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בן  יהודה  ר’  וכו’.  הוד  קרני  נטל משה  מהיכן  וז”ל  איתא,  כי תשא  פרשת  בילקוט 
נחמן אמר: כשמשה כתב את התורה נשתייר בקולמוס קימעא, והעבירו על ראשו 
ומשם נעשה לו קרני ההוד, וכו’, כל ההוד שנטל-ממתן שכר, אבל הקרן קיימת וכו’, 

כשיטלו הצדיקים שכרן, יטול גם הוא שנאמר וכו’, עכ”ל הילקוט.
ודברי המדרש המה חתומים וסתומים, ונפרשו בדרך הדרוש, וישנם כמה שאלות:

א. מה משמיענו המדרש שעתיד משה ליטול שכר עם הצדיקים וכי תעלה על דעתך 
שמשה אכל את שכרו בעולם הזה, על ידי שזכה לקרני ההוד ב. כיצד יש לפרש את 
הפסוק ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו. דמשמע דעל ידי הדיבור קרן עור 
וזה אינו כמפורש במדרש שע”י הדיו שנשתייר בקולמוס היו לו קרני ההוד,  פניו, 
ומבואר דקרני ההוד “וקרן עור פניו” שני ענינים הם וצריך ביאור. ג. במה נתייחד 
דיבור זה שבו קרן עור פניו יותר משאר הדיבורים שלא נאמר בהם “קרן עור פניו”. 
ויעוין בילקוט שם דממשיך ואומר דכאשר קרב משה למחנה נסתכל משה בלוחות 
וראה הכתב שבהם פורח וכבדו על ידי משה ונפלו מיד ונשברו, ויש לבאר מה הכוונה 

שהאותיות פרחו, וכיצד על ידי כך נעשו הלוחות כבדים על ידו? 
שכאשר  ונמצא  לך”  “פסול  חקיקה-  ע”י  היה  הלוחות  מכתב  דהרי  לומר  )יתכן 
האותיות פרחו נתמלא החקק, וא”כ על ידי פריחת האותיות נעשו הלוחות כבדות. 
ולכאורה  ושיברם,  מידיו  הלוחות  את  השליך  שמשה  מפורש  דבפסוק  קשה  עוד 

מהמדרש מבואר שמרב כובד הלוחות נפלו מידו.(
והנה איתא במדרש רבה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי 
אתך ברית ואת ישראל וז”ל המדרש, אמר משה לקב”ה, אכתוב לו רובי תורתי- כמו 
זר נחשבו. בשעה שנגלה הקב”ה בסיני ליתן תורה, אמר למשה על הסדר, מקרא, 
משנה ותלמוד ואגדה, שנאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר- אפילו 
מה שתלמיד ותיק שואל לרב וכו’, אמר משה להקב”ה אכתוב אותה להם בכתב? 
א”ל הקב”ה לא, מפני שגלוי לפני שעתידין אומות העולם לשלוט בהן, וליטול אותם 
מהם וכו’, אלא המקרא אני נותן בכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם 
ומדברי המדרש למדנו  בע”פ. כדי שאומות העולם לא ישלטו על התורה שבע”פ, 
שהסיבה שמשה נצטווה שלא לכתוב את רב התורה כי על ידי התורה שבע”פ ישראל 
יהיו נבדלים בין האומות. וזהו כוונת המימרא דר’ יוחנן דלא כרת הקב”ה ברית עם 
ישראל אלא בשביל דברים שבע”פ שנאמר כי על פי הדברים כרתי אתך ברית ואת 

ישראל. )גיטין דף ס’(.
הצורך להשאיר את רב התורה בע”פ היה רק בלוחות השניות שהרי מבואר  והנה 
ולשון  אומה  לשום  ראשונות  לוחות  נשתברו  לא  דאילו  נד’(  )דף  ערובין  במסכת 
לא היתה שליטה בעם ישראל. ולפי”ז בלוחות ראשונות כל התורה היתה כתובה, 
ורק בלוחות השניות אחרי שנגזר שאומות העולם ישלטו בהם נצרך שיהיו ישראל 
נבדלים מן האומות על ידי התורה שבע”פ. ובאמת הדברים מפורשים שהרי הפסוק 
כי על פי הדברים האלה כרתי וכו’ נאמר לישראל רק לאחר שנתרצה הקב”ה ליתן 
למשה לוחות שניות. ועל פי זה יובן הכוונה במה שכתב המדרש דאחר שראה משה 
שהאותיות פרחו מהלוחות כבדו ידיו, דהכוונה היא שבלוחות הראשונות היה כתוב 
ולכן  רק התורה שבכתב,  כלומר שנשאר על הלוחות  וכאשר פרחו האותיות  הכל, 
כבדו ידי משה כי התורה שבכתב בלי התורה שבע”פ אין לה שום מובן דאיך נבין 

מהו תפילין וכל פרטי המצוות, ולכן כבדו ידי משה. 
והנה נתבאר שבלוחות הראשונים היה כתוב גם התורה שבע”פ והדברים מפורשים 
פחותה  היתה  השניות  הלוחות  של  שהדרגה  הגם  ואמנם  דפאה.  פ”ב  בירושלמי 
ממעלת הלוחות הראשונים, מ”מ ישראל נתעלו בלוחות השניות מעלה יתירה ממה 
שהיו בלוחות הראשונות, והיינו דכאשר התורה כולה היתה כתובה ע”ג הלוחות היו 
ישראל והתורה שני עניינים נפרדים, היינו שהתורה היתה על הלוחות וישראל היו 
ככלי המקבל לתוכו את התורה והיו כארון הקודש שהוא תשמיש קדושה המשמר 

את הס”ת. 
אולם בלוחות שניות נתעלו ישראל למעלת קדושת ספר תורה ונעשו בבחינת 

לבך  לוח  על  כתבם  הכתוב  כמאמר  עליהם  חקוקה  התורה  והיתה  קלף 
הוא.  חדא  ואורייתא  ישראל  לדרגת  נתעלו  הזמן  ומאותו 

משה  ואצל  ליבו.  לוח  על  חקוקים  הדברים  יהיו  כך  בתורה  האדם  יגיעת  וכמידת 
שנתיגע בתורה בכל הכח האנושי השיג ונתעלה שכל התורה שבע”פ נחקקה על לבו 

כפי שהיה חקוק על הלוחות הראשונות.
ונמצא שאצל משה לאחר התורה שבע”פ נחקקה על לבו חזר אצלו הכל כמו שהיה 
הלוחות  נשתברו  לא  דאילו  נאמר  נד’(  )דף  עירובין  במסכת  והנה  השבירה.  קודם 
לא היתה תורה משתכחת מישראל. וכן היה אצל משה שאחרי שיגע ארבעים יום 
וארבעים לילה ונחקקו דברי התורה על ליבו שוב לא שכח. ומשה נהג בעין טובה 
והתחנן לפני ה’ שגם ישראל יזכו שלוחות השניות יהיו כראשונות וביקש ואמר לפני 
הקב”ה שיוכל לכתוב את הכל כבראשונה, וא”ל הקב”ה דמעתה רק תורה שבכתב 

תהא כתובה ושאר התורה תהיה בע”פ. 
)והדברים מתאימים במה שחז”ל החשיבו את הזקן ששכח את תלמודו והמשילו 
לאחר  נגזרה  התורה  שכיחת  גזירת  שהרי  בארון.  המונחים  לוחות  לשברי  אותו 
שהלוחות נשתברו. ונמצא ששבירת הלוחות היא הסיבה שהזקן שכח את תלמודו. (
וזהו כוונת המאמר שנשתייר מעט דיו בקולמוס, דהוא כנגד מה שביקש משה לכתוב 
הכל ולא הותר לו לכתוב ולכן נשאר דיו בקולמוס. והנה מלבד מה שנגזר בלוחות 
שניות שילמדו וישכחו תלמודם, מוסיף הילקוט )סוף יהושע( שנוסף עוד גזירה אחרי 
שנשתברו הלוחות שילמדו תורה מתוך הדחק ומתוך טירוף הדעת. ולכן שכרו כפול 
ומכופל לעולם הבא. ומכיוון שאצל משה חזר להיות כלוחות ראשונות ולא היה שוכח 
לימודו. א”כ היה עולה בדעתנו לאמר שעל לימוד ללא שכחה וללא טירוף הדעת 
הדחק  מתוך  וללומדים  ושוכחים,  ללומדים  השמור  והמכופל  הכפול  השכר  יחסר 
וביגיעה מרובה, ומחדש המדרש שלמרות שזכה משה לקרני ההוד ממה שנשתייר 
דיו בקולמוס, וזהו התורה שבע”פ שלא הותרה להכתב ונחקקה על לוח לבו ועי”כ 
נתעלה לדרגת הלימוד שהיה בלוחת הראשונות, וא”כ שמא על לימוד, ללא יגיעה, 
עם  נוטל  דמשה  קמ”ל  ולעמלים,  ליגעים  השמור  והמכופל  הכפול  השכר  את  אין 
שאר הצדיקים גם את השכר הכפול והמכופל. והטעם, דמשה נתעלה למעלה של 
לימוד בדרגת הלוחות ראשונות על ידי שבארבעים יום וארבעים לילה יגע כל מה 
יוכל להשיג ונתן את נפשו על התורה עד שזכה שנקראת על  שבמציאות האנושי 

שמו-”זכרו תורת משה עבדי”. ולכן זכה לשכר הכפול והמכופל.
מש”כ הבית לוי בסוף דבריו, שבארבעים יום נתיגע משה כל מה שבמציאות האנושי 
לקחי. חכמים  כמטר  יערף  עה”פ,  האזינו  הילקוט פרשת  ראה מש”כ  להשיג.  יוכל 
אומרים: אמר להם משה לישראל אתם יודעים כמה צער נצטערתי על התורה, וכמה 
עמל עמלתי בה, וכמה יגיעה יגעתי בה. שנא’ ויהי שם עם ה’ ארבעים יום. ונכנסתי 
יכול  מהם  שאחד  השרפים,  לבין  ונכנסתי  החיות,  לבין  ונכנסתי  המלאכים,  לבין 
לשרוף את העולם כולו, שנאמר שרפים עומדים ממעל לו, נתתי נפשי עליה, דמי 

נתתי עליה, כשם שלמדתי אותה בצער כך תהיו למדים אותה בצער. 
יום חזר להיות במדרגתו כלוחות ראשונות  ומש”כ הבה”ל שאחר שנתיגע ארבעים 
ולא היה מצטער שלא היה שוכח לימודו. ראה מש”כ הירושלמי הוריות פרק ג’ )עמ’ 
יט’( וז”ל הירושלמי, משה הקדים ראשים לזקנים, יהושע הקדים זקנים לראשים, 
)ומבאר הירושלמי כמה טעמים לחלק בין משה ליהושע ובטעם הג’ כתב( דמשה 
שלא נתייגע בתלמוד תורה הקדים ראשים לזקנים, יהושע שנתיגע בתלמוד תורה, 
לא החשיב את  וביותר דמשה  הבה”ל,  כדברי  והוא ממש  לראשים.  זקנים  הקדים 
מעלת הזקנים שאחר שנתעלה למדרגת שלומד ואינו משכח נאמר עליו שלא נתייגע 

בתורה. והדברים מחודשים.
ומש”כ הבה”ל דס”ד דמשה שלא נתייגע בתורה דלא יטול שכר, ויעויין בגמ’ תמורה 
דף י”ד: אמר ר’ יוחנן, כותבי הלכות- כשורף התורה )שאין מצילין אותן בשבת בפני 
הדליקה ל”א שאסור לשהותן כתובים, דתורה שבע”פ הוא רש”י( והלמד מהן אינו 

נוטל שכר.

ומפורש דהלומד תורה שבע”פ מתוך הכתב ללא יגיעה אינו נוטל שכר והוא ממש 
כדברי הבה”ל דס”ד דמשה אינו נוטל שכר משום דלא יגע שאינו משכח.

דכתב  מדה,  ואינה  מדה  ד”ה  דב”מ  פ”ב  סוף  בריטב”א  מפורש  וכן 
שהלומד מקרא- תורה שבכתב אינו נוטל שכר, ומ”מ מוטב 



לעשות את השבת וגו'. כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי 
שבת וינפש". וללמדנו בא שעיקר השבת גם במצות שמור שלה היא זכר למעשה 

בראשית, ואילו זכר ליציאת מצרים סניף לה בלבד1.
והנה בביאור שינוי הלשון בין זכרון לזכר, מצינו כגון בגמ' פסחים )קיח.( "קשין 
"בעצב",  ג,טז(  )בראשית  כתיב  ביולדה  דאילו  כיולדה.  כפליים  מזונותיו של אדם 
ובמזונות כתיב )שם יז( "בעצבון". הרי שנו"ן שבסוף התיבה מורה על חוזק הענין 
זריזות  משום  תעשון.  "כה  יט,ט(  )ב'  הימים  בדברי  ברש"י  וכ"מ  כוחה,  ומכפיל 
וזהירות ולחוזק הוסיף נו"ן, כמו )רות ג,יח( "עד אשר תדעין איך יפול דבר", וכמו 
"אשר  וגו'",  תדבקין  "וכה  ב'(  )רות  לעשו",  לאדני  תאמרון  "כה  לב,ה(  )בראשית 
נוהג בתמידות, וכמו שהביא הרש"ש )פסחים  יקצרון" עכ"ל, אלא שדבר זה אינו 
האמנתי"ו  אותיות  דפעמים  המדקדקים  שאמרו  לזה  מאי(  ד"ה  לו.  ובסוטה  שם, 

יתווספו להקטין הענין עי"ש. 
ולפי"ז יתבארו אמרינו כמין חומר, דבקידוש על הכוס כיון שאנו באים לומר גם זכר 
למעשה בראשית וגם זכר ליציאת מצרים, על כן צריך לברר ולומר מהו העיקר ומה 
שני לו, ועל כן תקנו לומר 'זכרון' למעשה בראשית שהוא מורה שהוא העיקר, 'וזכר' 
הענין,  להקטין  'זכרון'  תיבת  שנפרש  לחוש  ואין  לה.  סניף  שהוא  מצרים  ליציאת 
שהרי ָזַכר אותו בתחילה קודם ל'ֵזֶכר' ליצ"מ. אבל בתפילה שהטעם שאין מזכירים 
בה יצ"מ מפני ש"זכר למעשה בראשית" הוא העיקר וכמש"נ, ועל כן באומרנו 'ֵזֶכר' 
ורק  הענין,  להגדיל  או  להקטין  'זכרון'  תיבת  פי'  בצדדי  נכנס  שלא  כדי  לן  עדיף 
בקידוש שצריך לחלק על כן לא חש לזה, וע"י שהקדים "זכרון למעשה בראשית" 

תחילה ידענו שמשמעות 'זכרון' זה מורה על חוזק ועיקר הענין ופשוט.

חטא העגל
הרב אבא קליינרמן

“וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום 
עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו וגו’. ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויעשהו עגל 
מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים וגו’. וישכימו ממחרת 
ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקומו לצחק”. )פרק ל”ב פסוק 
א’-ו’(, ופרש”י, “לצחק, יש במשמע הזה גלוי עריות כמו שנאמר לצחק בי, ושפיכות 

דמים כמו שנאמר יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו אף כאן נהרג חור”.

במתן תורה היו כמלאכי השרת
ה’, דהנה בפרקי דרבי  נוראים בעבודת  יש ללמוד לקחים  הנה מכל פרשת העגל 
אליעזר )פרק מ”ו( כותב שבמתן תורה כלל ישראל עלו ונתעלו למדרגות גבוהות 
הללו  בדרגות  להשאר  צריכים  והיו  השרת,  כמלאכי  שנעשו  כך  כדי  עד  ועצומות 
לעולם ועד, וכאשר חטאו בעגל הפסידו את כל מעלתם העצמה והנשגבה, וחזרו 
להיות כבני אדם. וז”ל: “ר’ אלעזר בן ערך אומר כשירד הקב”ה על הר סיני ליתן 
התורה לישראל ירדו עמו ששים ריבוא של מלאכים כנגד ששים ריבוא של גיבורי 
אותן  וכל  המפורש,  שם  כתר  ישראל  כל  את  ועטרו  ופטרות  זינות  ובידם  ישראל, 
ולא  כמלאכי השרת,  הקב”ה  לפני  טובים  היו  לאותו מעשה  באו  עד שלא  הימים 
משל בהם מלאך המוות ולא השליכו צואה כבני אדם. וכיון שעשו מעשה העגל כעס 
הקב”ה עליהם ויאמר להם סבור הייתי שתהיו כמלאכי השרת, שנאמר אני אמרתי 

אלוקים אתם ובני עליון כולכם, עכשיו אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפולו”.
ובאמת הדבר פשוט שאם במתן תורה זכו לשמוע את קול ה’, ברור מאיליו שעלו 

ונתעלו ונעשו כמלאכי השרת ממש.

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא
והנה לפי הסברא היה צריך להיות שבכאלו מדרגות רמות וגבוהות אין מקום לשטן 
לשלוט, ולא שייך שם מציאות של חטא. אבל למעשה אנו רואים שלא רק שנכשלו 
בסתם חטא, אלא נכשלו בחטא העגל, שהשטן הצליח לטשטש ולטמטם אותם עד 
שעשו את העגל, שנאמר עליו בפסוק “ויקומו לצחק” ופרש”י שעשו שם את כל הג’ 

עבירות החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.
אהה היתכן הרי זה פלא פלאות איך שייך בכאלו דרגות ליפול ולעשות כאלו חטאים, 
אלא רואים מכאן מהו מלחמת היצר הרע עם האדם, שהיצה”ר הוא מסיט ומדיח את 
האדם להפילו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ולא די לו להסיט את החלשים, אלא 
גם אלו שהם באיגרא רמא הוא משקיע את כל הכוחות להפילם עד בירא עמיקתא 

1. ובדבר הזה יתיישב לנו מ”ש בתפילת שחרית של שבת: “...ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב 
בהם שמירת שבת וכן כתוב בתורתך ושמרו בנ”י וכו’”, ותמהו רבים אם באנו להזכיר כאן את ייחודה 
של שבת שהיא כתובה בלוחות הברית ומעשרת הדברות היא, א”כ למה לא נמשיך להביא מהפסוקים 
האמורים בה בעשרת הדברות, ושבק להו והביא מקראות בכי תשא. - ולהנ”ל יתיישב כמין חומר, 
דכיון שמעשרת הדברות יש כביכול סתירה מהו טעם השבת ]ואולי ז”ש “ושני” לוחות אבנים הוריד 
לא המשיך  כן  על  בטעם השבת,  מזה  זה  ור”ל שחלוקים  ושניות,  ראשונות  לוחות  גם  יכלול  בידו, 
גם  נוסף  מקרא  מדכתיב  למדנו  וכיון שפתרונה  וכו’”[,  “ושמרו  בתורתך  למ”ש  אלא  בהם  להאמור 
‘בשמירת’ שבת שאומר שענינה ועיקרה הוא זכר למעשה בראשית, על כן הביא מקרא זה “ושמרו 

בני ישראל וגו’”.

ויטול עליה  יבא לידי משנה  ואל ישב בטל, שמא מתוך מקרא  שיעסוק במקרא 
שכר, הרי מפורש שלימוד מתוך הכתב שאין בו יגע ועמל אין שכר. )ומכאן נראה 
דהלומד מתוך הגמרות שממעטות את העמל ויכול ע”י עמל להבין בעצמו הרי גם 

עליו נאמר שאינו נוטל שכר ודו”ק.(
ובדברי הבה”ל המאירים נראה לבאר הגמ’ בברכות דף י”ז דאמר רב, נשים במאי 
זכיין, באקרויי בנייהו לביה כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגבריהו עד 
דאטו מבי רבנן, ופרש”י תשב”ר היו רגילים להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת 
משנה וגמרא ובמסכת סוטה דף  ועוד פרש”י בי רבנן, בית המדרש ששם שונים 
היא  והרי  הגמ’  ושואלת  הסוטה.  על  ומצלא  מגנא  היא  תורה  דזכות  איתא  כ”א 
ומתרצת הגמ’ בשכר דמקריין  זכות תורה.  ומה שייך אצלה  אינה מצווה ללמוד 
ומתניין בנייהו, ונטרין להו לגברייהו עד דאטו מבי מדרשא. ויעויין ברש”י שפירש 
שטורחות על בניהן להביאן לבית הספר לקרוא מקרא ולשנות משנה ויש לדקדק 
ולהבחין בשינויים שיש בין הגמ’ בברכות לסוטה. דבברכות נאמר רק שלומדים 
משנה וגמרא. ונראה דבית הספר מורה על לימוד מתוך הכתב-מתוך הספר. ולכן 
בסוטה דמיירי מזכות התורה המגינה אז מזכיר גם תורה שבכתב שיש בקדושתה 
בכדי להגן. אבל בברכות הנדון במה זוכין הנשים לחיי עולם הבא ועל זה נאמר 
שהזכות שעל ידה זוכים לשכר בעולם הבא זהו רק בזכות תורה שבעל פה ולכן 
מיירי בבית הכנסת שלומדים תורה שבע”פ ולא בבית הספר שלומדים גם תורה 

שבכתב.
ולהאמור יתבאר הא דמסיים הש”ס בתנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום 
מובטח לו שהוא בן עולם הבא, והתוס’ נתקשו מה שייך מימרא זו לסוגיא דהתם 
ועיין במהרש”א שם מש”כ בביאור הדבר. ולאור דברי הבה”ל יש לאמר בהקדם 
כל הלומד הלכות,  ואמאי לא קאמר  דיש לדקדק מהו הלשון שונה הלכות  מה 
את  שסיים  אחרי  הרי  לימודם  את  משכחים  שיהיו  גזירה  היה  לא  דאילו  ונראה 
ואינו  ואולם כאשר הוא סיים  יודע את כל התורה שבע”פ,  הש”ס הרי הוא כבר 
זוכר הרי הוא צריך לשנות עוד פעם ולהתחיל מהתחלה. ועל ידי כך זוכה לעולם 
הבא ששכרו כפול שלומד ואע”פ שמשכח הוא שונה וחוזר ולכן מובטח לו שהוא 

בן עולם הבא.

'זכרון' או 'זכר' בקידוש ליל שבת
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

בנוסח קידוש ליל שבת אנו אומרים: "ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו זכרון 
למעשה בראשית, ]כי הוא יום[ תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים", וכל 
אוזן שומעת תבחין מיד בשינוי הלשון שפעם אחת אומרים 'זכרון' ופעם 'ֵזֶכר' מאי 
שנא. - וכן יקשה לעומתו בתפילות השבת, שאומרים כלפי מעשה בראשית בלשון 

'ֵזֶכר' ולא כמו בקידוש על הכוס אומרנו 'זכרון' למעשה בראשית, וצ"ע.
ונראה לומר בהקדם יישוב שאלה נוספת לרבותינו ז"ל, מאי שנא קידוש על הכוס 
פסחים  בגמ'  ומקורו  מצרים",  ליציאת  "זכר  אומרים  אנו  הכוס  דעל  מבתפילה, 
)קיז:( "אמר רב אחא בר יעקב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום, כתיב 
את  "זכור  כ,ז(  )שמות  התם  וכתיב  יום"  את  תזכור  "למען  טז,ג(  )דברים  הכא 
יום השבת לקדשו" ע"כ, ואילו בתפילה אין אנו מזכירין כלל שהשבת היא זכר 
'ליציאת מצרים'. - וביותר תמה בתוס' רי"ד )שם( למאי דס"ל שקידוש דאורייתא 
בתפילה  יצ"מ  להזכיר  צריך  היה  אדרבא  א"כ  מדרבנן,  הכוס  ועל  בתפילה  הוא 

שהיא עיקר הקידוש ולא על הכוס וסליק בקושיא.
לנו  צוה  בראשית  למעשה  "זכר  ז"ל:  שבע(  מעין  )ברכת  ב"אבודרהם"  ומתרץ 
טעם  ונותן  השבת"  את  ישראל  בני  "ושמרו  לא,טז(  )שמות  שנאמר  השבת  את 
למה "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש". 
ואינו אומר זכר ליציאת מצרים )ר"ל בתפילה( ואע"פ שכתוב גבי שבת )דברים 
ה,טו( "וזכרת כי עבד היית במצרים", מפני 'שעיקר' מצות שבת אינה אלא על שם 
מזכיר  הוא  בקידוש של שבת  אבל  מצרים,  יציאת  קודם  היה  כי השבת  ששבת, 
לא  כן  ועל  בראשית,  למעשה  זכר  היא  השבת  מצות  דעיקר  שפי'  הרי  שניהם". 
חכמים  קיימו  הכוס  על  בקידוש  ורק  כלל,  יצ"מ  הזכרת  בתפילה  חכמים  תיקנו 
לגז"ש שצריך שיזכיר יצ"מ בקידוש היום. - ]כעין זה כתב בשו"ת "חתם סופר" 
)או"ח א' סי' קפ"ה(: "שמירת שבת עיקרו זכרון למעשי בראשית, וסעיף סעיפים 
הם זכר ליציאת מצרים, ואלו היו נשים פטורות מן העיקר לא יתחייבו משום שהיו 

בני יציאת מצרים, וזה פשוט"[.
ועוד נראה בטעם ש"זכר למעשה בראשית" עיקר, ]מלבד מ"ש באבודרהם דשמה 
כב'  דהוו  לשניות  ראשונות  דברות  בין  חילוק  דמצינו  משום  כן[,  מוכיח  שבת 
לקדשו  השבת  יום  את  "זכור  נאמר  יתרו  דבפ'  זה,  את  זה  המכחישים  כתובים 
שניות  בדברות  ואילו  וגו'",  הארץ  ואת  את השמים  ה'  ימים עשה  כי ששת  וגו'. 
בפ' ואתחנן נאמר "שמור את יום השבת לקדשו וגו'. וזכרת כי עבד היית בארץ 
מצרים ויוצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות 
ְלֵזֶכר  הבא  בדבר  לומר  ]ודוחק  נצטוית,  מה  משום  שבת  וא"כ  השבת".  יום  את 

לשמור  וזה  לזכור  זה  תימא  וכי  ממש[.  שוים  ממנו  הבאים  הזכרונות  ששני 
נאמרו, בא הכתוב השלישי בפרשתנו והכריע ביניהם באומרו גם לגבי 

השבת  את  ישראל  בני  "ושמרו  לא,טז-יז(  )שמות  "שמור" 

 



לא פחות.
ויש להמשיל את הדבר הזה למצבינו היום, שמסתובבים מחבלים רח”ל שכאשר 
באים לפגוע בבני אדם, הם לא מסתפקים רק בפציעתו של האדם, אלא באכזריות 
נוראה הם באים להרוג ולחבל עד הסוף רח”ל. אותו הדבר הוא היצה”ר המסיט 
חייב  דרגה שהוא  באיזה  וכל אחד  עד שאול תחתית,  שרוצה להפיל את האדם 
לעמוד כחומה בצורה ולבקש רחמים גדולים שלא יתפתה אחרי היצה”ר, כי לפתח 
חטאת רובץ, וכל מבטו ומגמתו של היצר הוא רק להפיל את האדם למטה למטה. 
וככל שזוכים להתעלות ולהשיג דרגות יותר גבוהות, כך צריכים לשמור ביתר שאת 

וביתר עז שלא ליפול אחרי היצה”ר.

קריאת פרשת עריות במנחה ביום כיפור
והנה ביום כיפור, ביום הקדוש והנשגב בתפילת המנחה קוראים בתורה בפרשת 
הוא  כיפור  ביום  באיזה מצב שהוא  יהודי  כל  הרי  ולכאורה הדבר פלא  העריות. 
מתעלה לדרגה יותר גבוהה, ובפרט כאשר מגיע כבר זמן תפילת מנחה סמוך לבין 
השמשות של סוף היום ההתעלות היא גבוהה, וכמעט אין מקום לגשמיות באותם 

רגעים.
ומעתה לא מובן מדוע דווקא ברגעים הנשגבים הללו קוראים בתורה פרשת עריות, 
ככולם  רובם  הללו,  לחטאים  עכשיו  שייכים  אינם  ישראל  כלל  רוב  עכשיו  הרי 
מפושטים מעניני הגשמיות, וכי זה הזמן וזה המקום להזכיר את איסורי עריות. 
ולפי הסברא היו צריכים לקרוא באותו דברים ענינים של דבקות בה’ וכדומה, ומה 

נכנס כאן פרשת עריות.
ונראה לומר שדווקא ברגעים הנשגבים הללו באים לעורר את כל אחד ואחד ולומר 
לו יסוד גדול ונורא, “תדע לך, שהשטן אורב לך להפילך לשאול תחתית, ואפילו 
שעכשיו אתה במצב של רוממות גדולה בכל זאת היצה”ר לא נח ולא שקט, ונלחם 
בכל הכח להחטיא אותך בחטאים השפלים ביותר כגילוי עריות. ולכן תתאזר בעוז 
ובגבורה להרחיקו ולהבריחו מכל וכל”. ודבר זה הוא העבודה האמיתית לכל עובד 
ה’ באמת להכיר שאפילו במצב של רוממות גבוהה מאוד כמו יוה”כ בשעת מנחה, 
רואים בפרשת  וזה הלימוד הגדול שאנו  גדולים,  יכול לאורבו לחטאים  היצה”ר 
העגל, לעמוד כחומה בצורה נגד כל פיתויי היצר, כי בכל דרגה שהיא היצר אורב 

להפיל את האדם לשאול תחתית.

כל השבט כשר היה - במעלת התורה
“ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה’ אלי, ויאספו אליו כל בני לוי”. )פרק 
ל”ב פסוק כ”ו(, ופרש”י, “כל בני לוי, מכאן שכל השבט כשר”, ולכאורה יש לעיין 
מהו סוד הדבר שכל שבט לוי זכה לעמוד כחומה בצורה נגד פיתויי היצר הרע, הרי 
הפיתוי של היצר היה באותו זמן נורא ואיום כמו שרואים שכלל ישראל לא הצליח 
את  לגרור  כדי  ונוראה  גדולה  תעמולה  עשו שם  רב  הערב  ובוודאי  נגדו,  לעמוד 
העם לחטוא, ואיך שבט לוי כולו הצליח לעמוד בכשרותם ולא להגרר אחרי הרעש 

ולהכיר שהכל הוא פיתוי ואחיזת עינים ולא לחטוא בעגל.

תורה תבלין
ונראה לומר דהנה הכח היחידי שאפשר לעמוד בו נגד היצה”ר הוא כח התורה, 
להכשל  ולא  ללכת  אפשר  ומכחה  היצה”ר  פיתויי  כל  נגד  תבלין  היא  שהתורה 
רבא בקש  “אמר  איתא,  א’(  ט”ז  )דף  בתרא  בבבא  ובגמ’  ומכשול.  פיתויי  בשום 
איוב לפטור את כל העולם כולו מן הדין )מדינו של הקב”ה לומר שאנוסין הן ע”י 
הקב”ה שברא יצה”ר והכי קאמר על דעתך כי לא ארשע אם היית חפץ לא הייתי 
רשע, רש”י(, אמר לפניו רבונו של עולם וכו’ בראת צדיקים בראת רשעים )על ידי 
יצה”ר לפיכך אין ניצול מידך כי מי יעכב, אנוסין הן החוטאין, רש”י(, מי מעכב על 
ידך. ומאי אהדרו ליה חבריה וכו’ ברא הקב”ה יצה”ר ברא לו תורה תבלין”. ופרש”י, 
ברא לו תורה, הן תבלין שהיא מבטלת את הרהורי עבירה כדאמר בעלמא אם פגע 
בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח כו’, הלכך לאו אנוסין נינהו 

שהרי יכולין להציל עצמן”.
ומעתה יתכן לומר ששבט לוי שלא היו בשיעבוד מצרים כמו שכתב רש”י בסוף 
פרשת שמות )פרק ה’ פסוק ד’( “אבל מלאכת שעבוד מצרים לא היתה על שבטו 
של לוי וכו’”, והם ישבו באותו הזמן ועסקו בתורה, זכו לתורה תבלין ובזה הצליחו 
לעמוד נגד כל פיתויי היצר הנוראים שהיה בזמן העגל. והיסוד בזה הוא שכל אחד 
שיושב ועוסק בתורה זוכה להתעלות בכח התורה להשיג תורה תבלין, וזה נותן 
סערה  רוח  לו  ויראה  היצר  אליו  יבוא  כאשר  וחזקה שאפילו  ברורה  לו השקפה 
יתפעל  ולא  יזוז  ולא  השכל,  ומהו  האמת  מהו  יודע  הוא  הרי  נוראה  ותעמולה 
ממראה עיניו, אלא הוא יעמוד איתן בדעתו ואיתן בשכלו לקיים את רצון בוראו. 
וזהו הסוד שהיה לבני לוי שבכח התורה שהיה להם הם ראו והבינו את האמת, 
ועי”ז זכו כל השבט לעמוד בכשרותם עד הסוף, וממילא כאשר משה רבינו אמר 
ויאספו אליו כל בני לוי. וכמובן שבודאי היו בכלל ישראל עוד  מי לה’ אלי מיד 
רבים שלא חטאו ולא נגררו אחרי העגל, אבל בשבט לוי היה את המיוחדות שהיו 

מצויינים בתורה ובכח זה כל השבט כשר היה ולא חטא בעגל.

 

קריאת לוי לפרשת העגל
הנה מובא בהלכה שאת העליה של פרשת העגל נותנים ללוי, כמו שכתב בקיצור 
שו”ע )סימן ע”ח סעיף ד’(, “בפרשה כי תשא קורין עם הלוי כל פרשת העגל עד 
ומשרתו יהושע וגו’, והטעם כי בני לוי לא היו בעשיית העגל”. )וגם במקום שלא 
היה כהן וקראו ללוי במקום כהן, צריך להמשיך עימו את העליה הראשונה עד אחרי 
לוי שהיה להם את הכח הגדול לעמוד  וי”ל שנותנים כבוד לשבט  פרשת העגל(. 
נגד פיתויי השטן בעוז ותעצומות, ולכן קוראים אותם לעלות לפרשת העגל לרמוז 
על הדבר הגדול והנפלא הזה, שהם הצליחו לנצח כאן את במלחמה הגדולה עם 

היצה”ר.

אין מי שמכיר ביצר הרע אלא בוראו
והנה ענין זה שהתורה היא התבלין כדי להנצל מהיצה”ר, ראוי להביא בזה את דברי 
המסילת ישרים )פרק ה’( שהאריך בענין הרפואה והתרופה הזו של תורה תבלין 
שזהו התבלין היחידי שמועיל להנצל מהיצה”ר, וכתב “וזה, כי הבורא יתברך שמו 
שברא היצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו וכו’. והנה פשוט הוא שאם 
הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת 
המכה בלתי זאת הרפואה, ומי שיחשבו להנצל זולתה אינו אלא טועה ויראה טעותו 
לבסוף כשימות בחטאו וכו’. הא למה זה דומה לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו 
יניח  הרפואה,  במלאכת  ידיעה  לו  שתקדם  מבלתי  והוא  זה,  סם  שיקח  לו  ואמרו 
הסם ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות החולה ההוא ודאי. 
בוראו  אלא  בו  המוטבע  ובכחו  הרע  היצר  בחלי  מי שמכיר  אין  כי  הזה,  הדבר  כן 
שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, מי איפוא יניחה ויקח מה שיקח 

זולתה ויחיה וכו’”.

גאולה העתידה בזכות התורה
והנה לעתיד לבוא מובא בחז”ל שהגאולה העתידה תהא בכח התורה, ובכח התורה 
דהנה  ועוון,  חטא  בלא  מהם  ולצאת  הגלות,  של  הניסיונות  כל  את  לעבור  אפשר 
ביציאת מצרים כתוב שהקב”ה הוציא את כלל ישראל ממצרים בחיפזון, כדי שלא 
יהיה להם אפשרות להתעכב שם אפילו רגע אחד. והטעם לכך הוא משום שבמצרים 
כלל ישראל נכנסו לתוך מ”ט שערי טומאה, ואם היו נשארים עוד רגע במצרים היה 
סכנה שהיו נכנסים לשער החמישים, ואז לא היו יכולים לצאת ממנה לעולם ועד. 
ולכן הוצרך למהר מאוד ביציאה שלא יתמהמהו במצרים רגע מיותר, ועי”ז יכנסו 

לשער הנ’ ושוב לא יוכלו לצאת ממנו.
מהאר”י,  שמביא  י’(  פסוק  ל”ב  פרק  )דברים,  האזינו  בפרשת  החיים  באור  ועיין 
“שאם היו ישראל מתעכבין במצרים היו נטמעים שם לעד לעולם, כי היו נכנסים 

בנ’ שערי טומאה”.

הנה השער החמישים של שערי טומאה מובא בספר שומר אמונים בשם גדול אחד 
שזהו הכפירה, דהיינו שאילו כלל ישראל היו נשארים במצרים עוד רגע אחד היו 
נכנסים לשער טומאה החמישים שזהו הכפירה, ואז היו משוקעים רח”ל בכפירה 

ולא היו יכולים לצאת מזה לעולם ועד.

אין בין אדר הראשון לאדר השני
הרב שלמה לאבל

תנן )מגילה ו' ע"ב( קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה - קורין אותה 
באדר שני, אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה, ומתנות לאביונים. 
המצוות  שכל  בשני,  אותה  קורין  אין  דאמרי  ואיכא  בגמ',  שם  תנאי  בזה  ונחלקו 
הנוהגות בשני נוהגות בראשון. אבל לכו"ע א"צ לקרוא גם באדר ראשון וגם בשני, 

ואין שום צד כזה בגמ', וכל הנידון הוא אם יצא יד"ח במה שקרא בראשון. 
אכן לגבי משתה ושמחה נחלקו הראשונים. דהנה כתבו התוס' וז"ל, ויש שנוהגין 
לעשות ימי משתה ושמחה בארבעה עשר ובחמשה עשר של אדר הראשון וריהטא 
דמתניתין נמי משמע כן מדקאמר אלא מקרא מגילה בלבד ומתנות עניים מכלל 
דלענין משתה ושמחה זה וזה שוין, ולא נהירא דהא אמרינן בגמרא הא לענין הספד 
ותענית זה וזה שוין מכלל דשמחה ומשתה ליכא דע"כ לא תליא הא בהא דאי תליא 
הא בהא לאשמעינן דמשתה ושמחה נהגו בהו וממילא נאסר בהספד דהא הימים 
האמורים במגילת תענית האסורים בהספד אין בהן משתה ושמחה, וכן הלכה שאין 
ושוין  כתב,  והרא"ש  עכ"ל.  הראשון  באדר  ושמחה  משתה  לעשות  להחמיר  צריך 
בהספד ותענית דאסורין בזה ובזה פירוש אם קראו המגילה בי"ד ובו ביום עיברו 
השנה אסור בהספד ובתענית אבל בשאר שנה מעוברת נראה לי שמותר בהספד 

ותענית. וכן פסק הטור.
 לעומתם הר"ן על הרי"ף כתב וז"ל, נ"ל דהיינו טעמא דלא אמר נמי סעודת פורים 
משום דמסקי' בגמ' דלענין הספד ותענית זה וזה שוין כלומר שאסורין בזה ובזה 
ואסור בהספד ותענית משמחה ומשתה נפיק כדאמרי' בגמ' ]דף ה ב[ שמחה מלמד 
שאסור בהספד משתה מלמד שאסור בתענית והיינו עיקר חיוביה דסעודה יתירה 

דאמרינן מיחייב איניש לבסומי בפוריא או אפשר דאמרי' דמדרבנן בעלמא 
להרבות  שראוי  כן  גם  הדבר  וקרוב  הוא  חיובא  מעיקר  ולאו  הוא 

בטור  הובא  ר"פ  ושי'  עכ"ל.  שבראשון  בי"ד  בסעודה 



הראשון והשני שוין, הוא רק אם השנה לא היתה עדיין מעוברת וקראו את המגילה, 
דאז אסורין בהספד ותענית.

ובזה יתבאר הא דאמרינן )מגילה ה' ע"א( ]דאע"ג דכפרים מקדימין ליום הכניסה[ 
אבל שמחה אינה נוהגת אלא בזמנה, דמגילה אין הזמן מחייבו וחיובו הוא בעצם, 
רק דאם קורא בזמן שאינו ראוי לקריאה אין כאן קריאה כלל, ותיקנו שמיום י"א 
ראוי לקריאה ויש ע"ז שם קריאת מצוה, וממילא בכפרים וכן אם הוא אנוס יכול 
יום משתה  בו  לנהוג  לקרוא מי"א, משא"כ שמחה שזה חיוב מצד הזמן שמחייב 

ושמחה, בזה לא שייך הקדמה כלל.  

פורים קטן
הרב יהודה שניידר

ספר  בסוף  הרמב"ן  מד'  דמשמע  כתב  ו':  מגילה  למסכת  סופר  החתם  בחידושי 
המצות דעיקר פורים וחנוכה דאורייתא, והוסיף החת"ס דהא שם י"ד. ריב"ק יליף 
מקרא מגילה בק"ו משירת הים שאמרו ישראל כשיצאו מעבדות לחירות, וא"כ ק"ו 
בפורים שיצאנו ממיתה לחיים, והנלמד מק"ו הוא דין דאורייתא, אלא דמדאורייתא 
סגי בשום זכר לנס, ואנשי כנה"ג תקנו לקרות מגילה ושמחה ומשתה וכן בחנוכה 
בזכר  סגי  ומדרבנן, אבל מדאורייתא  זה מדברי קבלה  וכל  נרות  תקנו חשמונאים 

כל שהוא. 

והוסיף החת"ס דהגם דדוחין את הפורים לאדר שני משום למיסמך גאולה לגאולה 
אבל מדאורייתא לא דחינן לאדר שני משום דזריזין מקדימין למצות והביא בשם 
חובת  ידי  יוצאין  איך  א"כ  והקשה  מצוה,  מהידור  עדיף  מקדימין  דזריזין  הרדב"ז 
המצוה דאורייתא של הזכר לנס בפורים באדר ראשון, ותירץ דלכך תיקנו לאסור 
דרבנן  הדינים  ורק  לנס,  זכר  דאורייתא של  דבזה מתקיים החיוב  ותענית  בהספד 

דהיינו מגילה וכו' נדחה לאדר שני משום מסמך גאולה לגאולה.

ומעתה יש להעיר דמכיון דקי"ל דבמצות דאורייתא מצות צריכות כונה, א"כ בעת 
שנמנע מהספד ותענית צריך לכוין לשם מצוה דאורייתא של עשיית זכר לנס.

וכדו'  צרה  ביום  ד'  יענך  ואמירת  אפים  נפילת  החת"ס  הזכיר  לא  מדוע  צ"ב  ברם 
דכאשר נמנע מזה מקיים מצוה מן התורה, והזכיר רק הספד ותענית דאינה מצויה 
אצל כל אחד ואחד, ושמא העדיף החת"ס הספד ותענית דהם אסורים מדינא דגמ' 
ולא ממנהג, אמנם לכאו' צ"ב מנ"ל דמקיים מצוה מן התורה בכה"ג בדבר שהוא 
ידו  בא  שלא  מי  שהרי  מכך  וביותר  לחוד,  ממנהג  שהוא  מדבר  יותר  דגמ'  מדינא 

הספד או תענית ונמנע מהן א"כ לא קיים את מצות התורה של זכרון הנס.

זכירה  חובת  לקיום  וכנ"ל  עדיפא  וכדו'  אפים  מנפילת  דהמנעות  ודאי  דהא  וי"ל 
הספד  ע"י  התורה  דין  מתקיים  איך  המשנה  ליישב  בא  דהחת"ס  אלא  מהתורה, 
ותענית, אמנם אחרי שנהגו שלא לעשות נפילת אפים וכדו' פשיטא דזה עדיף וכנ"ל.

הטור סי' תרצ"ז הביא שיטה שבאדר ראשון מרבין בסעודה בי"ד ולא בט"ו, והב"י 
כתב בשם ההג' מיימוניות בשם הסמ"ק להוכיח כשיטה זו מהא דתנן שם ו': אין 
בין אדר הראשון לאדר השני וכו' ומפרשינן בגמ' דהיינו י"ד דאדר ראשון, ומשמע 
מלישנא דגמ' דבאמת באדר ראשון אפי' למוקפין אין שום דין בט"ו אלא רק בי"ד, 

וכ' הפמ"ג דכן משמע מהרמ"א שם דלא אדכר לדין סעודה אלא בי"ד בלבד. 

וקשה דאמרי' בגמ' ואב"א לעולם רשב"ג היא וחסורי מחסרא והכי קתני אין בין 
ארבעה עשר שבאדר ראשון לי"ד שבאדר השני אלא מקרא מגילה ומתנות הא לענין 
הספד ותענית זה וזה שוין, והנה הב"י הביא בשם הרמב"ם ועוד ראשונים דבאדר 
ראשון שני הימים אסורים בהספד ותענית וכ"פ בשו"ע, וקשה דכמו שדייק הב"י 

לגבי סעודה דהיא רק בי"ד ה"נ נימא גבי הספד ותענית.

וי"ל בפשיטות דהספד ותענית אסורין גם באדר שני בין לפרזים ובין למוקפין בשני 
הימים, וא"כ אינן ענין למגילה ומתנות לאביונים דהם או בי"ד או בט"ו, ולפיכך אפי' 

שבאדר ראשון הסעודה רק בי"ד אפ"ה הספד ותענית אסורין בשני הימים.

אמנם בעיקר הדבר צ"ע מדוע אדכר במתני' רק מגילה ומתנות לאביונים והספד 
ותענית, אבל סעודה לא אדכר, וי"ל דהמשנה עסקה בהחילוק בין אדר ראשון לשני, 
ומנתה המשנה מגילה  ויש דברים שאינן שוין,  והשני  דיש דברים ששוין הראשון 
מכיון  המשנה  השמיטה  סעודה  אבל  ששוין,  ותענית  והספד  שוין  שאין  ומתנות 
שסעודה אינה נכללת בכלל הזה של שוין ואינן שוין, דהרי הסעודה נוהגת באדר 
ראשון רק בי"ד ואפי' במוקפין, וזה יוצא דופן, דאינה כמגילה ומתנות שאינן שוין, 

ואינה כהספד ותענית ששוין.

ובתוס' שם כתבו דיש נוהגין לעשות ימי משתה ושמחה בי"ד וט"ו של אדר ראשון 
מדקתני אין בין אדר ראשון לשני אלא מגילה ומתנות ומשמע דלסעודה הן שוין, 
ודחו התוס' דבגמ' אמרי' דרק לענין הספד ותענית שוין מכלל דלשמחה ומשתה 

אינן שוין ועוד דליתני משתה ושמחה וממילא ידעי' דאסורין בהספד ותענית, 
א"ו דאינן ימי משתה ושמחה.

ולהנ"ל יש לדחות ראיית התוס' מדלא קתני במתני' ימי 

שיש  תרצ"ז(  )סי'  ברמ"א  ונפסק  שבראשון.  בי"ד  גם  בסעודה  חיוב  שיש  דנקט 
מקום להחמיר לעשות סעודה אף בראשון. 

ויש להקשות קושיא עצומה, מאי שנא משתה ושמחה ממקרא מגילה, דבמקרא 
מגילה אמרינן דאם נוהגות אף בראשון יוצא יד"ח במה שקרא בראשון ובכל גוונא 
ותענית,  הספד  איסור  לגבי  ועכ"פ  ושמחה  במשתה  ואילו  פעמים,  לקרוא  א"צ 
אמרינן דאם נוהג אף בראשון יש לעשות משתה ושמחה אף בראשון וגם בשני. 
שו"ר שכן הקשה השפת אמת במגילה שם ו' ע"ב, ד"ה בגמ' ושוין בהספד ותענית 

שאסורין בזה ובזה 2. 
ונראה לחדש בעזהשי"ת דישנם ב' סוגי מצות התלוים בזמן. א, כמו מצה סוכה 
קודש  ומקרא  שביתה  וכמו"כ  המצוה,  של  המחייבת  הסיבה  היא  דהזמן  ולולב 
ב, כמו קרבן פסח  ביו"ט, שעצם הקדושה של הזמן מחייב לנהוג כפי קדושתו. 
הרי  וגם  פסח,  קרבן  להביא  מחייבו  הזמן  קדושת  שאין  מצרים,  יציאת  וסיפור 
חזינן שאין שום קדושה ביום יום י"ד לניסן, אלא שיש מצוה בתורה להביא קרבן 
היא מצוה  יצי"מ  סיפור  וכמו"כ  בניסן3,  בי"ד  היא  לכך  והזמן הראוי  פעם בשנה 
בעצם וזמן קיומו הוא בשעה שיש מצות ומרורים מונחים לפניך, היינו שזמנו היא 
ביום הקרבת הקרבן פסח בלילה שזה זמן המשך קיומו היינו זמן אכילתו בלילה 

שנמשך ליום הקרבתו שבקדשים הלילה הולך אחר היום. 
והנ"מ בין ב' סוגי מצות התלוים בזמן יהי', אם יהי' הי"ת שאותו זמן ממש יהי' 
פעמים, דבמצוה שהזמן היא המחייבתו לעשותו יצטרך לעשותו עוד פעם, שהרי 
הזמן היא הסיבה המחייבתו, משא"כ מצוה שרק זמן קיומו הוא באותו זמן, יהי' ב' 

הזמנים ראויים לקיום המצוה, אבל אין שום סיבה לעשותו פעמים. 
יום  'מצות  וז"ל,  יד(  הלכה  ב  פרק  וחנוכה  מגילה  )הלכות  הרמב"ם  כתב  והנה 
ארבעה עשר לבני כפרים ועיירות ויום חמשה עשר לבני כרכים להיות יום שמחה 
די"ד  היום  שקביעות  משמע  לאביונים',  ומתנות  לריעים  מנות  ומשלוח  ומשתה 
כאן קריאת  כתב  ולא  עכ"ל,  ושמחה  יום משתה  היא המחייב שיהי'  ליו"ט  וט"ו 
מגילה. ובפרק א הלכה א כתב וז"ל,  'קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי 
זמנים הרבה תקנו לה חכמים  זמן קריאתה  ד כתב איזה הוא  ובהלכה  סופרים' 
שנאמר וכו' עכ"ל. ויש כאן הבדל ברור בין ב' הענינים, דלגבי שמחה ומשתה וכו' 
כתב שמצותה שיהי' יום י"ד וט"ו יום שמחה ומשתה וכו', אבל לגבי מקרא מגילה 
כתב 'קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים', משמע שזה מצוה בעצם 

שזמנה בפורים, אבל אין זה חלק מקביעות היום - שיהי' יום מקרא מגילה.
הרי דבפורים ישנם ב' הענינים, דיום י"ד וט"ו הוקבעו לימים טובים, ויום טוב היינו 
יום שאסור בהספד ותענית, ויו"ט של פורים מחייב גם במשתה ושמחה, וא"כ אם 
נאמר  פעמים, אם  יו"ט  דין  לנהוג  דיתחייב  אפ"ל  בראשון שפיר  גם  נוהג  היו"ט 
דלענין משתה ושמחה זה וזה שוין ]ולא לשאר מצוות היום, עי' ב"י סי' תרצ"ז[. 
ומלבד זה יש מצות קריאת מגילה שזמנו ביום י"ד וט"ו, ואין היו"ט סיבת המחייב 

של הקריאה, אלא יש מצוה פעם בשנה וזמן קיומו הוא ביום י"ד וט"ו אדר4. 
ומעתה יובן היטב ההבדל בין מצות משתה ושמחה, שאם נוהג גם באדר ראשון 
יש מקום לנהוג פעמים, אבל בקריאת המגילה אין שום סיבה לנהוג פעמים, אלא 

שאם נוהג אף בראשון יכול לצאת בקריאה שקרא בראשון.
 והרא"ש ודעימי' ]כפי שהובא בטור וב"י[ סוברין דאין אדר א' שוה לאד"ב, ואין לו 
דין אדר כלל, ומה דאמרינן בגמ' ושוין בהספד ותענית דאסורין בזה ובזה פירוש 
אם קראו המגילה בי"ד ובו ביום עיברו השנה אסור בהספד ובתענית. ונראה  דאין 
הראש חולק על עצם היסוד, דיסוד יו"ט ומשתה הוא דין קביעות על היום, די"ד 
וט"ו באדר הוקבעו להיות יום שמחה ומשתה, אלא דלא משכח"ל שיום י"ד וט"ו 
יהי' פעמים, דרק י"ד וט"ו של אדר שני הם ימי הפורים, והא דיום י"ד וט"ו דאדר 

2.  וכתב השפ"א עוד שם בתוס' ד"ה ור"א, די"ל דדוקא בדיעבד אי עביד משתה ושמחה בראשון יצא 
כמו בסדר פרשיות למאי דהוי ס"ד לומר דזו"ז שוין, ולפ"ז אפשר דאין נכון לעשות סעודת פורים 
באדר א' כיון דבדיעבד יצא א"כ עי"ז פוטר עצמו מסעודת פורים דשני שהיא העיקר, עיי"ש וזה 

לשיטתו דאין מקום לעשות ב"פ סעודה כמו מקרא מגילה, ודלא כתוס' ושא"ר.
3. והנה איתא בהגדה של פסח והוא במכילתא, 'יכול מר"ח ת"ל ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול 
מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך'. 
ולא אמר ביום  והגדת לבנך  'ואמר אילו אמר הכתוב סתם  וז"ל  ובהגדה של פסח לריטב"א כתב 
ההוא הייתי יכול לדרוש כי שמא מר"ח ניסן אנו חייבים לדרוש זה וכו', ועוד לפי שאמר למעלה 
)שמות י"ג( ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה, לכך הוצרך הכתוב לומר ביום ההוא דמשמע 
בעיצומו של יום' וכ"ה בראב"ן והגדת פסח דורות ובעוד כמה ראשונים ]עי' אוצר מפרשי ההגדה 
שם[, וז"ל הפסח דורות, ובעבור שכתוב בפרשה ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה והגדת לבנך 
שואל ואומר יכול מראש חדש, כיון שהעבודה תלה אותה בחדש, ]א"כ יכול[ שההגדה לבנים תהיה 
מראש חדש, ת"ל ביום ההוא כלומר ביום העבודה ושחיטת הפסח - ביום י"ר ואכילתו בלילה עכ"ל. 
והמשמעות בפסח דורות הוא שלפי האמת זמן ההגדה ביום הקרבת הפסח שזה י"ד בלילה, היינו 
הלילה שלאחריו וכמ"ש. ועכ"פ אם זמן קר"פ הוא מצד שי"ד בניסן היא הסיבה המחייבתו לא היה 
וזמנו הוא בחודש הזה  וע"כ שזה מצוה המחויב מצד עצמו  זמן הפסח,  לומר שמר"ח הוא  שייך 

בי"ד ודו"ק.
4. והנה ברמב"ם )הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה יד( כתב 'מצות יום ארבעה עשר לבני כפרים 
ומתנות  לריעים  מנות  ומשלוח  ומשתה  יום שמחה  להיות  כרכים  לבני  עשר  ויום חמשה  ועיירות 
לאביונים', משמע שקביעות היום די"ד וט"ו ליו"ט היא המחייב שיהי' יום משתה ושמחה, ולא כתב 
כאן קריאת מגילה. ובפרק א הלכה א כתב קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים משמע 
שזה מצוה בעצם ובהלכה ד כתב איזה הוא זמן קריאתה זמנים הרבה תקנו לה חכמים שנאמר וכו'.

 



משתה ושמחה, די"ל דאינן בכלל אלו דשוין ואינן שוין דהא הם שוין רק לחצאים 
דהיינן רק בי"ד ולא בט"ו.

ובאמת בעיקר הדבר יל"ע מדוע הימי משתה ושמחה באדר ראשון הוא רק בי"ד, 
ומ"ש משאר דינין דלא מצינו בהן חילוק זה לעשותן רק בי"ד.

ולפ"ד החת"ס י"ל דבאמת המשתה ושמחה הם זכר לנס, והנה מדרבנן זכרון הנס 
הוא באדר השני, ומאי דעושין זכר לנס באדר ראשון הוא מפני החיוב דאורייתא 
ולפז"נ  שני,  לאדר  לדחות  אין  דאורייתא  החיוב  דאת  החת"ס  וכד'  הנס,  לזכור 
בט"ו  אבל  ישראל,  לכל  הנס  נעשה  דאז  משום  בי"ד  רק  הוי  דאורייתא  דהחיוב 

שנעשה הנס רק בשושן א"כ אין בו ענין לדורות לזוכרו בכל המוקפין.   

ונפ"מ לפ"ז דגם בשנה פשוטה יש חיוב מן התורה לבני המוקפין לעשות סעודה 
בי"ד לצאת ידי החיוב דאורייתא לזכור הנס שנעשה לכל ישראל, שכן נס שושן 

אינו נס של כל ישראל.

אלא דיש לתלות בהשיטות אם יש חיוב סעודה באדר ראשון או לא, דאי יש חיוב 
סעודה ולדברינו הוא מיסוד החיוב דאורייתא לזכור הנס, א"כ כמו"כ יש לעשות 
אבל  דאורייתא,  החיוב  את  לקיים  כדי  במוקפין  גם  סעודה  בי"ד  פשוטה  בשנה 
להשיטות דאין לעשות באדר ראשון סעודה, א"כ מוכח דמצד החיוב דאורייתא סגי 

בהא דאין סופדין ואין מתענין וכד' החת"ס. 

מן  מ"ע  לקיים  כונה  צריך  א"כ  כונה  צריך  דלדאורייתא  מכיון  לפמשנ"ת  אמנם 
אם  בין  שיטה  לכל  וכנ"ל  מדאורייתא,  החובה  ידי  לצאת  דבא  היכא  כל  התורה 
הוא באדר ראשון בסעודה או באיסור הספד ותענית או בשנה פשוטה בי"ד לבני 

מוקפין בסעודה או באיסור הספד ותענית.

הרמ"א סיים דבריו וכתב וטוב לב משתה תמיד, ובאחרונים נחלקו בביאור דבריו 
ומבין  שמתבונן  מי  היינו  לב  דטוב  לומר  דכונתו  והנלענ"ד  טעמו,  לפי  אחד  כל 
את הטובה שמטיב עימו הבוית"ש, ומי שעומד במדרגה זו ראוי לו להרבות קצת 
בסעודה, ומכיון דהסעודה היא זכר לנס ואין מי שבאמת ישמח בנס זה גם ביום 
זו, אלא רק מי שהוא טוב לב משתה תמיד, דהיינו  יום המיוחד לשמחה  שאינו 

שרגיל להכיר בטובות השי"ת בכל עת ובכל שעה.

ומידידי ורעי הרה"ג רבי מיכאל פליישמן שליט"א שמעתי לבאר ד' הרמ"א עפ"ד 
הגמ' בב"ב קמ"ד: וסנהדרין ק': א"ר זירא אמר רב מאי דכתיב כל ימי עני רעים 
זה בעל גמרא וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנה, ולפ"ז י"ל דהנה מהמשנה 
משמע דצריך להרבות בסעודה וכדכ' התוס' הנ"ל דמדקתני אין בין אדר ראשון 
נוהגת  דסעודה  משמע  וכו'  סעודה  קתני  ולא  ומתנות  מגילה  אלא  השני  לאדר 
גם באדר ראשון, אמנם כתבו התוס' דמדברי הגמ' משמע איפכא, דאמרי' ושוין 
בהספד ותענית, ומשמע דבסעודה לא שוין משום שאין נוהגת באדר ראשון, ולזה 
רימז הרמ"א דטוב לב משתה תמיד נאמר על מי שמחמיר לנהוג כהמשנה לעשות 

משתה באדר הראשון. 

הערות לפרשת השבוע
סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם מסכה )ל"ב ח'(

הקשה בספר אפריון עה"ת, שהרי אמרו חז"ל )שבת ק"ה ע"ב(: כך דרכו של יצה"ר 
היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך, עד שלבסוף אומר לו לך עבוד 
זה  ולא היה  ע"ז  ומיד חטאו בעגל שהוא  "סרו מהר"  יתכן שהם  איך  וא"כ  ע"ז. 
בהדרגה של היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך. ועי"ש מה שתירץ.   
ונראה לתרץ, דמש"כ "סרו מהר" לא קאי על מעשה העבירה של ע"ז שעובר עליה 
עשיית  שע"י  התוצאה  על  קאי  אלא  העבירות,  במעשי  ההדרגה  ללא  במהירות 
העגל הם סרו מהר מן הדרך דהיינו שעי"ז סרו מיד מכל התורה כולה, והוא עפ"י 
הגמ' בהוריות )ח' א'(: וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה איזו היא מצוה 
שהיא שקולה ככל המצות הוי אומר זו עבודת כוכבים. והביא רש"י שם את הגמ' 
בחולין )ה' א'( שכל המודה בה ככופר בכל התורה כולה, ובגמ' חולין שם איתא 
היה  בעגל  ע"ז  עד שעבדו  וא"כ אה"נ  לכל התורה.  מומר  הוא  לע"ז  דמומר  נמי 
בהדרגה היום אומר לו עשה כך וכו', אבל כיון שעשו את העגל ועבדו ע"ז הרי סרו 

מהר מן הדרך, דע"י ע"ז כפרו בכל התורה.
אומר  הוא  ברוך  שהקדוש  הוא  ח'(:  )מ"ב  תשא  כי  פר'  רבה  המדרש  ז"ל  והנה 
לירמיה )ירמיה ב' י"ג( כי שתים רעות עשה עמי, ושתי רעות עשו לכך ויתר על 
כ"ב אותיות  והא"ב  ת'  ועד  כ"א דאיכה רבתי שחטאו מא'  ]כמ"ש בפתיחה  כ"ב 
לבד מנצפ"ך – פי' מהרז"ו[, ומהו כי שתים רעות עשה עמי, אנכי ולא יהיה לך, 
הוי סרו מהר מן הדרך אשר צויתים. ע"כ. ובפשוטו מש"כ הוי סרו מהר מן הדרך 
אשר צויתים, הלימוד הוא מ"אשר צויתים" שהקב"ה ציוה אנכי ולא יהיה לך, אך 
לדברינו אפשר שהלימוד הוא מ"סרו מהר", שע"י שעברו על אנכי ולא יהיה לך 

במעשה העגל, עברו על הכ"ב אותיות שזהו כל התורה, וזהו שסרו מהר מן 
הדרך דבמעשה העגל עברו במהירות על כל התורה.

 

ויש להוסיף לפי"ז דמש"כ בפר' והיה אם שמוע )דברים י"א ט"ז - י"ז(: "השמרו 
לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם. וחרה אף 
ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה 
מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם". הוא במידה כנגד מידה, דהיינו שכנגד "סרו 
מהר מן הדרך" הנעשה ע"י "ועבדתם אלהים אחרים", נענשים ב"ואבדתם מהרה". 
אלא  במהירות,  נעשה  ע"ז  מעשה  שאין  מוכח  גופא  שם  הרי  הדברים,  כנים  ואם 
כיון שתהיו אוכלים ושבעים  וז"ל: השמרו לכם,  וכפרש"י שם  זה נעשה בהדרגה, 
השמרו לכם שלא תבעטו וכו'. וסרתם, לפרוש מן התורה ומתוך כך ועבדתם אלהים 
אחרים וכו'. ע"כ. וא"כ בע"כ שרק התוצאה היא בבחינת "מהר" וזהו הכפירה בכל 

התורה כולה, והעונש של "ואבדתם מהרה" הוא כנגד זה.
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

"זה יתנו"
פרש"י הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו, 
נראה לבאר הא דפרש"י כמין מטבע וכו', ואילו גבי מנורה לעיל )כ"ה מ'( פרש"י 
מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה עד שהראה לו הקב"ה מנורה של אש, ולא 

כתב כמין מנורה של אש. 
די"ל דהא איתא בחגיגה יב: זבול שבו ירושלים ובית המקדש, ומזבח בנוי ומיכאל 
נמי  איתא  מעלה  של  בבהמ"ק  ובפשטא  קרבן,  עליו  ומקריב  עומד  הגדול  השר 
למנורה והיא של אש, וי"ל דהראה לו מנורה זו, הלכך לא כתב רש"י כמין וכו', אבל 

מטבע של אש בודאי ליתא למעלה, וע"כ פירש דהראה לו כמין מטבע של אש.  
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "כל העבר על הפקדים" )ל', י"ג( במתני' שקלים )פ"א מ"ד( אמר רבי יהודה העיד 
בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא אמר לו רבן יוחנן בן זכאי לא כי אלא 
כל כהן שאינו שוקל חוטא וכו'. ובירושלמי שם )הל' ג'( כל העובר על הפקודים ר' 
יהודה ור' נחמיה חד אמר כל דעבר בימא יתן וחרנא אמר כל דעבר על פיקודייא 
יתן מאן דאמר כל דעבר בימא יתן מסייע לר"י בן זכאי מ"ד כל דעבר על פיקודייא 
יתן מסייע לבן בוכרי. ויל"ע דמדברי בן בוכרי משמע דדוקא הכהנים פטורים, וכן 
משמע מדברי ריב"ז שלא נתן טעם אלא מדוע הכהנים פוטרים עצמם אך לא על 
היו  לויים שלא  גם  לכאו'  על הפקודים ממעטת  דהעובר  הילפותא  ואילו  הלויים, 

במנין כל ישראל.
]דכתיב שלש פעמים  נאמרו בפרשה  ט"ו( דשלש תרומות  )ל',  כאן  ב. כתב רש"י 
על  לכפר  נאמר  ובה  לקרבנות  תרומה  השנית  האדנים,  תרומת  אחת  ה'[,  תרומת 
ויל"ע מדוע כתב את  בנדיבות הלב,  נפשותיכם, שלישית תרומת המשכן התלויה 
תרומת המשכן כשלישית והא היא נאמרה ראשונה. וכאן י"ל דזהו משום דפשטיה 
מחצית  הן  והקרבנות  האדנים  של  התרומות  ושתי  השקל  במחצית  מדבר  דקרא 
אלא  לה  דרשינן  לא  כך  ומשום  השקל,  מחצית  אינה  המשכן  תרומת  אך  השקל, 
אחר הדרשה על שתי התרומות האחרות. אך גם בפרשת תרומה כתב רש"י דשלש 
בטעם  וצ"ב  לבסוף,  המשכן  תרומת  את  כתב  שם  וגם  בפרשה  נאמרו  תרומות 

הדברים.
ג. עוד יל"ע בענין הנ"ל, דרש"י כתב דהשלישית היא תרומת המשכן, ואילו בפעם 
השלישית דכתיב תרומת ה' כתיב "לתת את תרומת ה' לכפר על נפשתיכם" )ל', 
ט"ו( וכתב רש"י הנ"ל דזה מרמז על מחצית השקל דקרבנות הבאים לכפר, וא"כ 

היה לו לומר דתרומת ה' השניה מרמזת על תרומת המשכן. 

תגובות
הרב שמואל מנחם כהן שאל ד' קושיות יפות על סדר ציוי הדברים למלאכת המשכן 

ואנסה לתרץ קצתן.
כיון  לומר  יש  במנורה,  משא"כ  הפנים  לחם  עם  השלחן  גבי  הקרא  שפירש  הא 
דמנורה מבין כל אחד שנעשה להאיר ולכן לא הוכרח לפרשו, משא"כ שולחן הרי 

ראוי גם לאכול עליו וכדומה ולכן פירש מיד מטרתו.
הא דנצטוו במלאכת המשכן לשמן ולא לסולת יש לחלק דאע"פ דשמן למאור אינו 
ממש למלאכת המשכן, מ"מ כיון שנעשה להאיר למשה ככתוב במדרש תנחומא 

א"כ הוא חלק מבנין המשכן, משא"כ סולת ללחם הפנים הוי כמו כל הקרבנות.
ג' יהי רצון לפני ג' תפילות, יש לדייק בלשונו  מה שהבאתם מביאור הלכה לומר 
שיש לומר לפני מנחה כשם שזיכיתני לראות כשהחמה במזרח כן זכיתי לראותה 
במערב, דאינו לשון נופל על לשון, דאם מתחיל לומר שזיכיתני לראות כשהחמה 
א"כ יש לו ג"כ לסיים כן זכיתי לראות כשהחמה, ועוד דזה שייך רק לאלו המתפללים 
עם דמדומי חמה אולם כשמתפללים מקודם וכל שכן מנחה גדולה א"כ עדיין לא 
זכה לראותה במערב וצ"ל בלשון בקשה כן זכיני, ועיין עוד בירושלמי ומדרש רבה 

דקדוקים בזה.
הרב דוד אריה שלזינגר 



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. כתב השל"ה כשאומר איזהו מקומן או במה מדליקים או פיטום הקטרת 
יעשה קול נגון דמשניות ע"ש ]מ"ב סי' נ' ס"ק ב' [

 ב. עלינו לשבח- ואומרים אחר סיום התפילה עלינו לשבח מעומד ויזהר 
יושיע" יפסיק מעט קודם שיאמר  לאומרו בכוונה, וכשמגיע אל "אל לא 
"ואנחנו כורעים וכו'' ] רמ"א ס"י קל"ב סעיף ב'[ וצריך לכרוע שלא יהיה 
כל  נראה ככופר ח"ו ]מ"ב ס"ק ט'[ ויש לומר "עלינו" באימה וביראה כי 
צבא השמים שומעים, והקב"ה עומד עם פמליא של מעלה וכולם עונים 

ואומרים " אשרי העם שככה לו אשרי העם וכו" ] מ"ב ס"ק ח'[

 ג. שימוש בכהן- אסור להשתמש בכהן אפילו בזה"ז, דהוי כמועל בהקדש 
אם לא מחל על כך )רמ"א סוף ס"י קכ"ח( אבל אם מחל מותר ליתן רשות 
אא"כ  רשות,  ליתן  יכול  שאינו  שאומר  מי  ויש  בו.  להשתמש  לישראל 
יש לו איזה הנאה כגון בשכר, או אפילו בחינם לאדם חשוב שהוא חפץ 
לשמשו ונהנה מזה. אבל אם אין לו שום הנאה מזה אין יכול למחול דאע"ג 
וטוב להחמיר לכתחילה.  דכבוד יוכל למחול, שימוש ענין של בזיון הוא, 

ולהשתמש בהם שירות בזויות בודאי יש להזהר. ]מ"ב ס"ק קע"ה[

]בסוף הדין  ד. הרחקה מתינוק שלכלך- בהקדמה של המ"ב לסימן ע"ט 
השביעי[ נראה שנוטה לפסוק דצואה מכוסה מיקרי ריח רע שיש לו עיקר, 
וממילא יש לו דין צואה מדאוריתא שבעי להרחיק ד' אמות ממקום שכלה 
הריח.  ולכן תינוק שלכלך לא סגי לברכות ולתורה להרחיק עד מקום שלא 

מריח, אלא צריך להרחיק ד' אמות ממקום שכלה הריח.

י"ד[ שמקורם  ]סימן מ"ו ס"ק   ה. מאה ברכות בשבת- ע"פ דברי המ"ב 
באחרונים, יוצא שבימינו חסרות לפחות 20 ברכות בשבת לחשבון חובת 
מאה ברכות. ]ולחלק מהפוסקים חסרות 24 ברכות[ ומי שלא מוסיף עוד 
עשר ברכות לפחות על ידי מיני פירות ומגדים או ברכות הריח, בד"כ לא 

מגיע לחשבון מאה ברכות.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

ויקהל – שמן המשחה
פקודי – שמחת סיום

תשובות לקושיות הרב שמואל כהן ]מאחד הת"ח שליט"א[
א. נראה דחלוקין ביסודן דין המנורה והנרות מדין השולחן ולחם הפנים, דהשולחן אין 
לו משמעות בפני עצמו רק עבור הלחם אך בלא לחם לא הוי מידי, ולכך דרשו דהתמיד 
האמור גבי הלחם הוי תמיד ממש, ]ואיכא למ"ד דאין מחליפין אותו אלא כעקב לצד 
להרבה  ס"ל  ולהכי  הנרות  בלא  אף  בפנ"ע  משמעות  לה  יש  המנורה  משא"כ  גודל[, 

ראשונים דביום ליכא נרות כלל, ודרשו דתמיד הוי רק בלילה ולא ביום.
לחם  מצוות  נכתבה  אמאי  הדר"ג  שהק'  העצומות  הקושיות  את  לתרץ  יש  ולפ"ז  ב. 
המשכן,  עשיית  לאחר  אלא  נכתבה  לא  המנורה  והדלקת  המשכן  עשיית  גבי  הפנים 
והיינו כהנ"ל דמצוות לחם הפנים יסודה בדין השולחן עצמו דלא הוי שולחן בלא לחם, 
משא"כ הדלקת הנרות לא הוי מדין המנורה בעצמה רק דהוי דין נוסף על המנורה הלכך 

לא נכתבה בהדי צווי המשכן בעצמו רק לאחריו.
בעינן לחם,  חיובו דמחמת השולחן  נוסף בלחם הפנים דמלבד  דין  יש  זאת  ג. מלבד 
כמו"כ יש בו חיוב נוסף דהוי עבודה בפנ"ע והוי כמנחה, ונמצא דמצד השולחן לחם 
בספר  מקומו  עיקר  הלכך  עבודה  דהוי  כיון  ומאידך  המשכן  בעצם  טפי  שייך  הפנים 
ויקרא בפרשת אמור, וכיון דיש בו דין עבודה דהוי מנחה הלכך לא נצטוו להביא את 
יוצאין בו ידי  הסולת תוך כדי הקרבת המשכן דאם כן לא הוי מתרומת הלשכה ואין 

חובת הציבור דמחמת העבודה.
ד. ולא דמי לשמן דלא הוי עבודה כלל ]וכמבואר דהדלקה כשרה בזר[, והלכך שפיר יש 

להביא השמן בהדי נדבת המשכן דלא הוי כחיוב הקרבנות וכנ"ל.
ה. מצוות הקטורת חלוקה מכל הקרבנות דהא לא בא לרצות כלל, והא דלא נצטוו עליו 
רק לאחר המשכן מבואר בספרים דה"ט דהוא מסמל את השראת השכינה שבישראל 
וכדכתיב כי בענן אראה על הכפורת, ולכך לא הוי אלא לאחר גמר כל מלאכת המשכן, 
נצטוו על  כדין עבודה בעלמא, הלכך  ולא רק  דיסודו עבור השראת השכינה  כיון  אך 

הבאתו כבר בתחילת נדבת המשכן דלא הוי צורך עבודה גרידא רק מדין המשכן נמי.
ו. ואכתי צ"ב מ"ש מלחם הפנים דכיון דחיובו מדין עבודה נמי הלכך לא הוי 

בכלל נדבת המשכן וכנ"ל, דלכאו' ה"נ כיון דסו"ס הוי עבודה א"כ אמאי 
בא בהדי נדבת המשכן, וצ"ע לע"ע.

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

בשבח והודיה להשי"ת
הננו מתכבדים להזמין את

כל ידידנו ומכרינו 
לשמחת בר המצוה של בנינו בכורנו

ישראל נ"י
העליה לתורה תתקיים בבית הכנסת "חזון איש"

התחלת התפילה בשעה 7.30
קידושא רבא לאחר התפילה

בשמחתכם ישמח לבנו
מנחם מנדל לבנטל ורעיתו

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


