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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 –אשרי האיש 

פנינים והארות 

מכל הדורות / 

ישראל אברהם 

 קלאר
אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

המזמור הזה משובח מכל המזמורים 

 וח"ט(ש' מד)

האם אנו  –אשרי ה"איש" 

 בכלל לא בטוח... ?אנשים
כולנו "אנשים". זוהי הנחת היסוד 

שכולנו מניחים מבלי להסס רבות. 

חכמינו: "במקום ברם, הלוא לימדונו 

שאין אנשים השתדל להיות איש" 

ה(, הרי שכדי להיות מ" בפ")אבות 

"איש" נדרשת השתדלות! גם על 

ג( "כולם  המרגלים נאמר )במדבר יג,

אנשים", וגם שם הכוונה לחשובים 

ובעלי שיעור קומה. במקומות רבים 

מצאנו בדברי חז"ל שההגדרה "איש" 

; .גיש בכוחה גם למעט "קטן" )ערכין 

ועוד(. מסתמן איפוא שגם אם אתה 

איש, כלל לא מובטח לך שאתה 

 "איש"... אז מה זה בעצם "איש"??

האשה נקראת בשמה: "אשה", כי 

מאיש לוקחה זאת. לעומת זאת לגבי 

שם "אדם" ההפך הוא הנכון: האדם 

נקרא "אדם" כי הוא נלקח מן 

האדמה... כמובן שהמשפט האחרון 

צה, שכן עיקרו נועד לתפארת המלי

אשת ה"אדם" אינה "אדמה" אלא... 

"אדם"... מקרא מלא הוא בפרשת 

ב(: "זכר ונקבה בראם,  בראשית )ה,

ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם 

ביום היבראם"... הרי שגם האשה שמה 

 נקוב בפי הבורא יתברך שמו: "אדם".

בדרשות חז"ל מוצאים אנו אף מעבר 

לפי דרשותיהם מתפרש הפסוק , לכך

אדם' ששמם של  שמם את יקרא'ו

 הזכר והנקבה "יחד" הינו "אדם". 

 שם תואר ושם עצם

מעניין לברר כיצד אכן תוסבר 

העובדה המעניינת שלמלה "איש" 

ישנה צורת נקבה, ואילו למלה "אדם" 

 אין?! מהי העילה לשינוי זה?

המלבי"ם )אילת השחר פרק לא 

( מזכיר לנו הנחת יסוד אשר 1ועוד

סוגיה זו: יש "שם עצם"  שופכת אור על

ויש "שם תואר". "שם העצם" הוא שמו 

של העצם עצמו, ולעומתו "שם 

התואר" בסך הכל מתאר מצב של 

העצם. זהו שמו של העצם כאשר 

העצם יהיה נתון במצב מסוים העונה 

  2לרשימת קריטריונים.

שם העצם של האדם הינו "אדם". 

"איש" זה לא שם עצם, "איש" זה רק 

ר", וכמו, לשם ההמשלה: "שם תוא

"חכם" "טיפש" ודומיהם. במובן 

המצומצם לא כל אדם הוא "איש", רק 

. גם מי שהוא בעל שיעור קומה

מדקדקים רבים הסכימו עם הקביעה 

כמו כן, בין  ש"איש" חשוב מ"אדם".

ההגדרות הנצרכות כדי להיקרא "איש" 

בוגר  ,נכלל גם הצורך להיות "גדול"

 בשנים.  

ביתר קלות מדוע ל"איש" מעתה נבין 

יש צורת נקבה ול"אדם" לא: בדיוק כפי 

של"גפן" או ל"בית" אין צורת נקבה, 

ול"חכם" ו"טיפש" יש... שם העצם 

                                                             
, בספרו "התורה והמצוה", לת פרשת ויקראיתח 1

 ובעיקר בחלק "תורה אור", ועוד.
"ם מצביע על העובדה שאף בקרב בעלי המלבי 2

החיים מצאנו תופעות מקבילות, וכדוגמת 

ה"שור" וה"פר", שנקבת ה"פר" נקראת "פרה", 

ונקבת ה"שור" אינה "שורה"... והקבלה נוספת 

פר: שם "אדם" ניתן –איש לבין שור–בין אדם

לאדם כבר מיומו הראשון, "ויקרא את שמם אדם 

וא רק מי שהוא ביום הבראם", ואילו "איש" ה

כבר גדול, כדברי חז"ל הנזכרים. אותו הדבר 

פר: שור בן יומו קרוי שור –בדיוק הוא לגבי שור

)ב"ק סה,ב, מויקרא כב,כז "שור וגו' כי יולד"( ופר 

בן ג' שנים )ר"ה י,א(. המלבי"ם מרחיב כדרכו 

 ועומד על כל פרטי החילוקים.

, ואילו שם התואר 3כולל את כל המין

תלוי בקריטריונים נוספים, ביניהם: זכר 

. בכך מאיר המלבי"ם את 4או נקבה

 עינינו ופותר את התעלומה.

יף ששם "אדם" אינו המלבי"ם מוס

מורה בהכרח על "בן המין" אלא על 

המין עצמו, כללות האנושות )ליתר 

  .5ת"...(ּודיוק: "האדמ

/  שפירתא הלכתא

, שפירא פינחס הרב

אב"ד ביד"צ שערי 

שלום )בית שמש(, 

                                                             
מציעא קיד,א( "אתם קרוים -דרשת חז"ל )בבא 3

אדם ואין עובדי כוכבים קרוים אדם" אינה 

 –לפי פשוטו  –מפריכה את עובדה זו, שכן 

משמעות הדרשה הינה שעובדי הכוכבים אינם 

מתייחסים כלל ל"מין" האנושי, כדרשת חז"ל 

ם –החמור  עם פה לכם "שבו לחמור"  הדומה עַּ

 )יבמות סב,א; ועוד; מבראשית כב,ה(.
בהגדרה הערה: מה ש"אשה" אינה נכללת  4

"איש" זה לא בגלל שהיא לא ראויה לתואר 

"איש", עובדה שגם היא "אשה", אלא שמאחר 

ו"איש" הוא רק שם תואר, כפי שמוכח ממה 

שאינו כולל את קטן ודומיו, אם כן ממילא אם 

מדובר בנקבה היא תקבל את שם תואר זה 

ב"הטייה" המתארת שהיא נקבה: לשון נקבה. 

 ראה את כל זאת להלן.
כך נוכל אולי גם להבין מדוע צורת הרבים של ב 5

המלה "אדם" אינה "אדמים", אלא לכל היותר 

"בני אדם", שאת זאת אפשר לפרש ש"בני אדם" 

פירושו אינו בדוקא "בני אדם הראשון" אלא "בני 

 דימו וכבר'האנושות", בני ה"אדם"... 

 לעולם והאדם, גדול לאדם העולם הפילוסופים

 .(ג אות, ד , מאמרהכוזרי )לשון 'קטן

עיקרון זה מתקשר במקום מסוים עם הבנת חז"ל 

שפירוש "ויקרא את שמם אדם" נאמר לאדם 

וחוה "יחד", הרי שחז"ל הקדושים הבינו את 

משמעות פסוק זה שה' קרא לכללם יחד בשם 

 "אדם".

 



 

 2עמ' 

 בריתי ת"שו ס"מח

  שלום ו"ח
תרומה מגויים להפצת 

 תורה
חו ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ רוָמה  דַּ ִלי תְּ

ֶבּנו ִלבֹו ִתקְּ  ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִידְּ אֵּ חו ֶאת מֵּ

רוָמִתי  )כה, ב( תְּ

גיורת שמפיצה עלון תורני עשה במ

בקביעות, וכעת רוצה אחיה הגוי 

לתרום כסף עבור הדפסת העלון, 

לקבל את  ושואלת האם מותר לה

 התרומה.

ושורש השאלה היא האם תרומה 

לצדקה  ומהלהפצת דברי תורה ד

)כנפסק  שאסור ליטלה מן הגוים

בשלחן ערוך יורה דעה סימן רנד( 

מטעם שע"י כך שתהיה לגוי התורם 

זכות מצות צדקה תיגרם הארכת 

נפסק באורח למה ש ומה, או שדהגלות

שמותר לקבל מגוי  חיים )סימן קנד(

 כמו תרומה לצורכי בית כנסת

לבית  מהם נדרים ונדבות םשמקבלי

 .המקדש

נדון זה קפה ראשונית נראה שובהש

 לתרומה לצורכי בית הכנסת. דומה

אך אחר ההתבוננות ברור שהאמת 

אינה כך, כיון שטעם החילוק בין צדקה 

משום ש'נדרים הוא לנדרים ונדבות 

הג' אשיר"י  ונדבות אין באין לכפר'

)ב"ב פ"ק סימן לו( בשם המהרי"ח 

, ממגדינבורג בשם רבו ר' אברהם

מנדרים  יותרמכפרת  היינו שצדקהד

איסור בצדקה יש רק ונדבות, ולפיכך 

חשש היותר מחמת שבצדקה קיים 

שתהיה להם מחמת כך זכות שתימשך 

, משא"כ בנדבות לבית מלכותם

 .המקדש

'אמר נאמר  ובגמרא בר"ה )י"ח ע"א( 

רב יונתן, מנין לגזר דין שיש עמו 

שבועה שאינו נקרע, שנאמר "ולכן 

יתכפר עון בית נשבעתי לבית עלי אם 

עלי בזבח ובמנחה", אמר רבה בזבח 

ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר 

בתורה, אביי אמר בזבח ומנחה אינו 

מתכפר אבל מתכפר בתורה ובגמילות 

חסדים... תנו רבנן משפחה אחת היתה 

ח "בירושלים שהיו מתיה מתין בני י

שנה, באו והודיעו את רבן יוחנן בן 

חת עלי זכאי, אמר להם שמא ממשפ

אתם דכתיב ביה "וכל מרבית ביתך 

ימותו אנשים", לכו ועסקו בתורה וחיו, 

הלכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קורין 

 אותה משפחת רבן יוחנן על שמו'.

שעסק  פירושמבואר בגמרא בהרי 

התורה מכפר יותר מזבח ומנחה, ולפי"ז 

הפצת דברי תורה שהיא כעסק התורה 

אמר הנממש ואף יותר מכך עפ"י 

 וודאי 'גדול המעשה יותר מהעושה'ש

אין לדמותה לתרומה לבית כנסת ש

שמותרת, אלא יש לדמותה לתרומת 

 .צדקה לעניים ואף יותר מכך

בדברי רבה ורבי יוחנן שהלא ועוד, 

נראה שרק עסק התורה מכפר לבית 

עלי, ולאביי עסק התורה ביחד עם 

גמילות חסדים, וברור מזה שעסק 

מגמילות  לפי כולם התורה לחוד עדיף

חסדים לחוד, וממילא נלמד כ"ש וק"ו 

שאסור ליתן לגוי זכות גמילות  ממה

חסדים וצדקה שכ"ש וק"ו שאסור ליתן 

לו זכות בהפצת תורה, וזה פשוט 

 וברור.

, הלכהויוצא מזה עוד חידוש ל

שמותר לקבל מן הגוים  שלמרות

תרומה לחפצי בית הכנסת, אך לצורך 

משים לבית קניית ספר תורה וחו

 הכנסת אסור.

 shapirapinchas@gmail.comלתגובות: 

02-5503055 

 הרב/  הרגשים

 נקי יהודה
תֹוךְּ ' ן ִלִבי בְּ כַּ ֶנה ִמׁשְּ  ֶאבְּ

ִזיווֹ  ן, לְּ בַּ ִריב ָקרְּ קְּ  לוֹ  אַּ

ִׁשי פְּ ִחיָדה נַּ יְּ  'הַּ
ָׁשכַּ  ָדׁש וְּ ָעשו ִלי ִמקְּ תֹוָכםוְּ ִתי בְּ )כה,  נְּ

 ח(

מהותו של יהודי עובד ה' הוא 

כמד"א בזוה"ק )תק"ז ו כב:( "זכאה 

איהו מאן דמתקן לה דירה נאה 

אשרי הוא מי שמתקן בלביה", תרגום: 

. 'דירה' מסמלת לה דירה נאה בלבו

את המקום הטבעי שבו האדם גדל 

ומתפתח, ובה מוצא הוא את מרגועו 

כל כוחות נפשו ומנוחתו, ומשקיע את 

איש אשר עם  -לשכללה בפאר והדר 

לבבו, בעבור יוכל להפיק ממנה את 

מירב התועלת וההנאה שיש בכוחה 

 לספק עבורו.

כן הוא בענייני עבודת ה', העולם 

הרוחני מוכרח להיות אצל האדם ממש 

כעין דירה נאה,  שמכין ומכשיר בעצמו 

מקום קדוש וטהור, גבוה ומרומם מכל 

ם הזה. ובכל עת משתוקק הבלי העול

ומצפה לחסות בצילה, וזאת משום 

שרק הרי חש הוא שחוזר למקוריותו 

וטבעו, ומקבל השראת שלווה מנוחה, 

מיגיעתו ועמלו. וכלשון הפיוט )'לך 

אלי'( "ששון לבי ואור עיני, ומעוזי 

וחמדתי. ומרגועי ושעשועי, מנוחתי 

ושלותי". לזמנים בהם הוא מתעלה 

ת ה', הוא מצפה ומתרומם בעבוד

 ומייחל תמיד בכל יום.

חילוק והפרש גדול יש בין עובד ה' 

ם לאשר לא עבדו, וכנאמר " ְבתֶּ ְושַׁ

ם יתֶּ ד ֱאלֹ  ...וְראַּ ין ֹעבֵּ ר ֹלא קַּ בֵּ ֲאשֶּ ים לַׁ

" )מלאכי ג, יח(. עובד ה' הרי כל ֲעָבדוֹ 

עצמו ובשרו כנועים הם לעבודת ה' 

וחייו מתנהלים בדרך העבודה, ואף כי 

כן שאינו באופן מושלם שייך לכל ית

העניינים הרוחניים, אכן עכ"פ יש 

בתוכו עניינים מיוחדים שכולם קודש 

לה', ואינו מעיז פניו לגעת בהם אפילו 

כמלוא נימה. ולעומת זאת 'אשר לא 

עבדו' אין מהמדובר ח"ו ברשע אלא 

אף אחד שמקיים תורה ומצוות, אך 

הכל נעשה אצלו מקופיא כמצוות 

מלומדה ואין לו קשר ושייכות אנשים 

נפשית ופנימית לכל זאת, ונמצא עובד 

 עצמו ולא את בורא העולם.

ולצורך זאת נתן הקב"ה לעמו ישראל 

את מצוות התורה, שבכוחם להשריש 

ולהעמיק באדם את יהדותו 

במחשבותיו, ברצונותיו, בשאיפותיו 

ובמעשיו. וכדברי הרמח"ל )דרך ה', 

אחת מהן  פ"ד,ה( 'כלל המצוות: כל

מכוונת אל תכלית הקנות באדם 

והעצים בו אחת ממדרגות המעלה 

האמיתית'. וחזינן שלכל מצוה מתלווה 

שפע רוחני הנשפע לאדם הדומה לענין 

 המצוה.

וזה היה דבר ה' אל משה רבינו 

ל ְויַּ )שמות כה(: " ְשָראֵּ ל ְבנֵּי יַּ ר אֶּ בֵּ ְקחו דַׁ

ר  יש ֲאשֶּ ת ָכל אַּ אֵּ י ְתרוָמה מֵּ מו לַּ ְדבֶּ יַּ

י ת ְתרוָמתַּ ְקחו אֶּ בֹו תַּ י  ...לַּ ְוָעשו לַּ

י ְבתֹוָכם ְנתַּ ְקָדש ְוָשכַׁ ֲעשו... מַּ ן תַׁ ". ְוכֵּ

רצון העליון היה שבתוככי העולם הזה 

החומרי יהיה לו ית' מקום קדוש הראוי 

להשראת השכינה, ויתקיים בכך 

תכלית בריאת העולם. ובשביל להקים 

קים לנתינת התרומה מקום קדוש זקו

של עם ישראל, שמביאים בנדבת לבם 

את כל הדברים היקרים להם מכל 

 ותורמים אותו למען מטרה נעלית זאת.

ובמלבי"ם )שם( כתב בלשונו הזהב: 

 לו יבנה אחד שכל תעשו וכן וצוה'

 צמועת א יכין כי, לבבו בחדרי מקדש

'. עוזו לשכינת ומעון' לה מקדש להיות

יווי להקים את והיינו שמלבד הצ

המשכן בפועל שבו תשרה השכינה 

לכל ישראל, יש ציווי לכל אחד ואחד 

מישראל לבנות לעצמו בית מקדש מעט 

 חרדים ספרבתוככי לבבו. וכמש"כ ב
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 3עמ' 

י ְבתֹוךְ ( 'ז"פ "ת,ל מצוות) בַּ ן לַּ ְשכַׁ  מַּ

ְבנֶּה יווֹ  אֶּ ן, ְלזַּ יב ָקְרבַׁ ְקרַּ י לוֹ  אַׁ  נְַׁפשַּ

יָדה ְיחַּ חייהם של  זה היה תשוקת ,'הַׁ

עבדי ה' בכל הדורות, לבנות לעצמם 

בית ומשכן לה' שישרה בו שכינתו, 

ולהקריב בתוכו קורבנות לריח ניחוח 

 אשה לה'.

וע"ז דוד המלך ע"ה אומר בתהילים 

)תהלים סג( בהיותו במדבר יהודה: 

ָך ָצְמָאה-ים אֵּ קַּ ֱאלֹ " ֲחרֶּ ָתה ֲאשַׁ י אַׁ ְלָך  לַּ

ה ְלָך ְבָשרַּ  י ָכמַׁ ְפשַּ יתַּ  ...ינַׁ ש ֲחזַּ ֹףדֶּ ן בַׁ יָך כֵּ

ךָ  ְראֹות ֻעְזָך וְכבֹודֶּ ", הדבר היחיד לַּ

שיכול לסייע בעדי לעבור את המדבר 

הנורא הזה, הוא הכמיהה והצמאון 

 למקדש אשר אראה עוזך וכבודך. 

/  שמואל ויאמר

 שמואל' ר ג"הרה

 מראשי, גנוט ברוך

 התורה אור ישיבת

 ס"מח, אלעד -

' שמואל ויאמר'

  ס"שאו
נדרי צדקה בתרומה 

 בכרטיס אשראי
ת ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ  אֵּ רוָמה מֵּ חו ִלי תְּ ִיקְּ ר וְּ

רוָמִתי חו ֶאת תְּ ֶבּנו ִלבֹו ִתקְּ  )כה, ב( ִידְּ

התורם צדקה דרך כרטיס האשראי, 

וכעת רוצה לבטל תרומתו או לשנותה 

לצדקה אחרת. האם יכול לעשות זאת 

ליד  מדין "נדרי צדקה" ומדין "הגיע

גבאי"? ובזה נברר דין "הגיע ליד גבאי" 

ואופניו, והמסתעף לדיני ביטול 

 התרומה באופנים שונים.

 נביא כאן דו"ד כדרכה של תורה:
א בר"ה ו' א' אמרי' גבי צדקה ד"בפיך" 

זו צדקה, וע"כ אמרי' דאמירה לצדקה 

מחייבתו ליתן הממון לצדקה, והרמ"א )יו"ד 

ו ליתן איזה סו"ס רנ"ח( כ' דאם חשב בלב

דבר לצדקה, חייב לקיים מחשבתו ואין 

צריך אמירה, אלא דאם אמר כופין אותו 

לקיים. וי"א דאם לא הוציא בפיו אינו 

כלום, והעיקר כסברא הראשונה. וראה 

בשו"ע הגר"ז )מכירה ומתנה ד'(. וע"כ כ' 

השו"ע )יו"ד רג,ד ורנז,ד( שהפוסק ממון 

ד( כ' לצדקה יאמר "בלי נדר", והש"ך )רד,

שצריך לומר בפירוש "בלי נדר" וכן בשל"ה 

)שער האותיות אות ר(. והרוצה לבטל 

קבלתו, צריך התרה ככל נדרים, כמש"כ 

השו"ע )רנח,ו( ומ"מ אין לחכם להתיר נדרו, 

משום הפסד עניים, כמש"כ בשו"ת הרדב"ז 

קלד(, או משום דבעי' -)ח"ד סי' אלף רד

ט פתח או חרטה, ואין ראוי לאדם להתחר

על מצוה שכזו, כמש"כ בשו"ת הרלב"ח )סי' 

ד(. וע"ע בחכמת אדם )כלל ק' סימן ו'( 

ובשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' סז( ובשו"ת בית 

יצחק )יו"ד ח"ב סי' ע"ח(, בשו"ת אמרי 

יושר )סי' ס"ז( ובשו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' 

 ל"ט(.

ב ונביא בזאת בפירוט דין "הגיע ליד 

. אמר ליה ההוא גבאי", וכדלהלן: ב"ק לו,ב

גברא הואיל ופלגא דזוזא הוא לא בעינא, 

נתביה לעניים. הדר אמר ליה ניתביה 

ניהלי, איזיל ואברי ביה נפשאי. א"ל רב 

יוסף כבר זכו ביה עניים, ואע"ג דליכא 

עניים, הכא אנן יד עניים אנן, ופרש"י: "רב 

 יוסף הוה גבאי, בשלהי החובל )צג,א(".

"וא"ת בלא יד ובתוד"ה יד עניים כ': 

עניים נמי מחייב צדקה באמירה, כדדרשינן 

בפ"ק דר"ה בפיך זו צדקה. וי"ל דכמו שאין 

אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ה"נ אין 

אדם נותן צדקה דבר שלא בא לעולם, 

וכשאמר ניתביה לעניים הוי זה החוב כמו 

שלא בא לעולם, וכן אם היה אומר נתביה 

נהי שאם להקדש לא היה הקדש קונה. ו

היה אומר חוב זה לכשיבוא לידי אתנהו 

להקדש או לצדקה, דומה שמתחייב מטעם 

נדר. אבל זה לא אמר כן, אלא אמר תנהו 

לעניים ולא נדר", עכ"ל. והיינו דלהתוס' 

כיון דהתחייב על דבר שלא בא לעולם לא 

חשיב כנדר ולהכי בעי' להא ד"יד עניים 

כ'  אנן". והרי"ף )שם יח,א מדפי הרי"ף(

בדומה לזה, וז"ל: "דהאי דאיצטריך רב יוסף 

הכא למימר ואע"ג דליכא עניים הכא 

דליזכו ביה, אנן יד עניים אנן. דאלמא אי 

לאו הכי הוה מצי למהדר ביה, לאו משום 

דדין עניים כדין הדיוט דמי, אלא משום 

דההוא פלגא דזוזא לאו ברשותיה הוה קאי 

כל  דהא לא אתא לידיה, כדאמרי' אמר רב

ממון שאינו יכול להוציאו בדיינים והקדישו 

אינו קדוש וכו', ושמעינן מינה דבמטלטלין 

אפילו ממון שהוא יכול להוציאו בדיינין 

והקדישו אינו קדוש, ומשו"ה א"ל רב יוסף 

אנן יד עניים אנן, דלא גרע מדינא דהדיוט 

דקני במעמד שלושתן, אבל מידי דאתי 

ם, כבר זכו ברשותיה ואמר הרי הוא לעניי

ביה עניים ולא מצי למיהדר ביה כדאמר 

"בפיך" זו צדקה", עכ"ל הרי"ף. והיינו 

דהחסרון בנדו"ד הוא מפני דאינו ברשותו, 

 הגם דיכול להוציאו בדיינים.

ובעל המאור שם הביא לד' רב האי גאון 

דפליג ע"ד הרי"ף וס"ל דדין אינו ברשותו 

. הוא דוקא במסרב ליתן לו, אך לא בנדו"ד

דאם לא כן הוא, אזי אף ע"י מעמד שלושתן 

לא קני בהקדש וק"ו בהדיוט. ופי' רב האי 

ז"ל דאע"פ דע"י "בפיך זו צדקה" נילף 

דהאומר ליתן לצדקה חל נדרו, ועובר ב"בל 

תאחר" אם לא שילם נדרו, מ"מ בי"ד לא 

מצו למיעבד ליה מאומה, ורק אחר דקני 

במעמד שלושתן מצי בי"ד לאפוקי ממונא 

מיניה. ואמנם הרמב"ן במלחמותיו כ' דודאי 

דאין אדם יכול להקדיש דבר שאינו 

ברשותו, אף שמחזיקו אינו מסרב ליתן לו 

הממון, והוכיח כן בכו"כ ראיות. ולדבריו 

בדעת רב האי י"ל דכיון "דהאי גברא לאו 

אקדושי אקדשה, מדלא קאמר תהא 

לעניים, אלא נודר הוא שאמר עלי ליתן 

י בנזקי לעניים ויתננה המזיק סלע שחייב ל

להם ואינה קדושה ביד המזיק כלל, לפיכך 

מן הדין היה יכול לחזור בו. אלא כיון 

שאמר במעמד רב יוסף למזיק תננה לעניים, 

קנו ואין יכול לחזור בו וכו', אבל מעולם לא 

עלה על דעת חכם שיוכל אדם להקדיש 

 דבר שלא זכה בו", עכ"ד.

עת ר"ח, וז"ל: והתוס' הנ"ל הביאו לד

"ור"ח פירש שזה לא היה רוצה לחזור בו מן 

הצדקה, אלא היה רוצה ללוותו לפי שעה 

ולהחזיר אחר לעניים תחתיו. וא"ל רב יוסף 

דיד עניים אנן וזכינן בו במעמד שלושתן. 

ואמרינן בפ"ק דערכין )ו,א( האומר סלע זו 

לצדקה, עד שלא בא ליד גבאי מותר 

אסור לשנותו".  לשנותו, משבא ליד גבאי

והנה בפשטות כוונת הר"ח דגם לולי מעמד 

שלושתן התחייב לשלם נדר הצדקה, 

ומעמד שלושתן הועיל דגם א"א לשנותו. 

וכן הבין הבעל המאור בדעת רבנו חננאל 

וכ' דהרי"ף פליג עליו, דהא כ' דהכא לא 

חל הנדר, כיון דהוי דבר שאינו ברשותו. 

רי"ף ואמנם הרמב"ן במלחמותיו ס"ל דה

והר"ח ז"ל לא נחלקו אהדדי, אלא דגם 

להר"ח א"א להקדיש ולנדור בדבר שאינו 

ברשותו, אלא דהר"ח הוסיף ואמר דאחר 

שנקנה במעמד שלושתן, א"כ גם לא מצי 

 לשנותו לצדקה אחרינא.

ולענ"ד נראה דהכי מדוקדק בלשון הרי"ף, 

דאחר שהביא את דבריו דלא חשיב לדבר 

הוקדש, הביא שאינו ברשותו ולהכי לא 

לדברי הש"ס בערכין דמותר לשנות מצדקה 

לצדקה, אך בהגיע ליד גבאי א"א לשנותה, 

והיינו דהר"ח בא להוסיף ולזה הסכים 

 הרי"ף עימו.

ואמנם רבינו אפרים )עה"ג שם( כ' לפקפק 

בזה, דאם כהנ"ל אזי גם במעמד שלושתן 

לא קני, וכ': "ומה היכא דאית ליה לראובן 

וקאמר ליה באנפי לוי מנה מנה גבי שמעון 

שיש לי בידך הקניא ללוי דליזכה ליה 

ליהודה, לא קני ליה יהודה. הכא דלא אמר 

אלא ליתבו לעניי, לא כ"ש דלא קנו עניי 

ולא זכי להו רב יוסף". וע"כ פי' רבנו אפרים 

דהכא מיירי שכבר מטא האי פלגא דזוזא 

ליד רב יוסף, וקאמר ההוא נחבל דהוא 

"ז השיב לו רב יוסף דכבר זכו עצמו עני, וע

ביה שאר עניי, עי"ש. וכן הביא הש"ך סי' 

קכ"ו להקשות בשם סה"ת. ועי' בדברי 

הרא"ה בשיטמ"ק והריטב"א בקידושין 

דהוכיחו מהכא דמועיל לזכות במעמד 

שלשתן לאדם אחר. והמרדכי הקשה על 

שיטת הר"ח דמה מועיל הא דזכה רב יוסף 

"מ אכתי לא לעניים מדין מעמד שלשתן, מ

בא הכסף לידו ואין כאן בא לידי גבאי. 

והיש"ש בסוגיין השיב דכיון דהיה עכ"פ 

קנין המועיל גם בהדיוט, שוב אינו יכול 

לחזור וללוותו שלא מדעת זה שזכה, 

דפשיטא דאין העניים גרועים מהדיוט 

דעלמא )והיינו דלהיש"ש חל קנין מעמד 

 שלשתן, ודלא כרבנו אפרים(.



 

 4עמ' 

)ב"ק סי' כ"ח( שביאר מחלוקת ועי' קה"י 

המרדכי והיש"ש, ע"פ מחלוקת הראשונים 

בענין צדקה לעניים אי איכא דינא דאמירה 

לגבוה כמסירתו להדיוט היינו דבמאמר ה"ז 

לצדקה נתפס הסלע ונקנה לעניים 

כבהקדש, א"ד דמדין "בפיך זו צדקה" נלמד 

רק דמתחייב לקיים דברו מדין נדר, אך גוף 

להתהוות ממון עניים, עי'  הסלע לא נתפס

ש"ך חו"מ סי' ס"ו סק"ב ובתומים שם סק"ב 

ובקצוה"ח סק"ב ובמחנ"א הלכות צדקה סי' 

ב. ועי' תוס' ערכין ד"ו ד"ה עד בשם רבנו 

ברוך ודעת התוס'. ולהסוברים דבאמירת 

הרי"ז לצדקה נתפס גוף הסלע ונעשה ממון 

עניים וכבר קנאוהו וזכו בו, א"כ הא דרשאי 

ה כ"ז שלא בא לידי גבאי צ"ל שהוא ללוות

מענין תנאי ושיורא, דאנן סהדי דאדעתא 

דהכי שיהיה בידו ללוות, הקדישה, וממילא 

שפיר הקשה המרדכי דמה מועיל הא דהיה 

קנין מעמ"ש, הלא גם באמירה בעלמא ג"כ 

נקנה לעניים ואפי"ה מותר ללוותה כל זמן 

שנמצאת תח"י, ורק במסירה לגבאי מסתלק 

מכל זכותו. אך בשיטת הר"ח נראה  לגמרי

דאמירה לצדקה לא הוי קנין, אלא יש בו 

ענין נדר וקבלה ליתנם לעניים, ומותר 

לשנותה כיון דהוא עדיין ממונו, ואת חיוב 

נדרו מצי לקיומי בממון אחר. אבל שקנו 

במעמ"ש שוב א"א ללוותה דכבר קנאם 

וא"א ליקח ממון חברו ללוותו שלא מדעתו, 

 "ע בחדושי הגר"ח )מכירה פכ"ב(.עיש"ע. וע

והטושו"ע כ' )בסי' רנ"ח( דהנודר לצדקה, 

אינו יכול לחזור בו אא"כ נשאל לחכם 

והתיר לו, ואם הגיע ליד הגבאי, אינו יכול 

להישאל עליו. ועוד כ' דהאומר חוב שיש לי 

ביד פלוני יהיה לצדקה, אם אמר כן בפני 

ן בע"ח ובפני הגבאי וכו' זכה בו הגבאי מדי

מעמד שלשתם והרי הוא צדקה ואינו יכול 

לחזור בו ואסור לשנותו, וכ' הב"י דפסקינן 

כהתוס' והר"ח, דהרא"ש כ' דשניהם אמת, 

ואף דהמרדכי פליג ע"ד הר"ח. ועי' ש"ך 

 רנ"ח סקי"ח.

ג והדרן לנדו"ד: הנה באופן שחברת 

האשראי העבירה כבר את סכום הצדקה 

ודאי לקופת הצדקה, א"כ חברת האשראי 

שאינה יכולה להתחרט, כיון דהוי ממון 

גמור שהגיע ליד גבאי, ואילו הלקוח 

שביקש להעביר את הסכום יתחייב לחברת 

האשראי את הסכום שהעבירה, מדין קנין 

ערב )קידושין ו' ב', אמר רבא תן מנה 

לפלוני ואקדש אני לך מקודשת מדין ערב, 

ערב לאו אע"ג דלא מטי הנאה לידיה קא 

נפשיה, האי איתתא נמי אע"ג  משעביד

דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא 

נפשה(. ואמנם כאשר הלקוח נתן הוראה 

לחברת האשראי להעביר סכום לקופת 

הצדקה, אך חברת האשראי עדיין לא 

העבירה את הסכום, א"כ לית ביה "הגיע 

ליד גבאי" כיון שחברת האשראי אינה 

יא חייבת ללקוח ממון, כי אם מלוה ה

מממונה שלה למי שהלקוח ביקשה לתתו, 

וכל עוד לא נתנה את הממון, לא חל כאן 

שום חוב שהוקנה לעניים וממילא ל"ח 

כהגיע ליד גבאי. וכדקי"ל בשו"ע )חו"מ 

קכו,ב( ד"בד"א כשהיה לראובן מנה ביד 

שמעון. אבל אם לא היה לו מנה בידו, אלא 

שא"ל תן מנה ללוי בשבילי ואפרענו לך, לא 

 ה, וכל אחד משלשתן יכולין לחזור בו".קנ

ואמנם גם באופן שישנו הסדר שהלקוח 

מפקיד סכום כסף לחברת האשראי, 

והחברה מאשרת כל עסקה שתיגבה מתוך 

סכום זה, וא"כ חשוב כחוב, ולכאו' יהני 

ביה דינא דהגיע ליד גבאי משום מעמד 

שלשתן. זה אינו, כיון שעסקאות אלו אינם 

-חברת האשראי )הבעלנעשים בפני בעלי 

חוב( אלא ע"י פעולת מחשב, ואנן קי"ל 

דקנין מעמ"ש לא מהני ע"י הכתב וע"י 

כא. דכיון -שליח, עי' שו"ע שם סעיפים כ

דקנין מעמ"ש הוא הלכתא בלא טעמא, 

כבגיטין י"ג ב', הבו דלא לוסיף עלה. וזאת 

ועוד שבד"כ פעולת ההתקשרות של ארגוני 

לאחר  הצדקה לחב' האשראי מתבצעת

סיום ההתקשרות עם התורם )ואינו 

כעיסקה רגילה, בה הלקוח צריך לחתום 

ולאשרר את העיסקה, לאחר אישור חב' 

האשראי( וממילא אין כאן מעמ"ש מבחינה 

מציאותית. ומקום שאמרו לקצר אינו רשאי 

 להאריך.

ד ובאופנים שע"י מסירת מספר כרטיס 

האשראי חל קנין המועיל בהדיוט )ועי' 

"כ במק"א בגדרי קניני כרטיס אשראי(, במש

א"כ חיובו ככל דיני קנינים וא"א להישאל 

 עליו, ועי' צדקה ומשפט פ"ו ס"ק כ"ב.

ה והנה עד כה עסקנו בנדון "הגיע ליד 

גבאי" שבזה ל"מ שאלה וחזרה, אך ודאי 

דהתורם צדקה דרך כרטיס אשראי הוי נדר 

לצדקה ואם רוצה לבטל נדרו יצטרך 

ו, וכמש"כ באות א', דהא להישאל עלי

אמירתו מחייבתו, ככל האומר דממון זה 

לצדקה. ועי' צדקה ומשפט )פ"ד ס"ק מ"ה( 

בדין הכותב ש'יק לצדקה ועדיין לא מסרו, 

דלהפוסקים דהגומר במחשבתו לתרום 

מהני מחשבתו וחייב ליתן לצדקה, א"כ 

חייב ליתן בכח מחשבתו, וכ"כ מרן שליט"א 

מהרש"ם. אך בדרך אמונה פ"ח בשם ה

לענין עצם כתיבת הש'יק יל"ע האם נחשב 

לנדר, עי"ש. ובצדקה ומשפט כתב בסו"ד 

שיל"ע האם כשכותב את הש'יק ולא מסרו, 

האם הוי נדר או לא, ומ"מ ודאי דאחר 

שמסרו, ואפי' בש'יק דחוי, יש בו התחייבות 

עפ"י מנהג המדינה וא"א לחזור ולבטל 

בע" הש'יק, וה"ה בחתימה על "הוראת ק

לנכות מחשבונו בבנק עבור צדקה שדינו 

כש'יק וכל שמסר ליד גבאי א"א לחזור בו. 

ונראה דגם ע"י הוראה בכרטיס אשראי 

א"א לחזור בו, ועדיף מש'יק, כיון שאינו 

 יכול לבטלו.

ו ויל"ע בנותן תרומה או בהמוסר חובו 

בפני "הרבנים המקבלים" את הצדקה, 

הממון, שאינם גבאי הצדקה המחלקים את 

אלא רק מקבלים את התרומות ומעבירים 

אותם אח"כ ליד הגבאים, האם נחשבים 

כ"יד עניים". ועי' בזה בפ"ת יו"ד רנ"ח ס"ק 

ט' ובמש"כ בשם הנובי"ת דספק האו"ת 

אינו שייך בגבאי שאינו קבוע אשר יכול 

הוא לעשות כעת בצדקה כפי רצונו 

ולחלקם למי שירצה, ומשמע מדבריו דגדר 

לכה"פ לדעת האו"ת, הוא דוקא זה גבאי, 

שיש לו טובה"נ לחלק הצדקה כפי רצונו 

וע"כ אין לו דין שליח, אך לא באופן אחר. 

וע"ע צדקה ומשפט )פ"ד ס"ק כ"ב(. דון 

 מינה ואוקי באתרא.

 

/  יוסף ויצבור

 צברי י"ר ג"הרה

 צ"ומו רב, א"שליט

 ס"ומח אלעד בעיר

 שלחן, יוסף ויען

 ועוד מלכים
היריעות נקראות מדוע רק 

 "משכן"?
ִרי ֲעֶשה ֶעֶשר יְּ ָכן תַּ ִמׁשְּ ֶאת הַּ )כו,  ֹעתוְּ

א(. וברש"י: להיות לו לגג ומחיצות 

ממחוץ לקרשים, שהיריעות תלויות 

 מאחוריהן לכסותן. 

לשון הפסוק: "ואת המשכן תעשה 

עשר יריעות", משמע שדווקא היריעות 

נקראות "משכן",, ולא הקרשים. כי 

ב: )להלן פס' ט"ו(: "ועשית בקרשים כות

את הקרשים למשכן עצי שיטים 

עומדים", משמע שהם אינם "משכן", 

אלא הם קיימים בשביל המשכן הקיים, 

 דהיינו היריעות.   

ויש לדעת, מה טעם באמת היריעות 

הם המשכן ולא הקרשים, הלא 

לכאורה הקרשים הם העיקר, שהם 

קירות המשכן ובסיס לכל המשכן, 

 יעות אינן אלא "כיסוי". ואילו היר

ולחזק את השאלה, ראיתי לציין את 

דברי הנצי"ב בהעמק דבר שג"כ כתב 

הכי וז"ל: "ואת המשכן תעשה עשר 

יריעות, היריעות עצמן הם המשכן 

כפרש"י שבת צ"ח ע"ב וכו', והכי אזלא 

סוגיא דגמ' שם כ"ח ע"א". ושם כתב 

רש"י בד"ה ועשית על ענין היריעות 

"ל: "והתחתונות קרויות התחתונות וז

 משכן עצמו". 

וביאור הדבר מצאתי בדברי רש"י 

בשבת )כ"ח ע"א ד"ה משכן( שכתב 

בביאור דברי הגמ' "משכן קרוי משכן" 

שכוונתה על היריעות, וז"ל: "משכן 

כגון עשר יריעות שש  -קרוי משכן

, דכתיב ומשכן אקרי אוהלמשזר, 

)שמות ל"ט(: "את משכן אוהל מועד" 

  עכ"ל. 

הרי דדברי רש"י מיישבים את 

השאלה, מדוע היריעות הם הנקראות 



 

 5עמ' 

"משכן" ולא קרשי המשכן, משום 

שהתורה בעצמה נתנה שם נרדף 

למשכן בשם "אהל", ומכאן למדנו, 

ששם "משכן" יחול רק על הדבר 

שעושה את המשכן ל"אוהל" ואלו הם 

היריעות המאהילות על המשכן, ולכן 

ן ולא היריעות עצמם נקראות משכ

 הקרשים. 

ובעומדי בזה ראיתי לחקור ולהעמיק 

יותר בדברי רש"י אלו, מדוע אכן 

היריעות נקראות "משכן" רק מחמת 

שהמשכן נקרא גם אוהל, האם גזרת 

הכתוב היא ללא טעם, שהתורה קראה 

למשכן בשם אוהל, ולהכי ילפינן 

דעניינם שווה ותו לא, או שיש קשר בין 

 ה"אוהל".שורש מילת "משכן" לענין 

ואכן, מצאתי את אשר איוותה נפשי 

בספרו של הגאון הירושלמי הרב 

שלמה ורטהימר "ביאור שמות 

הנרדפים" על שרשי לשון הקודש, ושם 

חילק הרב בשורש ש.כ.ן. שמחלוק הוא 

לג' ענינים: א. הוראת ענין המגורים: 

שכון, גור, דור, ואת חילוקם כתב בעמ' 

", וישכנו" צ"ז, לבין ענין חניה "ויחנו

שביאר בעמ' קנ"ז, אולם בעמ' רכ"ט 

בספרו ביאר את ההבדל בין לשון "נוח" 

ללשון "שכן", ודבריו הנפלאים נותנים 

חיזוק עצום לדברי רש"י בשבת הנ"ל 

)למרות שלא ציינם(, וביאור ללשון 

 משכן שמשמעותו אוהל, וז"ל: 

, שניהם יאמר על ענין שכן -נוח "

שניהם נראה, כי אחד וכו', וההבדל בין 

הוא גם  שכןמנוחה היא בקביעות, ו

" עדי עד - מנוחתיבעראי, כמו: "זאת 

 כנוח)תהילים קל"ב י"ד(, וכן: "ויהי 

" ולא יספועליהם הרוח ויתנבאו 

)במדבר י"א כ"ה(, שהרוח נחה עליהם 

בתמידות כמ"ש התרגום שם שלא 

" על משכבתם - ינוחופסקו, וכן: "

"שכן" הוא גם  )ישעיה נ"ז ב'(, אבל

באדם"  שכן - אהלבעראי, כמו "

)תהלים ע"ח ס'( שדירת אהל הוא 

עראי, ובית הוא בקביעות, וכן 

" )שופטים ח' י"א( באהלים -השכוני"

באלוני ממרא"  שוכןוכן: "והוא 

)בראשית י"ד י"ג(, וחברו מוכיח עליו: 

אברם ויבא וישב  ויאהל)שם י"ג י"ח( "

הל באלוני ממרא", שישב שם בא

ישיבה עראית, וכן: "כי שכן עליו הענן" 

)שמות מ' לה( שהיה שוכן עליו פעם, 

ואחרי כן: "ובהעלות הענן מעל 

המשכן" )שם שם ל"ו, וכן: )במדבר ט' 

י"ח( "ובמקום אשר ישכן שם הענן", רק 

 "מערב עד בקר, ובהעלתו, ונסעו". 

כמו:  העראיהוא על משכן גם שם 

 מאהלהיה וגו' וא כי לא ישבתי בבית"

" )ש"ב, ז', ודהי"א, ממשכןאל אהל ו

י"ז, ה'( והמלבי"ם כתב "משכן" נגזר 

מפעל "שכן", ומורה על צורתו שעשוי 

להטלטל ממקום למקום ולשכון בעת 

 החנייה עכ"ד. 

", שבתלמוד משכוןוכן הוראת שם "

והוא עברי בודאי, כי כן דרשו רז"ל 

)בשמות רבה פל"א י', תנחומא פקודי 

משכון,  -"משכנותיך ישראל"ב'(: 

 -ואמרו )בב"מ ס"ה א'(: "מאי משכון

דשכונה גביה", שהרי לא נתן אותו 

המלוה לצמיתות, רק לזמן, עד שיפרע 

לו מה שלוה ממנו, ואח"כ יקחהו ממנו. 

" בעברי, למי שדר קרוב שכןוכן השם "

לו, אע"פ ששוכן שם רק לזמן, כי אין 

 הבית שלו רק דר שם בשכירות, וזהו

שאמרו )במשלי כ"ז י'(: "טוב שכן 

קרוב", אף שהוא רק שכן לזמן, "מאח", 

הקרוב לו לעולמית קורבה נפשית, אבל 

"רחוק" הוא ממנו בלבו" עכ"ל ודברי פי 

חכם חן, עי"ש שמבאר גם את לשון 

התפילה "גם במנוחתו לא ישכנו 

ערלים, שעניינה שגוי אין לו רשות 

 לשמור שבת אפילו באקראי. 

ה מצאנו יסוד אמיץ לדברי ומעת

רש"י בשבת, שלשון "משכן" קאי רק 

על היריעות, וזהו משום דהמשכן 

איקרי אוהל, דאין זה רק כגזירת 

הכתוב, אלא ביאור בעומק שורש לשון 

הקודש, דכל שורש "שכן" יורה על ענין 

האוהל והארעי, ולפיכך היריעות 

שעליהם לבד שייך שם "אוהל", בהם 

 משכן דקרא.  לבד שייך לשון 

* 

 –ופניהם איש אל אחיו 

 בדברי תורה
נֵּיֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו  )כה, כ( ופְּ

ופירש בעל הטורים: כמו שני חברים 

 שנושאים ונותנים בדברי תורה.

ויש להבין, מהי המעלה המיוחדת 

בדיבור בדברי תורה שיהיו פניהם 

"איש אל אחיו", יותר מסתתם אופן של 

 דיבור איש אל רעהו.

נראה לבאר, כי  הנה ידוע, שתנוחה ו

זו שהאדם עומד ובפרט יושב פנים  מול 

פנים עם המדבר עימו, תנוחה זו מורה 

על הקשבה ורצון לקבל מהשני המדבר. 

משא"כ כאשר אינו יושב בתנוחה של 

פנים מול פנים, אלא "איצדודי מיצדד", 

ונוטה הוא לאחד מן הרוחות, שאין 

רצון תנוחה זו מורה על הקשבה ו

לשמוע ולקבל, אלא תנוחה זו מורה על 

אי נוחות ורצון שהעומד מולך יקצר 

 כמה שיותר בדבריו עימך. 

ואם שגם  במילי דעלמא, חשוב 

הדבר להיות קשוב לשני, בדברי תורה 

על אחת כמה וכמה, שבין תלמיד 

היושב לפני רבו, בין אדם  הלומד עם 

חבירו, כדי להגיע לתכלית ההבנה 

ש להקשיב לשני היטב בלימוד, י

ולשמוע את דעתו, ורק ע"י כך מתברר 

ומתלבן הלימוד לעומקו ולאשורו. וכמו 

שלימדונו רבותינו: "הרבה למדתי 

מרבותי, ומחברי יותר מרבותי, 

ומתלמידי יותר מכולם", שמעלה זו 

מגיעה רק ע"י ההקשבה המלאה לשני, 

גם אם הוא קטן ממך. לפיכך, אם לא 

ההקשבה הנכונה, ישב האדם בתנוחת 

סביר להניח כי דברי חברו/ 

רבו/תלמידו לא יכנסו באוזניו, ולא 

ישמע הוא דעה אחרת מלבד דבריו 

ודעתו, וכך לא יוכל להגיע לבירור 

ההלכה הנכון במה שעוסק. וע"ע 

בהקדמת הס' שערי יושר, עד כמה 

חשובה כניעת התלמיד כדי להבין את 

 דעת רבו, עד שהיו מצווים האמוראים

לתלמידיהם לעשות להם מלאכות 

מסוימות, כדי שע"י כך יכנעו לפניהם 

 ויוכלו לקבל דבריהם.    

משום כך הדגיש בעל הטורים, כי היו 

הכרובים "פניהם איש אל אחיו", 

שתכונה זו חשובה ביותר לשנים 

שיושבים ועוסקים בדברי תורה, שיהיו 

 פניהם איש אל אחיו.     

 זלמן/  פה לשבע ותורה המקרא טעמי

 פישר

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו 

הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז 

וכידוע ענין כבוד התורה כאשר 

דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה 

 )הגר"ח ערלנגר(

מעורבות משוערת של טעמי המקרא 

בלימודים אחדים הקשורים למידות 

  חצר המשכן

ר ֶרךְּ ֹ֣א  אָ  ֶ֩הָחצֵּ רֹ  הָּ֝מָבאַּ  ה֨מֵּ ב׀֣וְּ  חַּ
ֹקמָ  יםִּׁ֗שֲַּחִמ ּב יםִּׁ֣שֲחִמ   ׁ֣שֵּׁש תּ֖מֹואַּ  ׁ֥שָחמֵּ  ה֛וְּ

נֵּיהֶ   ֑רְּזָ ׁשמָ  דְּ אַּ ֹחֽ ֖םוְּ  )כז, יח( ֶת.ׁשנְּ

ךְ ֹ֣א  ר רֶּ ָחצֵּ -מונח תרסא )תלישא – ֩הֶּ

קטנה( משוער כי מהווה פרט קדמאה 

ומרמז לשיעורים שידרשו מהפסוק. 

א קדמא אזלא, משוער  – ָה֝םָבאַׁ  ָה֨מֵּ

נין מרכזי בתפקיד כעין כלל, ע

שהכתובים שלפניו ושלאחריו זקוקים 

 .לו

ב׀ְ֣ורֹ     הְ֛וֹקמָ  ים֗חֲַּחמַּ בַׁ ים֣חַּמַּ חֲ  חַׁ

פרט בתראה.  – ר֑זָ שְמָ  ש֣שֵּ תֹ֖וםאַׁ  שָ֥חמֵּ 

בחלק זה של המאמר נעסוק בחלק 

אָ  -הקרא  ב׀ְ֣ורֹ  ה֝םָָבאַׁ  ֨המֵּ  ים֣חֲַּחמַּ  חַׁ

 . ים֗חֲַּחמַּ בַׁ



 

 6עמ' 

כל אחת מהגמרות הבאות מלמדת 

. ים֗חֲַּחמַּ בַׁ ים֣חֲַּחמַּ ם דבר שונה מהמלי

נאמר ב)בבלי עירובין כג, ב( מנא הני 

  אמר רב יהודה: דאמר קרא -מילי? 

ךְ ֹ֣א  ר רֶּ ָחצֵּ א ֩הֶּ  ָה֝םָבאַׁ  ָה֨מֵּ

ב׀ְ֣ורֹ  , אמרה תורה: ַּים֗חֲחמַּ בַׁ ים֣חַּ.ֲחמַּ חַׁ

טול חמשים וסבב חמשים. פשטיה 

אמר אביי: העמד  -דקרא במאי כתיב? 

א משכן על שפת חמשים, כדי שיה

חמשים אמה לפניו, ועשרים אמה לכל 

  רוח ורוח.

נאמר ב)בבלי עירובין נח,א( גמרא. 

מנא הני מילי? אמר רב יהודה אמר רב: 

ךְ ֹ֣א  דאמר קרא ר רֶּ ָחצֵּ א ֩הֶּ  ָה֝םָבאַׁ  ָה֨מֵּ

ב׀ְ֣ורֹ  אמרה תורה: , ַּים֗חֲחמַּ בַׁ ים֣חַּ.ֲחמַּ חַׁ

האי  –בחבל של חמשים אמה מדוד. 

טול הע': בדף כג,ב מיבעי ליה לי

אם כן לימא  -חמשים ולסבב חמשים! 

 ים֣חֲַּחמַּ  קרא חמשים חמשים, מאי

  .תרתישמעת מינה  – ַּים֗חֲחמַּ בַׁ

* 

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין 

 טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוער, 

ב׀ְ֣ורֹ טעמי הכתוב   ים֣חֲַּחמַּ  חַׁ

מונח לגרמיה )מונח פסק(  – ים֗חֲַּחמַּ בַׁ

 מונח רביע.

ב׀ְ֣ורֹ   –ונח לגרמיה )מונח פסק( מ – חַׁ

כעין מידת לימוד "סדור שנחלק" היינו 

כתוב שיש לחלקו ולקוראו בשני 

 אופנים.

ב׀ְ֣ורֹ  קריאה ללא התחשבות בפסק  חַׁ

א הוא המשך לענין המרכזי  ָה֝םָבאַׁ  ָה֨מֵּ

הכתוב לפניו ומתאר מידות חצר 

 המשכן,

ב׀ְ֣ורֹ  קריאה בהתחשבות עם פסק  חַׁ

ב׀ְ֣ורֹ  מנתקת מלת תוב אחריו מהכ חַׁ

ומשוער כי המונח  ַּים֗חֲחמַּ בַׁ ים֣חֲַּחמַּ 

ב׀ְ֣ורֹ לגרמיה כאילו מצמיד מלת  אל  חַׁ

אָ  הענין המרכזי ומלמדנו על  ה֝םָָבאַׁ  ֨המֵּ

א-רוחב שנמדד ב . מרמז אל ָה֝םָבאַׁ  ָה֨מֵּ

אמה אורך על  500שיעור הר הבית 

אמה רוחב )פירוש הרא"ש במשנה  500

 מידות פ"ב מ"א(.

* 

ת הטעמים של משוער, כי תבני

מונח רביע, מרמזת  – ַּים֗חֲחמַּ בַׁ ים֣חֲַּחמַּ 

ללפחות ארבעה לימודים. )בבלי 

עירובין( לומד מהמלים שני לימודים: 

)א( בדף )כג,ב( טול חמשים וסבב 

חמשים.זה חישוב שבעים אמה 

ושיריים; )ב( בדף )נח,א( כל המדידות 

מדוד בחבל של חמשים אמה. שני 

היות: )ג( לימודים נוספים עשויים ל

דיוק חישוב שבעים אמה ושיריים 

)רש"י(; )ד( הפשט כאביי העמד משכן 

 .בגבול חמשים

נתבונן בלימוד )א( ו)ג( חישוב שבעים 

אמה ושיריים ודיוקו בארבע מידות 

 -אורך.  ע"פ )בבלי עירובין כג,ב, נח,א( 

טול חמשים ותן בחמשים. היינו טול 

את השטח שארך החצר עודף על רוחב 

ר היינו חמשים אמה על חמישים החצ

 ַּים֗חֲחמַּ בַׁאמה ותן היינו הקף בו )עמו( 

רביע, את ארבע פאות השטח האחר  -

של החמשים אמה על חמשים אמה. 

פעולת הקפה זאת מטרתה ליצור ריבוע 

שאורך פאתו ישמש בכל מדידות 

  התחומים כעיבור עיר וקרפף.

אורך פאה זאת בהסבר רש"י בגמרא 

ושני  טפחיםוארבע  אמההוא שבעים 

ורש"י מניח מלחשב  אצבעשליש 

הלאה. ההלאה הזה הינו איבר 

השגיאה, היינו ההפרש הלא מחושב 

שאפשר להמשיך לחשבו בעוד ועוד 

מידות קטנות והולכות כדי לדייק 

בשיעור שבעים אמה ושיריים. הגענו 

לחישוב של שלוש מידות מדויקות 

 והשאר איבר השגיאה.

* 

הכלולות בטעמים  הנקודות האחרות

 מונח רביע הן:

)ב( שכל המדידות תהיינה בחבל של 

. כגון חצר המשכן, 6.חמשים אמה

אלפיים אמה תחום שבת מעבר 

לריבועי ערים, קביעת תחום ערי 

 מקלט, מדידת שטחים, מרחק עיר 

מונח רביע,  – ַּים֗חֲחמַּ בַׁ ים֣חֲַּחמַּ  )ד(

העמד  -טעם מונח במשמע הנח 

)היינו באמצע המשכן בגבול חמשים 

החצר( והותר לפניו חצר רבועית של 

  חמשים על חמישים.

 

במאמר הצגנו רק כיצד מתקבל 

חישוב השיעור שבעים אמה ושיריים. 

בפסוק זה נמצאים לפחות השיעורים 

הבאים: שיעור הר הבית של חמש 

מאות אמה על חמש מאות אמה, 

חישוב היחס בין רוחב קורה )קוטר( 

שיעור ,  רך פאי והיקיפה, קירוב לע

. המעונינים הְ֛וֹקמָ נפח מי מקוה במילת 

 .7יבקשו זאת מהכותב

                                                             
6
הרב אביגדור נבנצל הי"ו הציע מטעמי מדידת   

ר אמה, קש 50תחום עיר מקלט ועץ של המן 

 לאורך חבל המדידה
השערות: הבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית  7

; רבוי – ח֢מונ; מגביל – פסוק-סוף=  סֽלוק, ח֑אתנ

, יך֤מאר=  ֤אמרכ; מפשט מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ

 לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – ֧אדרג; רבוי

 רבוי, משמעות שנוי – ֖אחרט=  א֖טפח; ממש

קב' שעשויה  –טרחא  א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 יר֛תב ֧איתור לרבות, מכל מקום; דרגלגדול, 

 ֤אמרכ; לפרטיה שוה הלכה עם קבוצה - ֖אטפח

 שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב

בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי 

במצוותיך האמנתי', ושבת שלום 

 ומבורך.
 zzzf@bezeqint.netלתגובות:  . פישר זלמן

03-6486221 

/ ימה של תורה 

הרב ישראל מאיר 

 העריס
 –"ונועדתי לך" בגללך 

 את השכינההיסוד להשר
עַּ  ָך מֵּ ִתי ִאתְּ רְּ ִדבַּ ָך ָׁשם וְּ ִתי לְּ דְּ נֹועַּ ל וְּ

ֹפֶרת כַּ  (כה, כב) הַּ

 רנו: "כי בזה שרתה שכינה,וובספ

ותשרה בכל מקום אשר שם חכמי 

אשר מגמת פניהם השכל וידוע הדור 

אותו וכו', כמו שהעידו ז"ל שקרה להם 

בהיותם דורשים במעשה מרכבה, 

אתה דורש כאמרם ז"ל )חגיגה יד,ב( 

במעשה מרכבה, ושכינה עמנו, ומלאכי 

 השרת מלוים אותנו".

* 

יש להתבונן בעומק פרשתנו, לשם 

 מה שורה שכינה באותו מקום?

עוד יש להתבונן, האם מצאנו 

השראת שכינה בלימוד מעשה 

המרכבה בלבד או שבכל עסק התורה 

 יכולה להיות השראת שכינה?

* 

ה גילוי שכינ –"ואני כאש נאום ה'" 

 באש

בתוס' בחגיגה )טו,א ד"ה שובו( מובא 

המעשה על סעודת ברית המילה של 

אלישע בן אבויה לשם הוזמנו ר' אלעזר 

ור' יהושע וכל גדולי הדור. אמרי ר"א 

ור"י עד שהם עוסקין בדידהו בשירה 

וריקודים אנן נעסוק בדידן. והיתה 

 האש מתלקחת סביבם.

                                                                           
 שההלכה קבוצה - ֖אטפח ֤אמרכ יר֛תב; לפרטיה

 של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק חלה

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

 – ֒סגול ֘ם והחלק נדרשים; זרקאלק, השלשנח

 – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף

; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 – ֔ןקט-זקף; 1, פשוט

; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף

=  רש֝ג=  ֝אאזל; קדימות סדר – ֨אקדמ: )השלישיה

 מלמד( – ֝אואזל א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי

דרוש בפסוק בכעין י"ג מידות דר' ישמעאל; 

, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא

 בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא; מחיצה

 רעיון מהפסוק דרוש – ֡רפז; מחיצה, שעור ולפניו

 .בהלכה אחר לנושא

 



 

 7עמ' 

אמר להו אבויה: 'וכי לשרוף את 

תי באתם?'. אמרו לו: 'ח"ו, אלא בי

היינו מחרזים מתורה לנביאים 

ומנביאים לכתובים עד שהיו הדברים 

 שמחים כנתינתם מסיני'.

הרי לנו שגם בעסק התורה שלא 

במעשה המרכבה יורדת אש משמים 

וישנה השראת שכינה באש, כמו 

שנאמר )ירמיה יג,כט( "הלוא כה דברי 

 כאש נאום ה'".

מדוע בכל עסק מעתה יש לתמוה, 

בתורה שאדם עוסק 'אשר מגמת פניו 

השכל וידוע אותו', כדברי הספרנו, אין 

אש מסבבתו, אין את השראת השכינה 

שהיתה אצל ר"א ור"י? מה איפה נצרך 

בכדי להשרות שכינה בעת עסק 

 התורה?

* 

"היו הדברים שמחים כנתינתם מסיני" 

 לימוד תורה בשמחה –

 כשנדייק במה שענו ר"א ור"י

לאבויה, נראה שמצאנו את היסוד 

 להשראת השכינה.

"היינו מחרזים מתורה לנביאים 

ומנביאים לכתובים עד שהיו הדברים 

 שמחים כנתינתם מסיני"

 שמחה זו, מהי? –"שמחים" 

שמחה באה לאדם כאשר הוא מרגיש 

 מחובר לדבר שחווה.

מצאנו זאת בשמחת בית השואבה 

שהיו גדולי הדור והצדיקים רוקדים 

באמצע ושאר כל העם עומדים מבחוץ 

ואינם מרקדים, מפני שלא כל אחד 

הגיע לדרגת החיבור להקב"ה שיכל 

 לשמוח.

כך היא שמחת התורה. כשהיו ר"א 

ור"י עוסקין עד לאמתותה של תורה 

כנתינתה מסיני, היו שמחים, שהגיעו 

לדרגת החיבור לשורש קבלת התורה 

 ונותן התורה.

ה, כאשר וכאשר כך הוא העסק בתור

הלימוד נעשה באופן המושלם, נזקק 

 האדם ל'נתינת התורה'.

אין ביכולת כל בריה   –תורה 

להשיגה מעצמה, "וממדבר מתנה 

וממתנה נחליאל". תורה אדם זוכה לה 

במתנה מאת ה', כך זכה משה רע"ה 

בשמי מרום, שחז"ל אומרים שהיה 

לומד ומשכח לומד ומשכח עד 

 שהקב"ה נתן לו אותה במתנה.

וכך היא גם צורת קניינה אצל כל 

צורבא מרבנן, כאשר מגיע לדרגת 

לימוד של חיבור וקשר לשורש נותן 

התורה, באה השמחה. וכשבאה 

 השמחה מגיעה נתינת התורה מסיני.

ולשם אותה נתינת מתנה, לשם 

אותה קבלת התורה לאותו צורבא 

מרבנן, נצרך להיות מעין 'מעמד הר 

על האדם  סיני', באש, ששכינה תשרה

 וסביבתו וכך יזכה לתורה.

* 

לשם  –"ואפי' באחד שכינה כנגדו" 

 קבלת התורה

מבואר א"כ מה שאמרו חז"ל באבות 

"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה 

שכינה ביניהם וכו' ואפילו אחד שיושב 

 ושונה שכינה כנגדו".

אין זה לשם סייעתא דשמיא בלבד 

שכביכול האדם לומד ומשיג עם סיוע 

. אלא להיפך, שהשכינה כנגדו משמים

היא הנותנת לו את התורה -היא

במתנה ובלעדי זה אין אדם יכול 

 להשיג מאומה בתורה.

וזהו שכינה כנגדו, וזו מציאות רק 

בעסק התורה מתוך חיבור לשורש, 

למעמד הר סיני ולנותן התורה 

 כמבואר.

ואלו דברי הספורנו בפרשתנו 

שה'נועדתי לך שמה' הוא, שבביאתו 

ל משה לאהל מועד היה הקול יוצא ש

מעל הכפרת, כי השראת השכינה באה 

מכח הימצאותו של משה שמגיע 

לדרגת קבלת דבר ה' כמעמד הר סיני, 

הדיבור מאת  –ואז זוכה לאותה מתנה 

 ה'.

ויה"ר שנזכה להיות מעוסקי התורה 

בשמחה עד שנזכה בזה ל'ממדבר 

מתנה' בהשראת השכינה, ו'ממתנה 

 חול עוה"ז ועוה"ב.לנ –נחליאל' 

  שבת שלום ומבורך!שבת שלום ומבורך!

  YYSSHHTTOORRAA11@@GGMMAAIILL..CCOOMMלתגובות: לתגובות: 

לב המועדים / הרב 

יהודה לב, מח"ס 

 לב המועדים
מנהג אמירת פרק בענין 

 ן בליל שבתבמה מדליקי
אומרים  -מנגינת במה מדליקין 

במנגינה של משניות )משנ"ב סימן נ 

 .ס"ק ב(

הטעם שאין אומרים משניות של 

 שבת פרק ד(הטמנה בשבת )

: לפי טעם אחרמפני טורח הציבור, 

שנר של שבת תקנו מפני שלום בית 

לכן הוצרך להזהירו יותר )אבודרהם 

לפי שרבו  טעם אחר:ערבית של שבת(. 

הצדוקים תלמידי ענן שחלקו על 

הדלקת הנר והחמירו על בני אדם 

שיהיו יושבי חושך וצלמות, ולזה תקנו 

קין לומר בערב שבת משנת במה מדלי

להוציא מלבם של צדוקים, ולהגיד 

שהיא מצוה מדור לדור ומעולם לא 

הסתפקו בזה אם מדליקים או לא, אלא 

הספק הוא במה מדליקין ובמה אין 

 מדליקין )בינה לעיתם כז(.

אמר ר"א אר"ח ת"ח מרבים שלום 

ומסיימים מאמר של ר"א אר"ח בעולם: 

ת"ח מרבים שלום בעולם משום 

( דהא דתנן שאמרו בשבת )לד, ב

ומערבים היינו ערובי חצרות ואמרינן 

בירושלמי עירובין )פ"ג ה"ב( אר"י בן 

לוי לא התקינו ערובי חצרות אלא מפני 

דרכי שלום וראה שם מעשה בב' נשים 

שעשו שלום בניהם ע"י הערוב "הה"ד 

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" 

לכן הסמיכן למשנת ומערבים מאמר 

החכמים שתקנו לנו השלום כלומר 

ערובי חצרות הרבו שלום בעולם )עיון 

 תפילה בשם ר"ח ברלין(.

לפי שאין לומר קדיש אלא טעם אחר: 

אחר דברי אגדה ובכדי שיוכלו לומר 

קדיש אחר משנה זו אומרים דברי 

 אגדה )משנ"ב נד ס"ק ב(.

לב טהור ברא לי  / 

הרב יוחנן ריינר, 

מח"ס 'וטהר לבנו' 

 עה"ת ומועדים
צי שטים עומדים לעולם ע

מה  -ולעולמי עולמים 

 המשמעות והכוונה
ִדים י ִׁשִטים ֹעמְּ  טו(  )כו, ֲעצֵּ

שואל רש"י  שטים", : "עצירש"יכתב 

במדבר עצי שיטים??  להם היו מאין

 שיעקב תנחומא רבי ותירץ בשם מדרש

 שעתידים הקודש ברוח צפה אבינו

ולכן יעקב  במדבר משכן לבנות ישראל

 ונטעם, למצרים ארזים יאאבינו הב

 כשיצאו עמהם ליטלם לבניו וצוה

יעקב ממצרים, ויש לתמוה מה ראה 

 ,הכין למשכן דווקא עצי שיטיםלאבינו 

ואבני שהם ומילואים ושמן הרי תכלת 

למאור גם קשה להשיגם במקום ישוב, 

זכו עצי מה גם ו ??במדברוכל שכן 

נעשו  שמהםמיוחד בהם שיטים ומה 

כלים רבים ואף ועוד  הארון והשולחן

 ?קרשי המשכן?

 -עצי שיטים ומה המשמעות "

יומא ע"ב הגמרא והנה  ??עומדים"



 

 8עמ' 

 בטל סברן אבד תאמר שלאאומרת 

 שטים "עצי לומר: תלמוד, סכוין

ולעולמי  לעולם שעומדים עומדים"

כי מה גם כאן יש לתמוה וו עולמים!!

 ??יש בהם לאחר גניזת המשכן?תועלת 

יש בהם גם כשנגנזו וכי איזה תועלת 

 שהם בכל זאת קיימים לעולם???

 

עצי שיטים כנגד החטא שחטאו 

 בשיטים

ואכן בהתבוננות נוספת במדרש 

 :במדרש תנחומא כתוב -שהביא רש"י 

שעצי שיטים זה כנגד החטא שחטאו 

 24בנות מואב ומתו ב שנטמאובשיטים 

וכפי שכתוב בבעל אלף מישראל, 

 עומדים" שטים הטורים ש"עצי

שטים, וגם  מעשה על לכפר בגימטרייה

פעמים   24 כתוב בעניין הקרשים

וזה אלף מישראל,  24כנגד , "שיטים"

ההכנה שיעקב אבינו עשה קודם, 

 וזה קדושה מול טומאה,שיהיה כוח 

 תיקון לחטא.ה

 

יוצא אם כן שרח"ל לכאורה ו

הטומאה ניצחה??? שהרי החטא 

שנה בערך אחרי בניית  40בשיטים היה 

, וכביכול ההכנה של יעקב כןהמש

אבינו בעצי שטים לא הצליחה למנוע 

בנו את , מדוע קשהעוד  את החטא???

ואת המשכן מקום השראת השכינה 

מעץ שיטים, הרי השם "שיטים" כליו 

?? ואין קטגור מזכיר את מעשה החטא?

אבל מדקדוק לשון  נעשה סניגור???

 -לשונו , וזה פתרון לכלהמדרש יש 

"כדי  ??אותם עצי שיטים?"למה קורא 

לרפאות מה שעתידים לעשות 

הקדים רפואה ש, דהיינו בשטים"

למכה, שעוד לפני החטא השתמשו 

חטא שעדיין לא נעשה, בשיטים, לתקן 

 ולכן יעקב דאג דווקא לעצי שיטים.

עדיין יש הרגשה לא טובה,  אמנם

, והתרופה אולי שהחטא קרה בסוף

תיקנה את החטא שנעשה אבל בכל 

ת היא לא הצליחה למנוע את עצם זא

כאילו ונראה  הנפילה בחטא!!!

שהחטא לכאורה  המילה האחרונהש

 !!!אבל זה לא נכון הוא זה שניצח!!!

הגמרא אומרת שגם כאמור שהרי 

לאחר גניזת המשכן העצי שיטים לא 

וממילא התבטלו, אלא עומדים לעולם, 

והיא  המילה הסופיתהקדושה היא 

ת יש לדעת מה המנצחת, אבל בכל זא

בהם תועלת ה יתהיואיך ומה  עניינם,

 לאחר גניזת המשכן??
 

מה  –בר יוחאי עצי שיטים עומדים 

 כוונת הפזמון הקדוש

"בר  לבאר על פי  המזמורכאן נראה 

גם שהנה  ,יוחאי עצי שיטים עומדים"

תלמידי רבי  - חבריו של רבי שמעון

מתקשר אלף שמתו, וזה  24עקיבא היו 

וכפי  אלף שמתו בשיטים, 24ל ומתחבר

 "שכתב הרמ"ע מפאנו "גלגולי נשמות

אלף תלמידי רבי עקיבא  24, ש 'אות כ

 אלף משבט שמעון, 24הם גלגולם של 

מזמור "בר  זה מתבאר המשך ולפי

תלמידי רבי אלף  24ה , כי הנהיוחאי"

 כעונש, היה זה כי לאשמתו עקיבא 

ואם כן גם , בחבריהםכבוד  נהגו

חסר  לכאורה, כי היהתורתם פגומה 

את הכלל גדול בתורה שאמר רבי  בהם

זה  – "ואהבת לרעך כמוך רבם: עקיבא

כלל גדול בתורה", ולפי זה לא היה 

 צריך שתורתם תתקיים.

 וזה ,לא בטל ובכל זאת תלמודם

תכן י, שי"לימודי השם הם לומדים"

עצי שיטים ההכוח של כאן פעל ש

תיקן את ו -ולנצח  שמתקן לעולם

אלף תלמידי רבי  24דם של תלמו

 .עקיבא
 

דברי רשב"י יכול אני יחד עם בני 

 לפטור את כל העולם מתחילת בריאתו

לכן בא רבי שמעון בר יוחאי וייתכן ש

לפטור ביחד עם בנו ואמר שיש לו כוח 

סוכה מ"ה  את כל העולם מאז קיומו

, ולכאורה לא מובן בשביל מה הוא ב'

 ?? ? וכי להתפאר הוא בא??אומר זאת

אלא לרבי שמעון בר יוחאי כאב 

אלף  24 - מאוד, על תורתם של חבריו

תלמידי חכמים, והרי רבו רבי עקיבא 

לימדו ש"ואהבת לרעך כמוך זה כלל 

וזה אולי הכוונה במזמור גדול בתורה", 

וכאב "הלא המה יורך מוריך", במילים 

איך יוכל לגדול בתורה כאשר לו מאוד 

וח אלף חבריו מתו ואין כ 24

ולכן הוא השתמש בכוח  ??לתורתם?

של העצי שיטים של יעקב, "אור 

הם  "אור היקוד הם יוקדיםמופלא 

שזכותם יוקדת ועומדת לעד, ואמר קל 

הרי יש לי כוח לפטור את כל  :וחומר

 חברייעזור לתורת אהעולם לפחות אני 

, ואולי רשב"י השתמש להגנתם שמתו

 בכוח הטענה הבאה.

זרים לכפר על אם העצי שיטים עוש

כל  ,אלף שחטאו בזנות 24חטא של 

אלף  24שכן שיכפרו על תורתם של 

, שהרי הם עומדים תלמידי רבי עקיבא

 .לעד

* 

ללמדנו, שלעולם אין להתייאש 

מהתחזקות! וגם אם נראה שכל 

ההתחזקות קרסה והלכה כאילו לא 

הייתה וכל העמל היה לחינם, דע לך 

ה שזה ממש לא מחייב, כי לפעמים ז

חלק ממהלך גדול יותר ולמרות 

הנפילה הגדולה החיזוק היה שווה, כי 

בכוח החיזוק אתה תתגבר ותצליח שוב 

לתקן גם את הנפילה האחרונה מלבד 

הנפילות הקודמות, וגם בסך הכללי 

הנפילה האחרונה עדיין יש בה צד של 

התקדמות מול הנפילות שלפני החיזוק 

כי אז חיית בלי חשבון ונפלת בלי 

שבון, עד כדי כך שאפילו לא הרגשת ח

בעבר את גודל הנפילות כפי שאתה 

חש אחרי החיזוק, לכן נפלת קום 

 והתגבר כארי על חייך ממש!!

לוית ח"ן / הרב 

חיים נתן היילפרין, 

מח"ס 'לקוטי שערי 

 תשובה' )מנצ'סטר(
לימודים ורמזים מפסוקי 

 השלחן
ָמתַּ  י ִׁשִטים אַּ ָחן ֲעצֵּ לְּ ָעִשיָת ׁשֻׁ כֹו יִ וְּ ם ָארְּ

ִצי ֹקָמתֹו: ָמה ָוחֵּ אַּ בֹו וְּ ָמה ָרחְּ אַּ )כד(  וְּ

ָעִשיָת ּלֹו זֵּר ִצִפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור וְּ ָזָהב  וְּ

 )כה, כג( ָסִביב

שתי מרגליות נפלאות מצינו בדברי 

ונעתיק  רבינו בחיי אודות השלחן.

 מדבריו הקדושים:

 ,השולחן הוא מזבח כפרה לאדם

וא חשוב כקרבן והלחם שעל השולחן ה

כשאדם טוב עין מיטיב  ,על גבי המזבח

ומאכיל שם העניים, והוא שדרשו חז"ל 

)ברכות נה.( בזמן שבית המקדש קיים 

אדם מתכפר על ידי המזבח עכשיו 

שאין בית המקדש קיים אדם מתכפר 

 .על ידי השולחן

 ומוסיף בזה מנהג מעניין:

ומנהג חסידים שבצרפת שעושים 

ורה, להורות כי משולחנם ארון לקב

האדם לא ישא מאומה בידו ולא ילונו 

בעמלו כי אם הצדקה שעשה בחייו 

והטובה שהוא מיטיב על שולחנו, ולכך 

אמרו חז"ל )ברכות נד ע"ב( המאריך 

 .על שולחנו מאריכין לו ימיו ושנותיו

ושמעתי פעם מימרא כזו מאדם זקן 

"דער אייניציגער זאך וואס מיר נעמא 

מיר געבט אוועק!" מיט, איז וואס 

עמנו )לאחר  שלוקחיםהדבר היחידי 

 שנותניםהוא מה  -מאה ועשרים( 

 לאחרים!

 

 סגולה לינצל מאף וקצף!

 ובפסוק הבא ממשיך רבינו בחיי וז"ל:



 

 9עמ' 

וצפית אותו זהב טהור. מכאן רמז "

לשלש ברכות המזון מן התורה, זה"ב, 

ז' ברכות הזן את העולם, ה' הארץ, ב' 

ועשית לו זר זהב.  בונה ירושלים.

במלות זר זהב תמצא רמז למלכות בית 

 ".דוד

ויש לצרף לזה דברים הנפלאים של 

אות א'(  סימן קפה -או"ח הבאר היטב )

לפי שכל "ף"? מצאתי למה אין בבהמ"ז 

בכוונה אין  רכת המזוןמי שבירך ב

שולט בו לא אף ולא קצף וכו' ומזונותיו 

פר מצויין לו בריוח ובכבוד כל ימיו ס

החינוך עטרת זקנים. והמדקדק יזהר 

 ל פהלברך דוקא תוך הספר ולא בע

 (.ב"ח)

ומעשה נורא מסופר אודות שהגאון 

ר' מאיר שפירא גילה לילדים בחדר 

לפני המלחמה העולמי השניה, דברי 

הבאר היטב, וילד אחד קיבל על עצמו 

לברך ברכת המזון בכוונה, ונהג כן. 

ך וניצל מהשואה, וכל ימיו במש

במלחמה היה לו מזונות בכבוד )קיבל 

 עבודה במטבח וכו'(.

למען הסר ספק / 

הרב ישראל מאיר 

ווייל, מח"ס וביום 

השבת והשולחן 

 כהלכתו 
שאלות בענייני כשרות המאכלים 

 והכלים במטבח

טעם בשר בחריף המעורב 

 בדגים
האם אפשר להכניס לתוך דגים בצל 

שנחתך בסין בשרית או טיגנו אותו 

בת בשרית או חתכו אותו במעבד במח

 מזון בשרי?

טוב להחמיר בזה לכתחילה, תשובה: 

 .8אבל בשעת הצורך אפשר להקל

                                                             
אין צריך להיזהר מבליעת טעם של בשר בדגים  8

בכלי או להיפך ולכן, מותר לבשל דגים 

שמבשלים בו בשר או להיפך, אלא שיש לנקות 

הכלי היטב בין הבשר לדגים. וכן מותר 

להשתמש במזלג או כף לדגים חמים ולבשר חם 

אלא שינקה הכלי היטב בין הדגים לבשר כמבו' 

בט"ז סי' צ"ה סק"ג ופמ"ג שם סק"ג ובסי' צ"ז 

בשפ"ד סק"ג ובסי' ק"ח בשפ"ד סקי"ח ורעק"א 

חכ"א כלל ס"ח סעיף א' והביא ריש סי' קט"ז ו

גם את שיטת המחמירים המובאת בטור דלקמן 

וחת"ס יו"ד סוף סי' ק"א ומנחת יעקב סי' נ"ז 

סק"א ויד יהודה סי' צ"ה בארוך סק"ד ובקצר 

 סק"ד.

ולכן, כשמכין סלטים לסעודות שבת 

שאוכל בהם דגים, טוב שיחתוך את 

המאכלים החריפים בסכין או במעבד 

מזון פרווה, ובשעת הצורך יכול להקל 

 ולאכול את החריף עם דגים.

* 

 ות בענייני שבתשאל

 קינוח כשודאי ייצא דם
מי שיש לו טחורים וכשמקנח בודאי 

ייצא דם. מה יעשה בשבת, הרי כל 

קינוח הוא ממש פסיק רישא שמוציא 

 דם?

: יכול לקנח, אע"פ שבודאי תשובה

 .9ייצא דם

חימום מאכל על סיר הפוך 

 שעל הפלטה
האם אפשר לחמם מאכל על סיר 

 הפוך שעל הפלטה בלע'ך?

אם המאכל לא יגיע לחום  שובה:ת

. ולכן אם 10שהיד סולדת בו, מותר

                                                                           
ואמנם בטור סי' קט"ז, ב' כתב שיש מחמירים 

לייחד כלים לבשר וכלים לדג וחוששים שיש 

דעת החזו"א, ועי' העברת טעם מזה לזה, וכן 

שבט הלוי ח"ו סי' קי"א שהמדקדקים מייחדים 

 כלי בשר ודגים לבישול בנפרד.

ואמנם בחריף נחשבת הבליעה כטעם ראשון 

ממש ולא כטעם שני שהרי החותך בצל בסכין 

בשרית הבצל נעשה בשרי ואינו נחשב נ"ט בר 

נ"ט. ומ"מ הוכיחו הפוסקים שלגבי סכנה דיינינן 

אבל לא כממשות ואין סכנה  ליה כטעם ראשון

בטעם בלי ממשות, כן מוכח מהא שאין סכנה 

במליחת בשר ודג יחד אף שעובר טעם מזה לזה 

שאינו נחשב לנ"ט בר נ"ט כמו שהביא 

הגרעק"א כאן בשם הט"ז והש"ך בסי' ע' ש"ך 

שם סקט"ז וט"ז סק"ג, ולגבי כבישת דגים ובשר 

והביאו  -הסתפק המנח"י כלל כ' סקכ"ז

הגרעק"א כאן והפמ"ג בסי' ע' סקט"ז והפת"ש 

שם סק"א אף שכבישה מעבירה טעם, וכן לגבי 

טיפת בשר שניתזה על כלי של דגים שהתיר 

הגרעק"א אף שסובר שנ"ט בר נ"ט בשעת בישול 

אחד נחשב לטעם ראשון ולא לנ"ט בר נ"ט, ומכל 

זה מוכח שאין סוף דבר שאם מעביר טעם נאסר 

ממש אבל טעם שאין בו  אלא רק טעם שיש בו

 ממש אף שאינו נ"ט בר נ"ט אין בו סכנה.

ולמעשה, הפוסקים נטו להקל בזה בשעת הצורך 

כ"כ בשבט הלוי ח"ו סי' קי"א וכ"כ בספר דבר 

חריף סי' ט"ו סעיף ו' אבל דעת כמה פוסקים 

לאסור כמו שהביא הדרכ"ת סי' קט"ז סקכ"ז בשם 

 אם אפשר. כמה פוסקים, ולכן טוב להחמיר בזה

משום שאסור להתפלל ולברך בלי הקינוח,  9

וכתבו התוס' בסוכה דף לג: ד"ה מודה שמותר 

לעשות מלאכה שאצל"ג לצורך מצוה, וה"ה 

לפסיק רישא דלא ניחא ליה שאיסורו מדרבנן 

משום מלאכה שאצל"ג עי' תוס' שם ובשבת דף 

עה. ד"ה טפי. וכן נפסק במשנ"ב סי' תרמ"ו 

 סק"ח.
הסיר בכל פינה שהיא לא יכול לחמם  אם כל 10

את המאכל לחום שהיד סולדת בו, אין בזה 

האש קטנה והסיר גדול או שמניח קצת 

רחוק מהאש, בודאי מותר. אם המאכל 

יכול להגיע לחום שהיד סולדת בו, יש 

אוסרים ויש מתירים להניח על סיר 

 .11הפוך שמונח על פלטת פח על האש

לתשומת לב, אחרי שחיממו את 

להוציא את הסיר המאכל אסור 

מהפלטה, ויש להשאירו על הפלטה עד 

 .12מוצאי שבת
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לשון לימודים / 

הרב שמואל בר"י 

 ליפשיץ
מה הם העדות שהיו 

 בארון
ָמעְּ  ל ָהָאֹרן ִמלְּ ֹפֶרת עַּ כַּ ָת ֶאת הַּ ָנתַּ ָלה וְּ

דֻׁת ֲאֶׁשר אֶ  ן ֶאת ָהעֵּ ֶאל ָהָאֹרן ִתתֵּ ן וְּ תֵּ

ֶליךָ   )כה, כא( אֵּ

בסוף הציווי על עשיית הארון נאמר 

למשה שבתוכו ישים את ה'עדות' 

שתהיה בתוך הארון, ובסיבת העדות 

נקרא הארון 'ארון העדות' )פסוק כב, 

ועוד רבים(. ויש לברר מהי ה'עדות' 

שתנתן בארון. בפשטות נראה כי הם 

לוחות הברית עליהם כתוב לשון 

ל 'עדות', כמו בפסו ן אֶּ תֵּ יַּ ק )לא, יח(: 'וַׁ

ה וכו' ְשנֵּי ֻלֹחת  דֻׁתמשֶּ '. וכך פירשו ָהעֵּ

                                                                           
איסור חזרה כלל. משנ"ב סי' רנ"ג סקכ"ג וסקכ"ז 

 וסקס"ח וסקצ"ב וחזו"א בסי' ל"ז סק"ח.
בשבט הלוי ח"א סי' צ"א הביא מכתב  11

מהחזו"א שאסר בזה, ופירש את דבריו שטעמו 

חשבת משום שסובר שפלטת פח שלנו אינה נ

גרופה וקטומה, אבל מכיון שרוב הפוסקים 

נוקטים שכן נחשבת גרופה וקטומה לכן יש 

להקל, אבל דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין 

היתר כלל שהרי גרופה וקטומה לבד לא מועיל 

וקדירה ריקנית לבד לא מועל ומנין לחדש 

ששניהם ביחד מועילים להתיר. והגרש"ז 

פר שש"כ אויערבך זצ"ל במכתב הערות לס

מנחת שלמה ח"ב סי' ל"ד אות יג אסר משום 

כך להניח לכתחילה על סיר הפוך שעל פלטה, 

אבל בהוספות לשש"כ כתב שמותר ולא ברור 

 כיצד נוקט למעשה.
שהרי הקדירה היא כלי שמלאכתו לאיסור,  12

ואין היתר לטלטלה אלא לצורך שימוש בכלי או 

אין לו לצורך המקום. ושימוש בכלי מותר רק אם 

כלי אחר לשימוש הזה כמבו' בסי' ש"ח סקי"ב, 

ואין להתיר מצד מה שמשמשת את המאכל, כיון 

שהקדירה הפוכה והמאכל עליה ובאופן כזה אין 

דרך הקדירה לשמש את המאכל ולא שייך 

ההיתר כמבו' ברשב"א בשבת דף קכג: ובפמ"ג 

ובמשנ"ב סי' ש"ח סקכ"ו שיסוד ההיתר מבוסס 

גיל להיות בקדירה ולכן עדיף על מה שהמאכל ר

 מטלטול ע"י כיכר או תינוק.



 

 11עמ' 

רבותינו הראשונים הראב"ע והרשב"ם 

ועוד, שהעדות הם הלוחות המעידות 

 על הברית בין הקב"ה לישראל.

 -אולם בפירוש רש"י כתב: 'העדות 

התורה שהיא לעדות ביני וביניכם'. ויש 

את  להבין מפני מה נטה רש"י מלפרש

העדות על הלוחות, ועוד יותר תמוה 

שכן להלן )מ, כ( בכתוב על עשיית 

הארון פירש רש"י על העדות שהם 

הלוחות, וכיצד יתיישב עם פירושו 

 כאן? 

 הלוחות עדיין לא ניתנו
אמנם ישנם קשיים המונעים מלפרש 

את ה'עדות' על הלוחות, מפני שאמר 

ה' למשה שייתן אל הארון את העדות 

ן אליך' 'אתן' בעתיד משמע, 'אשר את

והנה הציווי על הארון היה בעליה 

שניה של משה להר כפי שכתב רש"י 

להלן )לא, יח(, וזמן נתינת הלוחות היה 

קודם לכן, בעת שירד משה אחר מ' יום 

ראשונים שהיה בהר. אם כן לא ניתן 

לפרש כי על הלוחות שניתנו כבר אמר 

 ה' 'אשר אתן אליך'.

ירש רש"י כי ה'עדות' מכח קושיא זו פ

האמור כאן הוא ספר התורה, שעדיין 

לא ניתן עד סוף ארבעים שנה שהיו 

במדבר, עליו אמר הכתוב 'העדות אשר 

אתן אליך'. אך פירוש זה מעורר שאלה 

חדשה, ספר התורה ניתן בסוף מ' שנה, 

וכבר נאמר )להלן מ, כ( כי במעשה 

המשכן שהסתיים בתחילת השנה 

כבר שם  -דבר השניה להיותם במ

 משה את העדות בארון.

עתה נבין מפני מה מפרש רש"י 

בעשיה כי 'עדות' הם שני הלוחות, 

העדות מתפרש באופן שונה בצוואה 

ובעשיה )ע"פ גור אריה פסוק טז(, 

בצוואה על הארון נצטווה משה לשים 

את ספר התורה בארון, ובעשיה נאמר 

ששם את הלוחות. ושניהם נקראים 

שגם הלוחות וגם התורה  עדות מפני

מעידים על הברית שבין קב"ה 

לישראל, ושניהם היו בארון כפי 

שנאמר בגמרא )בבא בתרא יד. הובא 

 ברש"י דברים לא, כו(.

 זמן צוואת המשכן
דברים שכתבנו מתאים לשיטת רש"י 

הסובר כי צוואת המשכן נאמרה 

בעליה שניה של משה לשמים, אולם 

שונים, רש"י עניין זה שנוי במחלוקת רא

אומר )להלן לא, יח(: 'אין מוקדם 

ומאוחר בתורה, מעשה העגל קדם 

לציווי מלאכת המשכן ימים רבים', 

ולפי זה צוואת המשכן נאמרה אחרי 

נתינת הלוחות שניתנו קודים מעשה 

 העגל.

אלא שהראב"ע )כה, א( והרמב"ן 

)בהקדמה לפרשה( חולקים, הם 

סוברים כי הפרשות נאמרו על הסדר, 

וציווי המשכן היה סמוך למתן תורה 

בעלייתו הראשונה של משה ארבעים 

יום. נמצא לפי דעתם כי ניתן לפרש 

את דברי ה' 'העדות אשר אתן אליך' 

על הלוחות אשר ינתנו ברדת משה מן 

ההר. כי 'לשיטתם' פירשו הראשונים 

 .13את הפסוקים

לכל הפירושים יוצא כי הלוחות 

ית בין והתורה מעידים עדות על הבר

ה' ית' לבני ישראל, וכתב הראב"ע 

'הלוחות הם העדות כאילו הם כמו 

שטר כתובה' בין קרוצי חומר לה' 

יתברך ויתעלה, והדברים עתיקין 

 טמירין וחתימין מינן

מעדני מלך / 

הרה"ג ר' מרדכי 

מלכא שליט"א, 

הרב הראשי לעיר 

אלעד, נשיא וראש 

מוסדות "אור 

המלך", מחבר ספרי 

המלך,  שו"ת דרך

 אמרי מרדכי ועוד
מבט התורה בקיום התורה 

והמצוות האדם לוקח ולא 

 נותן
ר  בֵּ דַּ אמר ה'וַּיְּ נֵּ  .ֶאל מֶׁשה ּלֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ י דַּ

ת ָכל ִא  אֵּ רוָמה מֵּ חו ִלי תְּ ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ יׁש ִישְּ

רוָמִתי חו ֶאת תְּ ֶבּנו ִלבֹו ִתקְּ  .ֲאֶׁשר ִידְּ

רוָמה ֲאֶׁשר ִתקְּ  תְּ זאת הַּ ִאָתם ָזָהב וְּ חו מֵּ

חֶׁשת  ג(-)כה, א ָוֶכֶסף ונְּ
 שאלות:

א הקשה בספר תולדות יצחק שמות 

ויקחו לי תרומה היה ראוי פרק כה א. 

 שיאמר ויתנו לי תרומה ?

ב אחר שאמר "ויקחו לי תרומה" 

 למה כפל ואמר "תקחו את תרומתי" ?

                                                             
מחלוקת נוספת התלויה בשאלה עת ציווי  13

המשכן ישנה בין הראב"ע לרש"י אודות 'הארון 

שעשה משה' שנאמר בפרשת עקב, וראה לשון 

 לימודים פר' עקב, ואכמ"ל.

ג למה אמר תרומה לא בכנוי הכונה 

ואחר כך  שלא אמר של מי התרומה,

אמר "תקחו את תרומתי" בכנוי פירש 

 שזה תרומתי ?

ד כמו כן יש לשאול על דברי שלמה 

ח טֹוב משלי פרק ד המלך ב קַׁ י לֶּ )ב( כַּ

ֲעזבו: מדוע א ל תַׁ י אַׁ ם תֹוָרתַּ י ָלכֶּ תַּ מר ָנתַׁ

בלשון לקח דהיינו שאנו לוקחים, הרי 

עסק התורה הוי כנותן לקב"ה את 

 לימודו?

ול עוד על דברי ה וכן יש לשא

ח שלמה במשלי פרק י  ףַׁ ב יַּ ם לֵּ )ח( ֲחכַׁ

ט: גם כאן ש ָלבֵּ ם יַּ יַּ יל ְשָפתַׁ ְצֹות וֱֶּאוַּ וב מַּ

אמר שהחכם לוקח מצוות, והרי זה 

 הפוך שהאדם נותן מצוות?
תפיסת האדם שהוא עושה טובה בקיום 

 המצוות:

הנה כאשר נתבונן נראה כי תפיסת 

האדם כי כאשר מקיים את התורה 

צוות מרגיש שעושה טובה כביכול והמ

לקב"ה במה שעושה רצונו, משל למה 

הדבר דומה לילד אשר אביו מתחנן 

אליו שיאכל והילד חושב שעושה 

טובה לאבא או לאמא שהוא אוכל. 

ומתוך הנחה זו האדם מתנהג 

בעצלתיים כאשר הדבר נוגע לקיום 

תורה ומצוות שזה בא לידי ביטוי 

כגון מצות פעמים בחוסר מרץ וזריזות 

כיבוד אב ואם כאשר האמא מבקשת 

מהבנים עזרה בבית מרגישים בזה עול 

ומחפשים כיצד לחמוק, או בקיום 

המצוה לחצאין כגון התפילה כבר 

מתפלל אבל מסתפק בחצי תפילה, או 

כאשר הדבר כרוך בהוצאה כספית 

מחפש את חפצי המצוה כמה שיותר 

זול גם כאשר הדבר כרוך באחריות של 

המוצר נוטה דעתו לסמוך בנקל  כשרות

על בני אדם גם אם אינו מכיר את 

טיבם, לעומת כשנצרך בדברים 

הקשורים לחפצי גופו שם אינו סומך 

בקלות על כל אדם אלא מברר היטב 

על טיב המוצר וק"ו בדבר שנוגע 

לבריאות גופו הרי הוא חוקר ודורש עד 

היכן שידו מגעת, כל זה מפני אותה 

מה שכבר עושה הנחת יסוד שכל 

בקיום התורה והמצות הוא עושה 

טובה כביכול לקב"ה, אולם תורתנו 

הקדושה מאלפת אותנו להשכיל 

ולהבין שכל מה שעושה האדם בקיום 

התורה והמצות הם אך ורק לטובת 

עצמו הוא עושה, כי אין הקב"ה זקוק 

למעשנו אלא בכדי להטיב עימנו ולזאת 

בור נתן לנו תורה ומצות לאפשר לנו לצ

נקודות זכות לקבל עליהן שכר עד בלי 

 די ובזה נבא לבאר את פסוקי הפרשה.
 דברי המדרש על מקח הקב"ה:



 

 11עמ' 

שמות רבה הנה מבואר במדרש 

: וז"ל ויקחו לי )וילנא( פרשה לג א

תרומה, הה"ד )משלי ד( כי לקח טוב 

נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל 

תעזובו את המקח שנתתי לכם, יש לך 

מקח יש בו זהב אין בו  אדם שלוקח

כסף, יש בו כסף אין בו זהב, אבל 

המקח שנתתי לכם יש בו כסף שנאמר 

)תהלים יב( אמרות ה' אמרות טהורות 

כסף צרוף, יש בו זהב שנאמר )תהלים 

ובשמות יט( הנחמדים מזהב ומפז רב. 

ו ד"א ויקחו לי רבה )וילנא( פרשה לג 

תרומה, הה"ד )משלי ד( כי לקח טוב 

כם, אמר ר' ברכיה הכהן ברבי נתתי ל

בנוהג שבעולם אדם מוכר חפץ בתוך 

ביתו הוא עצב עליו והקב"ה נתן תורה 

לישראל ושמח הוי לקח טוב וגו', בנוהג 

שבעולם אדם לוקח חפץ מיצר לשמרה 

אבל התורה משמרת בעליה שנאמר 

)משלי ו( בהתהלכך תנחה אותך, בנוהג 

שבעולם אדם לוקח חפץ מן השוק 

ל לקנות בעליו, אבל הקב"ה שמא יכו

נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול 

לי אתם לוקחים, הוי ויקחו לי תרומה 

כי בעשיית המצות  הראת לדעתעכ"ל.  

האדם לוקח ולא נותן כי הכל לטובת 

האדם וגם מה שיש לו הכל מאת 

השי"ת כי מי קדמני ואשלם, משל למה 

הדבר דומה לפקיד בנק שהמנהל בעל 

ש ממנו להעביר אליו סכום הבנק מבק

כסף והפקיד יחשוב שעושה טובה 

לבעליו, הרי אין ספק כי הכסף אינו של 

הפקיד אלא של בעליו והוא אינו עושה 

טובה אלא ההפך בעלי הבנק עושים 

איתו טובה שנותנים לו פרנסה בגלל 

פעולות אלו ואחרות, כך האדם צריך 

לדעת ולהרגיש שכל מה שיש לו 

לא פקיד בבנק של בעולמו אינו א

הקב"ה וכאשר מתבקש מאת השי"ת 

לעשות איזו פעולה אינו עושה טובה 

אלא הקב"ה עשה איתו טובה שהפקיד 

בידו ואף נותן לו שכרו על כך, ולכן 

התורה כותבת על נתינת התרומה 

בלשון ויקחו ולא ויתנו. וכן מתבאר 

 .במסכת ברכות דף ה ע"א
 ביאור המהר"י קארו שהנותן לוקח:

תולדות יצחק אכן כך כתב בספר ו

והתשובה שקיחה עניינו לתרץ וז"ל 

קנין, כלומר תקחו ותתנו מישראל 

תרומה שאני אפרע להם הרבה 

בשבילה, שיעשו מקדש שאשכון 

בתוכם. וכו' או ירצה שלפעמים הנותן 

נחשב כאלו יהיה מקבל, והוא 

כשהמקבל אדם חשוב כמו שאמרו 

ואמר במסכת קידושין ז א נתנה היא 

הוא אם הוא אדם חשוב, מקודשת, 

ואם כן "ויקחו לי תרומה", רוצה לומר 

ויקחו ממני תרומה שהנותנים לי 

תרומה מקבלים ממני ואני הוא הנותן 

ומה שאמר תרומה והם המקבלים. 

לפי שהעשיר אינו אלא  ותרומתי,

ממונה ופקיד על הממון שכולו משל 

הקב"ה ואם האדם ממונה )חשוב( 

ונותן הממון לצדקה וכיוצא בו כראוי, 

הממון הוא שלו, ואם לאו הוא 

ואמר "מאת כל איש אשר מהקב"ה. 

לפי שיש אברים מקבלים  ידבנו לבו"

ואינם נותנים, ויש נותנים ואינם 

מקבלים, ויש מקבלים ונותנים, ויש 

שאין נותנים ולא מקבלים, והלב נותן 

ואינו מקבל כמו שכתבו חכמי 

נדיב ללב שהנדיב הרפואה, לזה יחס ה

הוא הנותן ואינו מקבל, ואמר לבו 

בכנוי לפי שיש מתנדבים לא מלבם 

אלא מלב אחרים, שרואים לאחרים 

שמתנדבים ולכן הם מתנדבים מפני 

הבושה, ולזה אמר "ידבנו לבו" ואמר 

 "נדיב לבו" עכ"ל.
אחרי שאמרו נעשה ונשמע ציוה ויקחו לי 

 תרומה: 

בי ובזה יובן היטב דברי התנא ד

וכיון אליהו רבה )איש שלום( פרשה יז 

שקיבלו ישראל מלכות שמים בשמחה 

ואמרו, כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע 

)שמות כ"ד ז'(, מיד אמר הקב"ה 

למשה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי 

תרומה וגו', וזאת התרומה וגו'. 

ולכאורה אינו מובן מה הקשר בין עניין 

חו לי שהקדימו נעשה לנשמע לעניין ויק

 תרומה ?

בספר לקח טוב בשם ספר וראיתי 

לבאר כי כאשר מקדימים נעשה  אפריון

לנשמע סימן שעם ישראל הגיעו לדרגה 

שמבינים שכל מה שהי"ת יאמר להם 

הוא רק לטובתם ואינם עושים טובה 

להשי"ת בקיום המצוות אלא אדרבא 

 הפוך.
משל המגיד מדובנא למה הצדקה דוגמה ליתר 

 המצוות:

לבאר במשל  י במגיד מדובנאוראית

מדוע השי"ת דווקא במצוות צדקה 

אמר ובחנוני נא בזאת ?  וכתב משל 

לסוחר בדים גדול שהוא מוכר רק 

גלילים שלמים והנה הלך ליריד כאשר 

התעניין איזה סוחר לקנות אמר לו כי 

הוא מוכר גלילים שלימים וכל גליל יש 

בו מאה מטר לפחות ולפי חישוב זה 

למכור, כמובן היות ואי  הוא מוכן

אפשר למדוד כל הגלילים לכן לקח את 

הגליל שנראה לו הקטן ביותר ואם בו 

ימצא את המידה הרי שברור שגם 

ביתר הגלילים יש יותר, בדומה לכך 

אמר השי"ת לבנ"י הרי כל הצוות 

לטובתכם ואדרבא לא רק שאינכם 

מפסידים אלא גם מרווחים,ולכן נתן 

ות צדקה שבה השי"ת דווקא את מצו

האדם מוציא כסף ובכל זאת מתברך 

ממונו במקום שיחסר וק"ו ליתר 

 המצוות והתורה.
דברי הזוהר בטעם שמצות בחינם אין להם 

 ערך:

ובזה יובנו היטב דברי הזוהר 

בפרשתנו שקיום המצוות בחינם אין 

להם ערך ורק כאשר האדם משלם על 

ר'  קיום התורה והמצות יש להן ערך

מבואר בדברי הזוהר הטעם   .14הערה
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קחו לי תרומה מאת רבי שמעון ברישא ואמר, וי

ויקחו  כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי,

לי האי מאן דבעי לאשתדלא במצוה ולאשתדלא 

ביה בקודשא בריך הוא אצטריך דלא ישתדל ביה 

בריקנייא ובמגנא, אלא אצטריך ליה לבר נש 

לאשתדלא ביה כדקא יאות כפום חיליה, והא 

 אוקימנא מלה דא בכמה אתרי, יאות למיסב בר

נש ההוא אשתדלותא דקודשא בריך הוא כמה 

דאת אמר )דברים טז( איש כמתנת ידו וגו', ואי 

תימא הא כתיב )ישעיה נה( לכו שברו ואכלו 

ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב דהא 

איהו במגנא )ואשתדלותא בלא כסף( ואיהו 

אשתדלותא דקודשא בריך הוא, אלא 

י זכי בה, אשתדלותא דאורייתא כל מאן דבע

אשתדלותא דקודשא בריך הוא למנדע ליה כל 

מאן דבעי זכי ביה בלא אגרא כלל, אבל 

אשתדלותא דקודשא בריך הוא דקיימא בעובדא 

אסיר לנטלא ליה למגנא ובריקנייא בגין דלא זכי 

בההוא עובדא כלל לאמשכא עליה רוחא 

דקודשא אלא באגר שלים, בספרא דחרשי 

א כל מאן דבעי דאוליף אשמדאי לשלמה מלכ

לאשתדלא לאעברא מניה רוח מסאבא ולאכפייא 

ההוא עובדא דבעי לאשתדלא ביה רוחא אחרא, 

בעי למקני ליה באגר שלים בכל מה דיבעון מניה 

בגין דרוח מסאבא איהו אזדמן  בין זעיר בין רב

תדיר במגנא ובריקנייא ואזדבן בלא אגרא ואניס 

ירא לבני נשא למשרי עלייהו ומפתי לון לדי

עמהון בכמה פתויין, בכמה ארחין סטי לון 

לשוואה דיוריה עמהון ורוח קודשא לאו הכי 

אלא באגר שלים ובאשתדלותא רב סגי 

ובאתדכאותא דגרמיה ובאתדכאותא דמשכניה 

וברעותא דלביה ונפשיה, וכו' ועל דא קדמאי הוו 

באגר שלים בעי למקני ליה  וקנה לך חבראמרי 

ד הכא בעי למרדף בתר בגין למזכי בשכינתא, ע

זכאה ולמקני ליה, אוף הכי ההוא זכאה בעי 

למרדף בתר חייבא ולמקני ליה באגר שלים בגין 

דיעבר מניה ההוא זוהמא ויתכפיא סטרא אחרא 

ויעביד לנפשיה בגין דיתחשב עליה כאילו הוא 

ברא ליה ודא איהו שבחא דיסתלק ביה יקרא 

דקודשא בריך הוא יתיר משבחא אחרא 

לקותא דא יתיר מכלא, מאי טעמא בגין ואסת

דאיהו גרים לאכפיא סטרא אחרא ולאסתלקא 

יקרא דקודשא בריך הוא ועל דא כתיב באהרן 

)מלאכי ב( ורבים השיב מעון, וכתיב )שם( בריתי 

כל המחזיר אדם בתשובה זוכה היתה אתו, 

להרבה דברים תא חזי כל מאן דאחיד בידא 

יה למשבק ארחא דחייבא )ותב לגביה( ואשתדל ב

בישא איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא 

אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא 

אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, 

וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, 

ועל האי בר נש כתיב בריתי היתה אתו החיים 
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שדברי מצוה בחינם אין להם ערך כיון 

שכל דבר שהוא בחינם הוא הפקר 

ושורה עליו רוח טומאה ומשיג את 

ההיפך שמתחבר עם הטומאה, אולם 

כאשר משלם ונותן חשיבות למצוה 

שורה עליו רוח קדושה, זאת ועוד 

שבזה נותן כוח והעצמה כביכול 

 לקב"ה שמגביר את הקדושה על

הטומאה, וכך הדבר בכל עניין שאדם 

מוסר נפשו בגופו או בממונו הרי זה 

מגביר את כוח הקדושה וכבוד 

השכינה, ולכן אדם שמחזיר אנשים 

בתשובה ומקרבן תחת כנפי השכינה 

שזוכה בזה להגביר את כוח הקדושה 

ולהגדיל את כבוד השכינה זוכה 

 לדברים הרבה.
 הנהגת האריז"ל בקיום המצות

סופר על האריז"ל כאשר הלך ואכן מ

לקנות דבר מצוה מעולם לא התווכח 

על המחיר אלא היה קודם בוחר את 

חפצי המצוה המהודרים ולאחר מכן 

היה פותח את ארנקו למוכר שיקח מה 

מגיע לו, ולא שאל כמה עולה וק"ו 

שלא התווכח להוריד המחיר, בהיות 

ורצה להראות שאין שום ערך לדבר 

א שוה ולכן אם מצוה וכל מחיר הי

יאמר כמה עולה ואח"כ יתווכח הרי 

הוכיח ממעשיו כמה ערכה של מצותו, 

אבל כאשר אינו שואל וגם אינו מתוכח 

 הרי מוכיח שאין גבול לערך המצוה.
יסוד הרב דסלר בשם הרמ"ק והגר"ש מקלם 

 מדוע אין ערך לדבר בלי תשלום

וכתב לבאר העניין בספר מכתב 

תק"נ וז"ל ענין אליהו בעניני יו"כ אות 

עינויים דיום הכיפורים סיגופים 

דתשובה עיין רמב"ן בראשית לב כא 

דבחינת כפרה מלשון כופר, והשל"ה 

בסידורו באתה יודע רזי עולם כתב 

בשם הרמ"ק ז"ל דהיינו שהיסורין הם 

כופר נפש כשהבעל חוב רוצה לגבות 

חובו לא ירץ אלא בכופר נפש וכו". 

ורו בתפילת ומסיק הר"י מלצן בסיד

יו"כ דהיינו ענין עינויים דיום הכיפורים 

שעינויי היום יהיו כפרתנו במקום 

היסורין. וכו' אמנם צריך להבין תוכן 

הענין מהו זה שהשטן מסתפק בכופר 

ומה יועיל הכופר לתיקון פנים הנפש 

שנטמא? מכאן למדנו דבר נפלא מאד 

בכוחות הנפש אין דבר נעשה קנין 

"כ משלם עבורו בנפש האדם אלא א

                                                                           
והשלום, וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי 

א וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא עלמ

יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, 

עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה, ועל 

דא כתיב )תהלים קיב( גבור בארץ יהיה זרעו דור 

ישרים יבורך, הון ועשר בביתו וצדקתו עומדת 

 עכ"ל. לעד, זרח בחשך אור לישרים וגו'

משלו ממש, ויש לעיין בזה בספרים אם 

יש סמך לזה בכונות האתרוג דבעינן 

שלו. וראיתי בכתבי הגרש"ז מקלם בית 

קלם ח"א עמ' רמ"ב שדרש מתלמידיו 

שישלמו בעד איזה מאמר מחיר חשוב 

ונתן הכסף לצדקה, כי עי"ז ירגישו יותר 

בחשיבות המאמר, וכן אמרו חז"ל ב"ק 

א דמגן מגן שויא אם גם פה ע"א אסי

יהיה רופא טוב לא יסמכו עליו 

החולים, והיינו כי חלק החומרי 

שבאדם לא יתחשב בערך הדבר 

שמקבל אלא א"כ משלם תמורתו חלק 

בעצמותו או לכל הפחות מהקנוי לו, 

וזהו הטעם למה שאמרו קה"ר ב יב 

חכמה שלמדתי באף היא שעמדה לי, 

דברי וכן מה שאמרו ברכות סג ע"ב אין 

תורה מתקיימין אלא במי שממית 

עצמו עליה, וכדומה הרבה בחז"ל. וכן 

בתשובה כיון שהאדם חומרי הנה כל 

ההתבוננויות והמחשבות לא תפעלנה 

לא בחרטותיו ולא ביגונותיו ולא בשום 

דבר אם לא ישלם החוב עבור עוונותיו 

בגופו ממש, ויותר מזה גם לאחר 

 מיתה, מכיון שהנפש עדיין דבוקה

ברצונות החומר אי אפשר שתטהר 

ממש מהם אלא ביסורין כמו יסורי 

גיהנום ויסורי דין הקבר ויסורי כף 

 הקלע וכו' עכ"ל.
תוכחת הנביא מלאכי על חוסר חשיבות בקיום 

 התורה והמצוות

ואכן על כך מקונן הנביא מלאכי 

בתוכחתו לעם ישראל שבגלל הטעות 

בהשקפה מזלזלים בערכן של המצות, 

  :במלאכי פרק א )ו(וכתב 

בֵּ  ֛ןבֵּ  דְ֢ועֶּ  ב֖אָ  ֤דְיכַׁ ם־אָ  יוֲ֑אֹדנָ  בֶּ י֢אָ  בְ֢ואַּ  נַּ

יֵּ  ם־ֲאדֹונַּ  יְ֡כבֹודַּ  ה֢אַׁ י יםְ֢ואַּ יֵּ  ָ֩אנַּ  י֜מֹוָראַּ  ה֨אַׁ

ם ֹותְ֗צָבא ה' ר׀ָ֢אמַׁ  ים ָ֙לכֶּ ֹכֲֽהנַּ  י֢בֹוזֵּ  ֙הַׁ

ְרתֶּ  יְ֔שמַּ  םֶּ  ם֕וֲַׁאמַׁ ֽךָ  ינוָ֖בזַּ  ה֤בַׁ ת־ְשמֶּ ( ז: )אֶּ

ישַּ  גַּ י ים֣מַׁ ְזְבחַּ ֽל־מַּ ם֢לֶּ  ֙עַׁ ְרתֶּ  ֔לְמֹגאָ  חֶּ  ֖םוֲַׁאמַׁ

םֶּ  ְלנגֵּֽ ה֢בַׁ ֱאָמְרכֶּ  וךָ ֑אַׁ ְבזֶּ  ה' ֤ןֻשְלחַׁ  ם֕בֶּ  ה֤נַּ

ש( ח: )ֽהוא גַּ ֽי־תַׁ וֵּ  וןְ֨וכַּ ְזבֹ  ר֣עַּ  ֔ערָ  ין֢אֵּ  ֙חַׁ ֙לַּ

גַּ  יְ֤וכַּ  ןֵּ  ישו֛תַׁ יבֵּ  ֑ערָ  ין֢אֵּ  ֖הְוֹחלֶּ  חַׁ ֤סַּ ְקרַּ  הו֨הַׁ

ָחתֶּ  א֜נָ  רְ  ךָ ְ֗לפֶּ ָנ  וֹ ֚א ְ֙צךָ ֲהיַּ  ֖רָאמַׁ  יךָ ָ֔פנֶּ  אֲ֢היַּ

תָ ֹות-ְצָבֽא  ֤קְיֹקוָ  לו־נָ  ה֛: )ט( ְועַׁ  ֖לְפנֵּי־אֵּ  ֤אחַׁ

ֽיָחמֵּ  ם נו֑וַּ יְֶּדכֶּ ָנ  את֔זֹ  ְיָתה֢הָ  ֙מַּ ם אֲ֣היַּ כֶּ  ֙מַּ

ם י֣מַּ ( י: )ֹות-ְצָבֽא  ה' רָ֖אמַׁ  יםָ֔סנַּ   ֙גַׁם־ָבכֶּ

ְסגֹ  םְ֔דָלתַׁ  רְ֢ויַּ ְזבְ  ירוְ֤וֹלֽא־ָתאַּ  יַּ מָ  י֖חַּ מַּ  ֑םחַּ

ֽין־לַּ  ץ֜חֵּ  י֨אֵּ ר םָ֗בכֶּ  פֶּ  ֹותְ֔צָבא ה' ָ֙אמַׁ

ְנחָ  ְרצֶּ  ה֖ומַּ ֽם הֹ֤לֽא־אֶּ יְֶּדכֶּ  י֢כַּ ( יא: )מַּ

ח־שֶּ  ְזרַׁ םַּ ש֜מַּ ד־ְמבֹוא מֶּ י ֹולָ֣גד וֹ ְ֗ועַׁ  ְ֙שמַּ

גֹויַּ  ְשמַּ  שֻ֛מגָ  רֻ֤מְקטָ  ֹום֗וְבָכל־ָמק ם֔בַׁ  י֖לַּ

ְנחָ  ֽי־ָגד הְ֑טהֹורָ  ה֢ומַּ י ֹול֣כַּ גֹויַּ  ְ֙שמַּ  ֖רָאמַׁ  ם֔בַׁ

תֶּ י: )ֹות-ְצָבֽא ה'  ְללַּ  ם֖ב( ְואַׁ  וֹ ֑אֹות יםְ֢מחַׁ

ֱאָמְרכֶּ  יב וא֔ה ֢לְמֹגאָ  ֲ֙אֹדָני ֣ןֻשְלחַׁ  ם֗בֶּ  וֹ ְ֖ונַּ

ְבזֶּ  ם( יג: )ָאְכֽלוֹ  ה֤נַּ ְרתֶּ מֵּ  ֩וֲַׁאמַׁ ְתָלאָ  ה֨הַּ  ֜המַׁ

ְחתֶּ  סַׁ ר וֹ ֗אֹות םְ֢והַּ  ֹותְ֔צָבא ֢קְיֹקוָ  ָ֙אמַׁ

אתֶּ  ןֵּ  ול֗זגָ  ם֢וֲַׁהבֵּ סַּ ת־הַׁ ת־הַׁ  ֙חַׁ ְ֙ואֶּ  ֔החֹולֶּ ְ֢ואֶּ

אתֶּ  ְנחָ  ם֖וֲַׁהבֵּ םַּ ת־הַׁ ְרצֶּ  ה֑אֶּ אֶּ  ֛האֹותָ  ה֤הַׁ

יְֶּדכֶּ   :ה' רָ֤אמַׁ  ם֖מַּ
 פתגם חז"ל אפילו רופא בחינם אין לו ערך:

עדו מבואר במסכת בבא קמא דף פה 

ואי א"ל מייתינא אסיא דמגן במגן, ע"א 

א"ל אסיא דמגן במגן מגן שוה. ביאור 

ברים שאם אדם חבל והזיק את הד

חברו ורוצא להביא לו רופא שמרפא 

בחינם זכותו להתנגד מהנימוק שרופא 

בחינם שוה בחינם. ואכן כך נפסק 

אמר לו  בשו"ע חו"מ סימן תכ סעיף כא

המזיק אני ארפא אותך, או יש לי רופא 

שמרפא בחנם, אין שומעין לו, אלא 

מביא רופא אומן ומרפאו בשכר. 

 כל דבר שבחינם אין לו ערך.ללמדנו ש
דברי החיד"א כיצד מבקשים רפואה מהשם 

 בחינם:

וכתב מרן החיד"א בספרו דבש לפי 

וז"ל ונבא להבין  במערכת ר' סימן י"ח

פ' רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה 

כי תהלתי אתה. דאמרו בח"מ סי' ת"כ 

דהחובל לא מצי לומר לנחבל אני 

תו ארפאך ודמי עליה כאריא ארבא ו

דאסיא דמגן מגן שויא, וז"ש רפאני ה' 

מדת רחמים, וליכא למימר אסיא דמגן 

מגן שויא דאדרבא וארפא בלי צער, 

משא"כ ע"י בשר ודם היא רפואה 

בדג"ש שהיא בצער, וגם אין לומר 

דמיא עלי כאריא ארבא ח"ו כי תהלתי 

אתה עכ"ל. וכ"כ בפני דוד האזינו אות 

 ז'.
 לשלם:כיצד הקפידו גדולי ישראל 

סיפר הרב מרדכי רייזמאן ז"ל מילידי 

עיה"ק ירושלים ת"ו ומלפנים הי' 

ומלפנים הי רבה של לייקוואד. ומעשה 

לי סבל -שהיה כך היה רבי אורי

מכאובים גדולים בעינים ובא ללעמברג 

להתרפא אצל רופא עינים מפורסם 

הרופא בדק את עיניו ונתן לו תרופות 

סירב והחלימו, כשבקש הרב לשלם לו 

הרופא שאינו מקבל שכר מרבנים, 

אולם ר' אורי התרעם עליו כי אמרו 

חז"ל אסיא דמגנא מגנא שויא ואם כן 

הוא מאבד את האימון בו, אך למרות 

זאת הרופא סירב, ואז אמר לו ר' אורי 

אם יקבל ממנו שכר מבטיח לו שביום 

פטירתי אשא אותך על שכמי אל שער 

כך ולא  גן עדן. כמובן שהרופא צחק על

התייחס, אולם לאחר שנים באותו יום 

שנפטר הרב אורי נפטר באותה שעה 

 גם אותו רופא, ורק אז נתגלה צדקתו.

עוד מעשה שהיה במחבר ספר משיב 

הרופא המומחה ות"ח המופלג  נפש

ד"ר סרהיי שריפא תלמיד חכם וסירב 

בכל תוקף לקבל שכר, שאלוהו הרי 

נאמר אסיא דמגן מגן שויא, הגמרא 

נאמרו ברופאים כאלו שכל ערך החיים 
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שלהם הוא חומרני ואם לא מקבלים 

שכר כספי הרי זה חנם, אבל אני 

בהחלט איני אסיא דמגן כי כאשר זוכה 

אני שיבריא אדם גדול בתורה חשוב 

יותר מכל חישובי הפרוטות הכספיות 

 וזה לא במגן ודברי פי חכם חן.

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך

 הבהבידידות וא

 מרדכי מלכא

מפרדס הכהונה / 

הרה"ג ר' גמליאל 

הכהן רבינוביץ 

שליט"א, מח"ס 'גם 

אני אודך' כ"ח 

כרכים, 'פרדס יוסף 

 החדש' ג"כ, ועוד
מטבעות ישנות שנמצאו 

בקופת הצדקה של בית 

 הכנסת
רוָמה  חו ִלי תְּ ִיקְּ  )כה, א(וְּ

הנה הג"ר יעקב צבי ריבא שליט"א 

הצדקה חקר במה שמצוי בקופסאות 

של בית הכנסת שמוצאים בה מטבע 

ישן, שכבר אינו יוצא לשימוש, אבל 

אפשר להחליפו אצל סוחר מטבעות, 

ואז שויו הרבה יותר ממה שחקוק עליו. 

למי שייך הריוח של מטבע כזו. האם  –

לרכוש בית הכנסת, או לגבאי או 

השמש המסבב עם קופסת הצדקה, או 

שהוא הפקר, וכל הרואה מטבע ישן 

 זה יכול לקחתו.כ

 

 הקופה צדקה הוי כבא לידי הגבאי

והשיב לו הגאון הגדול רבי יוסף 

ליברמן שליט"א בעל "משנת יוסף", 

וז"ל: איתא בשו"ע )חו"מ סימן ר' סעיף 

ג'( כליו של אדם כל מקום שיש לו 

רשות להניחו קנה לו וכו', וכתב בשו"ת 

מאמר מרדכי )איטינגא סי' טו( שעל פי 

קת רבי מאיר בעל הנס זה קופות צד

מארץ ישראל, קונה הקופסא את הכסף 

הצדקה, והוי כבא לידי הגבאי, וזכו 

ובנו בשו"ת  –בהם עניי ארץ ישראל. 

מהרי"א הלוי )ח"ב סימן ע"א( דן בזה, 

ובשו"ת רמ"ץ )יו"ד סימן ע'( כתב 

שאסור לשנות הכספים לצדקה אחרת 

ועיין בשו"ת מנחת  –משום גזל עניים. 

 "ח סימן פ"ו(.יצחק )ח

 

 חצר בית הכנסת אם קונה להקדש

וזאת למרות דברי האגודה )ריש 

מעילה( שהביא המג"א )סימן קנ"ד 

סקכ"ג( שאם מצא דבר בחצר בית 

הכנסת זכה בו, ולא אמרינן דחצר בית 

הכנסת קונה להקדש, דחצר קונה מכח 

ועיין בקצות  –יד, ואין יד להקדש. 

 החושן )סימן ר' סק"א(, ובשו"ת

 –קכ"ב(.  –להורות נתן )ח"ד סימן קכ"א 

הני מילי חצר ובית הכנסת, אבל 

קופסת הצדקה אינה כחצר של רבים, 

אלא של עניי ארץ ישראל לצדקת רבי 

מאיר בעל הנס, או לקופת החזקת בית 

הכנסת, ואם כן בנידון דידן זכה בו 

הגבאי הממונה על החזקת בית 

 הכנסת.

 

 דעת אחרת מקנה לבית הכנסת

כאן הוא יותר מזכיה בכליו של ו

אדם, שהרי הנותן מטבע לקופת בית 

הכנסת הרי זה כדעת אחרת מקנה 

לבית הכנסת, ונעשה רכוש בית 

ואם כן מטבעות ישנות אלה  –הכנסת. 

של בית הכנסת הן, וצריך למכרם 

 ביוקר לטובת בית הכנסת. )עכ"ל(.

/  צדקך משפטי

 יהודה הרב

 ח"בעהמ, טננהויז

 על ךצדק משפטי

 מ"חו
 כמה טבעות היו לארון

תָ  ָנתַּ ֹעת ָזָהב וְּ בְּ ע טַּ בַּ רְּ ָת ּלֹו אַּ קְּ ָיצַּ ל וְּ ה עַּ

לְּ  ל צַּ ָבֹעת עַּ י טַּ תֵּ ֲעֹמָתיו וׁשְּ ע פַּ בַּ רְּ עֹו אַּ

חֵּ  עֹו הַּ לְּ ל צַּ ָבֹעת עַּ י טַּ תֵּ  ִניתָהֶאָחת וׁשְּ

 יב( ,)כה

כל הלומד פסוק זה מתעורר לו כמה 

 שאלות בהבנת פשוטו של מקרא א(

האם מוזכר כאן בפסוק ארבע טבעות 

או שמונה טבעות. ב( מהו ארבע 

פעמותיו, והיכן היו מונחות הטבעות ג( 

והאם מטרת הטבעות הם לשאת את 

ננסה ללמוד הארון או גם לקישוט.

ולסכם פסוק זה עפ"י פירושי רבותינו 

 הראשונים 

 שיטת רש"י בפירוש התורה

רש"י עומד על הקושי כאן ומפרש 

 וי"וואכן אות  ארבע טבעותק שהיו ר

היא מיותרת וצריך ושתי שכתובה 

ושתיים מן הטבעות האלו לפרשו כך 

 פירושו פעמתיווהאחת )צדו( על צלעו 

רת ת ובזויות העליונות סמוך לכפֹ וזוי

היו נתונות שתים מכאן ושתים מכאן 

לרחבו של ארון, והבדים נתונים בהם, 

וארכו של ארון מפסיק בין הבדים, 

ים וחצי בין בד לבד, שיהיו שני יאמת

בני אדם, הנושאים את הארון, מהלכין 

ולפי"ז מטרת הטבעות היו ביניהם, 

 בשביל לשאת את הארון בהם.

 שיטת האבן עזרא

שמונה ואילו דעת האב"ע שאכן היו 

כפי הנראה מפשוטו של מקרא  טבעות

 פעמותיווארבע מהם היו מונחים על 

ם שהיה לארון רגלי הרגליםשהם 

כי דרך בזיון הוא שישב הארון בשוליו 

, וארבע מונחים על צלעותיו בארץ

למעלה לשאת אותו בהם. ולפי"ז ארבע 

 טבעות היו לקישוט וארבע למשא.

 .יומא עבבתוספות שיטת ה

מצאנו חבר לו בתוספות שכתב ו

 ייתימחברי ה ני פוחדאש לאאילוו

היו בארון וכן  טבעות ששמונה רמוא

יב ויצקת לו ארבע מוכיח הפסוק דכת

טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו 

דהיינו ארבע קרנותיו כדמתרגמינן 

זוייתיה והדר כתיב ושתי טבעות על 

צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו 

השנית משמע דארבע טבעות היו על 

שתי צלעותיו לבד מאותם ד' שעל ד' 

 פעמותיו 

ד' טבעות מהם ומוסיף ומחדש שב

ובארבעה  ,א יסורוהיו בדים קבועין ל

מהם שהיו למטה או למעלה מאותן 

טבעות היו משימין בדים בשעת סילוק 

המסעות לשאת את הארון בהם והיינו 

.ומאריך שם הנך דכתב בהו ושמו בדיו

ואף על גב  לבאר הסוגיא ומסיים

דבברייתא דמלאכת המשכן תניא ד' 

טבעות היו מקבעות בו שתים בצפונו 

יו נותנין ושתים בדרומו שכיון שה

הבדים לא היו זזים משם לעולם 

שנאמר בטבעות הארון וכו' י"ל דלא 

חשיב אלא אותם ד' טבעות שהבדים 

קבועין בהן אבל אותם שלא היו 

הבדים קבועין בהן ולא נעשו אלא 

לצורך שעת המסעות לא קא חשיב 

תדע דלא קא חשיב התם טבעות של 

שלחן ושל מזבח הנחשת והזהב וצריך 

 עיון.

 ת הדר זקנים וחזקוני שיט

שאכן היו שמונה טבעות כנ"ל ופירוש 

ויצקת לו ארבע טבעת הפסוק הוא כך 

לפי פשוטו הם טבעות קטנות שהיו  זהב

מן הארון עצמו. על ארבע פעמתיו 
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אחרים שתי טבעות משני צדי רחבו, ו

גדולים להיות בתים לבדים ושתי 

טבעות אלו קבועים בטבעות קטנים 

ת הארון היו הטבעות וכשהיו מניחים א

הגדולים נשפלים עם הבדים ונתלין 

שם, שלא היה רוצה הקדוש ברוך הוא 

שימששו הארון כשיהיו הבדים 

 בטבעות.

 

 שיטת הרמב"ן

ואילו הרמב"ן מסכים עם פירוש רש"י 

אמר שלמה אך  ארבע טבעותשהיו 

שבזויות העליונות סמוך לכֹפרת היו 

הטבעות, שהכובד היה יתר מאד, ועוד 

י דרך הכבוד הוא שיהיה הארון נשא כ

 וגבוה למעלה על כתפות הכהנים:

שבזויות התחתונות היו  לכן מפרשו

הטבעות, והארון נשא למעלה, 

ם הפסיעה, ופעמותיו נקרא על כמו  שֵּ

)שה"ש ז ב(,  מה יפו פעמיך שמצינו

 פעמיפסיעותיך, וכן מדוע אחרו 

מרכבותיו )שופטים ה כח(. ואמר 

מותיו" לפסיעות הכתוב בכאן "פע

הכהנים הנושאים אותו, רמז שני 

דברים, שיהיו הטבעות בזויות למטה 

ממש סמוכים למושב הארון, ושיהיה 

כל ארכו של ארון מפסיק בין שתי 

הטבעות, כי הארון ארכו למזרח, 

והטבעות שנים בצפון אחד בראש 

המזרחי ואחד במערבי, ושנים בדרום, 

ופעמי הכהנים הולכים בין טבעת 

לטבעת, ולפניהם. ובמשנת המשכן שנו 

ארבע טבעות של זהב היו קבועות בו, 

שתים בצפונו ושתים בדרומו, שבהם 

היו נותנין את הבדים ולא היו זזים 

 משם לעולם וכו':

 

האריך  שלל דודרבינו החיד"א ב

בנדון קושיא ממסכת שבת )צב.( 

שמשם נראה שהבדים עמדו בשליש 

סוברים רש"י והרמב"ן העליון וכתב ש

לרווחא  נאמרו ואלגמרא שדברי ה

הרי זה לא שייך בארון שלא שדמילתא 

היה משא כלל שכבר אמרו סוטה לה, 

ועוד  .א שהארון נושא את נושאיו

האריך להסביר וליישב הענין ומשם 

 תקחנו.

 

 

 

 

 

 – ן"בג מתהלך

/ פלאות עדותיך 

 צבי ישראל הרב

 (מאנסי) בוים
כמה ענינים נפלאים 

תי המשכן בפסוק 'ולירכ

 ימה תעשה ששה קרשים'
י תֵּ כְּ יַּרְּ ָכן ולְּ ִמׁשְּ ֲעֶשה ָיָמה הַּ  ִׁשָחה תַּ

ָרִׁשים )כו, כב(  קְּ

כמה ענינים נפלאים בפסוק זה, 

 מלוקטים זעיר פה זעיר שם

בקרשי המשכן שבצד מערב לא א( 

: הנה הקרשים היו רשומים אותיות

שבצד דרום וצפון הוזכרו בלשון יחיד 

', והקרשים שבמערב 'עשרים קרש

קרשים'.  הוזכרו בלשון רבים, 'ששה

 שבת במשנה איתא דהנה לומר ונראה

 שתי חייבו לא יוסי רבי אמר ג,"ק דף

 היו שכך רושם משום אלא אותיות

 בן איזו לידע המשכן קרשי על כותבין

התפארת ישראל  שם וכתב זוגו,

 כאותן אינם קדושים שבצפון דקרשים

 כן וכמו רה,המנו שם שהיה שבדרום

 קדוש נמי מערבי לכותל קרוב הקרוב

טפי. ולפי זה היו כל הקרשים שבצפון 

הם,  קיר מאיזה לידע רשומים ושבדרום

 למערב בקירבתו שלו המספר לידע וגם

 שמעלין מקדושתו להורידו שלא כדי

 הששה אבלואין מורידין,  בקודש

לכאורה לא היה  במערב שעמדו קרשים

 שוה כולם , שקדושתצריך לרושמם

וכולם מכותל  במערב עומדים שכולם

 למה היטב מבואר קדשי הקדשים. ובזה

בלשון  'קרש', כתיב וצפון דרום בקרשי

 שכל הקרש, יחידות על יחיד, להורות

 וקדושתו עצמו בפני קרש הוא קרש

לו לבדו, ואין קרש אחר  מיוחדת

באותה מדריגת קדושה, ורשמו אותו 

, אבל כדי שלא להחליפו בקרש אחר

 קדושת במערב הששה קרשים שעמדו

 כלל, אותם רשמו לא כן על שוה, כולם

 רבים בלשון קרשים בהם כתיב ולכן

 של אחת אגודה כמו והם שוים, שכולם

מיוחדים. )ברכת איש  שאינם קרשים

 להג"ר אברהם יצחק שיין(.

ב( איזה צד התחילו לבנות תחילה 

: הנה באבן עזרא )כו, יח( כתב במשכן

בתחילה היו דבריו: 'והנה  בתוך

'. ובטעם הדבר מתקנים פאת מערב

כתב בפירוש באר יצחק על האבן עזרא 

אות ס"ז מפני ששם הוא כבוד השכינה. 

 וממנה אמצעית או מפני שהיא

האחרים. ובספר  הכתלים שני נמשכים

שומר אמת בפרשתן )כה, י( דן בסדר 

עשיית הקרשים ובסדר הקמתן, ולענין 

רשים נקט שהיה כפי סדר עשיית הק

הסדר הכתוב בפרשת ויקהל שקודם 

עשו את הקרשים שבצד דרום ואחר 

כך שבצד צפון ואחר כך הקרשים 

שבצד מערב. ולענין סדר הקמתן כתב 

שבכל ההקמות שבכל המסעות שהיו 

על ידי הלויים יש לומר שהקימו את כל 

הקרשים בבת אחת, אבל בהקמה 

 הראשונה שהיתה על ידי משה רבינו

הסתפק איזה צד היה מקים קודם. ולא 

הביא שם את דברי האבן עזרא. וכמו 

כן דן שם בסברא שיש לומר שיש ענין 

של ריבוי קדושה בקרשים שבצד דרום 

 וצפון מחמת ריבוי הכמות של קרשים.

טעם שקודש הקדשים היה במערב 

: ובענין מה וענין שכינה במערב

ששכינה הוא במערב, יש בנותן טעם 

מ"ש הרמב"ם במורה נבוכים  למיין

 עבודה שעובדי )ח"ג פרק מ"ה(: 'וידוע

 היכליהם לבנות מכוונים היו זרה

 הגבוה במקום צלמיהם ולהעמיד

 ולזה, הרמים' ההרים 'על, שם שימצא

 המוריה הר ה"ע אבינו אברהם בחר

, שם אשר שבהרים הגבוה בהיותו

 וייחד. ה-האלו יחוד שם ופירסם

 - במערב הקדשים שקודש, המערב

 ובארו, במערב אמרם שכינה ענין והוא

 שאברהם, יומא בגמרא, ל"ז רבותינו

 בית, לומר רצוני - המערב ייחד אבינו

 - אצלי זה וסיבת. הקדשים קודש

 אז המפורסם הדעת שהיה שמפני

, האלוה ושהוא השמש עבודת - בעולם

 פונים כולם היו אדם שבני ספק אין

 אבינו אברהם פנה זה ומפני, למזרח

, לומר רצוני - ,המוריה בהר למערב

. לשמש אחוריו שישים עד - במקדש

 ושובם כפרם בעת, ישראל, תראה הלא

 מה, ההם הרעות הקודמות לדעות

 ופניהם ה' היכל אל עשו, אחוריהם

. לשמש קדמה משתחוים והמה, קדמה

הפליאה', עיי"ש עוד דברים  זאת והבן

 נפלאים בענין בית המקדש.

אדנים שבצד מערב טעם שהי ה

: ובענין זה מבואר בחזקוני מכוסים

 דמסכת בפרשתן )כו, יב(: 'אליבא

 רק מכוסים היו המערב קרשי כל שבת,

דכולי  ואליבא. מגולים היו האדנים

 גם מכסות היו עזים יריעות עלמא

. שכינה כבוד מפני, שבמערב האדנים

 האדנים היו ולדרום לצפון אבל

  . מגולין'



 

 15עמ' 

. 'גם מרומז י"ב השבטיםבפסוק זה ג( 

 נתונה שתהא מטתי על בפרטות ירמוז

 בג' היו הקרשים דהנה לדרום, צפון בין

 צפון הרי דרום, צפון מערב רוחות

 אברהם מיטות נגד ושמאל לימין ודרום

 יעקב נגד באמצע ומערב ויצחק,

 דערבית בצלותא מטתו שהשלים

 שהחמה מערבית רוח על שם שהוא

 בנים י"ב קביע והעמיד שם, שוקעת

 מספרם ה"הוי צירופי י"ב נגד במיטתו

 ולירכתי פסוק ולענינינווכו'.  מער"ב

 קרשים ששה תעשה ימה המשכן

 שמות מנין )בגימטריא ג' אלפים קע"ו(

בלידתן  שנאמרו כמו יעקב בני י"ב

)מנין הגימטריא של כל שמות 

 ב"י קרשים ו' באלו והיו ,השבטים(

כמו כן היה )ו יעקב, בני ב"י נגד אדנים

 שלימות בצד מערב י"ב אמה(, הרי

 צפון בין בקרשים נרמז יעקב של מטתו

לדרום'. )קטע מתוך הספר הנפלא 

והנורא משנת העתים סידורא דיומא 

להג"ר מנחם מענדל מפאטיליטש זצ"ל, 

 והאריך שם עוד בזה נוראות ונפלאות(.

 על מיוסדים שש עמודי שוקיוד( '

 המשכן, קרשי אלו פז, שוקיו אדני

 ששה והיו שש העמודים, אלו עמודי

' )פירוש הרוקח במערב מהן קרשים

 שיר השירים ה, טו(.

/  לתורה פרחים

 חיים ישראל הרב

 בלומנטל
זהב התרומה מכפר על 

 עגל הזהב
ר חו ִלי תְּ ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ וָמה דַּ

 )כה, ב(

חכמינו אמרו )ספרי דברים א( 

תרמו ישראל למשכן שתרומת הזהב ש

באה לכפר על שנתנו זהב לעשיית 

 העגל.

 שלש פעמים מוזכרת כאן תרומה

מבאר הכלי יקר שיש כאן עומק יתר. 

ל בפרשתנו נזכרו ג' תרומות: א. ר אֶּ בֵּ  "דַׁ

י ְתרוָמה ְקחו לַּ ל ְויַּ ְשָראֵּ ְקחו ". ב. ְבנֵּי יַּ "תַּ

ֽי".  ת ְתֽרוָמתַּ ְתרוָמה ֲאשֶּ ג. "אֶּ ר ְוֹזאת הַׁ

ָתם" )כה, ב ֽאַּ ְקחו מֵּ   ג(. -תַּ

כשמתבוננים בחטא העגל, היו בו 

שלושה סוגי חטאים. א. מה שקבלו את 

העגל לאלוה עליהם ויאמרו "אלה 

אלהיך ישראל". בזה היו כולם שוים, 

כי כולם קראוהו אלוה. כנגד זה 

תרומה  –הוצרכו להביא מחצית השקל 

שהכל שוים בה, ונעשו ממנה האדנים 

הם מלשון "אדון", לכפר על מה  שגם

שקבלו את העגל לאדון עליהם. ואמנם 

הגמרא )סנהדרין סג:( אומרת שהם 

איוו אלוהות הרבה, ממילא מובן 

שנעשו ממחצית השקל אדנים הרבה 

 לכפר על ענין זה!

 זבח תחת זבח

ב. מה שזבחו לו, שנאמר "ויזבחו לו". 

גם בזה היו כולם שוים, ועל כך באה 

ה שגם בה היו כולם שוים, תרומה שני

ונעשו ממנה קרבנות ציבור, לכפר של 

 שזבחו לעגל.

 העשירים נתנו יותר

ג. "ויתפרקו את נזמי הזהב אשר 

באזניהם". אמנם בזה לא היתה יד כל 

אדם שוה, אלא איש כפי עושרו, וברור 

שהעשירים נתנו יותר מאשר העניים. 

כנגד זה באה תרומה שלישית "מאת 

ידבנו לבו", לכפר על ענין כל איש אשר 

 זה.

לפי זה יובן מדוע "אבני שוהם ואבני 

מילואים", אותם נתנו הנשיאים, 

מופיעים רק בסוף הרשימה, כי גם 

בחטא העגל הם נתנו יותר מכולם, לכן 

נדבתם נזכרה באחרונה כקנס על 

 חלקם הגדול בהשתתפות בחטא העגל!

 התורם מרויח כפליים מהמקבל!

ר, שלא מזכירה ומסיים הכלי יק

התורה לשון "ויתנו", אלא "ויקחו" וכן 

"תקחו את תרומתי", כי כל הנותן 

נדבה, לוקח יותר ממה שהוא נותן, כי 

 יוסיף לו ה' כפליים כהנה וכהנה.

המדרש )שמות רבה לג, ו( אומר: 

"אדם לוקח חפץ ואינו יכול ליקח בעליו 

עמו. אבל ה' נתן תורה לישראל ואמר 

שנאמר ויקחו לי קחו אותי עמה 

תרומה". וכל רואה תמה מה הקשר בין 

 תורה לתרומה?

מבאר הכלי יקר, כמו שהלומד עם 

חבירו, מקבל יותר ממה שנותן, כמו 

שאמרו חכמינו )תענית ז.( "ומתלמידי 

יותר מכולם", כך גם בתרומה הנותן 

 מקבל הרבה יותר ממה שנותן. 

 שבת שלום ומבורך!

בלומנטל לתגובות: הרב ישראל חיים 
blu.israel@gmail.com 

 
 

 

 

 

/  אותיות צירופי

 יואל' ר ח"הגה

 טייטלבוים

 ס"מח, א"שליט

 עולם מלא כבודו

 ס"ושא

 (וויליאמסבורג)
צירופי אותיות דילוגים 

 ר"ת וס"ת
ָׁשה  ת ָזָהב ָטהֹור ִמקְּ ֹנרַּ ָעִשיָת מְּ וְּ

נוֹ  מְּ יָעֶשה הַּ ִביֶעיָה תֵּ ָקָנה גְּ ָכה וְּ רֵּ ָרה יְּ

יו ָרֶחיָה ִמֶמָּנה ִיהְּ ֹתֶריָה ופְּ פְּ  (, לא)כה כַּ

כמין תפוחים היו   כפתריהפי' רש"י 

עגולין סביב בולטין סביבות הקנה 

הכל מקשה  ממנה יהיוהאמצעי כו' 

יוצא מתוך חתיכת העשת ולא יעשם 

 לבדם וידביקם ע"כ

צריך וכן אצל הכפרת הארון מצינו ש

שיהיה הבליטה לצאת ממנה ולא 

להדביקה וכמ"ש רש"י )שמות כה יט( 

עצמה תעשה את  -מן הכפרת 

הכרובים זהו פירושו של מקשה תעשה 

אותם שלא תעשם בפני עצמם 

 ותחברם לכפרת ע"כ ויש לבאר זה. 

ונראה בהקדם מש"כ במאמרי 

האדמוה"ז )פר' ויקהל( בביאור ענין גוף 

המנורה רומז המנורה וששת קניה כי 

רומז  גוף המנורהעל אור התורה ו

וממנה יוצאים ששה  תורה שבכתבל

קנים היינו ששה סדרי משנה היוצאים 

 מן התושב"כ עכת"ד. 

ובזה מובן הכפתרים פרחים וגביעים 

על המנורה וכמבואר בל"ה )ר"ח ז'( 

וז"ל, וזה בחינת הכפתורים והפרחים 

והגביעים משקדים שהיה במנורה כל 

ינת החדושים נפלאים בבחינת זה בח

"כפתר ופרח" וכו' כמצוי לשון זה על 

החדושים הנפלאים )בראשית רבה צא 

ח( כי צריכין כמה חדושי תורה בכמה 

גונין נפלאים, שהם בחינת כפתורים 

ופרחים וגביעים משקדים שבמנורה 

הטהורה, עכ"ל. והנה בחידושי תורה 

בגוונין נפלאין באותיות של התורה 

דרך הדילוג ודרך הראשי תיבות מצינו 

 ודרך הסופי תיבות

ובזה מובן היטב ענין הכפתרים שהיו 

על גוף המנורה הרומז על תושב"כ 

ג' כפתרים אותיות התורה שהיה בה 

mailto:blu.israel@gmail.com
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היינו בליטות ממנה, מרוחקין זמ"ז 

וכמבואר בקרא )שמות  באותה המרחק

כה(. כי בהנפלאות שיש בגוף אותיות 

וחקין זה התורה הוא הבליטות המר

( דרך הדילוגמזה באותה המרחק )

 וק"ל.

וכן במקרא במקום דכתיב ענין אלו 

הג' כפתורים )בליטות( כתיב כל כפתר 

מרוחק מחבירו באותה המרחק )י"ו 

אותיות ביניהם( כזה )שמות כה לה( 

ֹתרְּו פְּ ָמה וְ  כַּ םֶּ ים מַּ ָףנַּ ת ְשנֵּי הַׁ חַׁ ֹתרתַׁ פְּ  כַּ

םֶּ  ים מַּ ָףנַּ ת ְשנֵּי הַׁ חַׁ ֹתרָמה וְ תַׁ פְּ ת  כַּ חַׁ תַׁ

ָףנַּ  ת הַׁ שֶּ ָמה ְלשֵּ םֶּ ים מַּ ָףנַּ ים ְשנֵּי הַׁ

ְםֹנָרה וק"ל. ן הַׁ ים מַּ ֹיְצאַּ  הַׁ

והנה כמו שגוף המנורה רומז 

לאותיות התורה שבכתב כמו"כ הארון 

שהוא תיבה שבו התורה רומז לתיבות 

התורה וממנה יוצאים משני קצותיה 

יָת ג"כ שני בליטות חיין וכמ"ש ְוָעשַּ 

ֲעשֶּ  ְקָשה תַׁ ים ָזָהב מַּ ם ְכֻרבַּ יַּ ה ֹאָתם ְשנַׁ

ְחנֵּי ְקצֹות הַׁ  ֹפֶרתמַּ ָחד כַּ ה ְכרוב אֶּ  וֲַׁעשֵּ

ָחד  ִמָקָצה ִמֶזה ן  ִמָקָצה ִמֶזהוְכרוב אֶּ מַּ

ל ְש  ים עַׁ ְכֻרבַּ ת הַׁ ֲעשו אֶּ ת תַׁ ֹסרֶּ כַׁ נֵּי הַׁ

ְקצֹוָתיו. וכמבואר דבאותיות התורה יש 

יים בנפלאותיה שיהיה ג' דרכים עקר

מלא חיות ונפלאות היינו דילוגי 

אותיות )כפתר ממנה( וראשי תיבות 

סופי תיבות )בליטת קצות כפרת הארון 

ממנה( וק"ל ומובן היטב הרמז שיהיה 

הבליטות ממנה היינו מן האותיות 

והתיבות בעצמן מבליטין דילוג או 

 ראש וסוף וק"ל

וזה ענין הכרובים שהיו יוצאים מן 

צות הכפורת כי החדושי תורה המה ק

הכלי מלחמה וכמבואר בישמח משה 

פרשת עקב וזל"ל הטעם דהארון של 

שברי לוחות הוא בא עמם במלחמה, 

כו' והנה איתא )בתנא דבי אליהו 

תנדב"א רבה פי"א( בפסוק )שופטים 

ה' ח( יבחר אלקים חדשים, דר"ל 

שבחר השי"ת מן כל עולמו רק חדשים, 

תורה שהוא חביב על  ר"ל חידושי

השי"ת מה שמחדשין בתורה יותר מן 

הכל, עיין שם. ועל פי זה יתבאר סיפא 

דקרא אז לחם שערים, כמו שדרשו 

)מכות דף י' ע"ב( עומדות היו רגלינו 

במלחמה בשעריך ירושלים )תהלים 

קכב ב(, בשביל שעריך ירושלים שעסקו 

בתורה. והיינו אז כשיש חידושי תורה 

אז לחם שערים, דשערים הם בישראל, 

הלוחמים, מגן אם יראה ורומח 

בישראל ר"ל דאין צריך לכלי מלחמה, 

דהחידושים הם כלי מלחמתם. ולכך 

כשנעדרו גדולי הדור, מקונן כלי 

מלחמה אבדו )שמואל ב' א כז(. והנה 

מזה מבואר דהחידושים הם כלי 

מלחמה לפי שהם חביבים מאד והנה 

"ח ע"א( כבר אמרו רז"ל )נדרים ל

פילפול ניתן למשה, ור"ל כמו שאמרו 

רז"ל במקום אחר )ירושלמי פאה פ"ב 

ה"ד( דגילה לו השי"ת כל מה שתלמוד 

ותיק עתיד לחדש, והוא נהג בו טובת 

עין ומסרה כך לישראל. ואם כן לפי זה 

אם לא שכחה לא היה מקום לחדש, 

אם כן השכחה טובה גדולה שגורם 

פני השי"ת חידושין בישראל שחביב ל

יותר מהכל, ואם כן מזה מובן דהארון 

עם שברי לוחות דוקא היה בא, דדוקא 

שברי לוחות הרומזין על שכחה וגורמין 

השכחה המביא לידי חידושי תורה, 

מנצחין במלחמה, מה שאין כן הלוחות 

שלימים, וזה נכון מאד.עכ"ל וזה 

בו  ה'ר"ת )תהילים ג(  כרובי"ם ָמה רַׁ

ים  בַּ ים ָעָלי  כו' ָצָרי רַׁ 'ָקמַּ ָתה יְּ 'אַּ ן י וְּ ָמ'גֵּ

ִרים ֹר'אִׁשי. 'בֹוִדי ו'מֵּ )תהילים  ב'ֲעִדי כְּ

ל ָב'ֹמ יח(  'עַּ ָילֹות וְּ י ָכ'אַּ לַּ 'גְּ ֶוה רַּ 'ׁשַּ י מְּ תַּ

ִני ֲחָתה יַּ'ֲעִמידֵּ ְלָחָמה ְונַּ םַּ י לַׁ ד ָידַׁ םֵּ  ְמלַׁ

ת ְנחוָשה ְזרֹוֹעָתי ק"ל שֶּ  קֶּ

ם כי ענינכפרת אותיות  כפתרוע"כ 

  וק"ל.    דילוג ראש סוףאחד. ובגימטריא 

כמין  כפתוריהה מש"כ רש"י ז"ל וז

ן ות'גלר"ת  תפוחדידוע ד תפוחים

 וק"ל. ן ח'דושאופ'תגמין ו'תמר

      

י / צלותי ובעות

הרב אריאל 

 מייזליש
מהמונעים מקבלת 

 התפילה
 סיבה ב' לשון הרע ונבלות הפה

החפץ חיים כתב בהקדמה לספרו 

חפץ חיים על עוון לשון הרע ומה שזה 

גורם, מביא ועוד טעם אחר לגודל 

הפגם שבא על ידי עוון זה, כי ע"י 

שאדם פוגם את לשונו בדבורים 

האוסרים הוא מונע אח"כ מדבורים של 

ודש שהוא מדבר לעלות למעלה.)וזה ק

לשון הזוהר, פרשת פקודי, ובהאי 

רוחא בישא תלין כמה גרדינין אחרינין 

דאנון ממנין לאחדא מלה בישא או 

מלא טינופא דאפיק בר נש מפומיה 

ולבתר אפיק מילין קדישין. וי להון וי 

לחייהון וי בעלמא הזה ובעוה"ב. דאלין 

וכד  רוחי מסאבין נטלין מלה מסאבא

אפיק בר נש לבתר מילין קדישא 

אקדימי אלין רוחי מסאבא ומסאבי 

לההוא מלה קדישא ולא זכי ליה בר 

 נש(

ופי' הדברים מרוח הרע הזה תלויים 

כמה מעוררי דין אחרים שהם ממונים 

לאחוז בדבר רע או טינוף שאדם מוציא 

מפיו ואח"כ מוציא מפיו דברים 

 קדושים אוי להם אוי לחייהן שאותם

בני אדם גורמים למעוררי דין אחרים 

לשלוט בהן... וכשהאדם מוציא מפיו 

אח"כ דבר קדושה מקדימים אלו רוחות 

הטומאה ולוקחין דבר טומאה ההוא 

ומטמאים דבר הקדושה ההוא והאדם 

לא זוכה בה וכביכול נחלש כח 

 הקדושה. 

ונראה מכל דברי הזוהר הנ''ל שכל 

 דברי התורה והתפילה שלנו עומדים

באויר השמים ואינם עולים למעלה 

ומאין תבוא עזרתנו לביאת המשיח 

וכיוצא בזה, ועפ"ז אפשר לנו לכאורה 

לתלות ע"פ דבריו הקדושים את 

התעכבות תפילתנו. ולפעמים אדם 

יעתיר שנים רבות ועם ישראל בכלל 

מבקש ומבקש בוכה ומחג לחג מגיעים 

אנו לפסח ואומרים בניסן נגאלו ובניסן 

להגאל ומצפין וממתינין לביאת  עתידין

משיח צדקנו מזה שנים, שזה יהיה 

הפעם חג הגאולה וחירות ממש, אבל 

בעצם הבה ונבדוק האם אנו לא 

מדברים לשון הרע או דיבורי טומאה? 

ח"ו ר"ל אין אנו מדברים על ניבולי פה 

שע"ז כתוב שבחורי ישראל מתים ר"ל, 

ושגזר דין של שבעים שנה לטובה יכול 

 וך לרעה )שבת ל"ג.(,להפ

 

 בעוון נבלות הפה

ונראה לומר שזה כבר דברי הגמ'  

בעוון נבלות פה צרות רבות וגזירות 

קשות מתחדשות ובחורי שונאי ישראל 

מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואין 

נענים שנאמר "על כן בחוריו לא ישמח 

ה' ואל אלמנותיו לא ירחם". שאע"פ 

ואלמנה  שהקב"ה אמר לא ְלענות יתום

כי שומע את צעקתם' אבל כאן בכח 

דיבור הרע צועקין ולא נענין. פי' ודאי 

שזה צעקה )שהרי יענך ה' בעת צרה, 

וכתוב פה שלא נענית, צ"ל שצעקות 

בעת צרה זה עת תפילה( מ"מ צועקות 

ולא נענות עקב הנבלות פה. ועוד 

שאולי גוזרין לאדם טוב שבעים שנה 

הורסים והכל נגזר טוב ובפיהם הם 

שהרי בכח הדיבור נהפך מטוב לרע 

 ר''ל, 

א"כ ג"כ אנו צריכים לבדוק את 

עצמנו לפני שמבקשים מה' האם 

דיבורינו ראויין ולשוננו נקיה? מצד זה 

נהיה רגועים יחסית שאולי מסיבה 

אחרת וחשבון ה' כנ"ל תפילתנו 

לפעמים לא מתקבלת, אבל בינינו ובין 
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צד אנו ה', ובין אדם לחברינו, נדע כי

מדברים והאם אנו הגורמים שלא 

 תתקבל התפילה.

תובנות / הרב נחמן 

 דרקסלר
 משמעותה –נדבת הלב 

ר חו ִלי תְּ ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ וָמה דַּ

ֶבּנו ִלבֹו ִתקְּ  ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִידְּ אֵּ חו ֶאת מֵּ

רוָמִתי  )כה, ב( תְּ

ומר הנה על המילים 'ידבנו ליבו' א  

רש"י 'לשון נדבה, והוא לשון רצון 

 טוב'.

כשבאים לבנות את בית המקדש   

והמשכן, מקום אש להבת שלהבת, 

מקום השראת השכינה המכפר 

עוונותיהם של בני ישראל ומראה 

חיבתם לפני המקום. אין אפשרות כלל 

וכלל לבנות כל זה מכסף הכלול 

 במחשבות לא טהורות 'נֶּטֹו' לשם ה'.

'רצון  –יבות משמעותה המילה נד  

טוב', לרצות טוב לגמרי ללא שום 

סיגים ולו במעט המשבשים את הרצון 

הטוב. ללא שיקולים זרים וללא 

אינטרסים אפילו במשהו. לכן הנתינה 

לא הייתה מחייבת, משום שכשהנתינה 

מחייבת, או אז הרצון הטוב מפנה את 

מקומו לרצון של התחייבות, ורצון 

 .להיות 'כמו כולם'

כעין זה אומר ה'באר יצחק'   

ממפרשי רש"י הק' "כלומר שם נדבה 

מורה על הסכמת האדם לעשות דבר 

 טוב, מבלי שהוא מחוייב בדבר".

וחזינן שנדבה פירושה רצון לתת 

מעצמך או מרכושך האישי ללא שום 

 מחוייבות.

םובתהילים "   ים נֱֶּאָספו עַׁ םַּ י עַׁ יבֵּ  ְנדַּ

ְבָרָהם לוקי -אֱ  י.( המפרשים  " )מז.אַׁ

במקום מפרשים כל אחד בלשונו, אך 

 -'כל הנחלים הולכים אל הים'. רש"י

"התנדבו עצמם לטבח וליהרג על 

ואין לך נתינה גדולה -קדושת שמו" )

"ענין וותרן  –מזו(. מצודת ציון 

"היותר גומלי  -בממונו". הספורנו

 חסדים".

נתינה של וויתור ורצון טוב, הוא   

 אשר דברנו.

לוקי אברהם" אברהם נקרא -א"עם 

נדיב. כשנבחן ונתבונן על מהלך חייו 

של אבינו אברהם ע"ה, נראה במוחש 

את ענין הנדיבות השזורים בכל פעליו 

ומפעליו שאין להם אח ורע. "בן שלוש 

הכיר את בראו" לא לחץ חברתי ולא 

רצון לרצות הורים ומורים היה מתווה 

הדרך של אברהם לשנות את דרכו 

לוקיו בארץ לא זרועה. -אחרי א וללכת

ההיפך, הוא דווקא סבל לכאורה 

משינוי דרך אביו. וכמובן כל חסדיו 

ואהבתו את הסובבים אותו, 'נדיבות 

 של רצון טוב' במלא מובן המילה.

וגדולה ועצומה נדיבותם של נדב   

ואביהוא שנדבו עצמם בקדושה עליונה 

"בקרובי אקדש", כפי שאמר משה 

ם ממני וממך. נדבה של גדולי -רבינו

 רצון טוב.

היום נפוצה מאוד המילה 'נדיב',   

לפי עומק  -אך לרצות להיות נדיב  

גם זה חשוב ביותר.  –פירוש הנאמר 

 ולוואי ונזכה.

 

פינת ההלכה מאת מרן 

הראשל"צ בעל ילקוט 

 יוסף

 מרןפינת ההלכה / 

 לציוןהראשון 

הגאון רבי יצחק 

, יוסף שליט"א

 הדין נשיא בית

ובעל  הגדול הרבני

 ילקוט יוסף
 ריקוד בשבת

שאלה: ישנם אנשים שמנהגם בכל 

ליל שבת לרקוד לכבוד שבת, האם 

הדבר מותר, האם צריך להעיר להם? 

 והאם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים?

שנינו במשנה )ביצה לו:(: לא  תשובה:

מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין וכו' 

מר בשבת. כל אלו ביו''ט אמרו, קל וחו

ובגמרא שם הסבירו הטעם לזה משום 

גזירה שמא יבוא לתקן כלי שיר כגון 

שתוך כדי הריקוד ימצא שנקרעו מיתרי 

הכינור, העוגב, וחיישינן שמא יתקן, 

רבינו חננאל,  ;וכן פסקו רב הראשונים

הרי"ף, הרא"ש והמאירי )שם(, 

הראבי"ה )חלק ג סימן תשצה(, האור 

סו(, וכן פסק זרוע )חלק ב' סימן ש

הרמב"ם )פרק כג מהל' שבת ה"ה(, וכן 

כתבו בשו"ת תרומת הדשן )סימן בס( 

 ובשו"ת מהר"יק )שורש ט(.

ואמנם התוספות )ביצה ל.( כתבו 

שדוקא בימיהם שהיו בקיאים לעשות 

כלי שיר, יש מקום לגזור בטיפוח 

וריקוד, אבל בזמן הזה )בזמן תוספות( 

, אין אנו בקיאים לעשות כלי שיר

 וממילא אין לגזור שמא יתקן כלי שיר. 

אבל שאר הראשונים לא חילקו בזה, 

וגם בזמנינו שייך הגזירה. ופשוט כך, 

שהרי האומן הבקי לנגן בכלי שיר יודע 

גם לתקן את מיתרי הכנור שנפסקו, 

ואיסור תיקון כלי שיר הוא מן התורה, 

כמבואר בגמ' )עירובין דף קג(, ואם 

מדרבנן לא היו תיקון כלי שיר היה 

גוזרים גזירה לגזירה. ואין לומר שכיון 

שנתבטל הטעם, בטל הדין, כמבואר 

בגמ' )ביצה ה( שכל דבר שנאסר במנין, 

צריך מנין אחר להתירו, ואין בית דין 

יכול לבטל בית דין חברו אלא אם גדול 

ממנו בחכמה ובמנין, ואין דבר כזה 

בימינו לבטל את דברי התלמוד. וגם 

ר שבטל הטעם, מ"מ לא בטל אם נאמ

הדין. ובפרט שגם הטעם שייך בזמנינו. 

אולם תוספות התירו לטפח ולרקד 

בשבת, כי היום אין בקיאים לתקן כלי 

 שיר.

מרן הב"י )סימן שלט( כתב ליישב את 

דעת התוס', שהגזירה שמא יתקן כלי 

שיר דומה לדין משקים מגולים, כפי 

שידוע שרבותינו אסרו לשתות משקים 

שעבר עליהם הלילה, אבל בזמן הזה 

מותר, לפי שאין נחשים מצויים בינינו, 

וכמו שכתבו התוספות )ביצה ו.(, 

שהגזירה היתה שמא הנחש הטיל ארס 

במשקין ויבוא לידי סכנה, אולם היום 

בתוך הערים לא מצוי נחשים ואין 

איסור שתיית משקין מגולים. ומבאר 

הב"י שהתוס' הבינו שכמו שאיסור 

יית משקים מגולים בטל בזמן הזה, שת

כך גם האיסור לרקד ולספק בשבת 

 בטל, כי אין בקיאין לתקן.

אולם האחרונים פלפלו בדבריו. 

בשו"ת תורת חסד )להגאון מלובלין, 

חלק או"ח סימן יז אות ו. זה ספר עצום 

ורב, מלא בעיון. בצעירותינו היה מרן 

אאמו"ר זצ"ל אומר לנו כי מי שלומד 

ורת חסד יודע את כל הש"ס. בשו"ת ת

יש שם קושיות ותירוצים ומהלכים. מי 

שלומד בדרך שלו, זו דרך הלימוד 

האמיתית, לא סתם 'דקדוקי עניות', 

כמו אם אומרים "אוהבי דבריה" או 

"אוהבים דבריה", או אם לומר 

"וגורלינו" או "ולא גורלינו". התורה 

שלנו זה כמו התורת חסד', קושיות 

מו רעק"א, 'שאגת אריה', ותירוצים, כ

'מחנה אפרים' ועוד( שם הקשה מה 

הדימוי בין משקין מגולים שמותר בזמן 

הזה לדין ריקוד בשבת, הרי חכמים 

אמרו שבמקום שאין הנחשים מצויים 
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לא גזרו, ובזמן הזה שהוא בגדר אין 

נחשים מצויים ולכן אין את הגזירה 

מעיקרא, אבל הגזירה שמא יתקן כלי 

בזמנם בכל המקומות ולא שיר היתה 

חילקו, וממילא החילוק שבזמנינו לא 

בקיאים לתקן כלי שיר היא סברא 

מחודשת, ובודאי שגם על זה נאמר 

שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין 

חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה 

 ובמנין.

וצריך ליישב בדוחק בדברי הב"י 

אליבא דהתוס', שגם בזמנם היו 

א גזרו כי לא היו בקיאים מקומות של

לתקן כלי שיר. אך כל זה לדברי 

התוספות, אבל לא לדעת שאר 

הראשונים שיש חילוק ברור בין משקים 

 מגולים לטיפוח וריקוד. 

מרן בשולחן ערוך )סי' שלט ס"ג( 

פסק: "אין מטפחים להכות כף אל כף, 

ולא מספקים להכות כף על ירך, ולא 

שיר",  מרקדים, גזירה שמא יתקן כלי

וכתב הרמ"א כי מה שמספקים 

ומרקדים בזמן הזה ואין אנו מוחים 

בידם, משום שמוטב שיהיו שוגגין ולא 

יהיו מזידין. ויש אומרים שבזמן הזה 

הכל מותר, מפני שאין אנו בקיאים 

בעשיית כלי שיר ואין לגזור שמא יתקן 

כלי שיר, דמילתא דלא שכיח הוא 

"ד. ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל עכ

הנה כתב הרמ"א שנוהגים להקל, 

לדעה א' שמוטב שיהיו שוגגין, ובשם 

'יש אומרים' כתב הטעם לפי שאין 

בקיאים בתיקון כלי שיר. וידוע שכלל 

גדול בידינו שכאשר הפוסקים כותבים 

 הלכה בסתם ו'יש', הלכה כסתם.

ויש נפקא מינה מהותית בין הטעמים, 

שלטעם הראשון יש לאסור בזמנינו 

וח וריקוד גם בזמנינו, ובפרט לבני טיפ

הישיבות, וגם לבני אשכנז. ואף אם 

מסופק אם ישמעו לו יש להודיעם 

האיסור כדי להפרישם ולמנועם ממנו, 

וכמו שאמרו התוס' )שבת נח.( שאין 

לומר "מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו 

מזידים" אלא כשהדבר ידוע לנו בודאי 

שלא יקבלו, אבל אם יש ספק שמא 

קבלו צריכים למחות בידם. וכן כתבו י

גם הרי"ף והרא"ש )ביצה ריש פ"ד(, 

וכמו שאמרו בגמרא במסכת שבת )דף 

נה.( שמדת הדין קטרגה, "אם לפניך 

גלוי, לפניהם מי גלוי?", ואילו הנחנו 

בני אדם על מה שהם שוגגים בכל יום 

היו מוסיפים שגגות עד שהיתה התורה 

 נופלת מעט מעט. ועוד, שדוקא

כשכולם שוגגים ונכשלים אמרינן מוטב 

יהיו שוגגין, אבל בלאו הכי מצוה 

למחות בידם כדי להזהיר אחרים שלא 

 ילמדו מהם ויבואו לידי מכשול.

ולפי"ז אם יש אפשרות שבני 

הישיבות ישמעו צריך למחות בידם 

שאסור לרקוד בשבת, אך לפי הטעם 

השני שהביא הרמ"א שהיא הטעם של 

 ין צריך למחות בידם.תוס', מותר, וא

הש"ך )כללי הוראות איסור והיתר, 

יו"ד סימן רמב( וכן הפרי מגדים 

)בהקדמה ליו"ד( כתבו כלל שכשיש 

'סתם' ו'יש' בדברי הרמ"א, דינו 

כ'סתם' ו'יש' בדברי מרן, שהלכה 

כה'סתם'. ויוצא  א"כ שגם לדעת 

הרמ"א אסור לרקוד בשבת, כל שיש 

ספרד  צד אם ישמעו לו. וכ"ש שלבני

 אסור, שמרן כתב להדיא לאסור.

הגאון ממונקאטש בשו"ת מנחת 

אלעזר )חלק א' סימן כט(, נשאל על 

מנהג החסידים שמרקדים ומטפחים כף 

אל כף בשבת ויו"ט בשירים ורננות, 

והביא את דברי מרן בבית יוסף )סימן 

שלט( שמהרי"ק בשם רב האי גאון כתב 

להתיר לרקד ביום שמחת תורה לכבוד 

תורה, וכתב שלפי זה אף בשאר ה

שמחת יום טוב מותר לרקד ולטפח, אם 

אינו כלי שיר. אבל זה תמוה, כי כל 

ההיתר נאמר בשמחת תורה, אבל לא 

בשבת, ובשבת יש מצות 'עונג', אך לא 

 מצות 'שמחה'.

הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב 

חיים )חלק ב' סי' ט( התיר לרקוד 

ה לשמח חתן וכלה בשבת. והרב

אחרונים תמהו עליו. בספר פדה 

אברהם תמה עליו והעלה לאסור 

 כדעת מרן השו"ע ורוב הראשונים.

לפני כחמישים שנה היה גאון אחד 

בתל אביב, רבי יהושע אהרנברג, 

ובספרו שו"ת דברי יהושע )ח"ב סי' 

מ"ב( הביא מה שכתב מרן אאמו"ר 

זצ"ל בשו"ת יביע אומר שאסור לרקוד 

ת, והוא כתב ולמחוא כפיים בשב

להשיג על דבריו ותמה עליו איך יוצא 

נגד מנהג החסידים. אבל האמת יורה 

דרכו, שזה גזירה של רבותינו שאין 

 לרקוד ולטפח בשבת.

ומ"מ נראה שניתן להקל בהליכה 

במחול בלי לקפוץ, שבכה"ג אינו בכלל 

ריקוד שאסרו חכמים, וכמבואר 

בירושלמי )ביצה פרק ה' הלכה ב'(, 

שאסרו חז"ל הוא באופן  שהריקוד

שעוקר רגלו אחת ומניח אחת, וכן כתב 

 רבינו חננאל )ביצה שם(.

סיכום הדברים: אין להתיר מחיאת 

כפיים לפי קצב השירה בשבת, וכן אין 

להתיר לריקוד בשבת לכבוד חודש 

אדר וכיו"ב, בין לספרדים ובין 

לאשכנזים. ואם יש מי שמקיל בזה 

יר לו לטפח ולרקד בשבת, ראוי להע

בנחת, ודברי חכמים כשנאמרים בנחת 

 נשמעים, ולמוכיחים ינעם ועליהם –

 תבוא ברכת טוב.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י 

הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 

קורלנסקי אשר הרב חיווה דעת תורתו 

על היותו סומך על עריכתו. לתגובות: 

yk8033050@gmail.com 
* 

ל"צ דברי מרן רבינו הראש

שליט"א בענין איסור 

 כניסה להר הבית
כפי שנאמרו בתחילת השיעור 

השבועי במוצ"ש לחיזוק דברי הגר"י 

 אפרתי שליט"א 

דברי כבוד הגאון הרב אפרתי אינם 

צריכים חיזוק, מה שאמר בשם 

הגדולים שאסור להיכנס בכל מקום 

 משטח הר הבית, כל דבריו אמת וצדק.

לאחרונה התקיים דיון במועצת 

הרבנות הראשית לישראל, אחרי 

שאחד מחברי מועצת הרבנות ביקש 

לשנות את השלט שכתוב בכניסה להר 

הבית, שם כתוב שעפ"י דעת הפוסקים 

אסור להכנס להר הבית, וטען כי יש גם 

את הרבנים שלהם שמתירים, ועל כן 

יש להוסיף בשלט שיש המתירים, ולכל 

הפחות להקים ועדה שתדון אם לשנות 

 ט או לא.את השל

הדיון היה סוער במיוחד, ולבסוף 

אמרתי לעמיתי הרב הראשי הרב לאו 

שיעלה את הדיון להצבעה ולסיים את 

הצביעו בעד שינוי  2הסיפור. ואכן, רק 

השלט, אך כל שאר חברי מועצת 

הרבנות הראשית לישראל דחו את 

ההצעה הזו. ברוך ה' שהיו חזקים 

 בדבר הזה. הם הלכו בעקבות כל גדולי

הגאון  ;הדור, גדולי הדור האמיתיים

רבי יעקב ישראל קניבסקי )הסטייפלר(, 

הגראמ"מ שך, הגרי"ש אלישיב, מרן 

שאול, -אאמו"ר זצ"ל, הגרב"צ אבא

 ;הגר"מ פיינשטיין, הגר"י אברמסקי

גדולי הדור שהיו ענקים בתורה וידעו 

את כל התורה כולה והיו פרושים מן 

היה העולם הזה, וכל ראשם ומעיינם 

 בתורה, אלו היו גדולי הדור שלנו!

פעם דיברתי עם כמה מהקבוצה של 

אלו הנכנסים להר הבית, והתרעתי 

בפניהם על המנהג הקלוקל הזה, כי גם 

אם הם טבלו, האם הם יודעים עד היכן 

הגבולות שמותר?! ועוד, שהרי 

מתלווים אליהם אנשים אחרים שלא 
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טבלו. ומה שיותר גרוע, שבאים תיירים 

הודים מחו"ל וכיו"ב ורואים אנשים י

עם כיפה שנכנסים לתוך שטח הר 

הבית, והם אינם מבדילים בין כיפה 

שחורה לכיפה לבנה... הם רואים 

יהודים נכנסים להר הבית והם נכנסים 

אחריהם. התיירים הללו אינם יודעים 

ונכנסים לפני ולפנים עד העומק, 

לקודש הקדשים )!(, מקומות שגם 

תועיל. והם מכשילים טבילה לא 

ומחטיאים את הרבים, וצריך להתריע 

על כך, שאף אחד לא יעיז להכנס בכל 

שטח הר הבית. וכמה היה טוב 

שמועצת הרבנות הראשית דחתה את 

דברי אותו אחד שרצה לשנות את 

השלט. ולמזהיר ולנזהר יתן שלומם 

 כנהר.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י 

ע"י הרב יצחק הרב מרדכי גור ונערך 

קורלנסקי אשר הרב חיווה דעת תורתו 

על היותו סומך על עריכתו. לתגובות: 
yk8033050@gmail.com 

*** 

 חינוך

/  בפרשה חינוך

 מיכל יחיאל הרב

, מחנך', מונדרוביץ

 ומרצה, ת"ת מנהל

 חינוכי
 איכות הסביבה 

הורים רבים עומדים בפרשת דרכים 

בעת רישום ילדיהם למוסדות החינוך. 

בררים ומשווים, חוקרים ובודקים. מ

צודקים הם ההורים, כי הצלחה 

. בכייה לדורות, מונעת בבחירה לדורות

עיצוב וחינוך הילדים בא  עיקראמת, 

מהבית, מההורים. אך משמעות 

עצומה יש למקום בו הילדים שוהים 

שעות ארוכות ביום, ימים רבים 

בחודש, חודשים רבים בשנה, ושנים 

. דמות הילד מצטיירת מכוננות בחייהם

כבבואה לסביבתו, ההשפעה בלתי 

 נמנעת.

בניית המשכן בפרשתנו לומדים על 

 'ספר החינוך'לכבוד ולתפארת.  וכליו

מסביר עומק מצוה זו, אשר נצטווינו 

ִיפוי להשקיע דמים מרובים  בית ה', בְּ

י בית השם. -בכדי לעורר את רגשות ָבאֵּ

 ההוד וההדר ישפיעו עליהם ויביאם

לידי הכנעה מפני הדרת ה', וזאת כי 

. גם אדם אשר הסביבה משפיעה

מטבעו קשה עורף או אדיש, בעמדו 

מול שפעת כסף וזהב, יריעות רקומות, 

רואה את קדושת הכהנים הלבושים 

לכבוד ולתפארת, מיד יתעוררו 

 הלבבות.

כך הדבר עם בנינו. תלמיד הלומד 

במסגרת שבה מעודדים התמדה, 

, יימשך אף הוא אחר השקעה וחשיבה

רוח המקום עד שההתמדה ייעשה 

לטבעו, גם אם בטבעו הוא מתרפה. 

ואילו תלמיד במסגרת רשלנית ובלתי 

מאורגנת, יושפע אף הוא וייעשה לעייף 

ולבטלן. הגמרא מלמדת )ב"ב כ"א( על 

ייסוד התלמוד תורה הראשון "אמר רב 

יהודה אמר רב, ברם, זכור אותו האיש 

שמו, שאלמלא ן גמלא ויהושע בלטוב 

הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה 

מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין 

לו אב לא היה למד תורה... התקינו 

שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות 

י  בירושלים, מאי דרוש )ישעיהו ב' ג'( כַּ

א תֹוָרה". השלמה ידועה יש  צֵּ יֹון תֵּ עַּ מַּ

י  א תֹוָרה. תֵּ  ִמִציֹוןבתוספות )שם( "כַּ צֵּ

לפי שהיה רואה קדושה גדולה, וכהנים 

עוסקים בעבודה, היה )התלמיד( מכוון 

ליראת שמים וללמוד תורה....  יותרלבו 

 עיי"ש עוד.

במקום הנאדר ביותר, לפני ולפנים, 

מזהב טהור. דמויות  שני כרוביםניצבו 

מלאכיות, ולהן פני תינוק טהור. 

במשאו ב'כנסייה הגדולה' הראשונה 

הג"ר משה של 'אגודת ישראל' דרש 

מסלבודקה, כי  מרדכי אפשטיין

הכרובים קודש קדשים הם! סוככים 

בכנפיהם על הכפורת, 'מגנים' על ארון 

הקודש. ואילו בפרשת בראשית, לאחר 

ת  ש אֶּ ְיָגרֶּ חטא אדם הראשון, נאמר וַׁ

ת  ן אֶּ דֶּ ם ְלגַׁן עֵּ דֶּ ףֶּ ן מַּ ָהָאָדם וַׁיְַׁשכֵּ

ת לַׁ  ים ְואֵּ ְכֻרבַּ תהַׁ כֶּ סֶּ ְתהַׁ םַּ ב הַׁ רֶּ חֶּ ט הַׁ , הַׁ

 מלאכי חבלה!פירש"י שכרובים הם 

הכרובים  היכןללמד כי הכל תלוי 

עומדים! כאשר נעמיד את הילדים 

במקום קדוש, מעל ארון העדות, 

יתקדשו ויהיו כמלאכי עליון! אחרת 

עלולים לגדול פרא, להידרדר חלילה 

 ולבוא להיות מלאכי חבלה! 

ת האחרונה רואים זאת במציאות. בע

. כמי באירוע בר מצוההשתתפתי 

שעוסק בחינוך תשב"ר, לא התעניינתי 

בתפריט העשיר והמוקפד, כמו 

שעקבתי אחר שולחן חברי החתן, נערי 

תלמוד תורה. שמחתי לראות כיתה 

מחונכת. ישבו בנחת, אכלו ושתו 

בעדינות, וכולם אומרים כבוד. אך 

כשקמו לריקודים הפעיל התקליטן 

. מוזיקה מושאלת ועשתמוזיקה ר

מיערות אפריקה ועליה הולבשו בדוחק 

פסוקי תהלים וקטעי תפילה. הנערים 

הפכו באחת את עורם! ילדי חן נעשו 

מופרעים! סר צילם, צלם האלוקים, 

ונדמו להיפראקטיביים, מיוזעים, 

מנופפים ידיים ורגלים לכל עבר. חשתי 

כאב עצום! מצער לראות בחוש כיצד 

משפיעה לרעה על סביבה ירודה 

 נפשות צאן קדשים! 

, כאשר יש ל"ע ומידה טובה מרובה

תלמיד אשר בטבעו רועש וגועש, 

מופרע ומפוזר, כשהוא זוכה למלמד 

רגוע ויציב, מאורגן ומאופק, הרי יסגל 

הילד לעצמו הנהגות איכותיות. 

האקלים הבריא שהמלמד משרה סביבו 

 על ההורים והמוריםישפיע על הילד. 

כיצד ליצור סביבה חינוכית ללמוד 

מותאמת, שתטיב לילדים בעלי 

הפרעות התנהגות השונות. סביבה זו 

נחוצה ומועילה להם לא פחות מאשר 

טיפולים שונים הניתנים! אנחנו יוצרים 

 את האקלים!

רבונו של עולם! גם אנחנו, עמך וצאן 

מרעיתך, נושאים עינינו למרום 

י  ומבקשים לשוב לירושלים עירך, כַּ

א תֹוָרה, נושפע כולנו יחד  צֵּ יֹון תֵּ עַּ מַּ

מהקדושה, ונכוון ליבנו יותר ליר"ש 

וללימוד התורה. פדנו והצילנו, עשה 

 למען שמך!

 בהצלחה בעבודת הקודש! 

 -מחנך , יחיאל מיכל מונדרוביץ'

 חבר -מרצה  -מנהל 

123ymm@gmail.com  
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שאלות  –חדוותא 

לחידודא בפרשת 

השבוע / הרב 

ימין צבי יהודה בנ

מח"ס לקוטי לוי, 

רש"י וליל 

משוררים על 

 הגש"פ
 שאלות בפרשת תרומה
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לאיזה פסוק בפרשתנו מכנה  .א

 משותף עם פרשת מלחמת עמלק?

לאיזה מכלי המשכן הייתה  .ב

 צורת סדן?

איזה מדברי החכמה בעשיית  .ג

 המשכן נעשה לכאורה ללא תועלת?

מאיזה פסוק בפרשתנו נלמדת  .ד

 הלכה מהלכות סוכה?

איזה מכלי המקדש לכאורה  .ה

 לא היה מקבל טומאה )לדעה אחת(?

 
תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

 חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' הקודם:

היכן ברש"י בפרשתינו הוזכרה  .א

 עדות על קניין?

י ל ָהֱאֹלהַּ ישֹו ֲאֹדָניו אֶּ גַּ ם )כא, ו'( ְוהַּ

יש גַּ ְםזוָזה, ְוהַּ ל הַׁ ת אֹו אֶּ לֶּ דֶּ ל הַׁ ֹו אֶּ

רבי שמעון היה דורש מקרא  -ופירש"י

זה כמין חומר, )ר"ל קשר צרור מבושם 

שתולין בצואר לתכשיט( מה נשתנו 

דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, אמר 

דלת ומזוזה שהיו עדים  הקב"ה,

כשפסחתי על המשקוף ועל במצרים 

אל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישר

עבדים, עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, 

והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע 

 בפניהם.

וצ"ב היכן נאמר במכת בכורות "כי 

לי בנ"י עבדים", וכן קשה על החלק 

הראשון ברש"י )שם( "ומה ראה אזן 

להרצע מכל שאר אברים שבגוף, אמר 

ר' יוחנן בן זכאי וכו', ואם מוכר עצמו, 

ני כי לי בני אזן ששמעה על הר סי

ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, 

תרצע". ושוב קשה שהרי בהר סיני לא 

נאמר פסוק זה, ואין ליישב שכל 

התורה כולה נאמרה בסיני, שהרי 

אמנם כל התורה נאמרה למשה בסיני 

, באוזן ששמעהאבל כאן מדובר 

ובפשטות שמעה מד' ולא ממשה 

 שאל"כ אין רבותא באוזן ששמעה.

אה מכל זה הוא שהקב"ה אמר והנר

בסיני אנכי ד' אשר הוצאתיך מארץ 

, שלכאו' הוא מבית עבדיםמצרים 

שהייתם מיותר, ואלא רצונו לומר 

עבדים למצרים, וכשהוצאתי אתכם 

וממילא משם קניתי אתכם לעבדים. 

ששם דבר זה משתייך למכת בכורות 

היה מעמד השחרור שלהם מעבדות 

 מצרים.

ואר שבד"כ היכן ניתן לבהמה ת .ב

 ניתן לאדם?

ת  יש אֶּ ֹגף שֹור אַּ י יַּ ׁשֹור )כא, לה( ְוכַּ

הו עֵּ אמר בן זוטא , ובאבן עזרא )שם( רֵּ

ולא ראה כי שור כי רעהו תואר לשור 

איש סמך הוא. וכן הוא שור רעהו ואין 

לשור ריע רק בן זוטא לבדו וזה השור 

 שהוא תם ישלם בעליו חצי נזק.

ריע  והיינו שבן זוטא עצמו הוא

השור, והוא תם ולא חכים, שחשב 

 לבאר כן בפסוק.

היכן ברש"י מצינו ש"אב" הוא  .ג

 לשון בכורה?

עֹות ל מַׁ ים ֹתאכַׁ ת ָימַּ ְבעַׁ  )כ"ג, טו( שַּ

ד ָך ְלמֹועֵּ יתַּ וַּ ר צַּ ֲאשֶּ , ֹחֶדׁש ָהָאִביב כַׁ

ופירש"י )שם( שהתבואה מתמלאת בו 

בכור וראשון אביב לשון אב, באביה. 

 לבשל פירות. 

זה ברכה נתברכו בנ"י אי .ד

 בפרשת בשלח ובפרשתינו?

ֲחָלה  )טו, כו( מַּ י ָכל הַּ ְמתַּ ר שַׁ ֲאשֶּ

ם יַּ ְצרַׁ י ְיָי  ֹלא ָאִשים ָעֶליךָ  ְבמַּ י ֲאנַּ כַּ

ָך: ונתברכו שוב בפרשתינו )כג,  ֹרְפאֶּ

ֶבָך: כה( ֲחָלה ִמִקרְּ  וֲַּהִסֹרִתי מַּ

ומשמע שיש חילוק בין בשלח לכאן, 

וכאן כתוב  ששם כתוב "לא אשים",

"והסירותי", אבל אין הכרע איזה חשוב 

יותר דמצד אחד יותר גדולה להסיר 

המחלה אחר שבאה שאז צריכין יותר 

לזכויות, ומצד שני יש יותר גדולה 

 לא באה כל עיקר. vnjkvש

היכן מצינו ברש"י מידה כנגד  .ה

 מידה?

ת רֵּ  ְלמַׁ ְחֹבל שַׁ ם ָחֹבל תַׁ ָך )כב, כה( אַּ עֶּ

חֶּ  ד ֹבא הַׁ מו לֹו: וברש"י )עַׁ יבֶּ ש ְתשַּ שם( מֶּ

חבול תחבול כפל לך בחבלה עד כמה 

פעמים, אמר הקב"ה, כמה אתה חייב 

כל אמש נפשך עולה אצלי לי, והרי 

ואמש ונותנת דין וחשבון ומתחייבת 

אף אתה טול לפני, ואני מחזירה לך, 

 והשב טול והשב.

*** 

 סיפור

 הרב/  אור מאורי

 קופלמן זאב
גצי אש  –ת הנפש" "חיים של כלו

וזיקוקין דנורא ממסכת החיים 

היוקדת באהבת הבורא ועמו 

ישראל, אשר יצאו מתחת פטישו 

של מרנא הרה"ק רבי שמואל 

מסלונימא בעל ה"דברי שמואל", 

שכל ימיו אשר חיה נאכל היה 

בלבת נפשו, אשר יומם ולילה לא 

 שבתה

 אקדמות מילין

בבואנו להעביר לפני הקורא בסך 

זהרוריות מחייו הקדושים תמונות 

של מרנא הרה"ק רבי שמואל 

וינברג מסלונים בעל ה"דברי 

שמואל", אזי מזדקרת לנגד עיננו 

כמו מאליה מימרתו הפלאית של 

בעל ה"דברי חיים" מצאנז אודותיו 

אחד מרבותיו שהטביעו עליו  –

בשנות אברכותו חותם שרישומו 

מימרא  –ניכר עד זקנה ושיבה 

בפומיה דמרן שהייתה מרגליה 

הרמ"ח: "זה חמש מאות שנים שלא 

 ירדה נשמה שכזו להאי עלמא".

אין אתנו יודע עד מה בפירושם 

של דברי הרה"ק מצאנז הארוך 

בדורו, שהכול חלו כמבכירה 

בנוגעם במזוזת דלתו וחרדו למוצא 

פיו, ברם אעפ"כ, הריהם מעניקים 

מה אמת מידה -לנו במידת

תו שמימית, בכדי למדוד את גדלו

של אותו צדיק וקדוש, החורגת 

במהותה מהתארים והשבחים 

המקובלים, והמשתייכת באופייה 

למעין סוג הגדלות של ראשונים 

כמלאכים בדורות קדומים יותר 

בחסידות, בהם הופיעה רוח הקודש 

גלויה בבית מדרשם של שמשותיה, 

כשכל מתאבקי עפר רגליהם ויוצקי 

מימיהם ראו עין בעין כי: "יש 

 קים בישראל".אלו

ממוצא הדברים אזי למותר לציין, 

כי "לו דומיה תהילה" פשוטו 

כמשמעו, כשהכתיבה אודותיו 

נחשבת כ"כתיבת דומיה" מתוך 

תחושת ביטול אמתית, כשל אדם 

העומד על שפת הים, ונוכח לראות 

את איתני הטבע בפעולתם, 

שבאופן טבעי הריהו נסוג לאחור 

מגודל רגשי ההתפעמות המפכים 

בקרבו, כשאפסיותו זועקת מכל 

עבר ופינה, ולשונו נאלמת דומיה 

 מעוצם גודל המחזה.

מאחר שחז"ל למדונו, שאפי' לגבי 

נביאים תקף הכלל: "שאין שני 

נביאים מתנבאים בסגנון אחד", 

ננסה אפוא למקד את אלומת 

האור, לגוון הייחודי של דרך 

עבודתו, ודרגותיו הגבוהות בשני 

עלים העומדים עניינים רמים ונ

ברומו של עולם, הלא המה "אהבת 
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ה'", "ואהבת ישראל", עליהם הציב 

הוא דגש מיוחד, ובהם נאכל בלבת 

נפשו כל ימיו, כשהלב הגדול היה 

קטן מהכיל את כל אוקיינוס רגשות 

הקודש, באהבת הבורא ועמו 

ישראל, אשר גאו בקרבו עד לבלי 

 הכיל.

דרגותיו באהבת ה' שגבו וגבהו 

מהשגותינו הדלות, ברם,  למעלה

כפי הנראה לעיני בשר, רבינו גילם 

בעצם הווייתו בזעיר אנפין, את 

תיאורו הציורי של הרמב"ם של 

אוהב ה' אמתי על פי דרישותיו 

הגבוהות של הנשר הגדול, שהוא 

כ"חולה חולי האהבה" לבוראו, 

כעין החיזיון הזה התרחש אצל 

רבינו בשעות של דבקות, שהיה זה 

ת בנו רבי אברהם בספרו כהגדר

המספיק לעובדי ה' על אוהב 

השבת: "וקולות מתדפקים על אוזנו 

והוא דבוק בשרעפיו ולא ישמעם, 

ועיניו נופלות על חזיונות של ממש 

 וכמו טחו מראותם".

הגיעו הדברים עד בכדי, שחסידיו 

הגדולים ותלמידיו הנאמנים, אף 

לאחר חלוף יותר מיובל שנים 

דברם והוגם בשמו מפטירתו, מידי 

ובזכרו בנוח עליהם הרוח, היו 

פניהם מאדימות ועיניהם זולגות 

ללא הפוגה, דמעות געגועים 

לאותם מחזות ההוד ששפר חלקם 

לראות אצל רבם הקדוש, כשאף 

לאחר שעבר העולם חליפות 

ותמורות כה מרובות במלחמת 

העולם השנייה ועוד מאורעות הרי 

גורל, נשארו הדברים חקוקים 

חותם על לוח ליבם וחמים כביום כ

הלקחם, כשאף שיני הזמן שכוחם 

יפה להשכיח מהאדם חלקים 

גדולים מההיסטוריה האישית שלו, 

לא נעצו בזיכרונות מהרבי את כוח 

השכחה, כשחסידיו הנאמנים של 

רבינו זכרו את המעמדות הנשגבים 

לפרטי פרטים עד לפרטים הקטנים 

 פר.ביותר, באופן שלא יאומן כי יסו

עוצמת התקשרותם היוקדת של 

תלמידיו ברבינו אשר הייתה למופת 

והפליאה את כל הבאים עימם 

במגע, הייתה לא רק מפאת שהרבי 

רומם את חסידיו לפסגות, והם חוו 

יחד עימו את החוויות הנשמתיות, 

וידוע, שחוויות גורליות בחיים כל 

אדם זוכר ולו האדם שכוח זיכרונו 

מפני עקב  דל ביותר, אלא יותר

מידת ה"אהבת ישראל" המופלאה 

של הרבי, נפשו של הרבי הייתה 

קשורה בנפשות חסידיו וכל מי 

שאך דרך על מפתנו בעבותות 

אהבה בל ינתקו, ובשל כך כל מה 

שקשור לרבי נשא אופי מתוק וערב 

עד למאוד, וחזקה על מתיקות 

ברמה כה גבוהה, שתיחקק בנפש 

יבה לאורך ימים ושנים עד זקנה וש

 טובה.

כיום לאחר מאה ואחד שנה 

מפטירתו, כשכל בני הדור ההוא 

ספו תמו ולא נותר בידינו לרפואה 

ולו אדם אחד שהכירו ויצק מים על 

ידיו, וכל חיותינו היא אך בזכות 

סיפורי הזקנים בחכמה ובמניין 

שעדיין זכו לשמוע מהרבי ה'ברכת 

אברהם' והרב קסטל תיאורי הוד 

הראוי לנסות  אודותיו, הרי שמן

לפחות לתאר בעט סופרים את 

הדברים ולציירם באופן מוחשי, 

בכדי שיוכלו להיחקק בלבבות, 

ולהיחרט כציפורן שמיר בחביוני 

 הנפשות.

תקוותינו איתנה, שהדברים 

הבאים שנכתבו אודות רבינו 

לקראת יום ההילולא יאירו לבבות 

מבקשי ה', ויפיחו את הגחלים 

הלב, עד  העוממות הטמונות ברמץ

שתהא השלהבת עולה מאליה 

ה, לטוב לנו -ברשפי אש שלהבת י

 כל הימים.

** 

 

היה זה ביום חתונת אחד מנכדי 

רבינו בלובלין שמחתם של 

החסידים הרקיעה שחקים 

והעניינים לכאורה התנהלו כתקנם 

עד שבבת אחת ללא כל הודעה 

מוקדמת נישא הרבי על כנפי רוחו 

כל ברצינות מאוימת עד שאיבד 

פתיל קשר עם העולם החיצון 

המקורבים ומרן בעל ה'ברכת 

אברהם' היו אובדי עצות לחלוטין 

הרבי זקוק ללכת לחופה לסדר 

קידושין ולנהל את כל מערך 

העניינים והנה לפתע שוקע הוא 

כליל בשרעפי קודש של דבקות 

עילאית ומתנתק כליל מכל הסובב 

עד ששכח לגמרי שכעת הריהו 

ור עומד וממתין מחתן נכד והציב

בקוצר רוח לבואו של הרבי אשר 

ישמש כיריית הפתיחה של השמחה 

הגדולה ביה מלכא בה כידוע 

נפתחים צינורות השפע ומבליחים 

 אורות עליונים.

זו לא הייתה הפעם הראשונה 

ואף לא הפעם האחרונה בה נצפה 

הרבי הקדוש אחד ממנהיגי הכלל 

שרגליו נטועות כבמסמרות בעולם 

כשהוא נכנס לפרדס המעשה 

הדבקות ומשביע בצחצחות נפשו 

כמו באותו ליל חנוכה מאוים בו 

באמצע אמירת ויהי נועם המריא 

הרבי לשמי רום עד כי נתחלק זקנו 

להרבה קבוצות ויהי המקום 

 לחרדת אלוקים. 

או כבאותו ליל הסדר שחל לאחר 

אותו תענית אסתר בו נתעלף עקב 

ליל כאבים עזים ברגליו ובהיכנסו ל

הסדר נשען על כתלי החדר מחמת 

רוב חולשתו ובהגיעו לאמצע 

ההגדה התגבר כארי ויקרא בקול 

להביא  –מרעיד: "כל ימי חייך" 

לימות המשיח ולכאורה יש להבין 

מדוע הרי מצפים אנו בקוצר רוח 

לביאת המשיח כל זה בכדי שיאיר 

לנו אור האלוקות ואם כעת אנו 

משיגים זאת הרי שכעת אנו 

ינת ימות המשיח הרגשת שובע בבח

זו מהתענגות על ה' הייתה מעין 

מה שתמה הרה"ק מקוברין: "אור 

חדש על ציון תאיר" כלום בשל מה 

זקוקים אנו לאור חדש שיאיר על 

ציון ומה רע לנו להסתפק באור של 

 לכוביץ.  

כך הייתה דרכו בקודש של רבינו 

היה מעפיל בבת ראש למרומי הר 

ינו זונח את ה' בד בבד שהוא א

החסידים בבקעת שפלותם ושומר 

איתם כל הזמן על קשר עין איתם 

ועם יצריהם האפלים כפי ששח 

פעם לאחינו הרבי בעל ה'ברכת 

אברהם' שישנם ספרי קבלה שמה 

מאוד חשקה נפשי ללומדם בעיון 

קודם הטיש ולבוא בסודם אך מה 

אעשה שביודעו ומכירו קאימנא 

שאילו אשקע בהם לא אוכל 

נמיך את עצמי לרמתם של לה
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החסידים ובשל כך מוטב עבורי 

לוותר על כל ההארות והמדרגות 

שאוכל להשיג על ידי לימוד 

הקבלה ובלבד שאוכל להשפיע על 

הציבור את המזון הרוחני לו הוא 

זקוק כאוויר לנשימה כשרובם 

ככולם של שיחות הקודש שלא ראו 

אור עולם עסקו בעולמם של אנשי 

עולמות הרחוקים הצבא וכדומה 

מעולמו של אותו צדיק כרחוק 

מזרח ממערב וחרף זאת נהירין היו 

 לו שביליהן כשבילי דסלונים.

אחד מגדולי ליטא בעל נפש 

שוקקה בהיותו צעיר לימים נקלע 

פעם לאחד השולחנות אשר לפני 

ה' והציץ ונפגע כשנפשו הצעירה 

לא שבעה מראות את עבודת 

וה הקודש של רבינו שהייתה מלו

במיזוג מרהיב של 'אש תמיד' 

תחומה ומנווטת יחד עם מה 

שמכנה הזוהר 'נעימותא דשכינתא' 

כשמש שכל מהותה היא אך מרפא 

וצדקה בכנפיה ופיתוח כוחות 

הצמיחה של צמחים הזקוקים לחום 

במינון מאוזן ומדויק ואינה יוצאת 

מנרתיקה אף פעם בקרינה מסוכנת 

לשרוף בחומה את הבאים בקרבתה 

 רחקם מגצי השפעתה. ול

אך כשראה כיצד רגע כמימרא 

לאחר מכן כבר דיבר עם הגבאי רבי 

ישראל זלמן בהתלהבות רבה על 

אודות מעות ארץ ישראל המצווה 

אותם העמידו צדיקי סלונים בראש 

סולם הערכים והיו הם בכבודם 

ובעצמם מגדולי העושים והמעשים 

למענה כאן נפשו הליטאית שלא 

דא התקוממה מה הורגלה בכגון 

זאת כשאי הבנה זו גרמה לו לשוב 

על עקבותיו ולהיעשות לגברא רבה 

 בנוסח ליטא. 

כאן לעומת זאת לבשה הדבקות 

אופי לוהט יותר והייתה יחד עם כל 

החושים כשכל רמ"ח האיברים 

ושס"ה הגידים טבלו ללא שיור 

בנהרות האפרסמון כך שבאופן 

טבעי ננעצו המבטים לכיוונו של 

בעל ה'ברכת אברהם' שאם  הרבי

כי שבאותם ימים היה הוא עדיין 

אברך צעיר לימים אך נודע 

בשערים המצוינים בחסידות כעובד 

ה' בעל שיעור קומה ואיש סודו של 

הרבי ומלבד זאת נודע כחכימא 

דיהודאי ובעל תושייה כך שניתן 

היה לסמוך עליו בשופי שיציל את 

 המצב בחכמתו.

רבי  לאחר הסתודדות קלה עם

משה מידנר הוחלט כי ה'ברכת 

אברהם' יתחיל לעטות על רבינו 

כדרכו את בגדיו העליונים כך 

שניתן להניח בפשטות שתוך כדי 

כך יתעורר רבינו מהעולם הטמיר 

והזוהר בו שקועים רעיוניו ויחזור 

 לעולמינו.

ה'ברכת אברהם' ניגש בדחילו 

ורחימו למשימה הכבירה שהוטלה 

הורגל מימיו  על שכמו שכמותה לא

הוא הלביש את רבינו באיטיות 

סבלנית את מעילו העליון חגרו 

באבנט וסערת הנפש לא נחה ולא 

שקטה רבינו נשאר לשוטט באותם 

ספירות בהם היה שרוי והחל לפזם 

שוב ושוב בקול רווי ערגה וכיסופין 

יוקדים את השיר החסידי הקלאסי: 

"ווען איך וואלט געהאט כוח וואלט 

שבת היום לה'" כשהשבת איך... 

לפי השקפתו היא כאכסניה נאה 

ונקיה בה ינוחו יגעי כוח כשכל מי 

שבא לשם כשהוא רעב ככלב ועייף 

מטורח הדרך יוצא משם כשהוא 

שבע ומדושן עונג נפשו החליפה 

כוחות וקיבלה את הצידה לדרך 

הרוחנית לה היא זקוקה כדי לעבור 

בשלום את השבוע הבא לטובה 

ויגע שכל עצמותיו  וכאדם עייף

רועדות מקור כעלה נידף יושב 

למול תנור מוסק היטיב אי אפשר 

לו שלא להתפעם מגודל טובו ורוב 

חסדו של בעל האכסניה ולקרוא 

בקול בשבחו ובשבח האכסניה 

 המתוקנת בה מצא מנוח לכף רגלו.

כאן לא עצר רבי משה מידנר בעד 

עצמו ויתמה בקול: "אינני מבין מה 

הלא כוח יש לו והוא הוא רוצה 

אכן עומד וצועק מנהמת ליבו שבת 

היום לה'" כך התמשכו הדברים 

בהולכם בחוצות העיר כשעוברים 

ושבים עמדו ותמהו על המחזה 

הפלאי כמותו לא ראו מימיהם 

כיצד הולך לו הצדיק לחתונת נכדו 

ותחת לגיל ולשיש בשמחת יום 

כלולותיו של אחד מיוצאי חלציו 

קת: "שבת היום לה'" כל הווייתו זוע

עד שאט אט שב הצדיק לעלמא 

הדין והלך לסדר קידושין בחופת 

נכדו בעזרתו של המקדש עמו 

 ישראל על ידי חופה וקידושין.

*** 

כשתמצי לומר כאלו היו חייו של 

ה'דברי שמואל' חיים שתוכם רצוף 

אהבה לבורא כל עולמים ושבת 

למלך ולמטרוניתא  –מלכתא 

ל השבת קדישא כפי שהעיד ע

בהיכלו תלמידו המובהק רבי משה 

קלירס רבה של טבריה שבמחיצתו 

ניתן היה למשש את אור השבת 

בידיים כדבר שיש בו ממש 

כשמשמעות הדברים היא שהלא 

ברור אפוא לכל לב מבין שאין 

השבת מצווה בעלמא וחלק מתרי"ג 

המצוות כי עם ישות רוחנית שניתן 

לצאת לקראתה ולקבל את פניה כך 

דם החי את השבת כדת כראוי שא

וכנכון כשנשמתו היתירה מאירה 

את מסכי החומר וחופשת כל חדרי 

בטן אזי אין השבת לדידו מצווה 

ואף לא אור כי אם שלנגד עיני רוחו 

ניצבת השבת בבגדי פאר והדר ואם 

צדיק הוא בעל כוחות השפעה 

והנהגה אם כן הריהו מטעים לכל 

ז באי בית מדרשו מאותו אור הגנו

והם אכן כממששים את אור השבת 

בידיים לה יהמו ולא ידמו עדי 

 תאיר אפלתם.                 
 

 זאב הרב/  סיפור

 קופלמן
 השמים מן ת"שו

 הבעלזער של הקהל קבלת חדר

 אל מפה כרגיל מלא היה כרגיל רב

 הזקוקים לב שבורי ביהודים פה

 אהרן ברבי מצאו אשר, לישועה

 ימההמתא הכתובת את מבעלז

, ליבם על אשר את אצלו לפרוק

 ומידת הרחומות בידיו כשהוא

 גבולות ידעה שלא ישראל אהבת

, ישועה ויבטיח יברך ויעודד ינחם

 מקיים ה"הקב אזי גוזר וכשצדיק

 תבוא בו המיוחלת והישועה

 .במאוחר או במוקדם

 לאמיתו היה הקהל קבלת חדר

, מידות צר חדרון כ"בסה דבר של
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 הבורא את דועב הצדיק ישב בו

 ביממה שעות וארבעה עשרים

' העבודה' עת ובבוא, לשעון מסביב

 לגבאים הרבי רימז קהל לקבל של

 שעכשיו ולהם לו הידועים ברמזים

 הכשירה רצון עת של שעה זו

 הדלת נפתחה ואז קהל לקבלת

, פנימה התור לפי נכנסו והאנשים

 לשבת המשיך כשלעצמו כשהצדיק

 לותמושפ בעיניים שרעפים אפוף

 שהוא כדי תוך למרום בהעלותו

, אליו הפונים למשאלות מאזין

 לו נוגע לא בחדר המתרחש כשכל

 .לאוזניו מגיע ואינו

 בתור העומדים עשרות בין

 המכניס של הקורנת דמותו נצפתה

 יוסף יעקב' ר המופלא אורחים

 וחסידותו צדקותו עקב אשר, הרמן

 זכה פעם של באמריקה היתירה

". אמריקה של ייםח החפץ: "לכינוי

 לו וגם בביתו צרה ו"ח לו אין ולא

 הוא לא, לישועה זקוק הוא היה

 של מנוחתו את שיטריד האיש

 למען היקר מזמנו ויגזול הצדיק

 שזכה כמי שכן, האישיים צרכיו

 רבי כמו עולם גדולי לביתו להכניס

 לאמריקה במסעם ועוד בער ברוך

 מכיר, ישיבתם למען כספים לאסוף

 ומבין הצדיק נפש את כירמ גם הוא

 יקרות דקות שני של הערך גודל את

', לבדו' לה בלתי' המוקדשים בחיים

 אודות על רוחנית ששאלה אלא

 חפץ הצדיק של הקדושה הנהגתו

 וללמוד היא תורה: 'לשאול הוא

 '.צריך הוא

 אחד אודות היה המדובר

 אפופי הנהגותיו מאינספור

 שכדרכם, צדיק אותו של המסתורין

 שמטעמים קמאי צדיקי של

 חתומים עמדם הכמוסים

 זמן את לאחר נהגו באוצרותיהם

, הצהריים לשעות שחרית תפילת

 מסיבות נהג' רב הבעלזר' גם כך

 משמעותי באופן לאחר שמימיות

 ולהתפלל התפילה זמן את

 שלומי, הבזק כמראה של במהירות

 החסידים מציבור בין ישראל אמוני

 את וקבל המתנגדים מציבור ובין

 באמונת, מסיני כתורה הדברים

 שאין נאמנה וידיעה, טהורה חכמים

 נאמר כך ועל בנסתרות עסק להם

 .תדרוש אל ממך במופלא

 כאיש הרמן יוסף יעקב' ר, ברם

 בפשרות מכיר שאינו מובהק הלכה

 לו קשה אמריקה בנוסח וויתורים

 מכללי מתעלם הצדיק כיצד להבין

 על קושיות ו"ח לו אין, ההלכה

 שיהין הוא ומה מיהו, הצדיק

 אבל, צדיקים על קושיות להקשות

 לצדיק הערכתו מרוב זאת בכל

 הצדיק כיצד להבין לו היה קשה

 כאחד נחשב שלדידו מה את מפיר

 ימין לזוז שלא היהדות מיסודי

 כך ובשל, ע"השו מדברי ושמאל

 ולשאול הצדיק אל לבוא בליבו גמר

 .השאלה את בעצמו אותו

 בתור לפניו מהעומדים אחד

 וטעה הצדיק לפני קוויטל הקריא

 הצדיק רימז' נו נו, 'השמות באחד

, היהודי של לטעותו בעדינות

 הסביר פויגעל שלמה' ר הגבאי

 לערוך שעליו הנדהם ליהודי

, השמות את שוב ולבדוק חושבים

, במחשבה מצחו את קימט היהודי

 כנצח שדמתה ארוכה דקה ולאחר

 נפל לא כי בהסכמה בראשו הנהן

 .הצדיק מדברי ארצה דבר

 באחת קיבל הנפעם יוסף יעקב' ר

 וכמובן, לשאלתו השמים מן ת"שו

 כשהגיע, השאלה על ויתר כבר

 דחק הצדיק אך מגמגם החל תורו

 שני בפניו עמדו לא לבסוף, בו

 הצדיק לפני סח והוא ברירות

: להבין לו שקשה כהוויתם דברים

 .התפילה זמן את הרבי מאחר מדוע

 הצדיק השיב" לך דע"

 מעיים חולה הנני כי, "ברחימאיות

 תפילותי וכל התפילה מן שפטור

 נדבה ותפילת נדבה תפילת הם

 ".היום כל כשרה

 זאת לעומת מלצר זלמן איסר רבי

 תרגום שישנו, לומר היה נוהג

 תפילה זמן שישנו, הכותב יהונתן

, מתפללים הצדיקים שבו בשמים

 ,ראינו הפוך שעולם לדידן נמצא

 תשובה השיב החסיד שרבינו

 הליטאי זלמן איסר ורבי, ליטאית

 ואנו, חסידית תשובה השיב

 ...מה עד יודע איתנו אין הקטנים

 סיפור –" הכל לאדון הכל"על פי 

 יוסף יעקב' ר של ההרואי חייו

  הרמן
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