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  פשט על הפרשה �
 )ג, ל(" גגו את טהור זהב אותו וצפית"

נשאלתי כיון שלא הי' עלי' ציפוי אלא כעובי דינר זהב כמ"ש בחגיגה כ"ז א' והאש 
תמיד עלי' הזהב רותח מחמת האש ואיך הכהנים הלכו יחפים במקום הילוך רגלי 

' בחגיגה שם (ד"ה שאין) דהאש של מעלה הכהנים ולא נכוו. ונראה דכמו שכתבו התוס
אינו אוכל ה"נ יש בו מעלה שאינו מרתיח את המתכת ושפיר יכלו לעבוד (שוב הראוני 

 בס' מושב זקנים מבעה"ת ריש ויקרא כתב כן בשם ר"י החסיד).
   

יל"ע למה פרשת מזבח הקטרת נאמר בס"פ תצוה ולא בתרומה וכן פרשת הכיור נאמר 
ום דאמרי' בזבחים נ"ט א' מזבח שנעקר מקטירין קטרת במקומו בכי תשא. וי"ל מש

וגבי כיור אמרו שם כ"א ב' בכל הכלים מקדשין א"כ דברים אלו אין מעכבין במעשה 
ההקרבה רק למצוה בעלמא ולכן אין מקומו בפרשת תרומה [מיהו בירו' שקלים פ"ד 

 ' יומא פ"ד ה"ה וצ"ע].ה"ב אמרו הכיור והכן מעכבין אבל הגר"א הגי' שם ע"ש ועי' ירו
 (טעמא דקרא)

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    

    "החובות""החובות""החובות""החובות"
בשבוע הבא יופיע בעז"ה יצירת פאר, פנינים ונקודות משולי סדרי לימודו של רבינו שר התורה 

 שליט"א, מתוך חדרו בקודש פנימה.

, ושיחזקו את המוני בני התורה בכל קיבלנו רשות מיוחדת להעתיק כמה קטעים שיופיעו בעז"ה

אתר ואתר. כידוע, עוד טרם הפך רבינו לשר התורה ולאיש שהכל פונים אליו, ועוד בטרם חיבר את 

סדרת ספריו הידועים דרך אמונה, שונה הלכות אורחות יושר וטעמא דקרא, עוד בטרם כל זה. היה 

רף, ימי מחלה וימי קושי, בכל מצב בלי לו סוד חייו, הדבר אותו הקפיד לעשות מידי יום, קיץ וחו

 שום ויתור בכלל: "החובות".

ומיד נרחיב למי שלא מצוי בצילו של רבינו: מידי בוקר (ונכון יותר לומר: לילה) פותח רבינו את 

סדר יומו בלימוד שולחן ערוך, רמב"ם, גמרא בבלי ולאחריו ירושלמי, משנה ברורה, זוהר ועוד כמה 

ה 'החובות'. אם לא הספיק לגמור את חוק לימודיו, לא יישן ולא יאכל, עד ספרים, ואת אלו מכנ

ל שיגמור 'לפרוע' את כל 'חובותיו'. בקרב בני הבית כבר יודעים הכל, כי כל עוד לא החזיר כ

 צד.חובתיו, כל שאר הדברים ימתינו ב

אמר שיש לו לא מזמן, כך מובא בספר החדש, פנה אל רבינו יהודי שזכה להשיא כמה מילדיו, ו

חובות רבים, וכי הוא לחוץ מכך מאוד ואינו יודע אנא ילך, ויש לו עוד כמה ילדים שעליו להשיא 

ולרש אין כל. הביט בו רבינו והשיב 'גם לי יש חובות רבים, וב"ה אני מתאמץ כל יום לפרוע'. היהודי 

בנו שליט"א מכנה עמד משתומם ולא הבין. הנכד ששהה סמוך לרבינו נחלץ לעזרתו וביאר לו שר

את חוק לימודיו בשם 'חובות', היהודי, לא ויתר ומיד שאל, אכן חוב רוחני ניתן לשבת וללמוד ובכך 

 'ייפרעו החובות' אבל חובות כספיים אין לי כיצד לפרוע? 

ורבינו משיב לו בשלווה, הלא נאמר במפורש: כל המקבל עליו עול תורה מעבירין עליו עול דרך 

מ"ה), תקבל על עצמך עול תורה והכל כבר יסתדר. מיותר לציין שכך הוה. וכעבור  ארץ (אבות פ"ג

 כמה ימים הסתדר הענין בדרך פלאית.

פעם אמר רבינו כי הוא חש השגחה פרטית בסדרי הלימוד. כך למשל, בחג הסוכות הוא לומד 

מסכת בבא מציעא, לפי סדרי הלימוד ובדרך כלל נזדמן לו הגמרא בדף כ"ד א' "עלה אחד בבד 

אחד'' שזה שייך לסוכה... וביום כיפור בד"כ יוצא לו הגמרא ב"ק פ"ז א' וחובל בחבירו ביום 

ן ביום פטירת רבו המובהק מרן החזון איש יוצא לו להתחיל בבבא בתרא את פרק 'מי הכיפורים, וכ

ח צנמזדמן לו בקביעות שאומר הפרק למ שמת'. כן בסדרי הלימוד של תנ"ך היומי, בשמחת תורה

 על השמינית, הנאמר בשיר של יום...

'מנחת תודה'  הספר החדש, נכתב על ידי גברא דאיתמחי ביצירותיו המופלאות, ספרו המקיף 

וספרו המיוחד (ומאז חזר ונדפס כבר במהדורות רבות בס"ד) שהופיע לפני כשנתיים, על מרן שליט"א 

אשת מרן שליט"א, ועוד ספרים חשובים שזכה הגאון  'באר שבע' על אשת חבר הרבנית הבלתי נשכחת,
, על הקביעות הנוראה בהם רג"ה שליט"א להוציא לאור עולם. גם בספר הזה, מרחיב המחבר על סדרי החובות

 מפליא רבינו כבר עשרות עשרות שנים, ועל מעשים מופלאים שנכרכו סביב לזה.
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‡"ÂÊÁ‰ Ô¯ÓÏ ˆ"‡È‰ ÌÂÈ· ¯ÒÓ� ¯ÂÚÈ˘‰) (Ê"Ò˘˙ ˙�˘· Ï"ˆÊ 
גשות והקמיצות והקטרות והמליקות והקבלות והזאות נוהגים הבמשנה קידושין (ל"א ע"א) תנן "הסמיכות והתנופות וה

באנשים ולא בנשים חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות" ובגמ' יליף לה מקרא דנשים פסולות בכל הנך והתוס' (בע"ב) בד"ה 
ב דזבחים דאפילו ק לזה דכל הני אינם כשרות בנשים לפי שהן מחוסרי בגדים דהא אמר בפ""חוץ" כתבו וז"ל "וא"ת תיפו

בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם וי"ל דמיירי שלבשו את הבגדים" וכו' ויל"ע בזה היאך לבשו את הבגדים  כהנים בזמן שאין
 והרי יש לאו של לא יהיה כלי גבר על אשה.

כבר  לל"ת דלא ילבש, ואע"פ דבגמ' זבחים (צ"ז ע"ב) איתא דאין עשה דוחה ל"ת שבמקדש.ואפש"ל דאתו עשה דעבודה ודחי 
ל"ת הוא רק במקדש אבל היכא שהל"ת הוא כללי וכגון אצלינו דלא ילבש וכו' ה"ז נדחה מפני כתב בטורי אבן דכ"ז דוקא כשה

לאו קא דוקא היכא דבעידנא דקא מעקר העשה. אך קשה דבגמ' ביצה (ח' ע"ב) איתא דכל מה דאמרי' עשה דוחה ל"ת זהו 
וא"כ א"ז ה שלובשין הבגדים עוברים בלאו ורק אח"כ כשעובדים מקיימים העשעת וכדו'. והכא כרמוקים לעשה וכגון מילה בצ

 דוחה.
וי"ל דהנה בזבחים (שם) איתא אמאי לא אמרי' דיבא עשה דאכילת קדשים וידחה ל"ת דועצם לא תשברו בו, ובתוס' בד"ה 

וד" הק' "דהכי אתי האי עשה ודחי לא תעשה הא בעידנא דמתעקר לאו בשבירת עצם לא מיקיים עשה דאכילה" ובפסקי "ובע
תוס' שם (אות ס"ט) כתב ליישב דאם א"א לקיים עשה בענין אחר לא בעינן בעידנא דמעיקר לאו לקיים העשה. וא"כ ה"ה בנ"ד 

 כיון שא"א בע"א לא בעי' שיתעקר בעידניה.
 באופ"א דבגמ' נדרים (מ"ט ע"ב) איתא דביתהו דרבי יהודה נפקת קטת עמרא עבדה גלימא דהטבי כד נפקת לשוקא ועוד י"ל

אנשים ובין לנשים ליכא ביה הלכו' וחזי' מהכא שבגד המיוחד בין לויי הוה מיכסי ומצלי" ומיכסיא ביה וכד נפיק ר' יהודה לצ
ת לעבודה א"כ אין בגדים אלו בגדים המיוחדים לאנשים אלא בגדי עבודה איסור דלא ילבש, וא"כ ה"ה הכא אם נשים היו כשרו

 ואין לאשה איסור ללובשם.
בהם. בכתונת כתיב בבראשית (פ"ג  ועוד י"ל דמצינו שבכל ד' בגדי כהונה כתונת מכנסים, אבנט ומצנפת שגם נשים הולכות

פ"ב ע"א) איתא "ושתהא אשה חוגרת בסינר" ופרש"י דהוא נות עור וילבישם". וגבי מכנסיים בגמ' בב"ק (פכ"א) "ויעש וכו' כת
דוגמת מכנסים קטנים. וגבי אבנט תנן בנדה (נ"ז ע"ב) "ראתה על חלוקה מן החגור ולמטה טמאה מן החגור ולמעלה טהורה", 

בגדים וגבי מצנפת איתא בסוטה (ח' ע"ב) דהכהן נוטל כפה מעל ראשה, ממילא אם נשים היו כשרות לעבודה היו עושים ה
 בצורה שיהיו מיוחדים לנשים וזה כוונת תוס'.

והנה כ"ז הוא דוקא אם נשים מצוות בעבודה אבל לפי האמת שאינן מצוות אפי' אם עבדו אין חייבים משום מחוסרי בגדים 
משום ייב אלא ונפסק ברמב"ם בהל' ביאת המקדש (פ"ט הי"א) שזר שעבד אין ח ,אלא רק משום איסור זרות, וכדאי' בתוספתא

 על בגדים אלא במי שראוי לעבודה. בגדים דאין ציווי זרות ולא משום מחוסר
 

 הערות הקוראים
 '.שיחי" ח"שי דברי" הגליון עורך לכבוד
 .הצבור את לזכות טובים דברים להביא שהתרגלתם הערלה שנות ועברו הרביעית לשנה שהגעתם לראות שמחנו

 משמעות שיש" אריה גור" ספר להעורך והשיב ל"חז בספרי רבינו של בקיאותו את המראה מופלא סיפור הבאתם הדברים בין
 שהוא ב"ע ה"ל נח פרשת חדש לזוהר היתה כוונתו ולכאורה, המכפלה מערת דרך הנשמות יעברו לבוא שלעתיד זוהר בתיקוני

 .שרה חיי פרשת ריש ראובני בילקוט עוד ועיין, העולם מן פטירתן אחרי לעבור הצדיקים נשמות מתחילים ושם עדן הגן פתח
 .במהרה הגאולה ויתקרב ישראל בני בקרב תורה להרבות ותזכו

 שלזינגר אריה דוד
 ב"מ על" דשא ארץ" ס"מח

 

 אמע"כ עורך הגליון החשוב 'דברי שי"ח'
 מדי שבוע בשבוע. שה' יעזור לכם הלאה להצליח במעשי ידיכם. ןוקודם כל רציתי להודות על שאני בתוך אלפי הנהנים מהגלי

הבאתם 'פשט על הפרשה' ממרן שליט"א על עשיית הכרובים. שלכן מסיים הכתוב בלשון רבים 'תעשו'  159בגל' פר' תרומה מס' 
 את הכרובים, שצריכים ב' בני אדם למשוך את הכרובים מב' קצות.

שהצווי היה אכן ש'תעשו' ששנים יעשוהו כיון שאי אפשר לאחד לעשותו. אבל בפרשת  יצויין שבספר העמק דבר ביאר הנצי"ב
'ויקהל' כתיב 'כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה עשה את הכרובים' היינו שבדרך נס נעשה על ידי בצלאל שניהם 

 ביחד.
שם מרן שליט"א שמרבים בשמחה רק מיום ועוד הבאתם מספר 'דרך שיחה' באריכות בענין 'חודש אדר ראשון', ושם כתבתם ב

ב' דראש חודש. יצויין שבשו"ת חת"ס חלק חו"מ סוף תשו' כ' כתב וז"ל: פ"ב כאור בוקר ליום ג' שנכפל בו כי טוב א' דר"ח אדר 
ראשון שמרבים בו שמחה לסדר וכו' עכ"ל. יש שרוצים להביא ראיה משם שמרבים בשמחה כבר מיום א' דר"ח, אך כנראה דעת 

 רן שליט"א שכוונת החת"ס שכתב 'שמרבין בו' מוסב על החודש ולא על היום. וד"ל.מ
 בברכה מרובה
 י. וו. לונדון

·Â¯Ú ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ÏÂËÏÈË ÔÈ�Ú· 
) הקודמים בגליונות הובא( עירוב במקום אף לטלטל לא ע"ע שמחמיר מי אצל עירוב שיש במקום בשבת אבידה להרים בענין
 בשביל מוקצה איסור להתיר אם שדן ו"רס ס"ס ל"הביה מדברי והוכיח ירים שלא רבינו דעת הנה דיוקם על דברים להעמיד הננו

 חולה עבור וכשנשאל טעמים מכמה העירוב על כלל סמך לא א"החזו מרן כידוע שהרי הוא דרבנן איסור כאן ואף אבידה השבת
 דרבנן איסור ודאי הוי בעירוב המכשולות שכיחות מחמת' כלו שוין ששניהן שאמר העידו רבים להוציא או האש על לשהות האם
 מהעירוב בהרבה טוב שמצבם כיום השכונתיים בעירובים לעיין מקום יש ועדיין .שהייה לאיסור ושווה בעלמא חומרא רק ולא

 . א"החזו מרן אצל בשעתו שהיה העירוני
 )לזה שעוררנו א"שליט זיידמן מ"להר כ"יש(

  

  


