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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 בקול הנביאים – תשמעוובקולו 
 ְוֶאת ִתיָראו וְֹואֹת ֵתֵלכו ֱאלֵֹקיֶכם' ה ַאֲחֵרי

 וֹוב ַתֲעבֹדו וְֹואֹת ִתְשָמעו וֹוְבקֹל ִתְשמֹרו ָתיווִֹמצְ 

הנביאים  בקול –תשמעו  ָבקון )יג, ה( ובקולוִתדְ 

 )רש"י(

מקור דברי רש"י הינו מדברי חז"ל בספרי, 

 כל לעשות – תשמעו וזה לשון הרמב"ן: "ובקולו

", והכוונה התורה מלבד אותנו שיצוה מה

שנשמע למה שמצוה אותנו באמצעות הנביאים, 

 שאמר וכמו שמשמע מהמקראות שמביא: "כמו

 את שמרת לא נסכלת( יג יג, א-שמואל) שמואל

( טו יח, להלן) עוד שפירש מה והוא .'ה מצות

 –אלקיך ' ה לך יקים כמוני מאחיך מקרבך נביא

( ס ראה) בספרי אמרו וכן תשמעון. וכו'. אליו

 נביאיו". בקול – תשמעו ובקולו

קול נביאיו אינו קול חיצוני, הוא הוא קול 

ם של דוד וכן היו דבריו האחרוני ה', "ובקולו",

המלך ע"ה נעים זמירות ישראל, כנזכר בספר 

 וֹוִמָלת ִבי ִדֶבר' ה ב כג, ב(: "רוחַ -שמואל )שמואל

וכל ': "ביִני", ופירש רש"י את לשון 'דיבר וְֹלש ַעל

לפי שהרוח נכנס בו בקרב וכו',  לשון נבואה

 ".הנביא, ומדבר בו

 חלק מן התורה –דברי החכמים 
)בפירושו על ד'  יה גאוןכתב רבינו סעד

"על ה'  :(, מזמור ב'1הראשונים תהלים מזמורי

 ריהוהעובר על ציווי משיח ה' ה –ועל משיחו" 

זה דבר  –הוא כעובר על ציווי ה', שמה שאומר 

 האלקים.

דברי החכמים שבכל דור הם עצמם ואף 

 , וכמשמעות הפסוק )דברים יז,חלק מן התורה

וגו' לא תסור מן  על פי התורה אשר יורוך'יא( 

, וזה לשון 'הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל

                                                             
לרס"ג יש תרגום על התהלים ]כמו שאר התנ"ך[, וגם  1

ור קטן שהוא ביאור ארוך יותר, וחוץ מהכל כתב עוד חיב
רק על ארבעת המזמורים הראשונים, והוא מסיים שבא 

 .איך מתקשרים המזמורים זה עם זה להראות בחיבורו זה

המהר"ל מפראג )נתיבות עולם, נתיב התורה, 

פרק יא, עי"ש(: "החכמים הם עצם התורה גם 

כן, וכמו שגזר השי"ת ונתן התורה לישראל כך 

 נתן החכמים". 

יש כח ביד החכמים לפרש התורה 
 כרצונם ודעתם

כבר הראה  בימינו אין לנו נביאים, אך

הקב"ה לאדם הראשון דור דור וחכמיו, גדולי 

הדור, ומצווים אנו לשמוע בקולם ולנהוג כפי 

הוראתם בכל אשר יורונו, ואף התורה עצמה נתן 

 הקב"ה בידם את הכח לפרשה כרצונם.

קודם המזמור הנ"ל שנאמר בו "על ה' ועל 

משיחו", אשר אותו פירש רס"ג שבא לומר 

הו כציווי ה', ישנה הקדמה שציווי משיח ה' הרי

חשובה: "אשרי האיש אשר וגו' כי אם בתורת ה' 

חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה", ופירש הרה"ק 

ר' לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א בספרו הקדוש 

ט(: כי "מ ה"פ אבות פרקי, "קדושת לוי" )לקוטים

אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה 

תורתנו, כי יש כח תורה שבעל פה נקראת  –

התנאים והאמוראים  –באומה הישראלית 

לפרש את התורה  – והחכמים שאחריהם

, ואפילו כשבשמים כרצונם ודעתםשבכתב 

:( נט) מציעא ראיה מבבא ]ומביא מפרשים אחרת

 שמהפך לבאר וממשיך", קול בבת משגיחין אין"

 .ש["עי שלמעלה, הרצון

 רהשהתו מלכים" לגר"ש חירארי, ב"שי וראה

 של תורתם" כלומר נקראת 'תורתו' פה שבעל

 את לקבוע בידיהם נמסרה כי" ישראל חכמי

 יהודי לחדש יכול המקרא ידיעת הכללים, ואחר

 חכמי שקבעו הכללים פי על דברים, בתורה

 ישראל.

 יהגה דבר מתוך דבר 
ולאור דברי הקדושת לוי הללו ש'ובתורתו' 

ה הכוונה להוראותיהם של גדולי הדור, נרא

להוסיף ולדייק מה שנאמר בפסוק לשון 

", שפירושו להוציא דבר מתוך יהגה"ובתורתו 

דבר כדאיתא במדרש שוחר טוב, משמע שגם 

בדברי החכמים אין די לקיים פשוטם בלבד רק 

יחשוב ויהגה להבין בהם דבר מתוך דבר מהי 

 באמת דעת מורי, מהו באמת רצון רבי.

 שבת שלום ומבורך!
 

 ל אברהם קלאר לתגובות: ישרא

 בין גברא לגברא

 זכירת יציאת מצרים בכל יום
ה' ר ֶאת חֶֹדש ָהָאִביב ְוָעִשיָת ֶפַסח לוָֹשמֹ

ִציֲאָך ה' ֱאלֶֹקיָך וֱֹאלֶֹקיָך ִכי ְבחֶֹדש ָהָאִביב הֹ

ן ִמִםְצַרִים ָלְיָלה : וָזַבְחָת ֶפַסח לה' ֱאלֶֹקיָך צֹא

ָשם. לֹא  וְֹבַחר ה' ְלַשֵכן ְשמֹם ֲאֶשר יִ וֹוָבָקר ַבָםקֹ

ת וֹצֹתֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשְבַעת ָיִמים תֹאַכל ָעָליו מַ 

ן ן ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמעַ וֶֹלֶחם עִֹני ִכי ְבִחָפזֹ

יָך ם ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹל ְיֵמי ַחטֶ וִֹתְזכֹר ֶאת יֹ

 ג(-)ט"ז א

כות, לומדים מפסוק זה בגמרא במסכת בר

מצות זכירת יציאת מצרים כל יום; "אמר ר' 

אלעזר בן עזריה; הרי אני כבן שבעים שנה, ולא 

זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד 

 –שדרשה בן זומא; 'כל ימי חייך', 'ימי חייך' 

הלילות, וחכמים  –ימי חייך'  כלהימים, '

חולקים וסוברים ש'כל' בא לרבות לימות 

 משיח. ה

והדברים מתמיהים, היכן מצאנו בפסוק 

, הציווי להזכיר בכל יום יציאת מצרים? אדרב

פשטות הכתוב, כי עלינו לעשות פסח ולאכול 

יזכיר לנו כל השנה כי הקב"ה  שזהמצות, למען 

 הוציאנו ממצרים, ברוב טובו וחסדו.

 שיטת האברבנאל
ברבנאל בספרו זבח פסח על הגדה של אב

לשון הפסוק 'לא תאכל עליו  פסח מיישב כי

חמץ..., כי בחפזון יצאת מארץ מצרים, למען 

תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך' 

מזמין פירוש נוסף על עצמו ועלינו לומר שכי 

בחפזון הוא טעם למצות מצה ובאומרו "למען 

תזכר וגו' ' הוא כאומר הלא ציויתיך והזהרתיך 

לפי שלא לבד  כל כך על זכרון יציאת מצרים

 



בזמן הפסח ראוי לזוכרו אבל גם בכל יום ויום 

ראוי שתזכור את יום צאתך מארץ מצרים 

ובאומרו כל ימי חייך נכלל בזה שאף בלילות 

 מחוייבין אנו לזכור יציאת מצרים. עכת"ד

כך אף נראה שנקטו רוב המפרשים כי את 

עיקר ציווי שכירת יציאת מצרים בכל יום למדנו 

 מפסוק זה.

 לימוד לזכירה בלילה   
אמנם, ברש"י ניכר כי נקט דרך אחרת 

 ומהלך שונה בכל העניין.

על הפסוק 'למען תזכור', מדגיש רש"י; "למען 

על ידי אכילת הפסח והמצה את יום -תזכר

כפשט הכתוב, ולא מזכיר כלום מזכירת -צאתך" 

יציאת מצרים בכל יום, שלמדוה חז"ל בפשטות 

 מפסוק זה.

ש"י בחומש שמות על הפסוק ולאידך, בר

"זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כי 

בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל 

חמץ" כותב;"למד שמזכירין יציאת מצרים בכל 

 יום"   

)מצוה כא( הביא את דברי  ת חינוךבמנח

רש"י הללו ומפלפל בהם הרבה, ובגבורות ארי 

מכילתא' מיישב כי דברי רש"י מובאים על פי ה'

שלמדו ציווי יציאת מצרים מפסוק 'זכור' 

שבחומש שמות, ורק את חיוב הזכירה בלילה 

 ימי חייך'. כל למדו מן 'למען תזכר

על פי הדברים הללו יתכן שגם הגמרא בבלי 

למדה את עיקר החיוב מ'זכור את היום אשר 

יצאתם ממצרים', ואת הפסוק 'למען תזכור' 

לילה, אף שעיקרו הביאו לעניין חיוב הזכירה ב

נכתב לעניין אכילת המצה, אבל כיון שמצינו 

בתורה חיוב זכירה בכל יום, וכאן לעניין חיוב 

אכילת מצה ופסח הוזכרה טעם המצוה שהיא 

לזכור ביום ובלילה, נמצינו למדים אף לעניין 

חיוב הזכירה שבכל יום שהוא לזכור ביום 

 .ובלילה ובא זה ולימד על זה

 ך!שבת שלום ומבור

 

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 במשנת האור החיים

 ל שהשמיט"המו עם הידוע הסיפור
 "חיים "שמו' ה משיח תיבות
 השתוקק ל"זצ מקאריץ פנחס רבי ק"הרה

 ידועה'. הק החיים האור ספר את שידפיסו

 ששמו אחד מדפיס לו הביא שפעם העובדא

 ח"האוה פירוש עם שהדפיס חומשים" אשר"

 פרשת -בפרשתנו  הצדיק כשפתח. בהם ושמח

" חיים שמו" שהתיבות הבחין(, ז, טו) ראה

 למה המדפיס את ושאל, מהפירוש נשמטו

 כתב שרבינו השיבו והלה, אלו מילים השמטת

 .עצמו על כך בכוונו כן

 בפרשת שלו החומש את הצדיק פתח מיד

 אמן אשה ואמרה י"בפרש( כח, ה במדבר) נשא

 והראה, אחר מאיש םא, זה מאיש אם אמן, אמן

 ענשוהו" אחר" ותחת בדפוסו שגיאה שנפלה לו

 כי שמעתי ואני", ]אשר" להדפיס מהשמים

 כלל דרך" שם ק"האוהחה ד"בסו היה המדובר

", מאשר" נדפס משאר בין זה מאיש בין אמר

א בעל "לוח "שליט גנוט מרדכי רבי ר"הג הערת

 בבירור שרואים וכמו דבריו ונראין, דבר בעתו"

 הפטיר[, המובאת להלן הפקסימליה ילוםבצ

 !שלך החותמת הנה, הצדיק

 ח"להר ביומו יום דבר בלוח הביאו זו עובדה

 וסיים, אלול' י ליום( ז"תרס פרמישלא) קנוליר

 של נכדו בבית ראה הללו החומשים שאת בה

 מראדוויץ משה רבי ח"הרה ל"זצ מקאריץ ק"הרה

 כי והוסיף זו עובדה לו סיפר והלה, ל"זצ

 הצדיקים מאבותיו לו בירושה הללו החומשים

 .ל"ז

-צילום חשיפת פרצופו של אשר הנ"ל:
 וליה מהדפוס שהשמיטו בימיפקס

 המילים
 שרבינו הפריעו ומה, ל"הנ 'אשר' היה מי

 משיח? שהוא עצמו על כתב' הק ח"האוה

 לנו מגלה( ליברמן. א) ל"רח אוהל בספר

 אור' פי עם החומשים את ל"המו, ל"הנ ש'אשר'

 שהיה אף – האגדה אומרת – בשקלאוו החיים

 בארץ עוד אבל, חשובה וממשפחה אוריין בר

 התחילה שכבר להשכלה נתפס בגליציה מולדתו

 וסיעתו הומברג הירץ ידי על שם להתפשט

 הראשונה בתקופה כמוהו שכרבים, אלא, י"שר

 לא אדם ושום בסתר משכיל נשאר, ההשכלה של

 קאריץ מדפיסי עם כשנתקשר ובפרט, מזה ידע

 התנהג, לשקלאוו – ל"מו בתור – עמהם והלך

 ושום דבריו לכל וחרד ירא כיהודי בשקלאוו

 .שנתמשכל בו חשד לא איש

 – האגדה הלאה אומרת – כידוע המשכילים

 ציון בשיבת וכפרו המשיח בביאת האמינו לא

 את התפילות מסידורי משמיטים אז והתחילו

, ציון ושיבת ולההגא תקוות בהן שיש התפילות

 החיים אור בעל דברי את 'אשר' כשראה ולכן

, הדבר את לסבול יכול לא" חיים ושמו' ה משיח"

, לדפוס והכינו זה עמוד הזעצער הבחור וכשסידר

 'אשר' התגנב, הדפוס מכבש על שהעלהו טרם

 .הללו תיבות שתי והשמיט בחשאי

 הלאה ממשכת – עדן בגן החיים האור בעל

: ואמר והקפיד בדבר מיד שהרגי – האגדה

 אכניס ואני מספרי שמי את השמיט הזה הרשע

 הטופסים מכל – פרחה ומיד, לספרי שמו את

 ספר שהרי כהוגן שנדפס במדבר חומש של

 – שעשה מה 'אשר' עשה טרם נדפס במדבר

 ובאה סוטה שבפרשת" מאחר" מתיבת ת"החי

 הטופסים בכל כתוב ונמצא במקומה וישבה ן"שי

של  שמו נכנס וככה", מאשר בין זה שמאי בין"

 .עולם לדיראון" החיים אור" בספר זה אשר

 – האגדה מסיימת – מועטים ימים עברו לא

. סוטה שבפרשת מעשה לאותו נתפס דנן ו'אשר'

, עבירה לדבר נחשדה שקלאוו מנשי אחת

 הודתה ודרישה לחקירה דין לבית וכשהביאוה

 .ברבים קלונו ונתגלה"... מָאשר" ואמרה

 לארצו וחזר משקלוב ברח בושה ומרוב

 כאן עד עקבותיו נודעו לא ומאז, לגליציה

 מפי שמעתי זו אגדה: ל"בזה שם וכתב. ]מהאגדה

' ר הרב של אחיו) ל"ז קלאצקין אברהם' ר הרב

 ימיו ובסוף לובלין ק"אבד קלאצקין אליהו

 אצלו תורה כשלמדתי( ו"ת ק"עיה בירושלים

 לא – אגב) אליאזנ בעיר סו-תרסה בשנות

 [.מאהליב פלך( משקלוב רחוקה

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבת שלום ומבורך!   

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י'

 הרגשים

 'אתחלתא דגאולה' –נחמה 
מובא שבתשעה באב לאחר חצות היום 

מתנוצץ אורו של משיח, וצדיקים חשו החל 

רוח  משעה זו את האתחלתא דגאולה, את

ההתחדשות והחיזוק הנוסך בהם כוחות רוחניים 

לקראת תקופת ירח האיתנים הבעל"ט. ולכך אף 

ידוע המנהג שהובא בספרי ההלכה, שנהגו 

בשנים קדמוניות חסידים ואנשי מעשה לרחוץ 

מדפוס שקלאוו שנת תקמ"א  -מוצג כאן פקסימיליה

הצילום מובא  –שבו נראה בבירור את המוזכר בסיפור 

 בקובץ שפתי צדיקים )קובץ ד' עמ' צ"ג(.



את הבית לאחר חצות היום כסימן כבוד לקראת 

 בואו של המשיח ולגאולה העתידה לבוא. 

נתיבות שלום מסופר על הרבי בעל ה

מסלונים זי"ע, שביום תשעה באב לאחר חצות 

היום הלך יחד עם גיסו מנהל הישיבה ר' דוד 

וינברג ז"ל לחזות בשטח ובחלקת האדמה שעליה 

דובר בהצעה שהישיבה תקים את בניינה האדיר 

על שלל אגפיה. והיו שתמהו על מעשהו, וכי 

ביום עצוב ואבל זה מתאים ללכת לראות מגרש 

ה? וענה לעומתם באומרו: עכשיו זה לישיב

הזמן! שמתנוצץ אורו של משיח, עלינו לעשות 

משהו ברוח בנין לבנות מקום קדוש ראוי 

 להשראת השכינה.

הימים של אחר סיום תקופת ימי בין 

המצרים הם כחלק בלתי נפרד מהציפייה 

וההשתוקקות לבנין הבית, בית המקדש הכללי, 

אינה אלא בכך ושבתוך כל אחד ואחד. חלוקתם 

שימי בין המצרים נועדו בעיקר לאבל, העצב 

והבכי על מה שאיננו. ואילו לאחר מכן באה 

תקופת הנחמה. וכמו שנאמר בהפטרת פרשת 

ואתחנן "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם", שהוא 

כזמן חיזוק ועידוד לא ליפול ח"ו ברוח על אף 

החסר הגדול. ורואים זאת בעת שאדם מסתלק 

ם, אשר מיד בהגיע הבשורה אל מן העול

משפחתו וידידיו הקרובים פוצחים הם בבכי 

נסער על האישיות הקרובה שאבדה מהם, 

ולאחר תום הלוויה והקבורה יושבים 'שבעה' 

לקבל תנחומים, להתחזק ולהתעודד בכל מיני 

 נחמה כיד ה' הטובה על המנחמים.

ולכאורה מה המשמעות של 'הנחמה', אם 

מה להצטער ולהתאבל אז  באמת יש סיבה על

מה שייך לנחם ולהתחזק, והלוא הנחמה אינה 

מחזירה את המצב לקדמותו. וכי מה באמת 

שייך להתנחם? הלוא עדיין 'עשיקי אנן 

 ובחשוכא שרינן'.

הנה כשנתבונן באספקלריה מאירה על 

תפקיד הימים נראה, שבמדה מסוימת ימי האבל 

רך על חורבן בית המקדש הם כשער כניסה לצו

הנחמה שבאה אחר כך. שכמובן שלא שייך 

לנחם מי שאינו מצוי באבל, לכך ראשית כל 

הימים האלו מיועדים לריענון הצימאון 

 'לראות עוזך וכבודך'. -וההשתוקקות ל

ובדרכי נעם מביא להסמיך לכך מדברי 

המדרש )שהש"ר( עה"כ "כי רבים בני שוממה 

מבני בעולה", צדיקים העמידה לי בחורבנה 

ותר מצדיקים שהעמידה לי בבניינה. והוא דבר י

פלא היתכן כך, שבחורבן אשר יראי ה' מאסו 

בטוב הנצחי, נעמדו יותר צדיקים. וביותר יש 

לתמוה דא"כ מהו הצער הגדול על החורבן אם 

הוא באמת ממלא יותר את רצון ה'. והמשמעות 

בכך שבזמן הבית בו היו גילויים נשגבים של 

או הכל כי אין עוד מלבדו, השראת השכינה, ור

והארץ האירה מכבודו. היתה אז התגברות היצר 

בנסיון גדול שכל החוויות הרוחניות שרואה 

ומרגיש לא יכנסו אל תוככי ליבו פנימה, אלא 

ישארו מבחוץ. ומשום כך נגרם השתלשלות 

נפילה של עם ישראל עד כדי חורבן הבית. בית 

ה, גילוי ראשון נחרב על ג' חמורות, עבודה זר

עריות ושפיכות דמים. ובית שני נחרב על שנאת 

חינם. ולאחר החורבן גילה יחזקאל הנביא את 

שקיבל בנבואה שזו הייתה עיקר המטרה 

בחורבן הבית להביא את עם ישראל לזעזוע 

עמוק ופנימי, שיטלטל אותם מכל שלוות ושגרת 

חייהם, בשבירת מוסכמות על כל הקשיים 

ות בכך. וזה יביא אותם וההתמודדויות הכרוכ

לעשות תשובה אמיתית. וגדול כוח התשובה עד 

שנאמר בזוה"ק "זכאין אינון מאריהון דתשובה, 

דהא בשעתא חדא, ביומא חדא, ברגעא חדא, 

קריבין לגבי קב"ה". והמצב הזה שנגלה לעיני 

עם ישראל לאחר דבר הנבואה, איך שראו אל 

' נכון מה היה רצון ה' בהחריבו את בית א

והשלכתם לגלות, הביא אותם למדרגות גבוהות. 

וכפי שמובא בזוה"ק שלכל אחד מהם היה רצון 

 מתוך אהבה למסור נפשו לה'.

 גילוי השליחות
ואכן זו היא הנחמה הגדולה ביותר, שבתוך 

תקופת החשכות שנדמה לו כי חרב עולמו בעדו 

על 'מאין יבוא עזרי', מתגלה -ומרים ידיו אל

ורה שעליו בתוך כל המצב הזה לפניו בהכרה בר

להחלץ חושים ולהתגבר לעבוד את ה' בכל 

 כוחותיו.

השליחות נעמדת בפניו כדרך סלולה ואוזרת 

באדם כוחות נפש עצומים, ביודעו ומכירו את 

אשר עליו לעשות בבהירות מופלאת. שליחות זו 

עליה נאמר "אין לך חביב לפני הקב"ה, כשליח 

תו". לזה הקב"ה המשתלח ומוסר נפשו בשליחו

מצפה ומייחל שיהודי יכיר אל נכון את שליחותו 

 ויתמסר עבור זאת בכל לבו ונפשו.

וזהו מאמר מרן בעל הבית אברהם זי"ע, 

עה"כ 'מה ה' א' שואל מעמך וגו'' דמרמז על מ"ה 

הימים מט"ו באב עד יום ראש השנה, שהוא 

הזמן שעל יהודי לעסוק בהכנה רבתי להתבונן 

י ולהטיב דרכיו. ע"י שמעמיד במצבו הרוחנ

מה ה"א שואל מעמך,  -לפניו את השאלה 

ומגלה את השליחות העליונה שבעבורה ירד 

 לעולם.

וההכרה הפנימית הזאת מגיעה לאחר זעזוע 

עמוק ופנימי שפוקד את האדם כשמתגלה לו 

ריחוקו אל הקב"ה, ואז מתנחם שדווקא בתוך כל 

נחמה זאת עליו להתחזק ולהתעודד. ונמצא שה

אינה כלל הסתרת הכאב, אלא באה כתשובה 

 וכדרך חיים לאיש היהודי.  

  לתגובות: הרב יהודה נקי

 ויצבור יוסף

 בזיון עצמו לקיום מצוה
 ַתֲעִביֶטמו ְוַהֲעֵבט וֹל ָיְדךָ  ֶאת ִתְפַתח ָפתֹחַ  ִכי

אשר יחסר לו,  )טו, ח( וֹל ֶיְחַסר ֲאֶשר וַֹמְחסֹר ֵדי

 רכוב עליו ועבד לרוץ לפניו )רש"י(אפילו סוס ל

די ', נו רבנןבכתובות )סז, ב( איתא: ת

, אתה מצווה עליו לפרנסו, ואי אתה 'מחסורו

מצווה עליו לעשרו. אמרו עליו על הלל הזקן 

שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו 

ועבד לרוץ לפניו, פעם אחת לא מצא עבד לרוץ 

 , ע"כ.לפניו, ורץ לפניו שלשה מילין

, כיצד רץ הלל לפניו שלשה מילין, ריך עיוןוצ

ולא חש לכבוד תורתו, הא "זקן ואינו לפי כבודו", 

היה, ופטור ]ב"מ )ל, א( וראה רמב"ן שם )לב, ב( 

 דהאי דינא הוא בכל מצוות שבין אדם לחבירו[. 

ואין לומר שנהג לפנים משורת הדין. שהרי 

ורה דעת הרא"ש )שם סי' כא( שכיון שפטרה ת

את הזקן, אין לו לזלזל בכבוד תורתו, ואיסורא 

הוא שמזלזל בכבוד התורה במקום שאינו חייב. 

וגם קשה לומר שהיה במקום שאין מכירים 

יש כאן מציאות של  שהרי מכל מקוםאותו, 

 .וצ"ע ?ביזיון התורה

ומהם ] מה מקומותוהנה כבר נתבאר בכ

א כי בה[ אבידה ומציאה סי' רס"ג ס"ג 'בחו"מ הל

והשו"ע ]מילתא ידועה פלוגתת הרא"ש והרמב"ם 

, אי זקן רשאי להחמיר על עצמו לקיים [ורמ"א

מצוה, וזהו כבודו שמקיים המצווה, או דאינו 

ברור שלפי  ם כןרשאי להחמיר על עצמו. וא

הרמב"ם הלל עשה כדין. וכל השאלה תתחיל 

אסור לזקן להחמיר על עצמו שלדעת הרא"ש, 

שה כיצד עשה כן הלל הזקן אז יקשלבזות עצמו, 

 ונראה לתרץ כן בכמה אנפי:    ,וביזה עצמו

 .א. מצוה שאני
 (ח"מ סי' ח' ס"ד)כתב בספר כסף הקדשים 

: מה שאמרו חז"ל אסור לדיין לעשות ה לשונווז

מלאכה בפני שלשה, נראה שאין בכלל מלאכה 

שהיא של מצווה, כגון האמוראים הקדושים מר 

י, והם היו קבועים מלח שיבוטא מר צלח ציב

לעשות כן בכל ערב שבת, ומסתמא לא היה 

אפשר להם להסתתר מפני בני אדם בזה וכו', 

אלא שודאי שמלאכה שהיא לשם שמיים 

 עכ"ל. ,במצווה מזומנת אין קפידא"



או"ח סי' )ועפ"י יסוד זה, ביאר הביאור הלכה 

, את דברי רי מגדיםבשם הפ (ר"נ ד"ה וזהו

שבת ישתדל האדם השו"ע שכתב בהכנות ל

בעצמו, "כי זה הוא כבודו שמכבד השבת", וכתב: 

"יישב בזה מה שהקשה בשו"ת חוות יאיר איך 

הקילו בכבודם הא גדול כבוד הבריות שדוחה 

ב דרבנן וש א תעשההיינו ל]שבתורה  א תעשהל

דזהו  לכן קאמר אורייתא[אף בד ואל תעשה

וניכר שעושה כן  כבודם שעוסק בעצמו במצוה

ד הש"י, וכן אמר דוד המלך ע"ה "ונקלותי לכבו

אם אין ניכר, כמו  ה שאין כןעוד מזאת" וגו', מ

זקן ואינו לפי כבודו באבדה וכדומה, שמתחלל 

שאין , ור"ל (פמ"ג) ל ידי זהע למיד חכםכבוד הת

. ובזה מיושב הא הכל יודעין שהוא עוסק במצוה

רב נחמן עסק בעצמו ש (דף ע')דאיתא בקידושין 

מעקה, ששם הוא דבר שהכל יודעין בעת  במצות

באבדה  ה שאין כןשהוא עוסק שהוא מצות ה', מ

בעת שהוא מטפל בה אין הכל יודעין מזה, ולכן 

אפילו אם ירצה להחזירו ברבים ויודיעם שהיא 

פטרתו התורה מזה כנ"ל" עכ"ל.   ם כןאבדה ג

לפי דבריו צריך לומר כי גם כאן בהלל, היה 

ודו לצורך מצווה, ולכן  ניכר הדבר שרץ לכב

 עשה כן ולא חש לכבודו. 

  .ב. אדם מפורסם בחסידות שאני
, הקשה לפי שיטת (סי' רה)בשו"ת חות יאיר 

הרא"ש הנ"ל, כיצד מובא על רבי יהודה בר 

אילעאי שרקד לפני חתן וכלה בכח, ולא חש 

לכבודו, וייסד שם דמפורסם בחסידותו שאני, 

עמודא דנורא לפני וז"ל: "רק דצ"ע מהא דאתחזי 

ר"י בר אלעאי דהוי מרקד אתלת לפני חתן וכלה 

עד שאמרו חכמים קא מכסיף לן סבא ובלי ספק 

לאיניש בעלמא ה"ל בזיון וי"ל דאדם מפורסם 

בחסידות שאני רק די"ל ה"ה בנדון דידן דכ"ע 

ידעין דאין לו שכר בעמלו ושהוא עושה לש"ש 

כך נ"ל ואין בו שום נדנוד חשד למה נאסור לו ו

 דשרי ומצוה רבה עביד" עכ"ל.

הבה"ל  ו שכתבטעם הדבר הוא כמשונראה 

באות הקודמת, דדוקא באבידה וכיו"ב אין לו 

לבזות עצמו, דאין הכל יודעין מדוע עושה כן 

 ידעי לי עלמאבבזיון, אבל מפורסם בחסידות כו

שמתאמץ במצווה ועושה כן לשם מצווה, ולכן 

 חוש בזה לכבודו. כלפיו זוהי הנהגתו, ואין ל

הלל, שהיה מפורסם ענין אף ביש לתרץ וכן 

בחסידותו ולכן הרשה לעצמו להתבזות עבור 

  מצווה.

 הרב יוסף צבריבברכת שבת שלום,, 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן

 'מיזל!!א'יבעי ל'יה ל'עיוני ו -אלו"ל! 
 )יא, כו( ָאנִֹכי ְרֵאה

לפני כמה שנים, כאשר זכיתי ללמוד פרק 

המניח )בבא קמא( בחודש אלול בישיבה בעיר 

התורה גייטסעהד יצ"ו, מטו בי מדרשא ראשי 

תיבות נפלא לחודש אלול. והוא מלשון הגמרא 

'מיזל! והיינו ו'עיוני ל'יה ל'יבעי אשם )ב"ק כז:( 

זמן מיוחד להתבונן  פשוטו כמשמעו, שניתן לנו

אע"פ ש"אין דרכן של בני אדם  –בדרכינו 

להתבונן בדרכים" )כלשון הגמ' שם(, ויש לנו 

 לעמוד בזה בס"ד באופן פשוט.

 הצלת המפעל
הבה נצייר מפעל גדול ונפלא, מאות אנשים 

עובדים בו, מייצרים דברים בסיסיים לחיי היום 

. יום, ונקלעו למצב קשה, ועמד המפעל להסגר..

עד שבא חכם מחוכם והציל כל העסק בעצה 

חשבונות מומחה, -פשוטה וברורה. לשכור מנהל

זאת אומרת, שיבין ויכיר בתכונת העובדים 

וכוחותיהם, ויעמוד על המשמר שמיד כאשר 

ירבו ההוצאות, יעמיק להבין הסיבה ויתייעץ 

עם יודעי דבר איך לסדר את הבעיה. כמו כן 

בשנה, לעבור על כל יקדיש זמן מיוחד מדי שנה 

פרטי העסק במשך השנה, לברר האיך יכולים 

להרחיב ולהשקיע עוד וכו'. כאשר שמעו לדבריו, 

ונהג כפי הדרכתו, הצליחו ועשו פרי למעלה מן 

 המשוער.

 האם יתכן להיות צדיק כמשה רבינו?
והנה אנחנו, כל אחד מאיתנו, בידינו מפעל 

נה!! גדול ונורא, אשר בשם "נשמת יהודי" מכו

 'הלכוהדבר כפשוטו ממש כמבואר ברמב"ם )

 דבר במחשבתך יעבור אל' ה"ב( ה פרק תשובה

 גולמי ורוב ות העולםאומ טפשי שאומרים זה

 מתחלת האדם על גוזר ה"שהקב ישראל בני

 אלא כן הדבר אין רשע או צדיק להיות ברייתו

 ! רבינו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם כל

הקדוש בדרך רמז  ובזה מפרש האור החיים

שמשה  -" אנכיהכתוב בתחלת הפרשה "ראה 

רבינו ביקש מכלל ישראל שיסתכלו עליו, כי ביד 

כל אחד להיות צדיק כמותו!! ]ורק בדרגת 

הנבואה לא יהיה אחריו כמותו, שהיה מסתכל 

 המאירה, ואכמ"ל[. באספקלריא

 
האם עשיית חשבון נפש לפני השינה, 

רק לצדיקי מובא בספרי הלכה או ששייך 
 עליון?

ולכן כמו כל מפעל טוב, עלינו לשכור 

חשבונות, ואם אין בידינו באופן -לעצמינו מנהל

פרקטי לעשות כן, הרי בידינו לעשות כן 

בעצמינו, וכמבואר במשנה ברורה )רלט, ט( 

 לאדם נכון השינה קודם שבלילה הספרים כתבו"

. והנה 2.. עי"שהיום כל שעשה במעשיו שיפשפש

ושבים שזו מדריגה השייכת לצדיקי אולי ח

הדור.. אבל גם אנחנו מאותם הצדיקים, כמבואר 

לעיל ברמב"ם, ואם כי עדיין לא הגענו להיות 

 –לעשות כן  בידינוצדיק כמשה רבינו, אבל הרי 

 ומעתה היתכן לבוא לכך בלי ניהול החשבונות?

סגולת הזמן מסייעת לניהול חשבונות 
 מתוך שמחה וטוב לבב

ברים נכונים ופשוטים במשך כל ואם הד

ימות השנה באופן של הרגל נעשה טבע! 

להתעקש שלא לישן עד שרושמים בבירור שעות 

 –הלימוד ועוד אלו עניינים שיודע בעצמו וכו' 

אלול  -בודאי הענין כן במשך האי חודש קדוש 

שמיוחד ונקבע להצליח בס"ד למעלה מן  -

המשוער, להקדיש זמן לעצמו איפה הם 

חורים" בעסק שלנו, והיכן יכולים לבצע ה"

 -שיפוצים במפעלנו, ולהשקיע יותר שעות, וכדו' 

לעיין ולרשום בראשי פרקים )כמו "תורה", 

"תפלה", "מדות", "יראת שמים", "קדושה" ועוד(. 

נשתנתה כל עבודת אלול להיות בהשקפה זו, 

, כי בא מכח הרצון לברר מתוך שמחה וטוב לב

ים להרחיב ולהרבות בתנובת באלו נקודות יכול

המפעל, ולטפל בנקודות הטעונות שיפור 

והבא לטהר מסייעין אותו,  –למניעת הפסדים 

 אכי"ר!!!

 א גוטן שבת!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 לשון לימודים
 למה נישנו -הברכות והקללות 

וְקָלָלה  ְבָרָכה םוַֹהט ֶכםִלְפֵני נֵֹתן ָאנִֹכי ְרֵאה

 ְוֶאת ַהֺחִקים ָכל ֵאת תוַֹלֲעש וְשַמְרֶתם. וגו'

ם )יא, כו; וַֹהט ִלְפֵניֶכם נֵֹתן ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהִםְשָפִטים

 יא, לב(

בפרשה ניתנו לבני ישראל ברכות וקללות, 

אותן יתנו בבואם לארץ ישראל, בהרים גריזים 

 ועיבל.

כז, יא( מצינו שציווה משה את גם להלן )

בני ישראל סדר שלם לעשות, כאשר יעברו את 

הירדן בבואם לארץ. הוא ציווה שיעמדו ששה 

שבטים בהר גריזים, וכנגדם ששה שבטים בהר 
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החמישי המאריך בגודל מעלת העוסק בזה, עד שקראו 
ועי"ש שמלקט בזה מכמה  -בזוה"ק בשם "מארי דחושבנא" 

 ספה"ק.



עיבל, והלויים יברכו ויקללו 'ואמר כל העם 

אמן', על כל הדברים. בשתי הפרשיות, כאן 

בהרים ולהלן דיבר הכתוב על ברכות וקללות 

גריזים ועיבל, נראה אפוא ששניהן מדברות על 

אותה המצווה, ועל אותו סדר המעשה, וכך כתבו 

 המפרשים )רש"י ורמב"ן(.

רק קשה לפי זה, מפני מה שנה הכתוב את 

שתי הפרשיות פעמיים ולמה לא נכתבו בפעם 

 אחת?

 שמירה על מצוות התורה –הברכה 
נו מעיון בפסוקים בפרשה נבחין, כי לא נית

כאן ברכות או קללות בנוסח של אמירת ברכה 

או קללה, דבר אחר לגמרי נאמר בפרשה. הברכה 

כאן אינה אמירה של טובה, ברכה היא במהותה 

לשון השפעה וריבוי טובה, ולהיפך הקללה היא 

 מגרעת, וזה פירוש הפסוקים כאן כפי שיבואר.

משה אמר לעם ישראל כי התורה היא תורת 

אורחותיה והולך בדרכי  חיים, אשר השומר

הרי הוא מבורך מאיליו, עצם קיום  -מצוותיה 

מצוות ה' הרי הוא מברך את המקיים אותם 

בשפעת טוב נמשך, כי קיום המצוות הוא לבדו 

מהווה ברכה לאדם. וכן להיפך חלילה, המפר 

מצוות ה' אינו מבורך מתוך מעשיו השוללים את 

 ֲאֶשר -ָרָכה ַהבְ  הברכה. וכך נאמר )פסוק כז(: ֶאת

 לֹא ִאם -ְוַהְקָלָלה  ֱאלֵֹקיֶכם.' ה תוִֹמצְ  ֶאל ִתְשְמעו

ֱאלֵֹקיֶכם. השמיעה אל ' ה תוִֹמצְ  ֶאל ִתְשְמעו

מצוות ה' או מניעת השמיעה, היא היא הברכה 

 והקללה )ע"פ רמב"ן ואב"ע(.

דבר זה, ששמירת התורה והמצוות היא 

החומש הברכה האמיתית, מצאנו גם בסוף 

)להלן ל, טו( בפסוק הפותח בלשון דומה ל'ראה 

 ְרֵאה אנוכי נותן לפניכם היום', וכך נאמר שם:

 ְוֶאת בוַֹהח ְוֶאת ַהַחִטים ֶאת ם,וַֹהט ְלָפֶניךָ  ָנַתִתי

ָהָרע. גם שם אמר משה לבני ישראל  ְוֶאת ַהָםֶות

 אשר התורה ומצוותיה הרי הם 'החיים והטוב'.

הדומה של 'ראה לפניכם', יש למרות הלשון 

הבדל במילת 'נתינה לפניכם' בין פרשתנו 

ללהלן, כאן אמר משה בלשון הווה: ראה אנוכי 

לפניך, לשון עבר.  נתתי, ולהלן אמר: ראה נותן

וטעם הדבר, שכן בין שתי הפסוקים הללו 

נאמרו עיקר מצוות החומש ורוב החיובים 

סוק שציווה משה לבני ישראל בערבות מואב. בפ

ראשון עמד משה לפני אמירת המצוות ואמר 

לבני ישראל שהמצוות אותם יאמר בהמשך הם 

ברכה להם, ובפסוק השני הוא סיכום לכל 

המצוות שנאמרו כבר וניתנו, ועליהם אמר משה, 

 ראה מה שנתתי לפניך שהוא החיים והטוב.

 
 

 מוסר תחילה וסוף
בספר דברים ניתנו מצוות חדשות, ונתבארו 

. אולם חלק נוסף בספר הוא 3ישנותמצוות 

התוכחות והאזהרות שהזהיר משה את בני 

ישראל על קיום המצוות, התוכחות ניתנו 

בתחילת הספר ובסופו כאשר בתווך ניתנו 

 המצוות.

בחלוקה לפי הפרשיות נבחין, כי בשלשת 

 -הפרשיות הראשונות ובשלושת האחרונות 

ת נאמרו בעיקר דברי מוסר, ובפרשיות המרכזיו

)ראה שופטים תצא ותבוא( נאמרו בהם רוב 

המצוות שבחומש )קע"א מצוות מתוך קצ"ו 

. שכן דברי התורה מוקפים 4שבחומש כולו(

 לפניהם ולאחריהם בדברי מוסר.

על פי זה יובנו הפסוקים בהם פתחנו )ע"פ 

שנתן משה את המצוות לפני הר"י אברבנאל(, 

אמר להם שיש במצוות שיתן לפניהם היום 

ה וקללה, אולם לא נתפרשו הברכות ברכ

שגמר לאחר והקללות ולא נסתיימה אמירתן עד 

משה לצוות את המצוות שבחומש, שם חוזר 

 ומפרש את סדר אמירת הברכות.

* 

תוכחות מוסר, והתורה עץ  -כי דרך חיים 

חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאשרת. צדק 

עדות ה' לעולם, הבינני ה' ואחיה )ע"פ תהלים 

 יט, קמד(ק

 א גוטן שבת! 
 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 ממעייני הישועה
 קדימת עניי קהילתו בצדקה

 ְבַאַחד ַאֶחיךָ  ֵמַאַחד ןוֶֹאְבי ְבךָ  ִיְהֶיה ִכי

 טו,ז() ְשָעֶריךָ 

דרשו חז"ל בספרי )פיסקא קטז( מדברי 

יושבי עירך קודמים  –הפסוק 'באחד שעריך 

ן הביאו הפוסקים להלכה ליושבי עיר אחרת'. וכ

)רמב"ם מתנו"ע פ"ז הי"ג, טושו"ע יו"ד רנא ס"ג( 

שעניים הגרים בעירו קודמים לעניי עיר אחרת 

בנתינת צדקה. ומוסיף הרמ"א שהוא הדין 

ששכניו קודמים לשאר אנשי עירו, ומזה נראה 

להוכיח שהענין בקדימת אנשי עירו אינו דווקא 

ב אליו יותר, יש 'עירו' או 'שכונתו, אלא כל הקרו

 להטיל עליו יותר החיוב לדאוג לו.

ואין הכוונה ח"ו שעניי שכונה אחרת או  

עיר אחרת אין צריך ליתן להם צדקה כלל, אלא 
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 תשע"ו.
 וע"ע בספר 'לשון לימודים' מאמר 'חזק' בסוף החומש. 4

ינהג כדברי התנא דבי אליהו )הו"ד בביאור 

הגר"א שם אות ד( שיפרנס בכספי הצדקה בני 

, 5משפחתו, ואם הותיר יפרנס את בני שכונתו

רנס את בני מבוי שלו, ואחרי כן ואם הותיר יפ

את בני עירו, מכאן ואילך ירבה צדקה עם שאר 

 בני ישראל.

 עיר שיש בה כמה קהילות
בשיירי כנסת הגדולה )בהגהת הטור שם 

אות ב( מביא בשם הרד"ך שכתב שאין חילוק 

בזה בין עניי קהלו לעניים שאינם מבני קהלו 

שכל שהם עניי עירו כולם שוים, ומביא שכן 

כתב בתשובת הר"מ ריקנטי )סי' נד(, שאם יש 

שני בתי כנסיות בעיר ועבר אחד על תקנת 

הקהל וקנסוהו, אין אומרים שיתן לבית הכנסת 

שרגיל להתפלל בו אלא יחלק בשוה לעניי העיר. 

ועוד מביא בשיירי כנה"ג )שם אות ג( מתשובת 

הרא"ם )ח"א סי' נג( שבעיר שהם נחלקים 

לות קהילות ה"ל כל עניי לחבורות חבורות וקהי

 קהילה אחרת כעניי עיר אחרת. 

ובדברי השיירי כנסת הגדולה נראה שהביא 

דברי הרא"ם בפשטות, ולא הביאם אחר דברי 

הריקנטי, ומפני שסובר שאינם חולקים, אלא 

הריקנטי מדבר באופו שיש בעיר זו מספר בתי 

כנסיות השוים בנוסח ומנהגים, אלא שצר 

בית כנסת אחד, וא"כ כל בני המקום מלהכילם ב

העיר נחשבים כאחד, ואילו הרא"ם מדבר באופן 

שמצויים בעיר שני קהילות אשר מנהגיהם 

שונים, ובזה יש לעניי קהילתו דין קדימה 

 בצדקה.

 דין קדימה מצד קרוביו
חז"ל דרשו בספרי שם עוד מהפסוק 'כי ימוך 

אחיך' שהכוונה לקרובו העני, שיש מצוה לאדם 

בצדקה את העני שהוא קרובו, לפני להקדים 

עניים שאינם קרוביו, וכן נפסק להלכה ברמב"ם 

וטושו"ע שם שקרוביו קודמים לעניי עירו, וכתב 

בדעת תורה )למהרש"ם, על השו"ע שם( שדין זה 

אינו כדין ירושה, ועל כן אין להקדים בזה אח 

לאחות, שלענין צדקה נאמר )ישעיה נח, ז( 

ִתְתַעָלם', ואם כן הכתוב תלאו  לֹא 'וִמְבָשְרךָ 

 בשאר בשר.

מזה יש ללמוד, שהגדר במצות צדקה הוא,  

שמוטל על האדם חיוב לדאוג למי שקרוב אליו 

ביותר, ועל כן יש לו לדאוג קודם לקרוביו, 

ואחרי כן לעניי שכונתו, ואחרי כן לעניי עירו 

וכו', ויש להקדים את קרובו אף שהוא גר בעיר 

שדין זה מבשרך לא תתעלם הוא אחרת, ונראה 
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כתב ששלושה בתים הקרובים אליו נחשבים כשכונה לענין 
 זה.



, וא"כ יתכן לומר שיש 6ענין של אחוה וריעות

לאדם להקדים אף את ידידיו וחביריו, ובפרט 

חברי קהילתו שדואגים אחד לשני בכל הענינים, 

 מסתבר שיש להקדימם ביותר.

. 

 שבת שלום ומבורך!
לתגובות: הרב ישעיה שוורצמן, מחבר קונטרס 

  'קול ישועה' ג' חלקים

 

 מסלתה של תורה

 הישכם אוהבים
ם ְוָנַתן וֹחֵֹלם ֲחל וִֹכי ָיקום ְבִקְרְבָך ָנִביא א

ֵפת ֲאֶשר וֹת ְוַהםוֹוָבא ָהא .ֵפתוֹמ וֹת אוֵֹאֶליָך א

ים ֲאֵחִרים הִ לִֹדֶבר ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי אֱ 

ל ִדְבֵרי לֹא ִתְשַמע אֶ  .ֲאֶשר לֹא ְיַדְעָתם ְוָנָעְבֵדם

ם ַההוא ִכי וֵֹלם ַהֲחלוֶֹאל ח וַֹהָמִביא ַההוא א

ִבים יֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְשֶכם אֹהֲ קֵ ֱאלֹ 'ְמַנֶןה ה

-)יג, ב יֶכם ְבָכל ְלַבְבֶכם וְבָכל ַנְפְשֶכםקֵ ֱאלֹ 'ה ֶאת

 ד(

"ראה אנכי נותן לפניכם בתחילת הפרשה: 

משה  , יש לבאר שאיןהיום ברכה וקללה"

מברכם או מקללם, אלא מודיע הוא להם את 

אם אומרת לבנה שלא יתקרב פי שכ המציאות!

אל האש מפני שהיא שורפת ואפשר ח"ו 

דעת מבין כי אין -כל בר לאה ,להיכוות ממנה

 האם 'מקללת' את הבן, הלא היא רק מיידעת

 ספרמציאות! כך גם משה רבינו מל ותאו

בדות כשיודעים את העו, ושטחמה ותעובד

 כחאזי אין  ,′ה את קרבת יםכשחשו ,בשטח

למצב בס"ד נגיע  כך לפתותנו! ניסיוןשום ב

 ". זאת הברכה אשר תשמעוןל "המיוחל ש

 מלת המפתח –אהבת ה' 
זה אומרו "לדעת הישכם אוהבים את ה 

 המפתח. מילת זו –ה'  אלקיכם", אהבת

הגמרא מביאה מחלוקת בין בית שמאי 

שתי שנים ומחצה נחלקו לבית הלל: "תנו רבנן: 

בית שמאי ובית הלל הללו אומרים: נוח לו 

לאדם שלא נברא יותר משנברא! והללו אומרים: 

נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא! נמנו 

וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, 

ועכשיו משנברא, יפשפש במעשיו ואמרי לה: 

  ימשמש במעשיו".

                                                             
ויש להביא כעין ראיה לזה מדברי רש"י )יבמות סג.(  6
כתב על דברי חז"ל 'האוהב את שכניו והמקרב את קרוביו ש

והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר "אז 
 כי כתיב מיניה תקרא וה' יענה", וברש"י שם פירש 'לעיל

 תתעלם לא ומבשרך העני דוחק היינו וכסיתו ערום תראה
כקרוביו'. ומשמע מזה שאין  שהן שכניו את אוהב היינו

א לקרוביו, אלא אפילו שכנים ושאר ידידים הכוונה דווק
 בכלל זה.

כולם  בוודאינט: למס ישראל ′אר הגאון רבי

מודים, שתכלית בריאת האדם הוא להיטיב לנו. 

אלא שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא: האם 

יכול האדם להשיג על פי חשבון שכלו שנוח לו 

ושכדאי לו שנברא, או שנקבל זאת כ"אקסיומה" 

  בלבד, ונסמוך על אמונה בבורא יתברך שכן הוא.

 היצר מוכרח להיות מנוצח!
מאי נפקא מינה? מבאר הרב ולכאורה ל

 היתהדסלר: מחלוקת בית שמאי ובית הלל 

בדרך העבודה. שכן, אחת מדרכי היצר הרע היא 

ולשכנעו בחוסר  ייאושלהפיל את האדם בכבלי 

. ובכן, בית הלל סברו בניסיונותיכולתו לעמוד 

שניתן לשכנע בדרך השכל, שנוח לו לאדם 

 שנברא. ובית שמאי סברו שבדרך ההבנה לא

ניתן להגיע למסקנה זו. והמחלוקת הוכרעה 

שאכן אין אדם יכול לקלוט את תכלית בריאתו 

 .בדרך השכל

וכיון שאין האדם יכול להשיג את תכלית 

בריאתו בכח שכלו, מנין ישאב את העוז 

והתעצומות להתגבר תמיד? התשובה היא: היא 

על ידי עובדה שהסכנה גדולה, הודות ל הנותנת!

! בהיותכם תגברמתנער ומ ,האדם תעוררכך מ

"אוהבים את ה' אלקיכם" תהיה בחירתכם בטוב 

כי רואים אתם ביצרכם את האויב הגדול  –

 ביותר שקם עליכם, והוא מוכרח להיות מנוצח!

 "א גוט'ן שבת!" 

 

  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
 העולם את מכריע אדם כל

. וְקָלָלה ְבָרָכה םוַֹהט ִלְפֵניֶכם נֵֹתן ָאנִֹכי ְרֵאה

 ֱאלֵֹקיֶכם' ה תוִֹמצְ  ֶאל ִתְשְמעו ֲאֶשר ַהְבָרָכה ֶאת

 לֹא ִאם ְוַהְקָלָלה. םוַֹהט ֶאְתֶכם ְמַצֶוה ָאנִֹכי ֲאֶשר

 (כח-כו, יא) ֱאלֵֹקיֶכם' ה תוִֹמצְ  ֶאל ִתְשְמעו

 למה כו(, )יא, החיים הקדוש האור הקשה

 בלשון כולה הפרשה והרי כל יחיד, לשון אמר

 יחיד בלשון הכתוב פתח מדוע, נאמרה רבים

 לפניכם"?" רבים בלשון וסיים" ראה"

 בציבור הנושבת הרוח
 לפעול לאדם נפנה כאשר כלל בדרך הנה,

 ראוי אינו שהוא בדחיה ניתקל הכלל, למען

 לעשות כך מסוגל ואינו וכישורים, יכולת וחסר

 למנוע כדי ואחרות כאלו בטענות עצמו ופוטר

 להתאמץ. מעצמו

 כך, הדבר שאין אותנו מלמדת התורה אולם

 להשפיע ויכולתו בכוחו יש ויחיד יחיד לכל אלא

 אין כי בעצמו. לזלזל אדם לשום ואסור הכלל על

 שככל אדם בני כהבנת נמדד ה"הקב של חשבונו

 כל אלא, פעולתו ערך יגדל ומרשים גדול שהדבר

 מעשה ויתכן שלו, היכולות לפי נמדד ואדם אדם

ולכן  ויכולותיו, אדם לאותו גדול שהוא קטן

 להשפיע בכוחו ויש ביותר הגדול כמעשה יחשב

 ולנצל למצות אדם כל חייב ולכן, ישראל כלל על

 הסטייפלר כתב וכך. מגעת שידו כמה עד את

 מהאדם דורש ה"הקב שאין עולם' 'חיי בספרו

 שיגע ההבנה קשה התלמיד וזה מיכולתו, יותר

 כהגאון ה"הקב לפני חביב הוא מידתו כדי ומצא

 אחד ומצד יכולתו, כפי חוקו השלים אשר הגדול

 הגדול הכשרון מהבעל יותר אף חביב הוא

 צערא 'לפום בתורה, שהרי הרבה שמצליח

 .אגרא'

 את מכריע שהוא לראות אחד כל חובת
 העולם
 ד"נראה לע הפסוקים. לביאור נבוא בזה

 דברי בהקדם לבארקושיית האוה"ח הק', ו לתרץ

 אדם יראה לעולם תנו רבנן, מ.(: )קידושין ל"חז

 מצוה עשה, זכאי וחציו חייב חציו כאילו עצמו

 עבר, זכות לכף עצמו שהכריע אשריו אחת

 לכף עצמו את שהכריע לו אוי אחת עבירה

 טובה יאבד אחד וחוטא ט( )קהלת שנאמר, חובה

 ממנו אובד  שחטא יחידי חטא בשביל, הרבה

 לפי אומר שמעון' בר אלעזר' ר. הרבה ותטוב

, רובו אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם

 עצמו את שהכריע אשריו - אחת מצוה עשה

 - אחת עבירה עבר, זכות לכף העולם כל ואת

 לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי

 . 7כ"ע חובה.

 של כוחו. המקרא לשון לבאר נבא ובזה

 במעשיו העולם את להכריע בישראל היחיד

 אנכי' 'ראה התורה כותבת ולזאת, ולמוטב לטוב

 יחיד לכל מדברת והתורה היות יחיד, בלשון

 לפניכם נותן אנכי כי לדעת שעליו ויחיד

 ואינם במעשיו תלוי ישראל שכלל בזה הכוונה

 יכול אחד בחטא כי, בלבד עצמו על השפעה רק

 יכול אחת ובמצוה לחובה כולו העולם להכריע

 לזכות. העולם כל את להכריע
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 ְוֶאל מֶֹשה ֶאל ה' ַוְיַדֵבר( כ טז, )במדבר קרח אצל כמבואר
ְכָרַגע.  אָֹתם ַוֲאַכֶלה ַהזֹאת ָהֵעָדה ִמתוךְ  ִהָבְדלו ֵלאמֹר. ַאֲהרֹן
 וכו'. ובכך הצילו את העדה כולה. וכעין זה ֶהםְפֵני ַעל ַוִטְפלו

 .(א )יהושע ז, עכן על מסופר
בפורענות )מעשה  ל: ואם"וז כט( )דברים בחיי רבינו כתב
 שהרבים שכן כל, היחיד בעון נתפסים שהרבים מצינו עכן(

 בשביל( ב לח יומא: )ל"רז דרשו וכן, היחיד בזכות נושעים
 יסוד וצדיק( "כה, י שלימ: )שנאמר, עומד העולם אחד צדיק
 .פורענות מדת על מרובה טובה מדה שהרי", עולם

 כמו ישראל בני את הציל שבזכותו פנחס כפי שמצינו אצל
 ַהכֵֹֹהן ַאֲהרֹן ֶבן ֶאְלָעָזר ֶבן ִפיְנָחס( כה, יא )במדבר שכתוב
 תוָכםבְ  ִקְנָאִתי ֶאת ְבַקְנאו ִיְשָרֵאל ְבֵני ֵמַעל ֲחָמִתי ֶאת ֵהִשיב

 ְבִקְנָאִתי. ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאת ִכִליִתי ְולֹא



 ל"חז ומאמרי מהפרשה ללמוד בידינו עלה

 מעצמו לתבוע צריך ויחיד יחיד כל כמה עד

 תוצאת אין כי הכלל למען ביכולתו אשר לעשות

 ת"השי בעיני המעשה גודל את קובע ההשיג

 אדם של ומעשה יכולתו לפי נמדד אחד כל אלא

 מהפך לחולל יכול ביותר וקטן ביותר פשוט

, אני גיבור יאמר החלש ולכן, בזכותו בעולם

 לקראת הכנתנו את כבר להתחיל נוכל ובזה

 ובאים. ממשמשים אשר הנוראים הימים

 אומר אנכי כל ישראל ערבים זה בזה, ולזאת

 שומרי ציבור של הכנסת חברי של כוחם ישר

 השבת זעקת את וזועקים צועקים אשר התורה

 שבת חילול דומה אין כי ישראל, כלל את להציל

 שחומרתו ספק שאין בפרהסיא לנעשה הפרטי

 ידם ותחזקנה ישראל לכלל ומזיקה יותר גדולה

 כנגד מידה זוכה השבת כבוד על הנלחם וכל

 מקור היא שבת כי וגדל הולך שכבודו מידה

 .הברכה

 על לטובה להשפיע כולנו שנזכה השם יעזור

 וחתימה לכתיבה ונזכה, הפרט ועל ישראל כלל

 .ואמן אמן ובהט

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מפרדס הכהונה

 לסוכה מחשב הכנסת
 ָיִמים )טז, יג( ִשְבַעת ְלךָ  ַתֲעֶשה ַהֺןכֹת ַחג

 לתוך מחשב להכניס מותר הסתפקתי, אם

 . הסוכה

והגאון רבי אהרן ליברמן שליט"א, ראש כולל 

 ר"לכת בתשובה "אור עמרם", כתב לי וז"ל: הנה

בית  דקדושת הארכתי, בסוכה קפנדריא בענין

 להשוות ושאין, הסוכה מקדושת גדולה הכנסת

, לגמרי סתבית הכנ וכבוד הסוכה כבוד בין

 משום הוא בית הכנסת בכבוד דהזהירות

 תשמישי לעשות אסור בסוכה ואילו, קדושתה

( א, תרלט) א"רמ שכתב וכמו, בזיון משום גנאי,

 שלא כדי, בסוכה בזוי תשמיש שום יעשה ואל"

(", חיים ארחות בשם י"ב) עליו בזויות מצות יהיו

 .קדושה מצד לא אבל

 גם עניני עסקיו ידבר בסוכה
( א"סק) ז"ומשבצ( א, תרלט) משה דרכיוב

( קצא סימן) ווייל י"מהר שכתב מה הביאו

 ישחוק וכדומה, בקוביאות לשחוק דהרוצה

 חג' והל, יט' סי סוכה' הל) ל"מהרי כ"וכ, בסוכה

 חבירו, עם שמועות לדבר דהרוצה( ד' סי הסוכות

 עליו ידמה לעולם דמילתא, כללא, לסוכה ילך

( א"סק) ז"הט כ"וכ. ל"עכ ,ביתו היא כאילו סוכתו

 עם לספר ירצה דאם( ד"סק) ומשנה ברורה

 כביתו להיות צריך דסוכתו, בסוכה יספר חבירו,

, ה"השל בשם האחרונים שכתבו ואף. השנה בכל

 למעט ראוי מאד, גדולה הסוכה שקדושת דכיון

, ותורה קדושה אם כי בה ולדבר חול, בדברי בה

 הרע ןלשו שם מלדבר זהיר שיהיה שכן וכל

 מכל מקום. אסורים דיבורים ושאר ורכילות,

 צריך דכשהוא( ד"סק תרלט) בשער הציון כתב

 בשביל מסוכה לצאת לו אין עסק, מעניני לדבר

 מקיים הוא דיבורו בעת אף שם דבישיבתו, זה

 הרי אלו ותשמישים –. בסוכה ישיבה מצות

 דלא כרחך ועל, הכנסת בבית לעשותם אסור

  .הכנסת בית לקדושת לגמרי סוכה כבוד מדמינן

 להכניס מחשב בבית המדרש
 מחשב להכניס דמותר פשוט נראה זה ולפי

 לבית הכנסתו מדין שכן במכל ונלמד, לסוכה

 כתב וכאשר, הדין מעיקר דמותר הכנסת

 א"שליט יוסף" "משנת בעל מרן ר"אאזמו

 אני "גם בספר נדפסה לו והיא] ר"לכת בתשובה

 ה"משנת יוסף" מבעל קצרות תשובות אודך"

 בבית הכנסת, מחשב החזקת דין: ל"וז[ י"ב סימן

 מותר סגור דכשהוא, פלאפון החזקת כדין הוא

 שבעת הוא העיקר אבל. זמין בלתי פלאפון כמו

 מפריעי מכשירים שום לפניו יהיו לא התפלה

 מפריע בבית המדרש מחשב וכן, התפלה

. שרי לכאורה חידושי תורה, הכותב אבל, הלימוד

 דאמרינן משום, זאת מרשים שלא מקומות ויש

.(, יז ז"ע' )תקרב לא לכרמא סחור סחור' לנזיר

 חשבונות לעשות מזה יבואו שלא הרחקה ומשום

 כולו כל שקוע להיות שצריך, הלימוד בעת' וכו

 רק זה הרי שמרשים, ובמקום. בתורתנו הקדושה

", מכון" המדרש מבית לעשות לא אבל ליחיד,

 .ד"עכ

מש במחשב בסוכה לצורך יכול להשת
 לימודו
 מקדושת גדולה שקדושתו הכנסת בבית ואם

 שכל וכיון. בסוכה דשרי שכן כל, התירו הסוכה,

 לדברי רק הוא המועד, בחול במחשב השימוש

 האסורים, דברים ושאר סרטים שהרי, ]קדושה

 רק ולא ישראל, גדולי על ידי נאסרו בבית גם

. במועד וראס גם כן ומתן משא ועניני. בסוכה

 אם וגם. תורה לדברי רק תשמישו כל ונמצא

, ומתן משא של היתר במועד לו יש גדול, לצורך

 לדבר דכצריך( ל"הנ) במשנה ברורה כתב הרי

 לכן[, זה בשביל מהסוכה יצא לא עסק, מעניני

 לצורך במחשב וישתמש בסוכה שישב עדיף

 )עכ"ל(.. הסוכה מן זה עבור להתבטל ולא לימוד,

 באהבה, שבת שלום ומבורך! הניםכ בברכת

 רבינוביץ הכהן גמליאל הרב

רבינוביץ  הכהן הרה"ג ר' גמליאללתגובות: 

 אודך' כ"ח כרכים, 'פרדס אני 'גם ס"מח שליט"א,

 ג"כ, ועוד  החדש' יוסף

 משפטי צדקך

סימני בהמה וחיה  –שונה אבל שונה 
 טהורים

כהמשך למאמרינו הקודמים נתמקד השבוע 

בפרשתנו והוא שמות בהמות  בנושא המוזכר

טהורות וסימני הטהרה שבהם, זאת הבהמה 

אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים איל 

וזמר ואח"כ  וֹוצבי ויחמור ואקו ודישן ותא

מובאים סימני הטהרה של בהמה וחיה, ואילו 

בפרשת שמיני מובאים רק סימני טהרה ולא 

 הובאו כלל שמות הבהמות והחיות הטהורים,

נו שינויים נוספים בסימני הטהרה בפר' ומצי

שמיני כתוב ושסעת שסע פרסת, ובפ' ראה 

פרסות נוסף כאן פירוט של  שתיושסעת שסע 

 שתי פרסות

בנוסף לפני שמונה את רשימת העופות 

הטמאים כותב בפרשת ראה ככל צפור טהרה 

תאכלו מה שלא מוזכר כלל בפ' שמיני, וכן 

מה  הראהובשמות העופות הוזכר בפרשת ראה 

 שלא הוזכר כלל בפרשת שמיני

והנה בפשוטו נראה כי במשנה תורה מפרט 

יותר ומרחיב יותר, לכן כאן במשנה תורה הוסיף 

לבאר הענין יותר ואמר ששסע שתי פרסות, 

לומר לך שצריך שתהיה הפרסה חלוקה מעבר 

לעבר, וכמו"כ מפרט את שמות הבהמות 

 הטהורים שיהיו ידועים לדורות, 

ביאור עפ"י דברי רש"י )ויקרא יא ב(  וביתר

מלמד שהיה משה אוחז בחיה  -זאת החיה 

ומראה אותה לישראל, זאת תאכלו וזאת לא 

תאכלו: והיינו שבפעם ראשונה הראה להם מה 

מותר לאכול ומה לא ולכן לא הוצרך כ"כ לפרט 

ומשא"כ במשנה תורה לא מוזכר שהראה להם, 

 והשמות. לכן יותר הרחיב ופירט את הסימנים

דיה  –ראה דאה  -האם יש באמת תוספת 
 איה

בריה היא  -אמנם מצינו ברש"י )ז( השסועה 

שיש לה שני גבין ושתי שדראות. אמרו רבותינו 

)חולין סג:( למה נשנו, בבהמות מפני השסועה, 

ובעופות מפני הראה, שלא נאמרו בתורת כהנים: 



והיינו שבאמת יש במשנה תורה תוספת שלא 

 ,8תו"ככתובה ב

ומאידך כתב להלן רש"י )יג( והראה ואת 

היא ראה היא איה היא דיה. ולמה  -האיה וגו' 

נקרא שמה ראה, שרואה ביותר. ולמה הזהיר 

בכל שמותיה, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין 

לחלוק, שלא יהא האוסרה קורא אותה ראה 

והבא להתיר אומר, זו דיה שמה או איה שמה, 

וא"כ אינו תוספת על תו"כ וזו לא אסר הכתוב. 

 אלא מפרט בהרחבה שלא יהיה מקום לטעות.

וכמו שמבאר זאת רש"י בגמרא )חולין סג:( 

ובעופות לא אשכחן מידי לאוסופי אלא כתיב 

ראה דלא אכתיב בויקרא הכי אלא דאה קרייה 

בויקרא וכדי שלא יבא אדם להכשירה במקום 

שקורין אותה ראה ויאמר דאה אסרה תורה ולא 

 אה הלכך חזרה וכתב ראה והיא היא.ר

אם אפשר להסתמך על רוח הקודש 
 בהקשר לסימני טהרה

מענין לענין באותו ענין מצינו ב'מאור 

ושמש' )פרשת שמיני( שמפרש ע"פ דברי הגמ' 

וכי משה קינגי היה, ונראה לומר, כי יש סימנים 

להכיר בכל דבר האם טהור הוא או לא, למי 

הרוח טהרה שיש בדבר שחננו ה' בדעה ויבין מ

כי טהור הוא, וכן להיפך. ואיש כזה לא  -הזה 

יבוא לידי טעות חלילה, להתיר האיסור או 

לאסור המותר. וכמו שפירש הרב החסיד 

מזלאטשוב זצוק"ל בתפלת רבי נחוניא בן הקנה 

)ברכות כח ב( שלא אכשל בדבר הלכה שלא 

אומר על דבר טמא טהור וכו', היינו שהתפלל 

כל להוציא דבר טעות מפיו ומוצא שפתיו שלא יו

שיטעה חלילה בדבר הלכה, רק יבין ויכיר 

מהדברים מה המה, וכאמור. וזהו האמור בדברי 

רש"י ז"ל שאחז משה וכו' והראה להם וכו', היינו 

שהראה להם איך להכיר ולא יוכלו לבוא לידי 

 ֶשרטעות לעולם, רק יבינו ְבֵעין ִשְכָלם ְורוַח ה' אֲ 

 ְסָסה ָבם האם טהור טהור וכו'. נֹ

וידוע מצדיקי הדורות בשעה שהתעוררו 

שאלות בהקשר לג'רף וכדומה שאמרו צוואר 

ארוך מרמז על גאווה וא"כ בוודאי טרף, ועוד 

שאפילו בהמתן של צדיקים לא באת תקלה על 

 ידה 

  א ליכטיג'ן שבת!

 

הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח  לתגובות:

  משפטי צדקך

 

                                                             
הרי זה כל  למה נשנוובאמת צ"ב שאלת הגמ' והברייתא  8

המטרה של משנה תורה לחזור ולבאר ולפרש את מה 
 שנשנה בעבר,

 הלך בג"ןמת

 זריקת האברים מהכבש למזבח
 ה'ח ְוָעִשיָת עֹלֶֹתיָך ַהָבָשר ְוַהָדם ַעל ִמְזבַ 

יָך קֶ ֱאלֹ ה'יָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיָשֵפְך ַעל ִמְזַבח קֶ ֱאלֹ

 )יב, כז( ְוַהָבָשר תֹאֵכל

 בן שמעון רבי בגמרא זבחים )סב:( 'שאל

בי ר היה אומר, יוסי רבי את לקוניא בן יוסי

 לו אמר למזבח, כבש בין יש אויר יוחי בן שמעון

 ועשית נאמר כבר והלא כן, אומר אתה אי ואתה

 בשר אף בזריקה דם מה, והדם הבשר עולותיך

 אויר דם, מה, דם כי אמר פפא בזריקה וכו', רב

 . מפסיקו' קרקע אויר בשר, אף, מפסיקו קרקע

 עיי"ש הסוגיא.

ויר בין ויש לבאר מה ענין הלכה זו שהיה א

כבש למזבח לפרשה זו שבא להזהיר על הקרבת 

הקדשים בבית המקדש דווקא ולא בשאר 

מקומות, ומפני מה נרמז ענין זה דווקא כאן. וכן 

לבאר הענין שהיה אויר בין כבש למזבח כדי 

לזרוק את הבשר מהכבש למזבח. ]ובדרך רמז 

כבש בגי' זריקה, להורות שעשו את עבודת 

 הזריקה מהכבש[.

סור הבמות תלוי במקום המשכן אי
 והמקדש

נקדים דברי הבעל הטורים פרשת ויצא )לא, 

 ויצא. במסורת' ד לג( בשם אביו הרא"ש: 'מאהל,

 מתהלך לאמר, ואהיה מועד מאהל. לאה מאהל

 ויסחך' וגו לנצח וממשכן, יתצך אהל אל מאהל

 נאסרו המשכן שהוקם בשעה פירוש,. מאהל

 מועד מאוהל' גוו אליו ויקרא והיינו הבמות,

 עד הבמות הותרו הירדן שעברו לאחר. דווקא

 דהיינו, לאה מאהל ויצא והיינו. לשילה שבאו

 שיצא יהודה משבט שבא בצלאל שעשאו המשכן

. יוסף שבחלק שילה זה, רחל באהל ויבא. מלאה

 לנוב משילה אהל אל מאהל מתהלך ואהיה ואז

 נאסרו ואז העולמים לבית ומשם לגבעון ומנוב

 ויסחך' וגו לנצח יתצך והיינו. לעולם מותהב

 היתר'. שוב היה שלא מאהל

נראה מדברי הרא"ש שהדבר תלוי בכך שכל 

זמן שהמשכן היה מבני לאה היה זה סיבה 

לאיסור הבמות, וכאשר היה המשכן בחלקו של 

זרעו של רחל, ששילה נוב וגבעון היו בחלקו של 

יוסף ובנימין כמבואר בזבחים קיח:, הותרו 

הבמות, עד שבאו לבית עולמים. אמנם לכאורה 

קשה על זה בתרתי, א. שהרי גם במשכן שילה 

נאסרו הבמות, ב. שהרי גם בית המקדש היה 

 בנוי בחלקו של בנימין.

ובאמת איכא למאן דאמר בזבחים )קיט:( היו 

מותרים הבמות בעת שהיה המשכן בשילה, 

אמנם יש לומר גם למאן דאמר שנאסרו הבמות 

ה. דהנה מבואר במאירי )מגילה ט:( על פי בשיל

דברי הירושלמי והתוספתא שהיתר ואיסור 

הבמות תלוי אם הארון היה קבוע עם המזבח, 

שבמשכן במדבר ובשילה היה הארון קבוע עם 

המזבח על כן היה קדושה יתירה במשכן ונאסרו 

הבמות, משא"כ בנוב וגבעון שלא היה שם 

ווקא במשכן הארון. אמנם מבואר הוא שזהו ד

אבל בבית המקדש בית עולמים אפילו אם לא 

היה שם הארון היה בו קדושה יתירה שנאסרו 

הבמות, שהרי אף משגנז יאשיהו את הארון 

 ובבית המקדש השני נאסרו הבמות. 

ולעומת זה מבואר בירושלמי מגילה שאף 

במשכן שילה לא נאסרו הבמות רק כל זמן 

ם את הארון שהיה הארון שם, ואם היו מוציאי

לאיזה צורך היו הבמות מותרות. ועיין משך 

חכמה בפרשתן )יב, ח( שהאריך בזה נפלאות. 

ויש לדייק מדברי הירושלמי שכל זה הוא דווקא 

במשכן שילה, אבל במשכן שבמדבר גם אם היה 

מציאות שהיו מוציאים את הארון היה איסור 

הבמות נשאר במקומו. וכן מבואר בארוכה בספר 

הושע )ח"ה סימן תח(, וכן ביאר בספר קדשי י

ידי משה הלכות בית הבחירה א, ג דאיסור 

הבמות במשכן לא היה תלוי בארון אלא מחמת 

 עצם מעלת המשכן. 

ובביאור הענין יש לומר שמבואר בספרים 

)עיין דברי חיים לרבי חיים שארין, פרשת 

שופטים( שבני לאה היו מארי תורה ובני רחל 

. ועל דרך זה מבואר בצפנת 9ההיו עמודי העבוד

פענח להרוגוטשובי ריש פרשת ויגש שסנהדרין 

שהוא כח התורה היה בחלקו של יהודה והמזבח 

שהוא כח העבודה היה בחלקו של בנימין. ועל 

כן כשהיה המשכן נבנה על ידי בצלאל מבני 

לאה היה בזה כח התורה בעצם, על כן היה יסוד 

על כן נאסרו כל קדושת המשכן כקדושת הארון, 

הבמות מחמת עצם קדושת המשכן אפילו אם 

לא היה הארון שם בפועל. ועל כן עשה בצלאל 

את המשכן קודם לארון כדאי' בברכות נה. 

להורות שכל המשכן הוא הכנה לארון והוא 

מחובר תמיד עם הארון. משא"כ במשכן שילה 

נוב וגבעון שהיה בחלקו של יוסף, לא היה 

עם הארון כל זמן שלא המשכן מאוחד וקבוע 

                                                             
עיי"ש שביאר שראובן הוא מלשון ראייה על שם תורה  9

, שבכתב ושמעון מלשון שמיעה על שם תורה שבעל פה
ועל לוי כתיב יורו משפטיך ליעקב, וביהודה מבואר 

בסנהדרין ה. שהיו מלמדים תורה, ויששכר ידוע שהוא 
עמוד התורה, וכן על זבולון מבואר במדרש ילקוט ויחי 

שהיו גדולים בתורה. ואילו יוסף ובנימין שנבנה המשכו 
בחלקם הם היו עמודי העבודה. והאריך שם בזה טובא 

. וידוע מ"ש האריז"ל שלאה היא בחי' מכמה וכמה מקורות
  תורה. ודי בזה.



היה הארון שם. וממילא לא נאסרו הבמות כל 

 זמן שלא היה הארון שם.

 –עבודת המקדש מחלקו של יהודה 
 זריקת האיברים מהכבש

והנה לפי זה בבית המקדש שהיה בחלקו של 

בנימין היה לכאורה מן הדין שיהיה לו גם כן 

דין זה שלא יהיה קדושתו היתירה לאסור 

זמן שהארון שם. אמנם על פי הבמות רק כל 

. וזבחים נד. בצורת המבואר בגמרא מגילה כו

המזבח, נמצא שעיקר המזבח היה בחלקו של 

בנימין והכבש היה בחלקו של יהודה. וכיון 

שהיה רצון ה' שיחשב שהעבודה בבית המקדש 

מתייחסת גם לחלקו של יהודה כדי שיהיה 

נחשב הבית המקדש גם מזרעו של לאה, על כן 

היה אויר בין הכבש והמזבח כדי שיהיו צריכים 

את האיברים ולעשות עבודה גם מעל גבי לזרוק 

הכבש. ומבואר בזה שעל כן היה צריך להיות 

דווקא אויר קרקע דווקא שתהיה העבודה מעל 

חלקו של יהודה ממש ולא יהיה הכבש חוצץ, 

והבן. ומבואר בזה מה שמבואר בכמה אחרונים 

שדין האויר שהיה בין הכבש למזבח היה דווקא 

 בבית עולמים, ודו"ק. 

א יבואר פסוק זה על נכון שמתחיל השת

ואומר כי ירחיב ה' אלוקיך את גבולך וגו' דקאי 

 על בית עולמים כמ"ש המפרשים, ובא לומר רק

 אל ובאת תשא ונדריך לך יהיו אשר קדשיך

ה', ולא על הבמות, שמעת  יבחר אשר המקום

שבאו לבית המקדש נאסרו הבמות, על כן רמז 

קה, שבזה יהיה כאן הלכה זו שאברים הוא בזרי

כאן בנותן טעם מפני מה נאסרו הבמות בזמן 

שבית המקדש קיים מחמת עצם קדושת המקום 

כי הוא המקום אשר בו יבחר ה' כלשון הכתוב 

כאן, ואף שהוא נבנה בחלקו של בנימין, שכיון 

שעבודת ההקטרה נעשה מהכבש שהיה בחלקו 

של יהודה, הרי זה משתייך לחלקו של יהודה, 

שתשים סנהדרין אצל המזבח(, ועל כן )וכענין 

נאסרו הבמות לעולם בבית עולמים ]וכל ענין זה 

 סובל עוד אריכות גדולה, ואכמ"ל[.

 א גוט'ן שבת!

 

  (בוים )מאנסי צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

מתי אנחנו חייבים לתת צדקה? וכמה 
 צדקה חייבים לתת?

 ָיְדךָ  ֶאת ץִתְקפֹ ְולֹא ְלָבְבךָ  ֶאת ְתַאֵםץ לֹא

 ן )טו, ז(וָֹהֶאְבי ֵמָאִחיךָ 

מי חייב לתת מעשר כספים? ומתי ראוי 

לתת גם יותר מחומש? באיזה מצב חובה לתת 

צדקה? ולמי עלינו לתת את עיקר כספי 

 הצדקה?

 מעלת מצוות הצדקה
הנותן צדקה מקיים מצוות עשה נתון תתן, 

ופתוח תפתח, ועוד מצוות נוספות. והנמנע 

צדקה, מבטל מצוות אלו, ועובר גם על  ממצוות

לא תעשה שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא 

. וסגולות רבות 10תקפץ את ידך מאחיך האביון

נאמרו על מצווה זו, כפי שנאמר וצדקה תציל 

ממוות, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע 

הגזירה. ואין אדם נעשה עני בגלל שנתן צדקה. 

את ה' יתברך ויש אומרים שמותר לנסות 

 .11במצווה זו אם נזכה לברכת ה' בזכות המצווה

 מצוות מעשר כספים
מצווה מן המובחר על כל אדם לתת חמישית 

. ויש 12מרווחיו, ולכל הפחות מעשר כספים

אומרים שיעקב אבינו תיקן לתת מעשר 

. בפעם הראשונה יש לתת מכל הרכוש 13כספים

הקיים באותו זמן, ובהמשך יש לתת 

. רווחים אלו יש לחשב לאחר ניכוי 14מהרווחים

הוצאות שמוציאים בשביל העבודה. וכגון 

 הוצאות נסיעה, מטפלת לילדים, וכדו'.

צדקה זו מי שנהג לתת לעניים, אסור לו 

לשנות לצרכי ציבור שאינם צרכי עניים, שהרי 

הוא כאילו נדר ליתנו לעניים. אמנם אם ירצה 

לעשות  לשנות לצרכי ציבור שאינם עניים, יוכל

. ומצווה מן המובחר לסייע 15התרת נדרים

לפרנסת לומדי תורה. ופרנסת בניו או אביו ואמו 

קודמים לשאר ענייני צדקה, וכן עניי עירו 

. ואם אדם התחייב כבר לתת 16קודמים לאחרת

כסף לצדקה, ולא התחייב על דעת המעשרות 

                                                             
והחפץ חיים האריך בזה הרבה בספר אהבת חסד, ועיין  10

 בשבט הלוי ח"ה סי' קל"א שהאריך בפרטי מעלת המצווה.
יו"ד סי' רמ"ז סעיף ד' ובנו"כ שם. והחפץ חיים באהבת  11

 חסד כתב שמותר לנסות ה' בזה.
 יו"ד סי' רמ"ט סעיף א'. 12
 עת זקנים לבעלי התוס' בראשית פרק כ"ח פסוק כ"ב.ד 13
בחוות יאיר סי' רכ"ד ובשאלת יעב"ץ ח"א סי' ו' האריכו  14

לבאר החילוק בין מעשר כספים שנותנים רק מהרווח, 
 ומעשרות גידולי קרקע שנותנים מכל מה שגדל בארץ.

מנחת יצחק ח' סי' פ"ג כתב דמהני התרת נדרים.  15
זה, שהרי כתב שיורי ברכה יו"ד ובשעת הדחק יש להקל ב

סי' רי"ד, שנדרים אלו שלא נדר בפירוש, אלא נהג מנהג 
טוב. אינו אלא נדר דרבנן, ואפשר להקל בספק ובמחלוקת, 
וכן דעת הב"ח. ושינוי מעשרות מעניים לצדקה אחרת יש 
מתירין, ע"כ בשעת הדחק יש להקל. ובפרט למי שמבטל 

נו נוהגים, שעיקר הדין כל נדריו בערב ראש השנה, כפי שא
שביטול נדרים להבא מהני. ואף שבנדר דאוריתא יש 
 להחמיר, מ"מ במנהג טוב שהוא נדר דרבנן יש להקל.

דיני קדימה רבו מאוד, ועיקרם התבארו בסי' רנ"א.  16
ועיקר הדבר תלוי בקירבה משפחתית או קירבה קהילתית 

ה וכדו'. וכן גם תלוי הרבה בדרגות העניים וכמה גדול
הצרה ומצוקה שלהם. והמסייע לאביו ואמו זוכה גם 

למצוות כיבוד אב ואם, וכן יש בו מעלת הכרת הטוב כי 
רבה היא. ויש לעורר הרבה על החובה לסייע לאב ואם, 
ובפרט בזמן הזה שנהגו לסייע הרבה בנישואי הילדים, 

 שיש להשיב להם טובה בכפל כפליים.

הללו, אין לו ליתן מכספי מעשר. שהרי הוא 

מי שחייב לשלם מיסים  פורע חוב. וכן גם

לצרכי צדקה, וכפי שמקובל בקהילות שונות 

לחייב דמי חבר וכדו', אין ליתן כסף זה 

ממעשרות. וכן פרנסת בניו ובנותיו הסמוכים על 

אין  "משולחנו, אף שהוא בגדר מצוות צדקה, מ

 .17לחשב פרנסתם בתוך מעשרותיו

עניים שאין להם די פרנסתם אף בדוחק, 

יתן מעשרות, אמנם ראוי להם אינם חייבים ל

לכל הפחות להחליף מעשרותיהם עם עניים 

 "א. ומי שנהג ליתן מעשרות והעני, י18אחרים

 . 19שיעשה התרת נדרים

 אל יבזבז יותר מחומש
שאף שאין לבזבז יותר  20כתב החפץ חיים

מחומש, מכל מקום יש מקרים שאפשר ליתן 

. אם יש עניים 21יותר. וכגון לצורך פיקוח נפש

פנינו שהצדקה שאספו אינה מספקת להם. וכן ל

עשיר מופלג שאין לחוש שיזדקק לבריות אם 

יתן יותר מחומש. או אדם שיש לו פרנסה 

קבועה ואין לחוש שיזדקק לבריות. וכן להחזקת 

תורה. ומי שמבזבז נכסיו לדברים שאין בהם 

צורך כל כך, פשיטא שיוכל ליתן יותר מחומש 

ת מיד כשמקבל לצדקה. ויש ליתן המעשרו

הכסף. אמנם בעלי עסקים שמוציאים ומכניסים 

ואין להם זמן מוגדר שיכולים הם להגדיר 

הרווחים. יעשו חשבון אחת לשנה ויתנו המעשר. 

ויכולים ליתן צדקה כל השנה על חשבון הרווח 

שיעשו ובסוף השנה יחשבו אם צריכים להוסיף 

עוד. ומי שיש לו כמה עסקים, ובאחד הרוויח 

חר הפסיד. יוכל כל שנה לחשב רווח נגד ובא

 .22לחברתההפסד, אך לא יחשב משנה 

 
 

                                                             
בפתחי תשובה שם. ובבית יו"ד סי' רמ"ט ט"ז סק"א, ועיי'  17

יוסף יו"ד סי' של"א לעניין מעשר עני, ובבאר היטב שם 
ס"ק פ', ובשות חתם סופר יו"ד רל"א ובשאלת יעב"ץ שם. 

 ובב"ח סי' של"א כתב להתיר. 
ש"ך סי' רנ"ג ס"ק י"א. כתב לחלק בדרגת העניים, בין  18

 עני קצת לעני יותר. תשובות והנהגות א' סי' תק"ס.
ו"ד סי' רי"ד התבאר דין מי שנהג מנהג טוב אם בשו"ע י 19

הוי נדר. ובב"ח ובשיורי ברכה להחיד"א שם נתבאר שהוא 
נדר דרבנן, הלכך כתב החיד"א שבספק יש להקל. ובסי' 

רי"ב נתבאר שמי שמבטל נדריו שידור בעתיד, נדריו 
בטלים, ויש חולקים, ויש לחוש לדברי המחמירים. וכיון 

תרת נדרים של ערב ראש השנה, שאנו נוהגים לבטל בה
והוא דין דרבנן. אפשר להקל שהנדר בטל מעיקרא. אמנם 

 לכתחילה יש להחמיר ולהתיר הנדר.
אהבת חסד פרק כ', הביאו הדרך אמונה )מתנות עניים  20

פ"ז ס"ק מ"ט ובציון הלכה שם(, והוסיף עוד שמותר ליתן 
 יותר מחומש גם לצורך כפרה על חטאיו.

באר שמותר לחלל שבת כדי להציל ובהל' שבת נת 21
משמד. ולפ"ז ה"ה שיהיה מותר ליתן יותר מחומש להציל 

 משמד.
פתחי תשובה הביא מחלוקת בדין זה, ועיי' בשבט הלוי  22

 ח"ה סי' קל"ג.



 החובה לתת לכל עני שבא לבקש צדקה
בא עני לבקש ממנו צדקה, ואינו עוסק 

. ואם 23במצווה באותה שעה, חייב ליתן לו מעט

אין בידו כסף ויש לו בביתו, חייב ללכת לביתו 

עד להביא מעות. ואם אין העני רוצה להמתין 

לשם שילך ויבוא, אינו חייב ללוות מאחרים 

. ואם אין לו ליתן, יפייס העני ויאמר לו 24כך

שהוא מצטער שאינו יכול ליתן לו, שנאמר אל 

. וגדר עוסק במצווה הוא על כל 25ישוב דך נכלם

המצוות מלבד לימוד תורה שחייב ליתן גם אם 

. אמנם במקום שמצויים עניים 26הוא לומד תורה

קא לכוללים וכדו', רשאים הגבאים שבאים דוו

לאסור על העניים כניסה לכוללים בשעה 

 .27שלומדים, ורשאים הלומדים ללכת ללמוד שם

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 פרחים לתורה
 מתי מצוה להגביה את לבו...
 ם ְבָרָכה וְקָלָלהוְֹרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהט

 )יא, כו(

ה משתמש משה רבנו בלשון "אנכי". פ   

 מדוע לא אמר "אני" או "הנני נותן"?

מאור ושמש מביא ששמע מהמגיד בעל ה  

ר רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זצוק"ל, בביאו

" )דברים ה, וֵביֵניֶכםה'  ָאנִֹכי עֵֹמד ֵביןהפסוק "

ה(, שמי שמחשיב את עצמו, מכבד את עצמו 

ומתפאר בלבבו שהגיע לדרגות גדולות רמות 

ונשגבות, הן בלימוד והן במעשים טובים, יוצר 

 חייץ ועושה מסך המבדיל בינו לבין ה' יתברך.

", כלומר ָאנִֹכיזו כוונת הפסוק: "   

" וֵביֵניֶכםה'  עֵֹמד ֵביןות העצמית שלי, "ההתפאר

וחוצצת ביני לשכינה הקדושה. ההולך בדרך זו 

 לא יוכל להדבק בשכינה.

 ויגבה לבו בדרכי ה'

אמנם יש פעמים שאדם צריך להגביה את   

לבו, וכך ילך בצורה הנכונה בדרכי ה'. כאשר 

עומד אדם בתפלה לשפוך שיח לפני מלכו, אל 

י אגש לפני מלך מלכי המלכים יאמר מי אנכי כ

                                                             
י"א שאין צריך שווה פרוטה, ויש להחמיר וליתן לכל  23

הפחות שווה פרוטה. ועיי' בדרך אמונה תחילת מתנות 
 עניים.

 אמונה שם הלכה ב'. דרך 24
 סי' רמ"ט סעיף ד', ועיין בדרך אמונה שם ס"ק מ"ח. 25
ועיי' בתשובות והנהגות ח"א סי' ס"א בדין צדקה בשעת  26

 קריאת שמע.
אינו מידת סדום, כיון שרבו העניים שבאים דווקא  27

לכוללים ובתי מדרשות כדי למצוא את כל הציבור יחד 
ול. ועיי' שבט הלוי בנקל, וגורמים בזה לביטול תורה גד

 חלק י' סי' קנ"ז.

ואבקש ממנו דבר כזה או אחר, הרי אינני ראוי 

לכך. כתוצאה מכך יתבייש להתפלל בהתלהבות 

וברגש קודש, לא יתרכז בתפלתו ולא יכוון אפילו 

 פירוש המילים, זו ודאי ענוה פסולה.

לכן בגשתו להתפלל, צריך לאמץ את לבבו,   

המלך, והחלש יאמר גיבור אני לבא בהיכל 

ויתפלל לפניו כראוי בעוז ותעצומות, ביודעו 

ובהכירו שהכל תלוי בו יתברך, ורק ממנו 

 תוחלתו.

בזה מבאר המאור ושמש את הפסוק 

שפתחנו בו: "ראה אנכי" כלומר הגבהת הלב 

שלכם, פעמים נותנת לפניכם "ברכה" כגון 

בתפלה כאמור. אך לפעמים נותנת לפניכם 

 ך."קללה" אם מתנשא שלא לצור

ולא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת 
 ה'

יש להוסיף על דבריו הקדושים, את מה 

שכתב הרמ"א )בשולחן ערוך אורח חיים סימן א 

סעיף א(: ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים 

 עליו בעבודת ה' יתברך. 

וכתב על כך המשנה ברורה בשם הבית 

יוסף: ועל כל פנים לא יתקוטט עמהם, מפני 

ת העזות מגונה מאוד ואין ראוי להשתמש שמיד

 ממנה כלל אפילו בעבודת ה' יתברך.

ומוסיף על כך הביאור הלכה: אבל אם עומד 

במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על 

התורה ורוצים לעשות תקנות שיעבירו את העם 

מרצון ה', ופתח בשלום ולא קבלו ממנו, על זה 

 לא אמר הבית יוסף את דבריו, אלא מצוה

לשנאותם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל 

 א ְמַשְנֶאיךָ וֲֹהלמה שיוכל, ואכן דוד המלך אמר '

 ַתְכִלית ִשְנָאה .ָטטוְֹמֶמיָך ֶאְתקוְֹתקמֶאְשָנא ובִ  ה'

 ' )תהלים קלט, כא(.ְשֵנאִתים

 איך ידע אם הענוה שלו ראויה
בישיבת גור, היה בחור שנכנס למשבר 

הימים לא הגיע לתפלה  ודכאון, עד שבאחד

בישיבה. ניגש אליו המשגיח רבי גד אייזנר זצ"ל 

ושאלו מדוע נעדר מהתפלה. ענה הבחור שהוא 

חטא ומרגיש רחוק מה' יתברך, ואין הוא ראוי 

 להתפלל לפניו.

כשהגיעה שעת הארוחה, נכנס המשגיח 

לחדר האוכל, וראה את אותו בחור יושב ואוכל 

ו. ניגש אליו בכל פה מכל המאכלים שהוגש

המשגיח ושאל: ומדוע כאן בשעת האוכל אינך 

מרגיש שחטאת ואין אתה ראוי לאכול כל כך 

הרבה... בהכרח שמה שהרגשת בשעת התפלה זו 

ענוה פסולה ולא נכונה. אם היתה זו ענוה 

אמיתית, גם כאן בחדר האוכל היית מרגיש 

אותו הדבר... אין זו כי אם עצת היצר להרחיקך 

 מיוצרך!

תן ה' שנשכיל ללכת בדרך הנכונה, ונבחין י

לדעת מתי להיות ענוים, ומתי  -בהבחנה נכונה 

 להיות בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'"!

 שבת שלום ומבורך!

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 צירופי אותיות
י הצרופים ״ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא ע

וסופי תיבות ותוכי וראשי תיבות  והגימטריאות והתמורות

וראשי פסוקים וסופי פסוקים ודלוג אותיות וצירוף  תיבות

מורה  ׳וכו לאין סוף פ דרכים אלו״יתחלפו ע ׳וכו אותיות

וקיבלה כל הצרופים  על כבוד התורה ומעלתה שנתגשמה

 (סח 'ב עמ״פרדס רמונים ח) שיכולים להיות בעולם

 בעל שם ממיכלשטאט
 וֹדיָ  ַמֵשה ַבַעל ָכל טוָֹשמ ִמָחהַהשְ  ְדַבר ְוֶזה

 וגו׳ )דברים טו, ב( ִיגֹש לֹא ְבֵרֵעהו ַיֶשה ֲאֶשר

הנה בתולדות של הגה״ק הבעל שם 

ממיכלשטט זי״ע )ה״ה תלמיד בעל ההפלאה ור״נ 

אדלער וחבירו של החת״ס זי״ע( מובא פרט אחד 

מצדקתו שעל אף ששגרו לו כאלף וחמש מאות 

ושאלותיהם, עם כסף פדיונות איש בקשותיהם 

וכו׳ מעולם לא לן אצלו פרוטה בלילה רק הכל 

חילק לצדקה לישיבה ולנצרכים. והנה בחי׳ זו 

הוא בחי׳ שמיטת כספים כי קרא שמיטה לה׳ 

להיות בטל ודבוק לה׳ בבטחון שלימה בלי שום 

 ישות של ממון.

כי האותיות פלא, והנה בא וראה זה 

המה אתוון  –דו ימיטה שמוט כל בעל משה הש

במכוון  ה״-״בעל שם ממיכלשטט. יהוהתיבות 

 . והוא פלאי.ממש 

 "בעל שם"

ויש בזה ענין נפלא שנקרא בעל ש"ם ושמו  

מדרש משולבת בשם השם דהנה אמרו ז"ל )

אמר להם הקב"ה  (תנחומא קדושים פרק ה

לישראל אני אינני כבשר ודם מלך ב"ו אין רשות 

ך בשעה שאדם להדיוט להקרות בשמו תדע ל

קורא לו אגוסטה פלוני  ומבקש לקטרג את חביר

ואין לו חיים אבל ישראל נקראו בשמו של 

וז"ל  'מדרש שלשה וארבעה אות דקב"ה ע"כ ובה

ואלו  נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא שלשה

שנאמר  צדיקים וירושלים צדיקים ומשיחהן 

)ישעיה מג ז( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו 

אף עשיתיו משיח שנאמר )ירמיה כג ו(  יצרתיו

וזה שמו אשר יקראו יי צדקנו ירושלים שנאמר 

)יחזקאל מח לה( סביב שמונה עשר אלף ושם 

 העיר מיום יי שמה אל תקרא שמה אלא שמה

ע"כ והנה ענין זה דנקרא בשמו של הקב"ה שייך 



בעיקר מצד מדרגת בחינת הבטחון וכמבואר 

 ח(ה ה פסקה דברים  פרש) במדרש רבה וז"ל

כל מי "ר סימון בשם רבי יהושע בן לוי א

מנין שנא'  שבוטח בהקב"ה זוכה להיות כיוצא בו

והיה )ירמיה יז( ברוך הגבר אשר יבטח בה' 

 ע"כ. הויה

ומובן כמין חומר דהצדיק שלא לן אצלו 

פרוטה מיום אל יום והוא שלימות בחינת 

הבטחון אנו מוצאים שמו נשלב בשמו של 

אמר הכתוב ברוך הגבר אשר יבטח הקב"ה וכמ

 בה' והיה הויה מבטחו וק"ל.

 הרי אתם כיוצא בי

אוצר ]וענין להיות כיוצא בו פי' ע"ד אמרם )

הקב"ה  ( אמר721 המדרשים מדרש הלל עמוד

מה אני בורא כו' לצדיקים הרי אתם כיוצא בי 

 ע"כ וע"ד אמרם םעולמות אף אתם מחיים מתי

 (מז קסהילקוט שמעוני שמואל ב כג ר)

ול מושלים במה שהקב"ה מושל. כהצדיקים כבי

הקב"ה פוקד עקרות, אלישע פוקד עקרות, 

שנאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. 

הקב"ה מחיה מתים, ואלישע החיה את בנה של 

שונמית. הקב"ה מרפא את החולה בלא רטיה, 

ואלישע רפא את נעמן. הקב"ה ממתיק את המר, 

הקב"ה עוצר גשמים את המר.  מתיקומשה ה

ואליהו עוצר גשמים. הקב"ה מוריד גשמים 

ושמואל הוריד גשמים הלא קציר חטים היום. 

הקב"ה מוריד אש ואליהו הוריד אש ותפול אש 

 ע"כ[. ה' ותאכל את העולה

 א גוטען שבת קודש

 הרב יואל טייטלבוים

 

לתגובות: הגה"ח ר' יואל טייטלבוים שליט"א, 

 ושא"ס )ויליאמסבורג(  מח"ס 'כבודו מלא עולם'

 קרסים
 המנוחה בשבת

שונה היא מנוחת השבת מכל סוגי המנוחות 

המוכרות לנו מחיי המעשה. ציווי המנוחה 

בשבת כוללת פעולות אשר אין ביניהם ובין 

 מאמץ ולא כלום.

ועל דא וכגון דא, מונים אותנו האומות, 

לאמר: האם להדליק חשמל מלאכה היא, האם 

כה היא? הלא בחום ביום להדליק מזגן מלא

שרבי, עצם הקושי הוא חסרון כפול ומכופל 

 ממלאכה מועטת שכזו?

ולאידך מצינו מלאכות רבות, אשר טורח 

 גדול יותר בהם ונעשות?

 
 

 "כאילו כל מלאכתך עשויה"
עוד עניני מנוחה נוספים מצינו בשבת, וכגון 

מה שמביא רש"י בחומש שמות בשם המכילתא 

עיניך כאילו כל מלאכתך "כשתבא שבת יהא ב

עשויה, שלא תהרהר אחר מלאכה" )שמות כ' ט'( 

שלא יהא מחשבתו בשום מלאכה ממלאכות ימי 

 החול.

ועוד זאת מצינו, שאפילו גיהנם שובת 

בשבת, מה שלא מצינו בזמנים אחרים )בעה"ט 

 שמות לא, יז(?

גם בתפילת מנחה בשבת מצינו לשונות של 

ועד: "מנוחת מנוחה שלא מצאנו בשום חג ומ

אמת ואמונה מנוחת שלום ושלוה השקט ובטח, 

 מנוחה שלמה שאתה רוצה בה וכו'" 

 מנוחה של שביתה
אכן המוכרח לומר כי המנוחה בשבת אין לה 

קשר כלל למנוחה הקראת בימינו מנוחה 

שמשמעה מנוחת הגוף ממאמץ. המנוחה בשבת 

שורשה במנוחת הקב"ה ביום השביעי שמהותה 

ממלאכתו אשר ברא לעשות היתה השביתה 

 בששת ימים.

וכמתואר במאמרים קודמים היום השביעי 

אצל הקב"ה הוקדש ליום מיוחד ומבורך בו ינוחו 

יגיעי כח וישתתפו עם הקב"ה במנוחתו כולו 

אומר כבוד. על כן המנוחה בשבת צריכה שתהא 

כציור המנוחה שהיה ביום השביעי לבריאת 

 ות.העולם שהיא שביתה מוחלטת ממלאכ

ומבואר היטב מדוע גיהנם שובת בשבת, 

 שלא שייך דין ופעולה אצל הקב"ה ביום זה. 

וזה שורש הציווי שיהיה כאילו כל מלאכתך 

עשויה, שלא חסר כלום לעשות ולא מחמת 

 המאמץ שבדבר.  

על כן הדלקת אור בשבת למשל מסמלת על 

פעולה שחסרה בשבת, מה ששובר את משמעות 

הדרך ]ואף שיש פעולות השבת, וכהנה על זה 

המותרות לעשות ודאי שהדברים נתונים לעיני 

 .28החכמים להכריע בגבולות האסור והמותר(

 "מנוחת קבע"
וזה לשון רש"י בפסוק "ששת ימים יעשה 

מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לה'" 

מנוחת מרגוע,  –)שמות לא, טו(: "שבת שבתון 

 לא מנוחת עראי". 

רים אלו נראים כמדרש רש"י בדב כוונת

פליאה, לולא שנאמר כי הם הם הדברים, כי אין 

מנוחת השבת כמנוחת עראי של אי עשיית 
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 בדברי טעם ונופת צופים בביאור עניין המנוחה בשבת.

מלאכה, אלא פעולה חיובית של שביתה מכל 

 מלאכה. 

גם הרשב"ם מבאר על מעלת השבת וז"ל: 

"שבהגיע עת יום השבת כבר ברא הקב"ה כל 

צרכי הבריות ומזונותם ונמצא השבת מבורך 

 וב..." )שמות כ, יא(.מכל ט

נישא לבבנו אל כפים בתפילה לשוכן 

 מרומים: 

"רצה נא במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן 

חלקנו בתורתך, והנחילנו באהבה וברצון שבת 

 ..קדשך, וינוחו בם כל ישראל מקדשי שמך"

 

מתוך ספר שי"ל בע"ה,  לתגובות: הרב א.ל.

  הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה!

 הרז בפרש

 הישגים רוחניים בנתינת מעשרות
ם ֲאֶשר ִיְבַחר וֹיָך ַבָםקקֶ ֱאלֹ 'ְוָאַכְלָת ִלְפֵני ה

ֶרָך ָשם ַמְעַשר ְדָגְנָך ִתירְֹשָך ְוִיְצהָ  וְֹלַשֵכן ְשמ

 'ת הוְבכֹרֹת ְבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִתְלַמד ְלִיְרָאה אֶ 

ים ִמְקֵצה ָשלֹש ָשנִ  .יָך ָכל ַהָטִמים )יד, כג(קֶ ֱאלֹ

וא ִציא ֶאת ָכל ַמְעַשר ְתבוָאְתָך ַבָשָנה ַההִ וֹת

 ֵחֶלק ְוַנֲחָלה וְֹוִהַמְחָת ִבְשָעֶריָך. וָבא ַהֵלִוי ִכי ֵאין ל

ָך )יד, ם ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ִבְשָעֶריוִֹעָםְך ְוַהֵגר ְוַהָטת

 כט(-כח

ש שנים, ארבע הנה יש מצוות מעשרות ש

שנים מהם 'מעשר שני', שעולה לירושלים ואוכל 

המעשר שמה, ושתי שנים אין צריך לעלות 

לירושלים, אלא נוהג בהן 'מעשר עני', שנותן 

לעני במקומו, וזה מצוותו. והיינו, כי בשנים א' 

ב' ד' ה' נוהג מעשר שני, ואילו בשנים ג' ו' אין 

 נוהג אלא מעשר עני.

שר מפריש מעשר עני, אין רואים מכאן שכא

מפריש מעשר שני, ולכאורה מה עניין שזה 

תופס השנים של זה, ומה התמורה, ומה 

 הקשרים של זה תחת זה.

והנה רבותינו אמרו, שכאשר אדם היה עולה 

בשנים אבד"ה לירושלים לאכול שמה 'מעשר 

שני', היה משתנה ברוחניות, וכמו שהביאו 

פי שהיה רואה התוספות )בבא בתרא דף כא.(: ל

קדושה גדולה וכוהנים עוסקים בעבודה, היה 

מכוין לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה, 

כדדרשינן בספרי, גדול 'מעשר שני' שמביא לידי 

תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים עד שהיה 

אוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם 

עוסקים במלאכת שמים, היה גם הוא מכוין 

עוסק בתורה. עכ"ל, כלומר, כי ליראת שמים ו

היה צריך לגמור כל מה שנשאר לו מכסף מעשר 

שני שהתאסף אצלו, ומתעכב שמה, ובינתיים 



היה רואה כל מה שקורה בירושלים שכולם 

 עוסקים ברוחניות, וגם הוא היה מתלהב.

ועכשיו יש לשאול, אם כן מה יקבל בשנים 

ג' ו' שאין הוא רואה כל התפעלות זו, ונמצא 

 ?מפסיד

 צדקה כהקבלת פני השכינה
)פרשת  הקדוש אכן, רבותינו אמרו בזוהר

אמור דף צ:( 'קודשא בריך הוא לא שארי אלא 

באתר תבירא, במאנא תבירא, דכתיב )ישעיה נז, 

טו( 'ואת דכא ושפל רוח', כלומר, הקדוש ברוך 

הוא שוכן אצל ה'כלים השבורים' שהם העניים. 

אמת המקום ומבאר שם רבי אלעזר, כי שב

'השלם' הוא העני, כי הוא משפיל עצמו, כדי 

 –לקבל על עצמו 'גאוות השם יתברך', וממילא 

'זה הוא השלם'! נמצא מי שבא ותומך בעני, 

ונותן חיים ופרנסה לכלי השבור הלז, ששם 

שורה הקדוש ברוך הוא, אז בנתינה הזו מחובר 

הוא להקדוש ברוך הוא, ששורה שם בכלי הזה, 

ותן צדקה זוכה לחיים וניצל ממות, כמו ולכן הנ

שנאמר וצדקה תציל ממות, ולמה? כיון 

שהתקשר לכלי הזה, התקשר להקדוש ברוך 

הוא! שהוא חי החיים, וכמו שנותן, כן מקבל 

אור חוזר חזרה, כמו שאמרו 'ונתנו' נקרא ישר 

ולמפרע, וכן אמרו בגמרא )בבא בתרא י.(: אדם 

ל פני שכינה זוכה ומקב –נותן פרוטה לעני 

 שנאמר 'אני בצדק אחזה פניך'.

ואשר על כן, שווים המה הזכויות והרווחים: 

כמו שכשעולה בארבע שנים לירושלים לאכול 

'מעשר שני', זוכה ליראת השם, כמו כן כשנותן 

זוכה לראות פני  –בשנתיים צדקה 'מעשר עני' 

השם, ולכן, אל יפחד אדם מליתן ולתמוך 

י תורה, וכמו שכתב לנזקקים, ובפרט לבעל

הרמב"ם )הלכות מתנות עניים פרק י הלכה ב( 

'לעולם אין אדם נעשה עני מן הצדקה שנותן'. 

ה' יתן לנו יד רחבה, ליתן ולחזור וליתן, וגם ה' 

 .יתברך יתן

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

 

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

ת מציון "ס שו"מח ציון וראש כולל פלא יועץ,

 אורה ועוד 

 שתו ושיכרו 

 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד
)יב,  וְשַמְחֶתםם יכֶ קֵ לֹה' אֱ ַוֲאַכְלֶתם ָשם ִלְפֵני 

 ְוָשַמְחתָ )יב, יב(.  םיכֶ קֵ לֹאֱ ה'  וְשַמְחֶתם ִלְפֵניז(.  

ה'  ְוָאַכְלָת ָשם ִלְפֵני)יב, יח(  ךָ יקֶ לֹאֱ ה' ִלְפֵני 

 ךָ יקֶ לֹאֱ ה'  ְוָשַמְחָת ִלְפֵני)יד כו(  ְוָשַמְחָת  ךָ יקֶ לֹאֱ 

 )טז יא(

חמש פעמים בפרשתנו נצטווינו לשמוח לפני 

כראוי  ,עבדו את ה' בשמחהה'. הספורנו כותב: '

 ה'. לכל עובד מאהב

 לשמוח ולשמח –צויתני 
לא מצינו בחז"ל ובפוסקים מי שילמד 

ח מפסוקים אלה מצוות עשה דאורייתא לשמו

לפני ה' בבית המקדש באכלנו שלמים או מעשר 

ָשַמְעִתי שני. אבל מצינו בווידוי מעשר שני 

 29י ָעִשיִתי ְככֹל ֲאֶשר ִצִויָתִניקָ ֱאלֹ ה' לוְֹבק

. וא"כ הפסוקים 30ָשמחתי וִשםחתי בוופרש"י 

לֵֹתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם וֹעבפרשתנו כשמקריבים '

ֶיְדֶכם ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם  וְתֺרַמתַמְעְשרֵֹתיֶכם 

יֶכם ַאֶתם קֵ ֱאלֹ ה'ִלְפֵני  ְשַמְחֶתםו ה'.ֲאֶשר ִתְדרו לַ 

ִוי וְבֵניֶכם וְבנֵֹתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם ְוַהלֵ 

' ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְתֶכם וֲֹאֶשר ְבַשֲעֵריֶכם ִכי ֵאין ל

לוודאות  הם חיוב גמור שעליו צריך כל אדם

 שקיים כשאומר וידוי. מהו מצוות שמחה?

 שמחה ברגל
ת''ר חייב 31מצינו גם מצוות שמחה בחגים: 

לשמח בניו ובני ביתו ברגל שנא' ושמחת  אדם

רבי יהודה אומר  ,בחגך במה משמחם ביין

אנשים  ,אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן

 :תני רב יוסף ?ונשים במאי ,בראוי להם ביין

בארץ ישראל בבגדי פשתן  ,גדי צבעוניןבבבל בב

תניא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן  ,מגוהצין

שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר 

זבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ושנאמר 

ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין  ,יךקה' אל

 . שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש

 מעשה המצוה לא מספיק
י פעם את הגאון ר' לייב גורביץ זצ"ל שאלת

ראש ישיבת גייטסהעד בדברו בענין שמחה בחג 

'אם יאכל אדם בשר וישתה יין אבל לא שמח, 

האם קיים המצוה? וענה לי 'את מעשה המצוה 

קיים'. מאידך ידוע שהגר"א מוילנא אמר 

שהמצוה הקשה ביותר לקיים בחג זה להיות כל 

אים ידי המצוה הזמן בשמחה! הוא לא סבר שיוצ

ע"י מעשה כלשהו, או על ידי שעה אחת של 

 שמחה, אלא שצריך להיות כל הזמן בשמחה.

 "אין לי הסבר"
מסופר שמרן הרב שך זצ"ל פעם שמע 

' מצוה גדולה להיות בשמחה תמידששרים '

ואמר שצריך לומר 'שמחה גדולה להיות במצוה 

להיות בשמחה  מצוהתמיד'. ]כי סבר שאין 

כתוב 'איתא   32בנתיבות שלוםתמיד[. גם 
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אינה מצוה מפורשת בספה"ק שאם כי השמחה 

היא לכל המצוות'. והרי  מביאה, אך בתורה

רואני מצוה מפורשת בתורה לשמוח לפני ה'?  

ואולי הכוונה שלא פירשו חז"ל במפורש את 

הפסוק 'ושמחת לפני ה' אלקיך' כמצוה לשמוח, 

אפילו בשעת אכילת קדשים ומעשר שני. 

אמת אין לי הסבר למה אם הפסוק ואהבת וב

את ה' אלקיך היא מצוה דאורייתא והרמב"ם 

וגם הפסוק ושמחת  33מלמדנו איך לקיימו

בחגיך היא דאורייתא, למה לא פירש את המצוה 

לשמוח לפני ה', בשעת אכילת קרבנות 

 בירושלים.

 תמיד
על כל פנים אפשר לומר שפנימיות רצון ה' 

צריך לשמוח. וזה מקור מפורשת כאן, שלפני ה' 

'אסור לאדם להתפלל  34נאמן לדברי האריז"ל

שמחה גדולה מתוך עצבון כו' ותהיה תפילתו ב

'. והרוצה לקיים 'שויתי ה' ויתירה ככל האפשר

לנגדי תמיד' נראה פשוט שעליו לשמוח ]לפני 

 .תמידה'[ 

 א גוטן שבת! 

 הרב שמואל נוסבוים

  נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 סימן לשליחות מה' –אות ומופת 
ם ְוָנַתן וֹחֵֹלם ֲחל וִֹכי ָיקום ְבִקְרְבָך ָנִביא א

ֵפת ֲאֶשר וֹת ְוַהםוֹוָבא ָהא .ֵפתוֹמ וֹת אוֵֹאֶליָך א

ים ֲאֵחִרים קלֹ-ִדֶבר ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי אֱ 

ֶאל ִדְבֵרי לֹא ִתְשַמע . ֲאֶשר לֹא ְיַדְעָתם ְוָנָעְבֵדם

ם ַההוא ִכי וֵֹלם ַהֲחלוֶֹאל ח וַֹהָמִביא ַההוא א

ֲהִבים ֱאלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְשֶכם אֹ 'ְמַנֶןה ה

)יג,  יֶכם ְבָכל ְלַבְבֶכם וְבָכל ַנְפְשֶכםקלֹ-אֱ  ה'ֶאת 

 ד(-ב

הנה, בכל הדורות, עוד מזמן חז"ל, שיבחו את 

ם משדדים מערכות הצדיקים והדגישו את היות

הטבע. וכדוגמת הגמרא בסוכה שאומרת על רבי 

יונתן בן עוזיאל שכל עוף הפורח מעליו מיד 

 נשרף.

אות ומופת הוא סימן מובהק על האדם 

העושה אותם שהינו צדיק ודבוק בחי החיים 

צדיק מושל בכל מאודו ונשמתו, כמאמר הגמ' "

 כי קאמר,מאי קאמר א''ר אבהו ה ,יםקיראת אל

אני  :י ישראל לי דבר צור ישראלקל-ר אאמ

 גוזר שאני !צדיק ?מי מושל בי ,מושל באדם

 !" )מו"ק טז:(ומבטלה – גזרה
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זו גם היתה דרכם של חסידים, שאע"פ  

שצדיקי החסידות היו כמלאכים ושרפים עלי 

אדמות והעניקו חמה בקומתם הרוחנית. בכל 

אופן חיפשו תמיד המקושרים אליהם מופתים 

י מערכות, בבחי' צדיק גוזר ]הגם שנזהרו ושידוד

מלתת על כך דגש רב מדי, זאת כדי להבחין בין 

 עיקר לעיקר שבעיקרים[.

 ביטול גזירות של מלכי האומות
בפרק ק"ז בתהילים, אשר בו מדובר על 

הארבעה שצריכים להודות. מוזכר על אלו שיצאו 

ל -קֵ ִכי ִהְמרו ִאְמֵרי מבית האסורים הפסוק "

". ושמעתי בשם צדיקים, ן ָנָאצווַֹצת ֶעְליַועֲ 

ומה עם אותם הצדיקים הקדושים  –שהקשו 

אשר בארץ, אשר היו בבית האסורים, וכי עליהם 

ל'? האם אותם -אפשר לומר 'כי המרו אמרי ק

צדיקים המרו את פי ה' חלילה?? ומתרצים, 

שפירוש הפסוק כך הוא, שאותם קיסרים 

קשות על היהודים,  רשעים שהיו גוזרים גזירות

והצדיקים רבותינו הק' היו מיד מבטלים את 

הגזירות, הקיסרים היו רואים ועיניהם כלות, 

והיו הם אוסרים את הצדיקים בבית האסורים, 

ל, -המרו אמרי ק –הצדיקים  –משום שהם 

 בבחינת ה' גוזר גזירה וצדיק מבטלה.

זו היתה דרכם של הצדיקים מאז, להשתמש 

 להושיע את ישראל. בכחם הגדול ו

 סימן רק לעושי רצונו –אות ומופת 
ועל זה באה התורה הקדושה ומזהירה   

אותנו, שאות ומופת, הגם שבדרך כלל הינו רב 

משמעות, עם כל זאת, אם בא האות והמופת 

להורות את הפך מה שכתוב בתורה, הרי 

שכוחותיו באים ממקור אשר איננו טהור, 

כי מנסה ה' אתכם ומופתיו אינם אלא לבעבור 

 האם אוהבי ה' אתם או חלילה להיפך.

וכסיפור הידוע על משיח השקר שבתי צבי 

שר"י, אשר בתחילת דרכו הנלוזה, היו רבים 

וטובים חושבים שהוא צדיק. ואחד מהצדיקים 

שלח לראות כיצד הוא ישן וגילו שהוא שוכב 

אפרקדן, ומיד ראו שכולו שקר וכזב, והוא רשע 

 מרושע.

 טבא!שבתא 

  
  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר

 חינוך

 חינוך בפרשה
 הבטה חיובית –סוד הכדכוד 

, אלינורגילים אנו לחשוב על הזולת ביחס 

חובה על העוסק עם  שלנו.ולפי אמות המידה 

ציבור 'לצאת מעצמו' ואכן זה קשה מאוד. כמעט 

בכל עמדה שיפוטית משתקפת אישיותו של 

 ואמונותיו. השופט, וניכרות בה דעותיו, תרבותו

בהפטרת השבוע נמשיך להתנחם בנביאת 

כן  ישעיהו )פרק נד(. ֲעִנָטה סֲֹעָרה, לֹא ֺנָחָמה! על

אומר לה הקב"ה לכנסת ישראל,  ִהֵמה ָאנִֹכי 

ְוַשְמִתי ֲאָבַנִיְך, ִויַסְדִתיְך ַבַןִפיִרים,  ַמְרִביץ ַבפוךְ 

ְלַאְבֵני ֶאְקָדח, ְוָכל , וְשָעַרִיְך ַכְדכֹד ִשְמשַֹתִיךְ 

ם וֹלְגבוֵלְך ְלַאְבֵני ֵחֶפץ. ְוָכל ָבַנִיְך ִלםוֵדי ה' ְוַרב שְ 

ת החלונות בירושלים תהיינה מאבן וָֹבָנִיְך. ִשְמש

יקרה 'ַכְדכֹד'. מהי אבן זו? רבותינו חכמי ישראל 

נחלקו בזהות אבן הכדכוד )ב"ב ע"ה(. במדרשי 

ועוד( נמסר סיפור מחכים  חז"ל )פסיקתא דר"כ

  זה:

 בוֹחֺשַע ֶבן ֵלִוי ָעַמד ִעם ֵאִלָטהו ָזכור לַ וֹר' ְיה

ָתם וִֹני ַמְרֶאה ִלי ֶאת אוֹ, ַהִאם ֵאין ֲאדוְֹוָאַמר ל

: ֵהן. וַֹאְבֵני ַכְדכֹד ֶשִטְהיו ַבְזַמן ַהְגֺאָלה? ָאַמר ל

ִבְסִפיָנה ַאַחת  ַעל ְיֵדי ֵנס. ַמֲעֶשה וֶֹהְרָאן ל

ִיים וֹל, ְוָהְיָתה ֺכָלה גוֶֹשָהְיָתה ְמָפֶרֶשת ַבָטם ַהָגד

ל וֹ, וָבא ָעֶליָה ַסַער ָגדק ֶאָחד ְיהוִדיוִֹתינְוָהָיה ָבה 

: ֵלְך וֹק ְוָאַמר לוִֹתינ וֹתוַֹבָטם. ִהְתַגָלה ֵאִלָטהו ַעל א

ֶאת  וֹֺשַע ֶבן ֵלִוי ְוַהְרֶאה לוְֹיהִבְשִליחוִתי ֶאל ר' 

ָתם ַאְבֵני ַכְדכֹד, ַוֲאִני ַאִציל ֶאת ַהְןִפיָנה וֹא

ר וֹל ַהדוְֹגדֺשַע ֶבן ֵלִוי וֹ: ר' ְיהוִֹבְזכוְתָך. ָאַמר ל

 ֲעְנָוָתן הוא: ָאֵכן, ֲאָבל וְֹולֹא ַיֲאִמין ִלי. ָאַמר ל הוא

ָתם, לֹא ַתְרֶאה וֹא וֲֹאֶשר ַתְרֶאה לְוַיֲאִמין ְלָך! ְוכַ 

ַלְםָעָרה  וֹתוָֹתם ִלְפֵני ָהֲאָנִשים, ֶאָלא ַקח אוֹא וֹל

ָתם וֹא וֹד ְשלָֹשה ִמיל, ְוַתְרֶאה לוָֹקה ִמלוֶֹשְרח

 ם.וֵֹנס ְוָיָצא ִמָשם ַבָשל וָֹשם. ִמָטד ַנֲעֶשה ל

א ֺשַע ֶבן ֵלִוי וָמצָ וֶֹאל ר' ְיהק וִֹתינ וֹתוָֹהַלְך א

ד. וָֹלה ֶשל לוֵֹשב ַבְטִשיָבה ַהְגדוֶֹשהוא י וֹתוֹא

ַמר ְלָך. וֹ: ֲאדָֹני ָדָבר ֶשל ִצְנָעה ֵיש ִלי לוָֹאַמר ל

 וֹאו ָראו ֶאת ַעְנְוָתנותוֹבֺשַע ֶבן ֵלִוי. וֹר' ְיה וָֹקם ל

ה לֹשָ ֶבן ֵלִוי ֶשָהַלְך ַאֲחָריו ְמַהֵלְך שְ  ֺשעַ וֶֹשל ר' ְיה

. ְוֵכיָון ֶצה ִמֶםִמיוָֹמה ַאָתה ר וִֹמיל ְולֹא ָאַמר ל

ִני, ֵאלו ֵהם ַאְבֵני וֹ: ֲאדוֶֹשִהִגיעו ַלְםָעָרה ָאַמר ל

ָתם ִהְבִהיָקה ַהְםָעָרה וַֹכְדכֹד. ְוַכֲאֶשר ָרָאה א

 ָכן ְלֶאֶרץ ְוִנְגְנזו.ָרם, ְוִהְשִליוֵֹמא

רבי יהושע בן לוי מרבה היה לפגוש באליהו 

הנביא, כמתואר רבות בחז"ל. מדוע, אפוא, נזקק 

אליהו להראותו את הכדכוד דווקא ע"י ילד זה? 

שמשות ירושלים אלא, לימוד גדול יש כאן. 

רומזות על הסתכלות הדדית ַזָכה,  לעתיד לבוא

מכבדת תהיה הבטה חיובית זה בזה, ראייה 

נחלת ירושלים, שתיבנה על אהבת חינם. ריב"ל 

ָזָכה לגילוי האבנים המבהיקים כי הוא היה 

טהור הרעיון. הוא פונה ברגישות לילד ָעלום, על 

אף שהוא בא 'מספינה שכולה גוים' הרומזת על 

גלות בסביבה ָנְכִרָיה. אין ריב"ל דֵֹחהו ואינו בז 

! הוא קם וְֹנְוָתנותלזרותו. אדרבה! כאן ניכרת עַ 

אליו, יוצא עמו ומתבטל כלפיו. נכנס בגינו 

לחשכת המערה. מתוך טוהרו העצום הוא זוכה 

 .'לעתיד לבוא'לחוש 

 אל תמהר לפסול!
הנביא ישעיהו ממשיך בדברי נחמתו 

ַרֲחִקי ָנִני, וֹבהפטרת השבוע, ואומר ִבְצָדָקה ִתכ

דרך  ! בעידן שנזכה לראות את הזולתֵמעֶֹשק

שמשות כדכוד, בראייה זכה ומטוהרה, ממילא 

נדון את האחר לצדק וזכות. "אמר רב יהודה 

אמר רב )סנהדרין צא( כל המונע הלכה מפי 

ָרה וֹמנחלת אבותיו, שנא' ת כאילו גוזלותלמיד 

לכל ָרָשה ְקִהַלת ַיֲעקֹב, מורשה וִֹצָוה ָלנו מֶֹשה מ

, אף את כולםיל ". לעתיד לבוא ְנָקֵרב ונכישראל

תלמיד לא ייחדה ולא ייגזל, יתממש ַרֲחִקי 

 ֵמעֶֹשק!

בפרשתנו ְלֵםִדים על מצב, מהשפלים ביותר 

. בעוונותיהם מחריבים עיר עיר הנידחתבעם, 

שלימה בארץ ישראל, את האנשים ואת בעלי 

החיים הורגים בחרב, ואת העיר כולה על 

ם לֹא ִתָבֶנה לָ וֹרכושה מעלים באש, ְוָהְיָתה ֵתל ע

ד. נורא נוראות! הגמרא )בדף סיום מס' וֹע

סנהדרין( מלמדת דעתו של רבי אליעזר, שאפילו 

שבעיר מצילה את העיר כולה  מזוזה אחת

ממשפט 'עיר הנידחת'. רבי אליעזר! הרי על 

בשרו חזה שניתן להתחיל בלימוד התורה גם 

בגיל מאוחר! יש סיכוי! ניתן להציל! אל תמהר 

! נזכה בס"ד לנאמר בשלהי פרשת עיר לפסול

, במידת ְוִהְרֶבךָ  ְוִרַחְמךָ הנידחת ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים 

הרחמים, בעין טובה ובראייה 'כדכודית' נקייה, 

 בתלמידים ֶשֵטָעשו הגונים.ִנְרֶבה 

 בהצלחה בעבודת הקודש!

 יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר ,מרצה ,מנהל ,מחנך

 

אל מיכל מונדרוביץ, מנהל לתגובות: הרב יחי

  ת"ת ומרצה חינוכי

 חידה

 חידת אספקלריא
 אך לא רק –חידה לפרשת ראה 

 החידה: שיתסרי מי יודע?

 

 בהופיעה לראשונה אל תעשו כמותן

 על הרים וגבעות תחת עץ רענן

ְרשּו השם ובחירתו  ּדִּ

 השתתפו ברכישתו

 



 לא תיכף ומיד בנין בחירה

 קודמות עקירה הכרה והנחה

 ור והיתר יקדימוהוהיתר איס

ּתּוי בקץ המקום אשר יבחר  העִּ

 תמצאוהו

 

 יליד הארץ ידיד השם

יֵבם  הוא האחד בנחלתו ַהְקרִּ

 ברם בהופעה רביעית הוראתה אחרת

 כל העיר לפניו כולה נבחרת

 

 במצות שחיטה עוד הופעה

 בתושב"כ לתושב"ע ַהְפָנָיה

 בריחוק הותרה רק של תאוה

א ּוֹבא בנדר ונדבה  ָ  ש 

 

 ֵשך עד אחרי איסור בישולַהמְ 

ֹגש קריאת חג בחו"ל  ּפְ

 המדינה שוב ההוראה

 ללמוד לפחוד המטרה

 

 עוד פעמיים בקשיי נשיאה

 פדיון לא בכור חילול המצוה

 פעם נוספת כשתם הבכור

ֹֹל בן אהרן כבש עז ושור ֱאכֹו  ּבֶּ

 

 בחג הנישא בראש מועדים

ה על בין הקלעים רֶּ ֹֹ  פעמיים ּתֹו

ֵחרבשלישית העיר לאכיל ּבָ  ה ּתִּ

ֵאר ּשָ  עוד לילה עליך ְלהִּ

 

 בשמחת קציר ארבעה וארבעה

 ובחגיגת אסיף בו שמונה לשמחה 

ֵהָראּות בחג ובזמן  אחרונה ּבְ

 כאמור במלך רחמן

 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 סיפור
 תחינתו האילמת של הִמדבר

האברך רבי יעקב גלינסקי ירד 

מהאוטובוס מבני ברק לירושלים 

כשהוא אפוף כולו בשרעפיו, "הן 

בעוד דקות ספורות אפגוש פנים 

בפנים את ידידי הגאון מטשיבין" 

הרהר לעצמו בלהט, "הלוא שנינו 

חווינו יחדיו את השהות בגיהינום 

הסיבירי, ואמנם אינני מגיע 

לקרסוליו )תרתי משמע( של גדול 

הדור, וברם מסתברא מילתא 

שהרב יזכור לי חסד נעורים במה 

סייעתי בידו בהיותו בסיביר ש

כששלחתי לו חבילות מזון, ויצא 

מגדרו לנוכח הפגישה עם מי שהיה 

לו חבר לצרה בשנים הקשות 

 והמרות".

כשהחל לפסוע בחוצות ירושלים 

שיח בן שני אנשים -קלטו אוזניו דו

המחרפים ומגדפים את הקור 

הירושלמי, ומיד התבשל אצלו 

חומר לדרשה עתידית אודות גודל 

פינוקו של הדור הנוכחי, שאין בו די 

כח סבל בכדי לעכל חורף ירושלמי 

טיפוסי: "והלא בסיביר היה קר 

 יותר!".   

לאחר שתעה מעט בדרך, שאל 

עוברים ושבים היכן ביתו של 

ה'טשיבינער רב', כמה דקות הליכה 

חלפו עד שהגיע רבי יענקל'ה סוף 

סוף אל ביתו נאווה קודש של הגאון 

ושאי משא הדור על אשר הוא מנ

כתפיו. כשעומדות היו רגליו בסלון 

הבית וראה את זיו פניו של 'הידיד 

מסיביר' כשהוא שקוע עמוקות 

בתלמודו, החלה ההתרגשות 

מתעצמת בקרבו, כך עמד וציפה 

בקוצר רוח אימתי יתנער גדול הדור 

מעיוניו וישים לב לנוכחותו, סבור 

היה שאז יתנפל עליו בחיבוקי 

 מצו אל לבו בחום.אהבה ויא

לאחר שעה קלה הרים הגאון את 

עיניו ולמרבה הפתעתו של רבי 

יענקל'ה ניכר היה בו כי הוא רואה 

אותו לראשונה: "ווער ביסטו?" 

שאל בניב גליציאני במאור פנים 

אופייני,  "יענקל'ה" השיב רבי יעקב 

בביטחה, "וועלכע יענקל'ה?" תהא 

הגאון בקול, ורבי יענקל'ה נידב 

יב מידע נוסף בניסיון לרענן את שב

 זיכרונו של הרב.

"איך קען אסאך יענקל'ך" אמר 

הגאון בפליאה כשהוא ממיס כדונג 

את ביטחונו העצמי, רבי יעקב נוכח 

לראות כי חרף הזיכרון הנדיר בו 

התברך הגאון אין חזות פניו מוכרת 

לו. מה עושים?... כמעט והתייאש, 

אולם מיד לאחר מכן עלה במוחו 

רעיון מקורי כיצד להזכיר לרב 

 נשכחות.

"אם הרב אינו מכירני עלי לפזם 

באוזניו ניגון פלוני, ואולי אז 

יתחברו אצלו חלקי הפאזל", 

"בכבוד רב" היתה התשובה של 

הרב, שאמנם מן הסתם כתלי חדרו 

מעולם לא הסכינו לבקשה מעין זו, 

ואולם עקב מידותיו האצילות 

ו דבר ]שעל ידם האזין בערוב ימי

יום ביומו בבית הכנסת לקול שירתו 

המזעזע של משוגע דמתא אשר 

ביקש להפגין בפניו "כישרונות 

מוזיקליים"...[, כבש את תמיהתו 

והעניק לאורח את הרשות המליאה 

 לעשות כרצונו.

משניתנה הרשות, עצם רבי 

יענקל'ה את עיניו בדבקות, וזימר 

לעצמו ניגון מרטיט הפורט על נימי 

באש עצורה המתגברת הנשמה 

והולכת: "קול ה' יחיל מדבר, יחיל 

ה' מדבר קדש", איי איי "קול ה' 

 יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר קדש".

בעוד שרבי יענקל'ה עסוק כולו 

במלאכת השירה, נעלמה לפתע 

הארשת הנינוחה שהיתה נסוכה 

תמיד על פני הגאון, ובמקומה עלה 

חיוורון עז שכמותו לא נראה זה 

ידנים, עד שדומה היה שעוד עידן וע

 רגע קט יקרוס הרב תחתיו מתעלף.



כמה בעלי תושיה מקרב הנוכחים 

נחלצו חושים, היסו באחת את קול 

השירה והגישו כוס מים צוננים 

בעבור הגאון, לאחר כמה דקות של 

התאוששות חזר הגאון 

לעשתונותיו, וקרא בקול גדול: "רבי 

יענקל'ה ידידי האהוב, סלח לי על 

א הכרתיך ויישר כוח על כל של

חבילות המזון ששלחת לי בעיתות 

 צרה!".

לאחר שנסתיימה הפגישה 

הראשונית בין רבי יענקל'ה לרב 

לאחר שנים ארוכות בהם לא ראו 

זה את זה, ביקש רבי יענקל'ה שנית 

את רשות הגאון, ושח באוזניהם 

של כל הנוכחים את סודו של הניגון 

של המסתורי שהניע מיתר בליבו 

 הגאון וגרם לו להתרגשות כה רבה.

"כשהיינו בסיביר" פתח רבי 

יענקל'ה בקול רועד מהתרגשות, 

"חשנו בעליל בכל עת ובכל שעה 

את קול צעדיו של מלאך המוות 

כשהוא פוסע לעברינו ועומד ליטול 

את נשמתינו מאפינו. השמועות 

סיפרו, שכמעט שלא יצא משם 

אדם חי, אשר שרד את הכפור 

החודר לעצמות ואת הנורא 

העבודה המפרכת ארבע עשרה 

 שעות ביממה".

"כפי שהנכם בוודאי מבינים, 

בערב, לאחר יום ארוך ומתיש שאין 

לו קץ ותכלה של מלאכת חטיבת 

עצים, וכיוצא בה שאר מלאכות 

מתישות גוף ומשברות נפש, לא 

קמה עוד רוח באיש להעסיק את 

מוחו במחשבות החורגות משאלות 

קושיא היחידה שהטרידה הקיום, וה

את כולנו היתה: כיצד להתגבר על 

הגעגועים לבני המשפחה שאולי 

כבר אינם בין החיים, ולהצליח בכל 

זאת לחטוף תנומה בת כמה שעות 

לעצמותינו הלאות, בכדי לאגור 

כוחות לקראת יום המחר, שבו 

נאלץ שוב לעמול במשך רוב 

היממה בעבודות כפיים מפרכות 

ד בלי די, כשהקץ וחוזר חלילה ע

 לחיים העלובים לא נראה באופק".

"בליל שישי אחד, לאחר שבוע 

ארוך כאורך הגלות, בו העבידו 

אותנו הנוגשים בפרך ללא שמץ 

רחמנות, דידינו ברגלים כושלות 

לכיוון הצריפים הקטנים בו עמדו 

לרשותנו חתיכות בד שבדוחק ניתן 

היה לכנותם בשם 'מזרנים', 

ש אלי הרב ובאמצע הדרך ניג

בסערה ואמר לי בנימה שתחנונים 

ונחרצות משמשים בה בערבוביא: 

קשה לי להעביר תפילות כה רבות 

בלא מנין, החלטתי שלכל הפחות 

בשבוע זה עלינו לארגן מנין 

 ויהי מה. –לתפילת קבלת שבת 

כשהבטתי היישר בעיניו ראיתי 

שהם בוערות בלהט אש קודש, 

 הבינותי שהרב מתכוון ברצינות

תהומית ובפיכחון מוחלט לארגן 

מניין, וכבר לא היה כל טעם לסרב 

 לו.

בדרך לא דרך עלה בידי לשכנע 

עוד שמונה יהודים יקרים ונלבבים 

על הנחיצות הכבירה שיהיה לנו 

מנין לקבלת שבת, והם הבטיחו לי 

בהן צדקם להשלים עבורנו את 

 המנין.

כל אותו יום שישי חיכינו בקוצר 

ם, ואחר שנטו צללי רוח לערוב היו

ערב ושבת מלכתא פרסה את 

כנפיה על פני היקום, פסענו 

בעקבות הרב אל בור שבקצה 

המחנה, שם לפי התכנון אמורים 

היינו להתפלל את כל תפילת ליל 

שבת, ולאחר מכן לחזור לצריף 

בפנים סמוקות מאושר עילאי, על 

 כי צלחה המשימה בידינו.

הרב עצמו ניגש לעמוד והכריז 

ולו הנעים: "הודו לה' כי טוב כי בק

-לעולם חסדו", ואנו הקטנים החרנו

החזקנו אחריו בתפילה הבוקעת 

היישר ממעמקי הלב, תפילה אשר 

הרעידה מן הסתם את כל העולמות 

העליונים, שזה זמן רב לא שמעו 

קול תפילה שכזה, היוצא מפיות 

של יהודים נשברי לב עד דכדוכה 

ביעי של נפש, העומדים במדור הש

של הגיהינום, ושם בעמק הבכא 

מוצאים לנכון לקשור כתרים לשם 

קונם, בהתעלמות מוחלטת ממצבם 

הנואש ומהעובדה שימים ספורים 

בלבד נותרו להם להתהלך בארצות 

החיים. הופכים הם את הבור 

הפשוט שבפאתי המחנה לבית 

מקדש מעט אשר אור השכינה נוגה 

עליו, ואת המתפללים לבני אלקים 

ר מוחבאים תחת צל כנפי אש

 השכינה.

השכחה העצמית היתה כה 

מוחלטת, עד שכשהגענו לקטע של 

"ידיד נפש" נמס ליבנו בקרבנו 

והתרפקנו על אבינו שבשמים כבן 

המתחטא לפני אביו, וחשנו בעליל 

כיצד הננו נכנסים לביקור בזק 

בהיכלו של רבי אלעזר אזכרי מחבר 

הפזמון הקדוש הלזה, אחד משרפי 

לה אשר התגוררו בצפת עיר מע

המקובלים בזמן האר"י, והאזנו 

ברוב קשב לקול הלמות לבבו 

בשעה של כלות נפשו לאלקיו, בה 

התבטא בהשתפך עליו נפשו: 

"הדור נאה זיו העולם נפשי חולת 

ל נא רפא נא לה -אהבתך, אנא ק

בהראות לה נועם זיווך". הבינונו 

היטב את רחשי לבו, שכאשר 

אזי תתחזק תתקבל תפילתו 

ותתרפא נפשו והיתה לה שמחת 

 עולם.  

מרגע לרגע התחזק ועלה קולו של 

הרב לטונים גבוהים, כשכל הווייתו 

מפרפרת מהתרגשות, "בואו ונצא 

לקראת כלה" קרא בקול גדול ולא 

יסף, שכן... מעשה שטן הצליח 

ונשמתו של אחד מהמתפללים 

פרחה מגופו המיוסר, כאילו בכדי 

לת קבלת שבת להשלים את תפי

 בגן עדן.

הבהלה היתה רבה, וכל 

המתפללים התפזרו לכל עבר, 

וניוותר אנוכי והרב לבדנו, אי שם 

בקצה העולם, שבורים ורצוצים 



בלב קרוע ומורתח. הרגשתי אז את 

התחושה הצורבת של "עבד שבא 

למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על 

פניו", הלא חרפנו את נפשנו 

לקבל את פני במסירות נפש בכדי 

 השבת כדת וכראוי!

הסתקרנתי מאוד לדעת כיצד יגיב 

הרב, המארגן של כל הענין, על 

אשר אירע, ציפיתי לראות אותות 

אכזבה קשים על פניו, ואולם 

השתאיתי לראות כיצד שלוותו 

התמידית לא נטשה אותו אף בעת 

אשר כזאת, ואדרבה, נדמה היה לי, 

כי עקב קדושת השבת שמר הרב 

כוחו על איפוק, ואף העלה  בכל

ארשת של קורת רוח על פניו 

המלאכיות, כאדם אשר התגשמו 

כל משאלותיו. מה אומר ומה 

אדבר? ליבי נצבט מקנאה לנוכח 

העוצמות הבלתי נתפסות של 

האיש אשר עלה בידו לשמור על 

 יישוב דעתו בשעות הקשות ביותר.

כשהתקרבתי עד למקומו שמעתי 

פוגה כיצד הוא ממשיך ללא ה

בתפילתו. כשהגיע לפסוק: "קול ה' 

יחיל מדבר יחיל ה' מדבר קדש", אז 

התלהבותו טיפסה לגבהים, פניו 

בערו באור היקוד, עיניו זרחו 

בנהירו עילאה, וקרני הוד ששפוכים 

היו על גווילי פניו התיזו ניצוצות 

הסתמרתי  –לכל עבר. כשראיתיו 

למקומי, בהתפעלות גוברת 

ם מנוכחותי, והולכת. הרב התעל

ופתח בניגון חוצב להבות אש 

שמיתריו מיתרי נשמה, הוא ניהו 

הניגון שפיזמתי באוזניו מקודם לכן, 

הוא זימר אותו על המילים 

הקדושות הללו: "קול ה' יחיל מדבר 

 יחיל ה' מדבר קדש".

עודי מהרהר האם זוהי מציאות 

ריאלית או שמא מחזה תעתועים, 

שומע אני את קולו של הרב, 

כשהוא מפרש את דברי הפסוק, 

ומסביר, ספק לי ספק לעצמו, את 

 פירוש המילות של פסוק זה: 

"קול ה' יחיל מדבר יחיל ה' מדבר 

קדש. העולם רגיל לפרש כי "יחיל 

מדבר" פירושו שאופפת את המדבר 

חלחלה מקול ה', וברם דומני כי 

ניתן להעמיס בפסוק עוד פשט, 

 מלשון ייחול וציפייה. –"יחיל" 

כאן עצם את עיניו בדבקות 

כבשעת נעילה ואמר בסילודין בקול 

רווי ערגה וכיסופין: "יחיל מדבר", 

המדבר מייחל ומצפה אימתי ייאמר 

 בו דבר שבקדושה! 

כמו כל מדבר המצפה בכיליון 

עיניים אימתי תדרוך בו נפש 

יהודית ותקדש את אדמתו בדבר 

שבקדושה, אף המדבר דנן היה 

שנים, אימתי  יושב ומצפה אלפי

יבואו מניין יהודים ויאמרו בו 

קדיש, אשרינו מה טוב חלקנו כי 

בעצם היום הזה זכינו להגשים את 

ייחולו של המדבר, והענקנו לו את 

הזכות הכבירה שייאמר בו דבר 

 שבקדושה!". 

"המבינים אתם כבר מהו אותו 

 ניגון?" סיים ר' יענק'לה...

המאזינים שמעו בפיות פעורים 

יפור הנוגע ללב, כשהוא את הס

יוצא מחוטב ומלוטש מפיו המפיק 

מרגליות של המגיד הנערץ, אשר 

בכישרונו הדרשני המחיש זאת 

בציוריות רבה, ונסחפו יחד עמו 

לערבות סיביר, שם התרוממו יחד 

עם הרב לפסגות רמות, וראו עין 

בעין כיצד פצתה אדמת המדבר את 

פיה בהשתוקקות ובלעה את הניגון 

 קרים על נפש עייפה... כמים 

)מפי מגיד המישרים רבי ישראל מאיר 

שושן ]ולפי גירסת הספר "פסיעה קטנה" 

 האדם בסיביר התעלף ולא נפטר[( 

*** 

באחד ממסעותיהם לצרכי אגודת 

ישראל, פגשו הרש"ב והריי"ץ 

מליובאוויטש במקום יערי נידח 

שניים מנכבדי החסידים, אשר 

בי שיננו בלהט את המאמר של הר

בשבוע האחרון. כשראה זאת 

הרש"ב סמקו פניו, ואמר בקודשו: 

"כבר חמשת אלפים שש מאות כך 

וכך שנים ציפתה האדמה שיחזרו 

  כאן מאמר חסידות!..."

 

 הרב זאב קופלמן לתגובות: 
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 << !בידכם הדבר
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