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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים  –אשרי האיש 

והארות מכל הדורות / 

 ישראל אברהם קלאר
אומר: המזמור אשרי האיש גו'. רבי יודן 

 הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

אשרי מי שמתגבר על יצרו 

 כ'איש'!!
עודנו עוסקים בחברותא במסכת עבודה 

זרה דף י"ט עמוד א': אשרי איש ירא ]את[ 

ה' )תהלים קיב, א( אשרי איש ולא אשרי 

אשה?! אמר רבי עמרם אמר רב: "אשרי מי 

 שעושה תשובה כשהוא איש". רבי יהושע

בן לוי אמר: "אשרי מי שמתגבר על יצרו 

 כאיש".

עד כה העמקנו יחד בדיוק הגמרא 'אשרי 

איש ולא אשרי אשה?!', ניסינו להבין היטב 

מהו 'איש'. כעת נעבורה נא לדרשות, 

"אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש", 

 "אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש".

בעיון יעקב ביאר כי רב עמרם שדרש 

שרי מי שעושה תשובה כשהוא בשם רב "א

איש" סבר כשיטת ר' אבהו )בברכות לד,ב; 

סנהדרין צט,א; ועוד( שאמר "מקום שבעלי 

אין צדיקים גמורים יכולים תשובה עומדים 

" )עי"ש הגירסא(, ורבי יהושע בן לוי לעמוד

שדרש "אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש" 

סבר כשיטת רחב"א בשם ר' יוחנן )שם( 

צדיקים גמורים גדולים יותר שלדבריו 

 .מבעלי תשובה

 אובספר 'תרומת הדשן' לרבי צמח הכהן

ביאר באופן נוסף, שנחלקו אם יש אשרי גם 

 למי ששב בימי הזקנה, עיי"ש.

שלפי  בומאידך גיסא, ראה ב'ויקרא יצחק'

דעתו האמוראים כלל לא נחלקו, אלא שרב 

עמרם אמר בשם רב שיותר אשריו כשנושא 

והמצוות מנעוריו, ורבי יהושע עול התורה 

ואמר כי בכל זאת עד יום  הוסיףבן לוי 

מותו עדיין יהיה אשריו אם יתגבר על יצרו 

וישוב. ובאמת מצאנו בכמה ספרים 

                                                             
חלק ו, לבושים לש"ס, לעירובין, עמוד לד;  א

 .ולפרה, עמוד קסה
 .לר"י עטייה דף פ ט"ד, איכה ג, כז ב

שהתייחסו לדרשות אלו כמעט כמו דרשה 

 . גאחת

דרשת ריב"ל: אשרי מי שמתגבר על יצרו 

 כ'איש'

נעסוק הפעם בדרשה השניה, אשרי מי 

ל יצרו כ'איש'. נראה שיתכן שמתגבר ע

לפרשה, בדומה לפירוש הנזכר בבינה 

שמשמעות "כאיש" היא שלא באה  דלעתים

התעוררותו על ידי השפעה שקיבל מאדם 

אחר בלבד, שאז הוא כנקבה שהיא רק 

"מקבלת", אלא התעוררותו באה לו גם 

מעצמו, ששכלו משפיע שפע שלמות על 

 עצמו.

ר לא אשרי המתגבר על יצרו כאיש אש

 הלך בעצת הגוף היצר

והנה אם נראה את כלל הפסוק 'אשרי 

האיש אשר לא הלך בעצת רשעים', לאור 

דרשה זו, שמא יתכן ש"עצת רשעים" 

, וכן "דרך יצרהאמור כאן הכוונה לעצת ה

חטאים" ו"מושב לצים". ובאמת שגם בלאו 

הכי פירשו רבים כי 'בעצת רשעים' הכוונה 

  התקוני זהר!ביצר היצר, וכן משמע גם ב

"רשעים"  -ומה שנאמר בלשון רבים 

הגוף וכדו', נראה לבאר שהרשעים הם: 

  והיצר!

חובות ויסוד הדברים ממה שכתב ב

חתם שהגוף מצטרף עם היצר, וב והלבבות

אכן מבאר כך את "ובמושב לצים לא  זסופר

של  לגוף והיצרישב", ש"לצים" הכוונה 

 חברכת אברהםאדם אחד. וכעין זה ב

שהבחירה בידו אם להתאחד נה זו, ממש

עם היצר טוב שאז יהיו שנים לצד הקדושה, 

                                                             
ראה בספר עוללות יהודה שהזכיר כעין דרשה  ג

ממוצעת בין שתי דרשות הגמרא: "אשרי מי 

שמתגבר על יצרו כשהוא איש". ובלדוד ברוך 

צירוף דרשות באופן אחר: "אשרי מי הזכיר גם כן 

שעושה תשובה כשהוא איש ומתגבר על יצרו אז 

 כאיש גיבור".
 .ר"ע פיגו, חלק 'עת קץ', דרוש נו, דף סג ט"א ד
 .תקון יג, דף כז,ב ה
 .שער עבודת האלקים, ריש פרק ב ו
על התורה, פרשת שלח, ד"ה ויקרא משה,  ז

ומצוין בהערה: "כתב ידי העתקת הג"מ ר' 

-ליעזר בר"י ז"ל" ]באחת ההדפסות ציינו: תקנדא

תקנח[. והובא גם בחתם סופר על התורה חלק ג, 

 עמוד קכז, ד"ה שנים, עי"ש.
סלונים, חלק א, עמ' רכא, פרשת ויקהל, ד"ה  ח

 .'עוד אפשר בזה'

ואז הם  מתאחד ח"ו עם היצר  הרעאו ש

 . ובחרת בחיים.שנים לאידך גיסא

 

הלכות החג / הרב יצחק 

יעקב פוקס שליט"א, 

מח"ס 'הכשרות' 'תפילה 

כהלכתה' 'הליכות בת 

 ישראל'
 הלכות חג הפסח תשע"ז )א( 

 אור ליום שלישי ט"ו ניסןליל הסדר חל 

ממשיכים  – הלכה למעשהראשית דבר, 

להרבות בשמחה! גם בחלוף ימי הפורים, 

כדברי רש"י  בחודש ניסןימי אדר ואף  כל

בימי  –תענית כ"ט ע"א: "מרבים בשמחה" 

שנעשו בהם ניסים לישראל וניסן  אדר

". וכן פסק בשו"ת חתם סופר פסחפורים ו

בעבודה זו, של  או"ח, קס"ה.   "וממשיכים

הריבוי בשמחה, מיום ליום, על ידי 

, ובכל התחדשות השמחה מדרגות רבות

דרגה תגדל הכרת הטוב לבורא, ותתרבינה 

הגר"א דסלר זצ"ל  –הנדיבות והאהבה" 

 .125ב"מכתב מאליהו" חלק ב עמ' 

* 

 שואלין ודורשין
"שואלין : טור ושולחן ערוך תכ"ט, א

לפסח שלשים ודורשין בהלכות הפסח קודם 

 "יום

והרי במסכת מגילה  שואל "בית יוסף":

ל"ב נאמר: תיקן להם משה לישראל שיהיו 

 ? בפסח פסחדורשים הלכות 

הלכות הפסח מרובות  א.ועונה:  

ומורכבות, כללים ופרטים, ויש ללמדן 

לבררן ולשננן במשך שלשים יום לפני החג. 

והנאמר דורשים "בפסח", היינו בטעמים, 

וינו במצוות החג, וכמובן, מדוע נצטו

הנאמר "שואלין  ב.בהלכות יום טוב 

ודורשין" היינו, לעניין תלמיד השואל: בכל 

ימות השנה, תלמיד השואל בשיעור שאלה 

שאינה כעניין הנלמד, אין הרב צריך לענות, 

אין זה דרך  ב.הדבר מבלבל השומעים.  א.

ארץ. אבל בכל שיעור הנמסר מלאחר 

שהוא, כאשר הצביע פורים, בכל נושא 

 -תלמיד ושאל שאלה הקשורה לפסח 
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נחשב כ"שואל כעניין" ויש לענות לו 

 בשיעור.

* 

מעשיות של  –השלכות הלכתיות 

 "שואלין ודורשין וכו' שלשים יום"

"כתבו  משנה ברורה סוף סי' תלו: .1

האחרונים, כל שלשים יום צריך לעיין בכל 

דבר שעושים, שלא יישאר בו חמץ באופן 

 א. למעשה: לא יוכל להסירו בנקל". ש
אין  ב. מפסיקים לאכול בחדרי שינה.

מגלגלים  ג.אוכלים מעל ספר פתוח.  

בפקלע'ך ששולחים עם  ד. השטיחים.  

ילדים לבית הכנסת עדיף לשים  דוריטוס 

 או במבה ולא ביסלי שהוא חמץ גמור.

.  חק יעקב תלג, כג שו"ע הרב והגר"א 2
דים בדיקת חמץ מפורים ניתן להק שם:

בארון או חדר שנוקו. בתום הניקוי, בלילה 

לאור  –לאור נר או פנס.     ביום מואר  –

השמש, בלא ברכה ובלא הנחת פתיתים. 

ותמיד יישאר חדר או מקום שלא נבדק, 

שער הציון  –לזכות בברכה בליל י"ד ניסן 

תלג, ה.     בדיקה מוקדמת שנעשתה לפני 

 אינה מועילה! –פורים 

העוזבים  ב:-שולחן ערוך תלו, א  . 3

ביתם לאחר פורים אפילו יחזרו לאחר פסח, 

חייבים בבדיקת חמץ בלילה לפני נסיעתם 

בלא ברכה( או  –)אם הוא לפני ליל י"ד 

ימנו מי שיבדוק בביתם בליל הבדיקה 

 בשליחותם.

הערת הגרש"ז אויערבך זצ"ל במעדני 

: "היוצא מביתו קודם ל' יום שלמה עמ' ד

פני הפסח, ]לפני פורים[ להיות במקום ל

אחר עד לאחר ימי הפסח, ואפילו בתוך 

העיר, כגון שהלך להוריו, ויודע בוודאי 

שלא יחזור לביתו כל החג, אין צריך לבדוק 

בלילה שלפני יציאתו, או לחזור לביתו 

לבדוק בליל י"ד, דנכלל בדין דהיוצא 

בשיירא, דאמרינן קודם שלשים יום, אין 

 בער.זקוק ל

* 

כמה מעלות טובות לפסח תשע"ז 

 למקום עלינו
שיש אומרים, שמבנה הפסח יש לציין, 

" לעקרת הבית ולכל ידידותיתשע"ז הינו "

בני הבית, בשונה מן השנים האחרונות, 

שהיה ליל הסדר בליל שבת קדש, השנה, 

יומיים לפני ליל הסדר, יחול "פסק זמן", 

מהניקיונות, ומהקרצופים, ההכנות 

יום י"ב  –והקניות, ובהגיע "שבת הגדול" 

באה מנוחה"   –"באה שבת בניסן, יתקיים: 

ם ינוחו יגעי מנוחתך... "ושמה ידידות "

כדת נפש משיבה",  משובחת כוח" ב"שינה

", לקרוא כנהוג, מן דרור יקרא לבן ובתו"

ההגדה, וללמוד ולהתכונן בנחת לקראת 

ליל הסדר. כמובן, שהזריזים יכינו לשבת 

כשרים  –את רוב המאכלים והסלטים 

ומאכלי החמץ והחלות וכו' עטופים  לפסח,

יניחו  פעמיים, שאותם-היטב בתוך כלים חד

 על הפלטה או הבלע'ך המצופים. 

פרשת  –ובס"ד במוצאי "שבת הגדול ....

בירושלים   לשון זירוז","אין צו אלא  –צו" 

      19:42  -באזור המרכז והצפון    19:40 -

   20:20 –רבנו תם     19:41 –ובאזור הדרום 

ניגש, כל עם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, 

ברעננות בכוחות מחודשים, במרץ, 

גמר מבצע פסח ובהתלהבות אל השיא, 

, כאשר לפנינו, הזמן ה"מסוגל" תשע"ז

יום א' לסיום  – האחדיומיים תמימים, 

יום  -השני הניקוי וסילוק החמץ מהבית.  ו

ב', לסיום הבישולים והכנת ה"סדר" והבית 

 הפלא ופלא !!! -לקראת החג  

* 

 בין פורים לפסח
אדר:  שבת "כי תשא" כ' – פרשת פרה

"זאת חוקת  –מוציאים ספר שני וקוראים בו 

התורה אשר צווה ד', וייקחו אליך פרה 

.  כ"ב(-אדומה תמימה וגו' )במדבר י"ט, א

"כדי להזהיר את ישראל שיעשו פסחיהם 

בטהרה" )רש"י מגילה כ"ט ע"א( "ולפיכך 

קוראים פרשה זו, כדי להתפלל לפניו 

יתברך, שגם עלינו יזרוק מים טהורים 

במהרה" )לבוש, סי' תרפ"ה ומשנ"ב שם(. 

יש אומרים, שחיוב קריאת פרשה זו הוא מן 

אין אומרים "אב הרחמים" ואין התורה... 

  נשמות.מזכירים 

אור ליום שישי כ"ו המעבר לשעון קיץ  

עש"ק "מברכים", "פרשת החודש",  אדר

פקודי "חזק"  מזיזים את -פרשת ויקהל

דימה, ק – קיץדימה בשעה )קמחוגי  השעון 

 זור(. שימו לב!   למחרת יום שישי:ח –ורף ח

סוף זמן קריאת שמע    6:37 – נץ החמה

לכתחילה  -סוף זמן תפילה    8:57 – )מג"א(

 –בדיעבד, )חצות היום(   10:43 – )הגר"א(

פקודי, -שבת ויקהלהדלקת נרות     .12:45

 –ירושלים פרשת החודש ושבת מברכים: 

  18:28 –צפון   18:33 –מרכז הארץ   18:11

 –ירושלים  מוצאי שבת:    18:35 –דרום 

      19:32–מרכז, צפון ודרום הארץ   19:30

 20:11 –רבנו תם 

עם גמר קריאת פקודי חזק: -ויקהל שבת

הפרשות האחרונות של חומש שמות 

פקודי", על ידי הקורא, לפני -"ויקהל

שהעולה מברך את הברכה האחרונה, 

אומר הציבור: "חזק חזק ונתחזק", והעולה 

עצמו לא יאמר עם הציבור, כדי שלא 

להפסיק בין הקריאה לברכה, ולכן יש 

קריאה, למהר ולסגור את הספר, עם תום ה

כדי שלא יחשבו שגם המילים "חזק חזק 

 וכו'" כתובות בתורה.

ספר נוסף,  מוציאים פרשת החודש:

וקוראים בו: "ויאמר ד' אל משה ואהרן וגו' 

החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא 

כ(, -לכם לחדשי השנה וגו'" )שמות י"ב, א

פרשה, שכל מצוות חודש ניסן מפורשות 

מ"ו   -פרק מ"ה, ט"ז  בה. מפטירים ביחזקאל

 י"ח.  -ופרק מ"ו, א

בליל  -יהיה  המולד  ברכת חודש ניסן:

 10שלישי בשעה שבע וארבע דקות ו 

השלישי חלקים.   ראש חודש ביום 

הבעל"ט.  בברכת "יחדשהו הקב"ה עלינו 

", כיון שעד ולגשמים בעיתםוכו' אומרים: "

פסח עדיין זמן גשמים )דעת הגר"ח 

קנייבסקי שליט"א בספר "ולגשמים בעיתם" 

, יש מוסיפים ובני ספרדעמ' קצ"ד ורל"ט(. 

גם: "ולטללי ברכה" כיון שמפסח הוא זמן 

אין הגהות איש מצליח לבא"ח.   -הטל

"אב הרחמים"  אבל במנחה  אומרים

 צדקתך". אומרים:

 ום שני  כ"ט אדרי - ערב ראש חודש ניסן

תפילת "יום כפור קטן". רבים עולים  –

לקברי אבות וקברי צדיקים. מכיוון שלדעת 

רבי יהושע בניסן תחילת השנה שאז נברא 

העולם, ולכל הדעות, ערב ר"ח ניסן נערכים 

לקראת החודש בו עתידים להיגאל, 

 במהרה.

"החודש  – ראש חודש ניסן -יום שלישי 

אותיות   - "לכם" -הזה לכם ראש חודשים" 

אב  -" אביבמלך לחודשי השנה. "חודש ה

לי"ב החודשים.   מרן החת"ס זי"ע הזהיר 

למניינם, -שלא לקרוא לחדש ינואר

 -"הראשון", כי לנו אין אלא ראשון אחד

.    במשך כל ניסןלחודשי השנה, ראשון 

ובני  חודש ניסן אין אומרים וידוי ותחנון,

ספרד אין אומרים "למנצח יענך וגו'" בין 

"אשרי" ל"ובא לציון" כל החודש. ובני 

אשכנז, אומרים, פרט ליום טוב וחול 

המועד.   אין מתענים בחודש ניסן פרט 

לתענית בכורות ותענית חלום. ויש שאין 

 עולים בו לקברים.

* 

 עיקרי דיני ברכת האילנות
"היוצא בימי ניסן  שו"ע או"ח רכו, א:

וראה אילנות מוציאים פרח,  אומר: "ברוך 

אתה וכו' שלא חיסר דבר בעולמו, וברא בו 

בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם 

 בני אדם".

מברכים, כשרואים שני אילנות מאכל  א.

 יחד, אפילו מאותו מין.  

כשרואים לבלוב הפרח )"הניצנים  ב.

 –קראו לניסן נראו בארץ"( על כן, בבבל 

"ניצן". ואח"כ נקבע ל"ניסן", על שם הניסים 

 שנעשו בו. 

לכתחילה אין לברך על אילן שבשנות  ג.

 עורלה או המורכב.   

חשש  (1לכתחילה אין לברך בשבת   ד.

תלישה, כשם שאסור להריח בעץ שיש בו 

( 2  פירות, בשבת, "שמא יעלה ויתלוש פרי"

ה שעל ידי הברכ -משום איסור בורר 

מבררים את ניצוצות הקדושה מן הצומח 

 )כף החיים, שם(.   

 -מי  שלא ראה כלל אילנות בניסן  ה.

כל עוד לא נשלם  -יכול לברך אף באייר 

הפרי. ראה אילנות בניסן, ולא ברך, יכול 

 לברך באייר רק כאשר נראים עדיין פרחים.

 

 ניקוי הבית לקראת הפסח 
"ומה שנהגו אמותינו מאז ומעולם 

, יותר מן הנצרך באמתהרבות בעסק זה ל

על פי שאמרו במדרשות, כי חמץ בפסח 

"שאור שבעיסה" וכלה גרש יגרשנו מכל 

מבואותינו וסתרי לבנו ויחפשו בחורים 

 .תשובת הרדב"ז ג, תקמ"ו -ובסדקים" 

אכן, ערבי פסחים הינם ימים קדושים, 

בהם כל נפש יהודית מתעלה, בהתאם 

ואמת, שכל האדם  לדרגתה, "כי ידוע הדבר

נפעל כפי פעולותיו" )ספר החינוך מצווה 

 



 

 3עמ' 

ט"ז(, ותוך כדי העמל, היגיעה והטרחה 

המרובה, חשים כולם בפועל, עד כמה, יחד 

עם הניקיון הגשמי, בד בבד עם המירוק 

-והקרצוף של הכלים, והחיפוש הבלתי

מתנקה גם כן  –נלאה אחר כל פירור חמץ 

 כך פולטו".   "כבולעו –הנפש, ניקיון רוחני 

הגאון הקדוש ראויים להיזכר דבריו של 

 רבי קלונימוס קלמיש מפיאסענצא זיע"א

באחד ממאמריו ב"חובת התלמידים": 

"קדשינו ז"ל אמרו, שחג הפסח בחינת 

אהבה, לפי שהאדם מרגיש בעליל את כל 

מצוות הפסח, זהירותיו ודקדוקיו, ומתוך 

, חביבות ואהבה, רץ בכל כוחו, הבן ]והבת[

לקיים מצוות האב...  רוצה הוא לכנוס כל 

כולו לחורים ולסדקים, קופץ הוא על 

התנור, מכניע ודוחק עצמו אל תחת 

למיטה, כי הלב עורג ודעתו אינה מתקררת, 

ומעתה כמעט קשה לו כבר לדבר דברים 

שאינם מענייני הפסח, להגעיל הכלים, 

לקנות מה על פסח... זהו כל דבוריו 

 לו שקוע הוא בהפסח".ומחשבותיו ובכו

 

 

הרגשים / הרב יהודה 

 נקי
ה, ַכי ת ְלכו ְוֵנְלכָּ  "ַלְקַראת ַשבָּ

ה" כָּ  ַהיא ְמקֹור ַהְברָּ
אמרו חז"ל )שבת י:( "אמר הקב''ה 

למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 

שמה ואני מבקש לתנה לישראל לך 

והודיעם". ברוב חיבתו ואהבתו לעמו 

יקרה מפז ומפנינים  ישראל נתן להם מתנה

אשר כל חפציך לא ישוו בה, את 'יום 

השבת קודש' בה מתעטרים בנשמה יתירה 

המכתירה בכתר עליון. ועל ידה יכולים 

לזכות לטעום ל'מעין עולם הבא', אשר על 

עוה"ב נאמר )ישעיה יא,ט( 'ומלאה הארץ 

 לראות עוזך וכבודך. –דעה את ה'' 

העולם הזה מורכב מחומר וצורה, 

שמיות ורוחניות, כוחות המנוגדים זה לזה. ג

מחד גיסא רוח האדם עולה למעלה, 

שואפת מצפה ומייחלת להתקרב ולהדבק 

ליוצרה, ומאידך גיסא יש באדם רוח 

בהמיות אשר מורידה ומושכת אותו כלפי 

מטה בעידון הגוף הגשמי. ובעבור חפץ 

השי"ת שעמו ישראל יעבדוהו בלבב שלם 

ם הזה מצוות שעל נתן להם בתוככי העול

 ידם יוכלו להתקרב ולהדבק אליו יתברך.

יום השבת קודש מהווה אצל ישראל 

כעולם טמיר ונעלם, נעלה ומרומם מכל 

הווי ששת ימי המעשה. אפילו מי 

 –שמתרומם בשבת בגדר טעימה בעלמא 

כבר מתקיים בו 'חיים זכו', וכנאמר 

בתהילים )לד,ו( 'הביטו אליו ונהרו ופניהם 

רו', ההבטה בפני אלוקים חיים הוא אל יחפ

הגורם לאדם לנהור לעבר חיים של קרבת 

אלוקים. וכבר אמרו חז"ל כי תלמיד חכם 

נקרא 'שבת', והיינו משום שכל חייו הם 

חיים נעלים ומרוממים המשולים בדמיונם 

ליום השבת. וזה היה חפץ ה' בנותנו את 

יום השבת, שכל יהודי באשר הוא ובכל 

יוכל לזכות להתרעננות מצב שנמצא, 

רוחנית ולחוות את ההרגשה הנעלית 

להיות קרוב למלך מלכי המלכים. 

וכאימרתו הק' של מרן הר"ן מלעכוויץ זי"ע 

גאנצע וואך ווי די וואך, חאטשי שבת' -'א

]תרגום: כל השבוע איך שהיה נראה, אך 

לכה"פ יקדש השבת[ והאמת שאין זה כלל 

תחילה' כי מצב של 'בדיעבד', אלא הוא 'לכ

לזה נתן הקב"ה את יום השבת בשביל 

שיזכה לטעום על ידה 'מה רב טובך' את 

אושר החיים של איש היהודי בעת אשר 

 הוא דבוק בו ית'.

וכך שהצטיירה לה תמונה נפלאה של 

עבדי ה', אשר המחזה הנגלה  -חסידי קמאי 

לעיני הבא במחיצתם ביום השבת הוא 

חדשות. אווירת הרוממות ורוח טהרה והת

ובפרט התבטא באין אומר ודברים בעת 

ה'שבת אחים גם יחד' ביושבם באהבה 

וריעות כשנשלבים ונעשים לאבוקת אש 

אש  –להבת שלהבת היוקדת באש קודש 

אהבת ה', ומזמרים שירות ותשבחות למלך 

ל חי וקיים. לעיתים דומה היה שנפשם -א

עלולה להפרד מגופם, ולהגיע לכדי כלות 

 וקים.הנפש אל האל

על הנהגה קדושה זו לשבת יחדיו יהודים 

בליל שבת קודש שמרו מכל משמר ולא 

וויתרו עליה, וכדברי היסוד העבודה זי"ע 

שהפליא למאד בענין זה וכלשונו: 'והעיקר 

בו אהבת חברים יראי ה' היושבים ביחד 

ומעוררים זה לזה באהבה ויראת ה' 

ובחיבוב השבת וחיבוב כל המצות 

חה ועונג בשירות ותשבחות ומעוררים שמ

כמו בהלולא דמלכא'. ואף בדור שלאחריו 

כתב הבית אברהם זי"ע במכתב לחסידיו 

'כי לולא דמסתפי היה אומר שצריכים 

ללכת במסירות נפש לשבת אחים בליל 

ש"ק', ואכן היו דברים מעולם שחסידים 

נקלעו למצבים שונים כגון בזמני פרעות 

ני דרכים ומלחמות וכיוצ"ב מצאו כל מי

בשביל ליישב בצוותא חדא עם יהודים 

 ליל שב"ק(.-ב'פראטיג צו נאכט' )

וכל זאת ביודעם כי ענין זה הוא אצלם 

כאבר שהנשמה תלויה בו, וללא הזמן 

הגדול הזה עת השתפכות הנפש ברגשי 

קודש בצמאון לה' הרי ח"ו יתייבשו 

מבחינה רוחנית ובלא זה אין להם חיים. 

זי"ע היה נוהג לספר  ומרן הברכת אברהם

על אותו יהודי זקן מסלונים, שאחר ששמע 

מה שאמר היסוה"ע על גודל הזכות של 

הישיבה בצוותא עם יהודים בליל ש"ק, 

אמר: "כך אמר הרבי, אם כן מהיום והלאה 

אבוא תמיד! גם אם על בטני אתגלגל ועל 

ארבע אזחל, אבוא לשבת בליל ש"ק עם 

 יהודים יחד!".

כשכל זאת תחת ומה רב ערכה 

התקשרות בלב ונפש למנהיג האיש העומד 

על העדה, המהווה כצינור שפע רוחני מן 

השמים, ומרים את המסתופפים בצילו 

לעורר ליבם לאביהם שבשמים, בסערת אש 

קודש. וכפי שמסופר על חסיד סלונים ששח 

לרבו מרן הנתיבות שלום כי קשה לו לבוא 

לשבות בצילו בהיכל ביהמ"ד במרכז 

החבורה בירושלים מפני הצפיפות הנוראה 

שמקשה לו על היישוב הדעת בתפילות 

ובמשך יום השבת, ואולי עדיף שישאר 

בעירו כפי הרגלו בימי השגרה. ענה לו 

הרבי: 'דע לך כי יש דברים גדולים, ויש 

דברים קטנים, להיות במחיצת  הרבי זה 

 דברים גדולים...'. -בכלל 

ת  ה אֶׁ ֵאל"ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ ל ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ  כָּ

ר ִצוָּ  ִרים ֲאשֶׁ ה ַהְדבָּ ם ֵאלֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ה ה' ַוֹיאמֶׁ

ה ְמ  שֶׁ ת יִָּמים ֵתעָּ ם: ֵששֶׁ ה ַלֲעשת ֹאתָּ אכָּ לָּ

ש ַשבַ  ם ֹקדֶׁ כֶׁ תֹוןוַביֹום ַהְחִביִעי ִיְהיֶׁה לָּ  ת ַשבָּ

ב(, האפשרות היחידה -לה'" )שמות לה, א

דש את היום לעשות ולקיים את דבר ה' לק

השביעי ולנוח בו בחיבת כשושנים סוגה, 

היה על ידי שהמנהיג מקהיל את כולם 

לשבת אחים גם יחד. ועד כדי המדרגות 

הנעלות המוזכרות בתפילת 'אתה אחד': 

ת וֶׁאֱ  ה. ְמנוַחת ֱאמֶׁ בָּ ה וְנדָּ מונָּה. 'ְמנוַחת ַאֲהבָּ

ַטח ְמ  לֹום ְוַשְלוָּה ְוַהְשֵקט וָּבֶׁ ה נוְמנוַחת שָּ חָּ

ה', זו היא אכן  ה בָּ ה רֹוצֶׁ ַאתָּ ה שָּ ְשֵלמָּ

המנוחה הגדולה ביותר בה יהודי טועם 

מעט מהווי חייהם של חסידים ואנשי 

מעשה, שראשם מגיע השמימה, ומנותקים 

כליל מהבלי העולם הזה, עושים מלאכתם 

 ארעי ותורתם קבע. 

ְדשֹו, ַכי ם בָּ  "ַהֵםַניַח ְלַעםֹו ְביֹום ַשַבת קָּ

ֶהם" ַניַח לָּ ה ְלהָּ צָּ  רָּ

 

ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י 

צברי שליט"א, רב ומו"צ 

בעיר אלעד ומח"ס ויען 

 יוסף, שלחן מלכים ועוד
תורה שלמדו הנשים בפתח אוהל 

 מועד
ֶשת ַוַיַעׂש ֵאת ַהַכיֹור ְנֹחֶשת ְוֵאת ַכמֹו ְנֹח 

ְבאו ֶפַתח ֹאֶהל ֵעד מוֹ  ְבַמְרֹאת ַהֹצְבֹאת ֲאֶשר צָּ

 )לח, ח(

הספורנו פירש: אשר צבאו פתח אהל 

מועד, לשמוע דברי אלקים חיים, כאמרו 

)לעיל לג, ז(: 'והיה כל מבקש ה' יצא אל 

אהל מועד', ואותן הנשים מאסו עניני 

תכשיטיהן והקדישומראותיהן להורות 

 שאינן צריכות עוד להן, ע"כ.

וצ"ב, הא קיי"ל שאין מלמדים תורה 

, א; רמב"ם פ"א מהל' לנשים )סוטה כא

ת"ת הי"ג, עיי"ש(, וכיצד למדו תורה הנך 

 נשי בפתח אהל מועד.

 ונראה לתרץ שאלה זו בכמה אנפי: 

א. הנשים בקשו לשמוע את פסק ה' 

ראשית, נראה לבאר את הדברים,  בעניינם:

עפ"י דברי הגר"י עומיסי, מחכמי תימן, 

בספרו "ילקוט רועים" עה"ת, ]והבאתיו 

"אלא בספרי שלחן מלכים שמות[, וז"ל: 

לומר לך: כשהנשים הביאו תכשיטיהן, הן 

הביאו אותן יחד עם מתנות ותרומות בני 

ישראל, ונתערבו התרומות ביחד, ואיש לא 

יוחד. אבל נשות ישראל הבחין בהן במ

הצדקניות שנדבו מראות שלהן, נאמר שם: 



 

 4עמ' 

"במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל 

והן הקיפו מועד". משה לא רצה לקבל מהן, 

כשרצה להכנס לאוהל  אותו כאנשי צבא

אלא על פי מועד, ולא קבל בעצמו המראות 

ל. דבריו אלו, המבוססים על " עכ"הדיבור

י הצביאה של מדרשי חז"ל, מלמדים כ

נשות ישראל היתה על ענין תרומתם, האם 

לקבלה או לא. מעתה יש לבאר אף את 

דברי הספורנו על פי זה, שמ"ש "לשמוע 

דברי אלוהים חיים", היינו בעניינם, לשמוע 

את פסק ה' שיצא עפ"י הדיבור, האם לקבל 

 את תרומתם, כפי שאכן כך היה לבסוף.  

 ללב. הנשים באו לאוהל מועד להתפ

עוד יש לתרץ שאלה זו, עפ"י דברי הג"ר 

יחיא קאפח ראב"ד דמאר שבתימן, שכ' 

בספרו אור תורה ]כת"י, והבאתיו בספרי 

הנ"ל[ כי הנשים באו לאוהל מועד 

"במראות הצובאות", בנות להתפלל, וז"ל: 

ישראל היו בידם מראות, וכמו שכתב רש"י. 

ויש להקשות כי הכומז הוא כלי מאוס, 

ולמה קיבלֹו משה. והתשובה כי שם 

נתערבה כל הנדבה, והוא בטל ברוב. אבל 

מכלי העשוי ליצה"ר לא קיבלו משה עד 

שנאמר לו מפי הגבורה. והראב"ע פירש כי 

ת פניהן בכל משפט בנות ישראל לראות א

יום במראות נחשת או ְזכֹוִכית, והיו 

בישראל נשים יקרות שפירשו מתאות 

העה"ז ונתנו מראות שלהן נדבה, כי אין 

רק היו באות בכל יום עוד צורך בהם, 

ולשמוע את דבר  להתפלל פתח אוהל מועד

ה'. וכן תרגם אונקלוס דאתיין לצלאה" 

 עכ"ל. הרי שפירש כי כל ענין הצביאה אינו

ללימוד תורה אלא לענין התפילה, 

ובתפילה הרי נשים חייבות )ברכות פ"ג 

מ"ג(, או שבאו לשמוע את השליח ציבור 

 בתפילת הרבים.  

 ג. כששומעות לימוד לגברים מהצד מיירי

מדברי הירושלמי )סוטה פ"ג ה"ד( 

שאמר:"ישרפו דברי תורה ואל ימסרו 

לנשים" משמע, כי כל האיסור הוא דווקא 

מלמדים את הנשים באופן מיוחד, כאשר 

בבחינת "ימסרו", אבל כאשר הרב דורש 

ברבים והנשים באות רק לשמוע מהצד את 

 דבריו, י"ל שבכה"ג לא נאמר האיסור. 

ואפילו לדברי הרמב"ם )פ"א מהל' 

תלמוד תורה הי"ג( שחילק כי ענין 

ה"מלמדה תפלות" לא נאמר אלא רק לגבי 

שבכתב,  תורה שבעל פה, ולא לגבי תורה

מ"מ גם הוא אסר לכתחילה ללמדה תורה 

שבכתב, אף בכה"ג שרק שמועות את הרב 

הדורש מהצד, י"ל דבכה"ג איסורא מעיקרא 

ליתא. וכאן הלא נאמר שהיו באות 

"לשמוע" דברי אלוהים חיים, והיינו, כי 

הגברים היו באים לאוהל מועד ללמוד 

תורה, וזהו "והיה כל מבקש ה' יצא אל 

ד", היינו ללמוד תורה, ואז היה אוהל מוע

משה וזקני העם מלמדים תורה לישראל, 

 והיו מתאספות הנשים ושומעות לימודם.  

ויש להביא ראיה לד"ז מדברי מהרי"ל 

)סי' קצ"ט( שהביא ראיות שהיו נשים 

בקיאות בתורה כנאמר בזמן חזקיה המלך, 

שאפילו תינוקת היתה בקיאה בתורה, 

לי שמעצמם  והעלה "אמנם יותר נראה

עשו", ובהכי ביאר את בקיאותה של 

ברוריה אשת ר"מ בתורה. הרי שכשבאה 

וכ"ש ללמוד מעצמה אין למונעה מכך, 

 כשבאה לשמוע את דרשת הד"ת.

 

טעמי המקרא ותורה 

 שבעל פה / זלמן פישר
והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו 

הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז 

התורה כאשר דורשים כל וכידוע ענין כבוד 

 נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

  גדולה(-טעם תלשא )תלישא
ַנים ֠וְ  ֲאבָּ אֵ ׂשיַ -ְֵנֽיּבת ְֹ֧מ ׁש-יןָּ ַעלְַ֝היֶ ּתהָּ ל ְ֛רָּ

םֹוי ח֤חֵ ּתּוַּפם ְֹ֑מתָּ ׁש-ה ַעלְ֖רֵ ׂשים עֶ ֵּ֥תְׁש  ׁשיַ֣א  ֙תָּ

)תצוה כח,  ֶָּֽבט.ׁשר ָּׂ֖שי עָּ ְ֥נֵ ׁשיןָּ לַ ְַ֕היֶ ּת ֹ֔וְמׁש-ַעל

 כא(

ַנים ַעל֠וְ  ֲאבָּ אֵ ׂשיַ -ְֵניּבת ְֹ֨מ ׁש-הָּ ָּה ּ֛נל הֵ ְ֥רָּ

ם֤חֵ ּתּוַּפם ְֹ֑מתָּ ׁש-ה ַעלְ֖רֵ ׂשים עֶ ֵּ֥תְׁש  ׁשיַ֣א  ֙י ֹחתָּ

 )פקודי לט, יד(ֶָּֽבט. ׁשר ָּׂ֖שים עָּ ְ֥נֵ ׁשלַ  ֹ֔וְמׁש-ַעל

ים ָּ֤צִ ּבֻׁשְמ  פרשת תצוה )כח, כ(פי' רש"י ב

ֽםּלּוְִמ ּב הטורים ּ֖וב ִיְהי֛זָּהָּ  מוקפין  - ֹאתָּ

משבצות זהב בעומק שיעור שיתמלא בעובי 

ֽםּלּוְִמ ּב האבן; זהו לשון ]כשיעור מלוי  .ֹאתָּ

עביין של אבנים יהיה עומק המשבצות, לא 

 פחות ולא יותר[.

ם ִפְטדָּהֹ֣א  בעה"ט השוה וגו' )לט, י(  ֙דֶׁ

ן ְ֨עֵ ּבלנאמר בנביא  יִ ֱ֝אֹלִה -ַןּגדֶׁ ן ֨אֶׁ -ָּלּכיתָּ ֗ים הָּ בֶׁ

רָּ  ךָּ ְ֣יקָּ תֶׁ ם ֹ֢א  ֙ה ְמֻסכָּ וגו' )יחזקאל  הְִ֞טדָּ ּפדֶׁ

כח,יג(  מלמד שנזדמנו להם אבני אפוד מגן 

ִנים֠וְ  עדן. ]הערה:[ אלו  ֲאבָּ שבפרשת  הָּ

 תצוה )כח, כא( ופרשת פקודי )לט, יד(

ִנים֠וְ  רבינו בחיי ביאר על ֲאבָּ )שמות כח,  הָּ

טו( ודע כי נמצא כתוב בספרי חכמת הטבע, 

עקריות כי כל האבנים היקרות שהם 

אינן אלא י"ב והם אבות לכל  ושרשיות

שאר האבנים, וכל השאר מיניהם ענפיהן 

ותולדותיהן. ומכאן למד התוה"מ 

שרש כל )המלבי"ם( כי האבנים האלו הם 

. ... וראיתי בספר האבנים הטובות בעולם

האבנים שחברו הפילוסוף, שהאבנים 

וידוע מסגולתם שהנושא  ,צריכות טהרה

אליו או יחלש,  אותם בטומאה יתבטל כחם

ואם ישוב ויטהר תחזור האבן לכחה 

הראשון כבתחלה, והסבה והטעם בזה לפי 

מעלות רוחניות הכח העליון שהאבן 

מושכת ממנו שהוא מדבק בטהרה ומתרחק 

 ּ֖וִיְהי ֛בזָּהָּ  יםָּ֤צִ ּבֻׁשְמ מן הטומאה, ...
ֽםּלּוְִמ ּב )שמ' תצוה כח, כ(. כלומר  ֹאתָּ

זהב, האבנים יהיו במלואותם משובצים 

והכתוב יצוה שיהיו האבנים על הזהב 

והאותיות על האבנים, והיו שבעים ושתים 

אותיות כנגד שבעים ושתים שמות. 

ִנים ֠וְ ... ֲאבָּ היקרות למעלה מן הזהב הָּ

ִנים֠וְ ... ֲאבָּ בסיס לאותיות, וכן דרך לעשות  הָּ

בסיס מן הנקלה לנכבד ואם כן האותיות 

ים עקר הכל שבהם נברא העולם שכל הקנינ

 נמצאים בו:

ע"פ תורה שלמה מילואים, באבני החושן 

 היו כתובים בכל אבן שם השבט ותחומו.

השערת הסבר לטעמי המקרא במלת 

 'והאבנים'

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין 

טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער, כי 

כל אחד מטעמי התלשא )תלישא גדולה( 

ִנים֠וְ במלים  ֲאבָּ , תלשא – )כח, כא( הָּ

ִנים֠וְ  ֲאבָּ תלשא, בא ללמד תפקיד  –)לט,יד(  הָּ

תלשא משלו, ועשוי ללמד אלפניו ולאחריו, 

כך שעשויים להיות כאן לפחות ארבעה 

תפקידי תלשא. נזכיר כי לפי ההשערה בין 

תרסא לדרוש שיעורין,  –תפקידי תלשא 

חציצין, מחיצין, בעל בחינה נעלה, מקור. 

עיל וכך מתקבלים מהפירושים שהובאו ל

 תפקידי טעמי תלשא בשני הפסוקים:

)א( בחינה נעלה של אבנים שהם שורש 

ב הם ענין -כל אבני העולם )אפשר כי א ו

 אחד(

)ב( בחינה נעלה של אבנים מושכות 

מעלות רוחניות מכח עליון, אבל לא 

לעצמם אלא מפני שנושאים האותיות 

שבהם נברא העולם ובצירוף עם כהן גדול 

הקדושים באורים ותומים טהור והשמות 

 מגלים דבר ה'.

ִנים֠וְ )ג( נציע שהמלה  ֲאבָּ  )כח, כא( הָּ

מלמדת לכתוב לפניה, ואלו הן הפסוקים 

המפרטים את אבני החושן המשפט )כח, 

ההשערה היא שטעם תלשא מלמד כ(. -טו

על כעין 'שיעור', שעל אבני החושן נחקקו 

בפתוחי חותם שבעים ושתיים אותיות 

שמאירות תשובות, שמות האבות, שמות 

השבטים, המלים "שבטי יה". מספר ע"ב בא 

כנגד שבעים ושתים שמות הכתובים בקלף 

שהוכנס בין כפלי החושן, ע"ב השמות 

שלוש אותיות,  הכתובים בקלף כל אחד בן

כאשר כל אות יוצאת בסדר מסוים מאחד 

-משלושה פסוקים בפרשת בשלח )יד, יט

כא( שבכל אחד ע"ב אותיות, אות מכל 

 פסוק. 

ִנים֠וְ )ד( נציע השערה שטעם מלת  ֲאבָּ  הָּ

תלשא בתפקיד 'שיעור' מלמד  )לט, יד(

לכתוב לפניו, אלה פסוקי שיבוץ אבני 

יעור מלוי ובא ללמד שש(, יג-בחושן )לט, ח

עביין של אבנים יהיה כעומק המשבצות, 

לא פחות ולא יותר ע"פ רש"י )כח, כ( 

בגירסת הכת"ר הממוחשב. אבל אפשר 

שזה נלמד מהכתוב עצמו, לכן אפשר 

להוסיף שטעם דרך הלימוד שבאות ה' 

 להלן.

תחומי  –)ה( תלשא בתפקיד מחיצות 

השבטים היו כתובים באבנים )תורה 

לו לא נספרו בע"ב שלמה(. אותיות א

 .אאותיות וכנראה לא האירו

                                                             
בקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות:  א

רבוי;  –ח ֢מגביל; מונ –פסוק -ח, סֽלוק = סוף֑אתנ

יך, ֤א = מאר֤מוציא מפשט; מרכ – ֙ך פשטא֣מהפ

מחלק, ממעט, לא  –יר ֛מצרף; תב –א ֧רבוי; דרג

שנוי משמעות, רבוי  –א ֖א = טרח֖ממש; טפח

קב' שעשויה  –א = טרחא ֖א טפח֤מתפשט; מרכ

יר ֛א תב֧לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; דרג

א ֤קבוצה עם הלכה שוה לפרטיה; מרכ -א ֖טפח

קבוצה עם הלכה לא שוה  -א ֖יר טפח֛תב



 

 5עמ' 

בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי 

 .במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221 לתגובות: 

 

ימה של תורה / הרב 

 ישראל מאיר העריס
 ”אלו חביבין עלי יותר מן הכל“

ְוֵאת ַכמֹו ְנֹחֶשת ַוַיַעׂש ֵאת ַהַכיֹור ְנֹחֶשת 

ְבאו ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  ְבַמְרֹאת ַהֹצְבֹאת ֲאֶשר צָּ

 )לח, ח(

ועבד ית כיורא נחשא וית ”ובתרגום: 

י עפ"י ”. וברש”בסיסה נחשא במחזית נשיא

במראת הצבאת, בנות ישראל ”תנחומא: 

היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן 

מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא 

לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהן מפני 

ה, קבל, ”שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב

 .”כי אלו חביבין עלי מן הכל

ה מסרב לקבל את מראות ”משה רבינו ע

הנחושת מבנות ישראל מפני שמשמשות 

ליצר הרע, לא יתכן שיכנס היצר לתוככי 

 הקדש פנימה, אל המשכן.

מבהיל על הרעיון! ההסתכלות העמוקה 

של משה אינה רואה רק את נדיבות הלב 

וההתמסרות העצומה של אותן בנות 

ישראל שמתנתקות מדבר שהוא בטבען, 

ונודבות את כלי המראות לנדבת המשכן, 

הרי מסירות כזו לא היתה בכל נדבת 

המשכן, עצומה היא וגדולה מהתנתקות 

 האדם מכסף וזהב.

ומשה רואה דבר עמוק יותר, הוא רואה 

שהיצר הרע יכול להשתמש  את ההשלכות

בכלי זה והמכשלה שבדבר, וכשזה יוצא 

 מכלי המראות פוסק משה ומסרב לקבלן.

 חביבות מראות הנחושת

קבל, כי אלו ”ה אומר למשה ”והקב

חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו 

 .”הנשים צבאות רבות במצרים

ע ”מהי החביבות היתירה שיש לרבש

 נדבת המשכן?במראות הנחשת יותר מכל 

 ’ד”ל: ”ועוד, שבבעל הטורים מובא וז

ויאמר ”, ”במראות הצובאות”במסורה, 

                                                                           
קבוצה שההלכה  -א ֖א טפח֤יר מרכ֛לפרטיה; תב

מצב של -רב -חלה רק על חלק מפרטיה; מקף

סדור  –המוטעם, בד"כ מצב אחד נדרש; פסק ׀ 

 – ֒סגול ֘שנחלק, השלם והחלק נדרשים; זרקא

 – ֙מוסיף מהענין על הענין או גורע ממנו; פשטא

; ... 4 –יע ֗; רב3 –ל ו֕גד-; זקף2 –ן ֔קט-; זקף1פשוט, 

היקש;  –ן בחצי פסוק ֔קט-ן ... זקף֔קט-זקף

רש = ֝א = ג֝סדר קדימות; אזל –א ֨השלישיה: )קדמ

מלמד(  –א ֝א ואזל֨יוצא מהענין; קדמ – ֞ים֞גרשי

דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; 

דרוש בפסוק שעור,  – ֩= תרסא ֩קטנה-תלישא

דרוש בפסוק  –א לש֠דולה = ת֠ג-מחיצה; תלישא

דרוש מהפסוק רעיון  –ר ֡ולפניו שעור, מחיצה; פז

 לנושא אחר בהלכה.

 

, ”אלקים לישראל במראות הלילה

תרי ביחזקאל. שאלו  ”במראות אלקים”

ונתנו מראותיהן  סרו מתאוות העולםהנשים 

 .”לנדבת המשכן ונחה עליהם רוח אלוקים

ניתוקם של בנות ישראל מתאוות 

ראות בהן היו מתקשטות העולם, מאותן מ

הביא לכך שתנוח עליהם רוח אלקים, מה 

 יש בניתוק זה עד שתנוח רוח זו?

 וביותר מה עלינו ללמוד מפרשה זו?

 „השימוש בכלי היצר הרע לעבודת ה

כיצד יכולה בת ישראל להתנתק מן 

המראה שבה מתקשטת, הרי בנפשה 

 הדבר?

אלא שהניתוק מן המראה מגלה כי 

היה מאותו יסוד  הקשר שלה למראה

שלשמו מנדבת למשכן. ומשאותו יסוד 

ושורש מקשר אותה למראה שוב אין כל 

 קושי להתנתק מן המראה.

נראה לעיין בהמשך דברי התנחומא, 

ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום ”שכותב 

שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים 

 .”שבתוכו למי שקינא לה בעלה ונסתרה

ת המראות ממעשה הכיור שנעשה מנדב

נחשת שנדבו בנות ישראל ניכר שהקשר 

מעיקרו הוא אך ורק לצורך השמת שלום 

בין איש לאשתו. ומשנבנה המשכן ונזקקים 

לכיור שישים שלום בין איש לאשתו, 

כשנזקקים למראות נחושת לעשיית הכיור, 

מיד מתנתקת הבת ישראל מן המראה 

שבידה, ללא קושי, כי שניהם, האחיזה 

יסוד אחד  -בות למשכן בידה וההתנד

 לשים שלום בין איש לאשתו! -לשניהם 

משה שראה לעיניו, ראה את עומק 

הבעיה במראות שיכול לשמש עבור היצר 

כלי כדי להכשיל, ולכך סירב לקבלן, אמנם, 

אלו חביבין עלי  -ה למשה ”זאת גילה הקב

מן הכל! ומדוע? כי יסוד ושורש החזקתן לא 

ית הכיור לשום תאוה אלא מיסוד עשי

לשלום בין איש לאשתו. ומשזהו היסוד 

להחזקת המראה, הנדבה למשכן לא רק 

ה, כי מה ”שמותרת אלא חביבה על הקב

גדולה היא השכנת שלום בין איש לאשתו 

שהוא בנין המשכן הפנימי בבית האדם 

הישראלי, שאם זכו שכינה ביניהם, אין 

 חביבות גדולה מזו!

הם ומשעה שניתקו את המראות מידי

נחה עליהם רוח אלוקים. מפני שבמסירתם 

ונדבת ליבם למשכן גילתה כל בת ישראל 

את אותו יסוד ושורש פנימי לאחיזתה 

במראה. כי אם מתאוות ליבה אחזה, אם 

מיסוד היצר הרע להתקשט ולהתייפות בפני 

העולם אכן כאמור לא היתה יכולה 

 להתנתק מן המראה.

וזאת עלינו ללמוד מפרשתנו ליסוד 

, לראות ולבחון בעומק כיצד ‘בעבודת ה

להשתמש באותם כלים שהיצר מנסה 

 להכשילנו לצורך השכנת השכינה בינינו.

 שבת שלום ומבורך!

 

לב המועדים / הרב 

יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים
 פרשת החודש

מתקנת חכמים שבת הסמוכה לניסן או 

אם חל ראש חודש ניסן בשבת קוראים 

)יב א(  פרשת באפרשת חודש בספר שמות 

 "החודש הזה לכם".

, היא הפרשה הרביעית פרשת החודש

מד' פרשיות, חיוב קריאה פרשת החודש 

 מדרבנן )משנ"ב תרפה ס"ק א(.

: כדי לקדש הטעם שנקראת סמוך לניסן

את חודש ניסן כדכתיב )שמות יב א( 

"החודש הזה לכם ראש חודשים" )משנ"ב 

 תרפה ס"ק א(. 

 טעם התקנה

ולהחשיב את החודש הזה כדי לקדש 

מפני חשיבתו של חודש זה שכן כתבה 

התורה )שמות יב א( "החודש הזה לכם 

ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי 

השנה" שהוא ראש השנה לרגלים )משנ"ב 

 תרפה ס"ק א(.

להודיע לעם שפסח קרב ובא  טעם אחר:

ושיכינו עצמם לעליה לרגל שחמורה עליה 

לרגל בחג הזה יותר משלושת הרגלים לפי 

שיש בה קרבן פסח )אבודרהם סדר 

 הפרשיות(.

הטעם שתקנו לקראותה בשבת  בשבת:

לפי שאז נמצאים כל הציבור. לפי שבשבת 

כל העם בטלים ממלאכתם ונאספים לבית 

שכיח רבים בבית המדרש ואילו בחול לא 

חששו בחול מפני ביטול  ועודהכנסת, 

מלאכה )עיין מועדים לשמחה פרשת 

 שקלים סימן ה(.

 סדר הקריאה

מוצאים שתי ספרי תורה בראשון 

קוראים שבעה קרואים בפרשת שבוע 

ובמפטיר קוראים בפרשת החודש )שמות יב 

א( מ"החודש הזה לכם" עד )פסוק כ( "בכל 

 מושבתיכם".

: חל ראש חודש ניסן בתר"ח שחל בש

בשבת מוצאים שלושה ספרים, באחר 

קוראים ששה קרואים בפרשת השבוע, 

בס"ת השני עולה עליה שביעית, וקוראים 

בה קריאה של ראש חודש )במדבר כח 

ט,טו( מ"ביום השבת" עד "ונסכו", ובס"ת 

השלישי קוראים מפטיר פרשת החודש 

 )משנ"ב תרפה ס"ק יג(.

 הפטרה

פטירים בנביא יחזקאל מ בני אשכנז:

)פרק מה פסוק טז( "כל העם הארץ יהיו על 

התרומה" ומסיים בפרק מו בפסוק יח "ולא 

יקח" ששם מבואר משפט הנשיא והעם עם 

 קרבנותיהם לעתיד לבוא.

: מפטירים ביחזקאל )פרק מה בני ספרד

פסוק יח( "כה אמר השם אלוהי" ומסיימים 

 )פרק מו פסוק טו( "ועשו את הכבש".

הפטרה כשחל שבת החודש בראש חודש 

מפטרים בפרשת החודש, ולא בשל ראש 



 

 6עמ' 

 "השמים כיסאי")ישעיהו סו א(  חודש

 )משנ"ב תרפה ס"ק יג(.

כיון שסיימו הקריאה של פרשת  הטעם:

 חודש וצריך להפטיר במה שסיימו.

לפי שבהפטרת של החודש  טעם אחר:

מוזכר בה גם עניין ראש חודש )מרדכי 

 י העיר סימן תתלא(.מגילה פרק בנ

* 

 ברכת האילנות )שו"ע רכו(
"אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי 

ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי יברך "בא"י 

אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו 

בריות טובות ואילנות טובות ליהנות מהם 

 ]להתנאות בהן[ בני אדם" )ברכות מג, ב(. 

ים שבח בברכה זו אנו נותנביאור הברכה 

והודאה להשי"ת שברא בשביל האדם גם 

דברים שאין בהם הכרח לחיי האדם כמו 

 פירות האילן )ערוה"ש רכו יא(.

 הטעם בברכה זו 

משום שלבלוב האילנות בא מזמן לזמן 

וגבורת ה' ניכרת כשרואים עצים יבשים 

שפורחים )שטמ"ק ברכות מג, ב ד"ה האי 

 מאן דנפיק(.

ם כשיראה כדי שיזכור האדטעם אחר: 

את האילנות וישים אל ליבו שהאילנות 

בזמן הזה הינם דשנים ורעננים ואחר כך 

נהפכו בימות החורף לעצים יבשים כי אדם 

 .עץ השדה

אנו מודים לקב"ה על שלא טעם אחר: 

הסתפק בנתינת צרכינו המינימלים אלא 

הוסיף הוא והעניק לנו פירות משובחים עצי 

 נוי ועוד )ערוה"ש רכו(.

הטעם שמזכירים בברכה בריות טובות: 

לשון "בריות טובות": כדי שילמד אדם 

מוסר מאילנות הטובים המלבלבים והאדם 

עץ השדה להיות ג"כ בחינת טוב למצוא חן 

ושכל בעיני אלוהים ואדם )הגדש"פ לבן 

 איש חי דרוש לחודש ניסן(.

: אין חיוב ללכת חיוב או מידת חסידות

ו כדי לברך ולראות את האילן בפריחת

עליו, אך מידת חסידות היא כדי לשבח את 

 הקב"ה )שו"ת תשובות והנהגות ח"א קד(.

הגמרא בברכות )מג, ב(  ומדייקים מלשון

שכתבה "האי מאן דנפיק וחזי" משמע אם 

יצא וראה, וכן מלשון הראשונים והפוסקים 

 שנקטו לשון הרואה בימי ניסן.

ועל הנזהר בברכת האילנות עליו נאמר 

בראשית כז כז( "ראה ריח בני כריח שדה )

)סדר  וכו' אשר ברכו ה'.. ויתן לך אלוהים"

 ברכות ה, ב מובא בא"ר רכו א(.

* 

 ברכת אילנות בשבת ויו"ט

שאין לברך ברכת האילנות יש אומרים: 

בשבת )כה"ח רכו ד, משנת יוסף ח"א סימן 

 ס, קובץ מבית לוי תשנ"ו(.

שחוששים שמא יגע באילן והטעם: 

ויטלטלנו, או יתלוש פרחים או יקח 

מהפרחים להריח ]וכן הוא מנהג 

אלכסנדריא שהיו נוהגים ליקח אחרי 

הברכה פרח מן האילן לברך עליו בורא עצי 

בשמים ולכן יש חשש זה[, וכן חוששים 

שמא יוציא הסידור לרה"ר )כה"ח שם, 

על פי  . ]טעם אחר:מועד לכל חי א ח(

לה לפי שמברר ניצוצי הקדושה מן הקב

 [.הצומח והוי בורר )כה"ח רכו ס"ק ד(

שאפשר לברך גם בשבת  ויש אומרים:

ויו"ט וכך נהג בעל האדר"ת )נפש דוד לבעל 

(, וכן נהגו בעל הקה"י 131האדר"ת עמוד 

)אורחות הלכה ח"ג עמוד רכד(, והגרשז"א 

)עיין הליכות שלמה פרק שני חודש ניסן 

הגריש"א הגדה של פסח(. (, )10הערה 

כדי להשלים מאה ברכות שחסרים  והטעם:

 בשבת )נפש דוד שם(.

במקום שמברכים בשבת  זהירת טלטול:

יזהרו במקום שאין עירוב שלא לטלטל 

 הסידור כדי שלא יצא שכרם בהפסדם.

 עמידה בברכות

שיש לברך ברכת האילנות  יש אומרים:

בעמידה אבל התפילות ומזמורים שיש 

 .ם עם הברכה יכול לומר בישיבהאומרי

ככל הברכות שהן שבח הטעם בעמידה: 

והודאה שנאמרות בעמידה )ר' יעקב עמדין 

בסידורו לגבי ברכת אשר יצר( ואם מברך 

בציבור יש לעמוד גם מפני כבוד הציבור 

 )ספר יזרח אור פרק יז לענין ברכת הלבנה(.

לכתחילה ראוי שלא יברך  לברך בעל פה:

א"כ התבונן  קודם לכן בעל פה אלא 

 בברכה )שו"ע ק(.

 ברכה ברוב עם

ראוי לומר ברכה זו בעשרה בני אדם 

)מועד לכל חי א ו( או לכל הפחות בג' 

אנשים וכן מובא בכה"ח )רכו ס"ק ז( שכתב 

שיש לברך ברכה זו בקיבוץ בני אדם, 

משום שנאמר )משלי יד כח( ברוב  והטעם:

ווה עם הדרת מלך )עיין ר"ה לב, ב( שמצ

 שעושים בציבור יש בה הידור יותר. 

)מרדכי ואינו מברך אלא פעם אחת 

ברכות קמח, שו"ע רכו א( וכתב המשנ"ב 

)שם ס"ק ג( מדסתם ]שאינו מברך אלא 

פעם אחת[ משמע שאפילו על אילנות 

דומיא דבריות והטעם:  אחרים לא יברך.

)טושו"ע רכה י(  בהמה ואילנות טובות או

ראשונה שרואה שמברך עליהם בפעם ה

משום שברכה זו היא  טעם אחר:ולא יותר. 

ברכה של הודאה כללית על חסדו וטובו 

כי  טעם אחר:של הקב"ה )ערוה"ש רכו א(, 

מדרך הטבע יודע שמאחר שהתחיל לגדול 

הרי הם ממשיכים לגדול, ואין שמחה אלא 

 בראייה ראשונה )פמ"ג משב"ז רכו(.

יש אומרים שצריך לברך  ראייה ראשונה:

על ראייה ראשונה ואם לא בירך בשעת 

ראייה ראשונה שוב לא יברך בשעת ראייה 

 שניה. 

שאפשר לברך  וכן נוהגים: ויש אומרים

גם אחר ראייה ראשונה )משנ"ב רכו ס"ק ה( 

ומדייקים מדברי השו"ע שכתב דעד שגדלו 

הפירות אפשר לברך ומשמע אפילו שראה 

מרדכי סוף ס"ק א  הרבה פעמים )מאמר

פמ"ג מ"ז רכו ס"ק ב( וכן מוכח מזה 

שמברכים בחודש ניסן אע"פ שראו הרבה 

 פעמים באדר או בשבת.

 נשים במצוה זו

אף נשים חייבות בברכה זו ואינו חשיב 

לפי שכל  והטעם:מצוות עשה שהזמן גרמא. 

הברכות והמצות שזמנם קבוע מחמת 

המציאות ולא מחמת הדין לא נחשב 

עשה שהזמן גרמא )אלשיך הכהן כמצות 

חלק א י ברכת ה' חלק ד פרק א ה(. כמו 

שמצאנו במצות ביכורים )ביכורים ריש פרק 

א( שנשים חייבות אע"פ שזמנה מעצרת עד 

חנוכה אינו נחשב שהזמן גרמא )תוס' רע"א 

 על המשניות ביכורים שם(. 

קטן שהגיע לגיל חינוך מצווה לחנכו  קטן:

ויש שכתבו שטוב לברך )שו"ע רטו ג( 

 לקבצם יחד בצוותא לחנכם במצות.

 אילן אחד או ריבוי אילנות

מברכים אף על אילן אחד מעיקר הדין: 

 )עיין שו"ת בצל החכמה ח"ו לה(.

שיש להדר לברך על ראיית  יש אומרים:

שני אילנות לפחות )שו"ת הלכות קטנות 

ח"ב סימן כח( ]ואין צריך שני מינים אלא 

ת אפילו מין אחד[, ויש כל שיש ב' אילנו

שהקפידו שיהיה גם על שני מיני אילנות 

 )מנהג ירושלים ע"פ הספר נחומי עם(.

וכן מוכח ממטבע הברכה שקבעו בו לשון 

"אילנות" בלשון רבים, ויש מדקדקים מדברי 

הגמרא בברכות )מג, ב( "וחזי אילני" אילני 

מלשון רבים )כה"ח רכו ב(, ודבר זה אינו 

בה מקומות מצאנו לשון לעיכובא דבהר

רבים ואינו אלא אחד, כגון בברכת הרים 

וגבעות ומלך )שו"ע רכד ו( )וכן נהג 

הגרשז"א הליכות שלמה פרק שני חודש 

, והגריש"א הגדה של 10ניסן אורחות הלכה 

 פסח(.

 על מה מברכים

אין מברכים ברכת אילנות אלא על 

לבלוב של אילנות דווקא ולא על זרעים 

שהוציאו פרחים )פמ"ג רכו ס"ק וירקות אף 

 א, עורה"ש שם(.

הטעם שאין מברכים ברכה זו גם על 

לפי שהברכה היא על דבר זרעים וירקות 

שאינו הכרחי לאדם לקיומו ובכל זאת ברא 

אותם הקב"ה משא"כ זרעים וירקות הם 

 הכרחים לחיי האדם )ערוה"ש רכו א(.

אין לברך אלא על אילנות סוגי אילנות: 

הראויים לאכילה שעתידים  של פירות

 ליהנות מהם בני אדם )משנ"ב רכו ס"ק ב(.

 עץ סרק אין מברכים עליו. ולכן

 הטעם שמברכים דווקא על אילני פרי

משום שבפירות של אילני סרק שאינם 

עומדים לאכילה אין שום הנאה לבריות 

בחידוש ולבלוב האילנות באביב ולא שייך 

נות בהם לומר "וברא בו אילנות טובות ליה

 בני אדם".

כשהפרי קטן מאוד ומתחיל מהו לבלוב: 

לבצבץ יש בראשו כעין פרח בדמות שושנה 

וכשמתחיל הפרי לצמוח נופל הפרח ונראה 

 הפרי )עיין משנ"ב רכו ס"ק ב(.

 זמן הברכה

הטור והשו"ע )רכו א( כתבו היוצא בימי 

ניסן, משמע דווקא ימי ניסן )שו"ת לב חיים 

ח"ב סימן מד(, ]וכן על פי הקבלה יש ענין 

לברך בחודש ניסן דווקא )החיד"א בספרו 

לפי  והטעם:מורה אצבע סימן ז אות קצח(, 

שהנשמות מעולם העליון משוטטות בימי 

זוכות  ניסן בגנים ופרדסים ועל ידי הברכות

לעילוי נשמה ומתפללים על החיים אשר 

בעולם הזה, ומטעם זה יש להקפיד לברך 
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ברכה זו דווקא בחודש ניסן )חיד"א שם 

 קצט([.

המשנ"ב )רכו ס"ק א בשם אחרונים( כתב 

אורחא דמילתא נקט ]ניסן[ שאז דרך 

ארצות החמים ללבלב האילנות, וה"ה 

בחודש אחר כל שרואה הלבלוב פעם 

 ך.ראשון מבר

למה נקטו ימי ניסן שאם היה  טעם אחר

כתוב סתם שמי שרואה אילנות מלבלבים 

מברך הו"א שאם ראה פעם אחת ובירך 

ולאחר ל' יום ראה יברך שנית כמו רואה 

מקום שנעשה לו נס ע"כ כתבו יומי ניסן 

דרק אז פעם אחת מברך ולא יותר )שו"ת 

 השיב משה או"ח כ(. 

( כתב החת"ס בהגהות על שו"ע )רכו א

ימי ניסן הכוונה תקופת ניסן שעל פי חודשי 

החמה, )וכ"כ ריטב"א ברכות יא, א ובספר 

האשכול הלכות ברכות ההודאה כט( וכן 

מביא בא"ר )רו א( בשם ספר צידה לדרך 

)מאמר א כלל ג( ה"ה אם רואה בחודש 

אדר, וכן כתב בערוה"ש ובמדינותינו אינו 

 ו א(.בניסן אלא באייר או תחילת סיון )רכ

: מצווה מן המובחר ראש חודש ניסן

משום  והטעם:לברך מיד בראש חודש ניסן 

כדי שלא  ועודזריזים מקדימים למצות, 

ישכח לברך )קובץ מבית לוי ניסן תשנו(. 

שמא יפלו הפרחים לאחר ראש  טעם אחר:

חודש )מוהר"ח הכהן מחכמי תוניס בספר 

על פי  טעם אחר:ערב פסח סעיף כ(. ]

הקבלה כדי למהר תיקון הנשמות 

המתגלגלות בעצים )מעשה חמד פרק א ו 

 הערה א בשם אחרונים([.

יש מקומות שנהגו לברך  חול המועד:

ברכת אילנות ברוב עם בחול המועד, 

מפני שאז כל הציבור בטלים  והטעם:

ממלאכתם ופנוים לצאת לגינות לברך על 

ת האילנות )ספר ברית כהונה מערכת ב או

 י שכך מנהג ג'רבא(.

: מברך בשעת הפריחה, שעת הברכה

: לפי שאז ניכר שיוציאו הפירות והטעם

 )ערוה"ש רכו א(.

צריך להסתכל על הפריחה  צורת הברכה:

לפני הברכה ואין צריך להחזיק בידו )קובץ 

אורייתא ח"י עמו קנג בשם הגר"ש 

 דבילצקי(.

 

לב טהור ברא לי  / הרב 

וטהר יוחנן ריינר, מח"ס '

 לבנו' עה"ת ומועדים
 לפרשת ויקהל

 קבלת תרומות מאשה
ַשים ֹכל ְנַדיב ֲאנַָּשים ַעל ַהמָּ ֵלב  ַויָֹּבאו הָּ

 )לה, כב(

רבים מהמפרשים מבארים פסוק זה, מה 

טעם באו הבעל ואשתו יחד לתרום? וראיתי 

בספורנו ובליקוטי הריצב"א שכתבו שהלכה 

ידועה היא שאין מקבלים צדקה מרובה 

מאשה נשואה, כי ייתכן שבעלה לא מסכים 

לכך, לכן הביאו הנשים את בעליהם 

 להוכיח שתרומתן הייתה על דעת בעליהם.

והתקשיתי בתירוץ זה, כי לכאורה למה 

האישה לא מסרה לבעלה את תכשיטיה 

ושהוא לבדו יביא את התרומה בשם 

אשתו?? אלא ייתכן שהבעלים כשהביאו 

ח למשה את תכשיטי נשיהם רצו להוכי

שהם הביאו את התכשיטים ברצון 

נשותיהם, לכן הם הביאו את האישה איתם 

שתוכיח שהנתינה היא מרצונה הטוב. 

ולמה? אלא ייתכן שהם באו לתקן מה 

שעשו בחטא העגל, ששם כתוב שתלשו 

מהנשים שלהם את התכשיטים נגד רצונן, 

לכן כאן בתרומת המשכן הם באו לתקן 

בדת לתרום את זאת ובאו בצורה הכי מכו

תכשיטי נשותיהם, ולכן הביאו את נשיהם 

אל משה, כאומרים: הנה הפעם זה מרצונן 

של הנשים הצדקניות ולא חלילה בכפיה 

 ח"ו.

כל  נדיב  לב  הביאו  חח  ונזם  וטבעת  

 וכומז  כל  כלי  זהב

ועוד נראה לומר, בהקדם שאת "על 

הנשים" פירש רש"י 'עם הנשים', והנה אם 

נה למה לא כתוב 'עם'?? והמילה זו הכוו

"על" לא מתאימה לכאורה?? לכן מוסיף 

ומבאר רש"י שהביאו חח ונזם בעודן על 

הנשים, דהיינו שה'על' הולך על התכשיטים 

שהיו על הנשים, וקשה, מדוע היה חשוב 

שהנשים יבואו לגבאים לתרום כשעדיין 

  התכשיטים עליהן, מה המטרה בזה?

ודם כתוב שרק ויתכן, שלכן בפסוק הק

הגברים באו לתרום, ורק בפסוק שאחריו 

כתוב שבאו הגברים ביחד עם הנשים, כי 

אפשר שבאמת רק הגברים נצטווו לתרום, 

לכפר על חטא העגל, אבל היות והזהב 

שברשותם היה בו חשש מוקצה לעבודה 

זרה וכפי שהרחיב ה"משך חכמה" שהקצו 

את הזהב שלהם לעשיית עגלי זהב רבים 

שהגמרא מדייקת "אלה אלהיך" לשון  ]וכפי

רבים כי התאוו לעגלים הרבה[, לכן הביאו 

את התכשיטים בעודם על הנשים להוכיח 

שבזהב זה אין חשש מוקצה לעבודה זרה, 

כי זה זהב מהנשים שלא רצו לתת את 

 נזמיהן ותכשיטיהן לעגל.

* 

 לפרשת פקודי

כתיבה על  –בענין כתיבה בשבת 

 ידי כמה אנשים יחד
ה ב טָּ ֹור ַוַיֲעׂשו ֶאת ַציץ ֵנֶזר ַהֹקֶדש זָּהָּ

ם ֹקֶדש ל יו ַמְכַתב ַפתוֵחי חֹותָּ לָּ ה' ַוַיְכְתבו עָּ

 )לט, ל(

בלשון הפסוק כאן יש לעיין, שכאן כתוב 

"ויכתבו עליו מכתב", ואילו בפרשה תצוה 

כתוב "ופתחת עליו פתוחי חתם קדש לשם" 

? וגם ולא מוזכר שם שיכתוב מכתב עליו?

מה זה המשמעות לכתוב מכתב?? ועוד 

ראיתי, ששאל האדמו"ר רבי אברהם מרדכי 

מדוע כתבה התורה "ויכתבו"  –אלתר מגור 

בלשון רבים, למה נעלה בדעתנו שכמה 

אנשים יכתבו זאת??? ולמרות שנכתב 

בלשון רבים, שם יתכן  -"ויעשו את ציץ" 

שאחד חתך ואחד רקע לפלטה דקה את 

 כתב. הזהב והשלישי

ובפשטות אפשר לתרץ שמשה ציווה 

לציבור שיעשו ויכתבו, למרות שרק א' 

כתב, או שא' כתב קודש והשני כתב לה' ש 

זכו במצווה, אבל מ"מ נראה שיש כאן  2

מכך שכתוב "ויכתבו עליו  –דגש עומק 

מכתב", וכפי שנראה בהמשך, והנה על 

ויכתבו  -השאלה מדוע כתוב לשון רבים 

ע"פ הגמרא יומא ל"ח  עונה האדמו"ר,

שמסופר על אדם בשם "בן קמצר" שהיה 

אומן שידע לכתוב "שם בן ארבע אותיות" 

 4)הוי"ה( בבת אחת! בכך שהיה מניח 

קולמוסים בין אצבעותיו וכותב בו זמנית 

האותיות של שם ה'!  ואת  4את כל ה 

המומחיות המיוחדת הזו סירב בן קמצר 

אותו  ללמד לאחרים, ולכן במשנה דורשים

לגנאי, וקוראים עליו את הפסוק "שם 

 רשעים ירקב"!!! 

ותמה האדמו"ר מדוע יש לגנות אותו עד 

כדי כך?? וכי מה אכפת לנו שנמשיך לכתוב 

את שם ה' באופן רגיל אות אחר אות?? 

ותירץ שכאשר כותבים את שם ה' בבת 

אחת יש בזה מעלה גדולה כי שם השם 

בזה כבוד  אינו חסר אף לא לרגע אחד!!! ויש

שמים!!! ולכן גם כאן רצו ששם ה' יהיה 

כתוב על הציץ באופן מושלם בבת אחת 

שלא יהיה חסרון אפילו של רגע קטן, 

ומשום כך נאמר כאן "ויכתבו" בלשון רבים 

כי השם הקדוש נכתב בו זמנית בבת אחת 

אנשים, ולמרות שהקב"ה יכל  4על ידי 

לתת חכמה שאחד יכתוב הכל כפי שכתב 

מצר וכך הכתב אחיד, בכל זאת נראה בן ק

שכאן הקב"ה העדיף יותר אנשים שיזכו 

 ובלי נס מיוחד.

ויתכן שבציץ זה אותיות גדולות ופיתוחי 

אנשים או  4חותם לכן יכלו להצטופף 

נערים יחד ולכתוב בו זמנית, וזה עדיין 

בגדר "אפשרי", ובכתיבת הציץ שם דרשה 

ת התורה שיכתבוה רבים, ויתכן שקללו א

בן קמצר כי מנע את התועלת מכל סופר 

סת"ם שיכתוב שם השם בבת אחת, שהרי 

שם זה כמעט בלתי מציאותי ולא אפשרי 

 בבת אחת. 4שיכתבו 

וכשנרחיב בתשובתו נקבל גם תשובות 

לשאלות הנוספות שכתבתי תחילה, שהנה 

כל המלאכות האסורות בשבת לומדים 

אותם ממלאכת המשכן, וכפי שכתבתי 

יקהל התורה כפלה והאריכה שוב בפרשת ו

בפרשה שלנו את כל מלאכת המשכן, 

בעיקר בשביל ללמד את המלאכות 

שאסורות בשבת, ולכן דווקא בפרשתנו 

כתוב "יכתבו מכתב עליו", ללמדנו שגם זה 

 נחשב כתיבה לעניין שבת.

אנשים  4ולכאורה צריך עיון, שאם בציץ 

כתבו ביחיד כל אחד אות אחת, למה זה 

כתיבה, הרי כל אחד כתב רק אות נחשב ל

אחת, ואות אחת זה רק חצי שיעור?? שהרי 

בתוספתא שבת פרק י"ב כתוב "כתב אות 

אחת ובא אחר וכתב אות אחת אפי' כל 

השם כולו אפי' כל ]הספר[ כולו פטור, אבל 

כתב אות אחת והשלים את השם או 

 השלים את הספר חייב"???

 והנה ה"אור שמח" הלכות שבת פרק א'

מבאר את כוונת התוספתא, שמה שכתוב 
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בתחילת התוספתא שכשכתבו ביחד 

פטורים, זה מכיוון שכל אחד לא התכוון 

לכתוב יותר מאות אחת, וגם אף אחד מהם 

לא התכוון להשלים את הספר, לכן זה 

נחשב שהתכוון רק לחצי שיעור, כי גם לא 

ידע שבכתיבתו נשלם הספר ולכן פטור, 

פתא "שכתב אות אבל בסוף דברי התוס

אחת והשלים את הספר חייב" זה 

 כשהתכוון להשלים ולכן חייב.

אמנם הסבר זה מתאים לדעת רבא 

שהמתכוון לחתוך היתר )תלוש( וחתך 

בטעות את המחובר הרי שזה נחשב 

למתעסק ופטור, כי כל שלא התכוון 

בפעולתו לעשות עבירה זה נחשב מתעסק  

 ופטור, אבל לדעת אביי שכל שהתכוון

למלאכה אפילו של היתר כגון לחתוך היתר 

וחתך איסור גם חייב, שהרי הוא רצה 

לעשות את הפעולה של לחתוך וזה לא 

נחשב מתעסק, ורק אם התכוון להרים 

ובטעות תלש אז פטור כי בכלל לא התכוון 

לחתוך, ואם כן לדעת אביי אם כתב אות 

ובכך השלים את הספר יהיה חייב כי הוא 

ויצא מזה כתיבה, ואי אפשר התכוון לכתוב 

להחשיב זאת כמתעסק לדעתו, ואם כן 

לאביי קשים דברי התוספתא???? ומתרץ 

האור שמח שלדעת אביי כשכתוב 

בתוספתא שפטור מדובר שכתבו כמה 

אנשים כל אחד מהם אות אחת בבת אחת, 

ובבת אחת נשלם המילה או הספר מכולם, 

 והיות וכתב רק אות אחת לבדו לכן פטור.

כאורה קשה, למה לאביי המוסיף אות ול

אחרונה ובכך הסתיים הספר זה נחשב 

כתיבה וחייב אפילו בלי שידע שבכך יושלם 

הספר, כי במציאות הוא כתב ויש לאות 

שכתב חשיבות בכך שסיים את הספר, 

ואילו כתבו ביחד ונשלם בבת אחת הספר 

פטור, הרי גם בזה יש השלמת ספר שזה 

 דבר חשוב?? 

רץ, שבאופן שכולם כתבו רק ונראה לת

אות אחת בלבד בבת אחת למרות שבכך 

הושלם המילה או הספר, בכל זאת היות 

ולפני זה לא הייתה מילה או ספר כתוב 

שחסרה בו רק אות בודדת, אלא היה חסר 

בו יותר מאות אחת והוא כתב רק אחת 

וביחד עם אחר שבו זמנית הוסיף אתו גם 

בכזה אות הושלמה המילה או הספר, 

מקרה גם לאביי הם פטורים, כי בכזה 

מקרה גם לדעת אביי חייבים שיכוונו 

לתוצאה המשותפת והמושלמת בכדי 

שיתחייבו עליה כמשלים אות לספר, 

והתוספתא מדברת במקרה שהם לא כיוונו 

לתוצאה המשותפת והמושלמת לכן אין 

מעשיהם מתחברים, כי כל אחד רק כתב 

מאות אחת אות בודדת כשהיה חסר יותר 

להשלים את הספר, ולכן אין זו מלאכה 

חשובה לכל הדעות ופטורים גם לדעת 

 אביי.

ולכן מובן מדוע בפרשה שלו דווקא כתוב 

"יכתבו עליו מכתב" ללמדנו שלמרות 

שחסר יותר מאות אחת וביחד כמה אנשים 

כתבו כל אחד אות אחת וביחד יצאה 

התוצאה של הכתב המושלם, בכל זאת 

דעות שכולם יכוונו לתוצאה צריך לכל ה

שיצא מהכתיבה שלהם שכתבוהו בבת 

"מכתב", ולכן רק אז זה נחשב  -אחת 

למלאכה חשובה של כתיבה בשבת לכל 

 הדעות.

שעות עמלתי רק  עשריםודעו לכם שכ

להבין את עומק דברי קודשו של האמרי 

אמת מגור זצ"ל זכותו יגן עלינו, אבל זה 

ם רעיון יקר מפנינים, מלבד שיש בזה ג

עצום לחיזוק, וכפי שתראו בסמוך, וגם 

להתחבר בהבנת "קודש לה'" שכתוב על 

 הציץ הקדוש זה עונג רוחני אמתי.

* 

ללמדנו, שגם אם חסר הרבה בכל זאת 

אם כמה מצטרפים ביחד להשלים את כל 

מה שחסר, ומתכוונים להגיע ביחד 

לתוצאה המושלמת, זה נחשב שכל אחד 

כן, נתלכד יחד כל עשה את כל המלאכה, ול

אחד עם חבריו בדרך רבותיו לעשות רצון 

אבינו שבשמים, ואל תאמר אני רק אות 

וחסרות הרבה אותיות וממילא חסר הרבה, 

זה לא נכון כי יש הרבה קבוצות של יראי 

השם ועובדי השם אלא כל אחד יתחזק 

ויחזק חלקו, ובספר תורה שחסר אפילו אות 

ביחד תושלם אחת זה פסול, ונכווין חזק ש

המטרה לקדש שם שמים בעולם, "קודש 

 להשם".

 

לוית ח"ן / הרב חיים 

נתן היילפרין, מח"ס 

'לקוטי שערי תשובה' 

 )מנצ'סטר(
האם בעניני פרנסה נאמר "מתוך 

 שלא לשמה בא לשמה"?
ן ְבֹאֶהל מֹוֵעד ַעל ֶירֶ  ְלחָּ ְך ַוַיֵתן ֶאת ַהחֻּׁ

ֹפנָּה ַמחוץ  ן צָּ ֹרֶכת.. ַויֶָּׂשם ֶאת ַהַםְשכָּ ַלפָּ

ן ַעל יֶ  ְלחָּ ה ְבֹאֶהל מֹוֵעד ֹנַכח ַהחֻּׁ ֶרְך ַהְםֹנרָּ

ה )מ, כב ן ֶנְגבָּ  כד(-ַהַםְשכָּ

לומדים בפרשיות אלו אודות כלי 

המקדש ומקומם בהמשכן. ומצינו בזה יסוד 

גדול בדברי הבית הלוי בפרשת יתרו )י"ט, 

השלחן רומז  -ה'(. ותוכן דבריו הוא 

רנסה והמנורה רומזת לחכמת התורה לפ

)ב"ב דף כ"ה(. והנה הדבר תימא, כי הרי לב 

וא"כ למה כאשר נכנסים  -חכם לימינו 

לביהמ"ק ימצא השלחן בצד ימינו, והמנורה 

 הרומז לתורה בצד שמאלו?!

כי חילוק גדול  -ומבאר בזה ענין נפלא 

יש בין הלומד תורה לההעוסק בפרנסה. כי 

התירו להתחיל בשלא מה שמצינו שחז"ל 

לשמה, מכיון שמתוך שלא לשמה בא 

ההיתר הזאת רק נתחדש בלימוד  -לשמה 

התורה"ק, ורק בזה נאמר ההבטחה שיגיע 

לדרגת לשמה. אמנם לא כן כאשר בא 

לעסוק בעניני פרנסה, גם בההתחלה, עליו 

לשתף לה כוונה טובה, והשולחן לימינו 

 דצריך לצרף לו כוונה טובה גם בהתחלתה.

ולכן כאשר נכנס לההיכל, המנורה 

הרומז לתורה ימצא לשמאלו בצד דרום, כי 

שמאל מורה על השלא לשמה )שבת ס"ג, 

ע"ש(, מכיון שבנוגע לללימוד התורה"ק 

נתחדש ההיתר וההבטחה שמתוך שלא 

לשמה בא ללשמה. אמנם לא כן כאשר 

נוגע לעניני פרנסה, כבר מראש ובההתחלה 

 -לעשותה לשמה עליו לשתף הכוונה טובה 

וימין מורה על הלשמה. דהיינו שהאדם 

עוסק בפרנסתו צריך כוונה לשם שמים כדי 

שיהיה יכולת בידו לקיים התורה והמצוה, 

ואם יעסוק בעניני עוה"ז לשם תאוות עוה"ז 

הרי לעולם לא יגיע בה למדרגה דלשם 

 שמים וישאר קשור לתאוות עוה"ז. עכ"ד.

א מתי נאמר "מתוך לשמה בא לשל

 לשמה"?!

זאת אומרת מדבריו דבר גדול ויסודי, כי 

אע"פ שבתורה נתחדש ההיתר להתחיל 

בשלא לשמה, אמנפ כאשר מתעסקים 

בעניני גשמי, מחויב מראש לכוון מעשיו 

בכוונה לשם שמים. ויש לציין בזה עוד, מה 

שמצינו בספר יושר דברי אמת )אות י"ח( 

מה שאמר הקדוש מו"ה מנחם מענדל 

לאן[ ז"ל שמאכילה מתוך לשמה ]מפרעמיש

באין שלא לשמה! ולכן אין מספיק מה 

שמכוון מראש בעסקו בעניני גשמי בכוונה 

טובה, אלא שידע שמוטל עוד בסכנה 

 לימשך לבוא לשלא לשמה.

השי"ת יעזור שנזכה לקיים מש"כ בהאי 

ובדבריו  -ענינא בשו"ע או"ח סי' רל"א 

הקצרים של הצעטען קטן להנועם אלימלך 

הבטחתו הנורא )אות ד'( "בכל הדברים ו

שבעולם.. ירגיל את עצמו לומר בזה הלשון 

לשם יחוד קוב"ה  הריני עושה זאת"

לעשות נחת רוח להבורא יתברך ושכינתיה 

וירגיל את עצמו לומר זאת בתוכיות  שמו".

ובהמשך הזמן ירגיש הארה ופנימיות הלב 

 !גדולה באמירה זו

 

למען הסר ספק / הרב 

מאיר ווייל, ישראל 

מח"ס וביום השבת 

 והשולחן כהלכתו 
שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים 

 במטבח

 הכשרת שיש לפסח
האם אפשר להכשיר שיש לפסח, והאם 

 צריך להכשיר שיש לפסח?

שיש אבן קיסר אין אפשרות כלל  תשובה:

. שיש רגיל קשה מאוד להכשירו אלהכשירו

ממים מפני שצריך להגעילו על ידי עירוי 

חמים ותוך כדי כך להניח עליו אבן רותחת 

                                                             
כיון שאינו עשוי מאבן אלא מתערובת חומרים  א

שונים ]שחיקת אבנים ועוד תוספות של חומרים 

סינתטיים שלא מועיל להם הגעלה[, וגם בדרך 

כלל שיש כזה יכול להתקלקל בהגעלה ולא 

מועיל לו הגעלה ]השולחן כהלכתו סי' ה' סעי' 

 כ"ה וסי י"ז סעי' מ"ג. 



 

 9עמ' 

, וכך לעשות בכל פינה א]או מגהץ רותח[

 ופינה בשיש.

אבל למעשה אין צורך להכשיר שיש 

מפני שבדרך כלל מצפים את השיש בנייר 

כסף או פי.וי.סי. ואין צורך כלל בהכשר 

, אלא שיש להקפיד שהנייר כסף בהשיש

 יהיה עבה ולא יקרע.

                                                             
המהר"י סי' תנ"א, כ' ומשנ"ב סקקי"ד בשם  א

ווייל ]סי' קצ"ג[, מטעם שמניחים עליו דבר גוש 

 רותח.

והנה, דינו של המהר"י ווייל תמוה, שהרי עירוי 

מכלי ראשון מבשל כדי קליפה, וגם אם מניח 

דבר גוש רותח על השיש, הרי השיש הוא צונן 

ותתאה גבר וממילא אין הדבר הגוש מבליע יותר 

כלי ראשון מכדי קליפה, ואם כן למה אין עירוי מ

מועיל להגעיל שיש, הרי גם הוא מפליט כדי 

קליפה במי הבליעה. וכן הקשה היד יהודה 

 בפיה"א סי' צ"ד סקל"ז.

וברמ"א ]סי' ק"ה, ג'[ מבואר שגם בכלים אמרינן 

תתאה גבר, וכן פסק בש"ך שם סקי"ד, אבל 

הש"ך ]שם סק"י[ הביא שיטת המהרש"ל שסובר 

אפשר שבכלים לא אמרינן תתאה גבר, ו

שהמהר"י ווייל סבר כן ולכן דעתו שאם מניח 

דבר גוש על השיש הרי הוא מבליע בכל השיש. 

אלא שאנו פוסקים להלכה כהרמ"א וכהש"ך 

והמשנ"ב פוסק בפשיטות את דברי המהר"י ווייל 

 ואינו מביא שיטה החולקת על דבריו.

ויש לבאר ע"פ הפמ"ג ]סי' צ"א בשפ"ד סקי"ח[ 

ף שמפליט כדי קליפה הוא שעירוי מכלי ראשון א

רק לחומרא ולא מועיל להתיר דבר שנאסר 

במליחה כדי קליפה, והיינו טעמא שאף שדבר 

גוש ]או מליחה[ וכן עירוי מכלי ראשון מבשלים 

הבליעה, אבל  בכמותכדי קליפה, זה רק דימוי 

הבליעה אין לדמות את הכדי קליפה של  באיכות

ן ויש דבר גוש לקליפה של עירוי מכלי ראשו

הבדל באיכות הבליעה שלהם שזה בליעה של 

דבר לח וזה בליעה של דבר יבש ]וכמו שגם 

בישול וגם צליה מבליעים בכמות שווה בכל 

הכלי אבל אין הגעלה מועילה לדבר שתשמישו 

הבליעה  באיכותבאור, לפי שיש הבדל 

שבהם[.***ובאמת תוס' בע"ז ]עד: ד"ה דרש 

דין תתאה גבר ובשבת מב: ד"ה אבל[ דימו את 

לדין עירוי מכלי ראשון, אלא שהדימוי הוא 

הבליעה שבשניהם הבליעה היא כדי  לכמות

הבליעה ביניהם  איכותקליפה, אבל יש הבדל ב

כמו שיש הבדל באיכות הבליעה בין דבר 

שתשמישו באור לבין דבר שתשמישו במים 

 רותחים.

ואמנם, המהר"י ווייל עצמו סובר כהמהרש"ל 

כתב שם שאפי' גרידה בשיש כדי הנ"ל, לפי ש

קליפה לא מועילה ומוכח שסובר שהדבר גוש 

השיש, אלא שהמשנ"ב לא  כלמבליע ואוסר את 

פוסק כן, ובהכרח שהוא יפרש כמו שביארנו שיש 

הבדל באיכות הבליעה בין הקליפה של גוש 

 לקליפה של עירוי מכלי ראשון.

ומהגרא"צ הכהן שליט"א שמעתי ליישב 

מרא שעירוי מכלי ראשון נחשב שחוששים לחו

ככלי שני לגמרי ואינו מגעיל את הכדי קליפה 

שנבלע מהגוש החם ]וכן משמע מלשון הש"ך סי' 

דעירוי  לחומראק"ה סק"ה שכתב דאנן קיימא לן 

מכלי ראשון מבליע כדי קליפה, וכן משמע 

 מלשון הפמ"ג שם[.
שהרי תתאה גבר גם בכלי צונן, וכנ"ל, וגם אם  ב

כל רותח על הנייר כסף הרי שאין יניח מא

המאכל בולע יותר מכדי קליפה, והנייר כסף הוא 

הקליפה.***יש מעלה בפי.וי.סי. שהוא עבה ואינו 

* 

 בענייני שבתשאלות 

 עוגיות בצורת בעלי חיים
האם מותר לאכול עוגיות שהם עצמם 

בצורת בעלי חיים ]לא מצוייר עליהם, אלא 

 הם עצמם בצורה כזאת[?

מותר לאכול עוגיות כאלו, וגם תשובה: 

 .גמותר לחותכם ביד לפני האכילה

 

לשון לימודים / הרב 
 שמואל בר"י ליפשיץ

 סדר הקמת המשכן
נָּה ַהֵחנַ ַוְיַהי  ַראשֹון ַבחָּ ד ַבֹחֶדש הָּ ית ְבֶאחָּ

ן )מ, יז(  ַלֹחֶדש הוַקם ַהַםְשכָּ

מבואר בפסוקים אלו כי הוקם המשכן 

ביום א' לחודש ניסן בשנה השניה לצאתם 

ממצרים. משה הקים את המשכן ואת כל 

כליו והעמיד את הקרשים להיות לאהל עד 

ת  אשר כלתה המלאכה, ואז: 'ַוְיַכס נָּן אֶׁ עָּ הֶׁ

ן'. ת ַהִםְשכָּ ֵלא אֶׁ ל מֹוֵעד וְכבֹוד ה' מָּ  ֹאהֶׁ

                                                                           
נקרע, ולכן אם מניח נייר כסף יקח סוג עבה שלא 

 יקרע.
אין שם כתיבה ביצירת צורה וכתיבה היא  ג

. כן מבו' ברמב"ם ]פ"י מהל' יצירהולא  רישום

שכתב הצר צורה בכלי חייב משום  שבת הט"ז[

ולא משום כותב, ובי' הבאה"ל ]סוד"ה  מכב"פ

במשקין[ דהיינו טעמא כיון שעשה ויצר הצורה 

בבת אחת ואין לזה שם רושם, משא"כ במש"כ 

הרמב"ם ]פי"א הי"ז[ הצר צורה חייב משום 

היינו שכתב ורשם רושם של הצורה על גבי  כותב

ה )וראה לעיל קיר או נייר ולזה יש שם כתיב

בהערה א'(. וכ"כ בשבט הלוי בח"ט סי' כ"ה 

]ולא חורט  מהעוגה עצמהשכשעושה צורה 

בתוכה[ ודאי מותר ואין לזה שם כתיבה ולכן 

מותר לאכול עוגה כזאת ואף ליצור ציורים או 

 אותיות מבצק או מעוגה רכה.

שוב מצאתי שנדפס בקובץ שערי הוראה ]י'[ 

שליט"א[ מכתב ]בית הוראה דהגרש"א שטרן 

הגר"ש ואזנר שליט"א ובו הוכיח מעירובין צז. 

שודאי אין איסור ליצור אות או ציור ללא רקע 

ונייר תחתיהם וראייתו מקשר של תפילין, שהגמ' 

שם דנה רק מצד קושר ולא מצד כותב אות 

וצורה, וכתב מה"ט להתיר הנחת סכו"ם על 

שולחן בצורה מיוחדת משום שהשולחן לא 

 וקלף לסכו"ם. נחשב רקע

]ובח"א בהל' יו"ט כלל צ"ב סעיף ג' אסר לכתוב 

, בין בכלי בין בידהעיסה צורות או אותיות  על

מהעיסה ואין לזה שייכות לנידון עשיית צורה 

, וכן ביארו בדבריו הקיצוש"ע סי' צ"ח עצמה

סכ"ג והשעה"צ סי' ת"ק סק"כ, וכל דבריו שם 

על  יוכיחו כדבריהם שכוונתו לחקיקת צורות

עיי"ש שדימה דין זה  -העיסה בעץ או ביד 

לחקיקת גט. אמנם עי' אגרו"מ חו"מ ח"ב סי' מ"ז 

 אות ג שלא הזכיר היתר זה[.

מיצירת עוגה כזאת ודאי קל יותר  אכילתועכ"פ 

בעוגה כזאת דלהדיא אמרינן שמותר  צורה

לאכול סריקין המצויירין בפסח ]פסחים לז.[, ובי' 

"ה הט"ו דהיינו פת המ"מ בהל' חמץ ומצה פ

 העשויה צורת דג או חיה. 

]דין זה שייך גם לגבי יצירת צורות מפלסטלינה, 

אך שם אסור משום ממרח ברוב המקרים, ולכן 

 לא כתבנו כלל לגבי זה[.

 

השראת השכינה באה עליהם ותכלית 

 המשכן נתקיימה בו.

אחרי שהוקם המשכן נעשו שבעה ימים 

ַתח  למילואים כאמור )ויקרא ח, לג(: 'וִמפֶׁ

ל מֹוֵעד ֹלא ֵתְצאו ִשְבַעת יִָּמים ַעד יוֹ  ם ֹאהֶׁ

ם ִכי ִשְבַעת יִָּמים ְיַמֵלאְמֹלאת ְיֵמי ִמֻלֵאי  כֶׁ

ם', אחריהם היה היום השמיני, בו  ת יְֶׁדכֶׁ אֶׁ

 החלה עבודת הכהנים. 

לפי זה היום השמיני היה בח' לחודש, 

שמונה ימים אחרי יום הקמת המשכן שהיה 

בא' ניסן. אלא שאמרו חז"ל )בסדר עולם 

רבא ז, הובא ברש"י ויקרא ט, א( שהיום 

 .השמיני היה בא' ניסן

 אין מוקדם ומאוחר בתורה

וביאר רש"י )ויקרא ח, ב( כי הקמת 

המשכן האמורה כאן שבא' לחודש הוקם 

המשכן, זו היא ההקמה האמורה 'ביום 

השמיני'. ואכן הפרשה של המילואים 

נאמרה בדרך של הקדמת המאוחר, ו'אין 

מוקדם ומאוחר בתורה'. ולפני היום הזה 

קמן נעשו ז' ימי מילואים כפי שנאמר ל

 בחומש ויקרא.

אלא שעדיין צריך יישוב מפני מה 

הוקדמה זו הפרשה, שכן הרמב"ן מפרש 

בכל מקום שאין בתורה איחור או הקדמה 

ללא טעם וסיבה, ולמה הוקדמה הקמת 

המשכן לצוואת ימי המילואים המוקדמים 

לה? תשובה לזה כתב הרמב"ן )ויקרא ח, ב( 

כי התורה אמרה כאן את סיום מעשה 

כדי להשלים את עניין עשייתו,  המשכן

אשר החל בחומש שמות בפרשת תרומה 

ונסתיים בסיום החומש, על ידי שהזכיר 

הכתוב את דבר הקמתו בא' ניסן נשלם 

 המעשה ונסתיים החומש בדבר שלם.

 היום השמיני ח' לחודש

שיטה נוספת לפירוש הכתובים כתב 

הראב"ע ע"פ הספרי, כי היום השמיני 

' לחודש ניסן, ולפי זה למילואים חל בח

קושיא מעיקרא ליתא, שכן הכתובים 

האמורים כאן בסוף חומש שמות מספרים 

על תחילת הקמת המשכן, ואחר כך נצטוו 

משה ואהרן על ז' ימי המילואים, ולפי זה 

 כל הפרשות נאמרו על הסדר. 

נמצא כי מחלוקת היא מתי היה היום 

 הגדול 'היום השמיני', אולם לדעת הכל יום

א' ניסן היה ראש להקמת המשכן, ראש 

לתחילת ימי המילואים או לתחילת עבודת 

הכהנים. מי יתן ונזכה לאמור ב'יוצרות' 

 הנאמרות במקהלות ישראל בפר' החודש:

* 

כהיום הזה יחודש בֹגדש, ונוביל שי 

 בקודש, בראשון באחד לחודש
 



 

 11עמ' 

מעדני מלך / הרה"ג ר' 

מרדכי מלכא שליט"א, 

 הרב הראשי לעיר

אלעד, נשיא וראש 

מוסדות "אור המלך", 

מחבר ספרי שו"ת דרך 

המלך, אמרי מרדכי 

 ועוד
 סגולת הקדמת קבלת השבת

ה וַביֹום אכָּ ֶׂשה ְמלָּ י ַהְחַביַע  ֵשֶשת יַָּמים ֵתעָּ

תֹון ַלה' כָּ  ֶכם ֹקֶדש ַשַבת ַשבָּ ֹעֶׂשהַיְהֶיה לָּ  ל הָּ

ת. )לה, ב( ה יומָּ אכָּ  בֹו ְמלָּ

ע כתוב תעשה נקוד ציר"י יש לשאול מדו

תחת התי"ו ולא פת"ח או קמ"ץ? ועוד מה 

עניין התורה במלאכת ששת הימים הרי 

עיקר רצון התורה לצוות על שמירת השבת 

ונמצא שכל הזכרת מלאכת ששת הימים 

מיותרת? מהו הלשון שבת שבתון שהוא 

 כפל הלשון?

 מנהג העולם בקבלת שבת

ת אחד  הניסיונות הקשים לאדם בשמיר

השבת הוא עיסוקו לצורכי פרנסתו כיון 

שהאדם חושב ותולה את פרנסתו בעוצם 

ידו וריבוי שכרו תלוי בהשתדלותו ועבודתו, 

ולזאת האדם מנצל כל רגע שיכול לפעול 

ולעשות חיל כפי יכולתו ולכן ימי שישי גם 

מנוצלים עד תום להספיק ולנצל את 

הפוטנציאל שיש קונים רבים לכבוד שבת 

שהדבר בא בסופו של דבר על  ולמרות

חשבון השבת מתיר לעצמו את הדבר כי זה 

קיומו ואם אין קמח אין תורה... ורבים אשר 

מגיעים לביתם לפני כניסת שבת ובקושי 

מספיקים להתרחץ ולהתכונן לשבת ואין 

מה לדבר על הקדמת קבלת שבת שזה 

פשוט לא מתאפשר, ודבר זה אינו רק 

אחרים אשר לעוסקים במלאכתן אלא גם 

לא מבינים את המשמעות של הקדמת 

קבלת שבת וסגולותיו ולכן נוהגים 

בעצלתיים בהכנות השבת והדבר נמשך עד 

 קרוב לשקיעה חלילה.

ונקדים ונאמר כי הוא הכישלון הראשון 

של בנ"י במדבר בעקבות הדאגה לקיום 

ולפרנסה יצאו לאסוף את המן בשבת, 

מן אולם אמר להם משה רבנו שמאיסוף ה

הוכיח להם השי"ת כי פרנסתו קצובה לו 

מאת השי"ת ולא יועיל מה שירבה לאסוף 

וגם לא יפסיד מי שהחסיר, כי כל אחד מה 

שאסף בסופו של דבר נהיה לפי כמות של 

עומר לגולגולת לא יותר ולא פחות כמפורש 

בתורה, וזה עצמו ההוכחה שהשי"ת מקציב 

לאדם את פרנסתו ולא יועיל לאדם שיחלל 

ת השבת כי ברור שלא יוסיף דבר. א

כמובאר בשמות פרשת בשלח )יח( ַויָֹּמדו 

ה ְוַהַםְמִעיט ֹלא ְעִדיף ַהַםְרבֶׁ ר ְוֹלא הֶׁ ֹעמֶׁ  בָּ

טו. קָּ ְכלֹו לָּ ְחִסיר ִאיש ְלִפי אָּ  הֶׁ

 מדוע כתבה התורה תעשה בצרי

ולכן המאמין ובוטח בהשי"ת יודע 

שכאשר מגיע שבת הוא נצרך להפסיק 

ממלאכתו כאילו הכל כבר נעשה,  ולהתנתק

ת יִָּמים  וזהו שכתוב בשמות )לה, ב( ֵששֶׁ

ה וַביֹום ַהְחִביִעי ִיְהיֶׁה לָּ  אכָּ ה ְמלָּ שֶׁ ם ֵתעָּ כֶׁ

ה ֹעשֶׁ ל הָּ תֹון ַלה' כָּ ש ַשַבת ַשבָּ ה  ֹקדֶׁ אכָּ בֹו ְמלָּ

ת:  יומָּ

וכבר דקדקו המפרשים מדוע כתוב 

תעשה בצרי כאילו נעשית מאליה ולא 

שהאדם צריך לעשות? אולם להנ"ל  בקמץ

מלמדת אותנו התורה כי צריך האדם 

להגיע לאמונה כזו שיבין שבעצם מלאכתו 

נעשית ע"י השי"ת וכל מעשיו אינם אלא 

השתדלות כמו במן ורק עי"ז יכול לשמור 

את השבת כראוי. וכן כתב רש"י הפסוק 

)שמות כ, ט( 'ועשית כל מלאכתך': כשתבא 

לו כל מלאכתך עשויה שבת יהא בעיניך כא

 שלא תהרהר אחר מלאכה )מכילתא(.

המוסיף מחול על הקודש עושה אותו זמן 

 שבת

עוד שואל האור החיים בפרשת כי תשא 

מהו "לעשות" את השבת וכי בנ"י עושין 

את השבת הרי רק המועדים תלוי בקידוש 

החודש ע"י בי"ד אבל שבת היא מקודשת 

 ועומדת מאת השם?

הלשון לעשות את  ועתה נבא לביאור

השבת, תירץ האור החיים באחד הפירושים 

)לא, טז( וז"ל עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל 

)יומא פ"א( שצריך להוסיף מחול על הקודש 

ולא לימנע ממלאכה אחר שיגיע ויתנוצץ 

יום השבת אלא צריך להכין עצמו בקדושת 

שבת ויצא כחתן לקראת כלה ויהיה יושב 

לעשותו פירוש ומשמר עד שיגיע השבת 

לקיים מעשים הצריכין בו. עוד ירצה 

באומרו לעשות את השבת כי מה שמוסיף 

מחול על הקדש יסכים ה' לקרותו שבת 

ונמצא זה האיש עושה שבת ממש כי שעות 

מיום ו' וגם שעות מיום א' שהם חול בני 

 ישראל עושים אותם שבת.

למדנו מה מעלתה וגדולתה של השבת  

ההצלחה לכל ימות שהיא מקור הברכה ו

השבוע וגודל הברכה וההצלחה תלויה 

בכבוד השבת שהוא נוהג ובאותה מידה 

שהוא מודד מודדין לו מהשמים ומתברך 

בכפלי כפליים וכמו שאמר התנא רבי יוסי 

יהיה חלקי עם המקדימים לקבל את השבת 

ומאחרים להוציאו, והיא סגולה ובדוקה 

לכל צרה שלא תבא ח"ו שיקבל עליו 

דים קבלת שבת ולעשות הכנות של להק

השבת יותר מוקדם ובזה זוכה לראות 

 ישועות ונפלאות "אמן".

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכא
 

מפרדס הכהונה / הרה"ג 

ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, 

מח"ס 'גם אני אודך' 

כ"ח כרכים, 'פרדס יוסף 

 החדש' ג"כ, ועוד
 יקיצה" טלפונית בשבת"שירות 

ה וַביֹום אכָּ ֶׂשה ְמלָּ י ַהְחַביַע  ֵשֶשת יַָּמים ֵתעָּ

תֹון לה' )ל ֶכם ֹקֶדש ַשַבת ַשבָּ  ה, ב(ַיְהֶיה לָּ

הסתפקתי אם מותר להכין מערב שבת 

"שירות יקיצה" בטלפון, דהיינו שבאופן 

אוטומטי על ידי מחשב במרכז הטלפונים, 

עה שמזמינים מצלצל הטלפון אצלו כאן בש

 אותו, האם יש בזה זילותא דשבת.

 השתמשות במוקצה

והגאון הגדול רבי יוסף ליברמן שליט"א 

ראש ישיבת שומרי החומות, כתב לי וז"ל:  

יש לדון מטעם השתמשות במוקצה שאסור, 

אפילו בלי לטלטלו, כמש"כ הגרעק"א 

בגליון השו"ע )סי' שכה למג"א סק"ט( 

זה רק  אבל —שאסור לישב על אבן. 

כשהאדם משתמש במוקצה להדיא, אבל 

שימוש דממילא מותר כבמשנ"ב )סי' תק"א 

סקכ"ו, תק"ז סק"ח(, והכא שהכין את 

צלצול היקיצה בערב שבת, הגם שהטלפון 

 מוקצה, מ"מ באה ההנאה ממנו רק ממילא.

 לכסות הטלפון שלא ישמע הצלצול

ואין לאסור בנידון דידן לכסות הטלפון, 

ע קולו אחרי שכבר קם כדי שלא יישמ

ממטתו ]באופן שיזהר שלא יזיז השפופרת[, 

מטעם בסיס, שלא רק דבר המונח תחת 

המוקצה בין השמשות נעשה בסיס, אלא 

גם דבר המונח עליו לצרכו, כמובא 

בששכה"ל )פ"כ הערה קנז( מאחרונים 

ש"אהיל" למנורה נעשה בסיס למנורה, וכן 

דלא שייך  —מהדקים לכביסה רטובה. 

נידון דידן כלל, דשם מדובר רק במונח על ב

המוקצה לצרכו, אבל לא כבנידון דידן 

שמכסה הטלפון לצורך האדם שלא ישמע 

 הצלצול.

 משמיע קול בשבת

עיקר החשש כאן בנידון דידן הוא מטעם 

משמיע קולו דקיי"ל בשו"ע )סי' שלח, ג( זוג 

המקשקש לשעות וכו' מותר להעריכו 

י שילך ויקשקש כל ולהכינו מבעוד יום, כד

השבת, ובמשנ"ב )סקי"ד( דלא חיישינן  

שיחשדוהו שהעריכו בשבת, דהכל יודעין 

ובשעון  —שדרכו להעריכו מאתמול. 

מעורר חוכך הגרש"ז אויערבאך ז"ל 

)בששכה"ל פכ"ח סוף הערה סה( להחמיר 

אפי' העריכו מערב שבת, דאוושא מילתא 
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ויחשדוהו שהעריך אותו בליל שבת )כרגיל 

אבל למעשה נהגו להקל  —שעון מעורר(. ב

בזה, ומכינים מערב שבת שעון מעורר 

לשבת בבוקר. ויותר מזה נהגו בשנות קדם, 

כשלא היו עוד שעוני שבת אוטומטיים, 

כיבו את המאור על ידי שעון מעורר גדול, 

שקשרו אליו חבל, וכשצלצל הסתובב 

 הבורג ונמשך החבל וכיבה את המאור.

 צלצל בטעות מנכריקורה שהטלפון מ

והגם שאפשר לחלק בין שעון מעורר 

שהעריכוהו לצרכי כיבוי מאור השבת, 

שבת, ול"ה -שכולם יודעים שזה שעון

זילותא דשבת, כמו גנרטור דל"ח, כיון 

לבין שעון מעורר סתם,  —שעיקרו לשבת. 

שאינו מיוחד לשבת, מ"מ הנח להם 

לישראל שנהגו להקל בזה ]ועי' במשנ"י 

או"ח ח"ג )בכת"י( בענין השמעת סוגיות 

וא"כ גם בטלפון שמעריכים  —קול בשבת[. 

אותו מע"ש שיצלצל בשבת, בפרט אם 

מצלצל בשקט, ואח"כ מכסהו שלא יישמע 

קולו, לא הוי זילותא דשבת. וגם קורה 

שהטלפון מצלצל בטעות )מנכרי שהגיע 

בטעות למספר זה(, ואם כן לא יחשדוהו 

 שהעריכו בשבת.

עתי מכ"ק גיסי הרה"ק אדמו"ר ]ואגב שמ

מהר"א מבעלזא זי"ע, שאסור בשבת להסב 

מחוגי שעון לשעה הנכונה, וכ"כ הכה"ח 

)שח, רפ( שמנהג ירושלים לאסור, וע"ע 

בששכה"ל )פכ"ח הערה נב( ואכמ"ל[. 

 עכ"ל.

 

משפטי צדקך / הרב 

יהודה טננהויז, בעהמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ
 לפרשת ויקהל

 מקדשהאם שבת דוחה 
ה וַביֹום אכָּ ֶׂשה ְמלָּ י ַהְחַביַע  ֵשֶשת יַָּמים ֵתעָּ

ֶכם ֹקֶדש וברש"י: הקדים להם  )לה, ב( ַיְהֶיה לָּ

אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר 

  שאינה דוחה את השבת.

, אף ואתהוכן כתב רש"י לעיל )לא, יג(: 

על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת 

ות את השבת המשכן, אל יקל בעיניך לדח

 . אך את שבתתי תשמרומפני אותה מלאכה

אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות 

מלאכה, שבת אל תדחה מפניה. כל אכין 

ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת 

 המשכן. ובענין זה יש כמה עיונים והם.

מדוע הוצרך להזהיר הרי אין עשה דוחה 

 לא תעשה ועשה

שאילולא במסכת יבמות )ו.( מבואר 

הפסוק הו"א שעשה של בנין המקדש דוחה 

ל"ת שיש בו כרת מפני שזה הכשר מצוה, 

שאי אפשר לבנות את המקדש בשבת מבלי 

לעבור על מלאכת בנין, ולכן אילולי הלימוד 

, היתה מצות בנין בית המקדש אני ה'מ

 דוחה איסור מלאכה בשבת.

מקשה לכאורה צ"ע  חידושי ר' נחוםוב

הרי אפשר לבנות למחר, מדוע דוחה שבת 

ובכזה אופן אין סיבה שידחה שבת, וגם 

מדוע נקרא הכשר מצוה. ומכאן מוכח 

שמצות בנין המקדש אינה לבנות את בית 

המקדש אלא שיהיה ביהמ"ק, וא"כ אם 

יבנה מחר מ"מ הרי היום עדיין אין בית 

 המקדש.

שואל לכאורה מפני  סידורו של שבתב

דחה שבת מה היה הו"א שבנין ביהמ"ק י

דברים הדברים אלה ויתפרש כי אמרו רז"ל 

אלו ל"ט מלאכות וע"כ אמר הדברים 

הכתוב אלה הדברים אשר ציוה ד' לעשות 

אותם פי' הנה הל"ט מלאכות אלו שנתהוה 

אותם  לעשותבעולם הוא עבור שצוה ד' 

כלומר לתקן את כל הל"ט קללות שנתקללו 

ע"י חטא אדם הראשון ובטורח הל"ט 

תקנים אותם כי לעשות הוא מלאכות מ

לשון תיקון ע"ד ובן הבקר אשר עשה וא"כ 

ששת ימים תעשה מלאכה כלומר החיוב 

עליך לעשות מלאכה בכדי לתקן המעוות 

 והקלקול מה שגרם החטא,

אבל וביום השביעי יהיו לכם קודש 

שאפי' הלכם שהוא מה שאתם מענגים 

נפשיכם גם זהו קודש ונמשך ממקום 

שבתוכו נתבטל ונתגרש הקודש וכל הרע 

והולך לו מפני פחד קדושת ד' והדר גאונו 

הוא קודש ואין בו  לכםביום ש"ק וכיון שה

בחי' בירור ניצוצות על כן כל העושה בו 

מלאכה יומת כי חלילה לו לקרב נשמתו אל 

החיצונים והנה מצינו בכמה מצות שדוחין 

מצות שבת כמו התמיד וקצירת העומר 

שהמה קרבנות ציבור ומזה היה הו"א שגם 

בנין ביהמ"ק יהא דוחה שבת כיון שגם הוא 

שצוה הקדוש ברוך עבודת הציבור אבל לפי 

הוא שיהא בבנין המקדש כל הל"ט מלאכות 

כדי שיתקנו הל"ט קללות לשבר כוחות 

ההם ע"י בנין המצוה וא"כ בהכרח היה 

ם מה  צריכין להתקרב אליהם לברר ִםשָּ

שצריך לברר, ובשבת אסור זה הבירור ועל 

כן נאסר להם גם מלאכת המשכן ולכן אחר 

חין אף שצוה על מעשה שבת נכלל בזה שדו

בנין המקדש אף שהיה לכאורה ראוי להיות 

כמו בקרבנות ציבור שדוחה שבת. וכיון 

שבמלאכת המשכן נצטוו דוקא שיבררו 

ויתקנו הל"ט מלאכות ע"כ נאסור להם 

 הבנין בזה עכ"ד:

 במה שונה מעבודה שהיא דוחה שבת 

הקשה למה מלאכת המשכן לא  אלשיךב

תדחה שבת, ככל מעשה הקרבנות תמידין 

כסדרן ומוספין כהלכתן, ואם הוא מטעם 

שבכל מצות עשה שאין דוחה שבת אלא 

כשאין יכול להתקיים העשה ועל הקרבנות 

אי אפשר לחול כי יעבור יומו, אך המשכן 

אפשר להעשות בחול, אם כן מהיכא תיתי 

שנחלל שבת שהוצרך ללמדנו שאינו דוחה 

ֶׂשה שבת. שנית קשה, מלת  שהיה לו  ֵתעָּ

מלאכה. ותירץ דאין קדושתו  ַעֵשהְת לומר 

דומה אחר היותו מושב אלוקים, למה 

שעדיין לא היה, כי אם עתיד להעשות 

 והכנה אליו.

תירץ שקושיא אחת  נחלת יעקבוב

מתורצת בחברתה, דהקרבנות הם מעשי 

בני אדם, והם חשובים אצל הקדוש ברוך 

הוא כ"כ עד שהוא דוחה שבת. משא"כ 

ה', שהכל  מלאכת המשכן שהוא מעשה

נעשה במעשה ה' מאליו, כמו המנורה 

שהשליך באש ונעשה מנורה, וכל המשכן 

והקמתו נעשה הכל מאליו במעשה ה' 

)רש"י לט, לג(, כי כל הדברים לא היה בכח 

בני אדם לעשותם, רק מעשה ה' המה. 

והקב"ה קבע מנוחה לעצמו ביום שבת 

)לעיל כ, יא ברש"י(, ולזה מלאכת המשכן 

שבת. וזהו שאמר הכתוב "ששת  אינו דוחה

, כלומר שתעשה מאליה, -ימים ֵתעשה" 

ולכך "ביום השביעי שבת שבתון לה'". 

ולכך "כל העושה בו מלאכה יומת", שכל 

דבר במשכן שנעשה שלא ע"י השם חייב 

במיתה. וכל מלאכת המשכן נתקדש רק 

מחמת עשיית השי"ת, והעושה בו מלאכה 

את  בשבת לא מעשה ה' המה, ומחלל

 המקדש ה'.

 כיצד הקים משה את המשכן בשבת

מובא שכל שבעת ימי המילואים היה 

משה מעמיד את המשכן ומפרקו. ועמד על 

)נשא( איך פירקו ובנו בשבת  פנים יפותכך ב

והלא אין מלאכת המשכן דוחה שבת. 

ותירץ שלא משה לבד עשה זאת אלא סייעו 

 אותו, ושניים שעשהו פטורים.

)צט.( ומנא לן שמעלין והנה במנחות 

בקודש ואין מורידין, אמר רבי דאמר קרא. 

ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וגו'. 

ומפרש רש"י ואי נימא דלא סייעהו אחיו 

הכהנים בהקמת העמודים והאדנים, ש"מ 

אין מורידין לפיכך לא נתעסקו בו אחרים 

לפי המבואר  ברכת אהרןעכ"ל והקשה ב

ים היה משה שכל שבעת ימי המילוא

מעמיד המשכן ומפרקו, ובשמיני העמידו 

ולא פרקו. ותמהו המפרשים הרי היה גם 

שבת ביניהם, ותירצו שסייעו לו ושניים 

שעשאו פטורין, וא"כ איך נוכל לדייק דאין 

מורידין מדלא סייעו למשה בהקמתו, והרי 

אדרבא סייעו לו, דאל"כ לא היו רשאי 

 להעמידו בשבת, 

יני( כתב ליישב, דהנה )שמ אמרי כהןוב

רש"י ז"ל בלשונו הטהור דייק וכתב מדלא 

סייעוהו אחיו הכהנים בהקמת העמודים 

והאדנים, והשמיט תיבת והקרשים שהזכיר 

באותו פסוק, משום דהקרשים אי אפשר 

היה לאחרים להקים בלי משה, כי כן היה 

הרצון שיהיה נקרא על שמו כדאיתא 

סייעים בתנחומא )פ' פקודי( ואם היו מ

בהקמת הקרשים עם משה לא היה הורדה 

כלל, כי זה היה כהעמדת ס"ת פסולה 

בארון ביחד עם ס"ת כשרה דמותר )כמובא 

בספר חסידים(, דגם שברי לוחות מונחות 

היו בארון יחד עם הלוחות, וכדעת 

מהרש"ל  ולא היה מזה שום ראיה מדלא 

 סייעוהו בזה דאין מורידין.

ימו העמודים אבל הראיה היא מדלא הק

והאדנים, שהיה אפשר להם להעמיד 

ביחידות, והיו מקילים בזה את המלאכה 

ממשה, וע"כ משום דאין מורידין, וא"כ 

בשבת שא"א היה למשה להקים לבדו 

משום איסור שבת, שפיר י"ל דסייעוהו 

בהעמדת הקרשים יחד עמו, ולא נחשב 

 הורדה כאמור. ]הובא בדף על הדף[

בעל פנים יפות  ובעיקר דברי הגאון

דפשיטא ליה דכאן היה מלאכת בונה 
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וסותר. הנה בירושלמי )שבת פ"ז ה"ב( 

מבואר מה בניין היה במשכן שהיו נותנין 

קרשים ע"ג אדנים. ומקשה ולא לשעה 

היתה?, אר"י מכיון שהיו חונים ונוסעים 

עפ"י הדיבור כמו שהיא לעולם יע"ש. הנה 

, ורק מבואר דס"ל דבנין לשעה לא הוי בנין

במשכן שהיה עפ"י ה' הו"ל בנין קבוע וכמו 

שמצינו בשבת )לא:( כיון דכתיב עפ"י ד' 

יחנו, כמאן דקבוע ליה דוכתא דמי יע"ש. 

וא"כ כל זמן שהיה חנייתן עפ"י ד', משא"כ 

כאן שהיה בנין לשעה ממש, שוב לא הוי 

בנין וליכא איסור מה"ת. ]אמבוהא דספרי[ 

יות וזה גם שה פנים יפותונראה שסברת ה

 היה על פי ה' זה נחשב ג"כ לבנין קבוע.

* 

 לפרשת פקודי
 נקיון כפיו של משה רבינו

ֶצֶקת ֵאת ַאְדנֵ  י ַוְיַהי ְמַאת ַכַכר ַהֶכֶסף לָּ

ַנים ֹרֶכת ְמַאת ֲאדָּ ַלְמַאת  ַהֹקֶדש ְוֵאת ַאְדֵני ַהפָּ

ֶאֶלף ֶדן )לח, כז כח( ְוֶאת הָּ אָּ ר לָּ ר ַככָּ  ַהַככָּ

הוְשַבע  ׂשָּ ה ְוַשְבַעים עָּ וַָּוים  ַהֵםאֹות ַוֲחַמחָּ

ם. אֵשיֶהם ְוַחַחק ֹאתָּ ה רָּ ַעםוַדים ְוַצפָּ  לָּ

במדרש )שמות רבה נא ו( כשבא משה 

ליתן חשבון חסרו מן המשקל אלף ושבע 

מאות וחמשה ושבעים שקלים ושכח ולא 

היה יודע מה עשה בהם, יצתה בת קול 

חמשה ואמרה ואת האלף ושבע המאות ו

ושבעים עשה ווים לעמודים לקיים מה 

שנאמר לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן 

הוא. וכן נראה לשון הזוהר שיצאה בת קול 

חישב מה  מדרש לקח טובובלשון דומה ב

שהוציא בכל דבר ודבר, ושכח מה שהוציא 

בעשיית הווים, והיה תמיה, והכל תמיהין 

עמו עד שתלה עיניו וראה את הווים 

ם, ונזכר מה שהוציא בעשייתן, בעמודי

שנאמר ואת האלף ושבע המאות וחמשה 

 ושבעים עשה ווים לעמודים 

 מדוע הוצרך ליתן חשבון

)מהד' ורשא( אמר משה  מדרש תנחומאב

יודע אני שישראל רוגנים הם הריני עושה 

להם חשבון מכל מלאכת המשכן, התחיל 

לעשות חשבון עמהם אלה פקודי המשכן 

חשבון על כל דבר ודבר, עם  והוא נותן להם

שהוא עושה חשבון והולך על כל דבר ודבר 

שעשויין כסדר בתוך המשכן שכח אלף 

ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל שעשה 

מהן ווין לעמודין ולא היו נראין, התחיל 

עומד תמה ואומר עכשיו ימצאו ידיהם של 

ישראל עלי לומר שאני נטלתי אותם והוא 

כה ומלאכה, מיד חוזר לבוא על כל מלא

האיר הקדוש ברוך הוא את עיניו ותלה 

עיניו וראה שהיו עשוין ווין לעמודים, 

התחיל להשיב להם בקול רם ואת האלף 

ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים 

 לעמודים באותה שעה נתפייסו ישראל,

מי גרם לו על ידי שישב ועשה חשבון 

אלה פקודי המשכן, ולמה עשה חשבון, 

מאמינו שנא' )במדבר יב( בכל ביתי הקב"ה 

נאמן הוא ומשה נתן חשבון, אלא מפני 

ששמע ליצני הדור שהיו משיחין אחריו 

שנאמר והיה כצאת משה וגו' והביטו אחרי 

משה, ומה היו אומרים ר' יצחק היה דורש 

לשבח וחברו משיבו ריקה אדם שנתמנה על 

מלאכת המשכן על ככרי כסף ועל ככרי זהב 

קר ולא משקל ולא מנין מה אתה שאין לו ח

רוצה שלא יהיה עשיר, כששמע כן אמר 

חייכם משנגמרה מלאכת המשכן אני נותן 

להם חשבון כיון שנגמרה אמר להם אלה 

 פקודי המשכן.

מלשון המדרש נראה שלא היה צריך 

לעשות החשבון אלא שרצה לנקות עצמו 

מכל חשד, ואדרבה יש נימה של ביקורת 

, וראיתי פעם בספר הרי הקב"ה מאמינו

 אחד שזה הסיבה שלכן שכח.

נאמן רוח(  -)אות נו"ן  הק' של"האמנם ב

מביא מכך דוגמא חיובית ולפעמים, יהיה 

נאמן רוח, רצוני לומר, יראה נאמנותו נגד 

כל רוח ורוח, ולא יכסה דבר. כיצד, אם 

נתמנה פרנס על הצבור להוציא ממונם על 

עצמו שכל פי שיודע ב -על  -דבר ידוע, אף 

מעשיו באמונה, וגם העולם מחזיקים אותו 

לאיש אמונה, ואינם מבקשים ממנו חשבון, 

כי מחזיקים אותו כי באמונה הוא עושה, 

על כל זאת מדה נכונה הוא, שיבוא עמהם 

בחשבון בדקדוק אפילו בפחות משוה 

פרוטה. מי לנו גדול כמשה רבינו ע"ה, 

ונאמן, שהעיד עליו הקדוש ברוך הוא 

מדבר יב, ז( 'בכל ביתי נאמן הוא', אעפ"כ )ב

איתא במדרש כשגמר מלאכת המשכן, 

אמר להן לישראל, בואו ונעשה חשבון 

לפניכם, ומהו 'משכן העדת', אמר להן 

משה, הרי אתם מעידין עלי ממה שאני נותן 

לכם חשבון. ואם משה רבינו ע"ה עשה כך, 

 מה יעשו אזובי הקיר.

 הסיבה ששכח

ע"ד המדרש )הנ"ל( זה  כתב אמרי אמתב'

לא היה בחנם, אין שוכחים בחינם אלא 

שאיתא )פע"ח שער השבת פ"ח( שלאחר 

החטא ניטלו מישראל אלף אורות וגם 

ממשה רבינו ניטל זה, ומשה רבינו עורר 

זאת שוב ונתן זאת לישראל בחזרה, ואיתא 

בספרים )עי' פירוש הרא"ש שמות לח כא( 

', אמת הוא שיש ט"ו ווי"ן באמת ויציב וכו

משה כדאיתא )ב"ב עד א( משה אמת 

ותורתו אמת, ואיתא )זוה"ק ח"א רמא ב( 

דוי"ו היא אות אמת וזה ווים לעמודים 

לחבר את ישראל להאמת, שימשכו אחר 

 האמת. 

 

מתוק לחכי / הרב אריה 

לייב גולדשטוף מח"ס 

 לב הארי 
 לפרשת ויקהל

ריבוי כלי השולחן על כלי 

 המנורה
יוֶאת  ל ֵכלָּ יו ְוֶאת כָּ ן ְוֶאת ַבדָּ ְלחָּ ְוֵאת  ַהחֻּׁ

ַנים. אֹור ְוֶאת ֵכֶליהָּ  ֶלֶחם ַהפָּ  ְוֶאת ְמֹנַרת ַהםָּ

אֹור )לה, יג  יד(-ְוֶאת ֵנֹרֶתיהָּ ְוֵאת ֶשֶמן ַהםָּ

לעיל בפרשת כי תשא, לגבי משיחת כלי 

המשכן, נאמר )ל, כז( "ואת השולחן ואת 

ה". ובציווי כל כליו, ואת המנורה ואת כלי

על עשיית הכלים נאמר )לא, ח( "ואת 

השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה 

ואת כל כליה". ויש לבאר טעם שינוי זה, 

למה לגבי משיחת הכלים נאמר 'כל כליו' 

על השולחן, ולגבי עשיית הכלים נאמר 'כל 

 כליה' על המנורה.

וביאר המשך חכמה )ל, כז( שכלי 

רה שהם הגביעים המנורה הם חלקי המנו

הכפתורים והפרחים וכו', והיו רבים יותר 

מכלי השולחן שהיו קערותיו וכפותיו 

וקשותיו וכו', ולכן לגבי העשיה נאמר 'כל 

כליה' על המנורה, כי היו בה יותר כלים 

 משהיה בשולחן.

אבל לגבי המשיחה בשמן היו כלי 

השולחן רבים יותר, כי מחמת שהיו כלי 

ליה, לא הוצרכו המנורה מחוברים א

משיחה נפרדת ונכללו במשיחה של 

המנורה עצמה. ולכן לגבי המשיחה נאמר 

'כל כליו' על השולחן, כי במשיחה היו כליו 

 רבים יותר.

ולכאורה קשה על ביאורו מהפסוק כאן, 

שהרי כאן מדובר על עשיית הכלים ולא על 

משיחתם, ובכל זאת נאמר 'כל כליו' על 

 ?השולחן ולא על המנורה

ונראה לבאר שבפרשת כי תשא שמדובר 

על הציווי למשה לעשות את המנורה, מובן 

היטב הלשון 'כל כליה' שנכתב על המנורה, 

כי הציווי היה על עשיה גדולה של הרבה 

כלים. אבל בשעת העשיה התברר שמשה 

אינו יכול לעשות את המנורה כלל, וה' 

אמר לו שיזרוק ככר לאור והיא תעלה 

י כה, לא(, וא"כ לא נכון עוד מאיליה )רש"

לכתוב 'כל כליה' על המנורה, שהרי 

עשייתה היתה כעשיית כלי אחד ולא 

כעשיית כלים רבים, ולכן נכתב 'כל כליו' 

 על השולחן שהיו כליו רבים יותר.

עיסוק הנשים במשכן בידיהם 
כדי שיחשב נתינה שלהם ולא 

 של בעליהם
ה ַחְכַמת ֵלב ְביֶָּדיהָּ  ל ַאחָּ וו )לה, כה( ְוכָּ  טָּ

יל"ע מה הפסוק בא ללמדינו בהדגשה זו 

 שטוו בידיהם ממש.

ונראה לבאר שהרי כל עם ישראל הצטוו 

לתת תרומה למשכן, והגברים הביאו את 

ממונם כסף וזהב וכו', אבל הנשים לא היה 

להם מה להביא, וכל מה שהביאו היה 

נחשב כנתינה של בעליהם, ומשום שמה 

 ה )גיטין מ"ז ע"א(.שקנתה אשה קנה בעל

ולעיל )לה, כב( נאמר "ויבואו האנשים 

על הנשים, כל נדיב לב הביאו", וכתב 

הנצי"ב בהעמק דבר שכוונת הפסוק לומר 

שהגברים הגיעו יחד עם הנשים, כי לאשה 

אין רשות לתת בלא רשות בעלה, והכל 

 נחשב כנתינה של הבעל.

ולכן עסקו הנשים בידיהם ממש בעבודת 

זה נחשב שנתנו משל עצמם. המשכן, וב

אמנם קשה לומר כן, כי הרי גם מעשי ידיה 

של האשה הם לבעלה, ואם בעלה נתן לה 

רשות לעסוק בעבודת המשכן, זה נחשב 

כנתינה שלו ]ויל"ע אם היו עושות בזמן של 
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העדפה שכבר אינן חייבות לעשות לבעל, 

 אם היה נחשב כנתינה של עצמם[.

ה שתיקנו ונראה לבאר, שהרי כל הסיב

שמעשי ידיה של אשה יהיה לבעלה, זה 

כנגד מזונות, וכמו שכתב הרמב"ם )פי"ב 

מאישות ה"ד( שתיקנו חכמים מעשי ידיה 

של אשה לבעל כנגד מזונות שהוא נותן לה. 

וא"כ במדבר שהיו ניזונים מהמן, לא היו 

הנשים צריכות מזונות מבעליהם, וא"כ י"ל 

שום שנהי שכל ממונם היה שייך לבעל מ

מה שקנתה אשה קנה בעלה, אבל מעשי 

ידיה לא היה שייך לבעל, דהוא אינו מעלה 

לה מזונות כנגד זה, ולכן התעסקו במשכן 

בידיהם ממש, וזה היה נחשב כנתינה 

 שלהם עצמם.

* 

 לפרשת פקודי

כיצד התאפשרה לקיחת המקדש 
 מישראל כמשכון?

ֵעדֻּׁת  ן ַמְשַכן הָּ )לח, ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהַםְשכָּ

 כא(

כתב רש"י "המשכן משכן שני פעמים, 

רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על 

עוונותיהן של ישראל". והיינו שחורבן 

המקדש לא היה 'חורבן' גמור, אלא הוא רק 

כמו 'משכון' שנלקח מאיתנו כדי לזרזינו 

 לשוב אל ה'.

וידוע להקשות, כיצד לקח ה' את 

ת המקדש כמשכון, והרי יש יסור לקח

למשכון דבר שהוא חייו של הלוה, וכמו 

כו( ִאם  -שנאמר בפרשת משפטים )כב, כה 

, ַעד ֹבא ַהחֶׁ  ךָּ ֹבל ַתְחֹבל ַשְלַמת ֵרעֶׁ ש חָּ מֶׁ

מו לֹו. ה, ִהוא  ְתִשיבֶׁ ִכי ִהוא ְכסותֹו ְלַבדָּ

ב?  ה ִיְשכָּ תֹו ְלֹערֹו, ַבםֶׁ יָּה ִכי ִיְצַעק  -ִשְמלָּ ְוהָּ

מַ  ִני. ומה שונה בית ֵאַלי, ְושָּ ְעִתי, ִכי ַחמון אָּ

המקדש שנלקח מאיתנו כמשכון, והרי גם 

הוא חיינו ורוח אפינו, וכמו שאומרים 

כי היא בית  -בזמירות "רחם על ציון 

 חיינו!".

והתשובה היא שאם באמת היינו 

מרגישים שבית המקדש הוא חיינו, הוא לא 

היה נלקח מאיתנו בשום אופן, ומה שנלקח 

מאיתנו המקדש כמשכון, זה רק בגלל 

שאנחנו ואבותינו חטאנו, והוכחנו במעשינו 

שהמקדש אינו 'בית חיינו', ושהוא לא 

 חשוב לנו כל כך.

וכאשר נשוב אל ה' ולא נוסיף לחטוא, 

מיד  -ונרגיש שהמקדש הוא 'בית חיינו' 

 הוא יחזור אלינו בב"א.

אמנם אם כן שכל לקיחת המקדש 

מה שהוא אינו חשוב  התאפשר רק בעקבות

לנו, לא מובן מה מועילה לקיחת משכון 

כזה, והרי משכון הוא דבר שיכריח את 

הלוה להחזיר את חובו, ואם הגענו למצב 

שלא אכפת לנו מהמקדש, א"כ מה תועיל 

 לקיחתו כ'משכון'?

אך התשובה היא ברורה, שגם כאשר 

חטאנו ועשינו את הרע בעיני ה', וגם כאשר 

'בית חיינו' והיה ניתן  המקדש לא היה

לקחתו מאיתנו, היה ברור שזה רק דבר 

זמני, והיה פשוט לה' שאחרי זמן קצר אנו 

נחוש בחסרונו של המקדש, ומיד נשוב 

ונתבע אותו, ונזעק שאנו רוצים את ציון כי 

 היא בית חיינו! וזהו משכון מצויין!

עתיד  -מקדש שנבנה על ידי גויים 

 להחרב

ה כתב: "הטעם בספורנו על פסוק ז

שהמשכן לא נפל ביד האויב כמו מקדש 

ראשון ושני, לפי שהיו בו לוחות העדות, 

ופוקד על פי משה, והיתה עבודת הלויים 

ביד איתמר, ובצלאל עשהו. ולא כמקדש 

ראשון שנבנה ע"י אנשי צור, ובית שני 

 מצינו שהתעסקו בבנינו צידונים וצורים".

ית ומבואר שאפילו שמותר לבנות את ב

המקדש על ידי גויים ]שהרי כך בנו את 

ביהמ"ק הראשון והשני[, מכל מקום יש 

מעלה מיוחדת כשנבנה על ידי ישראל 

 לבדם, ואז אינו נופל בידי האויבים.

ויש לבאר לפי"ז למה שיתפו בבניית 

המקדש הראשון והשני אומנים גויים, והרי 

עדיף לעשות הכל על ידי ישראל. וביותר 

או שבית המקדש הראשון קשה, דאחר שר

נחרב, היה להם לחשוש שמא זה בגלל 

שהוא נבנה על ידי גויים, ולמה חזרו ובנו 

 את המקדש השני גם על ידי גויים.

ובפשטות הביאור הוא שהגויים האלו 

ידעו לעשות אומנות מיוחדת שלא היה 

בישראל כאלו שיכלו לעשות כן, ועדיף 

לעשות את בית המקדש מפואר ומושלם 

ילו על ידי גויים, מאשר לעשותו פחות אפ

 על ידי ישראל.

ובאופן אחר ביאר אחי הג"ר שמואל 

שליט"א, שהיה ענין לבנות את המקדש 

הראשון והשני על ידי גויים, כדי שיהיה 

אפשר להחריבו, כי אם לא היה אפשר 

להחריבו, ולא היה עצים ואבנים לכלות 

עליהם את הזעם והחרון אף שנוצר 

ל ישראל, היה נגזר ח"ו כליה מחטאיהם ש

 על ישראל.

ולכן גם אחרי שראו שחרב המקדש 

הראשון, עדיין בנו את המקדש השני על ידי 

גויים, כי גם הוא היה עתיד להחרב ]ולפי"ז 

את המקדש השלישי שלא יחרב להם צריך 

לבנות רק על ידי יהודים כשרים ולא ע"י 

 גויים[.

ית ומשו"ה גם בבית שני כשראו שנחרב ב

ראשון שנבנה ע"י גויים מ"מ בנוהו שוב ע"י 

נכרים מה"ט, אבל בית שלישי שלא יחרב 

לעולם שפיר יש לבנותו ע"י ישראלים בלבד 

]ומנין שידע שלמה שעתיד הבית ליחרב, 

 שז"ל הרמב"ם )בית הבחירה פ"ד ה"א( 

ומנין שידע שלמה כבר בשעת בנין 

כך מבואר  -המקדש שהוא עתיד להחרב? 

הרמב"ם )פ"ד מבית הבחירה ה"א( בדברי 

שכתב: "ובעת שבנה שלמה את הבית וידע 

שסופו ליחרב, בנה בו מקום לגנוז בו את 

הארון למטה, במטמוניות עמוקות 

 ועקלקלות".
 

נחשבה / הגאון רבי 

יחיאל הלוי נוביק 

שליט"א, ראש כולל 

אשדוד,  –דעת יוסף 

עורך ספרי מרן הגר"ש 

 רוזובסקי זצ"ל
 ענני הכבוד

בפירוש שיר השירים להגר"א תירץ 

קושית הטור בפ' אמור ובחיבורו טור אורח 

חיים סי' תרכ"ה, למה ציותה התורה 

לעשות חג הסוכות בתשרי ולא בניסן, 

שהרי ענני כבוד התחילו ביציאת מצרים 

וזה הי' בניסן, והטור תירץ משום שלא הי' 

ניכר שעושים זאת לשם מצוה, דאולי עושין 

ל החום, וע"כ ציותה התורה סוכות בשבי

לעשות דוקא בזמן שמתחיל הקור שאז 

האנשים נכנסים לבתיהם, ונראה מזה 

 שהסוכה נעשית לשם מצוה. עכ"ד הטור.

והגר"א בפירושו לשיר השירים פ"א פ"ד 

תירץ באופן אחר, ויסודו, דאף שענני כבוד 

התחילו מניסן, אבל בחטא העגל פסקו, 

כן, ומשה ושוב חזרו בתחילת עשית המש

ירד ביוה"כ ובמחרת יו"כ ויקהל משה וציוה 

על מלאכת המשכן, וזה הי' בי"א תשרי, 

וכתיב והם הביאו עוד נדבה בבקר בבקר ב' 

ימים הרי י"ג תשרי, ובי"ד תשרי נטלו כל 

חכם לב ממשה את הזהב במנין ובמשקל, 

ובט"ו התחילו לעשות, ואז חזרו ענני כבוד, 

"ו בתשרי. עכ"ד ולכך אנו עושין סוכות בט

 הגר"א שם.

וצריך להבין לפי"ז מדוע הקשה כן הטור, 

ודוחק לומר דס"ל דציווי עשית המשכן הי' 

 קודם מתן תורה.

וי"ל דאף שענני הכבוד נסתלקו ושוב 

חזרו, אבל מכיון שתחילתם הי' בניסן הרי 

הזמן העקרי הוא בניסן. ואמנם בדברי 

הגר"א יש לפרש ג"כ דברי הטור, במאי 

שיא, דלכאורה אף שהי' מקום לטעות דק

שעושין סוכות בשביל החום, וע"כ ציותה 

התורה לעשות בזמן תשרי, אמנם מה 

הקביעות המסוימת של ט"ו בתשרי, וי"ל 

דהוא עפ"י מש"כ הגר"א, וא"ש. אמנם 

דלפי"ז צ"ב בדעת הגר"א שתירץ כן, והלא 

אף שנסתלקו ושוב חזרו, מ"מ הי' צריך 

תחלה ממש, שאז לקבוע הזמן לפי הה

 נתחדש ענין ענני הכבוד.

וי"ל דהגר"א ס"ל דזכר לענני הכבוד, אין 

זה בשביל עצם הענני כבוד, שהרי לא 

מצינו שהתורה ציותה לעשות זכר למן 

ובאר, ומדוע בדוקא זכר לענני הכבוד, אלא 

י"ל שהזכר הוא לנס של קבלת התשובה, 

שאף שנסתלקו הענני הכבוד, והי' זה עבור 

, מ"מ קבל הקב"ה תשובת ישראל החטא

והחזיר להם הענני כבוד. וזהו עיקר תירוץ 

הגר"א דסוכות זכר לענני כבוד, היינו לענני 

 כבוד של התשובה. ודו"ק היטב.

ובזה יש לישב קושית התוס' בערבי 

פסחים, שהקשו מדוע נשים אין חיבות 
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במצות סוכה מטעם שאף הן היו באותו 

צוות דרבנן מצינו הנס, ותירצו תוס' דרק במ

שעל ידי שאף הן היו באותו נס, מתחייבות 

אף הנשים, אבל במצוות דאורייתא לא 

מצינו כן. אולם בתוס' ריש מגילה דף ד' 

ע"א מבואר דישנה שיטה דאף בדאורייתא 

 שייך זה, והדרא קושיא לדוכתה.

וי"ל עפי"מ דאיתא בפוסקים שנשים 

אסורות בעשית מלאכה בראש חדש מפני 

חטאו בעגל ע"כ ניתן להם ראש חדש  שלא

לאסור בעשית מלאכה. וכבר פירשו דמה 

שניתן להם דוקא ראש חדש, זהו משום 

שהי' אפשר לחשוב שמה שלא נתנו 

התכשיטים הי' זה מפני שאהבו התכשיטים 

ולא משום שלא רצו להשתתף בעגל, אולם 

אחר שבשביל המשכן נתנו התכשיטים, 

ם חלק כלל אגלאי מילתא למפרע שאין לה

בחטא העגל, וע"כ ניתן להם ראש חדש 

 ליו"ט.

ומעתה י"ל דמאחר דנשים לא הי' להם 

חלק בחטא העגל, א"כ לא היו צריכים ענני 

הכבוד להסתלק בעטים של נשים, ורק 

חטאם של האנשים גרם לכך, ונמצא 

שכאשר חזרו ענני הכבוד, אצל הנשים לא 

א הי' זה בגדר נס מיוחד לתשובה, וא"כ נמצ

דלא היו הנשים באותו הנס. וע"כ אין 

 חיבות במצות סוכה.

ומה שהקשו כן התוס' בערבי פסחים, זהו 

משום דס"ל כדעת הטור, דענני הכבוד היינו 

ענני הכבוד עצמם ולא מה שחזרו ע"י 

התשובה, וע"כ שפיר הקשו דלתחייבו 

 משום שאף הן היו באותו הנס. ודו"ק היטב.

* 

מבואר מדברי והנה יש להתבונן במה ש

הגר"א שע"י עשית המשכן חזרו ענני 

הכבוד, דלכאורה הי' צריך להיות שע"י 

המשכן יחזרו ענני הכבוד, ולמה הי' סגי 

בעשית המשכן, אמנם י"ל דעיקר הענין הי' 

העשי' וההתנדבות למשכן, ולא הי' המשכן 

העיקר רק הנדבה וההתמסרות, והיינו מה 

ו על שהקריבו עם ישראל מעצמן, וויתר

כסף וזהב ותכשיטין, על ידי זה בלבד נעשה 

 השראת השכינה.

והנה מצינו שאמרו החכמים למשה 

מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה 

לעשות אותה. ולכאורה מה כל כך גרוע 

שיביאו קצת יותר, אמנם יש לומר דיש כאן 

ענין עמוק מאד. כי הי' צריך לנדב עבור 

שום דבר, עשית רצון ד', ולא להוסיף 

להראות שהצלחנו לעשות כך וכך, שעם 

ישראל יראה שהוא יכול להרים משכן יפה, 

וזה לא עשית רצון ד', רק נכנס בזה רצון 

עצמי, וזה כבר פגם ולא יכול לצאת מזה 

השראת השכינה. ועל כן הי' צריך להיות 

 שלא יביאו שום דבר מיותר.

ועומק הענין הוא, שיסוד המשכן הוא 

הקרבה, והקרבה נקרא רק כאשר עושה 

למען הקב"ה, ולא כאשר עושה למען 

הראות עושר כבוד מלכותו ויקר תפארת 

גדולתו, וי"ל שזה מה שרצה אחשורוש 

להראות, שהוא יכול להרים יותר מעם 

ישראל, אולם הוא לא הבין, שלא בזה 

ם כלשהו הענין, וזה באמת י"ל שהי' פג

בדבר הנשיאים, שהם אמרו שיתנו מה 

שחסר, כי לא הענין לתת מה שחסר, וממ"נ 

קחו אם באמת חסר הקב"ה לא דורש, וזהו 

ומאת כל איש אשר ידבנו , מאתכם תרומה

וכבר עמדו מדוע  לבו תקחו את תרומתי,

כתיב לשון קחו ויקחו ולא תנו, רק הענין 

ולהקריב עבור הקב"ה, ואם  לקחת מעצמו

הקב"ה ציוה עכשיו, לא מחכים לראות מה 

חסר ולתת אותו, כי לראות מה חסר זה 

בגדר של נתינה בשביל להרים ולהצליח 

בהקמת המשכן, וזה לא הי' הענין, וע"כ היו 

דברים שלא הי' אפשר לעשות כמו 

המנורה, ומשה עשה אשר הוא יכול, כי 

הוא שאתה הקב"ה רצה להראות שהעיקר 

תקריב מעצמך לרצון ד', ולא העיקר 

שתצליח להקים משכן, ובאמת כידוע שגם 

ההקמה לא צלחה בידי משה, עד שהקב"ה 

סיע בעדו, כי זה העיקר שהאדם יעשה ולא 

שהאדם יצליח לעשות, והעיקר הוא 

 המסירות.

ודבר זה למדנו לא רק מעם ישראל רק 

גם מהחכמים, וגם ממשה רבינו. שלא 

ו שיהי' עודף, ולכאורה מה יש הסכימ

שיתנו קצת יותר, ואפילו הרבה יותר. אולי 

שיבנו עוד אגף ועוד משרד וחדר קבלת 

קהל וכן על זה הדרך. אולם זה הענין 

שהעיקר הוא מה שהאדם מקריב עבור רצון 

ד', ולא להראות מה שהוא יכול להצליח, 

ולכן מצינו שאחד המרבה ואחד הממעיט 

 ו לשמים.ובלבד שיכוין לב

ומצינו במראות הצובאות אשר צבאו, 

ועי"ז זכו למי סוטה שיכול לטהר אשה 

לבעלה. וכבר עמד בזה הגרח"ש זצוק"ל עד 

כמה כוח האדם גדול שיכול לקחת מראות 

הצובאות ולהפוך אותם לדבר שמחולל 

נסים. וי"ל דזהו ע"י שנדבק בהקב"ה במה 

 שעושה אך ורק למען רצון ד'. ודו"ק היטב.

 

עומקה של הלכה / 

הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט
הפסיד חמש  -ירושת ילדי תימן 

 מיליון דולר בגלל שערה אחת!
מעשה שהיה; אדם נפטר,  שאלה:

והשאיר לבנו היחיד ירושה גדולה, בערך 

עשר מיליון דולר! פתאום הגיע אחד 

מגרמניה עם הוכחות שגם הוא בנו של 

ראשון בבית הנפטר. השני תבע את ה

משפט לקבלת חצי ירושה, בית המשפט 

פסק שעל התובע להוכיח את נכונות 

טענתו בבדיקה הנקראת די. אן. אי. לצורך 

הבדיקה צריך לפתוח את קבר האב 

ולהוציא משם לפחות שערה אחת. האם 

לנתבע מותר להסכים לפתיחת קברו של 

אביו, שכידוע יש בזה צער גדול למת, 

בשביל להציל את  וחרדת הדין נורא,

ממונו. ואם יסרב, בית המשפט יפסוק 

שהתובע יתחלק בירושה עם הנתבע, 

 ויפסיד הרבה כסף?

הגרי"ש שאלה זו נשאל  תשובה:

זצ''ל )חשוקי חמד בכורות דף  אלישיב

שליט''א  הג''ר אהרן שיףמח.(, באמצעות 

)משנת אי''ש(, והשיב: אם האבא היה 

שומר תורה ומצוות, אסור לפתוח את 

קברו לצורך ביצוע הבדיקה מצד בזיון 

המת, שהנפטר אינו מחויב להתבזות בכדי 

 להוריש לבנו.

למקור הדברים  וציין ב'חשוקי חמד'

)בבא בתרא דף קנד.(, מעשה בבני  בגמ'

או ברק באחד שמכר בנכסי אביו ומת, וב

בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת 

מיתה, ובאו ושאלו את רבי עקיבא מהו 

לבודקו, אמר להם אי אתם רשאים לנוולו. 

הרי שאסור לבזות ולנוול את המת, בכדי 

 להציל את הירושה.

מתוך תשובת הגרי''ש, דקדק  הסכים:

שליט''א, מה הדין  הגר''י זילברשטיין

ה כאשר הנפטר כתב בפירוש בצווא

שיפתחו את קברו אם יהיה צורך לברר מי 

היורש, האם במקרה כזה מותר לפתוח, כי 

הלשון בספר משנת אי''ש הוא: "הנפטר לא 

מחויב", משמע שאם רוצה להתבזות כדי 

שבניו לא יקופחו, מותר לפתוח את קברו, 

 וצ"ע )שם(.

 דינים העולים

ירושת ילדי תימן, או ילד מאומץ; אין ירושת ילדי תימן, או ילד מאומץ; אין 

יורשים על ידי טענה יורשים על ידי טענה מוציאים מחזקת המוציאים מחזקת ה

ואומדנא בלבד, דהמוציא מחבירו עליו ואומדנא בלבד, דהמוציא מחבירו עליו 

הראיה, ואין נוטלים חלק בירושה, עד הראיה, ואין נוטלים חלק בירושה, עד 

  שיביאו שני עדים כשרים כדין.שיביאו שני עדים כשרים כדין.

. בכל איסורי התורה . בכל איסורי התורה DD..NN..AAבדיקת בדיקת 

כשאינו נגד חזקה; הסכמת כל הפוסקים כשאינו נגד חזקה; הסכמת כל הפוסקים 

  0000%%ברמת דיוק של ברמת דיוק של   DD..NN..AAשמועיל בדיקת שמועיל בדיקת 

ומעלה. נגד חזקה; מחלוקת האם יחמיר ומעלה. נגד חזקה; מחלוקת האם יחמיר 

לשני הצדדים, או שחזקה בטעות אינה לשני הצדדים, או שחזקה בטעות אינה 

כלום. בנפשות תלוי במחלוקת רשב''ם כלום. בנפשות תלוי במחלוקת רשב''ם 

ותוס' האם שייך מוחזק. בממון לדעת רוב ותוס' האם שייך מוחזק. בממון לדעת רוב 

הפוסקים אינו מוגדר כוודאי אלא כמו רוב הפוסקים אינו מוגדר כוודאי אלא כמו רוב 

או סימן, ולכן אין להוציא ממון על סמך או סימן, ולכן אין להוציא ממון על סמך 

רמת דיוק של רמת דיוק של . בלבד, אפילו ב. בלבד, אפילו בDD..NN..AAבדיקת בדיקת 

, ורק בהצטרף ראיות נוספות , ורק בהצטרף ראיות נוספות 00.000.0%%

מוציאים. ויש חולקים שאפשר להוציא מוציאים. ויש חולקים שאפשר להוציא 

בלבד ברמת דיוק בלבד ברמת דיוק   DD..NN..AAממון על פי בדיקת ממון על פי בדיקת 

  ..00.000.0%%של של 

. חובה להקפיד על הדין . חובה להקפיד על הדין DD..NN..AAבבדיקת בבדיקת 

שמת אסור בהנאה, איסור ניוול המת, שמת אסור בהנאה, איסור ניוול המת, 

וקבורת כל חלקי המת. לדעת הגרי''ש וקבורת כל חלקי המת. לדעת הגרי''ש 

ר ר אלישיב אסור לפתוח את קברו של נפטאלישיב אסור לפתוח את קברו של נפט

שומר תורה ומצוות לבירור זהות היורשים. שומר תורה ומצוות לבירור זהות היורשים. 

והסתפק הגר''י זילברשטיין אם המת והסתפק הגר''י זילברשטיין אם המת 

הסכים בפירוש, האם מותר לפתוח את הסכים בפירוש, האם מותר לפתוח את 

  קברו.קברו.

יש לדון, האם אפשר להוציא ממון יש לדון, האם אפשר להוציא ממון 

מחזקת היורשים על סמך תרשימי שיניים, מחזקת היורשים על סמך תרשימי שיניים, 

טביעות אצבעות, חישוב לפי סטטיסטיקה, טביעות אצבעות, חישוב לפי סטטיסטיקה, 

תמונה, צילום וידיאו, רישום תעודת זהות תמונה, צילום וידיאו, רישום תעודת זהות 

ת ובמשרד הפנים, גיליון מעקב של ת ובמשרד הפנים, גיליון מעקב של ברשויוברשויו

בית החולים, 'מסיח לפי תומו' מהרופאים בית החולים, 'מסיח לפי תומו' מהרופאים 

  וצוות המחלקה.וצוות המחלקה.

לתגובות וקבלת גיליון מלא: 
5047867@gmail.com 

mailto:5047867@gmail.com
mailto:5047867@gmail.com


 

 15עמ' 

פרחים לתורה / הרב 

 ישראל חיים בלומנטל
 השראת השכינה במשכן

נָּן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד  ֵלא ַוְיַכס ֶהעָּ וְכבֹוד ה' מָּ

ן. )מ, לד(  ֶאת ַהַםְשכָּ

אחרי כל המלאכה הרבה, זכו כלל 

ישראל והשכינה שרתה במשכן. איפה 

היתה במשכן השראת השכינה? שאלה 

נוספת המתעוררת אחרי שסיימנו ללמוד 

את כל הפסוקים העוסקים במלאכת 

המשכן, למה בכל ציוויי העשיה, מקדימים 

 ם?את הארון לפני שאר הכלי

     ארון העדות

אומר הרמב"ן )שמות כה, א(: והנה עיקר 

מקום מנוחת השכינה  החפץ במשכן הוא

כמו שאמר )שמות כה, כב( שהוא הארון, 

"ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל 

הכפרת", על כן הקדים הארון והכפורת 

בכאן כי הוא מוקדם במעלה וכו'. אבל 

משה הקדים בפרשת ויקהל "את המשכן 

הלו ואת מכסהו" )להלן לה, יא(, וכן את א

עשה בצלאל )להלן לו, ח(, לפי שהוא 

 הראוי לקדם במעשה. 

בחומש דברים )י, א( חוזר הרמב"ן 

וכותב: והיתה המצוה הראשונה "ועשו 

עיקר הכוונה בכל ארון עצי שטים" כי היא 

 להיות השם יושב הכרובים. המשכן

 והקרבתם אשה עולה לה' 

אבל הרמב"ם, רוח אחרת עמו. בתחילת 

הלכות בית הבחירה הוא כותב: מצות עשה 

מוכן להיות מקריבים בו לעשות בית לה' 

וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה.  הקרבנות

הקרבת  –לדבריו, עיקר מטרת המשכן 

קרבנות. הוא חוזר על כך בספר המצוות 

)עשה כ'(: שצוונו לבנות בית עבודה בו 

 והבערת האש תמיד. יהיה ההקרבה

 קרבן העולה

בהמשך כותב הרמב"ם )הלכה ו'(: 

"ועושין במקדש כלים, מזבח לעולה ולשאר 

הקרבנות". ויש לעיין מדוע מייחד הרמב"ם 

את המזבח להקרבת העולה יתר משאר 

 הקרבנות?

מתרץ בעל 'הדרי קודש', כי עיקר 

השראת השכינה באה בהקרבת העולה, 

ַמידשנאמר: " ל  ֹעַלת תָּ ַתח ֹאהֶׁ ם פֶׁ ְלֹדֹרֵתיכֶׁ

ה םָּ ם שָּ כֶׁ ר ִאוֵָּעד לָּ ְלַדֵבר  מֹוֵעד ִלְפֵני  ה' ֲאשֶׁ

ם יךָּ שָּ ֵאל וְ  ֵאלֶׁ ה ִלְבֵני ִיְשרָּ םָּ  ִנְקַדשְוֹנַעְדִתי שָּ

ל מֹוֵעד  ִבְכֹבִדי ת ֹאהֶׁ  ְוֶאת ַהַםְזֵבחַ ְוִקַדְשִתי אֶׁ

ֵאל וכו' ַכְנַתי ְבתֹוְך ְבֵני ַיְׂשרָּ ם  ְושָּ הֶׁ ִייִתי לָּ ְוהָּ

מה(. נמצא -ֵלאֹלִקים" )שמות כט, מב

שהעולה היא הגורמת העיקרית להשראת 

השכינה ]יתכן לפרש, מפני שאין המקריב 

אוכל כלום מן העולה, וכל הקרבתה לשם 

 שמים[.

אומר ה'יקב אפרים', אין כל מחלוקת     

בין הרמב"ם לרמב"ן. במשכן שהיה במדבר, 

שראת השכינה צודק הרמב"ן שעיקר ה

היתה על ידי הארון. אבל בבית המקדש 

צודק הרמב"ם שעיקר השראת השכינה 

 באה על ידי הקרבנות.

 

 המשך למעמד הר סיני! –המשכן 

מוסיף הרמב"ן: וסוד המשכן הוא,     

שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן 

עליו בנסתר. וכמו שנאמר שם )שמות כד, 

סיני", וכתיב  טז( "וישכן כבוד ה' על הר

)דברים ה, כא( "הן הראנו ה' אלקינו את 

כבודו ואת גדלו", וכן כתוב במשכן "וכבוד 

ה' מלא את המשכן" )שמות מ, לד(. והזכיר 

במשכן שני פעמים "וכבוד ה' מלא את 

המשכן", כנגד ''את כבודו" ו"את גדלו". 

והיה במשכן תמיד ִעם ישראל הכבוד 

שה )שמות שנראה להם בהר סיני. ובבא מ

לד, לד( היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר 

סיני. וכמו שאמר במתן תורה )דברים ד, לו( 

"מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל 

הארץ הראך את אשו הגדולה", כך במשכן 

כתיב )במדבר ז, פט( "וישמע את הקול 

מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים 

 וידבר אליו".

ואפילו לא משכן, אבל לנו אין מקדש, 

בתי הכנסת ובתי המדרש הם לנו למקדש 

מעט. הבה נשמור על כבודם, כי הם מקום 

 השראת השכינה אצלינו!

שבת שלום ומבורך! לתגובות: 
blu.israel@gmail.com 

 

פתגמי אורייתא / הרב 

יוסף חיים אלבוים, 

ו'דעת  בעמ"ח 'אורייתא'

 חכמה'
 משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
ַשְח  ה ומָּ ַקְחתָּ ֶאת ֶשֶמן ַהַםְשחָּ תָּ ֶאת ְולָּ

ל ֲאֶשר בֹו ְוַקַדְשתָּ ֹא  ן ְוֶאת כָּ תֹו ְוֶאת ַהַםְשכָּ

ַשְחתָּ ֶאת ַמְזבַ  יָּה ֹקֶדש: ומָּ יו ְוהָּ ל ֵכלָּ ח כָּ

יו ְוַקַדְשתָּ ֶאת ַהַם  ל ֵכלָּ ה ְוֶאת כָּ ֹעלָּ יָּההָּ  ְזֵבַח ְוהָּ

ַשְחתָּ ֶאת הַ  ַשים: ומָּ דָּ ַכֹיר ְוֶאת ַהַםְזֵבַח ֹקֶדש קָּ

 יא(-ַכמֹו ְוַקַדְשתָּ ֹאתֹו )מ, ט

בתרגום יונתן "ותסב ית משחא דרבותא, 

ותרבי ית משכנא וית כל דביה, ותקדש 

יתיה. מטול כליל דמלכותא דבית יהודה, 

ל ומלכא משיחא דעתיד למפרק ית ישרא

 בסוף יומיא". 

"ותרבי ית מדבחא דעלתא, וית כל מנוי, 

ותקדש ית מדבחא, ויהי מדבחא קודש 

קודשין. מטול כלילא דכהונתא דאהרן 

ובנוי, ואליהו כהנא רבא דעתיד למשתלחא 

 בסוף גלוותא". 

"ותרבי ית כיורא וית בסיסיה ותקדש 

יתיה. מטול יהושע משומשנך רבא 

עתידא ארעא דסנהדרין דעמיה, דעל ידוי 

דישראל לאיתפלגא, ומשיחא בר אפרים 

דנפיק מיניה, דעל ידוי עתידין בית ישראל 

 למנצחא לגוג ולסיעתיה בסוף יומיא".

והדברים צריכים ביאור רב, מה ענין 

המשכן למלכות בית דוד, ומה ענין המזבח 

לשבט הכהונה ואליהו, ומה ענין הכיור 

למלכות אפרים, ומה ענין הדברים 

 דיים לשעה זו שעת משיחת המשכן. העתי

והנה לכשנתבונן נראה, שפרשה זו 

תמוהה, הרי לעיל ביאר בארוכה את כל 

הכלים וענינם, ואיך יסדרם ויכניסם. ואילו 

כאן בסדר הקידוש על ידי שמן המשחה, 

בזה נזכרו רק שלושה משיחות, במשכן כלל 

את כל כליו, והזכיר את המזבח החיצון 

לחוד. וענין המשיחה, לחוד ואת הכיור 

היינו מה שה' בחר באדם זה לקדשו לו, ועל 

ידי משיחה זו נעשה כלי קודש לקבל את 

שפע הקדושה שרצה הקב"ה להשפיע על 

ידו, הן קדושה עצמית הן קדושה למען כלל 

ישראל. והמשיחה מורה שנתרומם מכל 

הדומה לו, כעין מצאתי דוד עבדי בשמן 

ק המשיחה קודש משחתיו, שאין ענינו ר

בשמן בפועל, אלא ענינו שנבחר ונתקדש 

לשמש אדם כללי בבריאה, שתהיה ממנו 

 מלכות בית דוד וכדומה. 

 ג' משיחות 

מעתה מבואר שבמשיחה זו רצו לרמז על 

ג' ענינים מרכזיים בעם ישראל, שאין ענינם 

משיחה פרטית, אלא נבחרו ונתקדשו הם 

וזרעם, להעמיד את מטרת הבריאה על 

תה. והיא שיהיה ה' למלך על כל מתכונ

הארץ. ואחר שלא זכינו אנו מקוים ליום 

ההוא שיהיה כן. אבל עת בנין המשכן שבא 

לכפר על חטא העגל, שבחטא זה נפלו 

ממעלתם שפסקה מהם זוהמת הנחש. 

ומעתה הוצרכו הדורות הבאים לתקן את 

חטא הראשון שוב. זה גרם שלא יהיה 

י שלשה התיקון השלם באותה שעה על יד

 ראשים אלו. 

אלא שלזה אנו צריכים להבין את יסוד 

שלושת השלבים של הגאולה העתידה, 

ביאת אליהו ומלחמת גוג ומגוג וביאת 

 המשיח. 

והנה תפקידה של מלכות בית דוד, ענינה 

מלכות ה' בעולם, ככתוב וישב שלמה על 

כסא ה', וידוע ששלמה היה מעין העתיד, 

ר"י שלכן נשא סיהרא בשלמותא, ]וכתב הא

אלף נשים ברצונו לבטל קליפת נגה, אלא 

שלא עלתה בימיו[. וכל ענין בית המקדש 

והשראת השכינה בו, שהוא ענין השראת 

השכינה ומלכות ה' בעולם, היה ענין 

מלכות בית דוד, ולכן יש להם ישיבה 

בעזרה, כי הם המוציאים בפועל של 

המלכות בגשמיות, ושלמה בנה בית 

ימי דוד כשנבחר למלך בחר ה' הבחירה, וב

בציון אוה למושב לו, והכל צועד בצוותא. 

לכן במשיחת המקדש נמשח ונבחר ענין 

מלכות ה' בעולם שתהיה על ידי מלכות 

 בית דוד. 

כמו כן נבחרו שבט הכהונה להיות 

ממצעים בין ה' לעמו, מחד לכפר על כל 

עוונותיהם שזה נרמז במשיחת המזבח, 

פע מלמעלה, ושמו את ולאידך להוריד הש

שמי על בני ישראל ואני אברכם. ומטעם זה 

יורו משפטיך ליעקב ותורתיך לישראל, והם 

תמיד הקנאים לה' ולכבודו, כעין פנחס 

שמטעם זה זכה לכהונה גדולה לו ולזרעו, 

ואליהו בהר הכרמל, ]ואמרו פנחס זה 

אליהו[, ולכן נאמר והשיב לב אבות על 

חזיר את ישראל בנים. כי כל תפקידו לה

 לאביהם שבשמים. 
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 16עמ' 

ממוצע בין שניהם הוא הכיור, וזה מרמז 

כאן על יהושע בן ראש מלכות אפרים, ולכן 

יצא להלחם בעמלק, כי זהו תפקידם של 

מלכות אפרים, להלחם את מלחמות ה', 

וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח, והם 

רבבות אפרים. והוא הממוצע, כעין תפקיד 

ינו לקדש את הכהנים הכיור שהיה ענ

בבואם אל הקודש. וזה ענין מלחמת גוג 

ומגוג, שהם יבואו על ה' ועל משיחו לנתק 

מוסרותימו ועבותימו, שהם המצוות, והם 

המלכויות בעולם שנלחמות במלכות ה' 

בעולם, יען הם מכחישים את האמונה 

וההשגחה, ויצא ה' להלחם בהם על ידי 

ד. ולכן עד משיח בן אפרים, ואז יהיה ה' אח

שלא חטא שלמה לא היו צריכים לזה, כי 

היה ראוי להיות הגאולה השלמה בימיהם, 

אבל אחר שחטא עמד עליו ירבעם בן נבט 

משבט אפרים, וטען על המלוכה, וממנו 

יצאה מלכות ישראל, שעיקר תפקידה 

ללחום את מלחמות ישראל, וכמו שהיה 

בימי ירבעם בן יהואש, הוא החזיר וכו' עד 

 וא חמת. לב

דהיינו שמלכות בית דוד היא כסא ה', 

כעין המשכן שהוא מקום השראת השכינה. 

אלא שלבוא לפני ה', צריכים את הכהנים 

שהם המשרתים את פני ה', ואת ההרחקה 

מן הרע שזה ענין בית יוסף להבה, הרחקה 

מכל דבר רע, והטהרות במי הדעת של 

 הכיור.

 ג' עמודי עולם

ולם עומד, תורה והם ג' העמודים שהע

עבודה גמ"ח, כי מעלת מלכות בית דוד 

בהעמדת התורה, וכמו שהיה בימי חזקיהו, 

ובימי דוד ושלמה. הכהנים תפקידם עמוד 

העבודה, ושבט יוסף תפקידם הגמ"ח. כמו 

שיוסף היה המשביר, ואפרים אחריו היה 

המליץ. וכתיב על מלכי בית ישראל 'כי 

תפקידם,  מלכי חסד הם', כי זה היה שורש

ואמרו חז"ל שבימי אחאב היו יורדים 

למלחה ונוצחים כי היה שלום בין אדם 

 לחברו. 

ועיקר חטאם של האומות, מלבד מה 

שמבטלים את ענין התורה והעבודה 

מישראל, רעתם במה שהם עושים פירוד 

בישראל, ]ואפשר שלשון רפידים בא גם 

מלשון פירודים[, כמאמר המן מפוזר 

ע כל ימי הגלות. ו"אמר רבי ומפורד, וכנוד

יוחנן משום ר"ש בן יוחאי, מאי דכתיב 

אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל 

השור והחמור, כל העוסק בתורה ובגמילות 

חסדים זוכה לנחלת שני שבטים, שנאמר 

אשריכם זורעי ואין זריעה אלא צדקה 

שנאמר זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד, 

ר הוי כל צמא ואין מים אלא תורה שנאמ

לכו למים. וזוכה לנחלת שני שבטים, זוכה 

לכילה כיוסף דכתיב בן פורת יוסף בנות 

צעדה עלי שור, וזוכה לנחלת יששכר 

דכתיב יששכר חמור גרם. אית דאמרי 

אויביו נופלין לפניו כיוסף דכתיב בהם 

עמים ינגח יחדו אפסי ארץ, וזוכה לבינה 

ינה כיששכר דכתיב ומבני יששכר יודעי ב

לעתים לדעת מה יעשה ישראל" )ב"ק יז.(. 

הרי שמנו לשבט יוסף את ענין החסד 

והצלחתו נגד אויביו וענין הכילה, הכל 

 מטעם ענין החסד דבוק בשרשו. 

גם בבית המקדש שבנה שלמה עשה ים 

עומד על שנים עשר פרים, כחו של יוסף רב 

תבואות בכח שור. מעתה יובן קצת,  ענין 

שבט יוסף והכיור, אחר שהם מבטאים את 

ענין החסד, עולם חסד יבנה, לעומת חסד 

לאומים חטאת. ממוצעים בין ישראל 

לעמים. ולכן היתה נחלתם בין מלכות בית 

ושבט אפרים קיבל נחלתו  דוד לאומות.

מעבר הירדן בלא בקשה. כי היה ענינם 

 להיות ממוצע בין הדברים. 

החסד מטהר את האדם ומכינו לקבלת 

השלימות, כרחיצה במי הכיור. גם עיקר 

הרחיצה הם ידים ורגלים, שהם כלי 

המעשה, שחסד הוא 'בגופו'. העבודה 

מכינה את האדם להכנס אל הקודש, ואילו 

ו הוא השראת השכינה, הקודש עצמ

התורה הק' שנמצאת בקה"ק, וזה ענין 

 קבלת מלכות בית דוד. 

 ועדיין צ"ב וה' יאיר עיני במאור תורתו.

 

ירופי אותיות / הגה"ח צ

ר' יואל טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס כבודו 

מלא עולם ושא"ס 

 (ברוקלין)
 רמיזת טור בית יוסף ושלחן ערוך  

ן  ְלחָּ ַרְכ'תָּ ֶאת ֶעְרכֹו ְוֵהֵבאתָּ ֶאת 'ַהחֻּׁ וגו' ְועָּ

 )מ, ד(

כתב בספר נפלאות מתורת ה' )אות עב( 

כי הרב הב"י נרמז בחומש שמות וע"כ 

נמצא בתורה בחומש שמות קי"ב מצות 

 )בית יוסף קארו( 

והנה בסוף חומש שמות שבו הקי"ב 

מצות שם נרשם ע"ד הדילוג צירוף מהטור 

 בית יוסף ושלחן ערוך: 

ְרִביִעי ַתְרִשיש ֹשַהם ְויְָּש  ַהטורויג  ה הָּ פֶׁ

ם ב ְבִמֻלֹאתָּ ִנים יד : מוַסֹבת ִמְשְבֹצת זָּהָּ ֲאבָּ ְוהָּ

ֹש  ֵאל ֵהמָּה ְשֵתים עֶׁ ְֵרה ַעל ַעל ְשֹמת ְבֵני ִיֹשְרָּ

ם ִאיש ַעל ְשמֹו ִלְש  ם ִפתוֵחי ֹחתָּ ֵנים ְשֹמתָּ

ט בֶׁ ֹשָּר שָּ ן ַש טו : עָּ ְרְשֹרת ַוַיֲעֹשו ַעל ַהחשֶׁ

הֹור ב טָּ י ַוַיֲעֹשו ְשתֵ טז : ַגְבֻלת ַמֲעֹשֵה ֲעֹבת זָּהָּ

ב ַוִיְתנו אֶׁ  ב וְשֵתי ַטְבֹעת זָּהָּ ת ִמְשְבֹצת זָּהָּ

ן ֹעת ַעל ְשֵני ְקצֹות ַהחשֶׁ ַוִיְתנו יז : ְשֵתי ַהַטבָּ

עֹ  ב ַעל ְשֵתי ַהַטבָּ ֲעֹבֹתת ַהזָּהָּ ת ַעל ְשֵתי הָּ

ןְקצֹות הַ  ְוֵאת ְשֵתי ְקצֹות ְשֵתי יח : חשֶׁ

ֲעֹבֹתת נְָּתנו ַעל ְשֵתי ַהִםְשְבֹצת ַוִיְת  ֻנם ַעל הָּ

נָּיו ל מול פָּ ֵאֹפד אֶׁ  ַוַיֲעֹשו ְשֵתייט : ִכְתֹפת הָּ

ב ַויָֹּשִימו ַעל ְשֵני ְקצֹות ַהחשֶׁ  ן ַעל ַטְבֹעת זָּהָּ

ְיתָּ  ֵאֹפד בָּ ר הָּ ל ֵעבֶׁ ר אֶׁ תֹו ֲאשֶׁ ַוַיֲעֹשו כ : הֹשְפָּ

ב ַוִיְתֻנם ַעל ְשֵתי ִכְתפֹ  ת ְשֵתי ַטְבֹעת זָּהָּ

נָּיו ְלֻעַםת ַמְחַברְ  ה ִמםול פָּ ֵאֹפד ִמְלַמטָּ תֹו הָּ

ֵאֹפד ב הָּ ת ַהחשֶׁ כא : ִמַםַעל ְלֵחשֶׁ ן ַוִיְרְכסו אֶׁ

ֵאֹפד ִבְפִתיל  ְתֵכלֶׁ  ל ַטְבֹעת הָּ יו אֶׁ ת  ִמַטְבֹעתָּ

ֵאֹפד  ְוֹלא  ִיַזח  ַהחשֶׁ ִלְהֹית  עַ  ב  הָּ ן  ל  ֵחשֶׁ

ר  ִצוָּה  יי ֵאֹפד  ַכֲאשֶׁ ה' ֵמַעל  הָּ ת משֶׁ כב : אֶׁ

ֵאֹפד  ַמֲעֹשֵה  ֹאֵרג   ת  ְמִעיל  הָּ ַוַיַעֹש  אֶׁ

ת וִפי  ַהְםִעיל  ְבתֹוכֹו ְכִפי כג : ְכִליל  ְתֵכלֶׁ

ה ל א ֹשָּפָּ ֵרעַ ַפיו סָּ ַתְחרָּ ַוַיֲעֹשו כד : ִביב ֹלא ִיקָּ

ן  ת ְוַאְרגָּמָּ ַעל שוֵלי ַהְםִעיל ִרםֹוֵני ְתֵכלֶׁ

ְשזָּר ִני מָּ בכה : ְותֹוַלַעת שָּ  ַוַיֲעֹשו ַפֲעֹמֵני זָּהָּ

ִרֹםִנים ת ַהַפֲעֹמִנים ְבתֹוְך הָּ הֹור ַוִיְתנו אֶׁ ַעל  טָּ

ִרֹםִנים ִביב ְבתֹוְך הָּ ַפֲעֹמן כו : שוֵלי ַהְםִעיל סָּ

ִביב ְוִרֹםן פַ  ֲעֹמן ְוִרֹםן ַעל שוֵלי ַהְםִעיל סָּ

ה ת משֶׁ ר ִצוָּה יקוק אֶׁ ֵרת ַכֲאשֶׁ ַוַיֲעֹשו כז : ְלשָּ

ְתֹנת ֵשש ַמֲעֹשֵה ֹאֵרג ְלַאֲהֹרן ת ַהכָּ נָּיו אֶׁ : וְלבָּ

ת ַפֲאֵרי ַהִם  כח ת ֵשש ְואֶׁ ֹעת ְוֵאת ַהִםְצנֶׁפֶׁ ְגבָּ

ְש  ד ֵשש מָּ ת ִמְכְנֵסי ַהבָּ ת כט : זָּרֵשש ְואֶׁ ְואֶׁ

ן ת ְוַאְרגָּמָּ ְשזָּר וְתֵכלֶׁ ַאְבֵנט ֵשש מָּ ְותֹוַלַעת  הָּ

ר ִצוָּה יי ִני ַמֲעֹשֵה ֹרֵקם ַכֲאשֶׁ ה' שָּ ת משֶׁ ל : אֶׁ

הֹור וַ  ב טָּ ש זָּהָּ ת ִציץ נֶׁזֶׁר ַהֹקדֶׁ ִיְכְתבו ַוַיֲעֹשו אֶׁ

ש   ַליי ם    ֹקדֶׁ יו ִמְכַתב ִפתוֵחי חֹותָּ לָּ לא ': עָּ

ֵתת ַעל ַויִ  ת   לָּ יו   ְפִתיל   ְתֵכלֶׁ לָּ ְתנו  עָּ

ר ִצוָּה יי ה ַכֲאשֶׁ ְעלָּ ת ִמְלמָּ ה' ַהִםְצנֶׁפֶׁ ת משֶׁ : אֶׁ

ל מֹוֵעד וַ לב  ל ֲעֹבַדת ִמְשַכן ֹאהֶׁ ל כָּ ו ַיֲעשַוֵתכֶׁ

ת מ ר ִצוָּה יקוק אֶׁ ֵאל ְכֹכל ֲאשֶׁ ה כֵ ְבֵני ִיְשרָּ ן שֶׁ

שו ת ַהִם לג : עָּ תַויִָּביאו אֶׁ ה אֶׁ ל משֶׁ ן אֶׁ  ְשכָּ

יו ְבִרי שָּ יו ְקרָּ סָּ יו ְקרָּ ל ֵכלָּ ת כָּ ל ְואֶׁ ֹאהֶׁ ו הָּ חָּ

נָּיו יו ַוֲאדָּ ֵאיִלםלד : ְוַעֻםדָּ ת ִמְכֵסה עֹוֹרת הָּ  ְואֶׁ

ִמים ו דָּ ִשים ְוֵאתֶאת ַמ ַהְמאָּ  ְכֵסה ֹעֹרת ַהְתחָּ

ךְ  סָּ ת ַהםָּ ֹרכֶׁ ת ַבדָּ לה : פָּ ֵעֻדת ְואֶׁ ת ֲארֹון הָּ יו אֶׁ

תְוֵאת ַהַכפֹ  ילו : רֶׁ ל ֵכלָּ ת כָּ ן אֶׁ ת ַהֻחְלחָּ ו אֶׁ

ִנים ם ַהפָּ חֶׁ ה לז : ְוֵאת לֶׁ ה ַהְטֹהרָּ ת ַהְםֹנרָּ אֶׁ

י ל ֵכלֶׁ ת כָּ ה ְואֶׁ כָּ יהָּ ֵנֹרת ַהַםֲערָּ ת ֵנֹרתֶׁ הָּ ְוֵאת אֶׁ

אֹור ן ַהםָּ מֶׁ ב ְוֵאת שֶׁ לח : שֶׁ ן ְוֵאת ִמְזַבח ַהזָּהָּ מֶׁ

ה ְוֵאת ְקֹטרֶׁת ַהַןִםים ְוֵאת מָּ  ַתח ַהִםְשחָּ ַסְך פֶׁ

ל ֹאהֶׁ ת ִמְכַברלט : הָּ ת ְואֶׁ  ֵאת ִמְזַבח ַהְמחשֶׁ

ל כֵ  ת כָּ יו ְואֶׁ ת ַבדָּ ר לֹו אֶׁ ת ֲאשֶׁ ת ַהְמחשֶׁ יו אֶׁ לָּ

ת ַכמוֹ  ת מ : ַהִכֹיר ְואֶׁ ֵצר אֶׁ חָּ ֵאת ַקְלֵעי הֶׁ

ְך ְלַשעַ  סָּ ת ַהםָּ נֶׁיהָּ ְואֶׁ ת ֲאדָּ יהָּ ְואֶׁ ֵצרַעֻםדֶׁ חָּ  ר הֶׁ

יו ִויֵתֹדתֶׁ  רָּ ת ֵמיתָּ ל ְכֵלי ֲעֹבַדת אֶׁ יהָּ ְוֵאת כָּ

ל מֹוֵעד ן ְלֹאהֶׁ ד מא : ַהִםְשכָּ ת ִבְגֵדי ַהֹשְרָּ אֶׁ

ש ְלַאהֲ  ת ִבְגֵדי ַהֹקדֶׁ ש אֶׁ ֵרת ַבֹקדֶׁ ֹרן ַהֹכֵהן ְלשָּ

נָּיו ְלַכֵהן ת ִבְגֵדי בָּ ר ִצוָּה יימב : ְואֶׁ ' ְכֹכל ֲאשֶׁ

ל  ֵאל ֵאת כָּ ֹשו ְבֵני ִיֹשְרָּ ה ֵכן עָּ ת משֶׁ אֶׁ

ה ֲעֹבדָּ אכָּהמג : הָּ ל ַהְםלָּ ת כָּ ה אֶׁ  ַוַיְרא משֶׁ

ר ִצוָּה יי ה ַכֲאשֶׁ ֹשו ֹאתָּ רֶׁ ' ְוִהֵמה עָּ ֹשו ַוְיבָּ ְך ֵכן עָּ

ה ם משֶׁ ה ֵלאֹמר' ַוְיַדֵבר ייא : ֹאתָּ ל משֶׁ ב : אֶׁ

ש תָּ  ד ַלֹחדֶׁ חָּ ִראשֹון ְבאֶׁ ש הָּ ִקים ְביֹום ַהֹחדֶׁ

ל מֹוֵעד ת ִמְשַכן ֹאהֶׁ ם ֵאת ֲארְוֹשַג : אֶׁ ֹון ְמתָּ שָּ

ת ֹרכֶׁ ת ַהפָּ ֹרן אֶׁ אָּ ֵעדות  ְוַסֹכתָּ ַעל הָּ ד : הָּ

ת  ַרכְ 1ְוֵהֵבאתָּ אֶׁ ן ְועָּ ְלחָּ ְרכֹו ַהחֻּׁ ת עֶׁ תָּ אֶׁ

יהָּ  ת ֵנֹרתֶׁ ה ְוַהֲעֵליתָּ אֶׁ ת ַהְםֹנרָּ ה : ְוֵהֵבאתָּ אֶׁ

ת ִלְפֵני אֲ  ב ִלְקֹטרֶׁ ת ִמְזַבח ַהזָּהָּ ה אֶׁ רֹון ְונַָּתתָּ

ֵעֻדת ְוֹשְַמתָּ  ןהָּ ַתח ַלִםְשכָּ ַסְך ַהפֶׁ ת מָּ ו : אֶׁ

ַתח ִמְש  ה ִלְפֵני פֶׁ ֹעלָּ ה ֵאת ִמְזַבח הָּ ַכן ְונַָּתתָּ

ל מֹוֵעד ל מוֹ ז : ֹאהֶׁ ת ַהִכֹיר ֵבין ֹאהֶׁ ֵעד ְונַָּתתָּ אֶׁ

ִים ם מָּ ת ח : וֵבין ַהִםְזֵבַח ְונַָּתתָּ שָּ ְוֹשְַמתָּ אֶׁ

ַסְך ַשַער הֶׁ  ת מָּ ִביב ְונַָּתתָּ אֶׁ ֵצר סָּ חָּ ֵצרהֶׁ ט : חָּ

ַשְחתָּ  ה ומָּ ן ַהִםְשחָּ מֶׁ ת שֶׁ ַקְחתָּ אֶׁ ת  ְולָּ אֶׁ

ר בֹו ְוִקַדְשתָּ ֹא  ל ֲאשֶׁ ת כָּ ן ְואֶׁ ת ַהִםְשכָּ תֹו ְואֶׁ

ש יָּה ֹקדֶׁ יו ְוהָּ ל ֵכלָּ ת ִמְזַבח י : כָּ ַשְחתָּ אֶׁ ומָּ

ת ַהִםְזבֵ  יו ְוִקַדְשתָּ אֶׁ ל ֵכלָּ ת כָּ ה ְואֶׁ ֹעלָּ ַח הָּ

יָּה ַהִםְזבֵ  ִשיםְוהָּ דָּ ש קָּ תיא : ַח ֹקדֶׁ ַשְחתָּ אֶׁ  ומָּ

ת ַכמֹו ְוִקַדְשתָּ ֹאתוֹ  ת יב : ַהִכֹיר ְואֶׁ ְוִהְקַרְבתָּ אֶׁ

חַ  ל מֹוֵעד ְורָּ ַתח ֹאהֶׁ ל פֶׁ נָּיו אֶׁ ת בָּ ְצתָּ ַאֲהֹרן ְואֶׁ

ִים ם ַבםָּ ת ַאֲהֹרן ֵאת בִ יג : ֹאתָּ ְגֵדי ְוִהְלַבְשתָּ אֶׁ

ַשְחתָּ ֹאתֹו וְ  ש ומָּ : יִקַדְשתָּ ֹאתֹו  ְוִכֵהן   לִ ַהֹקדֶׁ

ם כֻ יד    נָּיו ַתְקִריב ְוִהְלַבְשתָּ ֹאתָּ ת  בָּ : ֹתֹנתְואֶׁ
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ַשְחתָּ  אֶׁ טו  ר מָּ ם ַכֲאשֶׁ ַשְחתָּ ֹאתָּ ם ומָּ ת ֲאִביהֶׁ

ם לִ  תָּ ְשחָּ ם מָּ הֶׁ ה ִלְהֹית לָּ ְיתָּ  ְכֻהַמתְוִכֲהנו ִלי ְוהָּ

ם ם ְלֹדֹרתָּ ה ְככֹ טז  עֹולָּ ר ִצוָּהַוַיַעֹש משֶׁ  ל ֲאשֶׁ

ֹשָּה' יי ִראשֹון יז : ֹאתֹו ֵכן עָּ ש הָּ ַוְיִהי ַבֹחדֶׁ

נָּה ַהֵחנ ש הוַקם ַהִםְש ית בְ ַבחָּ ד ַלֹחדֶׁ חָּ ןאֶׁ : כָּ

ת אֲ יח  ן ַוִיֵתן אֶׁ ת ַהִםְשכָּ ה אֶׁ ם משֶׁ נָּיו ַויָּקֶׁ דָּ

יו ַויָּקֶׁ  ת ְבִריחָּ יו ַוִיֵתן אֶׁ שָּ ת ְקרָּ ת ַויָֹּשֶׁם אֶׁ ם אֶׁ

יוַעםו ל ַעל ַהִםְשכָּ יט : דָּ ֹאהֶׁ ת הָּ ן ַוִיְפֹרֹש אֶׁ

ה  ְעלָּ יו ִמְלמָּ לָּ ל עָּ ֹאהֶׁ ת ִמְכֵסה הָּ ַויָֹּשֶׁם אֶׁ

ר ִצוָּה יי ה' ַכֲאשֶׁ ת משֶׁ ת כ : אֶׁ ַוִיַקח ַוִיֵתן אֶׁ

ת ַהַבִדים ַעל הָּ  ֹרן ַויָֹּשֶׁם אֶׁ אָּ ל הָּ ֵעֻדת אֶׁ ֹרן הָּ אָּ

ֹרן ִמלְ  אָּ ת ַעל הָּ ת ַהַכֹפרֶׁ הַוִיֵתן אֶׁ ְעלָּ כא : מָּ

ן ַויָֹּשֶׁם ֵאת ל ַהִםְשכָּ ֹרן אֶׁ אָּ ת הָּ ת  ַויֵָּבא אֶׁ ֹרכֶׁ פָּ

ר ִצ  ֵעדות ַכֲאשֶׁ ְך ַעל ֲארֹון הָּ ְך ַויָּסֶׁ סָּ ' וָּה ייַהםָּ

ה ת משֶׁ ל מכב : אֶׁ ן ְבֹאהֶׁ ת ַהֻחְלחָּ ֹוֵעד ַוִיֵתן אֶׁ

ת ֹרכֶׁ ֹפנָּה ִמחוץ ַלפָּ ן צָּ ְך ַהִםְשכָּ כג : ַעל יֶׁרֶׁ

ם ִלְפֵני יי ַוַיֲעֹרךְ  חֶׁ ְך לֶׁ יו ֵערֶׁ לָּ ר ִצוָּה י' עָּ ' יַכֲאשֶׁ

ה ת משֶׁ ל מוֹ כד : אֶׁ ה ְבֹאהֶׁ ת ַהְםֹנרָּ ֵעד ַויָֹּשֶׁם אֶׁ

ה ן נְֶׁגבָּ ְך ַהִםְשכָּ ן  ַעל יֶׁרֶׁ ַוַיַעל כה : ֹנַכח  ַהֻחְלחָּ

ר ִצוָּה יי' ַהֵמֹרת ִלְפֵני יי ה' ַכֲאשֶׁ ת משֶׁ כו     : אֶׁ

ת   ִמזְ  ל   מֹוֵעדַויָֹּשֶׁם   אֶׁ ב   ְבֹאהֶׁ    ַבח   ַהזָּהָּ

ת ֹרכֶׁ ת ַסִם כז  :ִלְפֵני   ַהפָּ יו ְקֹטרֶׁ לָּ ים ַוַיְקֵטר   עָּ

ר ִצוָּה   יי ה'  ַכֲאשֶׁ ת   משֶׁ ת   כח : אֶׁ ַויָֹּשֶׁם    אֶׁ

ן ַתח   ַלִםְשכָּ ַסְך   ַהפֶׁ ֹעלָּהכט : מָּ  ְוֵאת ִמְזַבח הָּ

ל מֹוֵעד וַ  ַתח ִמְשַכן ֹאהֶׁ ת ֹשָּם פֶׁ יו אֶׁ לָּ ַיַעל עָּ

ר ִצוָּה   ה ַכֲאשֶׁ ת ַהִםְנחָּ ה ְואֶׁ ֹעלָּ ת  יקוקהָּ אֶׁ

ה  : משֶׁ

אמת  -השלחן ערוך  -יוסף  -בית  -הטור 
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 דרקסלר
סמל  -המראות הצובאות 

 הנדיבות
ֶשת ַוַיַעׂש ֵאת ַהַכיֹור ְנֹחֶשת ְוֵאת ַכמֹו ְנֹח 

ְבאו ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  ְבַמְרֹאת ַהֹצְבֹאת ֲאֶשר צָּ

 )לח, ח(

הנה רש"י הקדוש במקום מבאר   

בהרחבה על מסירות נפשם של הנשים 

במצרים, ועל חביבותם להביא את 

 המראות לבנין המשכן.

כידוע על פי כוונת התורם השתמשו 

בנדבתו, וכך מסבירים את השבח של 

שהוא ברוח  בצלאל "ולחשוב מחשבות"

קדשו ראה וידע מה בליבו של כל אחד 

כמה  –ואחד ועל פי זה העביר את התרומה 

שהכוונות קדושות יותר השתמשו לדברים 

שקדושתם גבוהה, ועד קודש הקדשים 

 וארון הברית.

המראות שבו השתמשו הנשים   

המסמלים על מסירות נפש והקרבה הועברו 

כל דווקא לכיור, שהוא האמצעי והמכשיר ל

עבודת הקודש, ובו השתמש הכהן גדול 

לפני עבודתו. ובפרט ביום הקדוש, כפי 

שהתנא של המשנה ביומא מציין שעשר 

קידושים היו באותו היום מן הכיור, לפני 

כל הפשטה ולבישה של בגדי הזהב ובגדי 

 הלבן.

 המשכן התייסד על ידי מסירות ונדבה 

כל בנין המשכן נוסד על ידי המסירות   

בה של אותם 'נדיבי לב אשר נשאם והנד

לבם', וביותר ה'תוכו רצוף אהבה' של 

המשכן נוסד על ידי כוונתם הטהורה של 

הנותנים. כפי שמפרש במצודות דוד "בתוך 

המקדש היתה השראת השכינה הנאהבה 

 והנעימה בעיני כל האומות".

וגדולה המסירות והנדיבות של אלו   

ו הנשים שנתנו את המראות, שמהם עש

את הכיור המכשיר והמטהר את הכהן 

לעבודה. וגדולה המסירות הזו שאין דומה 

לה שמשפיעה אהבה עצומה ממלכו של 

עולם לעם בחירו "תחת התפוח עוררתיך", 

לשום שלום בין הרעיה לדודה )עי' רש"י( 

אהבתי אתכם  –ולעורר אהבת קדומים 

אמר ה'. אהבה שאינה תלויה בדבר ואינה 

ין כך ובין כך נקראו בנים משתנה לעולם וב

 למקום.

 שבתא טבא!

לתגובות: הרב נחמן דרקסלר  
6167@okmail.co.il    

  

 חינוך

חינוך בפרשה / הרב 

יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

מחנך, מנהל ת"ת, 

 ומרצה חינוכי
 מלמד להועיל 

מלמדים משקיעים משאבים רבים 

בהוראת פרשות הקמת המשכן וכליו. 

בימינו נעזרים בפיתוחים טכנולוגיים, 

מצגות ומולטימדיה מתקדמת. תלמידים 

מבקרים במרכזים פדגוגיים לחזות בדגמים 

בנויים. כל המרבה משובח להשיג את 

המטרה, שהתלמידים יבינו מהם קרסים 

, וקרשים, מעשה חושב ומעשה אורג

 בריחים אדנים וקלעים. 

כשמתבוננים נשאל, כיצד השכילו יוצאי 

מצרים להשלים 'פרויקט' ענק זה? ידועים 

שלא היו ביניהם אנשי מקצוע  הרמב"ןדברי 

מיומנים למלאכות הנדרשות. במצרים 

עבדו בחומר ובלבנים, 'עובדי כפיים', וכעת 

צריכים אומנים ב"מלאכת אצבעות". אלא, 

שהיה בזכות 'מורה טוב' ההצלחה באה 

לעושי המלאכה. משה רבינו מפרט את 

מעלותיו של בצלאל בן אורי, ַוְיַמֵלא ֹאתֹו 

ה ִבְתבונָּה וְבַדַעת...  ְכמָּ רוַח ֱאֹלִקים ְבחָּ

ב ובַ  ֹבת... ַלֲעשֹות ַבזָּהָּ ף ְוַלְחֹשב ַמֲחשָּ סֶׁ כֶׁ

ת ן... וַבֲחֹרשֶׁ בֶׁ ת אֶׁ ת, וַבֲחֹרשֶׁ ץ... עֵ  וַבְמֹחשֶׁ

ת.  בֶׁ ת ַמֲחשָּ אכֶׁ ל ְמלֶׁ ַתן ְבַלבוֹ ְבכָּ ... וְלהֹוֹרת נָּ

 הוא יודע להורות, ללמד! -העיקר 

. אלו ללמדויש לדעת  ללמודיש לדעת 

'שני דינים'. מעבירי שיעורים חייבים 

כיצד להתבונן ולחקור, להפנים ולדעת 

. לא בהבנה שכלית בלבד, שהרי לא מוסרים

' אלא ְבִלבֹו. בשכלונאמר 'ולהורות נתן 

בנוסף לחכמה המתבקשת, מתחייבת גם 

רמה גבוהה של רגישות לזולת. לתת 

לשומעים תחושת הצלחה, לזכור את 

ה'חיזוקים' הנלווים לשיעור, החיוכים 

והמילים המעודדות,  שהלומדים כה 

רבי מצפים וזקוקים להם. כאשר שאלו את 

במה האריך ימים )מגילה  אלעזר בן שמוע

השיב בין היתר "מימי לא פסעתי כז ע"ב( 

אֵשי עם קדוש". פירושו, שהיה מקדים  על רָּ

את כניסתו לבית המדרש, בכדי למנוע 

מהלומדים 'לקום לכבודו' אם ייכנס 

אחריהם. שמעתי פירוש נוסף, מקורי, שהיה 

, מעולם לא מסר רגיש לתלמידיורבי אלעזר 

שיעור גבוה מעל גבוה שיעבור 'מעל 

 את הרמה שלהםכיר ראשיהם'. הוא ה

והתאים את עצמו אליהם. הרי הוא עצמו 

חביב  כבוד תלמידךמלמד )אבות ד טו( "יהי 

 עליך כשלך".

על המלמד 'לטחון' את החומר הנלמד 

בינו לבין עצמו, לחשוב על הידע המוקדם 

הנדרש מהלומדים, איזה כלי חשיבה 

יצטרכו להפעיל כאן, ומה הם המילים 

שו. המלמד החדשות והמושגים שיפג

, איך ובפרטות בכללותיחשוב על הכיתה 

יקבלו את יחידת הלימוד, מה הם הקשיים 

ואיך הוא יפשט אותם עבורם. לפני כמה 

עשורים פגשתי מלמד, בצאתו מותש 

משיעור "אוי, איזה שיעור קשה! אני מנסה 

ללמד קטע בגמרא 'ַדיֹו  –ללא הצלחה  –

ם לא לבא מן הדין להיות כנידון' והתלמידי

" לאחר ההפסקה נכנסתי קשיי הבנה!איתי. 

לכיתתו. שאלתי את הילדים "מהי מידת 

'קל וחומר' בה התורה נדרשת". לא היה 

בין התלמידים שידע בברור! התחלתי 

בפסיעות מדודות להסביר מהות ה'קל 

וחומר' בדוגמאות מוכרות. רק אז התקדמנו 

לקטע גמרא הנלמד 'דיו לבא מן הדין'. הרי 

פשר לקלוט את המושג התלמודי 'ַדיֹו' אי א

מהו 'קל וחומר'! המלמד הינו  להביןמבלי 

אמנם תלמיד חכם מובהק, אך טרם 

רבינו ... כדברי ְלהֹוֹרת נַָּתן ְבַלבוֹ -התשלם ב

בפרשתנו "כי יש חכמים רבים  האבן עזרא

 שהם קשים להורות אחרים".

, כי לא הרי מלמד ְבַלבוֹ ְלהֹוֹרת נַָּתן 

ביר ידע, חומר לימודי, כהרי מלמד המע

. לאחרונה דרך חייםשמנחה בלימודו 

נפטרה בשיבה טובה, אשת חיל עתירת 

ע"ה, שרידה מרת פערל בניש זכויות 

הצדקנית מרת שרה אחרונה מתלמידות 

 ְׂשאוַני ְבַלְבֶכןע"ה. בספרה העשיר  שנירר

הנחילה לדורות את מורשת מורתה. היא  

 כחווייתית ומענגתמתארת את הוראתה 

"...למרות התנאים הפרימיטיביים )בדירת 

הלימוד( היתה השמחה שרויה במעון זה. 

בחשק ובהתלהבות למדו ורכשו ידע 

ואלו הכתיבו את בתורה, במוסר ובהלכה, 

... גב' שנירר עודדה את הבנות אורח חייהן

לשאול שאלות, רק כך, ידעה, תקבלנה את 

בלבול"  התשובות הנכונות אשר תמנענה

ה(. 54)עמ'   ...להורות נתן ְבַלבָּ

'שיעור טוב' מתובל, בנוי, מותאם 

לשומעים, ובשיתוף השומעים! הוא מלא 

'הפתעות' וריענון. משקיעים בהכנה! מלמד 

מוכן מועיל ורגוע, מרוצה ומלא סיפוק. הוא 

 רואה ברכה בעמלו, וכבוד שמים מתרבה!

mailto:6167@okmail.co.il
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בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל 

 חבר -מרצה  -מנהל  -דרוביץ', מחנך מונ

123ymm@gmail.com   

 

תורת החינוך / הרב 

שלום קמינר, ייעוץ 

חינוכי והכשרה, הנחיית 

 קבוצות והרצאות
 "ארבע לשונות". איך מדברים?!

כדי לתת כלים מעשיים ודרכי פעולה 

לשולחן השבת הקרוב או השיעור הבא 

בכיתה, נביא כאן מספר עקרונות וכללים, 

מ'השטח', וכמובן שיש להתאימם לאופי 

המשפחה, לקהילה, לכיתה ולאווירה 

השוררת בה בשנה זו, והבשורה הטובה, 

כל אחד זוהי בהחלט מיומנות נרכשת... 

 יכול!

 ארבע לשונות...

לכל מקרה ואירוע אליו הנכם מעוניינים 

להתייחס תוכלו לפנות באמצעות ארבע 

צורות שונות. כל אחת מפעילה טכניקה 

שונה, והבוחר יבחר. אין העדפה לדרך 

אחרת על פני האחרת, ולעיתים שווה 

לנסות דווקא את מה שחשבתם שלא יועיל. 

מילת המפתח היא 'שיקול דעת'. יש לשקול 

דאי ורצוי, וללא ספק, בכובד ראש מה כ

תרגול לאורך זמן יהפוך את הכלים הללו 

לחלק אינטגרלי מחייכם, למשהו טבעי 

 ומוצלח, כעדות רבים. 

קרה מה שקרה פנייה ישירה:  .1

והנכם מעוניינים לשוחח עם הבן/התלמיד, 

להעביר לו מסר או מושג מסוים, אתם 

נושא, היוזמה היא שלכם -באים ממוקדי

פן ישיר, 'ברצוני לדבר ובחרתם לפנות באו

ב': -איתך על מה שקרה...' אם כן, הא'

הזדהות עם בר השיח כדי לא 'לנעול' את 

השיחה כבר בראשיתה. דברו עם הילד ולא 

עליו, גלו הבנה לחוסר הבנתו, 'אני מבין 

שהדברים לא היו ברורים לך כל כך עד 

כה', אך נסו למצוא נקודה משותפת 

בכל זאת אני שתהיה מוסכמת על שניכם, '

חושב שגם אתה יודע ש...' מכאן המשיכו 

לטפס יחד עמו במדרגות מדודות וקצובות, 

מן הקל לכבד, אל השיפור המיוחל והמקום 

אליו הנכם מעוניינים להביא את הילד. 

אפשרו לו לשאול שאלות הבהרה ועצרו 

מפעם לפעם כדי להסביר שוב או על מנת 

שותפכם לבדוק כי הנכם צועדים יד ביד עם 

 לשיחה ואינכם לבד...

שיחה שהיא לישנא אחרינא:  .2

בבחינת 'לישנא על אחרינא', דיבור על 

האחר. במקרים מסוימים רצוי לשוחח 

אודות מישהו אחר. כך יקל עלינו לגרור את 

בר השיח לשתף פעולה. מקרים ואירועים 

שהתרחשו לבני גיל דומה, לחברים או לבני 

מקבל משפחה, מתקבלים יותר על לב 

התוכחה, כי במקום לפנות לילד על מה 

שעשה אפשר לדבר על תחושות של מישהו 

אחר במקרה כזה. דוגמה לכך: כשילד 

בכיתה נופל מכסאו וכמעט כולם צוחקים, 

אפשר להוכיח את התלמידים על מצות 

'ואהבת לרעך כמוך' בדרך הקודמת של 

פנייה ישירה, ואפשר לבחור לפנות לאותו 

ודרכו להעביר את המסר,  תלמיד שלא צחק

'מוישל'ה כל הכבוד, יפה שלא צחקת, 

תוכל לשתף אותנו מדוע החלטת להימנע 

מצחוק?', שאלות הכוונה שלנו יסייעו 

לנשאל להשמיע את המסר המבוקש 

ובמקרים רבים יפה יהיה כוחו מהדרך 

 הישירה. 

ר ְלשֹון ַצַדיק" .3 שיודע  - "ֶכֶסף ַנְבחָּ

"י שם(. בממוצע, להוכיח )משלי י כ וברש

כל ילד וכל תלמיד מעריך את מחנכו והוריו 

ומתייחס אליהם כאל 'צדיקים', נבחר אפוא 

'לשון צדיק' וכדי לשפר ולקדם את חינוכו 

נספר קצת על עצמינו. לא הכי נוח אבל 

שווה וכדאי מאוד. טכניקה זו יכולה להכיר 

לילד את אביו ורבו קצת יותר מקרוב, גם 

שלהם ועמידתם האיתנה מפן ההתמודדות 

בכך. ההשפעה עצומה, מנסיון. אכן רבים 

'בורחים' מאפשרות זו, חוששים מאי 

נעימות, פוחדים מחטא היוהרה ושמץ 

גאווה וכדו', אך דעו נא כי הרווח רב ועצום 

בפרט כשהדברים מועברים בצורה נכונה.  -

ילד הרואה שאביו מתמסר לתורה ולומדיה 

קור חולים או או טרוד בעשיית חסד, בי

יוזמה אחרת, לעיתים עד כדי איחור 

לקראת שבת מלכתא, כמה חשוב שהילד 

יכיר ויעריך את מעלת המעשים הטובים. 

נכון שלא נאמר לו 'אבא חוזר כעת מקיום 

מצוות', אך בהחלט נוכל לשתף אותו היכן 

היינו, מה דרשה מאיתנו המשימה וכיצד 

התמודדנו, נרבה בפרטי ההתרחשות 

ם את החיבור וההזדהות למעשי ונעצי

החסד והמסירות לתורה ולומדיה. גם אם 

לא נאמר בשם המפורש, הילד יפנים ויסיק 

לבדו מה חשוב לאבא ומה יקר ערך אצל 

 אבא בשמים...

אפשרות זו ראשונה לשון חכמים:  .4

במעלה, ואין מוקדם ומאוחר מכיון 

שברצוננו להרחיב אודות אפשרות נפלאה 

ר טוב מחכמת חכמינו שכן מה יות -זו 

זכרונם לברכה, 'טיפול על פי הרמב"ם' 

נשמע ממש פנטסטי, וזה אכן כך. הרעיונות 

העמוקים שאפשר למצוא בסיפורי ומדרשי 

חז"ל כמו גם בספרי רבותינו הראשונים 

והאחרונים, בכוחם להיטיב את דרכי 

ומעללי בנינו ותלמידנו, אך בהחלט ניתן 

ומנות של לומר כי לצטט מדבריהם זו א

 ממש. 

רבים יודעים היכן כתוב סיפור זה או 

אחר ואף מספרים אותו, אך לא כולם 

יודעים גם 'כיצד מספרין', איך מחברים את 

השומע לסיפור עד כדי שינוי מעשי מדרכו 

עד כה. לצורך משל, ישנם מחנכים 

המשתמשים בשעת הצורך במאמר חז"ל 

אודות המפסיק ממשנתו וגחלי הרתמים 

אך לא תמיד ילד יודע שיאכילוהו... מפחיד, 

מה זה גחלי רתמים והמאמר אינו מספיק 

מוחשי וחי לנגד עיניו. לא שיש  צורך 

באימה יתירה, אך אינה דומה הזכרת 

מאמר זה ללא תיאורו המוחשי והחי 

לעומת 'החייאתו' והפיכתו למשהו מוכר 

ומושג בשכלו של הילד. היעד שלנו בציטוט 

עור פה, דברי חז"ל היא להותיר את הילד פ

ללמדו לקח ובינה מספרי רבותינו מאורי 

הדורות בצורה שתהיה קרובה למושגיו 

וכלי תפיסתו, נשלב אם כן מתחומי הענין 

והדעת בהם מתעסק הינוקא, וכשזה נוגע 

 לליבו, ודאי יגיעו הדברים גם למעשיו!

 

 חידות

שאלות  –חדוותא 

לחידודא בפרשת השבוע 

/ הרב בנימין צבי יהודה 

מח"ס לקוטי רש"י לוי, 

וליל משוררים על 

 הגש"פ
 שאלות בפרשת ויקהל

איזה מהמוזכרים בפרשה היה בן  .א

 י"ג שנים?

 היכן הוזכרו ברש"י צבאות ד'? .ב

איזה חפץ נקרא ע"ש המקום  .ג

 שמשם הוא נראה?

על מי נזכר בפרשתינו שמסר נפשו  .ד

 )רש"י(?

 (2היכן הוזכר "גג"? ) .ה

* 

 שאלות בפרשת פקודי

היה שש )חוץ באלו בגדים לא  .א

 מהמעיל(?

היכן בבגדי הכהונה נזכרו רבים  .ב

 בלשון יחיד?

היכן נזכרה מידה מי"ג מידות דר'  .ג

 ישמעאל?

היכן הוזכרה לשון ברכה מברכות  .ד

 השחר )רש"י(?

היכן טען עכו"ם טענה לפי מה  .ה

שטעה ללמוד מפרשתינו? ולמי טען יעקב 

 אבינו אותה טענה?

 
תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

 קן( נא לשלוח לכתובת: חל

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' כי תשא

לאיזה פסוק בפרשתינו רמזה  .א

 אסתר בדבריה? ומי עוד רמז ע"י פסוק זה?

הָּ  ה ִמן הָּ ד ֹמשֶׁ ן ַוֵירֶׁ ר נאמר )לב, טו( ַוִיפֶׁ

ֵעֻדת ְביָּדֹו ֻלֹחת ְכֻתִבים ִמ  ְחֵני וְשֵני ֻלֹחת הָּ

ם  ְבֵריהֶׁ ַבים: ַמזֶ עֶׁ  ה וַמֶזה ֵהם ְכתֻּׁ

לדעת מה זה  ואמרו חז"ל )מגילה טו.(

)אסתר ד, ה( אמר רבי יצחק  ועל מה זה

שלחה לו שמא עברו ישראל על חמשה 

חומשי תורה דכתיב בהן )שמות לב, טו( 

הם כתובים. )ופי' המהרש"א מזה ומזה 
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)שם( שנלמד מהכפילות "מזה ומזה" 

 שמיירי בב' הלוחות.(

לשטן  לבלעם אך שנשלח לעמודוגם המל

בדרכו לקלל את בנ"י רמז לו ע"י פסוק זה, 

שנא' )במדבר כב, כד( ַוַיֲעֹמד ַמְלַאְך ְייָּ 

ִמים  ֵדר ַמֶזה:ְבִמְשעֹול ַהְכרָּ ֵדר ַמֶזה ְוגָּ  גָּ

ואמרו חז"ל )במדבר רבה פרשה כ' אות יד( 

ויעמד מלאך ה' במשעול, וכו' גדר מזה 

יכול לשלוט בהן, וגדר מזה, אין אתה 

שבידיהם )שמות לב, טו(: לוחות כתובים 

 מזה ומזה הם כתובים.משני עבריהם 

ולעתיד לבוא נאמר )יחזקאל מז, יב(: ְוַעל 

תוֹ  ה ַעל ְשפָּ וגו'. ואמרו  ַמֶזה וַמֶזה ַהַמַחל ַיֲעלֶׁ

במדרש )דברים רבה פרשה א' אות א'( רבי 

ן, יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר לתרפיו

וחד אמר כל שהוא אלם ולועט הימנו לשונו 

מתרפא ומצחצחה מיד בדברי תורה, שכך 

 ואין מזה ומזה אלא תורה,כתיב: מזה ומזה, 

מזה ומזה הם שנאמר )שמות לב, טו(: 

  כתובים.

ולא בכדי רמזה אסתר לאותו הפסוק 

שנאמר לבלעם, דאיתא במדרש )אסתר 

רבה פ"ו אות יג( "ומהיכן בא עמלק, אמר 

שבא מאצל רבי כרוספדאי בשם רבי יוחנן 

וכו'". והיינו שמלחמת עמלק באה בלעם 

משיתופם של בלעם ועמלק )וע"י סוד ידוע 

שיש ביניהם קשר,( והלא נאמר במדרש 

)תנחומא שמות יז( "אחרים אומרים אין 

", ולכן שרפו ידיהם מן התורהרפידים אלא 

שאלה אסתר כיצד עלה בידו של אותו 

הגזירה, אם לא שנתרפו בלימוד רשע לגזור 

 התורה.

היכן בפרשתינו נמצא רמז  .ב

 למרדכי?

ִמים ֹרא ה ַקח ְלךָּ ְבשָּ  שנאמר )ל, כג( ְוַאתָּ

ר ְדרֹור  וכו'. מָּ

ואמרו חז"ל )חולין קלט:( מרדכי מן 

התורה מנין דכתיב )שמות ל, כג( מר דרור, 

מנין.  ומתרגמינן מירא דכיא. ופירש"י )שם(

וקרי ליה ראש  מר דרור. מרדכי:לגדולת 

לבשמים לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה, 

ע"כ. והיינו שיש כאן רמז לגדולת מרדכי, 

ומרדכי להם שהצדיקים נקראים בשמים 

. וכמו"כ אמרו על אסתר )מגילה יג.( לראש

תניא ר''מ אומר אסתר שמה, ולמה נקרא 

הצדיקים שנקראו  שמה הדסה, על שם

ר )זכריה א, ח( והוא , וכן הוא אומהדסים

 עומד בין ההדסים. ע"כ.

ונרמז כאן עוד, שהקטורת עוצרת 

המגיפה, וגם מרדכי בזכויותיו ביטל גזירת 

ההריגה מעל כלל ישראל. )יוסף לקח על 

 מגילת אסתר(

ובמדרש עה"פ זכור את אשר עשה לך 

עמלק איתא, )תנחומא כי תצא אות ד'( 

ויגדלו הנערים )בראשית כה, כז(, שניהם 

הלכו לבית הספר ושניהם באין, לא היה 

אדם מפריש בין זה לזה כל חמש עשרה 

להדס שנה. אמר רבי לוי, למה היו דומין, 

ולעצמוני, כל ימים שהם קטנים, לא היה 

, זה הפך ן זה לזה, הגדילואדם מפריש בי

ע"כ. את קוציו וזה הריח את ריחו הטוב. 

נמצא שהריח שבהדס הוא העומד כנגד 

 הוא עמלק. -הקוץ של אדום

איזה דבר היה משותף לבגדים,  .ג

 לקלעים ולחלק ממזבח הנחושת?

)שהם הבגדים שבהם  בגדי השרדשגם 

כיסו את כלי המשכן בשעת המסעות(, וגם 

שעל מזבח הנחושת  המכבר, וגם הקלעים

 עשויין נקבים נקבים.כולם היו 

ד שנא' )לא, י(  ת ִבְגֵדי ְוֵאת ַבְגֵדי ַהְשרָּ ְואֶׁ

נָּיו לְ  ת ִבְגֵדי בָּ ש ְלַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ְואֶׁ ַכֵהן: ַהֹקדֶׁ

ופירש"י בגדי השרד. יש מפרשים לשון 

עבודה ושירות, כתרגומו לבושי שמושא, 

מר שהוא ואין לו דמיון במקרא, ואני או

ותרגום של קלעים  לשון ארמי, כתרגום של

עשויים נקבים , שהיו ארוגים במחט, מכבר

 , לצי"דין בלע"ז:נקבים

אלו שני מקומות מקודשים שונים  .ד

נקראו בפרשתינו בשם זהה )ומדוע נקראו 

 כן(?

, שנא' )ל, טז( אוהל מועדהמשכן נקרא 

ף ַהִכֻפִרים ֵמֵאת ְבנֵ  סֶׁ ת כֶׁ ַקְחתָּ אֶׁ ֵאל ְולָּ י ִיְשרָּ

ובכו"כ  ֹאֶהל מֹוֵעד: ְונַָּתתָּ ֹאתֹו ַעל ֲעֹבַדת

 מקומות.

 מקום קביעות לדיבור ד'ונקרא כן שהוא 

עם משה ועם בנ"י, כמו שנא' )כה, כב( 

ם ת ְוִדַבְרִתי ִאְתךָּ ֵמַעל ַהַכֹפרֶׁ  ְונֹוַעְדַתי ְלךָּ שָּ

ע ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִבים, ופירש"י )שם( כשאקב

אותו מקום אקבע ד לך לדבר עמך, מוע

שאבא שם לדבר אליך: ע"כ. ועוד  למועד,

ֵאל ְוֹנַעְדַתי נא' )כט, מג( ה ִלְבֵני ִיְשרָּ םָּ  שָּ

. ְוִנְקַדש ִבְכֹבִדי: ופירש"י )שם( ונועדתי שמה

כמלך הקובע מקום אתועד עמם בדבור, 

 מועד לדבר עם עבדיו שם: 

חטא מאחרי  אהלו של משהוכן נקרא גם 

העגל עד שהוקם המשכן, ונקרא כן ע"ש 

, שנא' )לג, ז( בית ועד למבקשי תורהשהוא 

ה לֹו ִמחוץ לַ  ל ְונָּטָּ ֹאהֶׁ ת הָּ ה ִיַקח אֶׁ  ַםֲחנֶׁהוֹמשֶׁ

א לוֹ  רָּ ֹאֶהל מֹוֵעד:  ַהְרֵחק ִמן ַהַםֲחנֶׁה ְוקָּ

ופירש"י )שם( יקח את האהל. לשון הווה 

הוא, לוקח אהלו ונוטהו מחוץ למחנה, 

אמר, מנודה לרב מנודה לתלמיד: הרחק. 

אלפים אמה, כענין שנאמר אך רחוק יהיה 

ביניכם וביניו כאלפים אמה במדה )יהושע 

 אהל מועד,ג, ד.(: וקרא לו. והיה קורא לו 

 בית ועד למבקשי תורה:הוא 

לו של משה דיבר עימו ואע"פ שגם באה

ד', י"ל שלא ע"ש כך נקרא כן, משום שלא 

הייתה לזה קביעות והכנה כמו למשכן 

 שזהו תכליתו.

 היכן הוזכרו תפילין?  .ה

ת ַכִפי ַאיתָּ ֶאת  שנא' )לג, כג( ַוֲהִסֹרִתי אֶׁ ְורָּ

י  או: ופירש"י וראית את ֲאֹחרָּ ַני ֹלא ֵירָּ ופָּ

 קשר של תפילין:אחורי. הראהו 

בכלי יקר )שמות ו, ה( "הראה וביאר 

הקב"ה למשה קשר של תפילין, כי הדלי"ת 

מן שדי היא בקשר של תפילין מאחוריו, 

הרמוז שכר העוה"ז שהראה לו הקב"ה כל 

בד' רוחות, כמו שנאמר )דברים ג, כז( 

למשה עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה 

צפונה וגו'. אבל פני דהיינו אותיות י"ש 

 לשכר העוה"ב,מרמז שבתפילין מלפניו ה

דהיינו שי"ן בתפילין של ראש ויו"ד בתפילין 

אמר לו כי שכר העוה"ב לא יראו, של יד 

עין לא ראתה  לא יראו כמ"ש )ישעיה סד, ג(

 , וכו'."אלהים זולתך

 

 סיפורים

סגולה מהמגיד מקוז'ניץ 

לצרכי הפסח בהרחבה 

לספר אלו שלשת 

סיפורים אלו / אוצר 

 ישראל
 בהרחבהצרכי הפסח 

המגיד הקדוש מקאזניץ זי"ע, סיפר בכל 

שבת מברכין ניסן אלו הג' סיפורים, 

ומסוגלים להשפיע לבני ישראל צרכי פסח 

]וכ"ק מרן בעל שומר אמונים זי"ע  בהרחבה.

ציוה לספר הג' סיפורים ביומא דהילולא 

 של רבינו רבי אלימלך זי"ע[. 

 מעשה הראשון 
היה איזה יהודי, שעשה לפני חג הפסח 

חבית יין שרף, ונסע למכור את החבית 

יי"ש, ועבר עם החבית יי"ש את הגבול בין 

מדינה למדינה, ותפסו אותו שומרי הגבול 

ולקחו ממנו את החבית יי"ש, כי היה אסור 

לפי חוקי המדינה לסחור עם יי"ש מבלי 

 רשיון מיוחד. 

אלימלך נסע היהודי תיכף להרבי רבי 

זי"ע, ובכה מאד שלקחו ממנו החבית יי"ש. 

אז אמר לו הרר"א שילך ויאמר לשומרי 

הגבול שיטעמו מהחבית יי"ש ויראו שזה 

חבית מים ולא יי"ש, וכן עשה היהודי, 

וציוה לשומרי הגבול לטעום מהחבית, וראו 

שהיא מלאה מים ולא יי"ש ונתנו לו בחזרה 

 החבית יי"ש.

ר"א ובכה לפניו והיהודי חזר שוב להר

שהחבית יי"ש הינה מקור הכנסה עבורו 

לצרכי פסח, ועכשיו החבית יי"ש מלאה 

מים, אז אמר לו הרר"א שיטעום ויראה 

שהחבית מלאה יי"ש, וכך הוה! שהחבית 

מים נהפך שוב ליי"ש, והיה להיהודי צרכי 

 פסח בהרחבה גדולה.

 מעשה השני 
פעם היה מלך שנאבדה ממנו טבעתו, 

פש הטבעת ומי שקיבל על עצמו וצוה לח

לחפש הטבעת נתן לו המלך הרבה מעות 

שיהיה לו אפשרות לחפש הטבעת. והיה 

שם יהודי שהיה עני ואביון ולא היה לו 

במה להכין צרכי חג הפסח, אמרה לו 

אשתו הנה אתה רואה שהמלך נותן מעות 

למי שרוצה לחפש טבעתו, תלך גם אתה 

טבעת ותאמר שאתה גם כן רוצה לחפש ה

והמלך יתן לך מעות, ובזה המעות יהא לנו 

 במה להכין צרכי חג הפסח. 

ונראה בעיניו עצת אשתו, והלך להמלך 

ואמר שרוצה ג"כ לחפש טבעתו, והמלך נתן 

לו מעות והיהודי הכין בזה המעות צרכי 

פסח בהרחבה גדולה. והיהודי היה ג"כ 
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מכניס אורח, והביא לביתו על הסדר של 

הרבה אורחים. אחד מיועצי ליל חג הפסח 

המלך היה גלח שונא ישראל מובהק, ולא 

היה יכול לסבול איך יהודי הנ"ל רימה את 

המלך והוציא ממנו מעות, והלך הגלח 

בליל חג הפסח מאחורי חלון היהודי 

וכראותו איך שאוכל ושותה ואינו עוסק 

כלל בחיפוש טבעת המלך הלך הגלח 

ודי להמלך, ואמר לו: אתה חושב שהיה

מחפש הטבעת? הנה אראה למלך מה עשה 

היהודי במעות שנתן לו המלך! והמלך הלך 

עם הגלח עד ביתו של היהודי, ועמדו 

מאחורי החלון והסתכלו בפנים וראו האיך 

שהיהודי יושב כמלך בגדוד, והיהודי היה 

לו מנהג כשאמר ההגדה כשהגיע להחרוזים 

דיינו אמר היהודי חרוז אחד וכל המסובים 

נו אחריו "דיינו". ובעת שעמד המלך ע

מאחורי החלון, אמר אז היהודי החרוזים 

של דיינו, ושמו של הגלח היה "דייני", 

ואמר המלך הנה עכשיו עושה היהודי 

חקירה מי גנב טבעת המלך, וכולם אומרים 

"דייני", והבין המלך שהגלח דייני הוא גנב 

הטבעת וצוה המלך לאסור הגלח ולהכותו 

ה, וכך הוה, שהודה שגנב הטבעת עד שיוד

 והיהודי היה לו צרכי פסח בהרחבה גדולה. 

 מעשה השלישי 
יהודי אחד עבד אצל פריץ. פעם אחת 

התפאר הפריץ ואמר להיהודי: נכון הדבר 

באם לא הייתי נותן לך פרנסה היית גווע 

ברעב ח"ו? היהודי היה תמים וירא שמים, 

נס ענה להפריץ: "מה אתה אומר, אתה מפר

ל בשמים, והוא זן -אותי? הלא יש א

ומפרנס לכל הברואים, ואותי גם כן מפרנס, 

 -ואם הפריץ לא יהיה השליח מן השמים 

 יתן לי השי"ת על ידי שליח אחר!". 

כששמע הפריץ תשובתו של היהודי, 

חרה לו מאד, וציוה להיהודי שיעזוב מיד 

 את מקומו ולא יתן לו שוב עבודה. 

הפסח, והיהודי היה עני זה היה לפני חג 

ולא היה לו במה להכין צרכי החג. להפריץ 

היה אוצר של מטבעות זהב, והפריץ נהג 

להכנס לאוצרו לנקות המטבעות מחלודה, 

והיה מנקה המטבעות ברוק שבפיו. 

ולהפריץ היה חיה קוף, וכידוע שזאת החיה 

עושה מה שרואה שהאדם עושה, וכשנכנס 

ות לקח עמו הפריץ לאוצרו לנקות המטבע

הקוף, וראתה איך שהפריץ מנקה 

המטבעות ברוק שבפיו, וחשבה שהפריץ 

אוכל מהמטבעות של זהב. אחר כך ירדה 

החיה לבדה להאוצר והתחילה לאכול 

מהמטבעות עד שנתמלא כרסה עם 

 מטבעות של זהב, ונפלה פגר. 

כשראה הפריץ שהחיה נפלה פגר ציוה 

די, למשרתו שיזרוק הנבלה לביתו של היהו

שידע שאם אני לא נותן לו אזי אין לו 

פרנסה. וכשזרקו החיה בביתו של היהודי 

נקרע בטנה ונפלה ממנה הרבה מטבעות 

של זהב, והיה כבר להיהודי צרכי חג הפסח 

 בהרחבה גדולה. 

בליל הפסח, שלח הפריץ את משרתו 

לבית היהודי לראות אם יש לו מה לאכול, 

ץ שיש ומשרתו הגיע בחזרה ואמר להפרי

להיהודי כל טוב, אז שלח לקרוא את 

היהודי, ושאל אותו מאין היה לו מעות 

 להכין צרכי פסח? 

סיפר לו היהודי איך שזרקו לו חיה בביתו 

וממנה נפלו מטבעות של זהב, אז אמר 

הפריץ: עכשיו כבר מודה שהשי"ת זן 

ומפרנס לכל, והיה להיהודי צרכי פסח 

 בהרחבה גדולה. 

אלעזר ביין ששמע )מפי הרה"ח ר' 

מהגה"ק מפיאסעצנא זי"ע נכד המגיד 

מקאזניץ זי"ע. מתוך 'אוצר ישראל', הובא 

 כאן בהסכמת המו"ל(

 

סיפור מיוחד / הסופר 
 הרב יאיר וינשטוק

 תרופות מדומות
מטובי בית החסידים דאלכסנדר בעיר 

קראקא היה פייביש. לפיכך משעה שלקה 

טובי  בריאותיו ואושפז בבית החולים, נזעקו

אברכי השטיבל, ישבו ארוכות סביב מיטתו 

לעודד את רוחו, הזכירוהו בתפילותיהם, 

שבירך'. לאחר ימים אחדים -וערכו לו 'מי

כאשר מחלתו התמשכה מעבר למקובל, 

המליץ החובש השכונתי כי מן הראוי 

לאשפז את פייביש בבית החולים העירוני. 

אולי שם יצליחו טובי הרופאים 

לאבחן ברורות את מחלתו והפרופסורים 

 ולהמציא לו מזור.

אושפז פייביש בבית החולים, ומצבו לא 

הוטב במאום. שבועות ארוכים שכב שם, 

עד שגם רופאי בית החולים אמרו נואש 

מלמצוא מזור למחלתו, וכך בבוקר אחד 

קודר נכנסה לחדרו משלחת רופאים חמורי 

פנו אליו ישירות "אתה  -סבר. "שמע נא" 

ן כבר שבועות ארוכים ולא מראה שוכב כא

שום סימן התאוששות. ניסינו איתך בכה 

ובכה, תרופות כאלו ואחרות, אך עד עתה 

העלינו חרס. ואם בית החולים אינו יכול 

לעזור לך, הרי מן הראוי שתשוב הביתה, 

 -ותפנה את המיטה שכאן לחולה אחר" 

 חתמו בלא שהותירו לו פתח להתווכח.

כל כך עד שלא  הוא עצמו היה חלוש

יכול אפילו ללכת, ושוב נזעקו לעזרו חבריו 

 -לבית החסידים. אלו נשאוהו על כפיים 

לעגלה שלקחתו  -וכלומר על אלונקה 

הביתה וממנה. כאשר שב הביתה יעצוהו 

כמה מהם כי ינסה להשתמש בתרופות 

ביתיות שונות. אולי אלו יועילו במקום 

לחו שהרופאים נכשלו. במקביל לעצה זו, ש

אחד מנכבדי  -החסידים את ר' משה יוסף 

השטיבל שידוע היה כמי שביכולתו לפעול 

אצל הרבי בעל "עקידת יצחק", על מנת 

שיזכיר את ידידם ר' פייביש המוטל כך 

 במיטתו זמן כה ממושך ללא ארוכה ומרפא.

ר' משה יוסף קיבל על עצמו דין חבריו 

אזר חלציו ונסע לאלכסנדר להזכיר את 

ש אצל הרבי. שמע הרבי בקשתו של פייבי

ר' משה יוסף, פעל את אשר פעל ואט אט 

החל פייביש מחלים, עד שכחלוף חצי שנה 

הצליח לשוב לעבודתו באחד מבתי 

 החרושת בעיר.

וכל העיר שחה בהתרגשות על כוחן 

המופלא של התרופות הביתיות שהבריאו 

את פייביש, ואת ההזכרה אצל הרבי, שכחו 

יש לא העלה בדעתו כי לא כלא הייתה וא

התרופות הביתיות הן שפעלו רפואה עבור 

 פייביש, אלא תפילתו של הרבי.

* 

יתכן שכך הייתה נותרת הדעה הרווחת, 

חבר נוסף בשטיבל  -אלמלא יחיאל לנדאו 

האלכסנדראי של קרקוב. ובביתו של יחיאל 

חולי ומכאוב. בתו בת הארבע סבלה 

ממחלת כליות שהקשתה את תפקודה 

והתישה את חיי הוריה, באשר עוד לא 

נמצאה תרופה למחלתה ומכאוביה של 

ה ר' יחיאל הילדה קטנה. כחסיד נאמן הי

מתייצב אצל הרבי מספר פעמים בשנה, 

כאשר הוא מנצל כל הזדמנות לשוב 

 ולהזכיר את בתו. 

והנה החלים לו פייביש, וכמסופר, סברה 

קראקא כולה כי התרופות הביתיות הן 

שהיטיבו את מצבו, ולפיכך בפעם הבאה 

בה ביקר ר' יחיאל את רבו והזכיר את ביתו 

א ישתמש החולנית, שאל את הרבי שמ

עבורה גם כן בתרופות ביתיות. אך הרבי 

השיב בשלילה. "והלא פייביש התגורר 

בעירנו, הבריא ממחלת הריאות הקשה 

 -וחשוכת המרפא בעזרת תרופות אלו" 

 ניסה יחיאל להזכיר.

 -בת שחוק התפשטה על פניו של הרבי 

אוהבן של ישראל הנושא בסבלותם. "אספר 

זה הטה אוזניו לך סיפור" אמר לר' יחיאל, ו

 לשמוע בקשב מלא.

* 

מהלך היה המגיד ממזריטש, מעירו 

לכיוון מעז'בוז', לשאוב שם ממימי הדעת 

הבעל שום טוב  -של רבו אור שבעת הימים 

הקדוש, וצרורו על כתפו. הצרור כבד 

ומשאו לאורך הדרך הממושכת, התישו 

כליל את המגיד, שכוחותיו הגופניים 

לגדולתו  הדלים עמדו בניגוד גמור

וקדושתו. והנה חלפה עגלה רתומה לסוסים 

על פניו. סימן המגיד לעגלון שיואיל בטובו 

 לעצור וזה נענה לבקשה.

"שמא אוכל להצטרף לנסיעה?" ביקש 

המגיד מהעגלון. אך זה השיב בשלילה. 



 

 21עמ' 

"ראו נא ר' יהודי" הסביר, "בעגלה מאחור 

שוכבת אישה חולה ולצידה בעלה, ולא 

 ם". אוכל להעלותכ

"הואל נא איפוא, לקחת איתך את 

 הצרור שעלי" שב המגיד וביקש. 

השיב  -"עלו בעצמכם עם החבילה" 

העגלון שנכמרו רחמיו על ההלך בעל 

הצורה הקדושה שארשת פניו הביעה 

עייפות וחולשה, "אך תאלצו לעמוד", 

 הזהיר.

עלה המגיד אל העגלה, ובתוכה שוכבת 

שים. החולנית המתייסרת בייסוריה הק

"מאין אתם ולהיכן הנכם נוסעים?" שאל 

 המגיד את בעלה של החולנית.

"מזה שבועות ארוכים שהיא מתייסרת 

בייסורים קשים", החווה הלה על אשתו 

ששרועה הייתה על כל המושב באפס כוח. 

"רופא הכפר בו הננו מתגוררים לא הצליח 

להבין את פשר מחלתה, ולפיכך הפנה 

רה הסמוכה. הלה אותנו אל הרוקח שבעיי

בר סמכא גדול, ובאמתחתו סמים ועשבי 

מרפא שונים. לא מכבר יצאנו ממנו 

ובאמתחתנו כמה תרופות שהלה רקח 

 עבורנו". 

"יעזור ה' ואלו אכן יועילו לרפואתה" 

בירך המגיד, הצטופף בפינת העגלה ועד 

מהרה שקע בהגיונות עמוקים, אך גניחותיה 

ריעו את של החולנית וייסוריה הקשים הפ

מחשבותיו, והוא פתח בתפילה חרישית 

לרופא כל בשר כי יעלה ארוכה לייסוריה 

של החולה. ולא איחר בורא כל עולמים 

למלא בקשתו, כאביה של האישה הפסיקו 

 לחלוטין וזו הפסיקה לגנוח. 

ועדיין שכבה עלובה זו לרוחב כל 

המושב, באפס כוחות, והמגיד החלוש 

 -ממושכת מימים ארוכים של הליכה 

עומד. שב המגיד וביקש שתתחזק אותה 

חולנית, וגם כעת נתמלאה בקשתו בו ברגע, 

והחולנית שחשה את כוחותיה שבים אליה, 

התנערה ממשכבה והתיישבה. ובראות 

הבעל את אשתו שעד לפני דקות בודדות 

נמקה בייסורים, מתיישבת לאחר שבועות 

עלפון, נענה ואמר לה: -ארוכים של משכב

ברוך ה'! התרופות שנתן לך הרוקח  "אה!

שזה עתה היינו אצלו, מחיות נפשות ממש. 

הנה בתוך זמן קצר כבר השפיעו עלייך 

 להפליא".

ולא עלתה על דעתו כי תפילותיו 

החרישיות של היהודי בעל הצורה שזה 

עתה עלה אל העגלה, הן הן שהעלו 

 לאשתו רפואה מיידית.

הרבי חתם את סיפורו, ור' יחיאל 

יטיב להבין למה ירמזון דבריו, כי לא שה

התרופות הביתיות הן שריפאו את פייביש, 

 אלא התפילות, לא הוסיף להזכירן יותר.

* 

חלפו עוד כמה שבועות, ומצבה של 

הילדה הוסיף להתדרדר. שב ר' יחיאל 

אלכסנדרה אל הרבי, והזכיר בתחנונים את 

בתו האומללה, והרבי הרחמן הורה לו 

ראקא עירם, ושם ידרוש שישוב עימה לק

 ברפואות אצל רופא פלוני.

עשה ר' יחיאל כאשר הורה לו הרבי, אך 

מצבה של הילדה עדיין לא הוטב והוא שב 

לאלכסנדר בפחי נפש. כשמוע הרבי כי גם 

הרופא הקרקובאי לא העלה ארוכה 

למכאוביה של הילדה, הורה לר' יחיאל כי 

יתחיל להיערך לקראת נסיעה לווינה, בה 

 צאים טובי הרופאים.נמ

יצא ר' יחיאל מעם הרבי והחל נערך 

לנסיעה. הצטלם עם ביתו לצורך קבלת 

'פספורט', לנסיעה חוצת מדינות מקראקא 

שבפולין לווינה באוסטריה. ובינתיים 

אושפזה הילדה בבית החולים שבקראקא 

 כדי למנוע ממצבה להוסיף ולהתדרדר.

כעבור ימים אחדים היו בידיו של ר' 

יחיאל כל תעודות המסע, ולאחר שהצטייד 

בכרטיסי נסיעה שב אל הרבי לקבל ממנו 

 את ברכת הדרך לנסיעה.

הורה  -"המתן עוד יום אחד עד שתיסע" 

 לו הרבי, והחסיד הנאמן מילא אחר דבריו. 

ולמחרת בבוקר נרפאה הילדה. לאחר 

תקופה כה ארוכה בה כמעט קרסו כליותיה 

לפעולתן ובקושי תפקדו, שבו לפתע 

התקינה, והילדה החולנית שבה והייתה 

 כאחד האדם.

קונסיליום רפואי שלם התאסף באותו 

בוקר סביב הילדה, טובי הרופאים הצטופפו 

כדי להבין כיצד חל שיפור כה דרסטי תוך 

שעות ספורות. ומשעה שלא מצאו שום 

הסבר רפואי לאותה תופעה פלאית, 

, הסכימו כולם כי אכן אצבע אלוקים היא

 ויהי לפלא.

 * 

התודה נתונה לרב יאיר וינשטוק על 

ששיתף את קוראי אספקלריא בסיפור 

מיוחד זה, וכן לאחיו היקר הרב חנוך חיים 

מו"ל הגיליון הנפלא 'מלאכת מחשבת'. 

ור הסיפור הוא מתוך סדרת הספרים "סיפ

לשבת", כל הזכויות שמורות למחבר.
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