
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" גרכ"| גליון  אמור 'פר

 

 וזכו לעשירות! ,מביתםכספם( -)הוציאו את העבודה זרה 

  .נאמן לשלם שכרוברש"י  .)כב, לג( אני ה'
 לאכסניית בדרכו פעם הגיע, ]יו"ד י' אייר[ ל"זצ מטאלנא דוד רבי ק"הרה

 .לילה ללינת דרכים
, יפות פנים ובסבר גדול בכבוד וקבלו, לקראתו חרד הפונדק בעל היהודי

 מעט בפניהם הגיש שם', האורחים חדר' אל המלווים עם הרבי את והכניס
 .תרגימא ומיני משקה

 עבור כאן לקבל ניתן אם ובירר, הבית לבעל החרוץ הגבאי ניגש בינתיים
 בהשקט בוראו את לעבוד יוכל בו, האירוח חדרי משארי נפרד צדדי חדר הרבי

 .כדרכו
, השניה בקומה למעלה[ סוויטה] מפואר חדר יש שאכן, ענה האכסאי

 אתמול שזה אלא, הראשונה בקומה כולם הממוקמים החדרים משאר הנפרדת
 כמה כאן לשהות אמור והוא, כספו במיטב עבורה ששילם נכבד גביר כאן הגיע
 .ימים

 הטוב את הרבי עבור לסדר וברצונו, וויתר לא, גבאים של כדרכם, הגבאי אך
 אל לגשת וביקשו, יפה' מטבע' הבית בעל של ידו תוך אל תחב, ביותר והנוח
 שנצרך מה עיקר כאשר, הרבי לכבוד לוותר בטובו יואיל שמא, ולבקשו הנגיד

 שבקומה ההמולה לו תפרע שלא כדי, הדעת ומנוחת לשקט הוא הצדיק
 .קדשו מעבודת הראשונה

 אל האכסנאי חזר מה זמן לאחר ואכן, פירות הניבה הגבאי של שתדלנותו
 הצד על הסתדר הכל' ה שברוך ואמר. ופמלייתו הרבי עדיין המתינו שם, הלובי
 כאחד מפורסם שהיה ל'דוד ר הרבי של שמעו את ידע שכבר הנגיד. טוב היותר

 ומנקים מסדרים כבר למעלה והחדרנים ,לב בחפץ נענה, הדור צדיקי מגדולי
 .(.סב גיטין) רבנן מלכי מאן, מלך של לכבודו כראוי ,החדרים את

 שהוכן הצימר אל מלוייו עם הרבי עלה, ומצוחצח מסודר היה שהכל לאחר
 .עבורם

 האכסניא בעל ביקשו ,שבמלונית הקטן הכנסת בבית מעריב תפילת לאחר
 אל נכנסו והם, כנהוג' פתקא' להם רשם הגבאי ,פנימה בקודש להתקבל וזוגתו
 ישב והרבי ,ברתת הקוויטעל את האיש הגיש הצדיק אל משנכנסו .הרבי

, הרבי בפני צרתם את שטחו מכן לאחר. הפתקא בתוך ועיין מה זמן בנינוחות
 והם ,תשובתו את להם ענה הרבי, עליהם המעיק הפרנסה דוחק על וסיפרו

 .בשקט החדר מן יצאו
 התאכסן שבו החדר דרך חלפו, הראשונה הקומה אל בחזרה למטה בדרכם

 הזוג בני את הגביר שומע והנה. הרבי עבור חדרו את שפינה נגיד אותו עתה
 לבעלה אומרת האכסניא בעלת כשהגברת, המסדרון פני על בהילוכם בשיחתם
 :בנחרצות

 אז, ווערטער קלארע גיזאגט האט עהר, מוותר ניט דאך איז רבי דער אבער"
 הוא, מוותר אינו הרי הרבי אבל!". ]רובל אונדערט צווי גאנצע דאס וויל עהר
 ![.רובל המאתיים כל את רוצה שהוא, ברורות במילים אמר

' רובל מאתיים, 'מאוד אותו סיקרן, אגב בדרך הגביר ששמע הזה המשפט
 .אמורים דברים במה לדעת מסוקרן היה והוא, ביותר נאה סכום בזמנם היה

, הקפה לפינת כשיצא קלה שעה ולאחר, הכושר לשעת אפוא המתין הוא
, האכסניא בעל את פגש, הלילה ללינת יפרוש בטרם חם' תה כוס' לעצמו למזוג
 המאתיים לפשר ושאלו, במקום בשהייתו מעט עמו להתיידד הספיק שכבר
 .מהם דרש שהרבי רובל

 בדבר מהרבי הברכה כשביקשנו :כהווייתן דברים המלון בעל לו שח
 הרבי אותנו הפתיע. פנימה בפתקא גם בקצרה הזכרנו שכבר כפי, הפרנסה

 לחלות הכלים בשביל אבל ![,ברכה גוטע א' ]טובה ברכה' לכם אעניק: באומרו
 מתעסק שהנני הצדקה לצרכי', רובל מאתיים' לתרום אתם צריכים, הברכה

  !כעת
 בדיוק זה היה כי, בסיפורו האכסנאי ממשיך, ואשתי אני, נדהמנו שנינו

 כיוון קדשו ברוח הרבי, הצורך לעת 'חיסכון קופת' בתוך אצלנו המונח הסכום

 בעזהשי"ת

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

 

 !שבקופה המדויק הסכום אל בדיוק
 שחסכנו הקופה כל את אחת בבת ארוקן כיצד, בדבר מאוד נבוכתי מתחילה

 התמימה ובאמונתה, בדבר מתעקשת מה משום אשתי אך –. שנים של בעמל
 במילים אמר והוא ,מוותר אינו הרבי שהרי, ואומרת חוזרת' גוזר צדיק' של בכוחו

 !רובל המאתיים כל את רוצה שהוא ברורות
 שוב נכנסו, לדרכו הרבי יצא בטרם, שחרית תפילת לאחר בבוקר למחרת

 החיסכון קופת תכולת כל את השולחן על והניחו, אשתו עם האכסניא בעל
 ברכת את להם העניק הצדיק !נפש לפדיון במזומן' רובל מאתיים' ,בשלמות

 .לדרכם הפמליא כל עם הרבי את ללוות יצאו והם, לב בטוב קדשו
, עבורו שהמתינה הכרכרה אל' הק הרבי עלה בטרם, האכסניא מן בצאתם

 בעל. הסמוכה ובשדה בחצר בנעשה והתעניין ,וסביבותיו הבית על מבטו את נתן
 ההתעניינות לפשר מעט התפלא כי אף, הרבי של שאלותיו על ענה מצידו הבית

 ...אחוזתו בשדה הרבי של המוזרה
 :ואמר הבית בעל אל פנה ולאחר, בדבר מספר רגעים הרהר הרבי
, כדבעי מנוצל זו קטנה באחוזה כאן שיש השטח שאין דומני, לעצתי נא שמע

 אתם יכולים הרי? בלבד דרכים פונדק של כזו קטנה 'אכסניא' כאן שתעמוד מדוע
! חדרים יותר בו שיהיו, הבנין את ולהרחיב להגדיל... קומות כמה עוד כאן להוסיף

 נמצא הזה המקום הרי'. וכו ומחודש מפואר מטבח ,ידיים רחב אוכל חדר עם
 בשדה כאן הנה –. ידיים רחב מלון לבית וביקוש גדול צורך כאן יש, דרכים בפרשת

 להקים בשביל והותר די מקום יש, שלפניהם הפתוח השדה על הרבי הצביע
 חלב הסביבה תושבי לכל למכור שתוכלו כדי, לרוב וכבשים פרות עם' רפת'

 למה, מיותר' מחסן' שעומד דומני החצר בפאתי ושם. לשחיטה ובשר, למשקה
 יפריע לא זאת כל הרי ...משובח' תרנגולים לול' להקמת, המיקום את ננצל שלא
 ת"השי בעזרת בו ולמצוא, בו לזרוע שתמשיכו המבורך השדה גידולי לכל, כלום

 !ברכה הרבה
, דעתו על להעלות העז לא מעולם הוא, משתומם עמד הפשוט האכסנאי

 זאת אך –... ספורות במילים הרבי כאן שהציע הענק מתכנית' עשירית' לא אף
 ולאחר, חלילה לבטלה דבר שום מפיהם מוציאים אינם שצדיקים, נאמנה ידע

 התכנית כל את הכתב על והעלה אשתו עם התיישב, לשלום הרבי מן שנפרד
 !למעשה הלכה במלואה לקיימה כדי, הרבי שהציע

 האמין לא הוא, המקום אל גביר אותו הזדמן שוב והנה, שנים חמש חלפו
 נכנסים רבים אורחים, ומפואר ענק' מלון בית' לפניו ראה בהגיעו, עיניו למראה
' רפת' לה עמדה הצד מן. רבים משרתים של נאמנות בידיים ומתקבלים ויוצאים
 לשמוע התפלא לחצר ובכניסתו. לרוב וכבשים בפרות ומבורכת גדולה, חדשה

 .הסמוך הלול מן שעלה תרנגולים של קרקורם קול
 מגוהצת בחליפה לבוש היה הוא, רב בכבוד המלון בעל קבלו פנימה כשנכנס

 שאלו והגביר, לשלום ברכו הוא... כולה האחוזה ל"למנכ וכיאות כראוי, ומכובדת
 הקודם בביקורי הלא. "הזו הקטנה האחוזה שבכל הגדולה המהפכה על תיכף

 קרה מה! קטן' דרכים פונדק' איזה אם כי כאן עמד לא, שנים מספר לפני כאן
 –? כך כל רבים תרנגולים בחצר כאן הגיעו איך? הזו הגדולה הרפת מהיכן? כאן

 .ופליאתו התפעלותו את מסתיר כשאינו, הגביר תהה
 הקדוש הרבי של תכניתו פרי בדיוק היא זה שכל, בפניו גילה המלון בעל
 מספר ובדקות, שנים כחמש לפני הלילה בלינת יחדיו עמו כאן שביקר מטאלנא

 !הזו המפורטת התכנית כל את הגה פרידתו לפני
 הרבי נצרך מדוע, במוחו ניקרה אחת שאלה אך, רעהו בהצלחת שמח הגביר

  ?השנים כל רב בעמל וחסכו שצברו הרובל מאתיים כל את הזוג מבני לקחת
 .הרבי בפני שאלתו את והציג', טולנא' העיר אל נכנס דרכו בהמשך

 אותם הרי, שבקרבו אלקים בחכמת ל'דוד' ר הרבי ענה, תבין לא מדוע
 חייהם לעתיד יהבם כל את השליכו הם! שלהם 'זרה עבודה'ה היו' רובל מאתיים'

 להיכנס ת"השי לברכת נתנו ולא, הצינורות את סתמו ובכך! רובל מאתיים באותם
 נאלצתי לפיכך –. ביתם אל

, הקופה את וניקו שפינו ולאחר, מביתם הזו זרה העבודה את להוציא
 להשפיע מחודשים כלים פתחו, הצדיקים עבדיו וברכת' ה על יהבם כל והשליכו

 . מרובה וברכה עושר רוב אליהם
 (פ"לשש) הקהילה טיב
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 הטעם ש'הספירה' מתחלת מבערב

שבע שבתות  וגו'וספרתם לכם ממחרת השבת 
 ומונה שמתחיל וברש"י מלמד. )כג, טו( ת תהיינהותמימ

 תמימות. אינן כן לא שאם, מבערב

יש לשאול, מדוע נקבע זמנה של ספירת העומר 
"מבערב" והרי הספירה צריכה להתחיל לאחר הקרבת 

לכם... מיום הביאכם את עומר העומר )"וספרתם 
 התנופה"( שזמנה הוא ביום?

ידועים דברי המדרש )הובא בר"ן סוף הנה וי"ל, 
פסחים(, שמצות ספירת העומר נקבעה כזכר לספירת 
הימים על ידי בני ישראל לאחר יציאת מצרים: 
כשהתבשרו בני ישראל על כך שהם עתידים לקבל את 

ם הבשורה תשוקה עוררה בה –התורה לאחר חמישים יום 
גדולה לקבלת התורה, והחלו לספור את הימים מתוך 

 צפייה דרוכה והשתוקקות עזה לבואו של היום הנכסף.

מדוע איפוא, מתחילים ספירת העומר רק ביום ט"ז 
ניסן, יום שלם לאחר יציאת מצרים, ולא ביום יציאת 

 מצרים עצמו, ט"ו ניסן?

ממצרים אלא ההסבר לכך פשוט הוא: ביום יציאתם 
נסעו בני ישראל, בדרך נס מרחק רב במשך זמן קצר 
ביותר ]כדברי רש"י )בא יב, לז( על יסוד הכתוב )יתרו יט, 
ד( "ואשא אתכם על כנפי נשרים"[, הם סברו, שבו ביום 
יגיעו להר סיני ויזכו לקבלת התורה, כהבטחת הקב"ה 
למשה "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 

 ה" )שמות ג, יב(.על ההר הז

נוכחו בני ישראל  –ליל ט"ז ניסן  –רק משהגיע הלילה 
לדעת שקבלת התורה לא תתקיים בו ביום, וכששאלו 
משה על כך )כדברי המדרש שם, שבני ישראל שאלו את 
משה "אימתי עבודה זו"(, נודע להם שהיא תתקיים 

 לאחר חמישים יום, ואז החלו בספירת הימים.

סיבה לכך שספירת העומר ומעתה אתי שפיר ה
"מבערב" ליל ט"ז ניסן, שכן זהו הזמן שבו לת מתח

התחילה ספירת הימים לקראת מתן תורה, שספירת 
 העומר נקבעה לזכרה.

 המאור שבתורה

 ימי הספירה כימי חול המועד

עצרתי אתכם אצלי, כמלך וברש"י . )כג, לו( עצרת היא
שהגיע זמנן שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיון 

להפטר אמר, בני, בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד, 
 .קשה עלי פרידתכם

 דרך ועל רבה בויקרא הם אגדה דברידברי רש"י 
 הארץ ואת השמים את' ה עשה ימים ששת כי .האמת

 וכנסת, זוג בן לו ואין שבת הוא השביעי ויום(, יא כ שמות)
  .הארץ ואת שנאמר זוגו בת היא ישראל

 הכל נעצר שם כי", היא עצרת" שמינית היא והנה
 לפניהם בקדושה ימים שבעה המצות בחג וצוה

 ממנו ומנה', ה ובתוכם קדושים כולם כי ולאחריהם
 יום וקדש, עולם כימי שבועות שבעה יום וארבעים תשעה
 של כחולו בינתים הספורים והימים, חג של כשמיני שמיני
 תורה מתן יום והוא, בחג והשמיני הראשון בין מועד

 האש מתוך שמעו ודבריו הגדולה אשו את בו שהראם
, עצרת השבועות חג מקום בכל ל"ז רבותינו יקראו ולכך

 .כן הכתוב שקראו חג של שמיני כיום הוא כי

  רמב"ן

   

 

 ענין מועדות אצל שבת במשנת האוה"ח הק'

 י"רשוב. )כג, ב( 'וגו מלאכה תעשה ימים ששת' וגו אתם תקראו אשר ה' מועדי
  '.וכו ללמדך מועדות אצל שבת ענין מה

 ד"אב י"נ פרידמאן הירש צבי ה"מו ובקי חריף ג"המאוה הרב רעי ידידי וכבוד
 הנה כי, מועדות אצל שבת ענין מה י"רש קושית לתרץ לי כתב, ו"יצ ליסקא ק"דק

 ה"להקב שותף נעשה כאילו השבת את המשמר כל (ש"עיי :טקי שבת) ל"חז אמרו
 כי( ('ג' ב) ויכלו פסוק בראשית' בפ) אור החיים הק'' בס וכתב. בראשית במעשה

 שבת בכל נעשית השבת את ישראל ובשמירת, ימים בששת העולם את ברא ת"השי
 דרשינן והנה. ש"ייע כשותפין ונעשו העולם את מקיימים המה גם ולכן, חדשה בריה

 מטה של ד"שהב איך, מזידין' אפי שוגגין' אפי "אתם תקראו אשר" (.הכ ה"ר)
 להם בא זה כח כי ל"וי. למעלה מסכימין השנה את ומעברין החדש את מקדשין
 כ"ג השי"ת שמו לנו נתן ולכן, בראשית במעשה כשותפין שהמה מחמת לישראל

 י"עפ וגם כרצונם החדש את ד"הב שמקדשין מה י"עפ יהיה טובים שימים חלק
 ה"ד ב"ע א"ק דף חולין' תוס' ע) וכדומה בחדש ו"ט ביום דוקא דהיינו, ש"ית' ה מצות

 ובמה'. וכו שוגגין' אפי היינו "אתם תקראו אשר' ה מועדי אלה" הו שאמרוז(, פ"יוהכ
', וגו "שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת כי" י"ע זהו, כך כל יפה כוחכם

 .ח"פחוד ד"עכ, כשותפים נעשים אתם זה י"שע

 פנה יום", ק"ש במוצאי' וכו המבדיל בפיוט דאמרינן הא, לי נראה דבריו י"ועפ
 רק יסדינת הזה הפייט כי זה מחרוז הוכיחו ורבים. "גומר עלי ל-לא אקרא תומר כצל

, ד"הב בקידוש תליא ט"דיו גומר עלי ל-לא אקרא לומר שייך אז כי, פ"יוהכ למוצאי
, עלי גומר ל-לא (ב"ה סוף א"פ כתובות) בירושלמי וכדאיתא עמהם מסכים ה"והקב
 החדש את ועברו ד"ב נמנו, חוזרין בתוליה אין שנבעלה' א ויום שנים' ג בת קטנה
' סי ח"או סופר חתם' ע) ק"ש למוצאי זה ענין ואין, עלי גומר ל-לא הוי חוזרין' בתולי

 מאחר כי אומרים ואנו, ק"ש למוצאי שייכות לו יש שפיר ל"הנ הדברים י"ועפ(, ז"ס
 .גומר עלי ל-לא אקרא מעתה, השבת את ושמרנו פנה שהיום

 )לבעל הקיצור שו"ע( ספר אפריון

 

 האם ספרו ישראל ספירת העומר במדבר?

 ממחרתהק' ' החיים אורה)כג, ו(. כתב  'ממחרת השבת וגו לכם וספרתם
 כשהיו שגם משמע. עכ"ד 'וכו לארץ שתכנסו קודם מעכשיו פירוש - 'השבת
 .(קרבו ה"ד: מה) מנחות' תוס כתבו וכן, העומר ספירת סופרין היו במדבר

 שמיני 'פר) ציון מנחם ספר בשם (ו"קמ עמוד) המנהגים עמיט ספר ועיין
 הקריבו לא שהרי לעומר וכך כך היום לומר יכלו לא הא ספרו דאיך (צריך ה"ד

 רק, ממצרים צאתם בעת תיכף היה דהמצוה.( צז) הקדוש מזוהר והביא. עומר
 .שם עיין, לעומר ולא מצרים ליציאת ספרו

 ה"ע' עמ ח"אוה תולדות) ל"ז חמדה כליהל בעמ אורות ניצוצי בקונטרס ועיין
 מן הזה בזמן העומר ספירת דמצות (ב"הכ מתמידין ז"פ) ם"רמב שהביא (כ אות

 עיון צריך אך. החיים כאור במדבר הדין והוא בהבאה תלוי דלא הרי, התורה
 בהלכות ולא( ב"הכ ז"פ) תמידין בהלכות העומר ספירת מצות מונה ם"דהרמב
 דתליא ליה דסבירא נראה העומר הבאת מיום לספור מצוה מלשונו וגם, תפילה

, זמן וכל מקום בכל שנוהג( ד"הכ) כך אחר שכתב ומה. העומר בהקרבת
 בית שאין י"אעפ שמקריבין (ו"הט הקרבנות ממעשה ט"פי) לשיטתיה ם"דהרמב

 הקרבת עדיין היה דלא במדבר אבל, הזה בזמן אף מצוה העומר ספירת ולכן
 .העומר ספירת מצות יךשי לא כלל עומר

 היה ראשון בית חורבן בזמן דאף נראה זמן וכל מקום בכל דנוהג מדכתב אך
 כיון ל"י אך. העומר הבאת משכחת לא כ"וג, הארץ קדושת בטלה דאז ג"אע נוהג

, בטלה לא מירושלים ישראל ארץ קדושת גם בטלה לא ירושלים שקדושת
 רק זה בירושלים לזרוע שאסור ג"ואע בירושלים שגדלה מתבואה עומר ומשכחת

 .מדרבנן

 

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

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשה דברים נפלאים על
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ויקרא ) ,תניא"(: יח א)מסכת יומא כך דרשו ב
שיהא גדול מאחיו  - 'והכהן הגדול מאחיו' י( כא

בכח, בנוי, בחכמה, ובעושר. אחרים אומרים: מנין 
 -שאחיו הכהנים מגדלין אותו  ,שאם אין לו

גדלהו משל  'והכהן הגדול מאחיו'תלמוד לומר 
 ."אחיו

בספרו  וראיתי להגאון רבי שמעון פולק
' ו( , סיסעאיני תרצ"ב) שו"ת 'שם משמעון'

מה היו  מפני: שהתעורר כאן בקושיה מחודשת
צריכים אחיו הכהנים להגדיל את הכהן גדול 
מממונם, והלוא בלאו הכי היה הכהן גדול 

היה יכול  שכן הכהן גדולמתעשר תיכף ומיד, 
והרי , בכל עת שירצה קטיר את הקטורתלה

 הקטורת סגולתה להביא עשירות על המקטיר.

ודבר זה שהכהן הגדול זכאי להקטיר ככל 
)פ"ה שפסק מב"ם הרשירצה שמענו מפי 

בכל יום שירצה "(: יב 'הלכות כלי המקדש הלמ
הקטורת  את סגולתו ."להקטיר הקטרת מקטיר

הפייס "(: מא כו א)יולהדיא שנינו  תוריעשל
ופירשו ", השלישי: חדשים לקטרת באו והפיסו

מעולם לא שנה אדם בה. מאי  ,תנא" בגמרא:
, ופירש "מפני שמעשרת ,אמר רבי חנינא ,טעמא

מי שלא זכה לקטורת  -טורת חדשים לק": רש"י
לפיכך לא היו מניחין  -פני שמעשרת ... ממימיו

 ."אותו לשנות

 
 למעט! –ריבוי אחר ריבוי 

ומכוח קושיה זו יצא בעל 'שם משמעון' 
בחידוש מפליג: כל כוחה של הקטורת להעשיר 

אינו אלא כשעושה כאן פעם אחת  את המקטיר
ולא יותר, שכן 'אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט' 

יותר מפעם אחת קשה קטורת לכן המקטיר ו
"ל. ומשכך, היות והכהן גדול להיפך העשירות רח

היה מוכרח להקטיר הקטורת יותר מפעם אחת, 
הרי שלא זו בלבד שלא היה בזה בכדי להעשירו 

יו ולכן הוצרכו אלא אדרבה היה יורד מנכס
  הכהנים לגדלו משלהם.

 ואלו דבריו:

"יש לומר שהא הנותנת, לפי שהקטורת לא 
היה מועיל להעשיר אלא המקטירו לפרקים. מה 
שאין כן המקטירו כמה פעמים בזה אחר זה מבלי 
הפסק אינו מועיל לענין זה, ואדרבה מגרע גרע 
השפע עוד בזה, על דרך אין ריבוי אחר ריבוי אלא 

והיינו שהקפידו בקטורת על חדשים כדי ט'. למע
שלא תתמעט השפע על ידי ריבוי אחר ריבוי... 

שמלבד מה שהיה מוכרח  ואם כן הכהן גדול
בשבעה ימים שלפני יום הכפורים להקטיר בזה 
אחר זה, עוד זאת היה מוכרח להקטיר ביום 
הכפורים עצמו שלשה פעמים בזה אחר זה, ולא 

בקדשי קדשים שנתנו עוד אלא שאחד מהם היה 
למכתשת שני פעמים כדי לקיים מצות דקה מן 
הדקה, ודאי היה עלול על ידי ריבוי אחר ריבוי כזה 
למעט ממנו השפע עד שהיה לצורך לאחיו 

 הכהנים להחזיקו".

ודבר שפתים אך למותר מלהאריך בחידושו 
זה שהוא היפך הפירוש הפשוט בסוגיה שם, 

האחרונים נראה ולפום ריהטת דברי הראשונים ו
שככל שהיו מרבים בהקטרת שהבינו להדיא 

 הקטורת כך הייתה גדולה יותר סגולת העשירות.

 לאו דווקא –עשירות 

עוד ראיתי להגאון רבי ישעיה זילברשטיין 
)וייצען  'מעשי למלךשעמד בזה בספרו '

( וכך אה"הלכות כלי המקדש תרע"ג. פ"ה מ
 כתב:

 ,שמקטיר בכל יום שירצה דולגן בכה"
יקשה למה צריכין  ןכם א ,בוודאי סופו להתעשר

הא מתעשר  ,אחיו הכהנים דייל להעשיר אותו ע
אך נראה להסביר  .ממילא בהקטרת הקטורת

או"ח סי' ) ופרסתם הח תבשכה מי הענין לפ
דהא דקטורת ומילה סגולתה להעשיר  (קנח

דאפשר  ,אבל בכל זה אין כל אדם זוכה לכך
באים עליו פגעים רעים  הי לאו הקטורת הידא

ודי  ,וע"י הקטורת נטלו ממנו העושר חלף הצער
שיגין עליו זכות הקטורת להנצל מפגעים רעים 

 ".שהי' עתידים לבוא עליו

אכן לא בכל עניין מהני הקטורת לדבריו, ו
כפשוטו, אלא פעמים  להעשיר את הכהן

קטורת היא למנוע צער וחלאים וסגולת ה
ועל כן ייתכן שהכהן הגדול לא זכה  רעים,

בעשירות על ידי הקטורת, ובשל כך הוצרכו 
 אחיו הכהנים להגדילו משלהם.

 
 הא בהא תליא

כמה וכמה והנראה לענ"ד לענות בזה ב
 אכןשאנפי בס"ד, ותחילה לראש איכא למימר 

הקטורת הייתה מעשרת את הכהן הגדול, 
בר שפע העשירות אל ועהיה אולם הצינור בו 

הכהן הגדול היה דרך אחיו הכהנים, כך שדין 
זה של 'גדלהו משל אחיו' אינו אלא פועל יוצא 
של העשירות לה זכה הכהן הגדול מצד 

, והאופן בו השתלשל הקטרת הקטורת
העשירות אל הכהן הגדול היה דרך אחיו 

  .שהיו מצווים להגדילו עליהם הכהנים

והוא בהקדם מה לאידך גיסא,  ייאמרעוד 
ראוי להתבונן, מהיכי תיתי הותר לכהן גדול ש

להקטיר בכל זמן שירצה, והלוא אחר פעם 
בפעמים הנוספות נמצא שאחת שהקטיר 

היה הוא כעין חב לאחריני, וראוי הרי שמקטיר 
שייתן לכהנים אחרים שאף הם יזכו לו 

בעשירות, בדיוק כפי שאין לכהנים הדיוט 
, אחת יותר מפעםלזכות בהקטרת הקטורת 

 וחדשים לקטורת בואו והפיסו.

הרי שיש בכך ממש ואם כי אין זו קושיה 
נאותה בהבנת  סבראאל דעתנו  בכדי לקרב

שורש זכות הכהן גדול להקטיר קטורת שכל 
אין זה זכות הניתנת לו בפני עצמו, , שירצה

מצד היותו כהן גדול, אלא הוא דין הנובע מדין 
מהיות והכהנים מצווים 'גדלהו משל אחיו', ש

הרי ממונם מוליתן לו יל את הכהן גדול להגד
את  ליתן לכהןהיה עליהם מחיוב זה שכחלק 

זכות הקטרת הקטורת ככל שירצה, בכדי 
ומשכך מתורץ היטב קושיית  שאכן יתעשר.

האחרונים הנזכרת, כי אכן חלק כחלק ממה 
שמגדילים הכהנים הוא את הכהן הגדול הוא 

להקטיר קטורת  לו את הזכותבכך שנותנים 
 בכל עת שירצה.

 זמן החיוב

עוד יש לומר בעניין זה בהקדם מה שכבר 
האריכו האחרונים לדון אימתי הוא זמן חיוב 'גדלהו 
משל אחיו', האם הוא דווקא בשעת המינוי גרידא, 
שבאותה שעה שממנים את הכהן גדול חובה עליו 
להיות גדול מאחיו, אולם לאחר שממנים אותו כבר 
אין חיוב שכזה. או דילמא חיוב תמידי הוא זה, 

בכל עת ובכל שעה יש חובה על הכהנים לדאוג ו
 שיהיה הכהן גדול מופלג מהם בעושר.

ודי לנו אם נתפוס כשיטה זו שאין החיוב אלא 
בשעת המינוי בכדי ליישב כמין חומר את קושיה זו 
שעליה אנו דנים, שהלוא בשעת המינוי עדיין לא 
הקטיר הכהן הגדול את הקטורת ונמצא שאין 

ואילו מינויו ומשיחתו ככהן , סגולת העושר בידו
עשות אלא אם כן כבר בשעה יגדול אינם יכולים לה

הוא זו הוא גדול מאחיו בעושר, ועל שעה זו 
 דין 'גדלהו משל אחיו'. שנאמר

ויש להטעים ולומר שאכן לשיטה זו הסוברת 
שאין חובת 'גדלהו משל אחיו' אמורה אלא בשעת 

אין זה אלא מפני  המינוי לכהן גדול ולא יותר,
שכלל אין צורך בחובה זו על זמן כהונתו ככהן 
גדול, שכן סגולת הקטורת אותה הוא יכול להקטיר 
בכל עת שירצה היא המעשרתו, ואינו צריך לבוא 

 לידי אחיו.

ושמא יש בכך בכדי להסיר משיטה זו מה 
מה שאמרו כוח מכנגדם שהוכיחו האחרונים 

ח שאין באין לידי נשיא ומשיצא "י(: הוריות ט א)
, שהוא 'והכהן הגדול מאחיו' דכתיב –משיח  ...עניות

אחרים  .דול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושרג
 ,ת"ל ,מנין שאם אין לו גדלהו משל אחיו ,אומרים

ו אשר יוצק על ראשו, גדלהו והכהן הגדול מאחי
, ולכאורה משמע שהוא דין תמידי האמור "מאחיו

אינו בא לידי עניות. אולם על הכהן הגדול, שלעולם 
להאמור אין כל הכרח לכך, כיון שלעולם איכא 
למימר שדין היותו עשיר הוא רק בשעת המינוי, 

מחמת  הוא נותר בעשירותוואם כי בדרך העולם 
כן, הרי שגם אם יארע ויירד מנכסיו, אם כי אין כבר 
חובת 'גדלהו משל אחיו' אולם לידי עניות לא יבוא, 

 תעשיר אותו.שהרי הקטורת 

והנאני למצוא כן בדברי היעב"ץ בהגהותיו על 
"אבל משיח לא אדע למה לא יוכל לבוא לידי אתר: 

עניות, כי לא ידעתי מה היא הכנסה שלו, כי לא 
נזכר בשום מקום שהיה לו סיפוק צרכיו באיזה 
אופן, אם לא הכ"ד מתנות כהונה ככל אחיו 

, ואין זה מספק צרכיו וצרכי ביתו. ואם אמרו הכהנים
'אם אין לו גדלהו משל אחיו', בתחילת משיחותו 
ומשלהם לא משל ציבור, אלא הכהנים הם שנותנים 
לו מעות כסף וזהב... ושמא אחו הכהנים עליו בכל 
עת אם יעני, שיחזרו ויעשירוהו, לכן לא יחסר לו כל, 

אף לכהן  כלימי חייו. ועוד שהרי הקטורת מעשרת
שלא שנה בה, על אחת כמה וכמה לכהן גדול 

. ומפורש יוצא כי אין שמקטיר בכל שעה שירצה"
הכרח לומר שחובת 'גדלהו משל אחיו' נמשכת 
תמיד, אלא שאינו בא לידי עניות מחמת הקטורת 

 המעשרתו.

וכאן המקום לקבוע הוכחה נאה לשיטה זו 
שאין חובת 'גדלהו משל אחיו' אמורה כי אם 

עת המינוי ולא לאחר מכן, כי הנה הקשה בש
"קשה על הירושלמי החתם סופר )יומא יח א(: 

)יומא פ"ג ה"ז( דמי שרוצה לידע סוד השם הקדוש 
ולשמש בו אסור ליהנות משל אחרים, והלא מי הוא 
אשר הוצרך לידע סוד השם הקדוש יותר מכהן 
גדול, ואפילו הכי כתיב ביה גדלהו משל אחיו, הרי 

. ואם נימא שאין דין 'גדלהו של אחרים"דנהנה מ
משל אחיו' אמור אלא קודם המינוי, ואילו מכאן 
ואילך עשירותו הוא מכח סגולת הקטורת, הרי 
ששפיר איכא למימר שתיכף עם מינויו מודיעים לו 
את סוד השם, ומכאן ואילך הוא אכן אינו נהנה 

 מאחרים.

 גדלהו משל אחיו

      ?  מעשרתו הייתה כבר שהקטורת בעוד, גדול הכהן את בממונם להגדיל הכהנים צריכים היו מה לשם

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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משל באם נתפוס כהשיטה האחרת, שחובת 'גדלהו אך גם 

אחיו' היא חובה הנמשכת לכל זמן כהונתו של הכהן גדול, הרי 
ששפיר איכא למימר באופן נוסף, שהרי אין זה מהנמנע לומר 
שאירע מה שאירע והכהן גדול יצא נקי מנכסיו, אם מפני שהקדישם 
לשמים, ואם מפני שהיו מושקעים בעסק רע ויצא נקי מנכסיו, ועל 

פעם נוספת, כבר חל החיוב שלא  זמן זה, בטרם הוא מקטיר קטורת
 להשאירו ולו לזמן קצר כשאינו גדול מאחיו.

 
 הגדול מאחיו

עוד היה נראה לומר בדרך נפלא, שאם כי ברור ופשוט שסגולת 
עשירות  זוהקטורת היא להביא עשירות על המקטיר עדיין אין 

 דיןמאידך גיסא  אילו, ושבאחיו הכהניםמופלגת יותר מכל העשירים 
יותר מהעשיר המופלג ביותר  להעשירו'גדלהו משל אחיו' היא חובה 

)פ"ה רמב"ם ודבר זה מפורש יוצא ממה שכתב ה שבאחיו הכהנים.
כהן גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו "ה"א(: הלכות כלי המקדש מ

הכהנים בנוי בכח בעושר בחכמה ובמראה, אין לו ממון כל הכהנים 
י עשרו עד שיעשיר יותר מעשיר נותנין לו משלהן כל אחד לפ

 ן".שבכול

ואם כן מתורץ בטוב, שבוודאי גם לאחר סגולת הקטורת 
לעשירות עדיין זקוקים אנו לדין 'גדלהו משל אחיו', כיון שהקטורת 

זוכים גם שאר הכהנים אשר כיוצא בה רק מעשירה, עשירות 
המקטירים את הקטורת בימים שבהם אין הכהן גדול מקטיר, ואילו 

ן 'גדלהו משל אחיו' הוא שיהא הכהן גדול יותר עשיר משאר אחיו די
 הכהנים.

דברי הרמב"ם הללו ובזה אמרתי ליישב בטוב ובנעימים את 
בעל 'ערוך השולחן העתיד' )כלי המקדש סי' עליו תמה  מה שכברמ

"אך זה שכתב שיעשיר יותר מעשיר שבכולם לא ידעתי כד ס"ב(: 
מנא לי הא, וגם קשה לומר כן, דאם כן אם יהיה מהכהנים עשיר 

ולהאמור, הרי שעצם דין זה  ".לריבואות הנאמר לעשרהו עוד יותר
הוא שמשמעו שיהא עשיר 'יותר מעשיר של 'גדלהו משל אחיו' 

ו הכי מה צריכים כלל לדין זה, שהלוא הקטורת שבכולן', דאם לא
עצמה היא שמעשרת את הכהן גדול, אלא וודאי שמהיות והיו עוד 

ן 'גדלהו משל אחיו' יכהנים עשירים מחמת סגולת הקטורת, הרי שד
 בא לומר שיהא הכהן גדול עשיר 'יותר מעשיר שבכולן'.

 
 בדברי השפת אמת

אשר  שפת אמת זיע"אוהנה ראיתי לרבינו כ"ק מרן אדמו"ר ה
 ומרלריך צ .מעולם לא שנה אדם בה רא,בגמ" (:יומא כו אכך כתב )

אף נכנס בכל שנה בקטורת לפני ולפנים, ו דולגן דלאו דוקא דהא כה
 סוקפל אחרי( ע רשתבזוה"ק )פ יןועי ,אם נאמר דבפנים לא קמיירי

 ,בפנים לא נקרא אדם דולגהן דהכ ועד'מהל אב הוכל אדם לא יהי'
מקטיר  ההימים לפני יוה"כ הי שבעתהא כל  קוםמכל מ ם,שיין ע

דלא שנה אדם בה מפני  נןדכל הטעם דאמרי ומרלש וי .קטורת
הן אבל בכ דול,גהן שלא יתעשר כהן הדיוט יותר מכ ,שמעשרת היא

 .דול"גהן הכלל לא קאי על הכ ניםפל כל וע .יתעשראין לחוש ש דולג

לא שנה אדם בה הוא בכדי שכל דין זה שזה וחידוש עצום הוא 
מה גם שאין הכרח . מהכהן גדולהכהן ההדיוט יותר שלא יתעשר 

שמה שאין שונים בקטורת הוא כפשוטו, לומר כן, כיון שאפשר לומר 
יכול הכהן גדול בכדי שעוד ועוד כהנים יוכלו לזכות בעשירות, ואילו 

מחמת סברת 'גדלהו משל אחיו' כפי שפירשנו  להקטיר ככל שירצה
גם אם יחזור כהן הדיוט וישנה לעיל. גם בעצם הסברא יש לדון, שכן 

. גם יותר ממנו כהנה וכהנהעדיין לא יתעשר יותר מהכה"ג המקטיר 
יש לידע מה המניעה שיתעשר יותר מהכהן גדול, כי אם הוא משום 

"א שהוא חיוב 'גדלהו משל אחיו', ומשמע שסבירא ליה להשפ
באם יתעשר יהיה עליו ליתן את הממון לכהן גדול. אם  לואתמידי, ה

כי אכן יש להסתפק אם דין 'גדלהו משל אחיו' הוא דין על הציבור 
בכללות, או דין על כל יחיד ויחיד, והאם אכן כהן יחיד שעשירותו 

של גדולה משל הכהן גדול צריך לתת מעצמו את הממון העודף 
ויש להאריך הכהן גדול, או שהציבור כולו מחויב בזה, על עשירותו 

 בזה טובא.

 
 

 

 ...אין מכבדים אותובלוסט( -)אורח שתוקע 

שראש השנה שחל  מכאן לומדים חז"ל )ר"ה כט:( (.כד, כג) זכרון תרועה
 להיות בשבת, אין תוקעין בשופר.

מרתי בדרך צחות בעניני דרך ארץ, הנה כאשר מתאכסן אורח אצל בעל א
לענג את האורח בכל מילי דמיטב, ולתת לו הבית, ראוי שיטרח בעל הבית 

, אך לעומת ב"ה, שירגיש את עצמו כבביתו. אמנם זה מצד הבעהרגשה טובה
זה אסור שיחשוב האורח שאכן הוא בעל הבית כאן, וצריך שידע מקומו, 

וכו' . אבל בו ברגע שמתחיל האורח לחלק פקודות בעה"בהח הוא שהמאר
שבין המארח בית ושוכח שהמארח הוא בעל הבית, אזי קרוב לודאי שהשלום 

לאורחו יפוג לאלתר, והדברים טמונים בהם חכמת חיים ותוכחת מוסר להתבונן 
 בהם.

וב אחר שהשבת קודש כשנקלע בו יום ט מישריםלוהנה עיננו תחזינה 
ואפילו ראש חודש, מפנה השבת את מקומו ומכבד את אורחיו, ולכך תפילות 

של  תפילות מההמוספים בשבת ראש חודש וכל שכן בשבת של שלוש רגלים ה
נוסח הראשי חדשים והשלש רגלים, וכן לגבי הפטרות, מפטירים בהפטרות של 

שהוא  שבתהום לומר שלא לדחות את הכיבודים מהאורחים. ואף שהיה מק
את  בענוותנותו השבת תהתדיר ואילו האורחים אינם תדירים, אע"פ כן מכבד

 אורחיו.

ולעומת זה לגבי שופר של ראש השנה, עומדת השבת קודש על כך שלא 
יתקעו בו, ואינו מניח לאורחו להתנהג כמנהגו. והטעם כיון שלתקוע הוא מנהג 

הבית ולא מנהג אורח )מען בלוסט בלע"ז, הוא אינו ראוי לאורח(, ולכך לא  בעל
 יניחו הבעל הבית לעשות כזאת בביתו, ודי לחכימא.

 )פרקש( ברכת יצחק

     

 'ערבה'-דמיון 'קפה שחור' ל

 וערבי תועב עץ וענף תמרים כפת הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם
 )כג, מ(. ושמחתם  נחל

 בעל אצל לבקר ,בעניני העוה"ז גדול בטלן שהיה ,מהונגריה רב בא פעם
 הרב הזמינו שחרית תפילת לאחר. לעמבערג העיר של רבה", יעקב ישועות"

  . בוקר לארוחת מלעבערג

 של רבנותו לימי שעד, ומספרים) גדול עשיר" יעקב ישועות"ה היה כידוע
 בלעמבערג רב שום קיבל לא, יצחק הבית בעל סישמעלק יצחק רבי הגאון

 מגש על לאורח הרבנית הביאה(. נגידים היו כולם כי, ההקהיל מקופת משכורת
 לאכול, ההם בימים מקובל שהיה כמו, הבוקר ארוחת את כסף של ובכלים כסף
, סוכר – אחר בכלי, חלב – אחד בכלי היו המגש על. האמידים האנשים בבתי
 .שחור קפה – אחר ובכלי, שמנת – אחד בכלי

 ולשים הקפה עם החלב את לערבב שצריך ידע לא ,הזה ההונגרי הרב
 תורה בדברי - דיבור כדי תוך? עשה הוא מה. שמנת עליו ולשפוך סוכר בתוכו

 את אכל ולאחריו, השמנת את זה ואחרי, החלב את שתה קודם: לאכול התחיל
 התחיל, ביותר מר שהיה השחור לקפה כשהגיע אבל, בעיניו הוטב הכל, הסוכר
 אם, הם פשיםיט דעתי לפי, חכמים שהם יןפול יהודי על אומרים: "ואמר ,לירוק

 ..."כאלו מרים דברים לאכול מסוגלים הם

 ובדרך בעדינות והגיב, האורח בכבוד לפגוע רצה לא" יעקב ישועות"ה בעל
 כל אין עצמה לערבה מינים לארבעה? דומה הדבר למה, משל: "ואמר רמז
 ..."    רךע מקבלת היא אזי, ביחד מינים' לד אותה אוגדים אם אבל, ערך
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