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 èåçë íé÷éãöä íò ÷ã÷ãî ä"á÷äù êåúîù
 éôìë ïë ìò ,ãàî äøòùð åéáéáñå ,äøòùä
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 ä"òøùî øîàù äæ øîåçå ì÷ ïë ìòå ,äòøô
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 áúë ,äá íéðëåùäì õøàì õåçì"øäîì"øäîì"øäîì"øäî  úåáéúð)

(å"ô ä÷ãöä áéúð íìåò  úìéçúá äéäù úåáøò ïéðòá
ò õøàä éë ,õøàì íúàéáåíéðëåùäì äù  äéìò

 õøàä ìàøùéì úãçåéî àéäù øçàî ãçà ùéàë
 äæ íéáøò åùòð ë"ò ,ãçà úåéäì íúôøöî
 ,ìàøùé õøàì åàáå ïãøéä åøáòù äòùá äæì
 ìàøùé õøàá ùã÷ì êéøö ïë ìòå ,åéøáãá ïééò
 øçàî ìä÷ä ìë åäåùã÷ åìàë áùçðã ,à÷ååã
 ,ìàøùé ìëì ùåãé÷ä ìéòåîå ãçà ùéàë íìåëù

ëç ìëî ìåãâä ïë ìòå õøà ìëå ìàøùé õøà éî
øçà ïéëùîð ìàøùé ,åúøåúì ïéëéøöù ìåãâä é
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 ïëåùî óéãò àåäå ìàøùé ììëä úìòî åîöòá
 ãçà øáà åîë àåäù åúìòîù ,ìàøùé õøàá
 ììëä ìë íìåëî ìåãâ àåäù äîáå íìù íãàî

 ïéàå ,åéøçà êùîð àåä íà ììë äðéî à÷ôð
 åìàë áùçð éàãåã ,õøàì õåçá åà ìàøùé õøàá
 ìòå .åéøçà íéëùîð íìåëù ïåéë åäåùã÷ íìåë
 àåä íäî åäåìéãáäå åäåëøáù øæòéìà 'ø ïë
 õøà úìòî ïëù ,õøàì õåçá ïëåùî ãåò òåøâ
 åäìéãáä äæå ,ììëä íò ãçà àåäù ìàøùé

ùå ,íäî ÷"òø øçà íìåë ïéëùîð åéä áå
äéäù  óà øæòéìà 'ø éøçà àìå ,íìåëî ìåãâ

ùäéä  éåãðä éðôî ,àáé÷ò 'øî íâ ìåãâ
 íéëùîð åéäé àìù ïëù ìëå íùî åäåìéãáäù

.ã"ëò 'åéøçà  
  

àöîðàöîðàöîðàöîð  úåùòéäì äëéøöù ùãåçä ùåãé÷ úåöîù
 ùã÷ì øùôà éàù íåùî äæ ïéà ,ìàøùé õøàá
 ùåãé÷ úåöîù íåùî àìà ,õøàì õåçá ùãåçä

 äùòúù äëéøö äðùä øåáéòå ùãåçäé"ò  çë
ùìë ì  àåä ìàøùé õøàù éðôîå ,ìàøùé ììë

 éøä ,ìàøùé íò ìù éúéîàäå éòáèä íîå÷î
 íéáùçðå íéôøèöî íìåë íå÷îä çåëîù

ë ììëù êëì àéáîä øåãä ìåãâ äðäå ,ãçà ùéà
 úà àôåâ äæá ùéù éøä ,åéøçà íéëùîð ìàøùé
 ùãåçä ùã÷î àåäùëå ,ìàøùé õøà úìòî
 ùãé÷ ãçé øåãä ìë åìéàë áùçð ,äðùä øáòîå
 øåãä ìåãâ åúåà íà î"÷ôð ïéà æàå ,ùãåçä
 íùëù íåùî ,õøàì õåçá åà õøàá àöîð

íò ìë úà úôøöî ìàøùé õøà úìòîù  ìàøùé
 øåãä ìåãâ úìòî úáùçð íâ êë ,ãçà íúåéäì
 .ìàøùé õøà úìòîë åéìà íéôåôë íìåëùë
 øæòéìà éáø äéäù é"ôòàù áéèéä ïáåî æ"ôòå
 éáøî ìåãâ äéä óàå ,ìàøùé õøàá íéé÷

 ,åäåãéðå øçàî î"î ,åáø äéä éøäù àáé÷ò
 ìàøùé ìë' úìòî úà åì äúéä àìù éøä

 áåùå .'åéøçà ïéëùîðëé åðéà íéðù øáòì ìå
åìéôà íéùãåçå  éäåæå ,õøàá àöîð àåä øùàë

 åìéàù ,ìàøùé õøàá åúåîë çéðä àìù äðååëä
 ìàøùé ìëù ìàøùé õøàá åúåîë ìåãâ äéä
 íìåà ,ùãåçä ùã÷î àåä äéä ,åéøçà ïéëùîð
 ùã÷ì ò"ø ìåëé ,õøàá åäåîë çéðä àìù äúò

.ì"åçá óà íéðù øáòìå ùãåçä  
  

ùéåùéåùéåùéå éúá æîøð äæù øîåì áåúëä úåáúåîù) áé ,

(á ùãåçä' äæä íëìíëìíëìíëì ùàø íéùãç ïåùàø àåä 
íëìíëìíëìíëì éùãçì  'á .'íëì' úáéú ìôëð .'äðùä

 êéøö ùãåçä ùåãé÷ ïéðòáù æîøì ,íéîòô
 ,íëì úðéçáá ìàøùé éðá íò ìë åéäéù
 ùéàë íéôøåöî íäù äîéìùå äøåîâ úåãçàá
 ,í"ëì úáéúù æîøì ùé ãåòå ,ãçà áìá ãçà

éâá äìåò àéøèî ÷éãöä úðéçá ìò æîøì ,'ö
öù ìàøùé ìë íéëéø åéìà íéôåôë úåéäì

.åéøçà íéëùîðå   
  

ãåòåãåòåãåòåãåòå úëá æîøð ìò æîøì ,íëì úáéú ìôëðù áå
ô 'áì æîåø àåä ,÷éãö íéîòéøáã  ì"æçúáù) 

ã÷.( éøîà' äéì ïðáø éáøì òùåäé ïá éåì åúà 
é÷ãøã àðãéàä éáì àùøãî åøîàå éìéî 
åìéôàã éîéá òùåäé ïá ïåð àì øîúéà 

åäééúååë ãö ,'åëå"é äôåôë ãöå"é äèåùô, 
÷éãö÷éãö÷éãö÷éãö    óåôëóåôëóåôëóåôë    ÷éãö÷éãö÷éãö÷éãö    èåùôèåùôèåùôèåùô àåä óåôë ÷éãöå .'

 óåôë àåäù äîá ,èåùô ÷éãö ìò óéñåîä
 åúâøãî ãøåéå ,åéãéñçå åéãéîìú ìà øùå÷îå
 ïî äùî ãøéå úðéçá ,ìàøùéî ãçà ìë ìà

äîë' ,íòä ìà øää óééëã ùéðéà äéúòã éôè 
'éìòî ä"ø) åë:( ìàøùé ùéà ìë íò øù÷úîå ,
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 ùéà ìëáù áåèä úà äàåøå ,àãç àúååöá
 ùéà íìåòá àöîé àìù ìéëùîå ïéáîå ,ìàøùé

.'éìà òîùé àì' úðéçáá àåäù ìàøùé  
   

äúòåäúòåäúòåäúòå  ,àøàå ÷"áù ìù ïéåòøã àåòøá
 ìù äæ ïéðòá ÷æçúäì ïîæä øøåòî äàéø÷äù
 ùéà ìë íò àúååöá øù÷úäì ,ìàøùé úáäà

èä àåöîìå ,ìàøùé ïéàå ,ìàøùé ùéà ìëáù áå
 áåèä éåâì ìàøùé ùéà úååùäìå úåîãì íå÷î
 çáùåîå äìåòî ìàøùé ùéà éàãååù ,øúåéá
 ,ùãåç ùàø çåë øøåòúîå ,äãéîå äãéî ìëá

 äæä ùãåçä úðéçáíëìíëìíëìíëì ìàøùé úåãçà úðéçá ,
 ìò áùéì íéëåæ åðàù èøôáå ,ãçàë íôåøéöå

 ïåùìëå ,ìàøùé õøà ,ùãå÷ úîãàæ"ðáàäæ"ðáàäæ"ðáàäæ"ðáàä 
éáäù éøáã àì"øäîäì"øäîäì"øäîäì"øäîä  äùåò õøàä éë'

 àéäù øçàî ãçà ùéàë äéìò íéðëåùäì
 .'ãçà úåéäì íúôøöî õøàä ìàøùéì úãçåéî
 ,íéìùåøé ùãå÷ä øéò úìòî äæ ìò óñåðå

éîìùåøéá åùøãå äâéâç) â"ô ä"(å íéìùåøé' 
äéåðáä øéòë äøáåçù äì åéãçé (â ,áë÷ íéìäú), 

øéò àéäù äùåò ìë ìàøùé  ïîæä àåä .'íéøáç
 úåàøì ,åììä íéðéðòá ÷æçúäì éåàøä íå÷îäå
 áåèä úà àåöîìå ,íðåøñç àìå åðøéáç úìòî
 é"äæòá íéå÷éù äëæð äæáå ,ìàøùé ùéà ìëáù

 ë"äîàî åðáäéäå' éãî ùãç åùãçá éãîå 
úáù åúáùá àåáé ìë øùá úåçúùäì éðôì 
øîà 'ä,' .ø"éëà  

  

  במאמר 

  

äðääðääðääðä îî àáå ùîù àåä ,èáùá 'á íåé àîåé
 ìù àùéã÷ àìåìéäãø éáøä ÷"äøä æ"ààø éáøä ÷"äøä æ"ààø éáøä ÷"äøä æ"ààø éáøä ÷"äøä æ"àà''''    

à"òéæ àéìåôéðàäî àùåæà"òéæ àéìåôéðàäî àùåæà"òéæ àéìåôéðàäî àùåæà"òéæ àéìåôéðàäî àùåæ åðáù , éáø ÷"äøä éáø ÷"äøä éáø ÷"äøä éáø ÷"äøä

éðøàùèî íäøáà ìàøùééðøàùèî íäøáà ìàøùééðøàùèî íäøáà ìàøùééðøàùèî íäøáà ìàøùé    à"òéæ äàøèñåàà"òéæ äàøèñåàà"òéæ äàøèñåàà"òéæ äàøèñåà ,
 ïúç áàæ éáø ìàøùéã àòøàã àôé÷ú ÷"äøä áàæ éáø ìàøùéã àòøàã àôé÷ú ÷"äøä áàæ éáø ìàøùéã àòøàã àôé÷ú ÷"äøä áàæ éáø ìàøùéã àòøàã àôé÷ú ÷"äøä

éðøàùèî óìàååéðøàùèî óìàååéðøàùèî óìàååéðøàùèî óìàåå    à"òéæ äàøèñåàà"òéæ äàøèñåàà"òéæ äàøèñåàà"òéæ äàøèñåà äéä , åðúåç åðúåç åðúåç åðúåç
à"òéæ àðìàèî ãåã åðéáø ÷"äøä æ"àà ìùà"òéæ àðìàèî ãåã åðéáø ÷"äøä æ"àà ìùà"òéæ àðìàèî ãåã åðéáø ÷"äøä æ"àà ìùà"òéæ àðìàèî ãåã åðéáø ÷"äøä æ"àà ìù ,

åäùòî øéëæà  äéäù ãåä àøåð éð÷æ éð÷æ éð÷æ éð÷æ ïøî ÷"ë ïøî ÷"ë ïøî ÷"ë ïøî ÷"ë
 ø"åîãà ø"åîãà ø"åîãà ø"åîãàà"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  ù÷áì ìéâø íàèùøáìä áøäî íàèùøáìä áøäî íàèùøáìä áøäî íàèùøáìä áøäî
õéìøàâîõéìøàâîõéìøàâîõéìøàâî  ,øôñéù ãñç éøòùá øâ äéäù

ù êãúùä øùàë ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä íééç éøáãä íééç éøáãä íééç éøáãä íééç éøáãä æðàöî æðàöî æðàöî æðàöî
à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  íòùèî ÷"äøäùèî ÷"äøäùèî ÷"äøäùèî ÷"äøäòòòòñà÷øñà÷øñà÷øñà÷ø    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  ç÷ìùë

 åãëð úàìôééèñðøåäî ÷"äøäìôééèñðøåäî ÷"äøäìôééèñðøåäî ÷"äøäìôééèñðøåäî ÷"äøä    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ  ,ïúçì
ù äôåçä íãå÷ øîàä æðàöá âäðî øéëæäì

úà ìùìùìå å ,äìëäå ïúçä ìù ñåçééä äðî
 øãñ úà ñåçéé úà åðîéù ù÷éáå ,äìëä ñåçéé

 çúôå ,ïúçäïúåçîä  éãëð íäù øîàå ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä
ø éáøäø éáøäø éáøäø éáøä''''    à"òéæ àùåæà"òéæ àùåæà"òéæ àùåæà"òéæ àùåæ óëéúå , å÷éñôä ÷"äøä
 æðàöî úåìòôúäá øîàå'?éåæà! ìà ïééâ øéî

íåö äôåç'.   
  

åàìôúðåàìôúðåàìôúðåàìôúð ìëä øáãä øùôì ïúåçîä ìàùå ,
ì ùé àåìä àåäù ,íåöòå ìåãâ ñåçéé ãåò ïúç

 ãëððøòùèî ãéâîä ÷"äøäðøòùèî ãéâîä ÷"äøäðøòùèî ãéâîä ÷"äøäðøòùèî ãéâîä ÷"äøäààààà"òéæ ìéáà"òéæ ìéáà"òéæ ìéáà"òéæ ìéá 
 ùãå÷á äìòîìå íéðéò øåàîä ÷"äøä åéáà íéðéò øåàîä ÷"äøä åéáà íéðéò øåàîä ÷"äøä åéáà íéðéò øåàîä ÷"äøä åéáà

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ àåä åîà ãöîå ,ãëð     ø"åîãà ÷"äøä ø"åîãà ÷"äøä ø"åîãà ÷"äøä ø"åîãà ÷"äøä
à"òéæ ùèéååàáåéìî éòöîàäà"òéæ ùèéååàáåéìî éòöîàäà"òéæ ùèéååàáåéìî éòöîàäà"òéæ ùèéååàáåéìî éòöîàä , ÷"äøä ïá ÷"äøä ïá ÷"äøä ïá ÷"äøä ïá

,à"òéæ ò"åùäå àéðúä ìòá ï÷æä ø"åîãà,à"òéæ ò"åùäå àéðúä ìòá ï÷æä ø"åîãà,à"òéæ ò"åùäå àéðúä ìòá ï÷æä ø"åîãà,à"òéæ ò"åùäå àéðúä ìòá ï÷æä ø"åîãà 
 òåãîå óëéú à"òéæ æðàöî ÷"äøä ÷éñôä

 ìò òîùùë.æ"øøä  
  

øîàåøîàåøîàåøîàå à"òéæ æðàöî ÷"äøä  íäì øôñéù
òîùù äùòî,  íéãéîìúä éìåãâ åàá íòôù

ìììì æ"àà æ"àà æ"àà æ"ààùèéøæòîî ãéâîä ÷"äøäùèéøæòîî ãéâîä ÷"äøäùèéøæòîî ãéâîä ÷"äøäùèéøæòîî ãéâîä ÷"äøä    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ, 
 ìë íùáå úéðáøä íùá åðîî åù÷éáå
 éáøä äðòúé àìù íéùåã÷ä íéãéîìúä
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 øîàå ,åìàë úåëùåîî úåéðòú ãéâîä ÷"äøä
 à"òéæù ,äæì äöøúé àåä  åãéîìú íâù éàðúá
ø éáøä'  àùåæåîöò ìò ìá÷é  íâ äðòúé àìù
 àåä íéìùé àì ìáà åîå÷îá æ"øøä äðòúéù úøçà àñøéâìå)

äòé÷ùä íãå÷ ãåò íåé ìëá ìëàéå ,åúéðòú(,  äéä íåé ìëáå
 íã÷ åäùî ìåëàì ãéâîä úéáì ñðëð æ"øøä

 ,äòé÷ùäå ãçà íåé úéá ìà ñðëð øùàë
 øáã íåù íù äéä àì ãéâîäìëàî úéðáøäå ,

 úåð÷ì ÷åùì àöú àéäù äøîà úéð÷ãöä äæéà
ìëàî äðáå øçàî ìáà , íäøáà éáø ÷"äøä íäøáà éáø ÷"äøä íäøáà éáø ÷"äøä íäøáà éáø ÷"äøä

êàìîäêàìîäêàìîäêàìîä    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ , äñéøòá ìèåî ÷åðéú æà äéä
 ,äëåáéìåà ìçîé ÷"äøä æ"øøä  ãðãðì

 ,÷åùì úàöì ìëåú àéä æàå ,äñéøòä  æ"øøä 
 íéëñä    áùééúäå   ìöà   äñéøòä   ,äãðãðì  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 äñéøòä ãðãðùëå êåîñ ïçìåù â"ò íù äàø
ä"ìù øôñää"ìù øôñää"ìù øôñää"ìù øôñä    ùåã÷äùåã÷äùåã÷äùåã÷ä êà ,øôñá õéöäì ù÷éáå ,

 øáãá øäøä ë"òå ,÷åðéúä äëáé àìù ùùç
 ,äùòé äî åéìà äìâúð äðäå'÷ä ä"ìùä'÷ä ä"ìùä'÷ä ä"ìùä'÷ä ä"ìùä 
á àìå õé÷äáíåìç  ÷"äøäù íàèùøáìä áøä ùéâãäå)

æðàöî à"òéæ åæ ïåùì øîàå íéîòô äîë øæçäæ äéäù , 

('íåìçá àìå õé÷äá', àå ë"ë åì ùéå øçàîù åì øî
çåø úçð äáøä  ù÷áî æà ,åøôñá èéáîù

 ,åîå÷îá äñéøòä ãðãðé àåäå äñéøòä çéðäì
 ÷"äøä íééñ ,åøôñá èéáäì ìëåéù ø÷éòä

øîàå æðàöî,  '÷ä ä"ìùä øùà äæë ÷éãö
ãåáëáå  åðîî ù÷áîå åéìà äìâúî åîöòáå

á èéáäì øôñì êéøö ïéà ,åøôñ ,óñåð ñåçééî
.ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæå 
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  :אות יחפרק ל  ר"אדבתנ

 ביואת רבי שמעון בן גמליאל את ר כשתפסו'

היה רשב"ג בוכה ואמר  ,ישמעאל כהן גדול להריגה
בודה לר' ישמעאל מפני מה אנו נהרגין כעובדי ע

וכמחללי שבתות וכאוכלי נבילות וטריפות  רהז
בי אמר לו ר ,ושקצים ורמשים תהא מיתתנו

לפעמים יש לנו לשפוט  ,אני אדון לפניך ישמעאל
ולפעמים באו  ,את הדין ולא שפטנו אותו באמת

 ,עדי שקר והעידו בפנינו ולא חקרנו ודרשנו היטב
או לפעמים אנחנו נכנסנו  ,לכן נתחייבנו מיתה

או לפעמים נפנינו לאכול ולשתות  ,לבית המרחץ
ובאו באותה הפעם יתומים ואלמנות לתבוע 

ואמר להם השמש שלנו אין השעה פנויה  ,סתןפרנ
ונמצאו האלמנה והיתום מעונים. בא וראה  ,לנו

 )גכ-, כא(שמות כבכמה גדול עונשו של דבר שנאמר 
כל אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו כי '

ק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי ואם צע
  '.וגו' 'והרגתי אתכם בחרב

  

נוראים הללו שגילה לן אליהו הנביא  דברים
, (ח, ח) במסכת שמחותגם  יםמובאזל"ט, 

קצת בשינוי,  (דר"י משפטים נזיקין פר' יח) ובמכילתא
שאין לנו השגה ותפיסת יד כהה במעלת ובוודאי 

מלאכים קדושים הללו, שלבד מדרגתם העצומה 
קדשו הלוא הם  הזל בתורה ועבודה, הנה נוסף ע

שאין כל בריה יכולה  את ה' בחייהם ובמותם עד
לעמוד במחיצתן, ובוודאי לא נכתבו הדברים 
אלא לעורר לבות אנשים פשוטים, לידע חומר 

מפני חשש קל  ולחרודענין יתום ואלמנה, ליזהר 
  של עינוים וצערם.

  

שאמר יש לדון בדברי אליהו הנביא זל"ט,  והנה
רבי ישמעאל לרשב"ג שנענשו ליהרג במיתה 

לבית המרחץ ולא השיבו  משונה, משום שנכנסו
(ב"מ  דבר ה' זו הלכה ליתום ואלמנה, והלוא קיי"ל

ד'חייך קודמין', ובוודאי צריכים הדיינים זמן  סב.)
לצרכי עצמם, לאכול ולשתות לישון ולרחוץ, ומה 

  ולא דנו את הדין, לרחוץ  שנכנסו  כנגדם  הטענה 

והלוא ישבו בדין מן הבוקר ועד הערב, ועמלו 
 ביגיעהאיש ובין אחיו, וטרחו לפסוק הדין בין 

להלך כנגד רוחו של כל אחד  גדולה ועצומה
לסבול טרחם ומשאם של עם בני ישראל, , ואחד

טרחנים וסרבנים, ואחר כל זאת שבו שהם 
לביתם לנוח מעט מעמל יומם, וישבו לאכול 

, וכבר מידפקים על דלתם אקמעה ולשתות קמע
כך היא לכאורה אדרבא בבקשות וטרחות, ו

ה שיעמוד שמש אצלם וימנע מליכנס אצלם המיד
בעת שהם אוכלים מעט ורוחצים, ומה בכך שדחו 
את את אותה אלמנה בכמה רגעים עד אשר 
יסיים הדיין אכילתו, וכי הוא משועבד כ"ד שעות 
יום ולילה לא ישבותו, ומתי יעשה גם הוא לביתו 

, וכי הוא צריך למסור נפשו הגשמייםולצרכיו 
  למיתה על כך, אתמהה.

  

שחייך  שאף אמנםלומר הביאור בזה,  ונראה
קודמין, ודיינים ויושבי על מדין בכלל הזה, 
ובוודאי ראוי לו לדיין למלאות צרכי גופו כפי 

מנים ראוי שלא להפריע זהמצטרך לו, ובאותם 
רבי לו, וחייו קודמין, אולם הטענה שהעלה 

יתה 'פעמים אנחנו נכנסנו לבית ישמעאל ה
המרחץ או לפעמים נפנינו לאכול ולשתות ובאו 
באותה הפעם יתומים ואלמנות לתבוע פרנסתן 
ואמר להם השמש שלנו אין השעה פנויה לנו'. 
שאף שבוודאי השמש עושה תפקידו בנאמנות, 
ומדחה אלמנות ויתומים מפני ארוחת רבו, מכל 

מנה עומדים מקום כאשר יודעים שיתום או אל
לעמוד  לדיין עצמואחורי הדלת, ראוי לו 

ממקומו, ולילך אל הפתח, ולהתנצל בפני 
האלמנה והיתום ולפייסם בדברים, שאין השעה 
פנויה לו עתה, ויקבלם בזמן אחר, וכאשר עושים 
כן, שוב אין העני היתום והאלמנה מדמים 
בדעתם שאם היו עשירים בעלי כוח ושררה, היו 

ים פניהם באופן מכובד, אלא בוודאי מקבל
מבינים אל נכון שאכן עתה אין השעה ראויה 
לכך, ואין זה ח"ו מפני שמזלזלים בכבודם ואין 

  מבקשים לשמוע את אשר בפיהם.
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כל לומר שזה עומק ביאור דברי הכתוב ' ויש

אלמנה ויתום לא תענון אם ענה תענה אותו כי 
, אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו וגו'

וונת הכתוב כאשר האלמנה והיתום מרגישים כ
בדרגה שפלה,  היותםשמזלזלים בהם משום 

אלמנה או יתום, ואין להם כוח להציל עצמם, אזי 
לפי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו, 
אבל שאלמנותן ויתמותם זועקת מתוך גרונם, 

אלמנותן  עניןכאשר אינם מצעקים משום 
אנשים מן השורה,  אלא שגם אם הם היוויתמותן, 

מחציפים פנים ודורשים בעזות את עזרת  הם היו
אין הם באים בטענת יתמות מעתה מאחר והדיין, 

ואלמנות, אלא מכוח עזות וחוצפה, וכה"ג וודאי 
שאין הדיין מחוייב לשמוע להם, אך מכל מקום 

צריך להסביר להם פנים, ולבאר להם שאין  תמיד
שעתה מחוייב , אלא משום ח"ו מזלזלים בכבודם

  הדיין לדאוג לצרכי עצמו.
  

ענינים הללו נוגעים בוודאי לגדולי  והנה
ישראל, אשר רבים צריכים להם ומשחרים 
לפתחם שחר וערב, ואין נותנים להם מנוח, 

להעמיד גבאים ושמשים בפתחם, אך  שמחוייבים
צריכים ליזהר בכבודן של אלמנות ויתומים ושאר 
מרי נפש, אך עדיין אין לו מובן היאך שייך ענין 

תנו, אנשים פשוטים אשר יזה לכל אחד ואחד מא
לא הלכו בגדולות ונפלאות, ויש לומר בזה 

 (ו, ו)בפרשתן בעל הטורים בהקדים דברי 
 בגימטריא ,ולקחתי ,לתיוגא ,והצלתי ,והוצאתי'

 של כוסות מארבע לו יפחתו לא בישראל עני זה
שכתב רבינו בעל הטורים, ניכר  הגימטראיות'. יין

עליהם שנלקחו מעולמות עליונים ומקומות 
נשגבים, ולולי רוח הקודש ששרתה עליו 
ומדרגותיו הנוראיות, אי אפשר לומר ולהשיג 
ענינים גבוהים מעין אלו, שד' לשונות של גאולה, 

רומזים לדין שהן כנגד מצות ארבע כוסות, 
 שבישראל ניע אפילו' ):צט (פסחיםשאמרו במשנה 

 כוסות מארבע לו יפחתו ולא שיסב עד יאכל לא
ואשרינו שזכינו לחזות בעינינו גודל '. יין של

  תפארת רוחם הקדושה של רבותינו מצוקי ארץ.
  

 לא אם' (ד"ה ואפילו)הוסיף ששם  ברשב"ם עי'ו
 ילוה או מלבושו את ימכור צדקה גבאי לו נתנו

'. כוסות לארבע יין בשביל עצמו את ישכיר או
 עני אפילו' י"ג)סב סי' תע(או"ח וכן הובא להלכה 

 או ילוה או מלבושו ימכור הצדקה מן המתפרנס
'. ויש לעיין כוסות' לד יין בשביל עצמו ישכיר

 ואדרבאמדוע לא מצינו דין זה בשאר מצוות, 
 שאין (ב"ק ט.)חז"ל במצוות עשה דאורייתא אמרו 

וק"ו שאינו חומש ממונו, מ יותרלו לאדם להוציא 
וכבר כתב לשאול ולמכור כסותו לכך,  מחוייב

שאם חייו נדחקין  ד)(ב"ק פ"א סי' כ הים של שלמה
אינו מחוייב להוציא הוצאות עבור מצוה 
דאורייתא, אפילו מצוה עוברת, עיי"ש בדבריו. 

 ה)סי' כ עולת תמיד ואליה רבא( כמה פוסקים[והנה 
שמחוייב לשאול הוכיחו מדברי הירושלמי 

ולמכור כסותו ולחזר על הפתחים רק במצוות 
פרסומי ניסא, בד' כוסות ובנר שהם משום 

חנוכה, אבל בשאר מצוות אינו מחוייב יתר על 
חומש ממונו, ואין לו חיוב לשאול ולמכור כסותו, 

תרנ"ו ד"ה אפילו בתוה"ד סי' ( הביאור הלכהובאמת 

שכן  האריך בזה, וכתב שוודאי וכל 'ואגב')
שבמצוות דאורייתא מחוייב לשאול ולמכור 

, וכמה דעות כסותו, עיי"ש אריכות דבריו
  ]בפוסקים בענין זה.

  

, למה תהא מצות םשענין זה צריך טע ובאמת
חמורה יותר ממצות מצה ד' כוסות דרבנן, 

על ד' כוסות מחוייב לשאול ולמכור דאורייתא, ש
עצמו כסותו, ועד כדי לחזר על הפתחים ולהשכיר 

לכל עבודה, ואילו במצות מצה, מצות עשה 
דאורייתא אינו חייב בכל זה, וכבר האריכו 

(או"ח  אבנ"ז(עי' שו"ת נים למעניתם לבאר הענין והאחר

 מהר"ם שיק, ובשו"ת ב)סי' ר(ח"א  יהודה יעלה, ובשו"ת א)סי' תק

ובדרך העבודה יש לומר, דהנה  ,ועוד) א)סי' של(או"ח 
הן בדרגות זו ענין ארבע לשונות של גאולה, 

'. ולקחתי ,וגאלתי ,והצלתי ,והוצאתילמעלה מזו, '
בארץ היו עם בני ישראל לפי שועומק הענין 

מאד, בעומק מ"ט שערי  מצרים בדרגות שפלות
  נכנסו  שלא  וכמעט  בספה"ק,   כדאיתא  טומאה 



−"íë−"íë−"íë−"íë                        ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð         í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñôîîîîêþêêþêêþêêþê    "½¾³"½¾³"½¾³"½¾³ðððð                        ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš            ¬¬¬¬ 
ר עמדו על הים שכאשכך ועד כדי לשער הנו"ן, 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה אלו ואלו עובדי 
וקטרגו שלא ינצלו  ע"ז מגלי עריות ושופכי דמים,

 ועוד. (זוה"ק ח"ב קע:, ועי' שמו"ר כא, ז) ישראל בים סוף
שהיו בישראל פושעים  (שמו"ר יד, ג)אמרו חז"ל 

שלא היו רוצים לצאת ממצרים, לפי שהיו 
משוקעים עד כדי כך בטומאת מצרים, ומתו כולם 
בשלושת ימי אפלה, ובמכילתא דרשב"י הפליגו 

בני ישראל מארץ  עלו וחמושים' (יג, יח)ואמרו 
 ,מחמשה אחד עמהם עלו שלא (שמות יג, יח)מצרים 

 אחד יםאומר ויש ,מחמשים אחד אומרים ויש
 ולא העבודה אומר וראיהנ ביר. מאות מחמש

'. נמצאו שרוב רובו של עם אלפים מחמשת אחד
בני ישראל היו משוקע עד כדי כך בתאוות 
וטומאות מצרים, עד שכבר לא היה אפשר 

הכי  אלהוציאו כלל, ואותם שיצאו אף שהיו בדרג
מגלי עריות  רהזבודה תחתונה, עד כדי עובדי ע

עכ"ז בורא כל עולמים בחן ובדק ושופכי דמים, 
סתרי לבבם, ומצא שבער בהם איזה נקודת מגן 

  אברהם, וע"כ הוציאם וגאלם ממצרים.
  

כל עולמים ברוב רחמיו וחסדיו, ראה  ובורא
מעם בני ישראל, שבעומק נשמתם  אלהבאותם 

הם יכולים לבוא עד בחינת 'תעבדון את האלוקים 
לא יכלו  על ההר הזה'. מה שאפילו מלאכי השרת

להשיג, 'כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב' 
 שקול' ה"ב) (פ"ג מתשובה הרמב"ם, וכלשון (ש"א טז, ז)

, גודלם לפי אלא והעונות הזכיות מנין לפי אינו זה
, דעות אל של בדעתו אלא שוקלין ואיןכו', ו

'. העונות כנגד הזכיות עורכין היאך היודע והוא
ואשר על כן הוציאם הקב"ה ממצרים, ע"ש 

ינת העתיד, שהם עתידים ויכולים לבוא לבח
קבלת התורה כאיש אחד בלב אחד, ובוודאי 
שהיו בזה דרגות שונות, ויש שהיו במ"ח שערי 

  וכיוב"ז. שערים טומאה ויש במ'
   

לפי הוצרך  ד ואחד מישראלכל אח זה ומטעם
ד' וזה ענין  לגאולה מיוחדה בפני עצמו,דרגתו 

לשונות של גאולה, לפי שהיו נתונים בדרגות 
(ו, ו בפרשתן  יקר הכלי וכ"כל טומאה, ונות שש

 ענין סדר ליל פסח ד"ה במאמר החכמה להרמח"לעיי"ש, וע"ע 
וכל אחת מהד' לשונות רומז לדרגת טומאה  אמנם)

שנפלו עד הדיוטא הכי והיו של בני ישראל, אחת 
, למ"ט שערי טומאה ממש, ואותם תחתונה

 הוצרך הקב"ה להוציאם, בבחינת יציאה, ויש 
הד' לשונות, והנה ן בכל וכ ,בבחינת הצלה מהם 

 המהר"לכבר הזכרנו פעמים רבות את דברי 
שגלות מצרים היא שורש כל  (גבורות ה' פ"ט)

הגלויות, וגאולת מצרים שורש כל הגאולות, וכל 
הענינים שהיו בגלות וגאולת מצרים, נוהגים גם 
כהיום הזה, בגלות ישראל, ובגלות הפרטית של 

בזמן הזה, כן כל אחד ואחד בעצמו, וכימים ההם 
הקב"ה גואל ומוציא בידיו כל אחד ואחד 

 אכל דרגמכל מקום שהוא שם, ובמישראל, 
וכדאיתא ברש"י  שאיש ישראל נתון בה. אודרג

 יום גדול - 'שבותך את יךקאל' ה ושב' )ג ל, (דברים
 להיות צריך עצמו הוא כאלו, ובקושי גליות קבוץ
 כענין, ממקומו איש איש ממש בידיו אוחז

 אחד לאחד קטוותל ואתם' )יב, כז ישעיה( שנאמר
'. ונרמז בזה שצריך גאולה פרטית ישראל בני

ומיוחדת לכל אחד ואחד מישראל, לפי שכל 
אחד נתון בגלות אחרת, בעניות בדעת אחרת, 
בחסרון אחר, וצריך לשון מיוחדה לכל איש 

  ע."ישראל בפנ

   
ומוכר כסותו  יש ליישב את הדין דשואל ועפ"ז

שנאמר דייקא גבי מצות ד' כוסות דרבנן, שענין 
ד' כוסות נרמז בד' לשונות של גאולה, וכל עצמה 
של מצוה זו היא לזכר לד' לשונות, וכמו שאמרו 

, והוצאתי, כאן יש גאולות' ד' ו, ד) (שמו"רבמדרש 
 שגזר גזירות' ד כנגד, ולקחתי, וגאלתי, והצלתי

 בליל כוסות' ד חכמים ותקנ וכנגדן, פרעה עליהן
'. ובחינת ד' לשונות של גאולה נוגע לכל הפסח

, ועל כן נצטוו לפי דרגתןאחד ואחד מישראל 
בית דין וגבאי צדקה בכל מקום לדאוג ולחזר 
שלא יהיה עני אחד מישראל שלא יהיה לו ד' 
כוסות של יין, ולא יפחתו לו מד' כוסות הללו 
כלל, אע"פ שאין זה מדין התמחוי לספק לעניים 
אלא מזון הנצרך להם, ולא לצאת ידי חובת 

וא שהלפי מצוה, מכל מקום דין ד' כוסות שאני, 
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, וכאשר נוגע לכל אחד ואחד מישראל בפני עצמו

שותים את הד' כוסות, עולה על הלב זכרון כל 
  .אחד ואחד מן הדרגות לטובה ולברכה

  

שהכל חייבין בד' כוסות, ואין יוצאין  צינומ וע"כ
כמו ובשתיית ראש החבורה, כמו בקידוש היום, 

 מארבע לו יפחתו לא' צט:) (פסחיםהתוס'  שכתבו
 נותנין שאין קצת משמע הלשון מתוך -  כוסות
 את מוציא והוא לעצמו אם כי ביתו ולבני לבניו
 כל שצריך משמע בגמרא ומיהווכו',  בשלו כולם
 בארבע חייבין הכל דקתני ,כוסות ארבע אחד

 יהודה רבי אמר ,תינוקות ואחד נשים אחד כוסות
 קמא דלתנא משמע ,ביין לתינוקות תועלת מה

 להחמיר ונראהוכו',  לתינוקות אף כוס צריך
'. וכ"ה להלכה אחד לכל כוסות ארבע ולהצריך

ל חייבין בד' כוסות אפילו כשה ו)"טסב סי' תע(או"ח 
תינוקות, לפי שענין מצוה זו נוגע לכל איש 

  ישראל.
  

יובן עומק הדין ודברים שדנו רבי ישמעאל  ובזה
ורבי שמעון בן גמליאל קודם שמסרו עצמם 

שת שמו יתברך, ודקדקו וחשבו למיתה על קדו
חשבון נפשם, שמתוך שהקב"ה מדקדק עם 
הצדיקים כחוט השערה, היה איזה סרך סלסול 
טענה כנגדם במעמדם ודרגתם הגבוהה, 
שכביכול לא דקדקו ליזהר בכבוד האלמנות 
ויתומים, ולא נזהרו ברגישות הגבוהה הנצרכת 
להם, ובחינת זהירות נוראה זו שצריך ליזהר במי 

נפשם שפילה עליהם ביותר, היא הבחינה של ש
ד' לשונות של גאולה, לידע להבין ולהשכיל שכל 
איש ישראל הוא עולם בפני עצמו חלק אלוק 

מיוחד ושונה מחבירו,  ממעל, וכל אחד צריך יחס
לשון מיוחדה של גאולה מתוך צרתו ויגונו 

  הפרטי.
  

הללו שייכים יותר לגבאים  שענינים ובאמת
ושמשים, ומי ששררה מסוימה בידו, ואזכיר 
בכאן הדבר הנורא המזעזע כל לב, שהיה רגיל 

דודו וזקינו , לומר בשם הרה"ק הפני מנחם זיע"א
, אחיו של הרה"ק רבי משה בצלאל זיע"א הי"ד

 , שהיה אחד משרפיהרה"ק האמרי אמת זיע"א
עולה מעלה קדוש ונורא שמו, צדיק אמת ו

תמימה, וכנודע שהרה"ק האמרי אמת זיע"א יעדו 
להמשיך אחריו בהנהגת העדה הקדושה, ואע"פ 

העמיד בנים הרה"ק האמרי אמת זיע"א עצמו, ש
גדולי ישראל, הרה"ק הבית ישראל והלב שמחה 
והפני מנחם זיע"א, לבד בניו הגדולים הרה"ק רבי 

הי"ד, שהיו קדושי  יצחקמאיר והרה"ק רבי 
, מכל מקום לא בחר אלא באחיו לעמוד עליונים

בהנהגת העדה, אך אחר השערוריות הכתיר את 
להמשיך בהנהגת זיע"א ק הבית ישראל בנו הרה"

הרה"ק רבי משה . ולבד זה היה העדה כידוע
זכיתי גאון אדיר ונורא, וכפי שבצלאל זיע"א 

, מהגאון ר' דוד סולובייצ'יק שליט"אע ושמל
, אמר לבניו שפגש להגרי"ז מבריסק זצ"שאביו 

בהרה"ק רבי משה בצלאל בעת שעשה למנוחה 
באוטוואצק, ודיבר בהתפעלות גדולה על גודל 
גאונותו הנוראה, ואמר שהחסידים אין יודעים בו 
אלא את גודל קדושתו וצדקותו, אבל אין יודעים 

(ועי' אוצר מכתבי הפני מנחם  על גודל גאונותו הנוראה

  .)תוומה שכתב על גודל גאונ מ"ז) מכתב(ח"א 
  

כאשר באו הידיעות המחרידות ומזעזעות  והנה
שנכנסו הרוצחים הגרמניים ימ"ש למרכז  כל לב,

התורה והיראה הגדול ביותר בפולין, בחצר 
הקודש בגור, ובהיכל ביהמ"ד, שהיה ספוג 
בתורה קדושה ויראה, שם גדלו דורות של 

 ,רבבות חסידים מופלגים בני עליה מובחרים
מיטב הצאן של יהדות פולין, העמידו אורווה 

ן זה נמס כל לסוסים רח"ל, וכשנשמע הקול בעני
לב ורפו כל ידים, וכששמע הרה"ק רבי משה 
בצלאל הי"ד בדבר, כששהה במקום מחבואו 
בווארשא, אמר למקורביו בשפל קול, שמא ארע 

בכבוד ישראל, מספיק הדבר לפי שלא נזהרו שם 
  דחפו אנשים מישראל אלו את אלו.שופעמים 

  

כל אותם שדחפו בחצר הקודש בגור,  בוודאיו
כדי לפלס דרך להרה"ק אם , כוונתם רצויההיתה 

להגביל את ואם ע"מ האמרי אמת זיע"א, 
החסידים שרפי הקודש שהרסו את המחיצות 
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בחיבת וחרדת הקודש, ועשו מעשיהם ע"פ תורה 
וע"פ דרך ארץ לכבוד התורה ומנהיגי ישראל, 
ומכל מקום עלתה להם כך משום שלא נזהרו די 

  הצורך בזה.
  

 י"םרושי הבהרה"ק החידהמעשה שהיה  וידוע
שאמר לאחד אות תקמ"ו)  מאיר עיני הגולה(עי' , זיע"א

מן המשמשים בקודש לצרף עשרה יהודים למנין 
להתפלל מנחה בחדרו הק', והכניס שמונה 
אנשים, ורצה אחד נוסף ליכנס, ודחפו באמת 

שבידו והכהו ואמר שאינו נצרך למנין, ולא  הבנין
הניחו ליכנס, ואח"כ אמר לו הרה"ק החידה"ר 
זיע"א שחסר אחד מן המנין, וכשנתפלא שהלוא 
נתקבצו עשרה מישראל, אמר הרה"ק החידה"ר 

אי אפשר לצרף למנין, לפי שהכה אותו עצמו ש
  .אדם מישראל, והמרים יד על חבירו נקרא רשע

  

ך לנהוג בחכמה נפלאה, לידע זה צרי ובענין
כיצד לדחות אדם מישראל, וכיצד להשיב 
תשובה שתתקבל על הלב, ואזכיר בכאן דבר 

, הרה"ק הפני מנחם זיע"אחכמה שאמר לי 
ר' יהושע  הרב החסידשמצא בגבאי המפורסם 

הרה"ק של הראשי  , שהיה הגבאינח בינקה ז"ל
קח עצום ונפלא, , והיה פיהבית ישראל זיע"א

ופעם הגיע לביהמ"ד גור אדם אחד נכבד, אשר 
היו צריכים לכבדו לפי כבודו, אך הרה"ק הבית 
ישראל זיע"א לא רצה לכבדו לישב בשולחן 

, והטיל על הגבאי ר' מטעמיו הכמוסיםהטהור 
  .ד היותר טובנח לסדר הענין על הצ יהושע

  

ר' יהושע נח ברוב פקחותו, קרא לאותו  ח"הרה
היה בקי כ"כ בתהלוכות והנהגות  אדם, שלא

חצר הקודש, ואמר שהרבי עורך את שולחנו 
הטהור, וסביבו עומדים כחומת אש בצורה 
בחורים ואברכים המסתופפים בעפר רגליו, 
בלחץ ודחק נורא, ואמר שהוא חושש שאולי אם 
יישב בשולחן הטהור, אזי לגודל הדוחק והלחץ 

ודש לא יחוש בטוב, מן החום וזיעת חיבת הק
כיבדו לישב ע"ג הבימה  הניגרת שם, וע"כ

גבוה  שקוראים שם בתורה, שהיה מקום מסויים

, אולם אחורי כל שורות מעל כל בית המדרש
הבחורים והאברכים, ודאג שלא יעמוד שום אחר 
מלבדו, ואותו אדם נכבד ישב שם בכבודו של 
עולם, ושלחו לו שיירים משולחן גבוה בכל העת, 
וחשב שהוא נתכבד בכבוד הגדול ביותר, וכל זה 
עשה ר' יהושע נח בחכמה נפלאה, עד כדי 

ב שאפילו הרה"ק הבית ישראל זיע"א ברו
לי חריפותו ופקחותו, הפליג בשבח הדבר, ואמר 

הרה"ק הפני מנחם זיע"א שאמר הרה"ק הבית 
  ישראל זיע"א שיכיר לו טובה על כך.

  
היא המידה ליזהר ולהשמר מאד בכבוד כל  וכך

איש ישראל, כך בגבאים ומשמשים, כך בכל 
בעלי שררה, מנהלי מוסדות מלמדים ומחנכים, 

ד מלקבלו ליכנס שפעמים שצריך לדחות תלמי
לישיבה וכדו', או להשיב תשובה שאינה טובה 
להורים או לתלמידים ובנים, והכל תלוי באופן 

פות בכאב תהאמירה וההגדה, ובצורת ההשת
וצריך לנהוג בחכמה ובזהירות וצער אחרים, 

נפלאה בכבוד כל אחד מישראל, שלא יחוש 
שמזלזלים בכבודו ואין מתייחסים אליו כראוי, 

ין הדברים הללו נוגעים רק לגבאי ובעלי והנה א
שררה כאמור, אלא נוגעים לכל אחד ואחד, כל 
אחד שמידפקים על דלתו עניים ומרי נפש 
ומבקשים צדקה, כיצד עונים וכיצד משיבים, 
היאך נותנים לכל אחד הרגשה טובה, בחינת 
מפייסו בדברים, כן הוא בענין נתינת צדקה, וכן 

ם עם אחרים, ידחס הוא בכל ענין של גמילות
בגופו בממונו ובדברים טובים דברי ניחומים 

על בכל דרך , שצריך ליזהר מאד לשמור יםופיוס
מישראל, גם אותם ואחד כבודו של כל אחד 

  שהם טרחנים וסרבנים.
  

לידע, שבעוד שבדורות קדמונים  וצריך
האלמנות והיתומים היו נפשם שפלה עליהם, הנה 

, בדורנו דור עני ויתום, דור מעונג ומפונק
שנחלשו הגופים ונתמעטו הלבבות, אזי צעירי 
הצאן ופעמים שגם אנשים מבוגרים, נפשם 

גם אם אינם רגישה ועדינה, ושפלה עליהם מאד, 
צריך ליזהר מאד בכבודו של כל יתומים, ע"כ 
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איש ישראל, שח"ו לא יהיה בחינת כי אם צעוק 
יצעק אלי רח"ל, וגם כאשר צריך לדחותם 

ינם רוצים לשומעה, יש ולהשיב להם תשובה שא
לנהוג בחכמה וברגישות, ליזהר ולהשמר 
  בכבודם, וליתן להם הכבוד והיחס הראוי וההגון, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נפשות  שדיני  הללו,   בענינים   נתחזק   וכאשר 
שיקויים בנו יותיו, נזכה תלויים בהם, דמו ודם זרע

 אחד לאחד קטוותל ואתם' (ישעיה כז, יב) כ"הממא
הקב"ה את שבותנו, ימהר '. וישוב ישראל בני

 אכי"ר. ,ויחיש גאולתנו ופדות נפשנו
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