה עשר מיני כלים הראוים להדלקה, וכל הקודם 

אוי  משום זה אלי ואנוהו, זהב, כסף, קודם מהם משובח ור
וכו' והיות שבזמנינו קל להשיג מנורות גדולות ומפוארות, 
מה שלא היה אצל זקינינו ורבותינו זיע''א, אמנם אצל 
היורשים כלי מצוה, של הצדיקים הראשונים ישנה 
חביבות מיוחדת לקיים בה מצוה אחריתי באותו מקום 

ם הידור יוותר על של קדושה ראשונה. והשאלה אי משו
הרגשת הלב, וידליק במנורה חדשה ונאה כפי השגתו, 
והאם נקבע ההידור לפי מראית העין, או לפי הערך 
הממוני של הכלי, ובזה תלוי גם כן, אם נוכל להדליק 

על כל יהודי, ללמוד את הנושא ולחשבנו בעצמו. וא"כ מכ"ש 

בנושא זה של ציורי המשכןף אשר מסורים ביד כל צייר, ובודאי 

אני התם, דאיכא שיתכנו טעויות בציוריו. אמנם יש לדחות דש

)עה.(, "כל מי שיודע לחשוב, בחשבון תקופות  שבתדרשה בגמ' 

ומזלות, ואינו חושב. עליו הכתוב אומר, ואת פועל ד' לא יביטו, 

ומעשה ידיו לא ראו". וכפי שציין בדרך פקודיך שם, אבל בלא"ה 

 לא היה ענין שכל אחד יחשב בעצמו. 
ט.(, "אמר רבא, לעולם )י ע"זוזה לכאו' המכוון בדברי הגמ' ב ג

. ואף על גב דלא ידע מאי קאמראיניש, ואף על גב דמשכח,  ליגריס

שנאמר, גרסה נפשי לתאבה, גרסה כתיב ולא כתיב טחנה". והיינו 

שיש עניין לגרוס וללמוד תורה בכמות גדולה, למרות שאינו מבין 

כראוי את מה שלומד. וזאת משום שכך היא הדרך להתקדם 

 הלאה בלימודו. 

 
וזה על דרך מה שמוצאים אנו בימינו, בשיטת ה'חינוך'.  ד

ובהוראת והכוונת גדולי ישראל. כי יש שמורים גדולי המחנכים, 

להמנע ככל האפשר, מליתן מכות לילדים בכדי לחנכם. משום 

שהמציאות של ימינו מוכיחה, כי לא יוצא מאותם המכות כל 

תועלת. אלא אדרבה, המכות גורמות בדרך כלל את ההיפך 

הגמור. וגם זה נובע בעיקר מצד מציאות החיים ה'מפנקים', אשר 

נין המשמעת, אל הוראותיהם המחייבות, של שוללים את ע

 המחנכים.



 

 15עמ' 

בכוסיות זכוכית על גבי מנורת כסף, ועדיין ייחשב ההידור 
כיון שנראה נאה ויפה, כאשר ניכר השמן וגווניו 

 פקלריא המאירה.באס
ושמעתי מהגה''ג רבי יצחק זילברשטיין שליט''א,  .ב

שנשאל מילדי תשב''ר שטרחו והכינו בידם כלי להניח בו 
האתרוג, ויש להם חביבות אליו, אם יעדיפו להשתמש 
בכלים נאים יותר כפי שמצויים היום, או שמעשי ידיהם 
גם נחשב כהידור. ורצה לפשוט להם  מגמרא )יומא  לח.( 

ל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ דכ
משערי ניקנור. מפני שנעשו בו נסים כשהלך ניקנור 
להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, בחזירתו עמד 
עליו נחשול שבים לטבעו, נטלו אחת מהן והטילוה לים, 
ועדיין לא נח הים מזעפו, ביקשו להטיל את חברתה, עמד 

וני עמה, מיד נח הים מזעפו, הוא וכרכה, אמר להם הטיל
והיה מצטער על חברתה, כיון שהגיע לנמלה של עכו 
היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה, ע''כ. הרי 
שכיון שטרח עליהם ומסר נפשו עבורם, לא החליפום 
בשערים של זהב היקרים יותר. וכאשר הציע דבריו לפני 

טען מרן הגר"ח קניבסקי שליט''א, לא הסכים עמו, ו
דשערי ניקנור עצמם היו יפים ונאים כראוי לכבוד בית ה', 
אלא שהזהב שווה יותר בערכו, ומשום הנס שנעשה בו 

הניחום, אבל בכלים שמראיהם פחות בטעמו ובמראהו 
או בקומתו, בוודאי צריך להדר את המצוה בכלים הנאים 

 יותר.
ולדבריו, הוא הדין לגבי מנורת חנוכה, שצריך להעדיף 

רה הגדולה והנאה, יותר מהירושה שקיבל מאבותיו המנו
 וכדומה.

ולענין אתרוג, ידועים דברי הגר''ח סולוביצ'יק  .ג
)המובא במקראי קודש ח''ב סימן ט'( לגבי מי שיש לפניו 
שני אתרוגים האחד מהודר, אבל ספק מורכב, והאחר 
אינו מהודר, אבל ודאי אינו מורכב, שיברך על הספק 

ול את המוחזק שאינו מורכב, משום מורכב, ואחר כך יט
שאם יברך על הודאי שאינו מורכב, כבר יצא ידי חובתו, 
ואחר כך כשיטול את המהודר, לא יקיים מצוה כלל. 
ומאידך הגרצ''פ פראנק סבר, שיטול קודם את הכשר 
בודאי, כדי שלא יהיא הפסק בין ברכה לנטילה, ואחר כך 

יין עוסק במצוה יטול את המהודר הספק מורכב, כיון שעד
נחשב שעדיין לא נגמרה המצוה, ומצטרף ההידור לקיום 

 המצוה.
ולפי זה אולי ידליק הנרות בברכה על המנורה 
החביבה עליו, ויוסיף עוד מנורה מהודרת בחלון אחר. 
אלא שלאחר העיון נראה פשוט שבנר חנוכה שנפסק 
להלכה, שהדלקה עושה מצוה, לשני הדעות הנ''ל, לא 

ום בזה, כיון שמיד שהדליק הנרות יצא ידי יועיל כל
חובתו, ושוב אין לו מצוה אחרת, כמו מי שאכל כזית 
מצה, שיצא ידי חובתו, ואינו יכול להוסיף על המצוה 

 כלום.
אלא שעדיין אינו מובן איזה הידור מצוה יש  .ד

במנורה, שהרי עצם המצוה היא הדלקת הנרות, ומה 
ות, ולפי מנהג שייכות יש למקום שעליה עומדים הנר

ישראל המהדרים בחנוכיות כסף ובכוסיות זהב, בודאי יש 
טעם לחפש מטבעות ושטרות נאים כדי לקיים בהם מצות 
צדקה. ותמיהה זו גם על הטליתות ועטרותיהם, שהרי 

מצוות ציצית היא בחוטי הציצית, ובהם בודאי צריך 
להדר, אבל בבגדיהם אין מצוה, אלא שהתורה חייבה 

בו ד' כנפות להטיל בו ציצית, אלא שמנהג בגד שיש 
ישראל לחבב המצוות, ומעטרים ומייפים גם את 
המכשירי מצוה ותשמישי מצוה, וכעין זה דעת הגה''ק 
מקלוזינבורג בעל 'שפע חיים'' שהיות ובתי ישראל 
מחויבים במצוות מזוזה, הרי שכל הבית הוא תשמיש של 

 ו.מצוה, וצריך לנאותו, משום זה אלי ואנוה
ונראה שיש להביא ראיה לזה מלשון הגמרא  .ה

)שבת דף קלג:( תניא, זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות, 
עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר נאה, ציצית 
נאה, ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס 

 נאה, בלבלר אומן, וכורכו בשיראין נאין.
חפץ של מצוה, ובפשטות נראה שיש לחלק בין  .ו

כגון תפילין ציצית ושופר, לתשמישי מצוה,  וכמו שחילקו 
חז''ל )מגילה כו:( לענין גניזה בין תשמישי קדושה 
לתשמישי מצוה, כך גם לענין הידור מצוה נחלק בין חפצי 
מצוה למכשיריו, כמו הבגד של הציצית ותיק של תפילין 
 -וספר תורה. אלא שמלשון הגמרא נראה שאף הלבלר 

הסופר הכותב  את הספר, יש הידור שיהיה אומן לצורך 
כתיבתה בצורה נאה, ואפילו 'כורכו בשיראין נאין' שהם 

 משמשים לצורך הקודש, ואין להם דין מצוה בעצמם.
לאור כל זאת יש מקום לשאלה הנ''ל לענין צדקה  .ז

להדר בצורת המטבע ואופני נתינתו, ואולי יהיה מצוה 
, אך צריך לעשות חילוק בין לכורכן בשיראין וכדומה

מצוה שמצותה וקיומה זוהי גמר עשייתה, וזוהי כוונת 
התורה הקדושה, בעצם קיומה כלולב ושופר, שהמצוה 
היא התכלית ומטרה של המעשה, ובאלו יש 'ואנוהו' 
לנאותה את כלי המצוה, לבין מצוה, שעיקרה היא 
התוצאה והמטרה, כגון טהרה במקוה, שעיקר המכוון 

להיטהר כמצוות ה', ובודאי שלא נאמר שיהיה מצוה הוא 
לעשות מקוה נאה, ומים יפים, רק מטעם 'מהיות טוב', ובל 
תשקצו, צריך שיהיה נקי ומסודר, אבל לא מהודר בנוי 

ויופי, וכמו כן במצות צדקה מצוותה שיהנה ממנה 
המקבל, וכל ההידור צריך להיות באופן שהמקבל 

אה הכי גדולה שיוכל הצדקה יהיה לו התועלת וההנ
להיות, וסבר פנים יפות,  וכלשון הרמב''ם 'שלא יתבייש 
בה', אבל הממון אין בו קדושה של מצוה, ולא שייך בה 

 נוי והידור מצוה.
וישראל שהם תפילין דמארי עלמא, לכל הדעות 
מצוה לנאותם בכל מילי דמיטב בקרתא דשופריא. 

 )עכ"ל(. 

ז במ"ס משפטי צדקך / הרב יהודה טננהוי
 משפטי צדקך על חו"מ

 עשיית מנורה של שבעה קנים

במשנה ברורה )רסג, ו( הביא מדברי המג"א ויש נוהגין 
להדליק שבעה נרות כנגד שבעת ימי השבוע, וא"כ יש 
לעיין האם מותר לצורך כך לעשות פמוט של שבע קנים 
היות ואינו דומה בצורתו למנורה שהיה במקדש או 

קנים אסור כי הוא דומה בדבר שהיות והוא בן שבעה 
 אחד למנורת המקדש

בגמ' ר"ה )כד, א( לא יעשה אדם בית תבנית היכל, 
אכסדרה תבנית אולם, חצר כנגד עזרה, שולחן כנגד 
שולחן, מנורה כנגד מנורה, אבל עושה של חמשה )נרות( 
ושל ששה ושל שמונה, ושל שבעה לא יעשה, אפי' של 

תיב לא תעשון אתי, לא שאר מיני מתכות. ומפיק לה מדכ
 תעשו כדמות שמשיי. ע"ש. 
 שונה בדבר שאינו מעכב 

בתוס' )שם( עמד על כך שאסור לעשות אכסדרה 
תבנית אולם, הרי סתם אכסדרה אין בה כי אם שלש 
מחיצות, ורביעית פרוצה במילואה, כדמשמע בב"ב )כה.( 
והא דאסור לעשות אכסדרה תבנית אולם, לפי שהיתה 

קרי לה אכסדרה, אף על פי שלא היה פתחו גדולה 

במילואה. בתשובת מהר"י קולון )שורש עה(, מביא מכאן 
ראיה דלא בעינן שיהיה ממש דוגמת המנורה, שהרי 
האולם היה לו ארבע מחיצות, וכיון שהיה נראה כאילו 
אין לו רק שלש מחיצות, אסור לעשות אכסדרה בת שלש 

יא מילתא, מחיצות כתבניתו, אלמא דבמראית העין תל
ואף על גב דלא עביד דוגמת בהמ"ק ממש, וכ"ש במנורה 

 של ז' קנים, שאינה דומה בגובה למנורה של בהמ"ק.
)א' יו"ד יב( דוחה את הראייה  יביע אומרבשו"ת 

מדברי התוס', שאין רצונם לאסור אכסדרה של ג' 
מחיצות, רק באו ליישב הלשון אכסדרה תבנית אולם. 
דהול"ל בית תבנית אולם, אלא שכיון שפתחו רחב הרבה 
דמי טפי לאכסדרה, ולעולם אין איסור בעשיית אכסדרה 

עד שיהיה דומה ממש לאולם. והביא ראיה מדברי 
המאירי ר"ה )שם( בהמ"ק וכליו אסור לאדם לעשות 
כמותם אא"כ משנה בהם מעט, לא יעשה בית תבנית 
היכל, ר"ל שיהיה שוה לו באורך וברוחב ובגובה בלא 
שום שנוי, וכן לא אכסדרה תבנית אולם, וכן כולם, אבל 

 אם שנה מעט בכולם מותר.
במנורה שאין בגבהה י"ח טפחים, כמנורה של בהמ"ק, 
נראה שלכו"ע יש לאסור, שאין שיעור זה מבואר בתורה, 
ואינו מעכב במנורת בהמ"ק. וכן הובא לדינא בב"י יו"ד 

 )ס"ס קמ"א(, וכן פסק בש"ע )שם(. 
 שונה בדבר המעכב

והנה תנן במנחות )כח(, שבעה קני מנורה מעכבין זה 
יה מעכבין זה את זה. ופרש"י, שבעה את זה, שבעה נרות

קני מנורה, כדכתיב וששה קנים יוצאים מצדיה, והמנורה 
עצמה שבאמצע היא השביעית, שבעה נרותיה, בראש 
כל קנה וקנה היה נר אחד כעין בזך, ושם נותנים השמן 
והפתילות. עכ"ל. וא"כ במנורה שאין נרות למעלה לקבל 

מל, ומנורה )של שמן ופתילות, שאין שם אלא חוטי חש
זכוכית( חשמלית מקיפתם, בלי שום בית קבול, נראה 
שאפשר להתיר, שהרי מעכבים במנורה. וכמבואר 

)סי' ס(, שאף מהריק"ו מודה שאם שינה  חכם צביבשו"ת 

בנרות שמעכבין, שפיר דמי. וכתב, והלכה למעשה לע"ד, 
הדבר ברור שמותר לעשות מנורה בת שבעה קנים 

אשה, שהיא פסולה מדאורייתא, וכן ושמנה נרות על ר
מוכיחה כל הסוגיא שכל דבר שפסול בפנים מותר 
לעשותו בחוץ. עכת"ד. וכ"כ הש"ך )ס"ק לו(, ע"ד השו"ע, 
מנורה של שבעה קנים לא יעשה אפילו משאר מיני 
מתכות, ואפילו בלא גביעים וכפתורים ופרחים. וכ' הש"ך 

נו מעכב, דבדיעבד וז"ל: ואפי' בלא גביעים וכו', שכל זה אי
המנורה כשרה בלא גביעים וכפתורים, וכן אם אינה 
גבוהה י"ח טפחים. עכ"ל. ומבואר מזה שכל שמעכב 

 בדיעבד, מותר לעשותה בחוץ. 
אלא שיש לדקדק מלשון השו"ע להיפך, שהנה בשאר 
מתכות אין לעשות בה גביעים וכפתורים, וכמ"ש 

במה דברים  הרמב"ם )פ"ג מה' בית הבחירה ה"ד(, וז"ל:
אמורים )שעושים גביעים כפתורים ופרחים(, בשעשאוה 
זהב, אבל שאר מיני מתכות אין עושין בה גביעים 
כפתורים ופרחים. ע"ש. וא"כ מוכרחים לומר דמ"ש 
השו"ע, ואפילו בלא גביעים וכו', לא קאי אדסמיך ליה 
בשאר מיני מתכות, שא"כ מאי אפילו, אדרבה שם דרכה 

, אלא ודאי דבשל זהב מיירי, והרי בשל הוא בלא גביעים
זהב גביעיה כפתוריה ופרחיה מעכבין זה את זה, וכמ"ש 
במנחות )כט:(, וכן פסק הרמב"ם )שם ה"ג(, ואעפ"כ אסור 
 לעשות מנורה בחוץ אפי' בלא גביעים כפתורים ופרחים. 

)ר"ה כד( שכל העושה  בכור שורוכן כתב הגאון 
המעכב אסור, ושכן שבעה קנים אפי' חסר איזה דבר 

משמע מל' הש"ע )ס"ס קמא( דלא מפליג באיסור דבלא 
גביעים כו"פ, בין שאר מיני מתכות, לשל זהב, שמעכבים 
בו גביעים כו"פ, והשיג על הש"ך שכ' הטעם משום שאינו 
מעכב, ומשמע דבשל זהב דמעכבי שרי בלא גביעים, ולא 

רנד(, עיין בזה כל הצורך וכו'. גם המנחת חינוך )מצוה 
חשב כד' הש"ך דבשל זהב שמעכבים גביעים כו"פ, מותר 
 לעשות בלא גביעים, ואח"כ מביא דברי בכור שור הנ"ל. 

 החילוק בין גביעים לנרות של זכוכית
)שם( מחלק בין גביעים כו"פ  יביע אומרבשו"ת 

במנורה של זהב, שמטרתם לנוי וקישוט למנורה, לז' נרות 
מיש המנורה לתת בתוכם שמעכבים זא"ז, שהם עיקר תש

שמן ופתילות, שבזה העיכוב שבבהמ"ק גורם להתירם 
בחוץ, וכמ"ש בגמ' ובפוסקים שמותר לעשות של חמשה 
ושל ששה ושל שמונה נרות. וא"כ יש לומר שכל שאין 
הנרות שבראש קני המנורה ראויים לקבלת שמן ופתילות 
יש להתיר. ועוד שהרי אמרו במנחות )כט:( עשאה של עץ 

ו של עצם או של זכוכית לדברי הכל פסולה. וכן פסק א
הרמב"ם )פ"א מה' בית הבחירה הי"ח(. ומשמע ודאי 
שאין חילוק בין עשאה כולה של זכוכית, לעשה הנרות 
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של זכוכית, שהיא פסולה, כיון שמעכבים בה, וא"כ אפילו 
היו הנרות כהוגן, כיון שהם של זכוכית נראה שאין איסור. 

ע"ז מג( שכ', מנורה של עץ הואיל ומין אחר וע"ע במאירי )
הוא מותר אף בבת שבעה, שהרי אף בבהמ"ק כל שאינה 
של מתכת פסולה. ע"ש. וע"ע בש"ך )ס"ק לה( ולפי"ז 
בפמוט המקובל כיום שמניחים הנרות והשמן בכוסיות 

 זכוכית, נראה שמותר לעשות מנורה בת שבע קנים. 
 מנורה עגולה ולא בקו ישר

שם שכ', במה שחדשים מקרוב באו,  שור בכורבספר 
ועושים כוונים למלאכת מנורת המקדש, בשנוי עמידת 
הקנים, דהיינו שעושים שבעה קנים, וששה מהם 
מעמידים בדמות עיגול או משולש או מרובע, אלו נגד אלו 
ואחד באמצע, יש למחות בידם, כמבואר בתשו' מהריק"ו, 

כב באיסור שכל דבר שאינו מעכב במנורה, אינו מע
עשיית תבניתה, ולא מצאנו בש"ס ובפוסקים שיעכב סדר 

 עמידת הקנים. 
אולם והפתחי תשובה )סי' קמא ס"ק יד( הביא בשם 
המשנת חכמים שדעתו נוטה להתיר בכה"ג שעושה 
הקנים בעיגול. וכן התיר במנורות הנעשים על נרות 
)שעוה( ולא על שמן. וכ' ע"ז הפ"ת, שאין דבריו מוכרחים, 

 ויש להחמיר בזה, כיון שהוא איסור מה"ת. 

בימינו נהגו להחמיר בזה ואין בנמצא פמוט בעיגול 
שיש ששה קנים ועוד קנה באמצע שבזה הוא דומה 

 למנורה של מקדש בדבר אחד.

מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס 
 'לב הארי'

נטיעת עצי המשכן במצרים ולקיחתם 
 למדבר

ְמִדים )כו, טו(ְוָעִשיָת ֶאת הַ   ְקָרִׁשים ַלִמְׁשָכן ֲעֵצי ִׁשִטים עֹּ
כתב רש"י: "מנין היו להם במדבר, פירש רבי תנחומא 
יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות 
משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטען, וציוה לבניו 

 ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים".
לקנות את העצים בהיותם ויל"ע למה לא היו יכולים 

במדבר מהגויים שהיו סביבותיהם, וכמו שמצינו בכמה 
מקומות שהיו קונים מהם דברים. ובפשוטו י"ל שכל דבר 
קדוש עדיף להתחילו בקדושה מהתחלה ממש, וכמו 
שמצינו בגמ' )ב"מ פ"ה ע"ב( על ר' חייא, שהכין מגילות 
ללמד בהם תורה והיה זורע את הפשתן שממנו הכין 

 לכודות לצבאים שעל עורם כתב את הד"ת.מ
ובאופ"א י"ל שרצה יעקב אבינו שבני ישראל לא 
יתייאשו מלקוות להצלתם, ולכן נטע במצרים את 
הארזים, כדי שכל מי שיראה אותם ישאל למה הם נטעו, 
ויסבירו לו שזה מפני שעתידים להיגאל ולבנות משכן לה' 

זים כל הזמן במדבר. וכן ביציאתם ממצרים היו עצי האר
לנגד עיניהם ולא הסיחו דעתם מהמטרה להשרות את ה' 

 ביניהם.
* 

יל"ע למה לא נאמר על בני ישראל שהיו מובטחים 
שיעשה להם ניסים, וההוכחה ממה שהוציאו עמם את 
עצי הארזים. וכמו שאמרו על הנשים שהובטח להם 

שיעשו ניסים ולכן הוציאו עמם תופים )רש"י טו, כ(. 
הוא שהיה ברור לבני ישראל שינצלו ולכן והביאור 

הוציאו איתם את הארזים, אבל לא ידעו שתהיה ההצלה 
 ע"י ניסים, וזה היה מובטח רק לנשים.

* 
בגמרא סוטה )י"ג ע"א( איתא "בא וראה כמה חביבות 
מצוות על משה רבינו, שכל ישראל כולם נתעסקו בביזה, 

ת". והוא נתעסק במצוות, שנאמר חכם לב יקח מצוו
ולעיל בפרשת בשלח )יג, יט( ביארנו שמעלתו הייתה במה 
שלקח את ארונו של יוסף שמקיים בזה מצוה בכל רגע 
ורגע, משא"כ כל ישראל לקחו ביזה ממצרים שזה מצוה 

 רק באותו רגע של השאלה.

ולכאורה כאן מבואר שגם כל ישראל התעסקו 
במצוה כל רגע, במה שלקחו את הארזים למשכן. וצ"ל 

ה"נ, רק שמשה העדיף לקחת עוד מצוה, והיא לקיחת שא
ארונו של יוסף, והעדיף אותה אפילו שמחמתה לא לקח 

 הביזה.

נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל 
אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש  –דעת יוסף 

 רוזובסקי זצ"ל

 מצות ושכנתי בתוכם בזמן הזה 

 )כה, ח( תוָֹּכםְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי בְ 

וברמב"ם פ"א מה' בית הבחירה, מצות עשה לעשות 
בית לד' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות וחוגגים אליו 

 שלש פעמים בשנה שנא' ועשו לי מקדש.
והנה כהיום הזה אין לנו בית המקדש מפני היד 
שנשתלחה במקדשיך, ואין לנו כל אפשרות לקיים את 

 ושכנתי בתוכם,אבל החיוב של  ועשו לי מקדש.מצות 
מוטל עלינו, והוא להפיץ השראת השכינה, בכל אתר 

 ואתר. ונשאלת השאלה, כיצד. 
ובברכות דף ח' ע"א, אמר רב חסדא, מאי דכתיב 

אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב ה' שערים 
המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, 

יא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב והיינו דאמר רבי חי
בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 

 ארבע אמות של הלכה בלבד. 
וע"ש במהרש"א שהקשה, דהא בבתי מדרשות נמי 
עוסקים בתורה, ומדוע אוהב ד' השערים המצוינים 
בהלכה יותר. ותירץ המהרש"א שבבתי כנסיות יש גם 

מצוינים בהלכה, היינו שעוסקים במקרא, אבל שערים ה
שמשם תצא הוראה לכלל ישראל, ובזה פירש את המשך 

אין לו להקב"ה בעולמו  מיום שחרב בית המקדש,הגמ', 
הי' לשכת דבזמן בית המקדש אלא ד' אמות של הלכה, 

 הגזית שמשם יצאה הוראה.
וז"ל המהרש"א, דבבית הכנסת רבים מצויים, וקטן 

שלהם יש שהם  וגדול שם הוא, וכן בבתי מדרשות
לומדים שם מקרא ויש שלומדין שם משנה ולא עלו בידן 
הלכה שיוצאת מן התלמוד, וכו' והיינו שערים המצוינים 
בהלכה, במקום שכל ת"ח קובע מקום לגרסתו בתלמוד 
המביאה לו הלכה פסוקה, וקאמר עלה מיום שחרב 
ביהמ"ק, דבזמן שבית המקדש קיים הי' שם לשכת הגזית 

הלכה פסוקה ע"פ סנהדרין ועמהם ודאי  שמשם יוצאת
ועכשיו שחרב בית המקדש, אותן ד"א השכינה שרוי' וכו' 

של הלכה שכל ת"ח קובע לו לגרסתו בתלמוד היא תחתי' 
 להיות השכינה עמו.

והרי לנו מקום השראת השכינה היכן הוא, בשערים 
המצוינים בהלכה, במקום שכל תלמיד חכם קובע מקום 
לגרסתו בתלמוד המביאה לו הלכה פסוקה. וזה מה שד' 
אוהב כביכול יותר מכל. והיינו במקום שיודעים את ערכו 
של התלמיד חכם, והוא כעין לשכת הגזית שמשם יוצאה 

אר במהרש"א הנ"ל. ובודאי הוראה לכל ישראל. כמבו
שבמקום שהקב"ה אוהב שם יש עיקר ההשראת 

ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש השכינה. ולכשתימצי, הוא בכלל מצות, 

 ְוָׁשַכְנִתי ְבתוָֹּכם.

ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב 
הישוב כפר הרי"ף, וראש כולל שערי הלכה תל 

אה, משפט ציון, ומח"ס ש"ע המוסר, פסקי רפו
 הגט, ועו"ס

 רק בלב טמון הרצון

 ֲאֶׁשר ִיְדֶבּנּו ִלבוֹּ )כה, ב(
ה' יתברך נותן זכות לעם ישראל בשותפות הכללית 
שלהם עם מצות בניית בית המקדש, ועל דבר זה מצטוים 
עם ישראל במילים קצרות בהן מתחילה פרשתינו: ויקחו 

 לי תרומה מאת כל איש אשר "ידבנו ליבו" תקחו את
 תרומתי. צריך כאן "נדבה היוצאת מהלב".

אך, שאלה עמוקה מסתתרת מאחורי מילים אלו. הרי 
כולנו יודעים שעיקר משכן הנשמה והמחשבה הם במוחו 
של האדם, משם יוצאים להם עיקרי הפקודות על 
האיברים הרבים, על ידי המוח מנווט האדם את רצונותיו 

התורה את נדבת ויכולותיו. ואם כן, מדוע איפא מצריכה 
הלב "ידבנו ליבו", הרי התרומה היותר עמוקה היא 
המגיעה מתוך שכל והגיון, מתוך עמקות המחשבה, והיה 

 לתורה לומר: "ידבנו דעתו", או "שכלו"?
 נקודת הרצון וכוחה

התשובה לכך טמונה בסוד הגדול להצליח בקיום 
תורה ומצוות, שהוא סוד "הרצון" הפנימי הנמצא בכל 

יש אדם שמצליח הרבה, ויש קצת, אבל כולנו  יהודי.
 יודעים שהכל תלוי בנקודת ה"רצון" הפנימית.

ראובן רצה להיות בחייו מנהל בנק, הוא חיפש כמה 
חודשים עבודה כזו ולא מצא, לדאבונו הכל היה תפוס, 
פרוטקציות?! לא היו בידיו... לבינתים הוא נכנס בודה 

יא טרף לביתו. אך פשוטה בה הוא ניסה בכל יכולתו להב
מסיבות כלשהם מלכתחילה היה ניכר כי יחסיו עם 
המעסיק לא היו בכי טוב, תופעה זו גררה יחסים גרועים 

נוספים עד שאותו ראובן קיבל את מכתב ההתפטרות 
שלו. יום למחורת הוא מתחיל את עבודתו בכורסת 
הסלון שבביתו. אך עבודתו מסתיימת לפני שכבר 

חפש עבודה, ומחפש, ומחפש. לאחר התחילה. והוא רק מ
שבוע ימים סוף סוף הוא מוצא עבודה של "פקיד בנק", 
לאחר תקופת עבודה מבורכת בה מיצה את כשרונותיו 
ויחסיו עם הסובבים אתו, כשהתפנה מקומו של מנהל 

 זכה לקבל פה אחד את מקומו. -הסניף 
ובאו ונשאל רבותי, מה גרם לו לאותו ראובן לקבל את 

של מנהל הבנק הרי פקיד זוטר היה? התשובה מקומו 
תהיה; רצונותיו הטובים והגדולים להשיג משרה זו. 
ונשאל עוד, מה גרם לראובן שלא להצליח בעבודתו 
הפשוטה הראשונה? התשובה תהיה; גם כן רצונותיו 

 ושאיפותיו להיות מנהל בנק...
זוהי ממש נקודת הרצון הבוערת בכל אדם. למקום 

ת עצמו לשם רגליו מוליכות אותו. וכמובן שהוא מייעל א
הכל תלוי בסיעתא דשמיא שהאדם מקבל מאת ה', כי 
אחרי הכל רבים רצו להיות עשירים ולפחות לכסות את 
ה'מינוסים' שלהם ולא עלתה בידם. אמנם ה' יתברך נותן 

 לאדם כוחות כפי רצונו ושאיפתו.
אדם שרוצה להיות בעל חסד ומעשים טובים לרוב, 

אמת זהו רצון אמיתי הפועם בקרבו, הוא יגיע אם ב
לאותה דרגה. וכן אדם שרוצה לזכות לכתרה של תורה, 
יכול לזכות, רק תלוי הדבר ברצונו ומסירתו לאותו הדבר, 
וכפי שהוא מוסר את נפשו לאותו הדבר, כך מתגלה כח 
הרצון הפועם בתוכו. ואף רבי עקיבא שהיה בן ארבעים 

מוד תורה ולהעשות גדול שנה, זכה להכנס אז ולל
בישראל! )נדרים נ. ויבמות סב:(, כי היה רצונו עז להגיע 

אי אפשר  -לאותו המקום, וכשיש רצון אמיתי וחזק 
 לעוצרו לעולם.

וכבר הסברנו בפרשיות הקודמות, כי ה' יתברך נותן 
לאדם כח ממשי כפי מידת הרצון שיש לו, וביארנו בכך 

צון", ה' נותן לאדם רצון, כונת הכתוב: "ומשביע לכל חי ר
 וממילא כל הדברים הטובים באים.

* 
 מהיכן יוצאת נקודת הרצון?

אחרי שיודעים אנו את היסוד הזה נבין היטב את 
דרישת ה' יתברך מעם ישראל, באומרו: "כל איש אשר 
ידבנו ליבו תקחו את תרומתי", צריך כאן נדבת הלב, רק 

. בשכל פנימה בליבו של האדם טמון הרצון האמיתי שלו
ישנן שינויים רבים, הוא נתון לשינוי והסתפקות לפי 
המציאות בה הוא קיים, לפי המניעות העומדות לו בשטח 
כרגע. אמנם הלב בכל עת 'מחדש' את המחשבות 
הטובות שאליהם רוצה האדם להגיע, ונותן כח תחייה 
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לאותם המחשבות לעלות את המוח ולפעול פעולות 
את האדם לנסיונות חוזרים לממש טובות מחדש ולהביא 

את רצונותיו, עד שהאדם מצליח. הרצון הוא הרבה יותר 
עמוק מן המחשבות השכליות, שכן המחשבה הינה 
פורחת ועוברת, אמנם הרצון העמוק בליבו של האדם 
נשאר לתמידות, ומידי פעם צץ ועולה. ]ומסיבה זו 
הזהירה התורה פעמים רבות על טהרת הלב, ולא תתורו 
אחרי לבבכם וכו', כי תאמר בלבבך, לא תשנא ... בלבבך, 
כי קרוב אליך ... ובלבבך לעשותו, ועוד[. רחמנא ליבא 
 בעי, שנאמר: )שמואל א, טז( וה' יראה ללבב )סנהדרין קו:(.
ובואו ונתבונן רבותי, ה' יתברך יכל לבנות את בנית 
המקדש מבלי סיועם של עם ישראל בבניתו, כמו שעשה 

ות הברית שגילה למשה רבינו אוצר של אבנים עם לוח
טובות ומרגליות ומהן פסל את הלוחות )נדרים לח.(, 
אמנם דוקא כאן, בבנין בית המקדש, שיש בו שייכות 
תמידית לעם ישראל, רצה ה' שיהיה שיתוף מיוחד של 
ה"לב" של עם ישראל עם בניית המשכן, כפי שנאמר 

 "אשר ידבנו ליבו".
א נוחל לפעמים נפילות כלשהן. אף אחד מאיתנו ל

ופעמים רבות מציירים אנו את עצמינו מציליחים 
וכובשים את היצר הרע, או משתלמים במידה מסויימת, 

 אמנם מוצאים אנו את דמיונותינו מאחור.
אמנם כולנו יודעים שהמפתח הגדול להמשיך 
וללחום, מלחמת השרדות ומלחמת קיום על חיי תורה, 

הרצון הפנימי הבוער בלב ליבו של  על יראת שמים, הוא
האדם. וזהו הסוד שמלמדת אותנו פרשתינו: "אשר ידבנו 
ליבו", כל נדבה אחרת אינה יכולה להועיל כמו נדבת 

 הלב, נדבה עמוקה שאינה נכבית לעולם!

נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 
 'איש עם ביאורים והערות

 עונג שבת  –לחם הפנים 

 ְוָנַתָת ַעל ַהֻשְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְלָפַני ָתִמיד )כה, ל(
 בפיוט "כי אשמרה שבת" כתב רבינו האבן עזרא: 

לערוך לחם פנים  -ל חוק אל סגניו -"רשם בדת הא
 בפניו

אסור לבד מיום  -על כן להתענות בו על פי נבוניו 
 כיפור עווני" 

בפסוק  המקור היא –והנה "לערוך לחם פנים בפניו" 
דידן, אמנם יש להבין המשך הפיוט "על כן להתענות בו 
ע"פ נבוניו אסור", דאיסור תענית בש"ק אין מקורו 
באכילת לחם הפנים, ובפרט שלחה"פ הוא מנחה שהיא 
בכלל קדשי הקדשים הנאכלים ליום ולילה ואפשר 

 לאוכלו במוצ"ש גם אם יצום בש"ק. 
"ם בפירוש והנה, יש שתירצו לפי דקדוק דברי הרמב

המשניות )מנחות פ"ב מ"ב( שז"ל: "לחה"פ אינו נאכל 
אלא ביום השבת בלבד, כלומר כל יום שבת שנאמר ביום 
השבת ביום השבת יערכנו" ולמדו בדבריו שכוונתו 
לאפוקי ממוצ"ש, ולפ"ז בארו שכן סבר הא"ע וממילא 
נמצא שאיסור תענית בשבת נלמד מלחה"פ שאינו נאכל 

ילע"ב טובא, דמפורש במתני' מנחות )צט אלא ביום ש"ק. ו
ע"ב( שיוהכ"פ שחל בשבת, נאכל לחה"פ למוצ"ש נמצא 

מפורש דלא כפי שדקדקו ברמב"ם. ובאמת נ' שאין שום 
דקדוק בדברי הרמב"ם, דקי"ל דבמקדש הלילה הולך 

לענייני המקדש,  –אחר היום נמצא א"כ שיום השבת 
 .  אנכלל בו גם מוצ"ש ותל"מ

פרש עניין לחה"פ ואיסור תענית אמנם נראה ל
באופ"א, דהנה בטור או"ח סרפ"ח מבואר שאין איסור 
תענית ביוהכ"פ עניינו איסור לצום, או שאסור להתענות 
מפני שיש חובה חיובית לאכול, אלא עניינו הוא במה 

_____________________________________________________________________________________________ 
ומלבד נק' זו אין דיוק מלשון זו, שלא בא הרמב"ם אלא להבדיל  א

בין לחה"ם לשתי הלחם וכמפורש שם בדבריו "וזה לחה"פ אינו 

נאכל אלא ביום השבת בלבד ... ושתי הלחם נאכלות ביום עצרת 

שממעט מעונג השבת ועונג שבת ברגיל הוא באכילה, 
 צום. יכול ל –ולכן מי שמתענג בצום ולא באכילה 

והנה עניין עונג שבת הוא שבשאר ימות השבוע העונג 
הגשמי יש בו סתירה לעונג הרוחני וכל עסקינו הוא לברר 
חלק הטוב ואת הנק' הרוחנית מעולם הגשם, אבל ש"ק 
כל עניינה הוא שהעונג הגשמי הוא הוא העונג הרוחני, 

, ועניין זה נרמז בלחה"פ, דהנה נתבאר בואסור בה הבירור
ה כו ע"ב "אמר ריב"ל נס גדול נעשה בלחה"פ, בחגיג

סילוקו כסידורו" ופירש"י: "שסילוקו לשבת הבאה חם 
כיום סידורו", וכן מבואר ביומא לט ע"א שנתברך לחה"פ 
וכל כהן שמגיעו כזית יש אוכלו ושבע ויש אוכלו ומותיר. 
והנה יש לנו ללמוד שניסים אלו לא באו מכח המצוה 

מצוות העונג בשבת ויש לנו בזה לאכול קדשים אלא מכח 
דקדוק, דהנה לא נאמר בגמ' שהנס בלחה"פ היה 

כשעת סידורו,  סילוקוכשעת סידורו אלא ש אכילתוש
והסילוק היה דוקא ביום השבת כמפורש בקרא, נמצא 
שהנס הוא דוקא בשבת, ואולי אפשר לחדש דמי שאכל 
לחה"פ למוצ"ש, באמת לא היה בו כבר הנס, שעיקר הנס 

 מכח מצות עונג שבת ולא מדין מצות אכילת קדשים. בא 
 הנלמד מלחה"פ –מכח עונג שבת  –סעודת שבת 

: "וסעודת שבת במקדש היתה גוז"ל הגר"י הוטנר זצ"ל

לחה"פ ... והיינו דכל עיפוש בהאי עלמא תוצאה מגזירת 
מיתה, וסעודת שבת במקדש אינה שייכת לגזירת מיתה 

אכילתה כולו עונג וולא היתה בלחה"פ שום עיפוש 
 ". השבת

עוד מצאתי בס"ד תוספת עומק בעניין לחה"פ 
ואכילתו מצד מצות עונג שבת, שיש שלמדו ענין סעודת 
מלוה מלכה מאכילת לחה"פ במוצ"ש דייקא, והוא 

וז"ל: "והוא טעם אכילת  דמדברי רבינו הרמ"ע מפאנו
לחה"פ לכהנים בשבת והוא תופס לילו עמו כדין אכילת 

לפיכך יסדר אדם שלחנו במוצ"ש אע"פ שאינו קדשים, 
צריך אלא לכזית". והוסיף ע"ז באור בפי' יד יהודה: "והיינו 

שענין עונג שבת של הנשמה יתירה וענין אכילת מפני 
, דהא דאמרינן דמעונג נשמה לחה"פ בשבת אחד הוא

יתירה מתברך כל העולם בשאר ימי השבוע מורה ולומד 
חה"פ בשבת, ונגד זה נמצא הטעם לאכילת הכהנים את ל

הענין של נשמה יתירה למוד ג"כ מאכילת לחה"פ שכיון 
שמצינו שאכילת לחה"פ היתה ג"כ במוצ"ש יש ללמוד 
שגם הנשמה יתירה מתענגת באכילה ושתיה שבמוצאי 
שבת ועל כן יפה אמרו ז"ל לסדר הסולחן גם במוצ"ש 

 וכו'". 
 נמצא מבואר: 

מצות עונג שבת, איסור תענית בשבת עיקרו הוא ב
ומהותה של מצות עונג שבת נלמדת מאכילת לחה"פ, 
וממילא מדוקדקים דברי רבינו הא"ע, שמשציוה השי"ת 
על סגניו הכהנים לאכול לחם פנים בש"ק, ממילא למדנו 

 שאסור להתענות בו, ודו"ק. 

ענין בהלכה / הרב ראובן אליאך, מג"ש 
 בביהמ"ד ברית יצחק )מודיעין עילית(

 עליית קטן לד' פרשיותבענין 

 קטן במפטיר חובת היום ובד' פרשיות

קטן עולה למנין שבעה, ומנהגינו  -הנה מדינא דגמ' 
]ע"פ המג"א רפ"ב סק"ו[ דקטן אינו עולה כלל אלא רק 
למפטיר, ]ובתש' מהר"ם מלונדדרש בתש' כת"י כתב 
דנהי שקטן יכול לעלות למנין שבעה אבל אינו יכול להיות 

לפמ"ג בא"א שקטן עולה וגם קורא, ודברי  קורא, וציין
לב"ש שפי' דעולה ואינו קורא וע"כ יש נוהגים דאף אם 

 מעלים קטן אינו קורא[. 
אולם בד' פרשיות ובמפטיר של חובת היום מצאנו 

 ואין משיירים מהן כלום למחרת וכו'". 
וע מספרי המקובלים שאיסור ברירה מהותו היא בכך כיד ב

 שא"צ לברר חלק הטוב מהרע שהכל הוא טוב בש"ק. 

 בזה ד' דעות:

וקטן יכול א. דעת הרמ"א שכתב ]סימן רפב' סעיף ד'[ "
ן באדר, שמוסיפי לקרות בפרשת המוספין או בד' פרשיות

וכן נוהגים אף על פי שיש חולקים". דהיינו שאף בזכור 
וכ"ש במוספין עולה קטן. ובטעמו כתב המ"ב דאף על פי 
שפרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם 
מישראל והקטן שאינו מחויב בדבר אינו יכול להוציאם 
י"ח מ"מ הרי עכשיו הש"ץ קורא ומשמיע לצבור ומוציאם 

ן ומשמע שלקרא אינו יכול לקרות ]וזו הדעה ידי חובת
 הכי מקילה א"כ לא מצאנו מי שיתיר לקטן לקרא זכור[.

שלא לקרות לקטן ב. ודעת הא"ר ודה"ח החמירו 
שי"א שגם היא מדאורייתא  לפרשת זכור וכן לפרשת פרה

הביאם המ"ב שם, והביא עוד המ"ב מנהג "דביום א' של 
שבועות שקורין המרכבה למפטיר, וכן בשביעי של פסח 
שקורין השירה, ובשבת שובה ג"כ נוהגין שאין קורין אותו 

 לכתחלה למפטיר". ]סימן רפב, ס"ק כג[.
ג. ואח"כ הביא שם עוד דעה וז"ל "ובתשובת פרח 

והביאו  דהקטן לא יקרא בד' פרשיותעלה לעיקר שושן ה
 בחידושי רע"א".

דאף ד. היש חולקים הנ"ל המובא ברמ"א דס"ל 
 וכן לא בד' פרשיות. בפרשת המוספים אינו עולה

ולהלכה היום נוהגין להקל בנער בר מצווה במוספין 
של חובת היום אלא שיש מחמירין שאף אם עולה אבל 

רה, ובזכור ובפרה אינו קורא המפטיר אלא ההפט
מחמירים שלא להעלותו, ובהחודש ושקלים יש מקילין 

 ויש מחמירים.
ובהליכות שלמה )תפילה, פי"ב, ארחות הלכה הערה 

( הובא: עובדא הוה בנער שנעשה בר מצוה והכין 100
לקרוא מפטיר של פרשת פרה ]בשבת שלפני הבר מצוה[ 

רבינו ופסק שיניחוהו לקרא כיוון שכבר התכונן, ונשאל 
הרי כתוב דאינו עולה, והשיב דמעיקר הדין פרשת פרה 
אינה מדאורייתא, וכשנשאל האם הוראה זו היא ע"פ 
"השו"ע החמישי", אמר, הלא הלכה פסוקה היא בשו"ע 
חו"מ דקטנים לאו בני מחילה נינהו, עכ"ל. ועיין עוד 

 בתשובות והנהגות )ח"ג סי' ר"כ(.
 גדר התקנה בקריאת ד' פרשיות

להבחן במה נח' הדעות דלעיל יש לחקור האם  וכדי
לתקנה דד' פרשיות היה דין של קריאת התורה דכמו 
שקוראים פרשת השבוע גם כן יקראו בד' פרשיות, או"ד 
שהיא תקנה בפ"ע לקרא פרשיות אלו ודינם שכל אחד 
צריך לקרא ויוצא מדין שומע כעונה וכמו קריאה דקריאת 

המצווה לקרא וזה המגילה ]ובזכור נראה בפשטות ד
תקנה בפ"ע שצריך לקרא כדי לזכור מעשה עמלק ואינו 

 מדין קריאת התורה[. 
והנ"מ דבקריאת התורה ידוע מה שנסתפק בציונים 
לתורה להגאון מהר"י ענגל ]כלל ט'[ מה ענינה אם החיוב 
הוא רק השמיעה לדברי תורה הנקראים או שבאמת 

מוציא אותם מחוייבים כל אחד ואחד לקרות רק שהקורא 
בקריאתו. ולצד שהחיוב הוא רק לשמוע א"כ אתי שפיר 
מה שקטן עולה למפטיר אם נימא שהתקנה היא כדין 
קריאת התורה, משא"כ אם זה דין בפ"ע כמו מגילה א"כ 
התקנה כקריאה רגילה והשומעין יוצאים מדין שומע 

 כעונה וקטן אינו יכול להוציאם וע"כ אינו עולה.

ה ]א"ח ח"ב סי' ע"ב[ בדברי המג"א וכן דן באגרות מש
]סי' רפ"ב סק"ו[ שהביא דעת הכנה"ג שקטן אינו יכול 
להיות נקרא בתורה, והקשה הפמ"ג הא קטן עולה למנין 
ז' אף שבזמנם הי' העולה עצמו הקורא, וחזינן שמוציא 
ובלב"ש תי' דהא דקטן עולה שבגמ' היינו שהש"ץ קורא, 

ר כזה, ותקנת הגאונים ותמה עליו דבזמן הגמ' לא הי' דב
הוא כמבואר בתוס' מגילה ]כ"א[ ולכן יצא לחדש דשאני 
קרה"ת מקריאת המגילה ואין קרה"ת מטעם שומע 

 קונטרס רשימות לב, סוכות תשל"ב.   ג
 מאמר חיקור דין ח"א פרק כ"א.  ד



 

 18עמ' 

כעונה דהא אדרבה אם יקרא בעצמו כל הפרשה לא יצא 
אלא צריך מספר הקרואים חלוקים לפי הימים ונמצא 
עיקר הדין להיות שומע היאך מספר אנשים קורין התורה 

ונה והאריך שם הרבה גם תקיעת השופר המצוה ולא ע
לשמוע והעלה דלזה לא צריך להוציאו אלא שישמע 
קריאת התורה וקול שופר שתקעו לשם השם ע"ש 

 באריכות. 
ובספר בנין שלמה ]סי' נ"ד[, כתב והאריך בדינא 
דחיובא דקריאת פרשת שקלים והעלה בדבריו דאף 

לים היינו אם לדעת הסוברים דאין קורין לקטן בפרשת שק
לא יגדל עד אחר ר"ח ניסן אבל אם נעשה גדול ובר מצוה 
עד ר"ח ניסן יכול לעלות למפטיר וגם מחויב לשמוע 
הפרשה עיין שם. וצריך ביאור דבריו דאם הוא מטעם 
דקטן אינו יכול להוציא מטעם שהחיוב הוא לקרא והוא 

 אינו מוציא מדין שומע כעונה א"כ מדוע מוציאם. 

 את פרשת שקליםטעם לקרי
והנה בטעם דקריאת פרשת שקלים הביא המשנה 
ברורה סימן תרפ"ה ]ס"ק ב[ טעם לזה וז"ל "דאמר קרא 
זאת עולת חודש בחדשו לחדשי השנה והאי לחדשי 
יתירא הוא אלא אמרה תורה יש לך חודש שאתה צריך 
לחדשו בהבאת עולות תמידין ומוספין מתרומה חדשה 

בג"ש שחודש זה הוא חודש ניסן  וזהו ניסן דגמרינן בגמרא
לכך מקדמינן וכיון דבניסן בעי לאקרובי מתרומה חדשה 

ומשמיעין על השקלים באדר הסמוך לו שיביאו שקליהם 
" והוא מדין הכרזה כמו שמבואר ברש"י ]מגילה בר"ח ניסן

להודיע שיביאו  -דף כט.[ וז"ל "קורין בפרשת שקלים 
יסן מתרומה , כדי שיקריבו באחד בנשקליהם באדר

 חדשה". 
ואנו משלמין ובהמשך המ"ב שם כתב טעם נוסף "

פרים שפתינו בקריאת הפרשה של כי תשא דכתיב בה 
". א"כ מצינו ב' טעמים בזה או משום שהוא ענין השקלים

הכרזה להביא השקלים או משום שהוא מדין נשלמה 
פרים שהוא כלימוד הענין הזה ועי"ז כאילו קיימנו מצווה 

 זו. 
 קותא בין הטעמיםנפ

ושמעתי לומר נ"מ בין הטעמים האם קטן עולה 
לפרשת שקלים שאם נאמר דהוא מדין הכרזה שפיר י"ל 
דהוא כשאר מפטיר שקטן יכול לעלות והעיקר שיקרא 
וישמיע ההכרזה, ואם הוא מדין 'נשלמה' לכאו' מי שהוא 
לא בר חיובא כיצד יוציא אף שנאמר שהתקנה היתה רק 

ן הוא בכלל התקנה שהרי הוא עצמו אינו לשמוע אבל אי
 מחוייב ואין כאן נשלמה פרים שפתינו. 

וא"כ י"ל דבזה נח' האחרונים האם קטן עולה לפרשת 
שקלים, וא"כ י"ל בדברי הבנין שלמה שהאוסרים ס"ל 
דהוא מדין נשלמה ואם עד ר"ח ניסן יהיה גדול א"כ הוא 

התקנה  גם בכלל החיוב ואף שעכשיו עדיין לא חייב אבל
היא בתחילת חודש אדר על כל מי שיתחייב שנה זו 

 במחצה"ש.
 פחות מבן כ' לחיוב שקלים

והנה אם כנים אנחנו בביאור דבריהם א"כ יש 
להקשות דהא קיי"ל דנח' הראשונים האם חיוב מחצית 
השקל הוא רק מגיל כ' דכתיב כל העובר על הפקודים או 

הראשונים הוא מדין י"ג דלהרמב"ם הוא מגיל י"ג ולרוב 

מגיל כ' וכ"כ הרמ"א ]סימן תרצד סעיף א[ "ואין חייב 
ליתנו רק מי שהוא מבן עשרים ולמעלה" וכתב שם המ"ב 
"זהו לדעת ר"ע מברטנורא אבל התוי"ט כתב שהפוסקים 
חולקים וס"ל דמבן י"ג ולמעלה שהוא בכלל איש חייב 
במחצית השקל וא"ר כתב דכל זה רק מדינא אבל המנהג 

יתן אפילו בעד בניו הקטנים ואשה מעוברת בעד הוא ל
 ולדה".

וא"כ אם החיוב הוא מדין 'ונשלמה' וע"כ זהו דעת 
הסוברים שאין קטן עולה א"כ אז אין להעלות מתחת לבן 
כ' וזה לא מצאנו למי שיאמר וכן שמעתי שהעיר הגר"ח 

 קנייבסקי שליט"א.

 פולמוס / הרב יוחנן ריינר וכותבי אספקלריא

 דשתו בכהן בעל מוםמצות וק

 שאלת הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לבנו' עה"ת ומועדים:

הביא  -בעת לומדי מנחת חינוך מצווה רסט במצוות "וקדשתו" 

מחלוקת ראשונים האם יש מצווה לכבד ולקדש כהן בעל מום, 

שהרי אינו ראוי להקריב את לחם אלוקיו וכן דעת הרמב"ם, ואילו 

 מום מהמשך הפסוק "והיו קודש".בספרא מרבים כהן בעל 

וצריך עיון אם כן מדוע מעלים כהן בעל מום לעליה ראשון, 

בפרט כאשר יש כהן שאינו בעל מום, ולא חוששים לדעת הרמב"ם 

 כלל? 

 האם בגלל שהיום זה כוהני חזקה, ולכן מקילים?

 אשמח לקבל תשובות בעניין.

* 

1 . 

דרך', 'מאיר דרך', הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 'מוֹּסר 

 :'ו'אפיקי חיים

פרי מגדים אשל אברהם שכהן בעל מום עולה  –)צרופה 

 ראשון וצ"ע במקום שיש שאר כהנים(

* 

2. 

אלעד,  -הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת אור התורה 

 מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס:

בימינו בלא"ה אין הקרבה במקדש, והרי לעת"ל כל בעלי 

 להירפא.מומין עתידין 

 הרב ריינר:

הרי על כהן שלם יש מצוה וקידשתו על כהן בעל מום אין 

 מצוה וזה שייך גם היום שאין בית המקדש?

* 

3 . 

הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ, ומרביץ 

 תורה בעיר אלעד:

 שליט"א יוחנן ריינר לכבוד ידידנו הרה"ג הנעלה רבי

חששו לדעת הרמב"ם, מפני חשבתי, שאולי לא  לפום ריהטא

שהפשטות היא שכהן בעל מום נשאר בקדושתו, ואסור בגרושה 

וכן בתו דינה כבת כהן כשר, עי' סנהדרין נא, ב. וכן בהוריות יב, ב 

הרי  -מחמת מומו מצווה הוא על הבתולה   שנינו כהן גדול שעבר

 .שנשאר בקדושתו

שעמד  בספר 'חשוקי חמד' )סנהדרין דף לו עמוד ב(, ושו"ר

 :ממש בשאלתו. וז"ל

 כהן בעל מום האם צריך להעלותו ראשון לתורה

כהן שאינו יכול ללכת, ולוקחין אותו בכסא גלגלים,  .שאלה

ואין כהן אחר בבית הכנסת, האם צריך לעלותו ראשון או שמא 

 ?אפשר לתת ראשון לישראל

בפמ"ג )סימן קלה משב"ז סק"ח( מסתפק האם יש  . תשובה

כהן בעל מום, וכתב שלדעת המג"א )סימן רפב סק"ו( מצוה לכבד 

שקטן לית ביה וקדשתו דלא בר עבודה הוא, הוא הדין בעל מום. 

וכי תימא שהבעל מום יכול לאכול קדשים, והוא בכלל לחם 

אלוקיך הוא מקריב, והלא גם קטן יכול לאכול, ואעפ"כ אינו בכלל 

תב השו"ע קידוש. שוב כתב הפמ"ג )שם א"א ס"ק כג( שמזה שכ

)שם סי"ג( מה הדין כשיש שם כהן סומא, איך יעלה, והלא אינו 

יכול לקרות, משמע דלולא זה שאינו יכול לקרות, עולה ראשון, אף 

 .שהוא בעל מום, אך צ"ע במקום שיש הרבה כהנים, עיין שם

ובשו"ת כתב סופר )או"ח סימן טו( כתב אפשר שגם מהרי"ט 

שום וקדשתו, היינו משום ורדב"ז הסוברים דקטן אית ביה מ

שיהיה ראוי להקריב לחם אלקיו קדוש יאמר לו בקטנותו ג"כ, אבל 

 .בעל מום דלא יבוא לעולם לידי כך מודים דליתא בוקדשתו

ובדעת תורה )סימן קלה( הביא שהחינוך )מצוה רסט( כתב 

בפירוש שמהפסוק 'והיו קדש', למדנו שהזרע הוא מיוחס כולו, 

וצריך לכבדם. ועיי"ש שלכאורה נחלקו בזה תמים ובעל מום, 

הבה"ג ורב נטוראי גאון. וסיים שבתוס' במנחות )דף קט ע"ב ד"ה 

לא( מבואר שכהן בעל מום עולה ראשון. וכן כתב שוב בתשובותיו 

)ח"ו סימן קמט( שכהן בעל מום עולה ראשון., עכ"ל ה'חשוקי 

 .'חמד

 .אלא שהוא דיבר באופן שאין עוד כהן בבית הכנסת

 .ומש"כ כבודו, שאולי מפני שהיום זה כוהני חזקה

מצויין אצלי כך )והבאתי הדברים בספרי "ומשחרי ימצאונני" 

בענין אם יש דין  :(כרך א' סוף שער ב' בהערת שוליים מס' ש"ט

בהלכות  'כהן מיוחס' בזמנינו: הנה גם הרדב"ז על הרמב"ם

ס, וכ"כ כותב דהיום אין כהן מיוח ,'תרומות פרק ז' הלכה ט

בפשיטות בשו"ת 'תורה לשמה' סי' מז. וב'מעשה רוקח' ציין 

לרמב"ם פ"כ מהל' איסורי ביאה דהיום אין כהן מיוחס. אכן מאידך 

ב'מראה כהן' לבעל 'תפארת ישראל' בריש מסכת נגעים  ראה

אות ל"ט שכתב, שבקשר למראות נגעיםבזמן הזה, דיבר עם 

נוהגין בזה"ז. ועי' גם הגרע"א ואמר לו שגם הוא תמה למה אין 

מצוה קס"ט אות י"ג מש"כ שם בשם ספר 'תולדות אדם'  במנ"ח

 .להגר"ז מוילנא, יעויי"ש

 .מנאי בהוקרה רבה להערותיו ושאלותיו המחכימות

 איתמר חבשוש

* 

4. 

אשדוד, עורך ספרי  –הרב יחיאל נוביק, ראש כולל דעת יוסף 

 מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל:

 .מפני דרכי שלוםבס"ד. חכמים תקנו 

* 

5. 

הרב גמליאל רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף 

 החדש' ג"כ, ועוד:

 להגרי"א שליט"א

 ראיתי השאלה הנפלאה של הגאון רבי יוחנן ריינר שליט"א.

ולכן  ,ונראה התירוץ בס"ד, שלעתיד לבוא יתרפאו כולם

 ,תו דבר לגבי זהבזמנינו כהן בעל מום ל"ע, וכהן בלי מום, זה או

שהרי לעתיד לבוא, מיד יתרפא הבעל מום, ונמצא אם כן שזה 

שהרי מיד כשיבנה המקדש, יוכל כן לעבוד  ,כמי שאין לו מום

 .עתה במקדש, ולכן יש מצוה וקדשתו כבר

אם עתה היה שייך עבודה, והוא בעל מום ל"ע, לא היינו 

עתיד, מסתכלים על העתיד, אולם עתה שאין עבודה, אלא ל

ולעתיד הרי ממילא יתרפא, אם כן מה הבעיה שהוא בעל מום 

 לעת עתה, ודו"ק היטב.

בברכת כהנים באהבה, כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ, 

 *ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים "מח"ס "גם אני אודך

6. 

הרב פינחס שפירא, אב"ד ביד"צ שערי שלום )בית שמש(, 

 מח"ס שו"ת בריתי שלום ו"ח:

הרמב"ם עצמו קורא תיגר על המנהג שלנו לקרוא תחילה 

ואנו סומכים בזה על  .לכהן אף במקום שיש ת"ח, שזהו נגד הש"ס

מנהג הגאונים שתיקנו כן "כי היכי דלא ליתו לאינצויי". ואפשר 

 שבכלל תקנה זו גם שלא לחלק בין כהן שלם לכהן בעל מום.

* 

בראשונים, כמדומה איני זוכר כעת במדוייק מהם המקומות 

ברבינו ירוחם וכן בתשובות הקצרות שבסוף ספר המכתם על 

אך בכל  .מסכת מו"ק, ואולי גם באחד מכרכי תשובות הגאונים

אופן מצאתי כעת בשו"ת מהר"י לבית הלוי )כלל ה' סימן מ'( 

  .שהזכיר זאת בשם רב עמרם גאון ורב נטרונאי גאון

* 

7. 

 הרב יוחנן ריינר )השואל(

 כוח עצום כבוד הגאון הצדיק שליט"א יישר

היה בעיני שמפני זה ידחו   חשבתי גם לענות כן אבל קשה

בקום ועשה מצוות עשה דהיינו כשיש כהן תמים בבית כנסת, 

 ואכן הראו לי שהמגן אברהם מקשה זאת

כמו כן היה לי סיפור בבית מדרש שיש להם מנהג שכשאין 

כהן שמאוד נפגע מכך,  לוי אזי מוציאים את הכהן החוצה, והיה

ולא רצה למחול, ואמרו לי שם בשם הרב גרוס רבה של חסידי גור 

באשדוד שהוא עצמו כהן, שאם זה המנהג והסבירו לכהן זאת אין 

 כאן מקום להתחשב בפגיעתו.

בכל אופן אם כהן בעל מום ידע שאין בו מצוות וקדשתו ואינו 

 שלום. עובד בבית המקדש, ממילא לכאורה אין כאן דרכי

* 

8. 
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 הרב חנוך חיים ויינשטוק, מו"ל מלאכת מחשבת:

כיון שנעשתה כאן תקנת חכמים עשו זאת באופן שלא יהיה 

חלילה וחס מריבות שהרי כל התקנה מעיקרא הייתה שלא יבואו 

להתנצות זה עם זה. לפיכך אין כאן מקום לקושיא אפילו אליבא 

 דהמנ"ח.

אמר לי היום שיש הע': כך כתבו עוד כמה רבנים ]מישהו 

 תוספתא שכתוב בה שיש לכבד כהן בעל מום[

* 

9. 

 הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס לב הארי:

 לכבוד הרב ריינר שליט"א

  - על השאלה בכהן בעל מום לקריאת התורה

הפרי מגדים קל"ה, ח מ"ז סק"ח דן בזה, ונשאר בצ"ע. וראה 

 .גם קל"ה, יד א"א ס"ק כ"ג

רי"ד מביא ספרא וחינוך שגם בעל מום והמהרש"ם ח"א סי' 

 !צריך להקדימו, ומדבר שם בענין זה, עיין שם

 !בהצלחה

* 

 הרב יוחנן ריינר )השואל(

אכן החינוך כדעת הספרא שגם כהן בעל מום נתרבה מויהיו 

קודש, משא"כ לדעת הרמב"ם שרק כהן הראוי לעבודה יש מצוות 

 וקדשתו, ויל"ע

 חיים בלומנטלפרחים לתורה / הרב ישראל 

 עקב ענוה יראת ה' 

ְוָעשּו ֲארוֹּן ֲעֵצי ִׁשִטים ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרכוֹּ ְוַאָמה ָוֵחִצי ָרְחבוֹּ 

ָמתוֹּ  תוֹּ ָזָהב ָטהוֹּר ִמַבִית ּוִמחּוץ ְתַצֶפּנּו )כה,  ְוַאָמה ָוֵחִצי קֹּ ְוִצִפיָת אֹּ

 יא(-י

מכל כלי המשכן שמידותיו אינן אמות  היחידהארון הוא 

 ָוֵחִציָאְרכֹו ְוַאָמה  ָוֵחִציַאָמַתִים שלימות, אלא כל מידותיו חצויות = 

 ֹקָמתֹו.  ָוֵחִציָרְחבֹו ְוַאָמה 

דבר מעניין נוסף שמצאנו רק בארון, מבפנים ומבחוץ הוא 

 מצופה זהב, ותוכו עץ. הלא דבר הוא.

ארון מונחות לוחות הברית, הוא מבאר הכלי יקר, שמכיון שב

תמיד יראה עצמו  -בא לרמוז את ההנהגה הראויה לתלמיד חכם 

כמי שאינו מושלם, כארון שכל מידותיו חצויות ואינן שלמות. 

תמיד ירגיש שהשגותיו אינן מספיקות ועליו להמשיך ולהתעלות 

ולהתקדם. ובאמת זהו שורש מידת הענוה הנדרשת מן האדם. 

 ית מספיק. תמיד עליך להוסיף ולהתקדם.אל תרגיש שעש

בדרך זו מבאר הלקח טוב שזו הסיבה שהארון היה מצופה 

מבית ומחוץ ציפוי זהב אך תוכו עץ, להורות שתלמיד חכם חייב 

להיות פשוט ועניו וכך להרגיש בתוכו פנימה. אך לא ישכח שהוא 

מצופה "זהב", עליו להכיר את ערך עצמו, ומפורסם בשם הסבא 

ודקה שאמר ששורש הענוה היא שהעניו מכיר שהוא יכול מסלב

 לגדול עוד ועוד, ומשום כך כל מה שעשה קטן בעיניו.

בדרך דומה מבאר האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל )דברי תורה 

שמות תשל"ז( את הפסוק הפותח את ספר שמות: "ואלה שמות 

" )שמות א א(. מדוע פתח יעקבהבאים מצרימה את  ישראלבני 

 אל" וסיים ב"יעקב"?ב"ישר

אלא ישראל הוא לשון שררה בבחינת "כי שרית עם אלקים 

ועם אנשים ותוכל" )בראשית לב, כט(, ואילו "יעקב" הוא בחינת 

עקב, המורה על ענוה. כשבאו ישראל למצרים הם התנשאו 

והחזיקו עצמם בשררה בבחינת "ישראל". לכן באה עליהם גלות 

מרדות אחת בליבו של אדם  להחזירם לבחינת יעקב, כי טובה

מכמה מלקויות )ברכות ז.(. מטרת הגלות היתה לשבור את 

 גאוותם ולהחזירם לענוה הראויה.

בזה הוא מבאר מאמר חז"ל )שבת י:( "בשביל משקל שני 

סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר 

או בו שבטי וירדו אבותינו למצרים". וכבר תמהו רבים, וכי בזה קנ

 ה הקדושים והטהורים?-י

ומבאר שהשבטים ידעו באמת את מעלת יוסף כי לא לחינם 

למדו אביו כל מה שקיבל משם ועבר, מכל מקום כשלבש בגד 

העלול להראות כבוד וגאוה, הבינו שיש כאן איזושהי התנשאות, 

ואף שאביו עשה לו כתונת זו, הבינו שהיה צריך להמנע 

יון שהוא מתנשא ומתגאה, אין ממש בכל מללובשה, וטענו שמכ

אף אדם שהולך עד לעולם האצילות, גדלותו, ומסיים האדמו"ר: "

אם יש בו נקודה אחת של גאוה, משליכים אותו לחמשים שערי 

 ".טומאה

ומוסיף האדמו"ר זצ"ל ומפרש שזו הבטחת הנביא "הבאים 

מדוע פתח ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל", שגם כאן קשה 

 " וסיים ב"ישראל" ?ב"יעקב

אלא שאם ישרישו בליבם פנימה ויקבעו בליבם את בחינת 

יעקב, שידעו שהם שפלים באמת ואין להם במה להתגאות, על 

ולא יפלו שוב לטומאת  יציץ ופרח ישראל",ידי זה יזכו להגיע ל"

 מצרים אלא יגדלו ויתעצמו בבחינת "כי שרית".

ִני רֶׁגֶׁל ַגֲאָוהאַ נסיים בתפילת דוד המלך עליו השלום " " ל ְּתבֹואֵּ

 )תהלים לו, יב(.

 הבה נשכיל להפיק את הלקח החשוב הנלמד מארון העדות!

 שבת שלום ומבורך! 

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח 
 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 הסדר במינים לתרומה

ֶׁשה  ר: ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֹּ ֵלאמֹּ

ֵמֵאת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְדֶבּנּו ִלבוֹּ ִתְקחּו ֶאת ְתרּוָמִתי: ְוזֹּאת ַהְתרּוָמה 

ֶׁשת: ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותוַֹּלַעת ָׁשִני  ֲאֶׁשר ִתְקחּו ֵמִאָתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹּ

ת ְתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִטים: ֶׁשֶמן ְוֵׁשׁש ְוִעזִ  רֹּ ת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְועֹּ רֹּ ים: ְועֹּ

ַהם ְוַאְבֵני  ֶרת ַהַסִמים: ַאְבֵני ׁשֹּ ר ְבָשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִמְׁשָחה ְוִלְקטֹּ ַלָמאֹּ

ֶׁשן )כה, א ד ְוַלחֹּ  ז(-ִמֻלִאים ָלֵאפֹּ

לפנינו ט"ו דברים הראוים להקדישם לבנין המשכן, חלקם 

ממין הדומם, המה הזהב והכסף והנחשת והאבנים. חלקם ממין 

הצומח, המה השש עצי שטים והשמן והבשמים. חלקם ממין 

החי, המה הצמר הצבוע תכלת וארגמן ותולעת שני, וכן העורות 

אלים והתחשים. אולם בפועל לא נסדרו בצורה הזאת, ויש לעיין 

 כיצד סדרם הכתוב. 

תכות לחוד, ואת מין האבנים כמו"כ כמו שסדר את מיני המ

טובות לחוד, היה מקום שיסדר את מין הצומח יחד, ויכלול את 

השש ועצי השיטים השמן והבשמים בצוותא, ואילו את סוג החי 

יחד, שהם הצמר הנכלל בתכלת וארגמן ותולעת שני, העזים 

והעורות וכדו'. כמו"כ צ"ב, שהרי אבנים טובות חשובים ויקרים 

 ף וכל הנך שנזכרו קודם לכן, ומדוע הזכירם לבסוף.יותר מזהב וכס

 ויש מקום להסביר בכמה אופנים: 

 כסדר העשיה

יש מקום לומר, שסדרם כפי סדר עשייתם, שהתחיל  א[

בכלים שצריכים זהב, והם הארון השולחן והמנורה )פרק כה 

מפסוק י' ואילך(, ואחריהם מזכיר את עשיית היריעות )פרק כו עד 

פסוק יד(, ולכן מזכיר את החוטים והעורות, ואחריהם מזכיר את 

)שם עשיית הקרשים, ששם היה עיקר הצורך בעצי השטים 

מפסוק טו ואילך(, אחריהם מזכיר את הצורך בשמן כתית למאור 

)כז, כ(, ואחר כך את עשיית הבגדים )בפרק כח(, ולכן הזכיר את 

 האבנים לבסוף. 

אולם הדברים דחוקים, שהרי עיקר המקום שהיו צריכים את 

ה'כסף' היה לאדנים, וכיצד זה יזכיר את הכסף קודם החוטים, וכן 

נצרך לעבודת החצר, וכיצד זה יזכיר את  עיקר הנחשת היה

הנחשת שענינה נזכר אחרי הקרשים. כמו"כ מעשה הבשמים 

ומזבח הקטרת נזכרו אחרי כל מעשה המשכן )בפרק ל'(, ומדוע 

יקדים את הקטרת קודם האבנים. כמו"כ הסדר בעשייתם בפועל 

 לא היה כמו סדר הציווי. 

 כקושי התרומה

שסדרם כפי קושי הנתינה  יש מקום לומר באופן אחר, ב[

בהם. כי כבר עמדו חז"ל בשאלה מניין להם אבנים טובות ובשמים 

במדבר, ותירצו שהעננים הביאום )שמו"ר לג, ח(. עוד אמרו )שם( 

שעצי שטים היה להם ממה שיעקב ציוה להם קודם מותו, שעתיד 

ה' להשרות שכינתו ולבנות משכן, ויכינו הדברים, ולכן נאמר אשר 

 'אתו', שכבר מוכן אצלו. נמצא 

עפי"ז מדגישה התורה את סדר 'התרומה', מה שמורה על 

נדבת הלב, במה שנותן דבר יקר שאין לו תמורה, כי את הזהב 

והכסף הוציאו ממצרים בביזתה, והמנדב זהב וכסף היה מורה על 

גודל נדיבות לבו, שנותן דבר שעמל עליו, ודבר שאינו מגיע חינם, 

ורתה במקום אחר, אבל נתינת השמן והבשמים ולא יהיה לו תמ

היה קל יותר, שהרי היה מגיע עם המן, ואם יתנו היום שמא יגיע 

 למחר דברים נוספים. 

עפ"י סדר זה, נאמר שהזהב היה הנתינה החשובה ביותר, 

ואחריו הכסף הפחות ממנו בשווי, ואחריו הנחושת. אחריהם היה 

להם צמר לבן עדיין הצמר הצבוע בסממנים, )כי גם אם היה 

הצבוע ערכו מרובה, פוק חזי ממעשה עכן(, אחריהם בדרגה הם 

העורות, והגם שהיה בהם טרחא, עכ"ז אמרו בתנחומא )תרומה 

ו( שלפי שעה נזדמן להם, ומעשה נסים היה, נמצא שעדיין היה בו 

טרחא, אולם עיקרם של האילים והתחשים היו מצויים במדבר, 

ם טרחא יותר מהתחשים. אחריהם ומשמע שהאילים היו בה

בדרגה היו העצי שטים, שעיקר טרחתם היה לקצצם במצרים 

ולשאתם עמהם במדבר. אחריהם בדרגה היו השמן והבשמים, 

ושמן כתית נדיר יותר, אולם שמן ובשמים היה להם מזומנים יותר. 

אחריהם בדרגה היו האבנים שלא היה להם בהם שום טירחא, 

המשכן כפי שקיבלו אותם מהעננים.  והביאו אותם למלאכת

והזכיר את השמן והבשמים קודם האבנים, לפי שהנשים היה יקר 

להם השמן והבשמים יותר מהאבנים לאנשים, כי עד זיבולא 

בתרייתא נצרכים להם. נמצא שמנאם הכתוב לפי גודל נדבת הלב 

שמורה נתינתם למשכן, וכל הקודם בפרשה קודם במעלה 

ה שהנשיאים שהביאו את האבנים בנתינתם. הלא תרא

באחרונה, הלינו עליהם עוון עצלות, וכמ"ש במדרשם )במדב"ר יב, 

 טז(, ומשום כך נחסר אות משמם, שכתיב והנשיאים חסר יו"ד. 

 לפי הטורח

בסגנון דומה היה מקום לומר, שהכתוב סדרם לפי ריבוי  ג[

הטורח שהיה בעשייתם בעת בנין המשכן והכנתו. שהרי הזהב 

יה עבודתו מרובה מאוד, הן מצד ריבוי הכלים שהיה בהם הזהב, ה

והן מצד שהיו צריכים לרדד אותם בעובי דינר זהב, ובכל מקום 

היו צריכים בעובי וגודל אחר. אחריהם בטרחא היה הכסף שהיה 

רק באדנים ובווים, אחריהם בדרגה היו הנחושת שהיו בחצר, 

יעות ולבגדים, אולם ואחריהם בדרגה היו החוטים שהוצרכו ליר

הצמר לצבוע היתה טרחתם גדולה מהשש שלא היה צריך 

צביעה כי אם טויה. אחריהם בדרגת הטרחא היו העורות שהיו 

צריכים לצודם ולהכין את העורות, אחריהם היו העצים שהיו 

צריכים להכינם לפי גודל הקרשים ומידת הכלים, ואחריהם שמן 

ם הבשמים שהיו צריכים כתית, ואחריהם שמן רגיל, ואחריה

בעיקר משקל ומידה, וכן בקטורת הסמים היה עיקר טרחתם רק 

במשקלם, אחריהם בדרגה היו אבני השהם, ואחריהם אבני 

המלאים, שכבר ביאר הרמב"ן שמלואים היינו שהיו שלמים בלי 

 שחתכו בהם כלום.

 לפי קדושתם

עוד יש מקום לומר, שהכתוב מונה את המינים לפי סדר  ד[

דושתם. כי הזהב היה עיקרו במשכן עצמו, הן בכלים והן ק

בקרשים, עד שכל תוכו של המשכן היה זהב. אחריו בדרגה היה 

הכסף, שגם הוא נראה בקודש ובקה"ק, אולם היה רק אדנים 

לקרשים, )והיה על הארץ כחוצץ בין הזהב לארץ(, אחריהם 

בדרגה היה הנחשת שהיה עיקרו רק לחצר המשכן וכליו. 

ריהם בדרגה היו החוטים של צמר ופשתן, והעורות, שהרי אח

מהם נעשו יריעות המשכן והמכסה, והגם שלכאו' היה קדושתם 

יותר מקדושת החצר הנעשה מנחשת, עכ"ז הרי נעשו בהם גם 

הבגדים שקדושתם פחותה מכל כלי המקדש, נמצא שאחרו 

אותם אחרי הנחשת. אחריהם בדרגה היו העצי שטים, שהגם 

מהם קרשים וכלים, עכ"ז לא היה נגלים אלא נסתרים בתוך שהיו 

הזהב והכסף, באופן שהיו רק מעמידים ולא קדושים מצד עצמם. 

אחריהם בדרגה היו השמן למאור והמשחה והבשמים, שהם כבר 

היו רק להשתמש בהם במשכן, אולם גם בהם נאמר כרת 

ק בעשייתם שלא בקדושה, ואחרונים בדרגה היו האבנים שהיו ר

לבגדים, והבגדים אין בהם מעילה, וקדושתם פחותה מקדושת 

 המשכן וכליו, )ועיין אור החיים לפסוק ט ודוק(.

 כסדר ארמ"ע

יתכן שהם כסדר ארמ"ע, כי המקדש היה כעין מעשה  ה[

בראשית, שלכן היה בצלאל יודע לצרף בשמות שנבראו שמים 

וארץ. והנה זהב כסף ונחושת הם כנגד 'אש'. הן מצד עשייתם, 
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שצריכים לצרפם באש, והן מצד מהותם, שלכן נשתנו מכל 

מתכת. אחריו מנה הכתוב דברים הבאים מבעלי חיים שזה 'רוח', 

רוח חיים, שהם תכלת וארגמן וכו', שהם כל המינים הבאים 

מבעלי חיים. ]ומנה השש עמהם, כי הוא דומה להם במה שהוא 

חוט וטווי[. אחר כך מנה את הדברים הצומחים שהם כנגד 'מים', 

שהם עצי שטים ושמן ובשמים. אחר כך מנה את הדברים שהם 

 'עפר', שהם אבני שהם ואבני מלואים.  

 רךלפי הצו

אולם היותר נראה לי בענין, שעיקר המכוון כאן בפסוקים,  ו[

להודיע צורת התרומות שיקחו וסדר צריכותם. הנה המין היותר 

נצרך בכמותו היה הזהב, ואחריו הכסף ואחריו הנחשת, וכן על זה 

הסדר הזכיר הכתוב את המינים השונים לפי כמותם הנצרכת, עד 

יכים רק סוג אבן אחת מכל שבא אל האבנים של החושן שהיו צר

 מין. 

נמצא שסדר הכתוב כפי סדר ההכרזה מה יביאו לתרומת 

המשכן, שרק זאת התרומה אשר תקחו מאתם, וסדרם כפי 

 הכמות הנצרכת, שהצריך בו יותר מוקדם יותר. 

 ינוךח

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 
 מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה חינוכי

ושכנתי בתוכם

זכינו, ואנו בפתחן של חמש ָפָרשֹות העוסקות ברובן ב'הקמת 

המשכן ובגדי הכהונה'. התורה מאריכה בציווי מפורט, ושוב 

חושב לעצמו "למה עלי בתיאור הביצוע. והנה, ילד הלומד זאת, 

לדעת מידות אורכם ורוחבם וחומריהם של  כל כלי ושל כל בגד, 

למחשבותיו, כי לב -לשים?". עלינו בשביל מהאיך אזכור הכל, 

 רבים 'בעלי מחשבות' הללו.

אתגר חשוב עבורנו, המלמדים, לקרב את נפש הילדים גם 

גירוי להלכות מפושטות ולנושאים שאינם נוהגים בימינו. ניצור 

חשיבתי להבין ולהשכיל, בהתאם לרמה ולהבנה. נשתדל 

להחיות את "מה שהיה פעם". 'ארון' יכול להיות כלי עץ מצופה 

בזהב, עם קישוטי 'כרובים' מלמעלה. אבל זה לא ארון סתם! קודש 

קדשים הוא לקדש את נפש התלמיד. כשנעמיק ונלמד עם מעט 

רהיט גשמי  אות,  נהפוךפנימיות ורמזים, רעיונות וסיפורים ופרפר

. אל לנו לעסוק בפרטים הטכניים בלבד! לכל בגד ל'כלי קודש'

מבגדי הכהונה של 'עומק' רעיוני, ועל המחנך לתור בספרים הק' 

בֶׁר לציורים,  עֵּ ולדלות פנינים, בהם יתבל את שיעוריו, וזאת מֵּ

 ב"ה איכשר דרא ויש ספרות ענפה לכך! המחשות ודגמים.

, הרגשים קדושים והוד קדומיםבהנחלת  ננצל פרשות הללו

לעורר בתשב"ר ציפייה שייבנה המקדש, שישתוקקו לראות 

על "מה  שיחלמוכהנים בעבודתם עטויים שרד, לכבוד ולתפארת, 

הקרבנות, אדם כי  למהותנהדר מראה כהן". נקרב את הנפש 

מעוררת כמיהה זו. ריח  הוראה נכונהיקריב מכם, קרבת א' לי טוב. 

 לעשות נחת רוח. ניחוח.

על מעלת המלמדים  רבינו ה'פני מנחם' זי"ע שח פעם

המשלבים 'סיפורי הוד' במערכת לימודיהם, כאלה שפותחים 

צוהר ללב ומרחב לנשמה. מגשרים לעולמות רוחניים קסומים 

ומטפחים שאיפה ליציאה מהקיטון הגלותי בו אנו כלואים. הוא 

 הג"ר חיים חייקל מילצקי, חיי עולםסיפר על רבו ב'ישיבה קטנה' 

זצ"ל, ועל שסיפוריו הציתו אש קודש בלב תלמידיו. הרבי זי"ע חזר 

על סיפור ששמע מרבו זה, כדוגמא לכזה שעורר בו מחשבה 

עלו להתיישב בצפת זוג  בימי רבינו האריז"ל ופנימיות בנעוריו.

ארץ -קשישים, מאנוסי פורטוגל. מחמת צוק העתים היו עמי

מע דרשה מרב בית הכנסת, שבזמן שבית המקדש גמורים. הזקן ש

, שהשפיע פרנסה וברכה לחם הפניםהיה קיים ערכו לכבוד ה' 

לעולם. כיום, הפטיר הרב, כמה חבל שאין לחם זה... היהודי הבין 

'דברים כפשוטם' והתרגש! הוא הציע לאשתו שיכינו הם לחמים 

והכינו לכבוד ה', לאחר שנים כה רבות שאין מי שיכין... טרחו 

בביתם חלות יפיפיות! ביום שישי בא הזקן לביהכנ"ס, ובתום לב 

הטמין אותן ב'ארון הקודש' תוך שהוא לוחש תפילה חמה 

להשי"ת. הוא שב לביתו בהתרגשות עצומה על זכייתם הגדולה. 

כעבור שעה קלה, גילה ַשָמש ביהכנ"ס את החלות בארון, והבין 

א דשבתא התאמצו בני הזוג שתרמו עבורו 'מתן בסתר'... בצפר

לצפות בפתיחת ההיכל, הוא ממקומו והיא מעזרת הנשים, וראו 

שמחו שמחה גדולה על כי הקב"ה  שהחלות אינן בארון הקודש!

 שעה אליהם ואל מנחתם, מנחת עני...

לאחר כמה שבועות נכח הרב במקום, כשהזקן בא ומטמין את 

ב להקב"ה דורון. חלותיו, ושמע את תפילתו כי הוא מעניק ומקרי

לחם הפנים היה הרב גער בו! "וכי חושב אתה שה' אוכל ושותה? 

, היום אין מקדש! בוודאי ַהַשָמש הוא שלוקח  את החלות 'פעם'

מדי שבוע!... הזקן שב הביתה בבכי, התעטפו הוא ואשתו בצער 

על כי טעו ואף חטאו, והכל בתמימות, הם רק רצו ליהנות את ה'! 

, שולח רבינו האריז"ל לומר לרב "צו לביתך כי מת תוך כדי כך

אתה ולא תחיה!" הרב לא הבין מה פשעו. האר"י הקדוש הרחיב, 

כמו  נחת רוחכי מיום שחרב בית המקדש לא היה לפני הקב"ה 

מ'מנחתם' של הזקנים הללו! בטוחים היו שהקב"ה מקבל את 

ירה לחמיהם! היות ומנעת מהם את המשך ההבאה, נגזרה עליך גז

להג"ר משה  משנת חכמיםזו, שאכן ארעה... )מקור המעשה בס' 

 שנה.( 300חגיז, מחכמי צפת לפני 

 ההרגשהבנין בלבד נלמד, אלא בעיקר את  תבניתלא את 

בתוך כל אחד ואחד...  ְבתוָֹּכם,ְוָעשּו ִלי ִמְקָדש ְוָשַכְנִּתי 

ים שהתלמידים יחושו, ְולּו במעט, במעלת עבודת המקדש. נקי

 'צפית לישועה' לראות בבנין בית הבחירה.

* 

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'
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הורים וילדים / הרב אליעזר הכהן פישר, לפנים 
ר"י תקוות יעקב ור"מ בישיבת הגר"א, מח"ס 
'האיצטגנינות באספקלריא של תורה', 'עוד 

 יצחק' עה"תאבשלום חי', ומהדיר ספרי 'עקידת 

 חובת האב בחינוך ילדיו

 פרק רביעי

מנהגו של עולם הוא שההורים משתדלים לכוין את ילדיהם 

לצעוד בדרך בה הם עצמם צועדים. ואמנם, כפי שהמעיין בפרקי 

מדורנו קורא לנכון, ההורים אינם בעליהם של צאצאיהם, וכדי 

לבחור להם את הדרך בה ילכו, עליהם להתנתק מרצונותיהם 

צמיים ולא לכפות את רצונם על רצון הבן, אם הוא הגיע לכלל הע

 דעת והבנה נכוחה.

ואמנם הידיעה שההורים אינם בעלים על צאצאיהם, אינה 

אמורה לפוטרם מלחנך בכל כוחם את ילדיהם ולהשקיע בהם את 

מירב הכוחות והמאמצים. האב חייב בחינוך ילדיו )וכפי שנראה 

גם האם חייבת בחינוך ילדיה(, בהמשך, לדעת חלק מהפוסקים, 

להנחותם בדרך התורה והמצוות, ליטע בקרבם מידות טובות 

ל, כרצון אבינו -והרגלים נאותים, להעלותם במסילה העולה בית א

שבשמים. כפי שהתחלנו בפרקים הקודמים, גם בפרק זה ננסה 

 בס"ד להמשיך ולסדר את הדברים, דבר דיבור על אופנו.

* 

 גיל החינוך

ב(: "קטן היודע לנענע. תנו רבנן: קטן  -איתא בסוכה )מב א

חייב בציצית, לשמור  -חייב בלולב, להתעטף  -היודע לנענע 

אביו לומדו תורה  -אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר  -תפילין 

אמר רב המנונא: תורה צוה לנו  -וקריאת שמע. תורה מאי היא? 

היא? פסוק ראשון.  משה מורשה קהלת יעקב. קריאת שמע מאי

 -אוכלין על גופו טהרות, לשמור את ידיו  -היודע לשמור גופו 

ספיקו טמא,  -אוכלין על ידיו טהרות. היודע לישאל, ברשות היחיד 

ספיקו טהור. היודע לפרוס כפיו חולקין לו תרומה  -ברשות הרבים 

אוכלין משחיטתו. אמר רב הונא:  -בבית הגרנות. היודע לשחוט 

מרחיקין מצואתו  -גדול עומד על גביו. יכול לאכול כזית דגן והוא ש

וממימי רגליו ארבע אמות. אמר רב חסדא: והוא שיכול לאוכלו 

בכדי אכילת פרס. אמר רב חייא בריה דרב ייבא: ובגדול, אף על פי 

שאינו יכול לאכול בכדי אכילת פרס, דכתיב ויוסיף דעת יוסיף 

שוחטין עליו את הפסח, שנאמר  -מכאוב. יכול לאכול כזית צלי 

איש לפי אכלו. רבי יהודה אומר: עד שיכול לברר אכילה, כיצד? 

 נותנין לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו".

לדעת רש"י )ברכות טו, ב ומגילה יט, ב( והרשב"א )ברכות מה, 

א, בדעת הרי"ף( גיל חינוך מתחיל כשהילד הוא כבן תשע וכבן 

ב, א( שהדבר נמדד לפי חריפות הבן, עשר, וכתב המאירי )חגיגה 

אך כתב המאירי שבדברים שידיעתם קלה ומצויה, מחנכים את 

הקטן בפחות מגילאים אלו, משיגיע לידיעת אותו הדבר. ודעת 

הר"ח )במגילה שם( שגיל חינוך הוא מגיל י"א ודעת האור זרוע 

)ח"ב סי' מז( שהחינוך מתחיל בגיל י"ב. ודעת התוספות בערכין )ב, 

ב ד"ה שהגיע( שלא נאמרו שיעורים אלו בגמרא, אלא רק בחינוך 

ולפי ענין  להתענות, אבל בשאר מצוות כל אחד ואחד לפי דרכו

 המצוה. 

ודעת ר"י מלוניל )ר"ה לג, ב( ישנם מצוות, כמו תקיעת שופר, 

ששיעור החינוך בהן הוא כבן שבע ושמונה, וכתב הטור )הלכות 

נחמן קטן היודע למי מברכין, מזמנין  ברכת המזון סימן קצט(: "א"ר

עליו. ופירש ר"ח דמיירי שנכנס בשנת י"ג ולא הביא ב' שערות 

ידועות שעדיין הוא קטן, אף על פי שהוא בשנת י"ג ואם הוא יודע 

למי מברכין מזמנין עליו. ורב אלפס כתב: ואנן לא סבירא לן הכי 

למי מברכין מזמנין  כיון דקרי ליה קטן אפי' בן ט' שנים או י' אם יודע

עליו. וכן כתב הרמב"ם ז"ל שמצטרף בין לג' בין לי'. וה"ר פרץ חילק 

שמצטרף לי' ולא לג' וכ"כ רב האי שמצטרף לי' ולא לג' ", עכ"ל. 

וכתב הב"י: "ומ"ש הרי"ף בן ט' או י'. נראה דלאו דוקא שהרי 

הרמב"ם כתב בן שבע או שמונה ולא משמע דפליגי בהכי אלא 

תינוק שיודע למי מברכין מזמנין עליו והוא שהגיע לעונת  ודאי כל

הפעוטות דהיינו בן שבע או שמונה כל חד וחד לפום חורפיה, אבל 

קטן ביותר שלמדוהו למי מברכין אין מזמנין עליו, שאע"פ שהוא 

משיב כששואלין אותו למי מברכין, אין לסמוך עליו כיון שהוא קטן 

יודע להשיב למי מברכין,  ביותר. ומכל מקום היכא שמעצמו

אפשר שאע"פ שהוא קטן ביותר מזמנין עליו. אבל מצאתי 

להרשב"א )מח. ד"ה ולית( שכתב על דברי הרי"ף ובן עשר ובן 

תשע, נראה מפני שהוא זמן חינוכו, עכ"ל. ולפי זה גם בן שבע ובן 

שמונה דנקט הרמב"ם משום דזמן חינוכו הוא, אבל בציר מהכי 

ודע מעצמו למי מברכין, אין מזמנין עליו. וכן כתב אף על פי שהוא י

הריב"ש בתשובה )סי' תנא( שאפילו לדברי המתירין לעשות קטן 

סניף, צריך שיהא בו דעת ויודע למי מברכין ולמי מתפללין ושיהא 

בן תשע או בן עשר או לכל הפחות גדול מבן שש, אבל קטן מבן 

מתפללין אינו כלום שש אפילו הוא חריף ויודע למי מברכין ולמי 

שהרי לא הגיע לעונת הפעוטות והרי הוא כמי שאינו בן דעת", 

 עכ"ל.

לדברי רבנו מנוח )הלכות שופר פ"ב ה"ז(, קטן בן שש ושבע 

חייב בתקיעת שופר, והב"ח )או"ח סי' קצט( כתב שבגיל זה חייב 

האב לחנך את בנו לקיום מצוות ציצית, והפרמ"ג  )אשל אברהם 

תב כן לגבי קריאת שמע ותפילה, והפרמ"ג )בפתיחה סי' קו, א( כ

כוללת ח"ב אות ט( כתב שהאב חייב בחינוך בנו למצוות סוכה 

כבר בגיל חמש ושש והחק יעקב )סי' תעב סקכ"ז( כתב שאב חייב 

בחינוך בנו בחינוך מצוות ארבע כוסות בגיל חמש או שש, והיעב"ץ 

בן חינוך לכל )מגדל עוז, תעלה ג( כתב שסתם קטן בן שש הוא 

 המצוות שאין צורך בהן ידיעה ולימוד.

ויש מהראשונים )עי' ריטב"א ור"ן סוכה כח, ב לענין סוכה; 

פרמ"ג פתיחה כוללת ח"ב אות י בד' הר"ן, ושכ"נ מדברי הלבוש 

סי' תרמ, א( שנראה מדבריהם שחייבים לחנך בכל מצוה כל זמן 

תב הפרמ"ג שאפשר וראוי לכך, ואפילו פחות מבן חמש, אלא כ

)שם( שבדבר שצריך עשייה והבנה צריך זמן, וכל אחד חייב לחנכו 

 לפי חריפותו, ואם אין בו הבנה אין בו חיוב חינוך.

כתב השו"ע )הלכות סוכה סימן תרמ סעיף ב(: "קטן שאינו 

צריך לאמו, שהוא כבן חמש, כבן שש, חייב בסוכה מדברי סופרים, 

ל חד לפום חורפיה, ובמ"ב כדי לחנכו במצות". וכתב המג"א: כ

ס"ק ג שכ"כ כל הפוסקים. וכתב המשנ"ב ובשעה"צ: "כבן חמש 

כל חד כפום חורפיה ]ט"ז ומ"א[. )והיינו, דאם הקטן הוא  -כבן שש 

חריף, שיעורו מבן ה' ומעלה, ואם איננו חריף, מבן שש ומעלה, 

ולדעה זו אין נפקא מיניה בין איתה לאבוה במתא לליתיה במתא. 

אור הגר"א כתב דטעות סופר הוא בשולחן ערוך מה שכתב ובבי

בן ה'(, ודעת כמה אחרונים דמבן חמש ולמעלה אם אביו הוא 

בעיר שאינו צריך אז כ"כ לאמו מחוייב אביו לחנכו בסוכה אפילו 

אם איננו חריף )ובליתיה לאביו במתא כל השנה, אפילו אם בא 

שיעורו מששה על חג הסכות לביתו, דבזה הוא מרגל עם אמו, 

 שנים ומעלה ]בכורי יעקב[(", עכ"ל.

כתבו תלמידי רבנו יונה )ברכות כ, א( שיש להרגיל במצוות 

אף קטן שלא הגיע לחינוך, והר"ן )יומא פב, א( כתב שאם רצה 
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האב להקדים את חינוכו של הקטן, רשאי, ומחנך אותו לעשות 

 המצוה כהלכתה כגדול, מלבד עינוי יום הכיפורים. 

המנחת חינוך )מצוה ה אות ב( שאין מצות חינוך בקטן כתב 

חרש או שוטה, שהרי לא יבוא לכלל מצוות, ועוד שלא ישמע לנו 

 ואינו בן דעה כלל.

השל"ה כותב לנו מאימתי מתחיל גיל החינוך, וז"ל: "ויתחיל 

בו מבן שתים או שלש שנים, להדריכו בכל, ויתחיל להדריכו 

, כי אמרו רבותינו ז"ל )שבת קנב מקטנותו מצד שני טעמים, האחד

א( ינקותא כלילא דוורדא, כל מה שקונה בנפשו בילדותו, נשאר 

כן בטבע קיים כל ימיו, וזהו שאמר )משלי כב, ו( 'חנך לנער על פי 

דרכו', בעוד נער קטן ינהוג במדות טובות, ואז, ']גם[ כי יזקין לא יסור 

בשבט מוסר  ממנה'. השני, כי כשמתחיל האב בבנו להוכיחו,

ובמורא גדול בעוד הנער קטן, שיהיה לו עמו תוכחת מגולה 

ואהבה מסותרת, אז יהיה לעולם מורגל במורא האב, ולהיות ירא 

וחרד, כי ישמע מוסר אביו גם כי יזקין. אבל אם בנערותו הראה לו 

אביו חיבה יתירה, ולא עצבו אביו חס ושלום, אז אחר כך 

ביו ולאמו בקולם. והמשילו דבר כשנתגדל מסיר אזנו משמוע לא

זה, לנטיעה, בעוד שהיא ילדה, יוכל האדם לנטותה ולישרה כפי 

רצונו, אבל אם נתגדל האילן בעקמימות, אי אפשר לו לישרו אחר 

כך, כן משפט הנער. ועל זה אמר דוד המלך ע"ה )תהלים קמד, יב( 

 'אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם' וגו', והוא משל הנטיעה

הנזכרת לעיל. על כן 'ואהבו שחרו מוסר' )משלי יג, כד(, רצה לומר, 

יעמוד בשחרית ובהשכמה, רצה לומר בעודו קטן, כי 'שחרו' 

מלשון הילדות והשחרות. ועל שחרית זה רמזו חכמי משנה )אבות 

פ"ג מ"י( באזהרת שינה של שחרית. הפשוטו אמת, אבל גם זה 

רית, כלומר הינקות. וכן אמת, שיהיה האב נזהר שלא יישן השח

כל אדם ואדם ירגיל עצמו בילדותו, ויתעורר בהתעוררות רב. ואם 

חס ושלום ישן השחרית, ווי להאי כלילא דאזלא ולא אתיא )שבת 

קנב א(, וכל זריז וזריז ישכים בבוקר בבוקר ובהשכמה, ואז אשריו 

  ואשרי בניו אחריו.

"ואיזה אב שחושב, עדיין הוא ילד, ממשיך השלה"ק וכותב: 

וכיוצא בו, זהו ממית את בנו, כמו שכתוב )משלי יט, יח( 'יסר בנך 

כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך', כי אם אין אתה מייסר 

אותו, אז אליו אתה נושא נפשך להמיתו, כי יצא לתרבות רעה או 

ם הבא, לגידול רע, וטוב מותו מחייו. ועונש האב גדול מאד בעול

כדאיתא בדברי רבותינו ז"ל )ראה פסחים קיג א(, ובהיפך, אשרי 

לאביו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. בעולם הזה, אם מייסרו 

בקטנותו, ומדריכו בדרך טוב וישר, יהיה במנוחה ובהשקט ושלוה, 

שלא יצטער עליו שיבא לתרבות רעה, ולעשות עבירות, רק ילך 

מקורו ברוך, וימצא חן ושכל טוב  בדרך השם יתברך, ואז יהיה

בעיני אלהים ואדם. וטוב לו לעולם הבא, כדגרסינן במדרש )משנת 

רבי אליעזר פרק ה'(, 'יסר בנך ויניחך' )משלי כט, יז(, למד בנך תורה 

ויניחך מדינה של גיהנם, 'ויתן מעדנים לנפשך' )שם(, שיכניסך בגן 

בחקותי )ח"ג דף  עדן עם הצדיקים כו', וכן הוא בזהר סוף פרשת

קט"ו ע"ב(. ורבותינו ז"ל אמרו )סנהדרין קד א( ברא מזכה אבא, 

ואמרו )משנת רבי אליעזר שם, וראה סנהדרין שם(, גדולה הצלת 

בנים לאבות מהצלת האבות לבנים, שהאבות אין מצילים את 

בניהם אלא מן היסורין של העולם הזה בלבד, ומזכין אותם 

ומזכין אותם החיים, אבל ביום הדין  העושר, ומזכין אותם הכח,

אינם יכולים להצילן מדינה של גיהנם, שנאמר )דברים לב, לט( 

'ואין מידי מציל', לא אברהם מציל את ישמעאל בנו, ולא יצחק 

מציל את עשו בנו, אבל הבנים מצילין את האבות מדינה של 

גיהנם כו' )עד כאן(, הרי יפה כח הבן מכח האב. זכות האב לא 

עיל להבן רק לענין עולם הזה, וזכות הבן להיפך, לא יועיל להאב יו

לעולם הזה רק לעולם הבא שהוא עולם הנצחיי. והטעם, כי יפה 

כח הבן, רצה לומר יפוי כח הבן מתורתו ומעשים טובים ומדות 

ישרות, בא לו מכח אביו שהדריכו בזה, על כן אשרי לאב המוכיח 

ה ודיבור וראיה ותנועה בניו בכל עת ובכל רגע, בכל פסיע

 שעושה", עכ"ל. 

 חינוך למצוה שהקטן ייפטר ממנה בגדלותו

_____________________________________________________________________________________________ 
 בראשית יח, ז. א
 במדבר יא, לא. ב
 בראשית יח, ח. ג
 שמות טז, ד. ד

איתא בחגיגה )ו, א( שכל מצוה שהקטן יפטר ממנה כשיגדיל, 

או שיש דבר שגורם לפטרו אילו היה גדול, אין חייבים לחנכו בה. 

ומכל מקום, כתב הטורי אבן )חגיגה שם( שאף להסוברים שמצות 

חנכים קטן למצוות, למרות שאינו בר כוונה, שכיון צריכות כוונה, מ

שקטנותו היא שגרמה לו שאינו בר כוונה, אין זה מפקיע אותו 

 מחיוב חינוך. 

 דוגמה אישית לחינוך הילדים

התורה )בראשית יח( מספרת בפרשת וירא שאברהם אבינו 

קיבל את אורחיו, יחד עם ישמעאל בנו, בסבר פנים יפות, ושניהם 

 את ארוחתם. הגישו להם

ואולם חז"ל )ב"מ פו, ב( אומרים ש"כל מה שעשה אברהם 

למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו, וכל 

מה שעשה אברהם על ידי שליח, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו 

. 'ויקח ב'ורוח נסע מאת ה'' -אעל ידי שליח. 'ואל הבקר רץ אברהם'

. 'והוא עמד דם לחם מן השמים''הנני ממטיר לכ -גחמאה וחלב'

. ו'הנני עמד לפניך שם על הצור' ]וגו'[ -העליהם תחת העץ'

'וה' הלך לפניהם יומם'. 'יקח נא  -'ואברהם הלך עמם לשלחם'

 .ח'והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם' -זמעט מים'

מדברים אלו נראה שמאחר ואברהם לא הגיש בעצמו מים 

היתה עליו תביעה מסוימת, ולמרות  לאורחיו ושלחם ביד בנו,

שהקב"ה התחסד עם בניו בתתו להם מים בלכתם במדבר, מכל 

מקום לא הוא עצמו נתן להם את המים, אלא על ידי שליח, הלא 

 .טהוא משה רבנו, שנצטווה לדבר עם הצור כדי שיוציא את מימיו

רש"י כותב כי אברהם ביקש מישמעאל לשרת את האורחים 

. ואם כן, קשה מדוע נחסר משכרו של יצוות""כדי לחנכו במ

אברהם בשל כך ששלח את ישמעאל לשרת את האורחים. הלא 

כוונתו היתה לחנך את בנו להיות מכניס אורחים, כדי שמידה זו 

 תקנה שביתה בנפשו, ומדוע ירע שכרו בשל כך?

אלא, מסביר הגרי"צ דינר זצ"ל )בספרו מקדש הלוי עה"ת, 

ל אברהם היתה בכך שהיה עליו לדעת עמו' סו(, שהתביעה ע

שההשפעה הגדולה ביותר על הבנים והתלמידים, היא באמצעות 

הדוגמה האישית של ההורים. כדי לחנך את ישמעאל להכנסת 

אורחים, היה עליו לעסוק בעצמו, בכל כוחו ומרצו, בכל פרטי 

האירוח, וישמעאל היה למד ממעשיו עד כמה חשובה היא מצוה 

 כדאי וראוי להתאמץ בעבורה.זו, ועד כמה 

חז"ל  )אבות פ"ד משנה כ( אומרים כי "הלומד ילד למה הוא 

דומה? לדיו כתובה על ניר חלק". ליבו ומוחו של הילד כדף חלק 

הם, כל מראה וצליל, תנועה וניד עפעף, נחרתים עמוק בלבבו 

ומשפיעים על הלך רוחו והתנהגותו. הילד מושפע ממראה עיניו 

אוזניו. עובדה היא שהתנהגות המחנכים משפיעה יותר ממשמע 

על הילד יותר מכל הדברים הנאמרים לו, כי הרי אינה דומה 

 שמיעה לראיה.

הגמרא במסכת ברכות )ז, ב( אומרת: "גדולה שמושה של 

תורה יותר מלמודה, שנאמר 'פה אלישע בן שפט אשר יצק מים 

יצק מלמד  על ידי אליהו' )מלכים ב, ג, יא(. למד לא נאמר אלא

שגדולה שמושה יותר מלמודה". ופירשו המפרשים שכוונת 

הדברים היא שהדוגמה האישית, בה מבחין התלמיד בהליכותיו 

והתנהגותו של רבו, חשובה היא לאין ערוך מהלימוד עצמו מפי 

 הרב. 

לאור זאת כותב רבי ישראל אלנקאוה זצ"ל בספרו "מנורת 

הרב צריך לבדוק את המאור" )הקדמון, פ"ה(, כי "מכיון ש

התלמידים האם הגונים הם ונאים במעשיהם, שאין מלמדין תורה 

אלא לתלמיד הגון ונאה במעשיו. אבל אם הוא עצמו הולך בדרך 

לא טובה, מחזירים אותו למוטב, ומנהיגים אותו על הדרך הישרה, 

ובודקין אותו, ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש... שהרב 

טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם שאינו הולך בדרך 

צריכין לו, אין למדים ממנו עד שיחזור למוטב, שנאמר 'כי שפתי 

כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא' 

)מלאכי ב, ז(, אם דומה הרב למלאך ה' צבאות, יבקשו תורה 

 מפיהו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו".

 בראשית יח, ח. ה
 שמות יז, ו. ו
 יח, ד.בראשית  ז
 שמות יז, ו. ח

ו "אמונה ובטחון" )פ"ד אות טז( כותב כי ה"חזון איש" בספר

"מן המפסידים היותר עיקריים היא היות מלמד לרבים בלתי שלם 

במידותיו, המחנך הבלתי שלם הפסדותיו כפולים". זאת מפני 

שכאשר אדם שכזה אינו יודע לחנך ומחנך הוא, הרי שמרגיל את 

. גם תלמידיו בדרכים שאינם נכונות וב"הנהגות מגואלות", כלשונו

כאשר לקחי מוסריו ודבריו טובים המה, כשאין תוכו של המחנך 

כברו, דבריו אינם נכנסים ללב החניך, ולא עוד אלא שלומד 

 ממעשיו הלא מושלמים יותר ממה שלמד משיעוריו המושלמים.

ה"חזון איש" מוסיף וכותב: "התייחסות הרב לתלמידיו דורשת 

ייסר את תלמידו בביטוי תכונות תרומיות ומיצוי המידות. וכאשר מ

גס וזעקת רוגז על העוול אשר עשה, מתערב כאן רע וטוב. אם יש 

כאן תועלת תוכחה והחניך מתעורר על חטאו וגומר בלבו שלא 

לשנות חטא זה, יש כאן ענין רע שהחניך מתרגל בגסות ובקפדנות 

המקבל מרבו שראהו משמש במגונות אלו בשעת תוכחתו, וגדול 

ימודה, והתלמיד מחקה תמיד את הרעות מן שימושה יותר מל

המחנך, ובהיות המחנך מחזיק עצמו לאיש השלם, כליל מידות 

הטובות, וכל גנותות שעושה הן נעשות בגאוה ובוז, גם חניכו 

 מתרגל בתעתועיו לעשות תועבות על טהרת תרומה".

 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 
מח"ס לקוטי רש"י וליל , בנימין צבי יהודה לוי

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת תרומה

האם היה במשכן כלי ושמו "מכונה"? והיכן הייתה  .א

 "חגורה"?

 (? ולשון "אח"?3היכן מצאנו "כלה" )רש"י(? לשון "אחות" ) .ב

 היכן מצאנו לימוד דרך ארץ? .ג

 (? ולשון "צד"? ולשון "סוף"?3היכן מצאנו לשון "סיכוך" ) .ד

המידות דר' ישמעאל מוזכרות ברש"י אלו מי"ג  .ה

 בפרשתינו?

 ו(-א ה-חדוותא דאפטרתא תרומה )מלכים

 היכן מצאנו לשון "כבדות"? .ו

 היכן הוזכרו משה רבינו ויוסף הצדיק? .ז

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח 

  okmail.co.il@7628366לכתובת. 

* 

 תשובות ל'חדוותא' משפטים

 ֶבת בבהמה?היכן מצאנו ֶׁש  .א

בתשלומי ד' וה', בטעם החילוק בין שור לשה, שנא' )כא, לז( 

ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָשה ָבָקר ְיַשלֵּם ַּתַחת  ִכי ִיְגֹנב ִאיש שֹור אֹו שֶׁ

ה: ופירש"י "אמר רבי מאיר, בא וראה  ַהשֹור ְוַאְרַבע ֹצאן ַּתַחת ַהשֶׁ

שה  שור שבטלו ממלאכתו, חמשה, כמה גדולה כחה של מלאכה,

 שלא בטלו ממלאכתו, ארבעה )ומקורו בתנחומא נח אות ג(":

 

 והיכן מצאנו לשון "לקיחה" על דבר שאין בו ממשות?

ם ִאם ֹלא ָשַלח ָידֹו ִבְמלֶׁאכֶׁת  ין ְשנֵּיהֶׁ )כב, י( ְשבַֻּעת ד' ִּתְהיֶׁה בֵּ

י ולקח בעליו. השבועה: ולא רֵּעֵּהּו ְוָלַקח ְבָעָליו ְוֹלא ְיַשלֵּם: ופירש"

 ישלם. לו השומר כלום:

וכן איתא בחז"ל )בבא קמא קו.( "דאמר רב הונא אמר רב מנה 

לי בידך והלה אומר אין לך בידי ונשבע ואח''כ באו עדים פטור 

י( ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו הבעלים -שנאמר )שמות כב

 שבועה שוב אין משלם ממון".

אימתי אמר הקב"ה "כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים  .ב

 לעבדים"?

 ביציאת מצרים.וכן  בסיני,בחז"ל נמצא שאמר כן 

ל ַהדֶׁלֶׁת  ושניהם מבוארים בפרשתינו שנא' )כא, ו( ְוִהִגישֹו אֶׁ

ַע ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם: ופירש"י  ת ָאְזנֹו ַבַמְרצֵּ ל ַהְמזּוָזה ְוָרַצע ֲאֹדָניו אֶׁ אֹו אֶׁ

 שמות יז, ו. ט
 רש"י בראשית יח, ז. י

 



 

 22עמ' 

אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף, אמר ר' יוחנן בן  ומה ראה

זכאי, אזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תרצע 

כי לי  אאזן ששמעה על הר סיני)מכילתא פ"ב(, ואם מוכר עצמו, 

בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצע. רבי שמעון היה 

ת ומזוזה מכל כלים דורש מקרא זה כמין חומר, מה נשתנו דל

כשפסחתי  דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים שבבית, אמר הקב"ה,

על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, 

עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע 

 :בבפניהם

ויש להבין. ונראה לבאר שביציאת מצרים בשעת בכת 

הדלת והמזוזה עדים הייתה שעת קניית בכורות כאשר היו 

שהם להם  ובאותה השעה נאמרישראל לעבדים מאת פרעה, 

וכרת עמהם ברית  חזר עבדי ד' ולא ישתעבדו לזולתו כלל, והקב"ה

 .גע"ז בסיני

ויש להוסיף עוד, שפסוק זה אמור בפרשת בהר )ויקרא כה, נה( 

ִכי ִלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הוֵֹּצאִתי אוָֹּתם ֵמֶאֶרץ 

יכֶׁם: ושם פירש"י אני ה' אליכם. כל המשעבדן ִמְצָרִים  ֲאִני ד' ֱאֹלקֵּ

 (:  המלמעלה )תורת כהנים דמלמטה, כאלו משעבד

 היכן מצאנו לשון "אורב"? .ג

א ָצָדה)כא, יג(  ָנה ְלָידֹו וכו'. ופירש"י ואשר ְוָהֱאֹלִקים ִא  ַוֲאֶׁשר לֹּ

וכן הוא אומר צדה לשון ארב, לא צדה. לא ארב לו ולא נתכוין. 

 א כד, יא.( וכו'.-ואתה צודה את נפשי לקחתה )שמואל

 ולשון "זימון"?

ר ֹלא ָצָדה  ִקים ִאָּנה ְלָידוֹּ )כא, יג( ַוֲאשֶׁ ְוַשְמִּתי ְלָך ָמקֹום  ְוָהֱאלֹּ

ר ָינּוס ָשָמה: ו וכו', ולמה  זמן לידופירש"י והאלהים אנה לידו. ֲאשֶׁ

תצא זאת מלפניו, הוא שאמר דוד, כאשר יאמר משל הקדמוני 

א כד, יג.(, ומשל הקדמוני היא -מרשעים יצא רשע )שמואל

התורה, שהיא משל הקב"ה שהוא קדמונו של עולם, והיכן אמרה 

 תורה מרשעים יצא רשע, והאלקים אנה לידו, במה הכתוב מדבר,

בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר 

שיעידו, זה לא נהרג וזה לא גלה, והקב"ה מזמנן לפונדק אחד, זה 

שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל 

על זה שהרג במזיד והורגו, ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו 

 : ושוגג גולה, וזה שהרג במזיד נהרגלגלות, נמצא זה שהרג ב

 ולשון "מראה"?

_____________________________________________________________________________________________ 
רֶׁץ  א אֶׁ אִתיָך מֵּ ר הֹוצֵּ יָך ֲאשֶׁ והנה לעיל עה"פ )כ, ב( ָאֹנִכי ד' ֱאֹלקֶׁ

ית ֲעָבִדים:. פירש''י מבית פרעה שהייתם עבדים לו, או  ִמְצַרִים ִמבֵּ

אינו אומר אלא מבית עבדים שהיו עבדים לעבדים, תלמוד לומר 

מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים, אמור מעתה, עבדים ויפדך 

 למלך היו, ולא עבדים לעבדים:

ומשמע ג"כ שבא לומר שכיון שלא היו עבדים גם במצרים אלא 

 למלך, אף עתה אינם עבדים אלא למלך ולא לעבדים.

 בסיני.ודבר זה נאמר לכלל ישראל 
 וכן מבואר בהפטרת הפרשה )שנדחית בשנה זו מפני הפטרת ב

ל ָאֹנִכי ָכַרִּתי -שקלים( )ירמיה לד, יג י ִיְשָראֵּ יד( ֹכה ָאַמר ד' ֱאֹלקֵּ

יכֶׁם  ת ֲאבֹותֵּ ְביוֹּם הוִֹּצִאי אוָֹּתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים ְבִרית אֶׁ

ר  ר ִיָמכֵּ ת ָאִחיו ָהִעְבִרי ֲאשֶׁ ַבע ָשִנים ְּתַשְלחּו ִאיש אֶׁ לֵּאֹמר: ִמקֵּץ שֶׁ

ִעָמךְ ְלָך ַוֲעבָ  ש ָשִנים ְוִשַלְחּתֹו ָחְפִשי מֵּ  :ְדָך שֵּ

נכתה עם כלל ישראל ברית זו שלא שביום יציאת מצרים והיינו 

מצודת דוד שם פי' ביום ישעבדו אחיהם לעבדים. )אמנם ב

שאז כרת ברית  ועל מעמד הר סיני יאמר הוציאי. בעת הוציאי וכו'

 (על כל המצות בכללן:
)זוה"ק פרשת בהר דף קי"א ע"ב( "ִכי ִלי ְבנֵּי וכן מבואר בחז"ל  ג

ל ֲעָבִדים וגו'. פקודא לעבוד בכל מיני עבודה במקדש, ולבר  ִיְשָראֵּ

ממקדש, בכל אינון פולחנין דאקרי עבודה, בצלותא, לאשתדלא 

בתר פקודי אורייתא דכלא אקרי עבודה, כעבד דאשתדל בתר 

ן עבדים, ִדְכִּתיב ִכי מאריה, בכל מה דאצטריך. בגין דישראל קרי לו

ם.  ל ֲעָבִדים ֲעָבַדי הֵּ מאי טעמא אינון עבדים. בגין ִלי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

בעשר ובגין כך כתיב דכתיב ֲאֶׁשר הוֵֹּצאִתי אוָֹּתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

ֶקיָך ֲאֶׁשר הוֵֹּצאִתיָך  ִכי ד' ֱאלֹּ אמירן לבתר, דכתיב )שמות כ( ָאנֹּ

 וכו'" ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

יינו שעבודת ד' במקדש, ובתפילה, ובשאר מעשי המצוות וה

 מבית עבדים,על ישראל משום שהוציאם ממצרים היא חובה 

וזהו שנאמר "בעשר אמירן", היינו בעשרת הדברות, אנכי ד' 

 מבית עבדים. אלוקיך אשר הוצאתיך
כצ"ל, ולא כגרסא "משעבדן מלמעלה" שאין לה מובן, וכך  ד

ה ִלְבַנת  ל ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַמֲעשֵּ י ִיְשָראֵּ ת ֱאֹלקֵּ )כד, י( ַוִיְראּו אֵּ

צֶׁם ַהָשַמִים ָלֹטַהר: ופירש"י וכעצם. כתרגומו לשון  ַהַסִפיר ּוְכעֶׁ

 :זמראה

לֶׁג צַ  יָה ִמשֶׁ ָחָלב, ָאְדמּווכן פירש"י )איכה ד, ז( ַזכּו ְנִזירֶׁ  ֶעֶצם חּו מֵּ

 ִמְפִניִנים, ַסִפיר ִגְזָרָתם: ופירש''י אדמו עצם מפנינים. אותם שהיו

 אדום מפנינים וגזרתם כמו ספיר, חשך תארם מפחמים: מראיהם

 איזו מן הנבראים בששת ימי בראשית היא סימן לשלום? .ד

ם לֹו ַשלֵּם ָדִמי ִאם ָזְרָחה ַהֶשֶמׁש ָעָליושנא' )כב, ב(  השמש,

ְיַשלֵּם וכו' ופירש"י אין זה אלא כמין משל, אם ברור לך הדבר שיש 

כך פשוט לך שאינו  כשמש הזה שהוא שלום בעולם,לו שלום עמך, 

בא להרוג אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, כגון אב החותר לגנוב 

ממון הבן, בידוע שרחמי האב על הבן ואינו בא על עסקי נפשות 

 )מכילתא פי"ג, וכ"ה בירושלמי סנהדרין פ"ח הלכה ח(:

וד"ז שהשמש היא סימן של שלום בעולם נראה לבאר ע"פ 

ְך ִויִהי ָלְיָלה בֹו ִתְרֹמש ָכל כב( "-הפסוקים )תהילים קד, כ ת ֹחשֶׁ ָּתשֶׁ

ל ְמעֹוֹנָתם ִיְרָבצּון ִתְזַרח ַהֶשֶמׁש ֵיָאֵספּון ַחְיתֹו ָיַער וכו', ", והיינו חְואֶׁ

 : טשזריחת השמש היא עת ביטול המזיקין והחיות הרעות

 היכן הוזכר מחנה לויה? .ה

ר ֹלא ָצָדה ְוָהֱאֹלִקים ִאנָ  ה ְלָידֹו ְוַשְמִּתי ְלָך ָמקֹום )כא, יג( ַוֲאשֶׁ

ר ָינּוס ָשָמה: ופירש"י ושמתי לך מקום. אף במדבר שינוס שמה.  ֲאשֶׁ

 )מכות יב:(: מחנה לויה ואי זה מקום קולטו, זה 

 ומחנה שכינה?

ת ָיִמים )כד, טז(  שֶׁ ָעָנן שֵּ ַוִיְשֹכן ְכבֹוד ד' ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכסֵּהּו הֶׁ

ָעָנן:ַוִיְקָרא אֶׁ  ה ַביֹום ַהְשִביִעי ִמּתֹוְך הֶׁ ויכסהו הענן. ופירש"י  ל ֹמשֶׁ

אלו ששה ימים  יאיש מהם אומרים,  ירבותינו חולקים בדבר

 -להר, ויקרא אל משה ביום השביעי -שמראש חדש, ויכסהו הענן

לומר עשרת הדברות, ומשה וכל בני ישראל עומדים, אלא שחלק 

למשה, ו' ימים  -, ויכסהו הענןיבםויש אומריהכתוב כבוד למשה. 

לאחר עשרת הדברות, והם היו בתחלת מ' יום שעלה משה לקבל 

טעון פרישה ששה  יגלמחנה שכינה הלוחות, ולמדך שכל הנכנס

 ימים.

* 

תשובות חדוותא דאפטרתא שקלים 
 ב, יב(-)מלכים

 אימתי נתחדש דין "קיץ המזבח"? .ו

 תיקנו בהוצאות החדשות.
וביאר בקרבו אהרן שכוונת התורת כהנים שהמשעבדן  ה

לישראל מלמטה כאילו משעבד למעלה להקב"ה, שעבד מלך 

 מלך והכובש את עבד המלך כאילו שיעבד למלך בעצמו.
ויש לדקדק שעל הריגה זו באמת לא היה עליו לגלות שהרי  ו

 הנהרג היה חייב מיתה, אלא גולה על המעשה הראשון.
 ן עה"פ )ויקרא כג, כח( "ְוָכל ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעשּואמנם ברמב'' ז

ַהיֹום ַהזֶׁה ִכי יֹום ִכפִֻּרים הּוא", ביאר וז"ל "אמרו המפרשים  ְבֶעֶצם

היום הזה וכן ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם  בגוףשפירושו 

לטוהר,  וכעצם השמים היום הזה )שם פסוק יד(, עד גוף היום, וכן

 גוף השמים".)שמות כד, י( 

נגזר כחו ותקפו  עוד ביאר )שם( "וכן נראה לי עוד כי עצם כל דבר

מלשון כחי ועוצם ידי )דברים ח, יז( עוז ותעצומות )תהלים סח, לו( 

וכן זה ימות בעצם תומו )איוב כא, כג(, בתוקף שלמותו, ובעבור 

ה כעצם השמים שָהַעָצמֹות מוסדות הגוף ותקפו יקראו כן, והנ

 כחוזק לטוהר )שמות כד, י( שטהרת הדבר שראו ברורה וחזקה

 טוהר השמים" 
 אח"ז מצאתי שכן ביאר במרכבת המשנה על המכילתא.  ח
והנה איתא בחז"ל )בבא מציעא פג:( "דרש רבי זירא ואמרי לה  ט

תני רב יוסף מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה בו תרמוש כל חיתו 

ויהי לילה זה העולם הזה שדומה ללילה בו יער, תשת חשך 

תרמוש כל חיתו יער אלו רשעים שבו שדומין לחיה שביער, תזרח 

יאספון  תזרח השמש לצדיקים השמש יאספון ואל מעונתם ירבצון

רשעים לגיהנם ואל מעונתם ירבצון, אין לך כל צדיק וצדיק שאין 

שכרן  לו מדור לפי כבודו, יצא אדם לפעלו יצאו צדיקים לקבל

 ולעבודתו עדי ערב במי שהשלים עבודתו עדי ערב".

נמצא שזריחת השמש היא משל לעוה"ב שהוא עת השלום 

 האמיתי.

ר ָבָרא ֱאֹלִהים  וכיו"ב כתב הרמב"ן עה"פ )בראשית ב,( "ֲאשֶׁ

כי ששת ימי בראשית ַלֲעשֹות" "ודע כי נכלל עוד במלת "ַלֲעשֹות" 

ששת אלפים שנה )ר"ה לא(  כי קיומו יהיההם כל ימות עולם 

ֶכֶסף ָאָׁשם ְוֶכֶסף ב יב, יז( -, שנא' )מלכיםיהוידע הכהן בזמנו של

ית ד',  ַחָטאוֹּת ֲהִנים ִיְהיּוֹלא יּוָבא בֵּ : ופירש''י המפריש מעות ַלכֹּ

לחטאתו ולאשמו, ולקח את הבהמה ונותר מן המעות: לא יובא 

והם לוקחים מהם עולות קיץ בית ה'. לבדק הבית: לכהנים יהיו. 

זה  שלהם, כך שנינו בתמורה )כג:(הבשר לעולה, והעורות  למזבח,

כל הבא ממותר חטאת וממותר אשם, מדרש דרש יהוידע הכהן, 

 משנה ו(: -ילקח בהן עולות )שקלים פרק ו 

 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

צופה מראש )מעשה בהרה"ק רבי מיכל 
 מזלוטשוב זיע"א( 

אותו  פונדק דרכים היה על אם הדרך באחד מערי בוכרה, 

 ניהל יהודי תם וירא אלוקים ושמו רבי ישראל.

במה  באחד השנים עסקיו של רבי ישראל כשלו ולא היה לו 

התאכזר  לשלם את דמי החכירה לדוכס. כשהגיע עת הפרעון 

בניהם הקטנים  כלפיו הדוכס וציוה להשליך אותו ואת אשתו ושני 

שלגים  ור מתחת לפני הקרקע. הימים היו ימי החורף, סופת אל ב

 השתוללה בחוץ, לא ארכו הימים ובנו הקטן של רבי ישראל נפטר 

 מגודל הקור והיסורים הקשים.

בכיים של רבי ישראל ואשתו ותפילותיהם הגיעו לאזני איון 

לעזור  השומר, וליבו נמלא ברחמים כלפיהם. בתחבולה הצליח 

ם מבלי שיפול עליו החשד. אלא שברוב חפזונם להם למלט עצמ

מהמקום, נשכח בנם הבכור. כשחזר איון למקום הבחין  לברוח 

לאמצו לו לבן, היות והוא עצמו לא זכה  בילד הבוכה וביקש 

 לבנים. וכך במשך שנים גידלו אותו במסירות.

ויהי היום ויצא הילד לשחק עם חבריו בחצר, ומתוך קטטה 

רים לכנותו 'יהודי'. נבוך ביותר פנה אל הוריו החב שפרצה החלו 

שכינו אותו חבריו. מיהרו הוריו  בבכי וסיפר להם על הכינוי 

בבכי, וסיפר 'כבר  מאמציו לפייסו בדברים. אך הילד הוסיף למרר 

אותנו  זמן רב מתעורר בי זכרון שהיו לי אב ואם יהודים והשליכו 

 הם בחיים?'.  בבור והיינו בוכים יחד, איה הורי? העוד

של אביו מאמצו והוא סיפר לו את  נגעו הדברים לליבו 

אליו הוביל את  הדברים כהוויתם, הוא הוביל את הילד למקום 

 הוריו לפני מספר שנים, ואמר לו 'כאן עוברות שיירות של אנשים 

שלכך אמרו )ב"ר יט ח( יומו של הקב"ה אלף שנים וכו'" וממשיך 

 שם לבאר כ"א מששת ימי בראשית כנגד אלף שנים משנות עולם.

וסיים שם "ביום הששי בבקר "תוצא הארץ נפש חיה למינה 

בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה" והיתה בריאתה קודם זרוח 

ל  "ִתְזַרח ַהֶשֶמׁש ֵיָאֵספּון ים קד כב(השמש כענין שכתוב )תהל ְואֶׁ

ְמעֹוֹנָתם ִיְרָבצּון" ואז נברא האדם בצלם אלהים והוא זמן 

ממשלתו שנאמר )שם כג( יֵּצֵּא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעדֵּי ָערֶׁב 

והוא האלף הששי כי בתחלתו ימשלו בו החיות הם המלכיות 

ו כשעור הנץ החמה ליום יבא אשר לא ידעו את ה' ואחרי עשירית

זהו בן דוד" "ְוִכְסאוֹּ ַכֶשֶמׁש ֶנְגִדי"  הגואל שנאמר בו )תהלים פט לז(

 וכו'

והיינו שתכלית השלום בעולם הזה תהיה בזמן זרוח השמש, 

 היינו אורו של משיח.
ד:( וכן ר' יוחנן וריש לקיש בביאור -ר"י הגלילי ור"ע )יומא ד. י

"שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין  מתני' דריש יומא )ב.(

 כהן גדול מביתו" 
 דעת ר' יוחנן שם )ור"ע ועוד תנאים שם( יא
דעת ר' יוסי הגלילי )שם ד:( משה עלה בענן ונתכסה בענן  יב

ונתקדש בענן כדי לקבל תורה לישראל בקדושה שנאמר )שמות 

כד, טז( וישכון כבוד ה' על הר סיני זה היה מעשה אחר עשרת 

 הדברות שהיו תחלה לארבעים יום דברי רבי יוסי הגלילי 

אמר מסיני  ד.( א''ל אלא מר מהיכא יליף לה-וריש לקיש )שם ג:

דכתיב )שמות כד, טז( וישכון כבוד ה' על הר סיני ויכסהו הענן 

ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מכדי כתיב ויקרא אל 

משה ביום השביעי מאי ששת ימים, זה בנה אב שכל הנכנס 

 במחנה שכינה טעון פרישת ששה וכו'
חּו ִמן ואינו מחנה שכינה המבואר להלן )במדבר ה, ב{ ִויַשלְ  יג

א ָלָנפֶׁש: ופירש"י שלש מחנות היו  ַהַמֲחנֶׁה ָכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוֹכל ָטמֵּ

, חניית הלוים מחנה שכינהשם בשעת חנייתן, תוך הקלעים היא 

סביב כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה, ומשם 

 ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל.
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בדרכם אל העיר הגדולה, אמור להם כי יהודי אתה ומחפש אתה 

זכיר את שמי כי בנפשי הדבר'. וכך הזהר שלא לה את הוריך, אך 

שעה עבר במקום עגלון מהעיר  נפרד ממנו לשלום. באותה 

ושאלו לשמו, סיפר  זלוטשוב, כשהבחין בילד הבוכה, ניגש אליו 

על  לו הילד כי יהודי הוא ואינו יודע היכן הוריו. לקחו העגלון 

 עגלתו והובילו לביתו של המגיד רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

חן בעיני הצדיק, והוא גידלו ולימדו תורה עד  נשא הילד  מיד

כשהגיע הנער לגיל שש עשרה  שנעשה בקי בש"ס ובפוסקים. 

חכם הינך ועומד  קרא לו הצדיק רבי יחיאל מיכל ואמר לו 'תלמיד 

 אתה להגיע לפרקך, בשנה זו עליך לצאת לגלות למקומות שאין 

אכלת מאכלות מכירים אותך, כדי שיתכפרו עוונותיך על ש

החל הנער לבכות ולהצטער והרב הרגיעו  אסורות בקטנותך'. 

 מכך תועלת גדולה'.  ואמר 'אל תצטער בני, עוד תצמח לך 

 ציידו הרב בצידה לדרך ולבסוף כתב דבר מה על פיסת קלף 

וקשרו בקצה טליתו של הנער כשהוא מוסיף ומזהיר 'בסוף שנת 

למקום בו יאהבו אותך ואף יתנו לך את בתם לאשה.  גלותך, תגיע 

מהרב המקדש שיפתח את הקשר  רק כשתגיע לחופה תבקש 

ובמילים אלו ליוה  שבטליתך ויקרא בפניך את הכתוב בקלף זה', 

 את הנער אל מחוץ לביתו.

שנה ארוכה סובב הנער בגלות ולא התוודע לאף אחד. באחד 

לכפר מרוחק, סופת שלגים לפנות ערב, הגיע הנער  מימי החורף 

באפיסת כוחות הצליח לפסוע פסיעות  והוא  השתוללה בחוץ 

 מתעלף... אחדות לעבר האכסניה וכבר נפל ארצה 

כאשר פתח בעל האכסניה את הדלת, נדהם לגלות את 

מעולף. מיד הכניסו לביתו והשיב את נפשו.  היהודי השוכב 

ששבה אליו שהציעו לפניו לאחר  כששכב הנער במיטה החמה 

יחד דף גמרא, והבין  רוחו, שמע מהחדר הסמוך שני ילדים לומדים 

 כי טעו בהבנת הגמרא, מיד קם ממיטתו וניגש אליהם והחל 

מסביר להם את הדברים במתיקות רבה. כראות בעל האכסניה 

לביתו הוא כלי מלא חכמה, מצא חן בעיניו וביקש  שהנער שהגיע 

 מחידושי התורה ששמע מפיו.  לשבת ללמוד עימו ואורו עיניו

ביקש גם  רב העיר ששמעו של האברך הצעיר הגיע לאזניו 

הוא לראותו ולהתבשם מדברי תורתו. מיד כאשר שמע הרב את 

הצעיר, התמלא כלפיו באהבה גדולה וביקש להציע לו את  הנער 

האכסניה רצה בכל מאודו לזכות באברך  בתו לאשה. אף בעל 

בדברי כיבושין כי יאות לקבל  דיבר אליו  הצעיר כחתן לבתו והוא

לפתח ביתו. קיבל  את הצעתו שלו, שהרי מן השמים גלגלו אותו 

 האברך את דברי בעל האכסניה ונקבע תאריך ליום הנישואין.

שמחה גדולה אפפה את ביתו של בעל האכסניה ביום נישואי 

בתו. רב העיר שהוזמן לסדר את הקידושין הגיע בלב  האברך עם 

והכלה מתחת לחופה, נזכר לפתע החתן  כבד. כשעמדו החתן 

וביקש מהרב להתיר את  בקלף שקשר רבי יחיאל מיכל לבגדו, 

את הכתוב  הקשר ולקרוא את הכתוב בו. לתמהון כולם קרא הרב 

 את?' על פיסת הקלף 'היתכן כי ישא איש את אחותו?'. 'מהיכן ב

שאל רב העיר את החתן. החל הנער לספר את זכרונו העמום  -

קטן הייתי, זוכר אני שהושלכתי עם הורי לבור, ואחי  מילדותו 'ילד 

 ואיון השומר הציל את הורי'... הקטן מת מחמת הקור, 

הכלה נתעלפה  לא הספיק החתן להוסיף עוד פרטים ואם 

 הם רוחם, מיד ובעלה בעל האכסניה החויר כמת, כששבה אלי

בנו. ותיאר  –חיבק בעל האכסניה הלא הוא רבי ישראל את החתן 

שנשכח על ידם בבהלת מנוסתם. והרב שמח על  את צערם על 

הזמין רבי ישראל את בתו של הרב  שלא באה תקלה לידו. מיד 

 ומכופלת. לחופה עם בנו החתן והשמחה היתה כפולה 
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מלחמת העולם על העלמת  -פרק כ"ב 
כיסויי הראש ]פרק שביעי מסדרת 'סערת 

הפרשה הנוראה של  –ילדי טהראן' 
 ההעברה לשמד של ילדי טהראן[

מחנה טהראן הפך להיות זירת התגוששות בו מתנהלת 

מלחמה חזיתית על כל פרט ביהדות, לא היה פרט אחד ביהדות 

שלא הרגיז את המדריכים וקידשו עליו מלחמה, ברם לא תמיד 

בעקביות יתירה, אך בנושא מסויים התנהלה מלחמת חרמה בלי 

מה כבר שום ויתור, לכאורה מדובר בפריט שולי למדי, כיסוי ראש, 

יכול להרגיז בו כל כך עד מלחמת עולם?! אבל אצל מנהלי המחנה 

 הייתה הכיפה סדין אדום שמתנופף מול שור האצטדיון. 

כיסויי הראש שהיו בראשי הנערים והילדים ]מלבד החילונים 

שביניהם[ סימאו את עיניהם, הם קוממו אותם עד להשחית. את 

לו את ההדרכה, כי המלחמה הזו לא התחילו תיכף ומיד כשקיב

פחדו מאד מתגובת הילדים והנערים שהיו אדוקים בכיפותיהם 

)כפי שנראה בהמשך( לכן דחו את זה לשלב השני במלחמה, 

המהלך הזה היה מנוהל בטקטיקה מחושבת היטב, את הכיסוי 

מורידים רק כאשר הילדים יפנימו לתוכם את תהליך השינוי, אז 

 יש לעקור את הכיפה מהראש. 

וי הראש, חתיכת בד שמכסה רק חלק מהראש, מהווה כיס

כאן עילה למלחמה?! אכן כן, משמעות ההבדל בין ילד חובש 

כיפה לילד שאינו חבוש כיפה הוא תהומי, גם ילדים ונערים שכבר 

התרגלו רח"ל לאכול טריפה אינם רואים את עצמם כחילונים לכל 

והצטרפו[  דבר אלא אנוסים )כל אימת שיכלו לאכול כשר הם שבו

לכן לא ראו כל סתירה בין ללכת כיפה על הראש ולאכול טריפות 

רח"ל. אבל ברגע שכבר יסירו את הכיפה מהראש הם כבר 

 משתייכים למקום אחר. 

הסרת הכיפה למרות כל סמליותה מהווה חציה לצד הנגדי, 

לכן נבחר הנושא השני במלחמה, עקירת הכיפה מהראש, כי 

ש גרידא, אלא מסמלת "קבלת עול הכיפה איננה כיסוי לרא

מלכות שמיים" ]כפי שמצינו אצל רבי נחמן בר יצחק בגמ' בשבת 

]דף קנ"ו ע"ב[ שאמרו לאמו החוזים בכוכבים שיהיה גנב ושאלה 

את חכמים ואמרו לו שיכסה את ראשו כדי שיהיה מורא שמים 

 עליו ופעם אחת נפל כיסוי ראשו וקצץ אשכול תמרים בשיניו[. 

מיד סימלה הכיפה את השתייכות נושאה למחנה מאז ומת

היראים שממליכים את הבורא עליהם. הסרת הכיפה ביטאה 

סימן מובהק לפריקת עול מוחלטת של זה שיצא לתרבות רעה 

רח"ל. בזה התריס קבל עם ועדה: מעתה אין לי כל שייכות 

למורשת היהדות, אני משתייך לעולם הפקר! ואכן כל פורקי העול, 

לא עברו למתרס השני במוצהר, לא העזו להוריד את כיסוי כל עוד 

הראש אלא הקטינו את שיעורו, כל אלו שהיו עוקבים אחרי 

הבחורים ]ועיתים גם נשואים[ שפוזלים לצד השני הבחינו כי 

 השינויים מתחילים במיקום הכובע או השטריימל על הראש. 

בירושלים של פעם אבחנו את ה"שבבניק" )פרחח( המצוי 

בעת שהכובע העליון החל לנוד לצד, סטייה קלה ממרכז הראש 

לכיוון הצד אמרה לרבים כי חובש הכובע כבר אינו מוברג בתוך 

המחנה, ככל שהפזילה התקדמה כך נטה כובעו כלפי מטה )חוק 

כלים שלובים( כאשר לאחר תקופה הוסר הכובע העליון, הבחור 

בלה שינוי מהותי קיבל "אומץ" והילך רק עם כיפתו שגם היא קי

)טיב האריג וגודלו שימש תעודת זהות ברורה לשני הצדדים, 

הנושא שידר היטב לאן הלה מכון את דרכו( ההורים ידעו כי הבן 

שלהם עומד חלילה לחצות את הכביש ה' ירחם. הוי אומר 

הלבוש היהודי אינו חזותי גרידא אלא הוא המעצור המרכזי שלא 

 לגלוש לתהום. 

"ל נשאל פעם על ידי אחד המשכילים למה הוא )המלבי"ם זצ

חובש כיפה ענקית מגדל פיאות מסולסלות עבותות וזקן שיורד על 

פי מידותיו, הרי כל אלו אינם אפילו בגדר חומרא דרבנן, מה העניין 

בזה? המלבי"ם ענה לו תשובה פשוטה ביותר, עם כל אלו לא 

נפות, אוכל לאכול מאכלות אסורות ולהימצא במבואות המטו

אבל בלי זה צריכים לסייגים וגדרים חזקים להחזיק את הקיים, 

הלבוש כמו הזקן והפיאות היווה מעצור מרכזי שעצר את קלי 

הדעת והראש לגלוש לתהום, לכן אלו שלא עמדו בניסיון הרחוב 

ראו בתחילת דרכם להיפטר מהסממנים החיצוניים המזהים אותו 

 לצד הקדוש(.

טא פעם בבהירות סגנונו: הסרת הכיפה מרן הגרי"ז זיע"א התב

 אינה עבירה על הדת, אבל מכריזה על מסירה ...אינני יהודי.

ילד גלוי ראש עם בלורית לעומת זה הסמל ה"צברי" החדש: 

גדולה שמשתפלת על מצח נחושה והוא בעל כושר התרסה, כלפי 

הוא מהווה אנטיתזה )שיטה הפוכה( ליהודי  כל הסובבים אותו.

לא בכדי בחרו בפרי הצבר כסמל כדי להבליט את האופי הגלותי. 

]הפרי הזה יותר  וגדל בשטח ההפקרהישראלי שהוא קוצני מבחוץ 

מכל, מבטא את העוז והחוצפה הישראלית החביבה כל כך 

עליהם[ ידעו אותם רשעים, כי כל עוד יתעקשו הילדים ללכת עם 

שן. לא כיפתם, הם מודיעים בכך לרבים, אנו שייכים לעולם הי

היה דבר שדקר את עיני הרשעים ככיפה שחבושה לראש. על כן 

 קידשו מלחמה של ממש בכל חובשי הכיפות. 

את תהליך תחילת המערכה החל המדריך מר בורנשטיין, 

קומוניסט מוצהר שהיה תלמיד מובהק של הצורר סטלין, הוא היה 

אדם בעל אופי קשה מאד, כממונה על התרבות נצרכו אליו 

ם יותר מיתר המדריכים, הוא ניצל בצורה מחפירה את הילדי

מעמדו, כשהגיעו אליו הילדים בתחינה לקבל פעילות תרבות, אם 

היה רואה את הפונה חבוש כיפה היה מצווה עליו לצאת את 

החדר באורח מידי, הילד היה חש מבויש מאד משך שעות וגם 

אם ילך  הפעילות הייתה חשובה לו מאד, הפיתוי היה גדול ביותר,

 עתה עם כיסוי לא תהיה לו פעילות תרבותית. 

חלק מהילדים ניסו להערים, הם הורידו את כיסוי הראש 

לרגע קט ונכנסו למשרד, כשקיבלו את הרשות יצאו בשמחה 

וחזרו לכסות ראשם, אבל אותו בורשטיין לא היה תמים, הוא עקב 

יו אחריהם )או אחד מעושי דברו( ילד שנתפס כאחד שהערים על

נשללה ממנו הזכות לשעות התרבות, לא רק לאותו יום אלא 

לתקופה ממושכת. המסר היה ברור וחד מאד: איתי אין משחקים, 

יש אפשרות אחת, ליישר קו, אז הדלתות נפתחות אבל אם לא....! 

לא היה דבר יותר קשה מאשר שלילת פעילות תרבותית בשביל 

לכרסום רב בכושר הילדים הרכים, בכך גרם אותו עוכר ישראל 

העמידה של הילדים, חלק גדול מהם הורידו כמעט לחלוטין את 

 כיפותיהם לאחר כל התרגילים שלו. 

כשראו המדריכים את כוחו של בורנשטיין נתקנאו בו מאד 

וגם הם החליטו להראות את כוחם, כשהגיעה שעת המפקד 

 היומי, הורו לכל הילדים הנוכחים להסיר את כיסוייהם, אך כאן

לא היה ניכר כוחם, רוב הילדים לגלגו על המדריכים וסירבו 

להסיר את כיסוי ראשם, המדריכים הגיבו על כך בחמת זעם והיו 

מכים את החניכים עד זוב דם, הקטנים נבהלו ונעתרו בעת המפקד 

להוריד את כיפותיהם, אבל הגדולים היו מחזיקים את ידיהם על 

לא אחת היו המדריכים כיפותיהם ומונעים בכוח את ההסרה. 

מושכים את הכובעים באכזריות רבה תוך תלישת חלק 

מהשערות. אבל לאחר שעבר המפקד חבשו הילדים את 

כובעיהם בגאון ופעמים אף בהתרסה, הם ראו בעין רעה את 

הכפייה הזאת, דבר זה גרם להם להדק את הקשר שלהם עם 

 כובעם נשוא המלחמה.

ראו המדריכים כי הנערים עקשנים מאד, החליטו כי יש דרך 

להכריח את הילדים לציית, בחדר האוכל, הילדים שהורגלו 

בטריפות היו מגיעים לחדר אוכל לקבל את המנה היומית לבושים 

בכיסוי ראש, הם לא ראו סתירה בזה כי חשו עצמם מאולצים 

תם לא לאכול לעת עתה מהאוכל הלא כשר, אך לוותר על כיפ

היו מוכנים בשום פנים ואופן, הם נכנסו בגאון חבושי כיפה במטרה 

להתיישב בחדר האוכל, לפתע גילו שהכניסה לחדר האוכל 

מותנית בהסרת הכיפה, המסר שהועבר על ידי המדריכים 

והמדריכות ברור: אין להלך בחדר האוכל בכיסוי ראש, מי שלא 

 יציית להוראות יענש בשלילת מנת האוכל. 

לא היה דבר שהפחיד את הילדים יותר מלרעוב, די היה להם 

במלחמות המטבח על האוכל הכשר, לאחר שנכשלו לא היו 

מוכנים ללחום שוב. הפעם ההצלחה שלהם הייתה חסרת 

תקדים, חלק גדול מהילדים הוריד את כיסוי הראש בשעת 

האכילה, אך לא חסרו ילדים שהתחכמו ולקחו מגבות וכיסו בהם 

יהם, או במפות נייר ואפילו בצלחות, לא חסרו שלל את ראש

התחכמויות שהעלו הילדים היקרים כדי לעקוף את האיסור, 

למדריכים הייתה עבודה חדשה להסיר גם את הכיסויים הללו או 

 לשלול את האוכל לאותה ארוחה.

המדריכים מצאו עוד פיתרונות יצירתיים מבית היוצר 

ם לקבל את המלצותיהם, הם הסטליניסטי לאלו שלא היו מוכני

הכו אותם במקומות הכי רגישים לילדים, היו להם מגוון עונשים: 

אם היה החצוף התורן בא לבקש חפצים ששייכים לו לא היה 

מקבלם, אפילו אם היו נחוצים לו ביותר. אלו שהשתייכו לארגון 

הצופים הורחקו. מי שהגיע למפקד הצופים חבוש כובע גורש 

הדבר הייתה, שאותו יום לא היה קיים עבורם  מהמקום. משמעות

 )על כל המשתמע(. 
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דבר זה גרם ללחץ חברתי קשה לילדים שהיו חפצי חברה 

ואכן מהלך זה הביא להצלחות רבות יותר. כך נראו הילדים 

במשך שעות מסוימות בלי כובעים, אך כל זה עוד לא הביא את 

שבו התוצאה הרצויה להם, בשאר שעות היום כמעט כולם 

לכסות את ראשם, נראה שהילדים שחקו עמהם את המשחק עד 

 הסוף. 

"אתם מעוניינים להוריד לנו את הכובעים לחלוטין, אך את זה 

לא ניתן לכם, כשאנו חלשים אנו מוותרים לכם זמנית, אבל אנו 

לא נשמע לכם להוריד את הכובע לחלוטין". שידרו להם בדרך 

 התנהלותם.

על המדוכה, האם לצאת  ישבו המדריכים המובכים

למלחמה חזיתית על כל הקופה, או להרפות לעת עתה, אך מנהלי 

המערכה רודניצקי ודוד לוינגר היו בדעה שאסור ללכת עם הראש 

בקיר, הכובע הוא סמל חזק מידי לילדים, אי אפשר ללכת עד הסוף 

בעניין זה. לוינגר הסביר לחבריו המשתאים שחלילה וחס אין הוא 

 ע וותרן במלחמה, יש למהלך זה טקט מסוים. נעשה לפת

"אם נאסור להם את חבישת הכובע באופן גורף, הנערים 

ילחמו בנו בכל חומר הדין, כפי שלחמו בנו על כשרות המאכלים. 

לכן הדרך שלי גורסת להנהיג זאת רק בזמנים מוגדרים, כדי 

להרגילם להלך גלויי ראש, אתם תראו שלבסוף יסירו את הכובע, 

ל שיתרגלו יותר ויותר ללכת בלי כיסוי ראש, זה יעשה להם ככ

טבעי בלי הרבה מלחמות" רמז להם על הדרך של האויב הוותיק 

 עמלק שקירר את האמבטיה. 

אך לוינגר טעה הפעם, למרות שהילדים כביכול התרגלו 

ללכת שעות רבות בלי כיסוי ראש, ברם החינוך הטוב שקיבלו 

מת שרק יכלו הרגיזו את מחניכיהם מביתם מנע את הסכר, כל אי

הרשעים, הם רצו להראות להם, אנחנו לא חומר רך ללישה 

)פלסטלינה( והם ניהלו מלחמה כבידה בחזית זו. דווקא מלחמה זו 

הייתה ארוכה יותר מהמלחמה על הכשרות, נראה שהם הפנימו 

שהכובע הוא הגדר האחרון שמונע מהם לחיות כגויים, גם 

 רדו נגד החוקה החדשה.הקטנים יותר התמ

ובמלחמה זו התגלו הרבה מהמדריכים במלוא רשעותם 

כאשר החמירו עמם כפי שנביא מספר עובדות, היו מספר עונשים 

שהם החילו על הסרבנים ובזה לא הפלו בין גדולים לקטנים, הם 

נהגו בהם בכל חומר הדין, לקרוא את הדברים מעביר בלב הקורא 

גים בני אברהם יצחק ויעקב חלחלה עצומה, האם כך נוה

שמצטיינים כרחמנים בני רחמנים וגומלי חסדים, נראה כי חלילה 

 וחס הם צאצאי ה"ערב רב". 

 שיטות ענישה מבית האינקביזיציה של הסוכנות.

דוגמאות לא היו חסרות בספרים שמתעדים את התקופה 

העכורה, אבל היות וסיפור חיי הרב אינו אמור להקיף את כל 

ענק, רק להביא בצורה קצת נרחבת את הפרשה הנושא ה

הסוערת שהרב זצוק"ל זעק בגללה, לכן ליקטנו מספר דוגמאות 

 כדי להמחיש לדורות הבאים עד היכן הגיעה הרשעות שלהם.

ילד קטן היה במחנה ושמו בנימין ליפמן, כל גילו הוא שבע 

שנים, רך בשנים עור ועצמות אבל בנוי מחומר מחושל מאד, ילד 

זה היה מהילדים הצדיקים שהביעו את התנגדותם בגאון, הוא לא 

כופף את ראשו למדריכים המרושעים ובנחרצות הודיע שאינו 

אש, המדריכים רוצה לאכול בשום פנים ואופן כשהוא גלוי ר

החליטו לקחת אותו כקרבן הכלל, ההחלטה המרושעת הייתה, 

שלילת ארוחת הצהריים )ארוחה מאד משמעותית לילד כחוש 

כמותו( למשך חמישה ימים רצופים. אבל הילד האמיץ לא נכנע 

 להם במהרה. 

זה לא היה המאבק הראשון שלו, הוא היה מהראשונים 

ו לאכול טריפות בשל תמימות שהתריע נגד ילדים בני גילו שהלכ

נוראה שהאוכל אכן כשר באיזו צורה שהיא ]את הילדים הקטנים 

הצליחו לפטם עם שקרים כי האוכל עבר איזושהי הכשרה וניתן 

לסמוך על ההנהלה שנותנת אוכל כשר לילדים[ אבל בנימין 

ליפמן שגילה את הכחש אזר עוז לקרוע את מסיכת השקרים, הוא 

האוכל והכריז נרגשות: "ילדים יקרים, יש לי נעמד באמצע חדר 

למסור לכם דבר חשוב. דעו לכם, כי אנו אוכלים פה בשר טריפות, 

 אל תאכלו בשר!!!".  

הצהרה זאת שנאמרה בתום ילדותי, עשתה רושם כביר על 

הילדים, שנרתעו מלגעת באוכל. המדריכה שניצבה באולם 

ילד רך בשנים הענישה אותו תיכף בעונש קשה שאינו מתאים ל

כמותו "למען ישמעו ויראו" אך העונש שהטילה לא הקהה את 

הצהרתו האמיצה שעשתה את שלה, הילדים בני גילו הפסיקו 

לאכול מכל דבר שהיה להם ספק עליו. מרידה זאת גררה אחריה 

הענשה קולקטיבית )קבוצתית(, כשקיצצו ממנות האוכל שלהם 

היה להם לנהל מערכה עד כדי מינימום, הילדים הרכים שקשה 

 נכנעו בשל הנהגה מרושעת זו.

סיפור שני בו נתקלים אנו ברשעות המדריכים, בעיר הנמל 

"אחווז" המתינו הילדים מרוגשים בטרם ההפלגה לארץ ישראל 

בחדר האוכל. עוד מעט עומדים הם להפליג לארץ ישראל, מחנה 

ה טהראן הזכור לרע עומד להיות מאחוריהם, כולם מלאים תקוו

כי בארץ ישראל ישתפר מצבם להפליא, שם לא יהיו נתונים 

במחנות הסגר, בטרם נסיעה אמורים היו לאכול, הם נכנסו לחדר 

האוכל והתיישבו בצפיה לארוחה טובה, לפתע נכנסה לאולם 

מדריכה נמרצת, היא עברה ביעף כשהיא בוחנת כל אחד מהם, 

בני שבע אם הוא לבוש כיאות. היא הבחינה בילדים צעירים 

ושמונה והנה אבוי הם חבושי כיפות לאחר כל העבודה 

האינטנסיבית, הכל לשוא. זעמה עלה בה להשחית, על הילדים 

 שעומדים במרי. 

"ילדים אני מבקשת מכם, להסיר את הכיפות תיכף ומיד!!!" 

צעקה תוך נעיצת מבטים מזרי אימה. סבורה הייתה כי זעקותיה 

הילדים נותרו אדישים  ומבטיה יחוללו את המהפך, אך

לקריאותיה. תצעק לה כמה שתרצה, ההלכה היהודית מחייבת 

אותם ללכת חבושי כיפה. גם לאחר כל החודשים שמתנהלת 

 המלחמה הם לא מוכנים להיכנע ללחצים.  

כשראתה המדריכה שדבריה אינם נושאים פרי, החליטה 

שהיא עוברת לשלב המעשים. היא ניגשה לילדים וחטפה 

הם את כיפותיהם והשליכה אותם לפח האשפה. הילדים מראשי

האמיצים לא נבהלו מהמתקפה, ראשם הפורה אילתר במקום 

כיסוי ראש מתאים. הם חלצו את מגבותיהם מהשקיות וחבשו 

אותם על ראשיהם, הם הציצו בה במבטי לעג ]שאומרים לה 

כביכול[ עם מי את מנסה להתחיל? אנו יודעים להסתדר בכל 

 מצב.

ריכה הבלתי נלאית לא התייאשה, היא תלמד את המד

המחוצפים הללו כי גם היא חזקה מאד. היא ניגשה אליהם ונטלה 

את המגבות שעטו על ראשיהם והניחה אותם בארון שעמד שם 

ונעלה אותו. הפעם לא יהיה להם במה להתגונן, סברה. אבל היא 

טעתה, הילדים העיקשים ידעו את מלאכתם, הם תרו אחרי 

ם ריקים שהיו מוטלים בחדר האוכל ועטפו בהם את ראשם שקי

 כשמבטי צחוק ממלאים את פניהם. 

המדריכה האכזרית עדיין לא התייאשה ממשחק ה"פינג פונג" 

המעייף, היא תלחם איתם עד הסוף, היא תראה להם כי 

 במאבקים היא החזקה. 

הא הא... אתם עקשנים... ואני עוד יותר! היא הסתערה 

 ף ונטלה מהם גם את השקים. עליהם בזע

השלב הבא היה יותר יצירתי, הם נטלו את הצלחות הריקות 

שניצבו ליד כל סועד וכיסו בהם את ראשיהם. האם גם את זה 

תיקחי מאתנו? פזלו אליה במבטים סרקסטיים, אם גם את 

הצלחות תיקח, אולי יעשו אחרי כן את הכיסאות ככיסוי עראי 

 לראשם.    

כה המרשעת שהמלחמה אינה נגמרת, כשראתה המדרי

 פסקה את פסוקה... אתם תישארו רעבים עד לערב. 

כל העת עמד המדריך הראשי דוד לוינגר מן הצד וצפה בעניין, 

חיוך עקום שפוך היה על פניו הרעים, הוא אהב את המלחמות 

הללו מאד, הם נתנו הרבה צבע לחייו הריקניים, סיקרן אותו מאד 

המדריכה על הילדים הסוררים, יש כאן חומר לדעת, איך תשתלט 

לימודי מרתק, איך מתגברים על מכשולים בלתי עבירים. כשראה 

את עמידתה העקבית חכך את ידיו בהנאה, תלמידתו למדה 

היטב את השיטה המיוחדת איך לחנך. הוא החמיא לה על כך 

 מאד... יפה כוח התלמידה המושחתת מהמלמד הרשע.  

ת המקום לא קידשו מלחמה עד הסוף, אך כל עוד לא עזבו א

ברגע שהאוניה הרימה עוגן והפליגה בלב ים, כעת אין אנשים 

מבחוץ שינסו לגונן גברה המוטיבציה בין המדריכים לסיים את 

המערכה הארוכה, לפני שמגיעים לארץ חייבים לעשות מעשה 

 "אם לא עכשיו אימתי"? 

המנהלים רודניצקי ולוינגר הזכורים לנו לשמצה ישבו בחדרם 

וערכו סיעור מוחות סביב השאלה הגורלית, האם הגיע העת 

להיפטר מהכיסויים אחת ולתמיד. לאחר שישבו על הנושא הגיעו 

למסקנא: כעת הגיע השלב האחרון במערכה, עלינו לנצל את מי 

ה, ניגשו הים כדי להיפטר מכל שלל הכיסויים. אומר ועוש

הרשעים להוציא לפועל את התכנית. הם כינסו את כל הילדים 

בסיפון הראשי, כביכול למסור הודעה חשובה, לפתע בלי התרעה 

הסתערו על הילדים והחלו לשמוט את הכיסויים מעל ראשיהם 

 אל הים. 

רב החובל שעמד לא הרחק היה המום לחלוטין, מה המעשה 

גזול מהם את הכובעים? איזה הזה, להתנפל על ילדים קטנים ול

מעשה מתועב הוא. אפילו מוחו הנוכרי לא היה מסוגל לקלוט 

עוולה שכזאת, הוא הורה מידית לצוות מהמלחים להוריד סירה 

ולמשות את הכובעים מלב ים. אבל גם לאחר זאת, לא פסקו 

 ההתעללויות בגין הכיסויים. 

דרך עו"ד רודניצקי חינך את הילדים להסיר את כובעים 

"הפלאה במכות". כל אימת שראה כי אין אחד מהמלחים מצוי 

במקום היה מנסה את כוחו על הילדים האומללים, יתר 

המדריכים ערכו "ציד שעשוע" אחרי חובשי הכובעים, כשהם 

משליכים את הכובעים אלי ים, תוך פרצי צחוק פראי מתגלגל, 

כנראה  עבורם היה זה שעשוע הומוריסטי מרתק, סדיזם זה למדו

מקציני הס.ס. שהתעללו בחסרי ישע תוך כדי שמעלים שחוק, מה 

 שמעמיק את תחושת העלבון. 

עיתון "הצופה" דיווח בגיליונו )י"ז אדר א' תש"ג( על 

ההתעללות, אך תלה את הסרחון באחד המדריכים שעשה זאת 

 על דעת עצמו. 

עוד דיווח "הצופה" על המאבק שהתנהל, בתוך המאמר כתב 

 נה הולכה שיטתית לכיוון חינוך מחדש. כי יש

מתוך הכתבה: "ראשית פעולתם של המדריכים הייתה, לכוון 

עמל כפיים  -את הילדים לחיים חדשים בארץ ישראל שתוכנם

ומעשה ידי אדם... המדריכים בשלהם, כינסו את הילדים שרו 

עמהם ודיברו על לבם: ילדים חביבים, לחיים חדשים בארץ 

 , ולמה הכובע על הראש????" ישראל אנו באים

מכשול לבניית  –המסר בכתבה הינו אפוא קליט וברור: הכיפה 

  הארץ.
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