
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ו| תשע" בר"| גליון  חנוכהשבת  – מקץ שתפר
 לפ"ק

 

 התשובה השנונה של הרבי ר' העשיל  

 :ובדברי אגדה דרש רבי יהודה רש"יוב. )מא, מג( ויקראו לפניו אברך
"אברך" זה יוסף, שהוא אב בחכמה ורך בשנים, אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית: 
עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים, אין "אברך" אלא לשון ברכים, שהכל 

 יוצאין תחת ידו כענין שנאמר ונתון אותו.היו נכנסין ו

נודע בצעירותו כעילוי מבריק וגאון עולם הבקי  רבי העשיל מקראקא,הרבי 
בכל מכמני התורה, רבנים וגדולי התורה כמו"כ נגידים ושועי ארץ, ביקשו לזכות 

ר' שאול באוצר היקר כחתן לבתם. אחת ההצעות שהציעו היה בתו של הגאון 
ש עמו הגאון ותהה על קנקנו, מצא לפניו עלם חמודות, אשר . כשנפגוואהל'ס

מקצועות התורה. רבי העשיל הראה לו את תעודת הסמיכה  ידיו רב לו בכל
שבחים ותארים מופלגים. הגאון ר' שאול עיין  בהשהעניק לו הב"ח, והיה כתוב 

בכתב הסמיכה וראה שכתב עליו הב"ח התואר "יניק וחכים". נענה ר' שאול 
, הנה בפרשת מקץ כתוב "ויקראו לפניו אברך" ופרש"י אב בחכמה ורך ושאל

בשנים.  ךואח"כ ר ,בשנים, מקודם התוה"ק העידה על יוסף שהיה אב בחכמה
והקשה ר' שאול מדוע הב"ח מצא לנכון לכתוב מקודם "יניק" ואח"כ "חכים". 

כמה, אב", רך בשנים ואב בח-וא"כ אצל יוסף גם היה לכאורה צריך לכתוב "רך
 ומדוע הקדים הכתוב וכתב "אברך"?

רבי העשיל הרהר קמעה, וכהרף עין השיב בחריפותו השנונה ואמר: בגין 
הקושיה של מעלת כבודו, הביא רש"י את דברי ר' יוסי שטען כלפי ר' יהודה, עד 
מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים. וצריך להבין מה באמת היה קשה לר' יוסי 

 שפירש "אברך" אב בחכמה ורך בשנים. ,ל ר' יהודהעל פירושו הנחמד ש
התירוץ הוא נענה רבי העשיל, לר' יוסי היה קשה, אם כנים ונכונים דברי ר' 
יהודה, התורה היה צריך לכתוב ולהדגיש מקודם את גילו הרך ואח"כ לציין את 

 חכמתו...

הגאון ר' שאול התפעל מאוד מהתשובה החריפה של רבי העשיל, אמנם 
אם  ,העלה בלבו חששות לגודל שנינותו וחריפותו של העלם חמודות למעשה

הגביר הנודע  ,יוכל להתאים לבתו. השידוך לא יצא לפועל, ולבסוף לקחו לחתן
  ר' משה ר' לייזער'ס.

 לב ישראל

 לחנוכה:
 החידושי הרי"םנו זקנולד בזכות מעות חנוכה של  'אמרי אמת'ה

 הרי״ם חידושיה בעל"ק הגה ישב, תרכ״ה שנת של חנוכה של ראשון בליל
 . לנכדיו חנוכה דמי וחילק, מגור הראשון האדמו״רזצ"ל 

 כבעל כך אחרי שנודע מי, לייב׳לה רבי, הצעיר האברך, נכדו ישב ויתוז בקרן
 . ״אמת שפתה״

 ואתה .שמסביב ההמולה לכל לב שם ולא בפינתו הנכד היה מכונס
 .דהנכ את הסב שאל — ?חנוכה של במעות רוצה אינך, לייב׳לה

 תודה כי יען, הללו במעות צורך לי אין. שנה עשרה שבע בן האברך ענה! לא
 .כלום חסר אינני ל-לא

 זכר לבן ברכתי הם אלה מעות. לך החסרות חנוכה״ של ״מעות לך נותן ואני
  ...לך לדושיו

 בישראל שמו ויקרא זכר בן לייב׳לה רבי של אשתו ילדה השנה לתקופת —

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
 ור זצ"ל מגדולי צדיקי הד פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

]יש לציין שנולד בז'  ל"זצ" אמת אמרי"ה בעל מגור ״רהאדמו הוא, מרדכי אברהם
 שיהיהזכה ו)נפ' כ"ט אדר תרכ"ו( טבת תרכ"ו, עוד בחיי זקנו החידושי הרי"ם 

 .[מילתו סנדק בברית

 (יתרו' פר) משה ויקהל

 

 מדוע כיבד המהר"א מבעלזא לעסקן לשיר "מעוז צור"?

ז"ל. בשעת  קלרבי בערל פרנסיפר רבי דוד פרנקל ז"ל על אביו הרה"ח 
מלחמת העולם השניה, היה זמן שרצו להתיר קטניות בפסח מפני שעת הדחק, 

טו ושם יקבלו החלטה. אסיפה עם כמה רבנים אשר באותו הגוהחליטו שיכנסו 
לאסיפה קראו גם לר' בערל הנ"ל שהיה מוועד העסקנים. במהלך האסיפה כבר 

מפני שאין ברירה, מחמת  נטו כל הרבנים שם כי"ב במספר להתיר קטניות בפסח
 גודל הדחקות והעניות הגדולה ששרה שם בגטו.

כששמע זאת ר' בערל התחיל להרעיש שם, שבשום אופן אינו מסכים 
שיתירו קטניות בפסח, ואם הם יתירו אז הוא יתפטר מהוועד. ובאמת, רצו בו 

צד ון שהוא עזר להם הרבה, ושאלו אותו אם אין אתה מסכים שנתיר כיומאוד מכי
יסתדרו הציבור עם הדחקות והעניות? ענה ר' בערל שהוא יסדר בבית התבשיל 
שיתנו מאכלים אחרים, וכך הוה. שסידר בשביל ה'עולם' מאכלים אחרים, ועי"ז 

 לא נצרכו להתיר קטניות בפסח.

המהר"א אחר העובדא הזאת, בא ר' בערל לביקור בימי החנוכה להרה"ק 
 –צור". והיה פלא בעיני הקהל, שדוקא אותו  וכיבדו מרן לזמר "מעוזמבעלזא 

. פנה ]שהדרך היה לכבד רבנים וכדו'[ כיבד בזמר 'מעוז צור'שהינו עסקן חרוץ 
אליהם המהר"א באמרו: "אל תתפלאו האיך אני מכבדו ב"מעוז צור", כיון 
דהיהודי הזה עמד כנגד י"ב רבנים, וכל זה היה בעיצומה של המלחמה וזכר אותו 

  לטוב.

 –ה"בילגוריי'ער רב" זצ"ל, שזה שקראו לאסיפה  גילהב, כשהגיע לא"י, ]אג
היה בשליחותו של אחיו הקדוש המהר"א, דהוא הבין  –לר' בערל פרנקל ז"ל 

שהרבנים ירצו להתיר קטניות, ואילו ר' בערל בודאי יעמוד בפרץ נגד רעיון זה, על 
  .כן מצוה שיקראו אותו לבוא אל האסיפה[

 עמ' קסה() רןבקדושתו של אה

 

 הבעל דבר הכניס פשט זה בפיך

ל, דכשהיה ילד צעיר, נכנס "זצהרה"ק מקאלשיץ ל הרה"ק משינוואכה סיפר 
פעם בליל חנוכה לבית המדרש והתיישב ללמוד גמרא, עד שיכנס אביו הגה"ק 

להדליק נרות חנוכה. למד בשקידה, אך נתקשה לו זצ"ל  הדברי חיים מצאנז
זמן רב ולא מצא. בינתיים נכנס חבירו, וביקש ממנו פשט בגמרא. טרח עמל ויגע 

, השיב לו שאחר שיבין פשט בגמרא ילך )קלפים( שילך לשחוק עמו 'קארטעלעך'
עמו. ביקש חבירו שיגיד לו קושייתו, ומיד כשהגיד לו, אמר לו חבירו פשט נכון 
 וישר. נענה הרה"ק משינאווא לחבירו: כפי הנראה, הכניס הבעל דבר בליבך פשט

בהגמרא למען אוכל ללכת לשחק מהר, ולפיכך לא אשחק לעולם בקארטליך אלו 
 ם מוכיחות שהבעל דבר נהנה משחוק זה.יכי ידי

שמאז לא שיחק כל ימיו  –הרה"ק משינאווא להרה"ק מקאלשיץ  –וסיים 
  .כי מנהג ישראל תורה –ב'קארטלעך', ורק עם דריידל )סביבון( הוא משחק 

 קאלשיץ() דברי חנא
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 ביאור נפלא מדוע נקראו 'בני בינה'

)פיוט 'מעוז  בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים
 צור'(.

גאב"ד  רבי עקיבא סופרהגאון  אמרפרפרת נפלאה 
את החשמונאים הפייטן  דכינהפרעשבורג זצ"ל במה 

 החתם סופרמרנא "בני בינה", עפ"י מה שכתב זקינו 
נעשה לתרץ הקושיה למה קבעו שמונה ימים, הלא לא 

שהנס היה שביום א'  הבית יוסףנס רק ז' ימים עפ"י דברי 
לאחר שדלקה המנורה מיד נתמלא, וכן נתמלא בכל יום 

א"כ לא היה שום נס  הפרי חדשמהז' ימים, והקשה עליו 
ביום השמיני שהרי מאתמול כבר נתמלא, וביאר החת"ס 
דיש לומר שבאמת לא נעשה נס רק בז' ימים הראשונים, 

היה בב' טבת, ורצו לעשות זכר גם לסוף הנס, כי ויום ז' 
בזמן הנס היה חודש כסלו חסר וא"כ היה יום ז' ביום ב' 
טבת, והקפידו לעשות זכר גם לסוף ימי הנס, ואם חודש 

אז ב' טבת חל ביום ח' דחנוכה, וכדי להשוות  לאכסלו מ
כל השנים קבעו שידליקו ח' ימים, כדי שאם יהיה כסלו 

 זכר לנס ביום ב' טבת עיי"ש. יהיה  מלא
הנה דרשינן  –אומר גאב"ד פרעשבורג  –עפ"י זה י"ל 

בגמרא שבת )עה.( 'כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני 
העמים איזה חכמה ובינה נגד העמים, זה חשבון תקופות 
ומזלות'. וכיון שידעו חכמים שלפעמים כסלו מעובר, על 

שאמר הפייטן  כן קבעו שמונה ימים לחנוכה וכנ"ל. וזהו
"בני בינה" שיודעים בבינתם לחשב תקופות ומזלות, וראו 
בחשבונם שיהיה לעתיד כסלו מעובר, על כן קבעו 

  'שמונה ימי חנוכה" ודפח"ח.
  )לחנוכה(דעת סופר 

 

 באין ברירה יקיים המצוה ללא התלהבות

 . חנוכה נר להדליק' כו' ה אתה ברוך
 ובתורה בתפלה האדם עבודת שעיקר, ידוע הנה
 ותשוקה באהבה' לה ולבו נפשו להתלהב, ובמצות
 אז הדעת בהעמקת' ה בגדלות התבוננות ידי על, נפלאה

 וכמו'. כו ידידות מתיקות בעריבות' לה נפשו תתלהב
 מצוה כל לעשות שעיקר, מצוה של שמחה בענין שידוע
' עי) עצומה ובהתלהבות גדולה ותשוקה באהבה ומצוה

' וכו' ה אתה ברוך' הברכה פירוש ווזה(. א, ח ג"ח ק"זוה
 בנו בחר אשר' לה ומשבחים מברכים שאנו', וכו' להדליק

 ובהתלהבות בהדלקה מצותיו לעשות סגולתו לעם
 . מאליה העולה כשלהבת, עצומה

, אדם של ושכלו לבו ניטמטם כאשר לפעמים אמנם
, ותשוקה בהתלהבות המצוה לעשות לו אפשר אי אשר

 אלא, המצוה מלעשות ושלום חס ימנע לא זה בשביל
 . התלהבות בלי גם' הנחה'ב המצוה יעשה

 שבת) דאמרי מאן שני שבין הפלוגתא יש לבאר ובזה
 הנחה אמר וחד מצוה עושה הדלקה אמר חד(, ב, כב

 מר, חיים יםקאל דברי ואלו אלו ובאמת. מצוה עושה
 עושה' הדלקה' דאמר מאן כי. פליגי ולא' כו חדא אמר

 המצוה לעשות האדם צריך להישלכתח פירוש, מצוה
 אמר ומר. נפלאה בתשוקה ובהתלהבות' הדלקה'ב
 נופל כאשר לפעמים פירוש, מצוה עושה' הנחה'

 מלעשות ימנע לא, דגדלות מוחין לו ואין ממדרגתו
 בלי גם פירוש', הנחה'ב יעשה אלא, ושלום חס המצוה

 . התלהבות
 עושה הדלקה דאמר מאן: ל"ז חכמינו כוונת וזה

 כאשר להילכתח כי פירוש, לה זקוק כבתה סבר מצוה
 ושכלו מוחו לייגע צריך התלהבות לו אין( שאין) האדם

 תתלהב זה ידי ועל, הוא ברוך הבורא בגדולת להתבונן
 ומאן. ובהתלהבות בהדלקה מצוה ויעשה' לה נפשו

 פירוש, זקוק אינו כבתה סבר מצוה עושה הנחה דאמר
 לעשות אופן בשום לו ראפש ואי ממדרגתו נופל כאשר

 זה בשביל פירוש', לה זקוק אינו, 'ובהדלקה בהתלהבות
 אלא, ושלום חס המצוה מלעשות עצמו את ימנע לא

 התלהבות. בלי גם' הנחה'ב יעשה
  לחנוכה - לוי קדושת

 
 

 במשך שנתיים ימיםפרעה חלם מדוע 

 )מא, א(.  ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם וגו'

 יים שכל משך הב' שנים חלם בכל לילה זה החלום, רק ששכחו, יעו"ש.ופירש באור הח

ממרן לכאורה קשה למה הוצרך דבר זה שיחלום שנתיים ימים רצופים, וי"ל עפ"י מעשה 
זצ"ל, ויצמא הרב רבי מנחם  המגיד הק' רבי מנחם מנדל מבארזי"ע שנסע עם  הבעל שם טוב

בטחון אמיתי בהשי"ת, יזמין לך מים. וכן היה, מנדל למים, ואמר לו הבעש"ט ז"ל אם יהיה לך 
שנזדמן להם ערל  אחד, ושאל אותם אם פגעו בסוסים שנאבדו ממנו, אשר זה כבר כמה ימים 

 שהוא מחפש אותם, ובקשו ממנו מים ונתן להם.

ושאל המגיד להבעש"ט: כיון שהערל לא נסע רק למעני, להרוות צימאוני, למה נוסע 
והשיב לו: השי"ת הזמין לך אותו מקודם, כדי להיות מזומן לך, שברגע  הערל זה כבר ג' ימים?

 שיהיה לך ביטחון עצמי ימלא חסרונך.

גם כאן, לגבי יוסף, שנענש על שפנה אל וביקש משר המשקים להזכירו לפני פרעה, לישב 
לכך הזמין לפרעה חלום במשך השנתיים, כדי שיהיה מוכן  –במאסר עד שהיה לו ביטחון 

 ן כאשר יגיע לביטחון האמיתי.                  ומזומ

 )הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זצ"ל( אמרי פנחס  

 

 'פת בסלופתח והראה לכל העם את אוצרות התבואה משום '

 )מא, נו(.  ויפתח יוסף את כל אשר בהם

י ולא ירעבו, , כדי שיראו אנשי העיר כל הריבורבינו האוה"ח טעם שפתח כל האוצרותכתב 
הנפתחות יתקרר כי הרעבון יכנס בלב האדם כשיראה שיש מחסור, וכשיראו את כל האוצרות 

 יעו"ש. חום הרעב שבער בלבם

שמא ירקבו  -הקשה מה בכך שפתח את כל האוצרות, עם כל זה עוד חששו  ספר אחדב
 תבואה זו, כמו שקרה לתבואתן.

את יוסף" הכוונה לאותם אוצרות  ונדחק לתרץ, שכוונת הכתוב במה שאמר "ויפתח
המצריים שהם מצאו שנרקבו, וכשפתחם יוסף נעשה נס ונהיו ראוים לאכילה, ולכך מובן 

 הפלא ופלא דברי רבינו, איך הרגיעם וקירר אותם מהתקפת הרעב שהיה בהם עכ"ד.

אין צריך לדחוק ולחדש חידושים גדולים, וההסבר בזה הוא פשוט, כשהם י"ל, ד ובפשטות
ו שרק "אוצרות יוסף" נשארו תבואה ראויה לאכילה, ואצל כולם נרקבו, הבינו תיכף ומיד רא

 שה' עמו, וכשם שלא נרקב עד עכשיו כן לא ירקב הלאה.

עוד י"ל, דהבינו שמסתמא יש לו איזה חכמה ותחבולה שלא ירקבו התבואה, וכמו שאמרו 
 חז"ל שהיה נותן בכל תבואה גם מעפרו שגדל בה, ודו"ק.

 

 חנוכה:ל
 יום בכל המנורה חינוך

 ומותרין, בציבור הותרה טומאה והלא חנוכה לנס היה צריך, מה מפני העולם קושיית ידוע
 .טהור שאינו אף בשמן להשתמש היו

 וכן, קלוגר שלמה רבי הגאוןמ (ר"עת' סי ע"שו) שלמה חכמת הגהות]ראה , רבים ותירצו
, בציבור הותרה דטומאה כללא האי רנאמ לא שבחינוך [ל"זצ מקאצק ק"הרהמ מיתאמרא

 .הטהור השמן פך לנס הוצרכו ולכך

 חנוכה של הראשון לילה על רק חינוך דין לומר ששייך, זה תירוץ על האחרונים והקשו
 יותר צריכים היו לא המנורה נתקדשה שכבר הלילות לשאר אבל, המנורה לקדש צריכים שהיו
 .ציבורב הותרה דטומאה לדוכתא קושיא והדרא, לנס

 דין שמנורה ל"שס, בהעלותך בפרשת ח"האוה רבינו דברי י"עפ ליישב נפלא תירוץ וראיתי
 ומקדש הקודש כלי כשאר ולא, ויום יום בכל אותה לחנך צריכים שהיו, לו היתה אחרת

 חינוך דין היה הלילות בשאר אף שהרי, הדבר נפלא כ"וא .לחנכן עבודתן בתחילת שהספיק
  .  ח"ודפח ק"ודו תרההו אמרינן לא, כ"וא

 

 

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

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס חנוכהדברים נפלאים על 

 

 שיחי' רייזל ןב שלמה ר' לזכותמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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)לרבי בספר הליקוטים הידוע 'טללי אורות' 
הובא על דברי יששכר דוב רובין, ב"ב תשנ"ג( 

ָרא "(: יד מאבראשית הפסוק ) עֹה ַוִיקְׁ ַלח ַפרְׁ ַוִישְׁ
ֹלָתיו  ַחֵלף ִשמְׁ ַגַלח ַויְׁ ִריֺצהּו ִמן ַהּבֹור ַויְׁ ֶאת יֹוֵסף ַויְׁ

עֹה  את הרעיון הבא 'מפי השמועה': "ַוָיבֹא ֶאל ַפרְׁ

גאון "כששבת רבי אלחנן וסרמן זצ"ל אצל ה
מרוגאצ'וב זצ"ל שמע ממנו שהקשה בדברי 

ַגַלחהתרגום: למה שינה לתרגם כאן ' ַסֵפר – ַויְׁ ', וְׁ
ובכל מקום בתורה שהוזכר גילוח תרגם 'וגלח' 

ר'. וביאר, דכתיב בקרא על יוסף ולא 'וספ
ִזיר ( 'בראשית מט כו) קֹד נְׁ ָקדְׁ רֹאש יֹוֵסף ּולְׁ ֶייןָ לְׁ ִתהְׁ

', אם כן נמצא שיוסף היה נזיר עולם, ואצל ֶאָחיו
נזיר עולם מבואר בגמרא שאסור לו לגלח רק 

 להקיל בתער".
 

 בספרו על התורה

ומי  איני יודע עד כמה מהימנה שמועה זו
אם כי לא שמענו אינו ראיה  הוא בעל השמועה.

שבת רבי אלחנן ווסרמן אולם אין סימוכין לכך ש
האמנם ו לא נדע גם אם נפגש .אצל הרוגאצ'ובי

ברור בכל זאת נידון עניין זה ביניהם, אולם 
שהובא  חידוש זה אביובי אכן הוא 'שהרוגאצ

וכך  , והוא כתב כן כמה וכמה פעמים.בשמו
בראשית ) הובא בספרו 'צפנת פענח' על התורה

 (:לז ג

"ורצה להיות נזיר לעולם ורק מיקל בתער 
הצדיק. ולכך  ולא גילוח גמור, כנזיר דשמעון

בפרשת מקץ גבי 'ויגלח' 'וספר' ולא תגלחת 
 ".גמורה

 (מא ידוחזר וכתב כן )שם 

'ויגלח' ובתרגום אונקלוס 'וספר'. לא כמו "
בכל מקום גבי גילוח, עיין פרשת נשא, משום 

דיוסף הוה נזיר ]דאין נזיר מגלח  יהלבירא דס
 ".ומיקל בתער לי"ב חודשוהוא הוה נזיר עולם[ 

באו בקיצור  ובי'צכי דברי הרוגאומהיות 
 אמרים כדרכו בקודש, נפרש את כוונתו

: על יוסף הצדיק נאמר שהיה בהרחבת הדברים
ואמר רב מלאי "(: שבת קלט א). כך אמרו נזיר

משום רבי יצחק מגדלאה: מיום שפירש יוסף 
ולקדקד נזיר 'מאחיו לא טעם טעם יין, דכתיב 

 רבה צח בראשית)במדרש  ומפורש יותר .'"אחיו
 ,לוירבי ר מדא ,נזיר ממש היה :רבי לוי אמר"כ(: 

כל שתים ועשרים שנה שלא ראה אחיו לא טעם 
(: נזיר ד אעל נזיר עולם שנינו )הנה ו ".טעם יין

, ואמרו "הכביד שערו מיקל בתער -יר עולם ז"נ
 דתניא, ,ונזיר עולם היכא כתיב(: "שם )עמוד ב

ומגלח אחד  ...רבי אומר: אבשלום נזיר עולם היה
. לדין זה , עיין שם בילפותות"לשנים עשר חדש

ניתן להבין היטב ובי, 'אם כך, מסביר הרוגאצו
מפני מה לא מתרגם אונקלוס את האמור אצל 
יוסף 'ויגלח' כפי שהוא מתרגם בכל מקום, 
במשמעות של גילוח, כי אם במשמעות של 

פירושו הסרת שערות  'גילוח', שכן 'תספורת'
מוחלטת, ואילו אצל יוסף הצדיק שהיה נזיר 

את כובד לא הותר לו כי אם להקל עולם 

 השערות ולא לגלח לגמרי.
 

 בספר השו"ת

היה גם מי ששאל את נראה כפי ה
התרגום השינוי בדברי  את פשרובי 'הרוגאצ
בשו"ת 'צפנת פענח' )מהדורת וורשא והללו, 

  :כך הוא גם כתבח"א סי' עב( 

"בדברי התרגום ]על ויגלח ויחלף שמלותיו 
דכתב וספר, ולמה בכל התורה כתב התרגום 
גבי גילוח גם כן לשון גילוח ולמה שינה כאן[ 
יראה בירושלמי דיוסף היה נזיר עולם, דכתיב 

 'ולקדקד נזיר אחיו' ולכן רק וספר".

אלא שתיכף עם הדפסתה עוררה תשובה 
בחלקו השני של ספר  .בעולם התורה זו דיון

 )סי' קא( השו"ת 'צפנת פענח' שהבאנו לעיל
להרב מרדכי שרגא וינד מועתקת אגרת 

על מה " :ובי'צשתמה על דברי הרוגא מטורנא
 ,ח"א סימן עב ,שכתב בשו"ת צפנת פענח

והלא מבואר בספרי ה... דיוסף נזיר עולם הי
דיוסף דדיבר על אחיו שאכלו אבר מן החי דהיה 

 ןכם וא ,בני נח ר יוסף דיש להם דיןמפרכס וסב
 ".הלא אין נזירות בבני נח

לא ירדתי לכוונת ואודה על האמת כי 
אעתיק רק איזה  , ולכןבתירוצו ובי'צהרוגא

אצל יוסף  קוםמכל מ"מילים מדבריו שם: 
הצדיק התחיל גדר נזירות כמבואר בשבת דף 

... כן כתבתי זה זמן מכתב זיר אחיונקרא דט קל
לאחד שדרש ממני על התרגום, ושם רק א' 

ר, וזה הוי אחר כך לכ"ע מחלקת מקל בתע
ותן לחכם ויחכם עוד בגדר טבח טבח", 

 באותיות מחכימות.

אלא שבעיקר הקושיה, כמדומני, 
שהתירוץ פשוט הוא למאוד: הדיון כלפי 
מעמדם של השבטים אם כבני נח הם או 
כישראל הם, מבואר בספר 'פרשת דרכים' 

באופן זה:  שהוא בא)דרך האתרים דרוש א( 
האם השבטים יצאו מכלל בני נח לגמרי ודינם 
כישראל אפילו להקל, או שמא עליהם 

ות בני נח והן בחומרות להחמיר הן בחומר
כיון מפרכסת השבטים אכלו ישראל. ומה ש

אפילו לקולא, ואילו ישראל שלדבריהם דינם כ
יוסף היה סבור שעליהם להחמיר גם כבני נח 
ולאסור על עצמם אכילת מפרכסת, ע"ש 

ואם כן ברור שיוסף הצדיק החמיר על  היטב.
עצמו את דיני הנזירות כדיני ישראל, כיון שאף 

, אלא לא סבר שדינו כבני נח אפילו לקולאהוא 
 שיש לו להחמיר הן כבני נח והן כישראל.

של ספר שו"ת המוציאים לאור  אגב,
הגם כי ציינים שם שמ 'צפנת פענח'

הראה מקום לדברי בתחילה  ובי'צהרוגא
האמת הירושלמי שיוסף היה נזיר עולם, אולם 

למעשה טעות סופר הייתה הפנייה זו והיא ש
הגמרא והמדרש הדברים מופיעים בדברי 

 שהעתקנו לעיל.
 

 וישתו וישכרו עמו

שיוסף היה נזיר  ובי'צאפס שקביעת הרוגא
, עד כדי כך שמפני כן נהג עצמו ככל עולם

איסורי הנזיר ובכללם איסור תגלחת, טעונה 

בראשית מג ביאור שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב )
תּו ַויִ "(: לד רּו ִעםֹושְׁ כְׁ וישכרו עמו ", ופירש רש"י: "ַוִישְׁ

ולא הוא שתה יין, ומיום שמכרוהו לא שתו יין,  -
כיצד הותר  –, ואילו נזיר עולם היה "ואותו היום שתו

 ליוסף לשתות יין.

שהביא חילופי  'וראיתי בספר 'דרך שיחה
שתפס כי אכן  דברים עם הגאון רבי חיים קנייבסקי

 וסף להיות נזיר:מאותו היום חדל י

"שאלה: ממתי היה יוסף נזיר )כמ"ש בשבת 
קלט א(. תשובה: מסתמא משפירש מאביו עד 
שראה אביו. שאלה: ראיתי מובא שהג"ר אלחנן 
ווסרמן זצ"ל היה פעם אחת אצל הרוגצ'ובר זצ"ל] 
והאחרון שאל: מדוע בתרגום אונקלוס )בראשית 
 מא יד( על הפסוק 'ויגלח' מתרגם 'וספר' ובכל
דוכתי מתרגם 'וגלח'. ותירץ, שהיה נזיר עולם ורק 
מיקל בתער דהיינו 'וספר' ולא 'וגלח'. תשובה: 
במסכת שבת  'מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם 
טעם יין וכו' אף הן לא טעמו דכתיב וישתו וישכרו 

לא'. משמע שגם הוא  עד האידנאדעמו מכלל 
שתה עמהם, אם כן כבר לא היה נזיר כשבאו אליו, 
אבל 'ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו' אז 

 עדיין היה נזיר ולכן רק היקל בתער".

מהרש"א עוד יש להראות מקום לדברי ה
שם שדן האם אכן היה מסכת שבת ו לחידושיב

 יוסף נזיר ממש, גם לעניין איסור תגלחת:

ו נזיר ממש קאמר דהא כתיב ויגלח ויחלף לא"
איכא למימר נמי דיוסף נזיר  ...וגו' אלא נזיר יין היה

מלכות גילח עצמו תוך ממש היה אלא מפני כבוד 
 ".ימי נזירותו

כמובן שנדחית ראיית  ובי'צולפי דברי הרוגא
ממה שנאמר 'ויגלח' כי אכן לא היה זה  המהרש"א

, ועוד יש גילוח ממש כי אם שהקל בתער גרידא
 להרחיב ולדון בזה.

 

 מציאות או דין

מהלך אחר בהבנת שינויו של התרגום בפסוק 
זה מטו בבי מדרשא בשמו של ראש ישיבת בריסק, 

 סולובייציק, בן הגרי"זהלוי הגאון רבי יוסף דוב 
קיום דין של הסרת בחין בין , והוא שיש להמבריסק

השערות לבין מציאות של הסרת השערות, 
המוטל כחובה על שבאופן שמדובר בקיום דין 

ח', אולם באופן וליבא התרגום במובן של 'גהאדם 
הסרת השערות, ואין זה אלא מציאות שאין דין של 

בא התרגום במובן של שנעשתה מכל סיבה שהיא, 
 .'תספורת'

דברים מצאנו בתורה דין ואכן כלפי שלושה 
ויקרא של הסרת השערות: במצורע, כמו שנאמר )

ִגַלח ֶאת ָכל שְׁ "(: ח יד ָגָדיו וְׁ ִכֶּבס ַהִםַטֵהר ֶאת ּבְׁ ָערֹו וְׁ
ָטֵהר ָרַחץ ַּבַםִים וְׁ  ובמדבר ; בנזיר, כמו שנאמר )"וְׁ

ִטֵםא רֹאש "(: ט אֹם וְׁ ֶפַתע ִפתְׁ ִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ּבְׁ וְׁ
רֹו יֹום ָטֳהָרתֹו ַּבי ִנזְׁ ִגַלח רֹאשֹו ּבְׁ ֶחמּווְׁ ַגלְׁ ִביִעי יְׁ  ,"ֹום ַהשְֻׁ

 (:יב כאברים ובאשת יפת תואר, כמו שנאמר )ד
ָחה ֶאת רֹאָש " ִגלְׁ ָתה ַוֲהֵבאָתּה ֶאל תֹוְך ֵּביֶתָך וְׁ ָעשְׁ ּה וְׁ

ֶניהָ  , ובכל מקומות אלו, שיש בהם דין של "ֶאת ִצָפרְׁ
שהתרגום בא במובן של הסרת השערות, מצאנו 

עומת זאת אצל יוסף הצדיק שלא היה לו גילוח.
אלא שהסיר את  עליו דין של הסרת השערות

שערותיו מפני ההכרח, לפי שהיה עליו לעמוד 
 בפני פרעה, בא התרגום במובן של תספורת.

וכמדומה שיש לעיין בכלל זה שקבע הגרי"ד 
בני  הלוי סולובייציק ממה שנאמר אצל הכהנים

ַגֵלחּו"(: ה כאויקרא אהרן ) ָקָנם ֹלא יְׁ ַאת זְׁ , ושם "ּופְׁ
. והרי "לא יגלחון"בא התרגום במובן של תגלחת: 

עניין זה של קיום דין שייך לומר דווקא בדין של 
קום ועשה, שמצוה עליו להסיר שערותיו, אולם מה 

ר –ַוְיַגַלח'  'ְוַספֵּ

 ערד', מזהב הנחמדים' ס"מח, 'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

מפרש את גילוח יוסף אינו בשונה מדרכו בכל התורה משנה אונקלוס בתרגומו והסיבה לכך ש
   : וספר': 'וגלח' כי אם במילהבמילה
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, שהרי שייך לומר כך גבי מקום שהציווי הוא שלא להסיר השערות

האיסור אמור בכל אופן, והיה ראוי לכאורה שהתרגום כאן יבוא 
 במשמעות של תספורת, וצריך עיון.

 

 מפני כבוד המלכות

, ויבואר בהקדם דברי והנראה לומר בעצם הקושיה באופן אחר
ויש מהמפרשים  ".מפני כבוד המלכות -ויגלח "על אתר: רש"י 

בא רש"י להשמיענו בכך שגילוח זה היה מה שהקשו לחד גיסא, 
מפני כבוד המלכות, והלא מילתא דפשיטא הוא שמפני כן הוא 

, שאף בלוא כבוד ויש שהקשו לאידך גיסאשגילח את שערותיו. 
המלכות היה ראוי ליוסף לגלח את שערותיו, שהרי זה עתה יצא 

 מבית האסורים ולא היה סיפק בידו עד כה לגלח שערותיו.

אחרת, שהלוא בפסוק נאמר 'ויגלח ויחלף שמלותיו',  זאת ועוד
מפני  ,ואם אכן רש"י טרח לבאר שיוסף עשה כן מפני כבוד המלכות

מה לא פירש רש"י זאת כי אם על הגילוח ולא על החלפת השמלות, 
 בעוד שבוודאי טעם אחד היה הן לגילוח והן להחלפת השמלות.

ריו דווקא על וייתכן לומר שבכוונה תחילה כתב רש"י את דב
'ויגלח', ובפירושו זה בא ליישב את הקושיה בה אנו עוסקים, מהיכי 

שתרגם במובן של גילוח תיתי שינה התרגום ממנהגו בכל דוכתי 
דברי כאן תרגם במובן של תספורת. ויבואר זאת בהקדם אילו ו

 ה"א(:  א"פי)הלכות עבודה זרה ברמב"ם ה

ולא יגדל  ...כוכבים ולא מדמין להן קות העובדיואין הולכין בח"
ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער 
באמצע כמו שהן עושין וזה הנקרא בלורית, ולא יגלח השער מכנגד 

 ".פניו מאזן לאזן ויניח הפרע מלאחריו כדרך שעושין הן

אופני גידול וגילוח השיער של העכו"ם יש להאריך בבירור ו
אין גילוחם הרי ש ואיך שיהי ו הדבריםיהיאולם ברור הדבר שא, טוב

מור, אלא שמגלחים חלק גגילוח גמור ואין גידולם גידול 
תיהם ומניחים את חלקו האחר, ועושים כאן באופנים שונים. ומשער

ולא אמנע מלהעתיק את מה שכתב רבי דוד עראמה בפירושו על 
 )שם(: הללו הרמב"ם דברי 

"לא מצאתי בו שום פירוש... וצריך לשאול לכומרים אם יש להם 
שום אופן חוץ מהשניים ומה הוא. והעידו לי הבאים מפורטוגאל 
שדרכם לגלח באמצע והניח מן הצדדים, או לגלח גובה הראש לבד 

 הנקרא 'קוקוטי' בלע"ז".

 (: ג)שם ה"רמב"ם עוד כתב הוהנה 

לפני מלכיהם והיה לו  שראל שהיה קרוב למלכות וצריך לישב"י
גנאי לפי שלא ידמה להן הרי זה מותר ללבוש במלבושיהן ולגלח 

 ."כנגד פניו כדרך שהן עושין

מספר קומי הרי " (:מט ב)מסכת סוטה בגמרא ומקורו מדברי ה
אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי, שהוא קרוב  .זה מדרכי האמורי

 ".למלכות

שאף יוסף שהיה עליו לעמוד בפני פרעה  ומעתה איכא למימר
לא היה יכול להסיר את שערותיו כדת יהודית, כיון שמפני כבוד 

, ואכן הותר לו הדבר המלכות היה עליו לספר קומי כחוקות העכו"ם
כפי שהותר לאבטולוס בן ראובן שהיה קרוב למלכות. ונמצא איפוא 

את כל שתגלחת שערותיו של יוסף לא הייתה באופן בו הסיר 
 והניח במקצת.שערותיו מקצת את שערותיו, אלא שגילח 

דברי התרגום שבכל דוכתא פירש את  ובזה מיושב להפליא
גילוח השערות במובן של גילוח, כיון שאכן בכל המקומות באה 

. אולם יוסף 'תגלחת'התגלחת באופן של הסרת כל השערות, וזוהי 
תיו אלא שהסיר הצדיק מפני כבוד המלכות לא הסיר את כל שערו

מקצת והניח מקצת, כדרך חוקות העכו"ם המסתפרים קומי 
, ועל כך אין לתרגם אלא במובן של ומניחים בלורית וכיוצא בזה

שזהו  'גילוח', שזהו הסרת חלק מהשערות, ולא במובן של 'תספורת'
 הסרת כל השערות.

רש"י בפירושו לא הייתה אלא לתרץ זאת, ולכן הציב ואף כוונת 
ריו דווקא על תיבת 'ויגלח', לבל נתמה מהיכי תיתי שינה את דב

כי אם במובן של  'גילוח'התרגום מהרגלו ולא פירש במובן של 
, ועל זה תירץ 'מפני כבוד המלכות', והרי הסרת השערות 'תספורת'

הנעשית מפני כבוד המלכות הוא באופן שמניחים חלק מהשער 
 באופן של תספורת.ואינו גילוח מוחלט, ושפיר ראוי שיתורגם 

 

 תשובה ניצחת של עם הארץ לרב אחד...

 נחנו, מה ונחנו ואידך דין', ד במסורה .)מב, יא( נחנו אחד איש בני כולנו
 (.לב, לב במדבר) חלוצים נעבור נחנו(, מב, ג איכה) ומרינו פשענו

 שרקד הארץ לעם אחד רב ראה שפעם המסופר י"עפ, צחות בדרך ל"י 
 תורה למדת וכי, עושה זו מה לשמחה וכי אמר ליה בשמחת תורה, ושמח
 שחטאנו חטא על כשהכיתי פ"ביוהכ הלא העם הארץ לו ענה זה על, הרבה
 ישראל שכל אלא שוחד לוקח שאני אני ודיין רב וכי, שוחד בכפת לפניך

 אני והדיין הרב של בעבירות ושותף ערב שאני כיון כ"וא, לזה זה ערבים
  שלו. התורה בשמחת כ"ג שותף

 "ונחנו ואם תשאל, התורה בשמחת לשמוח חלוצים" נעבור "נחנו וזהו
לזה , ק"בתוה עסקנו ולא ומרינו" ופשענ "נחנו הלא, זו בשמחה לשמוח מה"

 .זה לזה ערבין ישראל וכל, נחנו" אחד איש בני "כולנו מתרץ
  אלישע כנפי 

 מכך שהדרשן 'כבד פה' הוכח שהוא נצרך גדול

. )מא, נה( ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
אומרים כך רש"י לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו, וכשבאו אצל פרעה ווב

הוא אומר לנו, אמר להם, ולמה לא צברתם בר, והלא הכריז להם ששני 
הרעב באים. אמרו לו אספנו הרבה והרקיבה. אמר להם, אם כן כל אשר 

 .יאמר לכם תעשו וכו'
העולם  מיישב קושיית, השואל ומשיבבעל  נתנזוןרבי יוסף שאול הגאון 

חשש שמא במשך שבע שני מדוע ציוה עליהם יוסף שימולו, וביאר שיוסף 
השובע שהיה במצרים, היו הרבה מהם שצברו אוצרות אוכל שיוכל 
להספיק עבורם למשך כל שנות הרעב, וכל מה שבאו בצעקה ליוסף לבקש 

נסיון, -לחם, כדי שיוכלו לסחור בהם ולצבור כסף רב. על כן העמידם במבחן
אמיתי, שאם וציוה עליהם למול עצמם, במטרה שזה יהיה נקודת המבחן ה

רעבים הם ללחם בודאי יסכימו מיד כדי שלא ימותו מרעב, אבל אם יסרבו 
 הרי זה הוכחה ברורה שכל מגמתם היה לצורך מסחר. ,למול

הרעיון בביאור הענין, אמר רבי יוסף שאול למגיד מישרים שבא לקבל 
הורמנא ורשות לדרוש ברבים. הדרשן תיאר בפני הרב את מצבו העגום 

ורר בביתו, וציפה וקיוה שדרך הדרשה שיאמר ברבים, יוכל להשיג והעוני הש
 קצת כסף לפרנסת ולכלכלת בני ביתו.

רבי יוסף נעתר לבקשתו, וציוה לגבאים שיאפשרו למגיד לדרוש בפני 
ותקפו  ,הקהל. למעשה הדרשה לא עלתה יפה, הדרשן היה כבד פה

 אימתא דציבורא ומיהר לסיים את דרשתו...
רשתו הלא מוצלחת, רבי יוסף שאול התלווה עמו על אמנם למרות ד

פתחי נדיבים ואסף למענו סכום נכבד. וכך ביאר את מעשיו, לפעמים 
מגיעים דרשנים מנוסים חדי לשון וניחונים במסירת הדברים בשפה ברורה, 
וכשבאים לבקש רשות לדרוש ברבים ומסבירים את בקשתם גם כדי 

. לפעמים ניכר שכל כוונתם הוא שיאספו סכום כסף להחזקת בני ביתם
אבל  ,למלאות שאיפותם ורצונם לדרוש דרשות ולהראות את כוחם ברבים

"הדרשן דנן" שהנהו כבד פה, וכל מלה שהוציא מהפה היה לו שפיכות 
באמת נצרך גדול, וע"כ נרתם להושיט לו יד  כנראה שהוא דמים ובזיונות,

 ועזרה ולהתרים את הציבור למענו.
 

 עיניים שבעה אחת אבן על

 זכריה ג, ט(. -הפטורה לשבת חנוכה ) עינים שבעה אחת אבן על
 סמויה אחת עינו שהיתה( המאור מנורת בעל) אבוהב י"מהר הרב על אמרו

 ערוך העולם בכל שאין במלכותי לי יש עיניים' ב: אומר פורטגול מלך שהיה
 .המהר"י אבוהב(-) רבי של ועינו סמל מלכותו(-) פורטוגל נשר עין, להם

' וב, אחד סלע שן על הרב לו וישב, בשדה בדרך מהלך היה אחת פעם
 עומד תלמידו אחד בחור והיה. משמאלו ואחד ומינמי אחד ישבו נכבדים
 אל הרב ופנה, צחות בדברי מדברים והיו דעתיה בדיחא ל"ז והרב. לפניהם

 לו אמר, שאשב רשות לי תן: לרב התלמיד אמר. אתה אמור לו ואמר, התלמוד
 הרב ליה אמר". עיניים שבעה אחת אבן על" ואמר האבן על התלמיד ישב ,שב

 .צחותיה ליה תהני
 (טז' סי ב"ח) ט"מהרי ת"שו

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 
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