
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ד"לר| גליון  מטות שתפר

 

 שבועת ה' תהיה בין שניהם

 )ל, ג(.  צא מפיו יעשהולא יחל דברו ככל היוגו'  או השבע שבעה
 איש היה ,זצ"ל משפאלי הסבאהרה"ק  של בצלו שהסתופפו החסידים בין

 תמיד מפציר והיה ,לא עלינו בנים חשוך' הי אבל עסקים ובעל עשיר אחד חסיד
  .בטן בפרי שיושיעו' לה שיתפלל ברבו

 ויציק ישקוט ולא ינוח לא כי בדעתו והחליט ,להצדיק החסיד בא אחת פעם
 אז דבוק היה והצדיק רע של קיימא,בז שיוושע לו יבטיח אשר עד להצדיק

 לו אמר כדרכו בו להפציר החסיד וכשהתחיל .העליונים בעולמות במחשבותיו
 לטובת עולם של ברומו העומדים ניםיבעני עתה עסוק אני כי עכשיו לי הנח: הצדיק
  .הפרט בענין לעסוק כעת גרמא הזמן ואין ,הכלל

 עוסק ולכן רצון עת היא עתה בוודאי: בלבבו אמר ,כך החסיד ששמע וןומכי
 שלא עשה וכן ,בקשתי שימלא עד מכאן אזוז לא ובכן ,הכלל לטובת עכשיו הצדיק

 התחנן הצדיק .בבקשתו אותו ובלבל ועמד במחשבותיו להתעסק להצדיק הניח
 רבו לקול שמע לא החסיד אבל על כך מאוד. יתחרט כי בו והתרה לו שיניח לפניו
 כי נשבע אני": ואמר הצדיק של אפו חרה אשר עד ,נפשו על ולבקש מאוד בו ויפצר

 משם והלך ,הללו מהדברים ונפחד נרעש עמד החסיד ."לעולם בנים לך יהיה לא
 . נפש בפחי

 הלך עסקיו שגמר ואחרי ,קאריץ לעיר מסחרו לרגל חסיד אותו נסע לימים
 עדיין נתפרסם שלאזצ"ל  מקאריץ פנחס ביר ק"הרה התפלל שבו ד"לביהמ
 בעל שהוא בו הכיר התנהגותו וכשראה דעת בר היה הזה החסיד אבל .לצדיק
  .מדרגה

 ,גדול עני הוא כי לו ואמרו ,פנחס' ר של מצבו על העיר לאנשי החסיד שאל
 לו ואין ובאים ממשמשים החג וימי ניסן חודש ימי והימים .לאכול לחם אין ובביתו
 אם הרבנית את ושאל הצדיק בית אל החסיד הלך ,ט"יו לצרכי פרוטה הושו אפילו

 לכל לה ונתן כספו צרור את החסיד הוציא .בשלילה וכשהשיבה ,החג צרכי לה יש
 וביקש ,בחג אצלם להתאכסן חפץ הוא כי בהרחבה הכל להכין וציוה החג צרכי

  .עשתה וכן ,החג התקדש ליל עד לבעלה תספר שלא ממנה
 היה והחסיד ,להתפלל ד"לביהמ הקדוש הרב הלך למנחה סמוך פסחים ערבי

 והדליק ,עליו להסב מוצעת ומטה ערוך שולחן והכין הצדיק בבית שעה באותה
 וראה ביתו אל הצדיק וכשבא .ושמחה אורה כולו הבית שנתמלא עד רבים נרות
 את לקחה מאין אשתו את ושאל ,מאוד שמח חשובים בתים בעלי כמנהג מוכן הכל

  .הכל את הכין הזה שהאורח והשיבה ,אלה כל
 בהתלהבות הסדר את וערך ,דבר אותו שאל ולא להאורח שלום הצדיק נתן

 אחרי ,הוא קדוש אלוקים איש כי ורואה מתבונן והחסיד .נפלאה קודש ובדביקות
 פה לך מה: ואמר האורח אל הצדיק פנה הסעודה באמצע הראשונות הכוסות שני
  .לך וינתן שאלתך ומה

 מהצדיק וביקש ,משפאלי הסבא אצל אותו המוצאות כל את החסיד לו סיפר
 אם פנחס' ר לו נאמר .ק"בזש שיוושע ולברכו משפאלי הסבא של תושבוע להשיב

  .זכר בן אשתך תלד הזאת בשנה כי לךאני  נשבע אז ,בשמים זכות איזה לי יש
 גדול רעש נעשה ,נשבע פנחס' ר שהצדיק שעה שבאותו ן'מרוזי ק"הרה וסיפר

 משפאלי הסבא של השבועה יש אחד שמצד ,מי מפני נדחה מי מעלה של בפמליא
 צריכה מי של שבועתו ובכן ,מקאריץ פנחס' ר ק"הרה של השבועה שני ומצד

 מעולם נשבע שלא הצדיקים משני שמי" מעלה של ד"בבי הדין ופסקו .להתקיים
 הערת] מעולם נשבע לא פנחס' ר כי ומצאו ובדקו" קיימת שבועתו אמת על' אפי

 [ת הכוונה, ואולי לזא, אימתי נשבע הסבא משפולי זצ"לראה בקטע הבאהעורך: 
  .זכר בן וילדה החסיד אשת נפקדה שנה ובאותה ,שבועתו את וקיימו

 ונגד צדיקים נגד להתעקש שאין כמה עד וראו בואו ,ן'מרוזי הצדיק סיים אמנם
 ,מקאריץ פנחס' ר של שבועתו מכוח שנולד חסיד אותו של נכדו שהרי ,גזירתם

 .ישראל ועוכר מסור והיה מסלאוויטא הקדושים האחים נגד שהלשין הוא
 

 בעזהשי"ת

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

 

 לי זצ"לומשפקדישא הסבא  תשבוע

 השם לפני להתחנן רגיל היה משפולי הסבא: ל"זצ מרוזין ק"הרה שחשם. 
 יסבלו, ישראל עם לך שיש מועט בדבר" צחוןינ" בשביל וכי עולם של רבונו: יתברך

 ?הגלות אורך עול את כך כל
 אליך' ה השיבנו( "כא, ה איכה) אומרים הם: ישראל בני עם סכסוך לך יש
 אתה כך ובשביל", אליכם ואשובה אלי שובי: "ז, ג מלאכי) אומר ואתה", ונשובה
 .תשובה ישראל שיעשו עד וממתין, הגאולה את מעכב

 קודם, תשובה יעשו לא שישראל שלי קדישא בדקנא לך נשבע אני איפוא ובכן
 .הגאולה

 : ואמר מרוזין ק"הרה הוסיף
 בודאי המשיח מלך כשיבוא: בבירור מבטיח אני זה את אבל, כן אומר אני אף -
 ומפני" בתפילה אומרים אנו: צודקת טענה לישראל להם יש שכן, תשובה יעשו

 נגזר כבר שחטאנו טרם עוד כלומר, לפני פירושו - מפני". מארצנו גלינו חטאינו
 עלינו שגזרת וכשם, גליות ארבע עלינו נגזרו הבתרים בין בברית שהרי, גלות עלינו
 ...תשובה שעשו קודם לגאלם צריך אתה כך, שחטאו קודם גלות

 

 מצא שטר של מאה דולר בשבת...

 ג(. )ל, לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה וגו'נדר לה'  רוכי ידאיש 
 הבחין ולפתע, ערב לפנות, קודש בשבת ברחוב שהלך בבחור שהיה מעשה

 להיתקל מזדמן יום בכל שלא כיון. המדרכה בצד מונח דולר מאה של בשטר
 את להניח הבחור החליט, רב זמן עוד היה לא השבת צאת ועד, שכזו במציאה

 ויעויין. ]בתהש לצאת עד, מה זמן עוד במקום להישאר והחליט, השטר גבי על רגלו
 שהיא פי על אף, בשבת מציאה שהמוצא( ז"ה שבת מהלכות כ"פ) ם"ברמב

 [.שבת למוצאי עד ולשמרה לשבת מותר, מוקצה
 מאה של השטר על דורך שאתה יודע אני, לו ואמר עני במקום עבר לפתע

, השבת לאחר לעצמי אותו ליטול ותכננתי, השטר את ראיתי מהבוקר כבר, דולר
 מציעא בבא' )קני לא ראיה' כי, בו זכית לא הדין מן אך, מאמינך אני הבחור השיבו

 בתורת, שקלים מאה לך ואתן, אותך לקפח רוצה איני זאת בכל אך( ב"ע ב דף
 !צדקה

 מצד שאמנם מגלה הוא והנה, השטר את הבחור הרים, השבת בצאת ויהי
, סלדפו פרסום אלא אינו זה השני מהצד אך, דולר כמאה נראה השטר אחד

 מוכן אני, הבחור לו אמר, שקלים מאה ומבקש העני בא וכעת. אמיתי אינו והשטר
, אמיתי אינו שהשטר וסיפר', המציאה' כל את אלא, שקלים מאה רק לא לך לתת

 שנתברר ומאחר, הגדולה במציאה שזכיתי שחשבתי משום רק לך והתחייבתי
 ולכן, כלל תנאי היה לא, בהבטחתך לא הרי טוען העני אך. בטלה הבטחתי שטעיתי

 חייב הבחור האם, שקלים מאה לי חייב ועתה, נדר בבחינת היא לעני הבטחתך
 ?שקלים מאה לעני

, בטעות צדקה שזוהי משום, לעני הממון את ליתן חייב אינו הבחור .תשובה
 אנן'ו, במציאה זוכה היה אילולא לעני גדול כה סכום ליתן מוכן היה לא שהרי
 חלק ליתן והתרצה", מציאה" לפניו שיש שחשב משום אלא נדר שלא' סהדי

 עורבא'ו כוזב דמיון אם כי, מציאה כאן שאין שהתברר עתה, וממילא, לעני ממנה
 .שהבטיח מה את מלתת ופטור, בטעות היתה התחייבותו כן אם', פרח

 אינו, בטעות לצדקה נדר שאם( ב"ס רנח סימן ד"יו) א"ברמ שמבואר וכמו
, הדבר זה אצל פלוני היה אם' האומר(: "ו"ס רלב סימן שם) א"מהר כתב וכן, כלום
 נדר דהוי, פטור, שם והיה[, שם היה לא שבודאי סבור והיה' ]לצדקה זוז אלף אתן

 סימן) מזרחי א"ר בתשובת כתוב( ט"סק רנא סימן שם) ך"הש כתב כן כמו. בשוגג
, בהם דנים הם יהםפ ועל, האומדנא פי על סומכין, והקדשות נדרים דיני דבכל( נג

, האומדנא אחר לילך יש דנן בנידון גם ולכן. דעניים אומדנא בתר הולכים וכן
 .הממון מנתינת הבחור את ולפטור

 )מסכת ע"ז( חשוקי חמד
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 הכוונה לסחורה של תורה-חכיםמ לא כל המרבה בסחורה

 (.ב, ל) 'וגו המטות ראשי אל משה וידבר
 משמע הוהי ,מחכים בסחורה המרבה כל לא אמרו הנה

  .כולם לא אך מחכים בסחורה המרבה שסתם מזה
 ומתן משא של מסחורה ל"חז ידברו לא שבוודאי נראה מזה

 אלא ,חורהבס להרבות חכמה שום ליכא שם דוודאי ,ממון לענין
 מכל סחרה טוב כי" נאמר דעליה תורה של בסחורה מיירי וודאי

 לומד והוא זו הלכה לחבירו לומד דזה שם י"ופירש ,"סחורה
  .בשתיהן אחד כל וזכה ,זו הלכה מחבירו

 כל לא אך מחכים בסחורה המרבה תורה דגבי נראה ובזה
' ה דרך ומורה דורש שהרב ביום משל דרך ,מחכים המרבה
 הדורש הרב דברי לשמוע תלך אתה לחבירו חדא ואמר לרבים

 ואני הרב דברי ממך אלמוד כ"ואח ,אחר ענין בביתי דאלמ ואני
 ,הוא שאמת אף .בידינו שניהם גם' ויהי שלמדתי הלכה לך אומר
 הרב דמפי ,התלמיד מפי לשמוע הרב מפי שומע דומה אינה

 וזה ,גרונו מתוך מדברת השכינה אז שמים לכבוד ומוכיח הדורש
  .רבו בשם האומר תלמידו אצל לומר י אפשרא

 אל משה וידבר" זו פרשה בהתחלת רבינו משה כיון ולזה
 בני עם דיבר שהוא כלומר - "לאמור ישראל לבני המטות ראשי

 פעמים כמה מצינו זה וכעין] המטות ראשי ענין בשביל ישראל
 יודעים יוה ,לישראל והודיע [,על בלשון משמשת אל דתיבות

 לכבוד אליהם מדברים המטות ראשי אשר ודיבור דיבור שכל
 הוא מפיהם היוצא דיבורים אותם כלומר "הדבר זה" ,המקום

 .גרונם מתוך מדברת דשכינה "'ה והיוצ אשר" הדבר
  תורת משה לחתם סופר

 נדרה מכלי שיר הוי כעינוי נפש

על מחלת  .לענות נפשדין  ,ב' במסורהיד(. )ל,  לענת נפש
  )תהלים פח, א(. לענות

נדרה שלא לשמוע כלי לומר שאם  ,והוא ענין כלי שיר
נוי נפש כדאיתא ישחשוב כנדרי ע .שבעלה מפר לה ,שיר

במועד קטן )דף ט( שאף הזקנות נהנות מכלי שיר בת שתין 
  .שם( שוןכבת שית לקל טבלא ריהטא )כך הוא הל

 בעל הטורים

 משה רבינו נוקם בעבור ישראל גם בזמננו

 אל תאסף אחר ניםיהמדי מאת ישראל בני נקמת נקום
 )לא, ב(. עמיך

 ומצירים המדיינים, וצרות דינים מלשון הוא, מדינים הפירוש
 התורה כי, עתה אף מהם ינקום ה"ע רבינו משה, ישראל את

 בני נקמת נקום", ת"השי שאמר וזהו .תנצחי היא הקדושה
 אל אסףישת אחר גם, אותם ומצירים המדיינים מאת ישראל

 הענין כל וכן .תמיד ישראל בני נקמת תנקום אז גם, "עמיך
 התרועה וחצוצרות הקודש וכלי אלעזר בן פנחס ואת שנאמר

(, ט, ב תהלים) ברזל בשבט תרועם מלשון הוא תרועה, בידו
 משבר שתמיד, אליהו הוא פנחס דבי תמיד הם, אלו וחצוצרות

 נצח אמן טוב כל תמיד עלינו וממשיך, עלינו הקמים לכל ומכלה
 .ועד סלה

 זרע קודש
 

 'מקנה רב'לבני ראובן  טעם נפלא שהיו

 . )לב, א( 'וגו ראובן לבני היה רב ומקנה
 משאר יותר המקנה ריבוי לראובן שהיה שמה שמעתי

 מראה והיה( יד, ל)עי' רמב"ן  הדודאים מצא שהוא לפי, אחיו
, תימנה בחנייתו חנו גד ובני, ורבים פרים והיו למקנה להם

 .והשאילו להם את הדודאים
 שהיה ולפי, בחנייתם שרויים כן גם היו שמעון ושבט

 בחרו ולזה, הדודאים להשאילם רוצים היו לא זמרי עוון בידם
 שמא ופחדו, מהם להתרחק כוונתם כי, סיחון ארץ להם

 שמעון של הגורל כן גם יבוא שמא ישראל לארץ כשיבואו
 לו שאירע ממה סריונתי, לשכנו אוי לרשע ואוי, בשכונתם

 .קרח של שכונתו מצד
 הןכ שפתי

 

 

 בזמרי מיחה שלא למשה תיקון מדין מלחמת

 (.ב, לא) עמך אל תיאסף אחר' וגו ישראל בני נקמת נקום

: דילן לענין הנצרך ק"וזל, ונפלא נורא דבר בזה שכתב 'הק החיים באור עיין

 לו שיהיה' פי, עמיו אל ליאסף התיקון שלם אינו לכן שקודם לו לומר נתכוון כי נראה"

 שיעמידנו עד, כידוע" עמיו" שיקרא מושבה למקום נפשו מגשת וימנעהו, בדין מונע

 והמונע:(, קכא יבמות) מאוד נשערה וסביביו, במשפט' ה יביא הכל על כי, במשפט

' פר ר"במדב) ל"ז כאמרם דבר עשה ולא זמרי במעשה נתרפה הזה שהשלם לפי הוא

 זמן כשהגיע ולזה, פנחס שעמד עד, נקם שלא עליו' ה והקפיד, ידיו שרפו( כד, כ

 שיקום, רשע מעושי מהתנקם שנמנע - זה לדבר תיקון, אליו' ה אמר, פטירתו

 וזה' וכו שטן באין עמיו אל יאסף התיקון שישלים ואחר, שסובבוהו ממדין ויתנקם
 .ק"עכל צדק במעגלי ינחם לידידיו ומאהבתו יתברך מחסדיו

 יען, במדין בנקמתו היתה תלויה מהעולם רבינו משה של שפטירתו ונמצא
 .נשמתו תיקון תלויה זו שבנקמה

 משה שנתעצל מכיון( "בלק' פר סוף ר"מ) פליאה המדרש את לפרש יש ז"ועפ
 . הרבה דרכים בזה נאמרו וכבר" קבורתו את איש ידע לא לפיכך – זמרי במעשה

 בזמרי נקם ולא, זמרי במעשה רבינו משה שנתעצל דמכיון, לומר יש ל"הנ י"ועפ

 את איש ידע ולא" ולכך, במדין הנקמה נשמתו לתיקון חסר היה לפיכך, בעצמו

 בנקמת ועומד תלוי נעשה פטירתו זמן כי, העולם מן פטירתו זמן את ל"ר" קבורתו

 .ק"ודו' הק החיים האור וכדברי עמיו אל להיאסף יוכל כ"אח ורק, מדין

 (פרקש יצחק ר"להג) יצחק ברכת

 

 יישוב דברי האור החיים הק'

 החיים האור רבנו כתב .(א ,לב) מאֹד עצום גד ולבני ראובן לבני היה רב ומקנה

 ארץ לשאלת בפיהם הנמצא טעם הכתוב להצדיק, זו הודעה טעם" וזה לשונו: ל"צז

, כֹח גבורי שהיו להיות, השבטים מכל יותר להם שהיה וטעם. הוא אמת כי, ועוג סיחון
 . ל"עכ "השבטים מכל מרובה חלק הצבא אנשי בזזו

 הלא כי, ל"ז החיים האור דברי מובן שאינו ,כתב ליקוטים - אמת שפת בספר

 י"רש כדפירש מטלטלין שאר רק בזזו הצבא ואנשי, והובש לכולם נתחלק המלקוח

 ודוחק(. המלקוח מן אלא, המטלטלין מן מכס להרים נצטוו שלא, לב ,לא לעיל)

, הצבא אנשי שבזזו בתורה כתוב לא שם שהרי, ועוג סיחון מלחמת על כוונתו לפרש
 . אמת השפת ל"עכ החיים האור של בכוונתו ע"וצ

 ונראה)להגה"ח רבי אברהם מרדכי אלברט ז"ל(:  ברכת אברהםבספר  ומתרץ

, ל"בזה טוב לקח במדרש דאיתא מה עם, בפשיטות ל"ז החיים האור דברי לבאר

 וחצית וכתיב, משה אל ויביאו נאמר כבר והלא(, נג ,לא) לו איש בזזו המלחמה אנשי

 אדם של השבי אבל, לו איש בזזו זהב ושל כסף של הביזה אלא. המלקוח את

 . הצבא עם בזזו אשר הבז יתר שאמר הוא זה, ביניהם חלקו בהמה של והמלקוח

', וגו רב ומקנה, ל"בזה דידן הפסוק על טוב בלקח דאיתא מה גם נבין זו ובדרך

 והיינו, ל"עכ גרם מה להודיע, גד ובני ראובן בני העשירו, המדיינים מן שהביאו ממה

 של הרב המקנה כל שקנו גרם וזה, העשירו הם, ממדין שהביאו והזהב שמהכסף

 האור לדברי שציין יהודה ליקוטי' בס ראיתי ושוב. ]למרעה עבורם שהוצרכו בהמות
 [. גדול עושר בזזו הצבא שאנשי(, נא ,לא) לעיל החיים

 וללויים לאלעזר נתנו שלא כתב, ('ה ויאמר ה"ד בסוף) כהן שפתי פרבס וגם
 . והזהב ומהכסף המטלטלין מן חלק

, ומקנה תיבת שאחר[ נטוי קו] פסיק הטעם ירמוז, טוב הלקח שכתב לזה ואולי

 רק, ממדין להם היה[ סגי ובעירי כתרגומו] עצמו הצאן מקנה שלא ,לומר שבא

 .ודפח"ח ,עכ"ד האלו בהמות קנו הם, שם בזזו שהם וזהב שמהכסף

 

 

 

 

 

 

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

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס על הפרשהדברים נפלאים 

 

 הי"ו רייזל ןב שלמה אליקיםר'  לזכותוקדש ממדור במשנת האוהחה"ק 
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ְוֶאת ַמְלֵכי ִמְדָין ָהְרגּו "(: ח אבמדבר לכתיב )
ַחְלֵליֶהם ֶאת ֱאִוי ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת צּור ְוֶאת חּור ַעל 

ְוֶאת ֶרַבע ֲחֵמֶשת ַמְלֵכי ִמְדָין ְוֵאת ִבְלָעם ֶבן ְבעֹור 
 -חמשת מלכי מדין ": רש"י. ופירש "ָהְרגּו ֶבָחֶרב

וכי איני רואה שחמשה מנה הכתוב, למה הוזקק 
כולם בעצה , אלא ללמדך ששוו 'חמשת'לומר 

 ".ולם בפורענותוהושוו כ
בכל מקום בו איפוא בדברי רש"י ש מבואר

אתה מוצא את התורה מסכמת ונותנת את 
להצביע היא הסופי הרי שכוונתה בזה  ספרהמ

, ולכן כשהתורה אומרת והאחידות שיוויוןעל ה
בזה ה ת", כוונעל מלכי מדין: "חמשת מלכי מדין

היא שחמשה מלכים אלו היו שווים בעצתם נגד 
ישראל, ואף סופם היה שווה, שמתו כולם בני 

 באותה מיתה.
 כלל אחרמצאנו  כלל זהאפס כי לנוכח 

כלל זה מצוי אף ו, הנראה לכאורה כהפכו הגמור
על דברי בפרשת מקץ, בפירושו של רש"י 

ה ַוֵיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָשָר "(: ג מבבראשית הפסוק )
מה  -עשרה ", וכך כתב שם: "ִלְשבֹר ָבר ִמִמְצָרִים

ואת בנימין 'תלמוד לומר, והלא כתיב )פסוק ד( 
, אלא לענין האחוה היו חלוקין 'אחי יוסף לא שלח

לעשרה, שלא היתה אהבת כולם ושנאת כולם 
שוה לו, אבל לענין לשבור בר כולם לב אחד 

 ."להם
הסיכום ש עיננו הרואות שדעת רש"י היא

שהאחים מורה על היפך השוויון, דווקא המספרי 
היו חלוקים לעשרה, ולכל אחד מהאחים הייתה 

, וכיצד מידה אחרת של אהבה ושנאה ליוסף
איפוא קובע כאן רש"י שהסיכום המספרי מורה 

 .על השוויון
 

 תירוצי המפרשים

הביא הגאון רבי אליקים  את קושיה נאה זו
בספרו 'תועפת  , מגדולי חכמי אזמיר,גאטיניו

 כשהואתקכ"ב, פרשת מקץ. כג ג(,  ראם' )אזמיר
"הקשה לי החכם השלם אברהם בן  כותב שזאת

 . גיאת בר יצחק"
יגעתי ולא מצאתי מיהו כי  והאמת תאמר

אותו 'החכם השלם אברהם בן גיאת בר יצחק', 
כי  דו לייגהלא שזו בלבד אבעל קושיה זו. 

ענייני 'שבסוף ספר  'מצבות רבני וחכמי אזמיר'ב
קלח, רשום "החה"נ כה"ר חיים , אות 'ש"ץ

ולא  אברהם ן' גיא)ו(ת ז"ל י"ד אדר תקמ"ח",
 נדע אם אכן מדובר בחכם זה.

מביא את קושיה זו רבי אליקים לאחר ש
 :עליה בטוב טעם משיבבשם אומרה הוא מוסיף ו

ויראה לענ"ד לחלק, דשאני התם דכתיב "
וכן הוה ליה  ,]'חמשת מלכי מדין'המנין בתחילה 

ומשום הכי מתפרש 'מלכי מדין חמשה'[  למימר
הכי. לא כן הכא דכתיב המנין לבסוף 'אחי יוסף 

להורות דהנך אחי יוסף מתחלקים  ,עשרה'
 לעשרה לענין האחוה, וק"ל".

ולא שובש  זה עתההקטע המצוטט יודגש כי 
רק  הספר 'תועפת ראם'. נדפס כראוי בתוך

 ר יותר 'אגורה באהלך'ספרו המאוחלימים, בתוך 
, במדור 'השמטות מספר ()שאלוניקי תקמ"א

שמטה נכי רבי אליקים מביא  )סו ג( תועפת ראם'
 לה. והוא משלימה כראוי שורה בטעות הסופר

והשלמנו את  ואכן כאן העלינו הכל בקנה אחד
 .הציטוט הקטוע

השמטות לא זו אף זו, מוסיף רבי אליקים ב
ומביא  ,'אגורה באהלך' שם אלו שנדפסו בספר
 :, הגאון רבי יצחק גאטיניותירוץ נוסף מפי בנו

ע"פ מה  יצחק הי"ו"ויפה תירץ בני ידידי 
שכתב רש"י בסה"ל אבל לענין לשבור בר כולם 
לב אחד להם, עכ"ל. והיינו כדהתם, דהמנין 
מורה אחדות, ומדיוקא שמעינן דלענין האחוה 

, והכי קאמר: 'לשבור בר' עשרההיו חלוקים ל
ות, הא לאחוה לא. ומייתורא דעשרה הוא באחד

שמעינן דבא לדיוקא, דאם לא תימא הכי לימא 
קרא 'אחי יוסף' לחוד, אלא ללמד עשרה 

 באחדות 'לשבור בר' ולא לאחוה, ונכון".
, רבי אברהם בן את קושיה זו בשם אומרה

רבי מאיר בנימין מנחם הגאון גם הביא  גיאת,
, "ו()ירושלים תר בספרו 'באר בשדה', דאנון

 )פרשת מקץ(: וכך הוא כותב ביישובה
"ומה שכתב רבינו שהיו חלוקים לעשרה 
הקשה התועפת ראם למוה"ר אליקים גאטיניו 
בשם מה"ר אברהם בן גיאת דמאי שנא כאן 
פירש רבינו כן ובפרשת מטות ד"ה חמשת מלכי 
מדין כתב 'וכי איני יודע שהן חמשה, למה 

בעצה , ללמד שהיו כולם הוזקק לומר חמשה
 אחת', ע"כ.

ולענ"ד נראה ]ד[לא קשה מידי, דהתם 
מעיקרא פרטן קרא אחד לאחד וכתב 'את אוי 
ואת רקם' וכו' ואחר כך כתיב 'חמשת מלכי 
מדין' חשיב שפיר 'חמשת' כלל, שכללן קרא 
לכולן ומחתינהו בחדא מחתא, ולזה דרשו התם 
שהיו כולן בעצה אחת ולא היו נפרדין בעצתן זה 

בפרטות אלא כתיב  כא דלא הוזכרומזה. אבל ה
סתמא 'אחי יוסף' בכללות וכתיב אחר כך 
'עשרה', ולזה אמרו שהיו מחולקים לעשרה דאי 
לומר שהיו כולן בעצה אחת למה לי 'עשרה' 
הרי כתיב 'אחי יוסף' וכללן כולם ביחד, אלא 

 ודאי המנין הכא מורה פרטות וחילוק, ודו"ק".
ח"ב, ווינה ) 'נחלת יהושעעוד ראה בספר '

תר"נ. בחידושים עה"ת שבסוה"ס, פרשת 
שהקשה זאת מעצמו, וכך כתב על  מטות(

 דברי רש"י לגבי מלכי מדין:
ולא ידעתי היכן משמע כן, אדרבה "

'חמשת משמע יותר לנפרדים, לחמשת חלקים, 
וכן כתב רש"י בסדר מקץ 'וירדו אחי יוסף 
עשרה' לענין האחוה היו חלוקין ליה, שלא 

הבת כולם שוה, ואיך כתב כאן בהיפך. היתה א
ונראה דדרשינן ליה בריבוי אחר ריבוי, וזה 
שכתב רש"י והאריך 'וכי איני רואה שחמשה 
מנה' דמורה בעצמו על נפרדים, ואמר עוד 
'חמשת' הוי ריבוי אחר ריבוי למעט שלא היו 

 כחמשה אלא כאחד בעצה ובפורעניות שוה".
 

 שטיינא

והנראה לומר בזה דבר מתוק בהקדם הא 
  (:ב א)ת יומא דתנן בריש מסכ

שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין "
כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין, ומתקינין לו 

 ".כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול
פת אמת וכתב רבינו כ"ק מרן אדמו"ר הש

 זיע"א בחידושיו על אתר: 

אפשר הא דתנן  '.שבעת ימים'במשנה "
לומר דכל  'שבעה ימים'ולא  'שבעת ימים'

הן, ואם לא הפרישוהו  חתימים מצוה א שבעהה

 בכדכתי ,ביום א' תו ליכא מצוה דהפרשה כלל
 שבעהדוקא הפרשת  ןכם א 'כאשר עשה ביום הזה'

 ".הוי מצוה ולא פחות

ומחוורתא שכוונת השפת אמת היא ליסוד 
ויקרא על התורה ) בפירושו גדול אותו למדנו רש"י

 (:חכג 

שם  'שבעת'כל מקום שנאמר  -שבעת ימים "
כל  דבר הוא, שבוע של ימים, שטיינא בלע"ז, וכן

 ".לשון שמונת, ששת, חמשת, שלשת

וכן  ,חילוק מהותי ישנו בין 'שבעה' ל'שבעת'
הוא בכל כיוצא בזה: 'חמשה' מול 'חמשת'; 

', שבכל אופן בו נאמר 'עשרה' מול 'עשרת' וכו
המספר עם סיומת של האות ת' הרי שהמספר 
מגיע גם לחדד את הקשר בין המנויים, שאין זה רק 
'שבעה ימים', יום ועוד יום, אלא 'שבעת ימים', 
כחטיבה אחת של שבעה ימים רצופים; לא תוספת 

וראה של יום ליום כי אם מקשה אחת של ימים. 
"ח רבי חיים שלום בספר 'מונחי רש"י' לזקני הגה

הלוי סגל זצ"ל )ירושלים תשמ"ט, ערך 'שבעת' 
מה שכתבנו  . ועוד ראהובהערות אור לישרים שם(

'שבעת הסריסים מאמרנו בתוך  כללות עניין זהעל 
המשרתים את פני המלך' הנדפסים באסופת 

אהרן  'פרפראות למגילת אסתר' )קובץ 'בית
 .(ועמ' קנליון קיז, שבט תשס"ה, וישראל', ג

מהיו והמשנה , השפת אמת שכך, טועןומ
תפסה בלשונה ואמרה 'שבעת ימים' הרי שזה 

אין דין הפרשת כהן גדול אמור אלא אם מלמדנו כי 
כקבוצה אחת של שבעה ימים, ואם  הא נעשוכן ה

  החסירו אפילו יום אחד שוב אין כל מצוה להפריש.

דא אין  ומשמע שהשפת אמת הבין שבכגון
לומר שלשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד, אלא 
אף חכמים ששנו בלשון המשנה 'שבעת ימים 

אלא הייתה כוונתם לא קודם יום הכפורים' 
, 'שטיינא של ימים', שהם שבעה ימיםחטיבה של ל

וככל שאין שבעה ימים רצופים שוב אין מצות 
 הפרשה.

ש אולם לנידון דידן דיינו בכך שבלשון תורה י
כדי לתרץ כמין חומר את , הסיומותחילוק בין 

רבי אברהם אבן גיאת ולהצביע על החילוק קושית 
המהותי שיש בין הפסוקים שהוא אשר הביא את 

, כי הנה רש"י לדרוש כל פסוק באופן אחר
ומהיות , 'ֲחֵמֶשת ַמְלֵכי ִמְדָין'בפרשתינו נאמר 

לן שכל צירוף מספרים המסתיים בת',  דקיימא
כגון 'חמשת', פירושו 'שטיינא', דהיינו חטיבה 

ללמדך ": וקבוצה אחת, הרי ששפיר פירש רש"י
". מה ששוו כולם בעצה והושוו כולם בפורענות

 ,'ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָשָרה'שאין כן בפרשת מקץ בו נאמר 
הרי שבוודאי , 'שטיינא'ולא 'עשרת' במשמעות של 

לענין רש"י: "היה כאן שוויון, ושפיר פירש לא 
תה אהבת האחוה היו חלוקין לעשרה, שלא הי

 ".כולם ושנאת כולם שוה לו

 
 דעת ה'מדרש שמואל'

אותו הטביע רש"י, זה כלל ברור אפס כי לנוכח 
שם דבר הוא, שבוע  לפיו 'כל מקום שנאמר שבעת

' הרי שהראוני כי יש של ימים, שטיינא בלע"ז
שתפס איפכא, הלוא הוא הגאון רבי שמואל די 
אוזידא, בעל 'מדרש שמואל', בפירושו על מגילת 

יצא לאור לראשונה בדורינו )ירושלים שאסתר 
: (טז דאסתר , בפירושו על דברי הפסוק )תשנ"ג(

 ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּוִדים ַהִנְמְצִאים ְבשּוָשן ְוצּומּו"
, "ָעַלי ְוַאל תֹאְכלּו ְוַאל ִתְשתּו ְשֹלֶשת ָיִמים ַלְיָלה ָויֹום

שאין 'שלשת ימים'  אשר שם העלה מדיוק הלשון
 כי אם לימים נפרדים זה מזה:הכוונה 

וכי אפשר לעשות כן,  –"ובמדרש 'לילה ויום 

 'ֲחֵמֶשת ַמְלֵכי ִמְדָין'

האם הכללה מספרית משמעותה סתירה מהקצה אל הקצה בפירוש רש"י: 
    פירוד וחילוק?אחדות ושוויון או שמא 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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מבעוד יום'. כוונתם ז"ל פשוטה, שהוקשה להם  אלא שהיו מפסיקין

שאף אם אחד מעיר ושנים ממשפחה יוכלו לעשות שלשה ימים 
רצופין, כל היהודים הנמצאים בשושן בוודאי שלא היו יכולים לעשות 

, ולא היה ראוי לגזור גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. על כן
כלומר, שלא היו שלשה  כן אמרו 'אלא שהיו מפסיקין מבעוד יום',

ימים רצופין לילה ויום, אלא הפסיקו מבעוד יום ועשו לילה ויום, ואחר 
כך אכלו לילה ויום והפסיקו מבעוד יום ועשו תענית לילה ויום אחר, 

 וכן על זה הדרך עשו השאר.

מה שאמר 'שלשת ימים' ולא אמר 'שלשה  ואפשר שבזה ידויק
צופין, וזהו שאמר 'שלשת ימים' ימים לילה ויום' להודיע שלא היו ר

שהוא סמוך, כלומר שלוש של ימים, דהיינו על ידי שהיו מפסיקין 
מבעוד יום, ובזה בוודאי שהייתה תקנה שרוב הציבור יכולים לעמוד 

 בה".

אולם האמת היא שדווקא מכאן הוא שיש להביא ראיה 
מפורשת איפכא, שהרי מוכרח למעלה מכל ספק שדעת חכמי 

להיפך משיטה זו שנתבארה בדברי המדרש שמואל, הגמרא הוא 
אמר רבי מאיר: מעשה ": ב(-אבמסכת יבמות )קכא  אמרו שהרי

תניא, אמרו לו ... לבור הגדול, ועלה לאחר שלשה ימיםבאחד שנפל 
אילימא דלא  .לרבי מאיר: אין מזכירין מעשה נסים. מאי מעשה נסים

ועוד  ."תאכלו ואל תשתוב: וצומו עלי ואל אכיל ולא אישתי, והכתי
אמר רב: שהעביר יום  '.ויעבר מרדכי"'(: טו א)מסכת מגילה אמרו ב

 -יום טוב ראשון של פסח ", ופירש רש"י: "ראשון של פסח בתענית
שהרי בשלשה עשר בניסן נכתבו האגרות וניתן הדת בשושן, וארבעה 
עשר וחמשה עשר וששה עשר התענו, ובששה עשר נתלה המן 

 ."בערב

'שלשת ימים' דעת חכמי הגמרא היא ששכאן להדיא פורש מו
צום רצוף של שלשה ימים ולא הפסיקו באמצע באכילה  והיאלו 

, כך שברור שלדעתם 'שלשת ימים' היינו 'שטיינא של ימים', ושתיה
 ללא כל הפסק ביניהם.

 
 אופן הלימוד בספרי

והנה כל האמור עד כה הוא לפי פירוש רש"י שהלימוד הוא 
מכוח מה שמעצמנו אנו רואים שחמשה מלכים מנה הכתוב, ואם 
בכל זאת נאמר 'חמשת מלכי מדין' הרי שבזה בא הכתוב ללמדנו 
ששוו כולם בעצה. אולם ראיתי לרבינו כ"ק מרן אדמו"ר השפת 

 :(פרשת מטות)ליקוטים עה"ת, שכך כתב אמת זיע"א 

 אעיין רש"י. ובספרי משמע דקשי '.חמשת מלכי מדין'בפסוק "
ודרשו חמשת מלכי מדין שבעצה אחת  ',מלכי'להו כפל מלת 

 צה".נשתתפו כי מלכי הוא תרגום של ע

רש"י הוא לפי ושפיר ייתכן כי הספרי שמיאן לדרוש כפירוש 
 דהוה סבירא ליה כקושייתו של רבי אברהם בן גיאת, שאין המנין

, ולכן פירש שהלימוד הוא מורה אלא על הפירוד ולא על השוויון
 .מכפילות הלשון

ובעמדי זה עתה בפניא דמעלי יומא דהילולא של רבינו האור החיים 
 אמרתי להעתיק את דבריו על פסוק זה: יום ט"ו תמוז, הקדוש, 

ואת מלכי וגו' חמשת וגו'. טעם שהוצרך הכתוב להזכיר מניינם, "
מלכי 'לומר שנהרגו יחד זה עם זה וראו זה את זה במפלתן. ואומרו 

אולי שנתכוין בכפל הדברים לומר שהרגום בידיעה  ,פעם ב' 'מדין
 ".שהם מלכי מדין ולא בהסח הדעת

דין , שהלוא דרשת חז"ל שהיו מלכי מעל דבריו ויש להעיר קצת
או מכפילות כפירוש רש"י בעצה אחת נלמדת או מהזכרת מניינם 

, כך שממה נפשך לא היה לרבינו כפירוש הספרי הזכרת 'מלכי מדין'
בכדי הם בוודאי בא מאת שתי קושיות אלו, שהרי אחד להקשות 

 .ללמדנו שהיו המלכים שווים

 

 הכבוד היחידי שנשיא רשאי לתבוע עבור עצמו...

 (.ב, ל) 'וגו המטות ראשי אל משה וידבר

, מחסידיו אחד את והוכיח אחד יום עמד: ל"זצ ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה

 הכול שיהיו ותובע בתקיפות נוהג שהוא הבריות עליו שקבלו, קהילה ראש

 .כבוד לו חולקים

, בתורה מוצאים אנו - ין'מרוז ק"הרה לו אמר - בלבד אחת פעם רק - 

: י"רש אומר" המטות ראשי אל משה וידבר" הפסוק על. לנשיא כבוד שחלקו

 כבוד שנתנו", ישראל בני לכל כך ואחר, תחילה ללמדם לנשיאים כבוד חלק"

 - זה כבוד. תחילה אותם לימדו ושבועה נדר דיני שאת, בכך לנשיאים מיוחד

 האחד הכבוד הוא - במשניות ופרק בחומש פרשה נשיא ללמד מקדימים שיהיו

 .לעצמו לתבוע רשאי שהנשיא, והיחיד

 

 השכר לפי הטורח

, לא) המאות חמשמ נפש אחד... המלחמה אנשי מאת לה׳ מכס והרמת

 .החמישים מן אחוז אחד קחית ישראל בני וממחצית: "אומר הוא ולהלן(. כח

 מחמש אחד אחוז רק לקח לצבא היוצאים מןמסביר בספר "על התורה" 

 ,כפיים ובזיעת בעמל, נפש במסירות רכשו אשר את רכשו הם כי. מאות

 רווחי מתוך ורכושם. למלחמה יצאו ולא בעורף שישבו מאלה כן שאין מה

 .הטורח לפי השכר, יותר לתת צריכים הם, בנקל להם בא המלחמה

 

 

 ענה כסיל כאיוולתו...

 (.ו, לב) פה תשבו ואתם למלחמה יבאו האחיכם

 והתגרה זה של כלבו לו נטפל, אחד" משכיל" של לביתו נכנס רוכל יהודי

 ולאחיך תשיך לנכרי": פסוקך לכלב לו פסוק יהודי' ר: לרוכל המשכיל אמר. בו

 פוסק שאני עד: רוכל אותו לו השיב. ממך וירפה( כא, כג דברים) "תשיך לא

: שלך פסוקך לך שאפסוק מוטב, בו ומרגיש מבין שאינו, זה שוטה לכלב

 "?...פה תשבו ואתם למלחמה יבואו האחיכם"

 

 לימי בין המצרים:

 טעם שנוהגים לסיים דרשה ב"ובא לציון"...

מנהג ישראל, שכל רב מסיים את דרשתו במשפט: "ובא לציון גואל במהרה 

בדרך צחות: הרבנים,  רבי עמרם בלום אב"ד אויפאלוביאר הגאון  .בימינו אמן"

, שהן לסבל, ך כלל, לא יודעים לקצר בדבריהם ואומרים דרשות ארוכותבדר

. הדרשה נדמית למאזינים כל כך ארוכה שהם למשא ולטורח על השומעים

 משוכנעים, כי לא יהיה לו סוף לעולמי עד. 

אך כשהרב הדרשן בכל זאת מתקרב לסוף, מתחילים השומעים להאמין 

יה סוף לגלות שהיא ארוכה מאוד. שכמו שהיה סוף לדרשה ארוכה זאת כך תה

   לכן ממילא מסיים הרב "ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן"...

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועחידוד וצחות הקשורים דברי 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 
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