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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

פנינים  –אשרי האיש 

והארות מכל הדורות / 

 ישראל אברהם קלאר

אומר:  אשרי האיש גו'. רבי יודן

המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' 

 שוח"ט(

 זה דור אנוש? –עצת רשעים 

במדרש נדרש מזמור 'אשרי האיש' 

כלפי נח איש צדיק, ולדעת רבי יהודה 

דורש את המילים 'אשר לא הלך בעצת 

כלפי דור אנוש, כלומר: אשריו  –רשעים' 

שלא הלך בעצת דור אנוש. ובדרך 

 –ובמושב לצים דור המבול,  –חטאים 

 דור הפלגה.

* 

ומהו ההסבר לכך שעצת דור אנוש 

'? הביאור, לפי רשעיםנקראת 'עצת 

שהם היו 'ראש לעובדי עבודת כוכבים', 

. וראה ברמב"ם אכמבואר באיכה רבתי

תחילת הלכות עבודה זרה מה היתה 

 טעותם של דור אנוש.

ומבאר המהרז"ו, שבאופן מיוחד 

רשעים, שכן  עצתמתאים בהם לשון 

שדור אנוש היו סבורים  בכתוב במדרש

" מה', וכלפיהם נדרש עצה"להסתיר 

הפסוק )ישעיה כט, טו( "הוי המעמיקים 

 מה' לסתיר עצה וגו'".

* 

בבראשית רבה )כו, א( מובאת דעת 

נזכר דור אנוש בפסוק שלא רבי נחמיה 

'אשר לא הלך בעצת רשעים', וטעמו: 

 לפי שהיה אז "קטן". 

שמע שהיה נח קטן בימי דור ומאי מ

בן אנוש? מבאר המדרש שם: שהיה אז 

ולא דנו באותם ימים פחות ממאה שנה, 

את מי שהוא פחות מבן מאה שנה! כפי 

שנלמד מהכתוב )ישעיה סה, כ( "הנער 

 בן מאה שנה ימות".

                                                             
ויסוד הדברים . פתיחתא דחכימי כד א

מבראשית ד, כו, ובראשית רבה בראשית 

 פרשה כו, ז.
בראשית רבה פרשה ב, ג; ולפי הבנת  ב

 .מהרז"ו גם בבראשית רבה פרשה כד,א

והיינו, שכאשר נולד נח היה אנוש בן 

 505שנה, וכל ימיו של אנוש היו  128

היה נח בחיי אנוש רק  שנה, נמצא שלא

 שנה. 14בן 

והנה הטעם שקטן אינו בר עונשין, 

הוא לפי שאין בו מספיק דעת. ולפי זה 

עלינו להבין, מדוע באותם ימים לא דנו 

עד גיל כה מאוחר? וכי לא היתה בהם 

 דעת עד גיל כה מבוגר?! 

התשובה שעונה רי"ז יאדלר בספרו 

'תפארת ציון' על בראשית רבה הנ"ל, 

יה להפתיע. לדבריו אכן כן! באותם עשו

לא התבשל לגמרי שכלם של ימים 

וההסבר לכך,  האנשים עד גיל מאה!!

האדם שהוא  גוףשכיון שעדיין לא גדל 

במדה מספקת באופן יחסי,  'תיק השכל'

 דעת עד גיל מאה.-לכן לא היתה בהם די

* 

ואמנם, לכאורה עדיין אין מחוור 

-בןהעניין כל כך, מה בכך שלא היה 

עונשין? האם בגלל זה אין זה שבח 

עבורו מה שלא הלך בעצת דור אנוש? 

והלוא הגם שנחשב אז לקטן מהבחינה 

שלא היו בית דין יכולים להענישו, הרי 

בודאי היתה עבירה בידו אם היה עובר 

 והולך בעצת דור אנוש? 

ושמעתי מידידי הרב ש"מ וינברג 

להציע בדרך אפשר, על פי דברי החיד"א 

תח עיניים, אבות פ"ה מכ"א( שמשעה )פ

שנעשה האדם בר עונשין מתגבר עליו 

היצר יותר להחטיאו! ולפי זה מיושב, 

שאכן קודם שנעשה בר עונשין אינו שבח 

 כל כך במה שהתגבר.

ושמא יש ליישב עוד, שאין מתאים 

לומר 'אשר לא הלך בעצת רשעים' 

בשעה שלא היה מקבל שם 'רשע' אילו 

שהרי אינו בר עונשין  היה מצטרף עמם,

 )וצ"ע(.

* 

ומעתה, עלינו להבין את דעת רבי 

יהודה שסבר ש'אשר לא הלך בעצת 

רשעים' אכן בא לומר שלא הלך נח 

 בעצת דור אנוש. 

ומבאר ב'עץ יוסף', שאכן היה נח 

נחשב אז לקטן, ולמרות זאת שיבחו 

הכתוב על שלא הלך בעצתם, ולשיטתו 

אדרבה! זהו שבח גדול עוד יותר,  –

שלמרות שהיה קטן לא הלך בעצתם. 

ועוד י"ל: שסבר כי זהו שבח גדול יותר 

שלמרות שלא היה נענש אם היה הולך 

 בעצתם אעפ"כ לא הלך )בעצתם(.

 

הלה של תורה / הרב בא

 יהודה אייזנשטיין

מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל 

 מועד' ו'אהל אבות'

 –בענין נוני"ן ההפוכין 

 כבודן של ישראל

וָמה ַוְיַהי ַבְנֹסַע ָהָאֹרן ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ק [ 

יָך: ה' ְוָיֻפצו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסו ְמַשְנֶאיָך ַמָפנֶ 

ְבבֹות ַאְלֵפי וְבֻנֹחה ֹיאַמר שוָבה ה' רַ 

 לו(:-)י, לה [ַיְשָרֵאל 

בגמ' בשבת )קטו, ב( מובא שפרשה זו 

עשה לה הקב"ה סימניות לפניה 

ולאחריה להורות שאין זה מקומה, 

ומקומה היה ראוי להיות בדגלים 

בפרשת במדבר. ולמה נכתבה כאן? כדי 

להפסיק בין פורענות ראשונה )"ויסעו 

ה'( לפורענות  מהר ה'" שסרו מאחרי

 שניה )"ויהי העם כמתאוננים"(.

הסימניות הם סימנים של אות נו"ן 

 הפוכה. 

וע"פ הפשט מבאר בעל הטורים: כי 

פרשיות אחורה. ועל  50פרשה זו מקומה 

 ( ההפוכה. 50זה מרמז הנו"ן )שהיא בגי' 

והבן איש חי בספרו "בניהו" מבאר: כי 

מתחילת חומש במדבר עד סוף פרשת 

פרשיות פתוחות  85יש  הדגלים

)הסתומות לא במנין(, וא"כ פרשה זו 

היתה אמורה ליכתב אחרי פרשת 

 . 86הדגלים ותהיה פרשה ה

בסדר  86והנה אות נו"ן היא האות ה

האותיות )אבג"ד הוז"ח טיכ"ך למ"ם(. 

ולכן עשה הקב"ה את אות נו"ן לסימן 

לרמז שהפרשה הזו היתה צריכה להיות 

 הפרשה הנו"ן. 

את הנו"ן הפוכה שפניה ועשה 

לפרשה הקודמת, לרמוז שראויה היתה 

להיות בפרשיות הקודמות לה שבספר 

 במדבר, ולא בפרשיות הבאות אחריה.

* 



 

 2עמ' 

אולם מצינו דברים נוראים בילקוט 

 ראובני בשם מדרש הנעלם. 

שכך אמרו שם: תא חזי דאלו ב' נוני"ן 

הם כבודו של הקב"ה ממש והם עיקרו 

'. והקב"ה הוציא העכו"ם של עולם כו

מכלל אותם השני נוני"ן כו'. ועתיד 

הקב"ה להחזיר הנוני"ן למקומם וכו'. ועל 

אלו הנוני"ן מבקשים העכו"ם תמיד 

עלילות על ישראל ומתאנחים ודואגים 

שאין להם חלק בהם שנאמר )תהלים 

עד, ח( "אמרו בלבם נינם יחד". ובאלו 

הנוני"ן עתיד הקב"ה למיפרק להו 

 ראל ע"י משיח כו'.  ליש

ומבאר הגרי"א חבר בדרשות "שיח 

יצחק": שב' נוני"ן הם ב' חצאי עיגולים 

שפונים זה מול זה כזה   ממש, וזה 

מסמל אותו הבחינה של הכרובים 

שפניהם היו איש אל אחיו, רק כאשר 

עושין רצונו של מקום )כמבואר בב"ב 

 צט, א(.

ומוסיף מה שאחז"ל )שבת קד, א(: 

מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו "אות 

עומדים", שזה בא להורות לנו איך 

שהתורה והמצות מחברים אותנו חיבור 

חזק ואמיץ לקב"ה, ואז שני הנוני"ן 

נדבקים זה בזה ונעשים ם סתומה וצורת 

 ס ממש. 

שהטעם  אוזהו שאחז"ל )ברכות ד, ב(

שלא נאמר פסוק של נו"ן ב"אשרי", מפני 

ישראל שיש בה מפלתן של שונאי 

דכתיב "נפלה לא תוסיף קום בתולת 

ישראל", ואעפ"כ חזר דוד וסמכן ברוח 

 –הקודש שנאמר "סומך ה' לכל הנפלים" 

כי האות סמ"ך מורה חיבור ב' הנוני"ן 

יחד. וזה מורה שגם בעת שחוטאים 

ישראל, הגם שאין ההנהגה של פניהם 

איש אל אחיו גלויה, מ"מ בסתר גם 

של ישראל  בגלות נשאר הדביקות הזו

 והקב"ה.

וזהו הענין של ב' הנוני"ן של "ויהי 

בנסוע הארון" שארז"ל שהיה להפסיק 

בין פורענות לפורענות, כי הנו"ן הפוכה 

מורה על פורענות ח"ו, כי היא סימן על 

חזרת פנים המאירים שפעו יתברך על 

האדם הישראלי, שעי"ז ממילא אין לו 

 קיום.

החזיר ולכן לא נסתלק הנון לגמרי רק 

פניו כאב הרוצה להסתלק מבנו והפך 

פניו לאחוריו ומראה לו שרוצה לחזור, 

ובבקשתו של הבן נשאר על עמדו 

והחזיר לו פניו, ולכן נשאר הנו"ן רק 

שהיא הפוכה. וכמו שאמרו בזוהר 

בפרשת השבוע: תא חזי חביבותא 

דקודשא ב"ה לגבייהו דישראל, דהא 

אע"ג דאינון סטאן מארח מישר )הגם 

שישראל סטו מדרך הישר( קודשא ב"ה 

לא בעי לשבקא לון )הקב"ה לא רוצה 

לעזבם( ובכל זמנא אהדר אנפוי 

                                                             
)קנה, א( מביא  ובזוהר בפרשת השבוע א

 מאמר זה בנוגע לנו"ן ההפוכה.

לקבלייהו )ובכל זמן מחזר פניו לקבלם( 

 דאי לאו הכי לא יקומון בעלמא.

 

בית אהרן / הרב אהרן 

 גינצבורג

 –ר"מ בישיבת 'עמל התורה' 

 בני ברק

 פסח שני

ל ְבֵני ַוְיַהי ֲאָנַשים ֲאֶשר ָהיו וגו'. ַדֵבר אֶ 

ֵמא ַיְשָרֵאל ֵלאֹמר ַאיש ַאיש ַכי ַיְהֶיה טָ 

יֶכם ָלֶנֶפש אֹו ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו ְלֹדֹרתֵ 

ְרָבָעה ְוָעָשה ֶפַסח ַלה'. ַבֹחֶדש ַהֵחַני ְבאַ 

ֹו וגו'. )ט, ָעָשר יֹום ֵבין ָהַעְרַבַים ַיֲעשו ֹאת

 יב(-ו

פרשה יחודית ומעוררת שאלות רבות, 

הנה ישנם טמאים שיודעים כי מחמת 

טומאתם נמנע מהם קיום מצוות קרבן 

פסח,  אך הם לא מוותרים מנסים 

,דורשים , טוענים "למה ניגרע" על אף 

שיודעים היטב את התשובה כי טמאים 

המה ובכל זאת.. והנה אף מצליחים. ולא 

אפשרות שניה להקרבת הקרבן רק לקבל 

אלא לצרף אליהם עוד מגזרים שהיו 

מנועים עד עתה מהקרבת הפסח ועתה 

 יוכלו להצטרף ולהקריב את הפסח .

יתירה מזאת הרי אותם הטוענים למה 

ניגרע לא אשמתם היא זו שלא יכלו 

לעשות הפסח שהרי עוסקים במצווה היו 

נושאי ארונו של יוסף, ואפשר להבין  –

להם התורה אפשרות תיקון שנתנה 

והשלמה אך עמם נצטרפו גם אלו שיכלו 

לעשות הפסח אך במזיד ובידיעה צלולה 

היו בדרך  –לא באו לבית המקדש 

רחוקה. ולא מעבר לים היו אלא 

"מאיסקופת העזרה ולחוץ" פסיעה אחת 

והם בפנים, והנה גם הם מקבלים את 

האפשרות הזו לעשות פסח שני וי"א 

ולא עשה את הראשון אפילו הזיד  

עושה את השני. צא ולמד מה גדול 

 כוחה של שאיפה אמיתית.

ועדיין יש להבין למה דווקא בקרבן 

פסח יש את אפשרות ההשלמה ולא 

בשאר מצוות? ומדוע חשבו האנשים על 

אפשרות זו הרי עבר זמנו בטל קרבנו? 

זאת ועוד, הרי התביעה שלהם היתה 

יבלו לעשות את הפסח "במועדו" והם ק

 פסח שלא במועדו?

 שרשי מצוות קרבן פסח

בכדי להבין זאת נעיין תחילה בשרשה 

של מצוות הפסח כמו שיסדה בספר 

 החינוך ואלו דבריו :

המצוה לפי שמצות הפסח  משרשי

הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש 

בחדוש העולם. כי אז בעת ההיא עשה 

עמנו האל ברוך הוא נסים ונפלאות 

טבע העולם לעיני עמים  גדולות ושנה

רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו 

ויכולתו בתחתונים, ואז בעת ההיא 

האמינו הכל ויאמינו כל הבאים אחריהם 

לעולם באמת שהוא ברוך הוא ברא 

העולם יש מאין בעת שרצה, והיא העת 

הידועה, ואף על פי שבריאת היש מן 

האין הוא דבר נמנע מדרך הטבע, כי כמו 

נע לבקע מצולות ים עד עבור כן נמ

בתוכו עם כבד ביבשה וישובו למקומן, 

ולהחיות עם גדול ורב ארבעים שנה 

מלחם היורד מן השמים יום יום, ויתר 

האותות והמופתים שעשה לנו בעת 

ההיא שכולן נתחדשו בהפך הטבעים , 

וענין חדוש העולם, הוא העמוד החזק 

באמונתנו ובתורתנו, כי למאמיני 

אין להם תורה וחלק לעולם הקדמות 

הבא עם ישראל, ידוע הדבר, אין 

להאריך במפורסם. על כן היה מרצונו 

ברוך הוא לזכות במצוה זו הנכבדת כל 

איש מישראל, ואל יעכבהו אונס וריחוק 

מקום מעשותה, כי אם יקרהו עון שנאנס 

בחדש הראשון ולא זכה בה עם 

הקודמים יעשה אותה בחדש 

 פסח פ"ו ה"ז(.השני.)רמב"ם קרבן 

ובמשך חכמה בפרשתנו הוסיף בזה 

 עוד :

כי הפסח מורה על ההשגחה הפרטית  

אשר מצוינים בה ישראל מכל העמים 

אשר הבדיל בין עמו בני ישראל למצרים 

והבדיל בין בכור לאינו בכור ומורה על 

היותו בעצמו יתברך הפועל בלי שום 

אמצעי ומסובב ושלא כהאומרים אשר 

לרום מעלתו לכוחות מסר השגחתו 

הגלגלים גרמי השמים אשר הם מנהיגים 

את הטבע אשר על זה נוסדו כל דרכי 

 העבודה. עכ"ל  

ואם  כן מובן כי מצווה זו חשיבותה 

מיוחדת ויש טעם לומר כי לא יתכן 

שיהיה אפילו יהודי אחד שלא יזכה 

 לקיימה מידי שנה בשנה.

 את זה חשו אותם טמאים וזעקו למה

לי לא חשבו שקיימת כזו , אוניגרע

אפשרות מיוחדת ולכן ביקשו רק לעשות 

אך כשכואב צועקים, וכשהאדם  במועדו,

צועק באמת ובתמים אל ה' מקירות ליבו 

בקשתו  –ובפרט בענינים רוחניים 

מתקבלת גם מחוץ לגבולות ההגיון 

והטבע ואפילו מתחדשת דרך חדשה 

 שלא נאמרה לפני כן. 

 קנין העבדות –קרבן פסח 

המשך חכמה מוסיף עוד חידוש עצום, 

והוא שכידוע כל גוי אשר רוצה 

להסתפח לנחלת ה' צריך להביא קרבן 

עולת העוף מלבד מילה וטבילה ורק אז 

יהיה ככל יהודי , אך כאן גר המתגייר 

בערב פסח והביא את קרבן הפסח עולה 

לו קרבן זה גם לקרבן הגירות ושוב אינו 

. ומבאר זאת צריך להביא קרבן לגירותו 

ה"פחד יצחק" כל המצוות כולם הינם 

כתוצאה מכך שאנו עבדי ה' ולכן עלינו 

לסור למרותו. שונה קרבן הפסח שהוא 

בעצמו והוא ההקדמה לכל קנין העבדות 

המצוות כולם וממילא כאשר הגר הביא 



 

 3עמ' 

קרבן זה כבר נכנס להסתופף תחת כנפי 

 השכינה.

על שם שפסח  –אמור מעתה, פסח 

ל בתי בני ישראל במצריים, אך הקב"ה ע

גם על שם שכל יהודי פוסח וקופץ עולה 

ומתעלה בחג זה ממדרגתו למדרגה 

לשעבר עבדי פרעה  –גבוהה יותר 

 והשתא עבדי ה'.

 

בעקבי הצאן / הרב 

 ישראל מאיר קינד
מהות  -ה' חפץ למען צדקו 

 הדלקת הנרות 

ל ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַדֵבר אֶ 

ֹרת ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהמֵ 

רֹות ֶאל מול ְפֵני ַהְםנֹוָרה ָיַאירו ַשְבַעת ַהמֵ 

 ב(-)ח, א

שנו לנו חז"ל )במדבר רבה, פט"ו א' ב( 

"זה שאמר הכתוב ה' חפץ למען צדקו 

לו הקדוש ברוך יגדיל תורה ויאדיר, אמר 

הוא למשה לא בשביל שאני צריך לנרות 

הזהרתיך על הנרות אלא לזכותם 

שנאמר ונהורא עמיה שרא, וכו' ולמה 

 צוה אתכם לזכותכם".

הנה ידוע מאמרו של ר' חנינא )מכות 

כג:( רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו', 

אלא ששם הוא עניין כללי אך כאן 

יוחד בהדלקת הנרות משמע שיש עניין מ

 שהיה קשה לחז"ל.

וביאור קושיתם, דלרובם של מצוות 

במטרת  –עכ"פ בפשטות  -יש לנו השגה 

עשייתה אם משום שהיא מכבדת את 

כמצוות הקרבת קרבנות, תפילה  אהקב"ה

וכד'. ואם כיון שתכליתה של המצווה 

לזכך את האדם כגון איסור אכילת 

שקצים ורמשים, מצוות צדקה וכד'. אך 

ת נרות אין מחוור בה מה מצוות הדלק

 כבוד יש והרי נהורא עמיה שריא.

אלא שאם כן יש להבין מה השיבו לנו 

חז"ל שטעם נתינת המצוה משום שה' 

 חפץ למען צדקו.

 הזיכוך היותר גדול -מצות בלא טעם 

וביאור העניין יש לבאר על פי דרכו 

של המהר"ל בביאור הכוונה ה' חפץ 

שהוא  "שר"ל בשביל בלמען צדקו וז"ל

צדיק מבקש שיהיו בניו ישראל ג"כ 

צדיקים, כי צדיק ה' צדקות אהב ולכך 

לזכותם הרבה להם תורה ומצות 

", המבואר שהוא מפרש שרצה ולצדקם

הקב"ה לזכות את ישראל הוא מלשון 

"זיכוך" דכיון שרצה הקב"ה לזכך את עם 

ישראל שיהיו נבדלים מאומות העולם 

                                                             
כנאמר "לכבודי בראתיו יצרתיו אף  א

 עשיתיו
חידושי אגדות, מכות כג:. וכן בדרך חיים  ב

אבות פרק ו משנה יא. ודו"ק בתפארת ישראל 

פרק ה שכתב דרך אחר, ובאמת הוא תוספת 

 על הנ"ל

ינה ולעתיד לבוא יוכלו להתדבק בשכ

 בהכרח לזכך אותם ע"י מצוות.

ובזה נפתח פתח ליישב דברי חז"ל, 

דכל מצווה שיש לאדם הבנה בצורך 

לקיימה הרי נפגם משהו בסיבת עשייתה 

דדומה הוא לעבד שחפץ לשמח את 

אדונו ומביא לו דברים שידוע לו מקודם 

שהם משמחים אותו, משא"כ במצווה 

שאין כל הבנה בסיבתה הרי דווקא בזה 

דכך האדם עד למעלה נפלאה מאוד מז

כיון שאין בזה כל השגה וכל תכלית 

 . געשייתה הוא רק מחמת שכן ציווה ה'

 והלכו גוים לאורך

ובזה מבואר המשך דברי חז"ל 

דבהשקפה ראשונה הם תמוהים "ולא 

עוד אלא אם אתם זהירים להדליק את 

הנרות לפני אני מאיר לכם אורה גדולה 

ומי אורי כי בא לעתיד לבא לכך נאמר ק

אורך והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה 

זרחך", ויש להבין מה המידה כנגד מידה 

דבזה שהקפידו על הדלקת הנרות נזכה 

 לעתיד לבוא שילכו גויים לאורך.

אך לפי מה שנתבאר העניין מחוור, 

דהנה נחסר כאן מלשון הפסוק "וכבוד ה' 

עליך זרח" וע"ז מוסב כל ההמשך של 

יים לאורך" וכו'. ועניין כבוד ה' "הלכו גו

הוא ביטוי לשלמות שעם ישראל יגיע 

אליה באחרית הימים שלאור השלמות 

הזאת ילכו כל הגויים מפני שיכירו 

 מעלתם של ישראל.

נמצאו הדברים מכוונים ממש, דדוקא 

משום שעם ישראל מקיימים מצות 

כמצות הדלקת נרות שאין בזה כל 

יכוכם תפיסה וכמו שנתבאר נמצא ז

 מרובה ולכן "כבוד ה' עליך זרח". 

 

הדרש והנדרש / הרב חיים 

 רוטשטיין
 מחשבתו –מהות האדם 

ֲאָוה ְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבַקְרבֹו ַהְתַאוו תַ 

רו ַמי ַוָיֻשבו ַוַיְבכו ַגם ְבֵני ַיְשָרֵאל ַוֹיאְמ 

ם ֵמיהֶ ָבָשר וגו', ַהָבָשר עֹוֶדמו ֵבין ַש  ַיֲאַכֵלנו

                                                             
ובזה יש לבאר נמי מה שאמרו חז"ל )חולין  ג

וליכתוב רחמנא קשקשת ולא )חולין סו:( " 

דהיכן שיש קשקשת בהכרח -ליכתוב סנפיר )

שיש סנפיר( א"ר אבהו וכן תנא דבי ר' 

ישמעאל יגדיל תורה ויאדיר". דכוונת שאלת 

הגמ' דלמה לן לחפש גם סנפירים סגי 

בקשקשת בלבד. וע"ז השיבו חז"ל דרצון 

התורה שהאדם יחפש סימן נוסף אפילו שאין 

להלכה עם יש קשקשת  בזה צורך )ובאמת

 א"צ לחפש אחר הסנפיר( כדי לזככו.

אלה יש ליישב מה שעוד  ריםבודע דבד

התקשו רבים במה ששיבח הקב"ה את אהרן 

)פס' ג( "ויעש כן אהרן" ופי' רש"י "מלמד 

שלא שינה", וזה תמוה מה השבח שלא שינה. 

אך לפי מה שנתבאר הכוונה שעשה על 

הכוונה הפשוטה לשם מצות הבורא ולא 

הוסיף בזה שום טעמים משלו וזה מעלה 

 זה. גדולה עד למאוד למעיין ב

ָעם ֶטֶרם ַיָכֵרת ְוַאף ה' ָחָרה ָבָעם ַוַיְך ה' בָ 

 לג(-ַמָכה ַרָבה ְמֹאד. )יא, ד

 ניסינו פעם לחשוב מי אנחנו בעצם?

כן, שמנו הוא הרה"ג פלוני אלמוני 

בעצם? מהי  אנחנואבל מי  -שליט"א 

 הגדרתנו?

'ר"מ' 'משגיח' 'ר"מ' 'משגיח' שטחי לחשוב ששטחי לחשוב ש

ו'אברך' זוהי הגדרה, כי באם כן הבה ו'אברך' זוהי הגדרה, כי באם כן הבה 

ונציע הגדרה חילופית: 'לובש המכנסים ונציע הגדרה חילופית: 'לובש המכנסים 

הכחולים'! העיסוק כר"מ, משגיח, אברך הכחולים'! העיסוק כר"מ, משגיח, אברך 

וכו', לא מאפיין את העוסק יותר וכו', לא מאפיין את העוסק יותר 

  מהלבוש אותו הוא עוטה.מהלבוש אותו הוא עוטה.

ובכן, הבה ניגש לתשובה: ושתי 

תשובות בדבר, תלוי הוא בנשוא השיחה 

אנא אל ו -או שטיקעל תורה, או  -

 רבע עוף... -תעקמו שפתותיכם 

מחשבותיו  -הגדרת מהות האדם היא 

)יעוי' בשפתי חיים, מדות ועבודת ה' ב', 

מאמר 'מחשבה' ועד ט'(, האדם אינו 

אוסף איברים מתפקד, מותר האדם מן 

הבהמה הוא כח המחשבה שבו, כך 

 מחשבותיו! -שמהות האדם באמת 

ואכן, אדם שמחשבותיו תפוסות ואכן, אדם שמחשבותיו תפוסות 

אדם זה תורה הוא! אדם זה תורה הוא!   --יה של סוגיא יה של סוגיא בהגיגבהגיג

ולעומת זאת, אדם שאת שאיפותיו ולעומת זאת, אדם שאת שאיפותיו 

ורעיונותיו ממלאים מחשבה אודות רבע ורעיונותיו ממלאים מחשבה אודות רבע 

תהיה אשר תהיה אשר   --עוף, או כל תאווה אחרת עוף, או כל תאווה אחרת 

  רבע עוף...רבע עוף...  --תהיה, מהותו היא תהיה, מהותו היא 

ואם תאמר: אכן יש לי אי אלו נטיות 

לחומר, אבל גם משהו של תורה יש בי, 

 ואם כן אמנם חציי רבע עוף, אך חציי

קודש קדשים, מין  'שטיקעל עוף  -הנותר 

 תורני'...

 אבל... התשובה שגויה...

'כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים 

והאש כן לא תתחבר בלב המאמין 

אהבת העוה"ז ואהבת העוה"ב, ואמרו 

העוה"ז והעוה"ב כשתי צרות כאשר 

תרצה האחת מהן תקצוף השנית' 

 )חוה"ל שער חשבון הנפש פרק ג'(.

 ו פה או שם...אנחנו א

  דבקות בחומרדבקות בחומר  --חטא המתאוננים חטא המתאוננים 

בפרשה קוראים אנו את חטא העם 

המתאווים ואת עונשם. ובמבט ראשון 

יש לתמוה, איזה 'חייבי מיתות' זה בעל 

תאוה?! בסה"כ רצו עוף לשבת! לא 

 לגיטימי?!

בכל הזהירות כלפי דור דעה, דור 

מקבלי התורה, אך באיזושהי נקודה דקה 

ורה ללמד שעלינו שנתבעו באה הת

כי מי שהוויזה שלו  -להתבונן בכך 

לא יכול  -בעולם היא על תקן של אדם 

לחיות על תקן של עוף! אין איסור לאכול 

עוף בשבת, ואף באמצע השבוע, אבל 

לבכות?! לבכות על עוף?! בכי מקורו 

יש  -בפנימיות הנפש, ומי שבוכה על עוף 

לעיין את מידת ההתקשרות שלו עם 

 .הנ"ל..

 



 

 4עמ' 

  הדבק בחומר נפשו בהמיתהדבק בחומר נפשו בהמית

הרי יום אחד כולנו נמות. כן, כולנו. 

אנחנו  -הרי רבים וטובים מאיתנו אינם 

 לא? ולכשיקרה מה יעלה בגורלנו?

'אולי  -התשובה הספונטנית היא 

אקבל גיהנום, אבל אח"כ בעז"ה אגיע 

 לגן עדן''. אכן?

'ודע כי נפש הרשע אשר כל תאותה 

לחפצי הגוף בחייו ונפרדת תאותה 

מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה, תרד 

במותו למטה לארץ אל מקום תאותה, 

ותהי תולדתה כטבע העפר לרדת ולא 

לעלות, אבל יעלוה למרום לדין ולמשפט 

ולראות איך החליפה מרום בשאול, 

כאשר יעלו את האבן על ידי כף הקלע, 

רי עלותה למרום תרד בטבעה למטה ואח

לארץ, כאשר האבן חוזרת ונופלת לארץ 

 אחרי הזריקה' )שע"ת ש"ב יח(.

מבהיל! נורא! אדם שקשור לחומר, 

שתאוותיו בראש מעייניו, ולו אפילו 

נפשו חומרית היא,  -תאוות מותרות 

ותרד אחר מותו למטה לארץ כנפש 

הבהמה! נפשו לא תוכל ליהנות מהנועם 

כי אינה שייכת  -בעולם הנשמות  הרוחני

 לזה!

יזכנו ה' שיהיו רצונותינו לרצונו ית', 

 אמן!

 

ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י 

 צברי שליט"א

רב ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס 

 ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 תלונת בני ישראל על המן

ַרַים ָזַכְרנו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר ֹנאַכל ְבַמְצ 

י ֶאל ְפֵשנו ְיֵבָשה ֵאין ֹכל ַבְלַת וגו'. ְוַעָתה נַ 

 ו( -ַהָםן ֵעיֵנינו )יא, ה

שאלה גדולה יש בפרשתנו על תלונת 

בני ישראל "ועתה נפשנו יבשה אין כל 

בלתי אל המן עינינו", דהנה זאת באמת 

פליאה גדולה על דור המדבר, דור דעה, 

איך התלוננו על כך, הלא אף אם יהא 

המן עינינו", הלא כדבריהם ש"בלתי אל 

מדובר כאן בפרשת בהעלותך, טרם חטא 

המרגלים וטרם שנגזר על ישראל להיות 

במדבר ארבעים שנה. ונמצא כי הם כעת 

בדרכם  אל ארץ ישראל, והכתוב 

בפרשת דברים מעיד כי המרחק ביניהם 

לבין ארץ ישראל היה קצר "אחד עשר 

יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש 

צד זה התלוננו בני ברנע". ואם כן כי

ישראל כי "בלתי אל המן עינינו", כאילו 

כביכול הולכים הם לסבול ממנו זמן רב 

כל כך, הלא הם כה קרובים לארץ 

ישראל, ולמה לא יסבלו טורח נסיעה 

 מועטת ללכת אל בית מנוחה. 

 

 

 תלונת ישראל נבעה ממעלתם 

ונראה לבאר, כי אכן אם נתבונן 

פי שהתלונה בכתובים, נראה כי אף על 

התחילה מהערב רב "והאספסוף אשר 

בקרבו התאוו תאווה", מכל מקום אחר 

כך נגררו אחריהם בני ישראל, וכמו 

שאמר: "וישובו ויבכו גם בני ישראל 

ויאמרו מי יאכילנו בשר". ואמנם  זה 

ברור, כי שונה תלונתם של הערב רב 

הפחותים, שכל תלונתם לא נבעה אלא 

תם, מתלונתם מפחיתות ערכם ומתאוו

של בני ישראל על ענין הבשר, ועל כרחך 

שהיה כאן רצון מצידם לאיזה דבר 

מעלה, כמעלתם הרמה, אלא שבכל 

 אופן נחשב להם הדבר לחטא. 

ונוסיף להקדים את דבריו הנפלאים 

של הגרש"ז ברוידא בספרו שם דרך 

בפרשתינו )עמוד מז( , המחכימנו כי 

תלונת בני ישראל נבעה ממעלתם 

בוהה, ולכן זכו הם לבסוף לאש הג

שנשארה עמם, ולרוח הקודש על שבעים 

ושנים זקנים, ואלו דבריו: "ופוק חזי 

בגדלותם, שאפילו חטאם שעליו נתבעו, 

הביא לעולם התגלות שכינה והוריד אש 

מן השמים שנשארה שרויה תמיד 

ביניהם באוהל מועד, כמאמר חכמינו 

זכרונם לברכה )ילקוט שמעוני רמז 

לב( שאותה אש "לא חזרה עוד תש

למקומה לשמים, אלא נכנסה לה לאוהל 

מועד, וכל הקרבנות שהיו ישראל 

מקריבין במדבר אותה האש יצאה 

ואוכלת אותם", הרי שלא היתה זו אש 

של עונש, אלא אש ה', וכמו כן בחטא 

קברות התאווה, אף כי נתבעו ונענשו 

בעונש חמור מאוד, אך גם כאן נתרבתה 

שכינה בישראל, ונתוספו השראת ה

שבעים ושנים זקנים שנאצל עליהם 

מרוחו של משה רבינו אדון הנביאים" עד 

 כאן לשונו.    

 ביאור פסוקי התהילים

וכדי להבין פרשה זו, נתבונן בפסוקי 

התהלים בפרק ע"ח, המוסיפים נופך 

, בבחינת לענין תלונת ישראל בפרשתינו

"דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים 

 במקום אחר", וכך מובא שם: 

רבינו הרד"ק בפירושו לתהלים שם, 

מבאר כי עם ישראל, דור הדעה, לא 

באמת חיפש להתאוות לטעמו של 

הבשר, ולא תאוה זו היא שכיוונה את 

דבריהם. אלא כוונתם היתה לנסות את 

ן ה', ולאחר שראו כי יכול להוריד מ

המשתנה לטעמים רבים, רצו לראות 

האם יש בכוחו אף להוריד בשר ממש 

 במדבר, בשר מן השמים. 

ואלו דבריו: "וינסו אל בלבבם. 

, כי לנסות שאלו הבשרבמחשבתם היה, 

כי המן היה מאכל טוב וָעֵרב ולא היו 

צריכים הבשר, אלא חשבו לנסותו, אבל 

לא אמרו כן בפיהם, אלא אמרו צורך 

היה להם הבשר, וביזו את המן ואמרו 

י )במדבר יא, ו(: נפשנו ְיֵבָשה אין כל בלת

אל המן עינינו" וכו'. וידברו באלהים, 

ומה דיברו, אמרו הגם לחם יוכל תת, 

המאמר הזה היה בלבם, כמו: והדיבור ו

דברתי אני עם לבי )קהלת א, טז(, 

אמרתי אני בלבי )שם ב, א(, כי לא אמרו 

כי בדרך נסיון היו שואלים כן בפיהם, 

. היוכל אל לערוך הבשר ולא לצורך

שולחן במדבר, במקום אשר לא ימצא בו 

דבר מחיה, אם יוכל הוא לערוך שולחן 

הנה מלא, כלומר כל צרכי המחיה, כי 

נתן מקצת צורך השולחן, והוא המן, 

אבל אם יוכל לערוך אותו בשלמותו 

, וכן המים נתן, ויותר פלא שיתן הבשר

ה' יהיה אם יתן בשר, כי המן הוריד מן 

 -השמים כמו השלג ואבני הברד, והמים 

הרבה סלעים יש שיוצאים מים רבים 

מהם, אבל הבשר מאין יביא אותו, זה 

כל זה חשבו ת. שאמר הגם לחם יוכל ת

 עד כאן לשון הרד"ק שם. בלבם" 

בקשה זו אינה מגיעה מכח התאוה, 

אלא אדרבה, יכול להיות בו כוונה 

גדולה לטובה, שעם ישראל רצו לראות 

בעצמם ולהראות לכל חבריהם את כוחו 

של הקדוש ברוך הוא הגדול, שיכול 

להוציא יש מאין, כל דבר בכל מקום 

להמציא שהוא, ואף בשר יכול הוא 

 במדבר ציה זה.  

 הנסיון המותר והנסיון האסור

נמצא אם כן, שככל נסיונם היה 

באמת "לשם שמים", להרבות את כבוד 

ה'. דבר זה יכול להסביר לנו מדוע 

למרות "תלונה" זו והעונש שבא 

בעקבותיה, זכו ישראל לאש התמידית 

האוכלת את קרבנותיהם כדברי הילקוט 

לשבעים ושנים  שמעוני, ולרוח הקודש

זקנים, כיון שעצם טענתם באה מצד 

 הקדושה. 

אלא, שבכל אופן חטאו ישראל 

בבקשה זו, בעצם הטענה והבקשה 

לנסות את ה', שכן אין זו הדרך של 

העבד לבחון ולנסות את כוחו של אדונו, 

וכמו שמבאר רבינו סעדיה גאון יסוד זה 

בספרו האמונות והדעות מאמר שביעי, 

ן הנסיון המותר לעשות עם ומבדיל בי

הקדוש ברוך הוא הנלמד מהפסוק 

"ובחנוני נא בזאת, לבין הנסיון האסור 

לעשות עם הקדוש ברוך הוא, שעליו 

נצטוינו בלאו: "לא תנסו את ה' אלקיכם 

כאשר ניסתם במסה", ומזכיר הוא את 

הפסוק דידן, המדבר על נסיון ישראל 

בענין הבשר, כדוגמא לבחינת ה' 

 וזה לשונו שם:  האסורה,

"ובמצאנו לאמרו: "ובחנוני נא בזאת" 

אחר אמרו: "לא תנסו את השם" הפרש, 

והוא: שהבחינה על שני פנים. אחד מהם 

יכולת הבורא היוכל על דבר אם לא, 

וזהו האסור, כאשר אמר: "וינסו אל 

ל לערך שולחן -בלבבם וגו'. היוכל א

במדבר". והשני בחינת האדם ענינו אצל 

היש לו אצלו מעלה יתירה אם  הבורא,

לא, אחר שהוא מודה שהוא יכול על 



 

 5עמ' 

המעשה ההוא, וזה מותר. כאשר אמר 

בגדעון: "ויאמר גדעון אל האלהים, אם 

ישך מושיע בידי את ישראל אנסה נא 

הפעם בגזה" וגו'. והוא כמו שאמר: 

 "ובחנוני נא בזאת" עד כאן לשונו.

 חוסר אמונה –בחינת ה' 

עדיה גאון, בין נבין אחר דברי הרב ס

את סיום דברי הרד"ק בענין עונשם של 

ישראל על טענתם זו, שהתביעה עליהם 

היתה במה שרצו לבחון את כוחו של 

הקדוש ברוך הוא, שהיה בזה בחינה של 

חסרון אמונה, וזה לשונו שם: "ומה 

שאמר וגם אף עלה בישראל, על 

שהתאוו תאוה, כמו שאמר שם )פסוק 

ה בעם, ושני המעשים היו לג(: ואף ה' חר

במקום אחד, ועל שניהם נענשו, 

, כי ובשניהם היה בהם מיעוט האמונה

מתאוננים היו שאמרו )דברים א, כב(: 

נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את 

ל שיתגרה להם -הארץ, ולא האמינו בא

ושאלת הבשר גם כן בלא מלחמה, 

כמו שאמרו )לעיל פסוק  מיעוט האמונה

חם יוכל תת. כי לא האמינו יט(: הגם ל

לקים, לא האמינו בו שיוכל לתת -בא

להם בשר ושיוכל להכניסם לארץ. ולא 

בטחו בישועתו, שהושיעם כמה פעמים" 

 עד כאן לשונו. 

 ביאור דברי המדרש לפי זה

עתה יאירו לפנינו דברי המדרש 

)פסיקתא פרשת בשלח( בהם מובאים 

דברי הקדוש ברוך הוא, שאומר לישראל 

במן שאלו כהוגן, אך בבשר שאלו  כי

שלא כהוגן, ומכל מקום הראה להם 

הקדוש ברוך הוא את יכלתו להמציא 

להם בשר במדבר, ואחר כך הענישם, 

וזה לשונו שם: "דבר אחר "שמעתי את 

תלונת", אמר רבי יהושע אמר הקדוש 

ברוך הוא למשה גלוי וידוע לפני מה 

, ומה שהן עתידין לומרשאמרו ישראל, 

ר אליהם בלשון קשות לאמר, מה דב

דבר, ומה לאמר, לשון קשה, ולשון נחת, 

אמור אליהם בין שני דברים אתם 

ששאלתם עומדים בלחם ובבשר, בלחם 

אני נותן לכם כהוגן לשבֹוע,  כהוגן,

חזרתם שנאמר ובבקר תשבעו לחם, 

, הרי נותנו ושאלתם בשר ממלא מעיים

שלא תאמרו אין ספיקה בידו ליתנו לכם, 

וכן דוד אמר "וינסו אל בלבבם לשאל  לי,

אוכל לנפשם, הן הכה צור ויזובו מים 

וגו' הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר 

לעמו", אלא הריני נותנו לכם, ולבסוף 

אני נפרע מכם, שנאמר לכן שמע ה' 

ויתעבר ואש נשקה ביעקב" עד כאן 

לשונו. הרי ששאלת הבשר נחשבה 

וא, "שלא כהוגן" אצל הקדוש ברוך ה

שלא כבקשת המן. ומכל מקום למדנו כי 

לא מבחינת התאוה באה הבקשה, אלא 

מהרצון לראות את כח ה' במדבר, 

 וכמבואר. 

 

 

 ראיה מדברי הספורנו

ובדרך זו פירש גם הספורנו בקצרה 

את פסוקי פרשתנו, וזה לשונו: "מי 

 לנסות אם יכין שאר לעמויאכילנו בשר. 

אל  כאשר העיד המשורר באמרו וינסו

בלבבם לשאול אוכל לנפשם" עד כאן, 

וגם בתלונת משה להקדוש ברוך הוא 

הזכיר זאת וכתב: "הצאן ובקר ישחט 

להם ומצא להם". איך יספיק זה להסיר 

מאחר שאינם שואלים בשר תלונותם 

, כאמרו: "וינסו אל אלא כדי לנסות

בלבבם", הלא אין ספק שכמו שניסו בזה 

תכלית" עד ינסו במאכלים זולת זה לאין 

 כאן לשונו. 

 ביאור פסוקי הפרשה לפי זה

וחשבתי לבאר את פסוקי הפרשה 

בדרך זו, מדוע נאמר כי לאחר שהעם 

היה "בוכה למשפחותיו" על ענין בקשת 

הבשר "ויחר אף ה' מאוד, ובעיני משה 

רע", מדוע היה שינוי בהבנת הבקשה, 

 בין הקדוש ברוך הוא למשה. 

יאירו באור ולפי דברי הרד"ק הדברים 

יקרות, שכן רבינו הרד"ק ביאר, כי 

מחשבה זו לנסות את הקדוש ברוך הוא 

אם יוכל להוריד בשר במדבר, לא אמרו 

ישראל בפיהם, אלא רק חשבו זאת 

במחשבתם ובלבבם, ולמשה רבינו אמרו 

רק "מי יאכילנו בשר". נמצא כי משה 

רבינו סבר כי רק בקשת תאווה יש 

בעיני משה רע", בליבם, לכן היה הדבר "

להתאוות לבשר באמצע המדבר, כאשר 

המן מוכן לפניהם בכל הטעמים שיחפצו. 

אמנם הקב"ה, בוחן לבות וכליות, 

שלפניו נגלו כל מצפוני בני האדם, ראה 

לפניו את מחשבתם וכוונתם שהיא 

לנסותו, ולכן על זה "ויחר אף ה' מאוד" 

כיון שהדבר נוגע אליו, לכחו האם יוכל 

במדבר, ולכן גם בתהלים שם  לתת בשר

נקט לשון חרון אף ה' על טענה זו: "לכן 

שמע ה' ויתעבר ואש נשקה ביעקב", 

ללמדינו כי חרה להקדוש ברוך הוא על 

חוסר האמונה שהיה בלבם, בכוונת 

בקשה זו שהיתה בלבם ומחשבתם, 

 ודו"ק.    

כיצד התלוננו כאשר היו כל כך 

 קרובים לארץ ישראל

את השאלה בה  כעת נוכל לתרץ

פתחנו, הכיצד זה התלוננו בני ישראל 

במדבר על ענין "בלתי אל המן עינינו", 

כאשר הם נמצאים מרחק קצר של מהלך 

אחד עשר יום מארץ ישראל, וכי חששו 

לטורח מועט של אכילת המן עוד זמן 

קצר, ועוד זמן מה ישבו הם כל אחד 

תחת גפנו ותחת תאנתו, ויאכל כל אחד 

, ומה להם לבקש בשר וכדו' כאוות נפשו

 בעת הזו. 

ולהאמור מובנים הדברים, כי אכן לא 

חפצו ישראל, דור הדעה, לבקש תאווה 

ובשר כאשר ביקשו האספסוף הערב רב, 

אלא רצונם טהור ונשגב היה, להגביר 

את אמונת ה' בכל מחנה ישראל, וכדי 

שכולם יראו את גדולת וכח ה', שכמו 

יכול הוא שיכול להביא לחם במדבר, 

להמציא אף בשר במדבר. ולכן היה צורך 

זה חשוב קודם שיכנסו לארץ ישראל, 

כיון שרצו הם שכבר כעת, יזכו כל 

ישראל, ובפרט הפחותים בהם לראות 

עד כמה גדול ה' אפילו בענין זה, ומתוך 

כך יכנס חוזק האמונה בליבות כל 

ישראל, ומתוך חיזוק אמונה זה יכנסו 

ערכו מלחמה עם לנחלת אבותיהם, וי

היושבים שם כדבר ה', כאשר לבם מלא 

לקיהם הכל יכול, -אמונה ובטחון בה' א

כאשר ראו זאת במו עיניהם במדבר 

 מספר פעמים.

אלא שעם כל זה עצם בקשת הנסיון, 

בה  עם היותה כוונה טהורה וזכה, היתה

בחינה של חטא, כיון שעצם הבקשה, 

היה חוסר אמונה ביכולת ה' להמציא 

בשר במדבר. ולכן נתבעו ישראל על 

עצם הבקשה, שבעומק תביעתה יכולה 

להכיל חוסר אמונה, כאילו הקדוש ברוך 

הוא שהוריד מן במדבר המתהפך לכמה 

גוונים, אינו יכול להמציא אף בשר מן 

 ים. השמים במדבר, והדברים מאיר

 

רשה / הרב חקירה בפ

 יהושפט שרגא רבינוביץ

מג"ש בישיבת מיר וראש מכון 

 דעת סופרים

האם יכלו  ע"י "אכילת 

המן" לצאת ידי חובת "אכילת 

 מצה"

ַלח ְוַהָםן ַכְזַרע ַגד הוא ְוֵעינֹו ְכֵעין ַהְבדֹ 

 יא, ז((

יש לחקור אם ב"אכילת המן" היו בו 

ולפ"ז האוכל תכונות חומריות של אוכל, 

ממנו לקיים אכילת מצה יצא. או אף 

שיש בו תכונות של אוכל, אין יוצאים בו 

 ידי חובת אכילת מצה.

על המן נאמר בפסוק )במדבר יא ח(: 

"והיה טעמו כטעם לשד השמן". ונאמר 

בגמ' )יומא עה א(:אמר רבי אבהו: מה 

שד זה תינוק טועם בה כמה טעמים אף 

ן אותו המן כל זמן שישראל אוכלי

מוצאין בו כמה טעמים. ושם בגמ נחלקו 

האם היה במן את רק טעם של כל אוכל 

או אף את תכונותיו. חמישה דברים 

יצאו מן הכלל שאותם לא הרגישו בו, 

קישואים אבטחים חציר בצלים ושומים, 

לפי שהן קשין לעוברות ומיניקות.  

ונחלקו בגמ' שם האם באלו לא הרגישו 

וקא את ממשותם אף את טעמם, או דו

 אך את טעמם הרגישו.  

ובמהרש"א יומא שם ביאר שלדעה 

אחת לא היה את אלו במן דווקא את 

ממשותם אך את את טעמם היה, 

שדווקא רכיבי מאכלים אלו הם אלו 

שמזיקים ולא הטעם שבהם ולכך לא 



 

 6עמ' 

היה חסר במן דווקא את ממשותם ולא 

 את טעמם. 

ונתקשו המפרשים כיצד קיימו ישראל 

מדבר משך ארבעים שנה מצות אכילת ב

מצה באכילת המן שהרי מן אוכל ניסי 

ולא גשמי. ובריטב"א )קידושין לח א( 

כתב שאכן כתב שלא יצאו ידי חובת 

מצה באכילת המן. ובאבן עזרא בפירוש 

הקצר )שמות יב יד( חידש שאכן במדבר 

לא שמרו בני ישראל את אכילת מצה, 

אלו  לפי שלא היה להם לחם. ולדעות

עולה שאף אם היה במן  טעם או אף 

ממשות לא נחשב המן כמציאות של 

 מצה.    

האם היה במן מלבד טעם וממשות אף 

 תכונות חומריות ודיניות

לבני  אמנם בספר אגרא דכלה 

יששכר פרשת בשלח כתב בתור דבר 

פשוט שיצאו ידי חובה במן לחובת 

אכילת מצה. ולדבריו יקשו כמה קושיות 

א. בגמ' )פסחים מא ב(מבואר, שמצה 

הוא אינו אלא מסוג ששייך בו "בל 

תאכל עליו חמץ", וא"כ כיון שבמן זה 

לא שייך מציאות של חמוץ שוב אינו 

 ראוי לאכילת מצה. 

לבאר על פי החיד"א )פתח ויש שרצו 

עינים חולין קט( שחקר אם חשב אדם 

קודם אכילת המן שרוצה לאכל דבר 

איסור, אם היה מתהפך לדבר שכזה. 

ובצד אחד צידד  שאכן היה  נהפך לדבר 

. ולצד שהיה נהפך המן לממשות אאיסור

של דבר אסור, שוב שישנו המן "בבל 

תאכל חמץ" שהיה יכול  לחשוב שרוצה 

בו טעם חמץ ושוב ראוי לבא  להרגיש

לידי חימוץ. אמנם עדין יש להקשות 

שהרי במצה צריכה היא "שימור לשם 

מצה" וזה לא נתקיים במן ושוב יקשה 

 כיצד קיימו במן אכילת מצה. 

עוד קשה שבגמרא )פסחים לח ב( 

אמרו שמצה צריכה להיות ראויה 

לשבעה ימים, ולכך אי אפשר לקחת 

מצוה לפי  מצה של קרבן תודה למצת

שמצה זו אינה נאכלת אלא ליום ולילה 

ואינה ראויה לשבעה. ומעתה הק' כיון 

שבמן היתה חובה לאכלו באותו יום ולא 

להותיר ממנו שוב אין מצה זו ראויה 

 לשבעה.

ובביאור הדבר נראה, שהנה אמרו 

)ברכות מח:(: משה תקן לישראל ברכת 

הזן בשעה שירד להם מן. והק' גליוני 

"ש אנגל דמה שייך לברך ברכת הש"ס לר

המזון הרי אין חייב בברכת המזון אלא 

דבר שהוא חמשת מיני דגן. וביאר שגמ' 

זו היא למ"ד שבמן היה בו טעם וממשות 

וא"כ נחשב המן כמציאות של דגן ולכך 

 . במברכים עליו ברכת המזון

                                                             
כיון שביסודו היה המן דבר מותר, ולכך  א

אף אם היה נהפך לאיסור מ"מ היה מותר 

 באכילה
עוד ראיה הביא שם, שמתו נדב ואביהו  ב

לפי שנכנסו שתויי יין למשכן ולכך התחייבו 

ונראה לחדש לפ"ד, שכל שרצה אדם 

לאכל מצה של פסח כדי לצאת בה ידי 

בה לא רק שהיה בה ממשות, אלא אף חו

היו בה התכונה החומרית, וכן אף את 

הדינים התלוים בה אף הם נתקיימו בה, 

שאם לא כן שוב לא קיבל את רצונו 

 לאכל "מצה של פסח". 

ומעתה יתורצו כל הקושיות שלעיל:  

שלפי שבמן היה טעמו, או לדעות שהיה 

בו ממשו של כל הדבר הנאכל, בכלל זה 

ו בו כל הדינים הנלוים לדבר זה נתקיימ

כאמור, ואם כן נתקיים בו במן "שמור 

לשם מצוה". וכן יש לומר שנחשבת מצה 

זו כמצה הראויה לשבעה כי זוהי המצה 

שחשב ורצה בה, ואף שהיה אסור 

להותיר ממנה זה אינו מחסר מעצמותה 

שהיא ראויה לשבעה, אלא שבפועל היה 

של  אסור להותיר ממנה, ולהבדיל ממצה

קרבן תודה שביסודה אינה ראויה אלא 

 ליום ולילה ולכך אינה כשרה למצה. 

ולפ"ז יש ליישב עוד, עיין בחזו"א 

)או"ח כח ס"ק ד( שהקשה הנה אין 

מברכים על הריח ברכה אחרונה.וכתב 

מגן אברהם )רטז ס"ק א( לפי שכשמפסיק 

הריח מחוטמו שוב כבר עברה הנאתו 

ולהבדיל לכן אין מברך ברכה אחרונה, 

מאכילה שנשארה אכילה בתוך מעיו 

כדי שיעור עיכול. ולפי זה הקשה, שלפי 

שהיה המן נבלע מיד באיברים ללא שום 

עיכול, א"כ כיצד ברכו עליו ברכת המזון. 

ומכח זה יסד שאם מברך מיד לאחר 

הנאתו יכול לברך, ולכך ביאר שכל מה 

שברכו במן ברכת המזון הוא שברכו מיד 

, ולהבדיל בשאר הדברים לאחר האכילה

שכל עוד שלא נתעכל נחשב כמעשה 

 האכילה ויכול לברך. 

ולמתבאר, שבמן כל שחשבוהו היה 

בו ממשות ותכונות המאכל, אף שהיה 

היה נספג מיד באיברים. מ"מ כל שחשבו 

לאכל לחם שוב היה בו תכונת הלחם, 

ולכך יכלו לברך עליו אף לאחר זמן, כי 

בו והרגישו  תכונת הלחם היתה קיימת

תחושת שובע לאחר זמן ושוב יכלו לברך 

 עליו ברכת המזון.

אמנם מדברי הריטב"א שלעיל   

שכתב שלא יצאו ידי חובת מצה במן, 

מבואר שסבר שתכונת מצה לא הופכת 

אותה להיות כמציאות של מצה ממש 

 ולכך אין יוצאים בה.

 

                                                                       
מיתה. והק' שם מנין היה להם יין ושם הביא 

בשם מדרש תלפיות שהם שתו ממי הבאר 

טעם משקה שרצו  ובידוע שהיה בה בבאר כל

לטעום בה. ולכך א"כ חשבו להרגיש טעם יין  

והיה לשתיה זו מציאות של יין וממילא 

נתחייבו מיתה כדין שתויי יין. ומתבאר שלא 

היה המן סתם ממשות אלא נחשב כמציאות 

 של יין.

לב טהור ברא לי  / הרב 

 ן ריינריוחנ

על התורה  מח"ס 'וטהר לבנו',

 ומועדים

מהי גדלותו של אהרן 

שלא  –בהדלקת המנורה 

 שינה??

ֹוָרה ַוַיַעש ֵכן ַאֲהֹרן ֶאל מול ְפֵני ַהְםנ 

ה ֶהֱעָלה ֵנֹרֶתיָה ַכֲאֶשר ַצָוה ה' ֶאת מֶש 

 )ח,ג(

כתב רש"י: מלמד שלא שינה, 

ושואלים, וכי מדוע אהרן ישנה?? ועוד 

מקשים וכי מה הקושי להיטיב נרות שזו 

רק הטיה של פתילה לכיוון הנר 

האמצעי, וכן ההדלקה פעולה פשוטה 

 היא? 

ומתרץ המהרי"ל דיסקין, שאהרן 

הקפיד לעלות על המדרגות ולהדליק. 

ולכאורה, למה שידליק באופן לא נח 

לא כתוב שחייב לעשות כן?  כאשר

ובפרט שגם אהרן הכהן כמשה היה 

בגובה עשר אמות וכדברי המדרש 

)אותיות דר"ע אות ק'( כשבא משה 

ואהרן אצל פרעה וכו' ורום קומתם 

כארזי לבנון, ובכלל הגמרא בשבת צ"ב 

דנה האם כל הלויים היו בגובה עשר 

אמות, נמצא אם כן שכשאהרן נכנס 

לתקרת המשכן, אלא למשכן היה מגיע 

אם כן כופף ראשו כל הזמן, ועוד 

אומרים לו תעלה על המדרגות בכדי 

להדליק את המנורה!!! בכל זאת אהרן 

לעולם לא פקפק, אלא בתמימות שלא 

שינה אותה לעולם, עלה על המדרגות 

והתכופף עד כדי כאב בכדי להטיב 

 ולהדליק את הנרות.

 3טפחים שזה  81שהרי גובה המנורה 

ות, פחות משליש מגובהו של אהרן, אמ

ונוסיף את גובה המדרגות, וכך היה על 

אהרן צורך להתכופף עוד יותר, ומלבד 

זאת יש את הקושי שצריך להתכופף 

ולהיזהר לא לאבד יציבות וליפול כי הוא 

 על מדרגות מתכופף מתחת לשליש גופו. 

ומלמד שלא שינה, שלא אמר זה 

רואה  מיותר זה רק מוסיף קושי, ומי

אותי, ואדרבה עדיף ומצוה שלא לעלות 

כי כך אפשר יותר לדייק בעבודת הנרות, 

אלא בתמימות תמיד עלה והתאמץ בלי 

 לשנות לעולם.

ואולי, מסיבה זו עצמה היו מדרגות 

במנורה, בכדי שגם כהן גבוה יעלה 

ויתכופף, ובכך יזכור, שאמנם זו עבודה 

קלה ופשוטה אבל אין לזלזל בה. 

   ו באה לו כשעולה ומתכופף.מחשבה ז

 

 



 

 7עמ' 

לוית ח"ן / הרב חיים נתן 

 היילפרין, 

מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' 

 )מנצ'סטר(

עצה נפלאה לעמוד מול 

 התאוות בס"ד!

 ַהְתַאוו ַתֲאָוה )יא, ד(

מנסיונות הזמן הוא ריבוי הגשמיות 

ורחובות העיר המלאים מנסיונות ליכשל 

בתאוות שונות. ויש לציין  האדם רח"ל

שזכיתי  -בהאי ענינא מדרש נפלא 

לשמוע לפני שנים מבעל מחבר "מתוק 

מדבש" הרה"צ ר' דניאל פריש זצוק"ל 

דבר שיכולים  -בסעודת ליל ש"ק פ' ראה 

לשאוב ממנו כוחות אדירים לעמוד 

 ממול נסיונות גדולים בס"ד!

אמר אז בלהבת אש, וחזר על זה כמה 

מדרש מחז"ל הקדושים פעמים דברי ה

אמר הקב"ה בפרשת ראה וזה לשונם "

"! זאת אומרת אין אדם שומע לי ומפסיד

שכאשר האדם חושב לעצמו שהוא הוא 

מוסר נפש ו"מוותר" על תאותו ורצונו 

 -הלא טוב, והרי הוא מפסיד במסירותו 

הרי הקב"ה בכבודו ובעצמו מבטיח לנו 

 "לא תפסיד!"

ושים והכוונה כמבואר בספרים הקד

)ע' יושר דברי אמת אות יא( מבואר 

אשר תמורת הנאתו בעניני גשמיות 

יתהנה ויתענג בעניני רוחניות, וירגיש 

 טעם נפלא בתורה ותפלה וש"ק!

ויש לצרף לזה מה שראיתי לאחרונה 

בבאר הפרשה )מהרה"צ ר' אלימלך 

-חוברת שבועות -בידרמאן שליט"א 

במדבר תשע"ז עמוד ט"ו( יסוד זה 

רבי שלמק'ה מזוויעהל זי"ע וז"ל  מהרה"ק

שהיה מעורר תמיד על הנהגת האדם 

בקדושה, בבארו בטוב טעם ודעת, כי לא 

רק מטעם 'עבודה' טוב לו לאדם לצמצם 

באיסור או  -את הנאותיו מה'עולם הזה' 

אלא עצה טובה קמ"ל אפילו בהיתר, 

שמצד 'ביזנס' )עסקים( עדיף להם שלא 

עולם למלא את סאת הנאתם בעניני 

, כי אם ימנעו עצמם מליהנות )יותר הזה

מדאי( יערב להם במקום אחר הנאות 

טובות יותר. ולא יפסידו אפילו בכהוא 

כי הקב"ה יחזיר להם בהנאות של זה, 

וכדרכו בקודש  - קודש בכפל כפלים

 ע"ש! -מוסיף בזה מעשה נפלא ועוד 

עוז וכח לעמוד  ויש בכח יסוד זה ליתן

בעקשנות מול נסיונות של שמירת עינים 

ג"כ. כי המבין ומכיר שכל משהו שהוא 

מתגבר, מודדים אותה למעלה, בדיוק 

הפלא ופלא, באופן שלא רק שמשלמים 

על כל טיפה של כבישת היצר, ולא רק 

)הכוונה  -שמן השמים דנים על גרמא 

ג"כ למדה טובה שמרובה ממדת 

פעמים(, ולא רק הפרענות חמש מאה 

שכל הברכה שזכה בתוספת קדושה 

שהביא להעולם, מצטרף לזכותו, אלא 

גם יקבל כל חלק הנאה שמיוחד עבורו, 

בהנאה רוחני שהוא הנאה אמיתית לעד 

 ולעולמי עולמים.

 

ֵמאֹור שעשועי / מנחם צבי 

 גולדבאום

מח"ס 'מֹוסר דרך', 'מאיר 

 'דרך', ו'אפיקי חיים

 "אין רע גדול מחסרון

 השלימות"

ַוֲארֹון  ַוַיְסעו ֵמַהר ה' ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיַמים

ַמים ְבַרית ה' ֹנֵסַע ַלְפֵניֶהם ֶדֶרְך ְשֹלֶשת יָ 

 ָלתור ָלֶהם ְמנוָחה )י, לג(

 "הטרגדיה שבעצם החטא"במאמר 

לפרשתנו, כתב מו"ר הגה"צ רבי יעקב 

ניימן זצ"ל בספרו דרכי מוסר, על הפסוק 

"ויהי בנסוע הארון ויאמר משה )י, לה( 

"מביא רש"י על אתר וגו', וז"ל:  קומה ה'"

מגמרא במסכת שבת )קטז ע"א( 

האומרת, שאין זה מקומה של פרשה, 

אלא נכתבה כאן 'כדי להפסיק בין 

פורענות לפורענות'. וכתב הרמב"ן, 

 -שהפורענות הראשונה היא החטא 

שברחו מהר סיני כתינוק הבורח מבית 

וקרא החטא בשם 'פורענות', אף הספר... 

על פי שלא מצאנו שקיבלו שום עונש על 

חטא זה, ושמא לולא חטא זה היו נכנסים 

 לארץ מיד".

"ונראה לבאר הדברים על פי דברי 

, )פ"ד(הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" 

ששלמי הדעת ברור להם כי רק 

השלימות הוא הדבר הראוי שייחמד 

ע גדול ולא זולת זה, ושאין ר -מהם 

מחסרון השלימות וההרחקה ממנו, 

דהיינו שחסרון השלמות אצל שלמי 

הדעת הוא כאב גדול ועונש חמור 

דור דעה  -בשבילם. ואם כן דור המדבר 

אם חטאו, חסר להם השלימות, ואצלם  -

זה העונש הגדול ביותר, ועל כן נכון 

, להגדיר שעצם החטא הוא הפורענות"

 עד כאן לשון מו"ר זצ"ל.

ן רע גדול מחסרון השלמות "אי

 וההרחקה ממנו"

"...כי רק והנה דברי המסילת ישרים: 

השלימות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם 

ולא זולת זה, ושאין רע גדול מחסרון 

 .השלמות וההרחקה ממנו..."

האמנם? וכי אין רצח ושפיכות דמים 

רע גדול יותר מחסרון השלמות? ומה עם 

זרה? ומה  גילוי עריות? ומה עם עבודה

 עם שאר עבירות?

 הרע והמזיק -הטוב והמועיל 

נראה לבאר כי יש טוב ורע 

והם הקירבה אליו יתברך  -אבסולוטיים 

או חלילה ההתרחקות ממנו יתברך. 

היות והעבירות מרחיקות את האדם 

לכן הן רעות, ומחמת כן  -מהקדוש ב"ה 

הן גם מזיקות. וכך להפך, היות והמצוות 

לכן  -להקדוש ב"ה  מקרבות את האדם

הן טובות, וכתוצאה הן גם מועילות 

 ומתוקות.

אמור מעתה, שפיכות דמים איננו רע 

כי הוא מזיק, אלא הוא מזיק כי הוא רע 

)מבוסס על תורת מו"ר הגרא"ש וסרמן 

 זצ"ל(.

"השלמות האמיתי הוא רק הדביקות 

 בו יתברך"

והן הן דברי המסילת ישרים בפרק א': 

א אלא להתענג על ה' "...האדם לא נבר

ולהנות מזיו שכינתו... אך הדרך כדי 

להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה 

העולם... והאמצעים המגיעים את האדם 

 .לתכלית הזה, הם המצוות..."

"השלמות האמיתי הוא והוא מוסיף: 

רק הדביקות בו יתברך... אמנם לכשיזכה 

האדם לטובה הזאת, ראוי... שישתדל 

רך בכח מעשים שתולדתם לידבק בו יתב

 .זה הענין, והם הם המצות..."

עבירות הן רעות כי הן מרחיקות את 

האדם ממנו יתברך. עבירה חמורה 

 - מרחיקה אותו הרבה. עבירה "קלה" 

 פחות. 

מצוות הן טובות היות והן מקרבות 

את האדם אליו יתברך. מצוה חמורה 

פחות.  -מקרבת הרבה. מצוה "קלה" 

האמיתיים הם רק הטוב והשלמות 

 הדביקות בו יתברך.

)י', ל"ג(. הפורענות  "ויסעו ֵמַהר ה'"

 -היא בעצם הנסיעה ֵמַהר ה'! זוהי 

 -כלשונו של מו"ר הגר"י ניימן זצ"ל 

 !"הטרגדיה שבעצם החטא"

 goldm@enativ.comלתגובות: 

 

מעדני מלך / הרה"ג ר' 

 מלכא שליט"אמרדכי 

הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש 

מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי 

 שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

הזכות והשמחה שניתן לנו 

לעשות רצון מלך מלכי 

 המלכים 

֙ יו ְבַהֲעֹלְֽתךָ ֵ֑אלָ  ֖ן ְוָאַמְרתָ ֶ֔אֽל־ַאֲהרֹ  ַ֙דֵבר

ירו ֖ה ָיַא ֔י ַהְםנֹורָ ְ֣פנֵ  ֙ת ֶאל־מולֶ֔את־ַהֵמרֹ 

י ְ֣פנֵ  ֙ן ֶאל־מולַ֔אֲהרֹ  ַ֙עש ֵכן֤ת ַהֵמֽרֹות. ַויַ ַ֥שְבעַ 

ה ה' ֶאת־֥ר ַצוָ ֛יָה ַכֲֽאֶש ֑ה ֵנֹרתֶ ֖ה ֶהֱעלָ ַ֔הְםנֹורָ 

יו ֵ֔אלָ  ָ֙םה֙ים ָההֵ ֹ֤יאְמרו ָהֲאָנַש ֹ֠מֶשֽה)ח, ב(  וַ 

ע ָ֗םה ַנָגרַ ֣ם לָ ֶ֑פש ָאדָ ֣ים ְלנֶ ְ֖חנו ְטֵמַא ֲ֥אנַ 

ֹו ֲ֔עדְ֣בֹמ  ֙ן ְיֹקָוק֤יב ֶאת־ָקְרבַ ֜י ַהְקרַ ַ֨בְלַת לְ 

ה ֑ם ֹמשֶ ֖אֶמר ֲאֵלהֶ ֥י ַיְשָרֵאֽל. ַויֹ ֹ֥וְך ְבנֵ ְ֖בת

 ח( -ה ה' ָלֶכֽם)ט, ז֥ה ַמה־ְיַצוֶ ֔ו ְוֶאְשְמעָ ַ֣עְמד

למה נסמכה  -בהעלתך ופירש"י: 

פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי 
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 8עמ' 

חלשה  שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים

דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא 

ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא 

חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה 

עוד פרש"י  מדליק ומטיב את הנרות:

במדבר פרשת בהעלותך פרק ט פסוק ז: 

למה נגרע, אמר להם אין קדשים קרבים 

בטומאה. אמרו לו יזרק הדם עלינו 

טהורים. בכהנים טהורים ויאכל הבשר ל

אמר להם עמדו ואשמעה, כתלמיד 

המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי ילוד 

אשה שכך מובטח, שכל זמן שהיה רוצה 

היה מדבר עם השכינה. וראויה היתה 

פרשה זו להאמר ע"י משה כשאר כל 

התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר 

על ידיהן, שמגלגלין זכות ע"י זכאי 

 ספרי{:

 שאלות:

א יש לשאול מדוע אהרון הצטער 

מאחר והוא פטור מהדבר, הרי קיימ"ל 

בירושלמי )וילנא( מסכת ברכות כמבואר 

ותני חזקיה כל מי שהוא פטור  פ"ב ה"ט

 מדבר ועושהו נקרא הדיוט?

ב עוד יש לשאול מהו הזכות ע"י 

זכאי שנאמר אצל טמאי הנפש בקרבן 

פסח מאחר והם פטורים, הרי מבואר 

ותני חזקיה כל מי שהוא  כנ"ל בירושלמי

 פטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט?

ג עוד יש לשאול בהקדם שמצינו 

בדומה לכך אצל בנות צלפחד שטענו 

נו במדבר פרק כז )ד( ָלָםה ַיָגַרע ֵשם־ָאַבי

ו ַמתֹוְך ַמְשַפְחתֹו ַכי ֵאין לֹו ֵבן ְתָנה־ָלנ

 ה( ַוַיְקֵרב ֹמֶשהֲאֻחָזה ְבתֹוְך ֲאֵחי ָאַבינו: )

ָוק ֶאת־ַמְשָפָטן ַלְפֵני ְיֹקָוק: )ו( ַוֹיאֶמר ְיקֹ 

ֶאל־ֹמֶשה ֵלאֹמר: )ז( ֵכן ְבנֹות ְצָלְפָחד 

ֹוְך ֹדְבֹרת ָנֹתן ַתֵתן ָלֶהם ֲאֻחַזת ַנֲחָלה ְבת

יֶהן ֲאֵחי ֲאַביֶהם ְוַהֲעַבְרָת ֶאת־ַנֲחַלת ֲאבַ 

נהדרין במסכת סהגמרא  ואומרת:  ָלֶהן

דף ח ע"א, וכן במסכת בבא בתרא דף 

ראויה פרשת נחלות שתיכתב  קיט ע"א

על ידי משה רבינו, אלא שזכו בנות 

צלפחד ונכתב על ידן, ראויה היתה 

פרשת מקושש שתיכתב על ידי משה 

רבינו, אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על 

ידו. ללמדך שמגלגלין חובה על ידי חייב, 

 וזכות על ידי זכאי. 

ולכאורה הניחה חובה ע"י חייב כונת 

הגמרא פסק דין הריגת המחלל שבת 

שהוא חובה התגלגל ע"י אדם שחייב 

כיון שעדיף שלא תהיה מציאות זו ולכן 

לא נאמר על ידי משה, אולם מה שאמרו 

על פרשת פסח ונחלות מפני שמגלגלין 

זכות ע"י זכאי צריך ביאור: והרי משה 

תאמר על רבינו היה זכאי שכל התורה 

ידו ומדוע כאן לא זכה משה רבינו, ושהן 

יותר זכאים ממנו שתצא הלכה זו 

 ותתחדש על ידם?

 מנהג העולם:

עד כמה טועים בני אדם שאפילו את 

המחויב אין מקיימים ויותר מכך שכל 

סיבה שיכולים לחמוק מקיום המצוות 

באיזה תירוץ ולהימנע מקיום המצוות 

אם הוא פוטרים את עצמן, וקל וחומר 

פטור מעיקר הדין ברור שאינו מתאמץ 

לחייב עצמו. מעין הפתגם הידוע 

שהציבור אוהב על המחייה ויהי שם, 

הכונה בזה שתמיד רוצים בלי חיוב 

ברכת המזון שזו ברכה ארוכה ובלי 

תחנון בתפילה בכדי לקצר את התפילה, 

וכך בכל המצות נוהגים לחפש קולות 

לא רק וסיבות להתפטר ושמחים בכך. ו

זה אלא דרכו לדחות קיום המצות לאחר 

זמן עד שאינו מקיימה. אולם דבר זה 

נובע מתפיסת האדם והבנתו כאשר 

האדם מתייחס בעיקר לחיי עוה"ז 

ולנוחיות גופו ממילא שמח להיות פטור 

ולפרוק עול מעליו כמו בני ישראל 

בתלונתם שאמרו זכרנו את הדגה 

והשומים אשר אכלנו במצרים חינם, 

 ודרשו חז"ל שכוונתם חינם מהמצוות. 

אך תורתנו הקדושה מלמדת אותנו 

ההפך ולו חכמו ישכילו זאת עד כמה 

הזכות שיש לאדם מישראל לעשות רצון 

של מלך מלכי המלכים, וניקח לדוגמה: 

הנה לפני זמן קצר היה ביקור נשיא 

ארה"ב טראמפ בישראל דבר שעשה 

יד רושם רב וכמה היו דיבורים למי ילחץ 

ולמי לא, והרי אין ספק שאם היה פונה 

הנשיא ומבקש ממישהו שיעשה איזו 

פעולה למענו, לכבוד גדול היה הדבר 

נחשב והיה נעשה בשמחה ובמרוצה, 

ואם כך לכבוד בשר ודם שכל המעמד 

הוא זמן שאול וחולף, ק"ו להבדיל אלף 

אלפי פעמים דבר הנעשה לכבוד מלך 

צריך מלכי המלכים עד כמה האדם היה 

לשמוח ולרוץ אחרי כל מצוה כי הוא 

תכלית האדם בעולמו, וזו זכות שיש 

לאדם ההזדמנות לעשות רצון השם 

שהגר"א לפני  יתברך בעד פרוטות. כפי

החזיק בציציות ואמר בעולם  פטירתו

הזה אפשר בפרוטות לקיים מצוות 

ציצית, אבל בעולם הבא אי אפשר 

אפילו בעד כל הון ולכן צריך האדם 

צל כל מצוה שמתאפשר לו לקיים לנ

 בשמחה.

גדולתן שהיו מבקשי השם מעלת בנות 

 צלפחד:

שמעתי דבר ובזה נבא לביאור הפרשה 

 זצ"ל יפה מהרב יוסף זליכאשליט"א

שהזכות היא היות ואותם אנשים טענו 

למה נגרע להפסיד הקרבת קרבן פסח, 

והגדלות שבדבר היא שבעצם הם 

פטורים מהקרבת הקרבן מחמת הטומאה 

וא"כ יש להם סיבה להיות פטורים ובכל 

זאת הם לא משלימים עם המצב 

ומחפשים דרך להתחייב במצוה זו ודבר 

לכלל זה מראה על גדלותן, ואינו שייך 

שכל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט, 

היות וזה נאמר כאשר עושה הדבר 

למרות שהוא פטור, אבל בנות צלופחד 

רצו שיהיה עליהן החיוב וממילא יש בזה 

מצות ישוב הארץ, ולכן היות וכל כך 

מחבבין מצוה זו זכו שתתחדש על ידן, 

וכן בדומה לכך בבנות צלפחד שענין 

מגרש, אלא  הירושה אינו סתם קבלת

חלוקת הקרקעות בארץ הייתה בהתאם 

ולפי תוכן של כל שבט ושבט, זבולון 

שהיה סוחר קיבל על חוף ימים ישכון, 

ואילו אשר שמנה ארצו, ואילו יששכר 

רובץ בין המשפתים לא בקרקע מסחרית 

וחקלאית ולא על חוף הים כיון 

שתכליתו עסק התורה, וא"כ מאחר 

שמתם רצו והחלוקה נעשית לפי שורש נ

גם הן לזכות בחלקן והיות וחבבו מצות 

 ישוב הארץ זכו שתיאמר על ידן מצוה זו.

 שבח טמאי המת בקרבן פסח:

בדומה לכך הטמאים שהן פטורים 

מהקרבת קרבן פסח ומה להם ללכת 

לשאול ובפרט שמשה השיבן שטמאים 

פטורים מקרבן פסח, אך הם לא היו 

בן מוכנים לוותר ולהפסיד קיום מצות קר

פסח וחיפשו את הדרך איך להתחייב 

במצוה. וזו כוונת חז"ל מגלגלין זכות על 

ידי זכאי שבמקרה זה בנות צלפחד וכן 

הטמאים בגלל שחיפשו הדרך לחייב 

עצמן ולא חיפשו להיפטר מקיום 

המצוות שראו בזה קיום תכליתן זכו 

 שפרשה זו תיכתב על ידן.

 שבחו של אהרון שקינה בנשיאים:

ך בתחילת הפרשה נאמר לכ בדומה

בענין אהרון במדרש כי כאשר ראה שלא 

זכה להיות בין הנשיאים היה מצטער 

מאוד ואמר לו הקב"ה שלך גדולה 

משלהן הדלקת הנרות שהיא לדורות, 

ופירש הרמב"ן על הדלקת נרות חנוכה, 

ללמדך מעלתו של אהרון שהיה חסר לו 

אותה זכות ולא חיפש לפטור עצמו ולכן 

גדול משלהם שהוא הדלקת  זכה לדבר

 נרות לדורות.

 עבידנא יומא טבא לרבנן:

במסכת קידושין דף לא וכמאמר חז"ל 

על רב יוסף אשר היה סומא שהיה ע"א 

אומר בתחילה מי שיגיד לי שהלכה כרבי 

יהודה שסומא פטור מהמצוות וממילא 

גדול יותר מי שאינו מצווה ועושה 

אעשה סעודה לחכמים, אחרי ששמע 

רבי חנינא שיותר גדול המצווה דברי 

ועושה הכריז שמי שיאמר לי שאין 

הלכה כרבי יהודה לפטור את הסומא 

הרי שרב יוסף אעשה סעודה לחכמים.  

חיפש להתחייב במצות ולא להיפטר 

ומוכן לעשות יו"ט לאדם שיוכיח לו 

ואף גם זאת מזדרז בקיום  שהוא חייב.   

בילקוט שמעוני המצות כמאמר חז"ל 

ושמרתם את  פרשת בא רמז רא תורה

המצות י"ב, י"ז ר' יאשיה אומר אל 

תקרי כן אלא ושמרתם את המצוות. 

כדרך שאין מחמיצין את המצה כך לא 

יחמיצו את המצוות אלא אם באה מצוה 

כל אדם  ולכן לידך עשה אותה מיד.

צריך שתהיה לו תשוקה לקיום המצוות 

כיון שעיקר תכליתו חיי הנשמה והעוה"ז 

רוזדור לעוה"ב בכדי לזכות לחיי נצח, פ

וכמאמר חז"ל שיפה שעה אחת בעוה"ז 
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בתשובה ומעשים טובים מכל חיי 

העוה"ב, אדם כזה מתייחס לקיום 

התורה והמצוות כנכס וכזכות וכתכלית 

חייו ולכן בודאי שיחפש כל מצוה ומצוה 

שיכול להוסיף ולא ינסה לפטור עצמו, 

ל מיני ועכ"פ ברור שלא יפטור עצמו בכ

 סיבות שונות מקיום המצוות.

 מעלת מכירת המצוות:

ראיתי מסופר על האדמו"ר מבאבוב 

הראשון שהיה נוהג לשבת בבית הכנסת 

בזמן שמוכרים את העליות של התורה, 

והיה אומר שזה זמן שעושה נחת רוח 

לקב"ה שמראין עם ישראל עד כמה 

חביבין עליהם המצוות שכל אחד הולך 

 עליה של תורה.ומוסיף לזכות ב

 מעשה כיצד היה רוקד עם המצה:

סיפר אחד מבני משפחתו של הגאון 

הצדיק רבי משה קופשיץ זצוק"ל שהיה 

סח להם מידי שנה כמה חודשים טרם 

בא חג הפסח איך שמצפה ומשתוקק 

כבר להחזיק במצות, ועל אחת כמה 

וכמה משתוקק לקים כבר את מצוות 

אכילת הכזייתים, ומשהגיעו המצות 

לביתו בערב פסח תפס אותם בידו 

וחיבקם ונישקם והחל רוקד וצוהל בכל 

עוז הי המצה הי המצה זוהי שמחה של 

מצוה לדעת להעריך כל מצוה ולשמוח 

 בה כעל כל הון.

 ץ ְמֹאֽד:֥יו ָחפֵ ַ֗מְצֹותָ ֝מעשה שהיה. בְ 

בתהלים פרק וכבר אמר דוד המלך 

א ֶאת־ה' ָ֣ירֵ יש ֭ה׀ ַאְשֵרי־ַא ְ֨ללו יָ ֥הַ  קיב )א(

: והובא מעשה בספר ץ ְמֹאֽד֥יו ָחפֵ ַ֗מְצֹותָ ֝בְ 

 הדרה של תורה. 

באיש אחד יהודי שהיה  מעשה שהיה

עשיר תם וישר ואוהב מצוות וגמילות 

והיה חסדים וגם היה מוהל שיודע למול 

לו אהבה והשתוקקות במצות מילה 

וגם הוא היה פקיד האוצר  הרבה מאוד

ותיו של המלך של המלך וכל כתבי סוד

מסורים בידו והיה המלך הולך על פי 

עצתו בכל דבר מפני שהיה נאמן למלך 

בכל דבר, ויתקנא בו שר אחד והיה 

משתדל למצוא לו פח ללוכדו, ויהי 

לאותו יהודי משרת אחד נאמן אצלו 

שהיה מאמין בו מאד ויתן השר ההוא 

לאותו משרת שני מאות זהובים כדי 

די התמים את שיגנוב מאת אדונו היהו

מפתח הארגז אשר בתוכו שמורים כל 

מכתבי סודות שיכתוב המלך לאותו 

יהודי בעת שהוא עסוק במלאכתו באוצר 

ואינו יכול לדבר עמו פנים בפנים וגם 

שם היו שמורים מכתבי סוד שיש למלך 

עם מלכים אחרים וציוהו שיגנוב משם 

ניירות ומכתבים מלא חפניו ויביא לו וכן 

ושתים, וימצא נייר אחד  עשה לו פעם

שכתוב בו סוד המלך וזה הסוד אין מכיר 

בו שום אדם מעולם אפילו אשתו של 

מלך כי אם רק המלך כתב סוד זה 

 ליהודי לעשות לו איזו דבר עסק בו. 

וילך השר ההוא לפני המלך על עסק 

אחד ומדבר לדבר סיפר השר את הסוד 

ההוא לפני המלך, ויאמר לו המלך איך 

בר זה ויאמר השר סיפר לי, ידעת ד

ויתאמת הדבר אצל המלך כי היהודי 

מגלה סודו ויחרה אפו עליו והסכים 

להורגו אך רצה להורגו באופן נסתר, 

ותיכף קרא המלך ליהודי וימסור לו 

אגרת אחת לשר האלף היושב במקום 

אחד רחוק מעיר המלך כמו שש שעות 

ואותו המקום בנוי כחומה גדולה ובנין 

וכו נהרגים כל אשר לא ירצה חזק ובת

המלך להרגם בפרהסיה אצלו ויש 

במקום הזה אנשי חיל וארמון גדול בנוי 

בו ויושב שם שר האלף שהוא פקיד על 

משמר הזה, ויכתוב לשר האלף הנה 

שלחתי לך מכתב זה עם אדם אחד 

למסרו בידך ואתה אחר שתקרא המכתב 

הזה תיכף ומיד תתפוס זה האדם שהביא 

ותהרגהו על עמוד פלוני, לך המכתב 

ואם יאמר לך לא עליו ציוה המלך כי 

אם על אחר ובטעות נמסר המכתב הזה 

בידי אתה לא תטה אוזן ואל תשמע 

לשום דיבור אשר ידבר אליך בהצלת 

נפשו, ויחתום הכתב וימסרהו בידו של 

היהודי התמים ויאמר לו דבר סתר 

נתחדש לי עתה לכתוב לשר האלף 

וני ואין לי שום המופקד במשמר פל

אמונה בשום אדם להוליך המכתב הזה 

אליו לכן הוכרחתי לשלוח אותו עמך 

שאתה תמסרנו לידו, וזה היהודי תיכף 

רכב בעגלה הוא והמשרת שלו והלך 

למסור המכתב לשר האלף שהיה רחוק 

שש שעות מעיר המלוכה אך הדרך בין 

 הביניים מלא כפרים הרבה. 

ך כמו והנה באמצע הדרך לאחר שהל

שלש שעות מן העיר שהוא אחר חצי 

היום קרוב לעת ערב ראה לקראתו בעל 

בית אחד מאנשי הכפר ויאמר לו שלום 

בואך כי על יום טוב באתה שיש לי בן 

למול אותו בזה היום ושלחתי אחר מוהל 

פלוני ועד עתה לא בא ובודאי לא יבוא 

היום כי קרוב עתה לעת ערב ותעבור 

כבדני לכבוד מילה בזמנה על כן ת

המצוה ותבוא לביתי לקיים מצות מילה 

בזמנה, וזה היהודי מרוב חשקו במצות 

המילה הסכים לבא עמו למול, אך ראה 

כי דבר המלך נחוץ להוליך המכתב לכן 

מסר המכתב ביד משרת שלו וישכור לו 

עגלה וציוהו שימסור המכתב ביד שר 

האלף וכן עשה, והוא נכנס לכפר וקיים 

ובהכרח נשאר שם אצלם  מצות מילה

גם בלילה בשביל הסעודה ואחר חצות 

לילה רכב בעגלה שלו לילך אצל שר 

האלף המופקד על המשמר כי כן ציוה 

למשרת שלאחר שימסור המכתב ימתין 

 לו שם. 

והנה בזריחת השמש הגיעה העגלה 

של היהודי התמים ושר האלף היה עומד 

בארמון וירא מרחוק את העגלה ויכיר 

עגלה היא של שרי המלוכה כי יש שזו ה

בה סימן וירד מן הארמון לקראתה 

וימצא שם את היהודי התמים אשר היה 

ידוע אצל הכל כי הוא נכבד בעיני המלך 

יותר מן המשנה והכל מסור בידו, ואז 

קודם שידבר היהודי עמו הוא התחיל 

לדבר למה אדוני טרחת לבוא לכאן וכי 

לא עלה על דעתך שנתרשלתי בדבר וה

תיכף כשמסר לי המשרת שלך את 

מכתב המלך תפסתיו והרגתיו אצל עמוד 

פלוני כאשר פקד עלי המלך במכתבו, 

וכל דברים שדיבר להציל עצמו לא 

פניתי אליהם כי כן ציוה לי המלך 

 במכתבו. 

ואז הבין היהודי שהרעה הזאת היתה 

עליו וניצול ממנה וישיב לשר דברים 

א לכאן, שיבין שלא על דבר זה הוא ב

ויען שר האלף ויאמר ליהודי אדוני טוב 

עשית שבאת עתה כי אשמיעך דבר 

חידוש אשר שמעתי מפיו של המשרת 

שלך בעת שהיה מתודה קודם הריגתו 

אחר שקשרנו אותו בעמוד כדי להכותו 

בקנה רובה כי כן המנהג שניתן שהות 

לנהרג להתודות קודם, ואמר בוידוי שלו 

שהוא חייב שהוא מצדיק עליו הדין 

הריגה על אשר חטא שגנב המפתח של 

הארגז והוציא משם מכתבים פעם 

ושתים בעבור מאתים זהובים שקיבל 

משר פלוני ומסר לו המכתבים, ואז 

היהודי ההוא אורו עיניו בחידוש זה 

ויבטיח לשר האלף להיטיב עמו לפני 

המלך להעלותו למדרגה יותר גבוהה, 

לך ושב היהודי ביום ההוא לבית המ

 ויעמוד לפני המלך. 

כשראה המלך את היהודי נבהל 

ויאמר לו מהיכן באתה האם לא הולכת 

את המכתב, ויאמר היהודי כך וכך היה 

המעשה אך השם יתברך היטיב חסדו 

עמי בחידוש אשר שמעתי מן השר 

האלף אשר שמע בוידוי של משרת שלי, 

ועתה הבנתי למה כעסת עלי להרגני 

זה אשר טמן הפח חינם וידעתי מי הוא 

הזה, לכן ימהר המלך לשלוח עתה לבית 

השר ההוא פתאום ויקחו כל המכתבים 

והניירות אשר ימצא אתו בביתו ויביאו 

לפני המלך שאז יתאמת אצל המלך 

הפח אשר טמן השר ההוא ויעשה 

משפט, וישמח המלך על הדבר הזה 

ותיכף ומיד שלח ולקחו כל הניירות 

ההוא  ומכתבים הנמצאים אצל השר

בביתו ויביאו אותם לפני המלך וימצא 

המלך כמה מכתבים שלו שם וגם אותו 

מכתב שהיה כתוב בו אותו הסוד של 

המלך מצאו שם. ואז תיכף תלה את 

השר ההוא על העץ נכח ביתו ואת 

היהודי ההוא אהב יותר ויגדלהו עשר 

ידות ונתקיים בו צדיק מצרה נחלץ ויבא 

ללים בכל רשע תחתיו. ולכן אנחנו מתפ

יום מבקשים בסוף התפילה ואחרי 

 מצוותיך תרדוף נפשי.

 מוסר השכל:

למדנו מפרשתנו אשרי הזוכה להיות 

משתוקק לדבר מצוה כמאמר דוד המלך 

במצוותיו חפץ מאוד ומצוה הבאה לידך 

אל תחמצינה, ובזה זוכה בזה ובבא לו 

ולכל בני ביתו, בהיות וכל מצוה היא 
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המלכים ואם לרצון ציווי של מלך מלכי 

אדם שנכבד בעיניו רץ ומתפאר שהוא 

נבחר לעשות רצונו של אותו אדם נכבד, 

ק"ו אלף אלפי פעמים שצריך לשמוח 

ולרוץ לעשות רצון מלך מלכי המלכים, 

מה גם שאינו רק לכבוד אלא אף זוכה 

ששכרו מרובה שעושה בשמחה כי אין 

דומה מצוה שנעשית בשמחה למצוה 

חו, וכמאמר הפסוק שנעשית בעל כור

תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך 

בשמחה, אין הפסוק אומר תחת אשר לא 

עבדת, אלא מדובר שעבד רק לא 

בשמחה, ולזאת החלש יאמר גיבור אני 

להחדיר את תשוקת ושמחת המצוות 

בקרבו ובלב זרעו אחריו ועי"ז יתברך 

הוא וכל בני ביתו בכל הברכות 

 הכתובות בתורה אמן ואמן.

 

קך / הרב משפטי צד

 יהודה טננהויז

 בעמ"ח משפטי צדקך על חו"מ

 תנופת הלויים

י ה' ְוֵהַניף ַאֲהֹרן ֶאת ַהְלַוַים ְתנוָפה ַלְפנֵ 

ַדת ֵמֵאת ְבֵני ַיְשָרֵאל ְוָהיו ַלֲעֹבד ֶאת ֲעבֹ 

 ה'. )ח יא( 

בפרשתנו מצינו שאהרן הניף את 

)כאן( כותב שאף משה  הלויים ובמלבי"ם

הניפן, בלמדנו פסוק זה מתעוררים לנו 

( האם תנופת הלויים אמספר שאלות 

( באיזה צורה היתה בהיתה ביום אחד 

( האם היה בדרך הטבע או גהתנופה 

( האם הניף את כל בני לוי או דבדרך נס 

 רק את מי שהיה ראוי לעבודה.

 ביום אחד

( אמר ר' קהלת )פי"ב - מדרש זוטאב

אבא בר כהנא עשרים ושנים אלף לוים 

, שנאמר והניף ביום אחדהניף אהרן 

אהרן את הלוים תנופה לפני ה' )במדבר 

ח יא(. וכ"כ רבינו בחיי בפירושו עה"ת 

ובזה נתפרסם אהרן בגבורה גדולה וכח 

עצום שיניף את הלוים שהיו כ"ב אלף 

 הוא לבדו.  ביום אחד

  צורת ההנפה

באיזה צורה אהרן  א"כ יש לשאול

הניפם, ואם החזיקם ברגליהם כשהם 

עומדים זה גם נס שלא נפלו מידיו, 

ובמד"ר )קרח )יח ד( כתוב שקרח סיפר 

לאשתו )על מה שמשה עשה ללויים( 

ולא עוד אלא נטלני בידי וברגלי והיו 

מניפין אותי ואומר לי הרי אתה טהור, 

ומשמע שהניפום בצורת שכיבה. )אילת 

התנופה הזאת  רבינו בחיי וןהשחר( ולש

היא שהיה אהרן לוקח לכל אחד ואחד 

מן הלוים ומגביהו מן הקרקע מעט והיה 

 מניף אותו.

להגר"ח קנייבסקי  טעמא דקראבספר 

שליט"א כותב כי בילדותו אביו בעל 

הקהלות יעקב למד עמו חומש, הסביר 

כיצד יכל אהרן להניף את כל הלויים, 

לת גדולה, אהרן עשה כלי דוגמת משקו

על כף אחת נתן אבנים גדולות, ועל הכף 

השניה עלה הלוי, לחץ אהרן על האבן 

והכריעה את הכף שכנגד, וממילא הלוי 

התרומם, ועי"ז הניף בקלות את הלויים, 

ומסתמא הסבר זה כתוב באיזה מקום. 

אמנם בגמ' מנחות )סא א( נראה שמניף 

 בידו מעלה ומביא מעלה ומוריד, וצ"ע.

וכל אחד ואחד רבינו מיוחס ובפי' 

הניף לעצמו, ורבותינו אמרו שהניפם 

כולם בבת אחת, ומעשה נס היה שנשא 

 שמונת אלפים בנ"א בידיו.

 בדרך נס

הנה גם אם נאמר שהניפם במשך כל 

שעות היום ללא הפסקה, ויש ביום י"ב 

שעות, הרי להוליך ולהביא לעלות 

ולהוריד כל לוי לוקח קצת זמן, והיה 

דרך הטבע להניף עד ארבעה יכול ב

אנשים בדקה, הרי לך אלפיים ושמונה 

מאות ושמונים איש בי"ב שעות, וא"כ 

כיצד הניף כ"ב אלף איש ביום אחד. 

והנה שם במדרש איתא, דמזה ראיה 

 שהיה אהרן בעל כח. 

זצ"ל משה רבינו  רבינו בחייוכן מבאר 

ע"ה היה מעמיד את הלוים, הוא 

ם לפני אהרן שכתוב: "והעמדת את הלוי

ולפני בניו", ואהרן היה מניף אותם, הוא 

שכתוב: "והניף אהרן את הלוים תנופה 

לפני ה'", ובזה נתפרסם אהרן בגבורה 

גדולה וכח עצום שיניף את הלוים שהיו 

כ"ב אלף ביום אחד הוא לבדו, או היה 

זה בדרך נס, בהיות אהרן איש הרחמים 

כלול מן החסד והגבורה כי כן דוגמתו, 

וזהו שכתוב: )מלאכי ב, ו( "בשלום 

ובמישור הלך אתי", ולפיכך בחר בצורת 

שור שכתוב בו: )יחזקאל א, י( "ופני שור 

מהשמאל", והיה מכפר על עונותיהם של 

ישראל הנעשים מצד צפון. וישראל היו 

סומכין ידיהן על הלוים הוא שכתוב: 

"וסמכו בני ישראל את ידיהם על 

ם מעשה נס הלוים". והנה היה לכול

בדבר. ומ"מ אע"פ שהיה בדרך נס זה 

מתייחם לאהרן, כיון שהוא מצדו עשה 

 כל מה שביכולתו לעשות.

 כל בני לוי או הראוי לעבודה

לר' זאב רייכנברג זר הצבי בספר 

לאחר שהביא את דברי המדרש ורבינו 

בחיי )הנ"ל( שהניף את כל שבט לוי 

הוסיף ואולי י"ל, דלא הניף אלא את 

ת אלפים איש שהיו ראויים השמונ

ְוַאֲחֵרי ֵכן לעבודה. כפי הנראה מהפסוק 

ְרָת ָיֹבאו ַהְלַוַים ַלֲעֹבד ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוַטהַ 

)ח, טו(. ויש ֹאָתם ְוֵהַנְפָת ֹאָתם ְתנוָפה 

לתמוה, וכי תינוקות בני חדש ימים היו 

ראויים לעבוד עבודה. אלא י"ל, 

פים שהתנופה היתה רק לשמונת אל

חמש מאות ושמונים הלויים הראויים 

לעבודה, וגם לפי זה הוצרך להניף בדקה 

אחת למעלה מעשרה אנשים, שאמנם 

טכנית זה יתכן אך בודאי מורה על כחו 

הגדול. שוב מצאתי דכן כתב רבינו 

מיוחס בפי' עה"ת: "ומעשה נס היה 

שנשא שמנת אלפים בני אדם בידו", 

לא וברוך שכוונתי. )הערת הכותב 

מצאתי פירוש זה ואודה למי שימצא 

 עבורי( 

 

מתוק לחכי / הרב אריה 

 לייב גולדשטוף

 בן חמישים לעצה

 ָהֲעֹבָדה וַמֶבן ֲחַמַחים ָשָנה ָישוב ַמְצָבא

ל ְוֹלא ַיֲעֹבד עֹוד: ְוֵשֵרת ֶאת ֶאָחיו ְבֹאהֶ 

)ח,  ֹבדמֹוֵעד ַלְשֹמר ַמְשֶמֶרת ַוֲעֹבָדה ֹלא ַיעֲ 

 (כו -כה 

ברש"י ביאר מהו השירות שממשיך 

לשרת מבן חמישים שנה, "חוזר הוא 

לנעילת שערים ולשיר ולטעון עגלות". 

אמנם בפירוש רש"י עמ"ס אבות )ה, כא( 

מצינו שירות נוסף שמשרת את אחיו, 

והוא שיתן להם עצה. ואי"ז סותר, כי 

 יתכן שעשה גם זה וגם זה.

בחירה נבונה בין שתי  –עצה 

 אפשרויות 

והנה במשנה באבות שם אמרו "בן 

חמישים לעצה", וביאר רש"י שהמקור 

לזה הוא מהלויים שכשהיו בני חמישים 

היו משרתים בנתינת עצה. ומשמע 

שלפני גיל חמישים אי אפשר לתת עצה, 

ויל"ע בטעם הדבר, הרי מצינו חכמים 

גדולים שהיו בני פחות מחמישים. וביאר 

התפארת ישראל שאמנם חכמה 

פות יש גם בצעירים, אבל 'עצה' וחרי

היא כשיש שתי אפשרויות ולא יודעים 

מה לבחור, שבשביל זה לא מספיק 

חכמה וחריפות, ורק הנסיון יכול להועיל 

בהחלטה. ולכן צריך דוקא מבוגר בן 

חמישים שיש לו נסיון חיים, ויכול לומר 

 מה הבחירה הטובה ביותר.

והנה, גיל חמישים הוא הגיל שבו 

ם לעבוד את עבודת המקדש, מסיימי

ומובן למה מגיל זה נחשב האדם כבעל 

נסיון, כי לא שייך עוד נסיון יותר מזה. 

אבל לכאורה זה רק בעבודת המקדש, 

אבל בשאר הענינים לכאורה יהיה גיל 

אחר בשביל לתת 'עצה' ולא דוקא 

חמישים. ואולי כיון שמצינו עצה 

בעבודת המקדש בגיל חמישים, נקבע גיל 

גם לכל הענינים ויש לדון שבאמת זה 

בכל דבר יש גיל אחר לעצה, והמשנה 

מתכוונת רק לעקרון שצריך נסיון בשביל 

 לתת עצה.

והנה לכאורה נראה שאין כוונת 

בגיל חמישים אפשר לתת  רקהמשנה ש

עצה, דודאי גיל שישים ושבעים הוא 

יותר טוב, ומה שכתוב 'בן חמישים 

והלאה. לעצה' הכוונה מגיל חמישים 

ולפי זה ניתן לומר חידוש גדול, שגם מה 

שכתוב קודם במשנה שם "בן י"ח 

לחופה" אין הכוונה שצריך להנשא דוקא 



 

 11עמ' 

 אפשרבגיל י"ח, אלא שמגיל י"ח והלאה 

 להנשא, ולא מצינו כן במפרשים.

אמנם יתכן שגם בענין "בן חמישים 

לעצה" זה דוקא בגיל חמישים ולא יותר, 

ריך להיות עדיין כי בשביל לתת עצה צ

בענין, ומי שכבר עבר זמן רב מאז שעבד 

במקדש, עצותיו אינן טובות, ורק מי 

שממש עכשיו עסק בענין, הוא שיכול 

 לתת עצה כראוי. 

 

ת בפרשה / הרב נגוהו

 ישראל מאיר אסטריק
 כולל לב לאחים )רחובות(

 מעלתו של המן
ָוה ֲאֶשר ְבַקְרבֹו ַהְתַאוו ַתאֲ  ְוָהאַסְפֻסף

רו ַמי ַוָיֻשבו ַוַיְבכו ַגם ְבֵני ַיְשָרֵאל ַוֹיאְמ 

 ר ֹנאַכלַיֲאַכֵלנו ָבָשר. ָזַכְרנו ֶאת ַהָדָגה ֲאשֶ 

ַבַטַחים ְבַמְצַרַים ַחָמם ֵאת ַהַקֻחַאים ְוֵאת ָהאֲ 

ת ַהחוַמים. ְוֶאת ֶהָחַציר ְוֶאת ַהְבָצַלים ְואֶ 

ל ַהָםן ְוַעָתה ַנְפֵשנו ְיֵבָשה ֵאין ֹכל ַבְלַתי אֶ 

 ֵעיֵנינו. ְוַהָםן ַכְזַרע ַגד הוא ְוֵעינֹו ְכֵעין

 ז(-ַהְבֹדַלח. )יא, ד

בעניין תאוות העם לבשר בפרט, 

ובפרשת המן בכלל, יש לתמוה כמה 

 תמיהות:

מכך שהעם מתאווה לבשר, מתבאר 

זמן לא ניתן להם בשר. שעד אותו 

ותמוה, שהרי מקרא מפורש הוא )שמות 

בערב טז, ח( "ויאמר משה בתת ה' לכם 

ולחם בבוקר לשבוע", ועל  בשר לאכל

 מה תלונתם?

בהמשך הפרשה, מאריכה התורה 

במעלות המן "והמן כזרע גד ועינו כעין 

הבדולח" )יא, ז(, ויש להעיר מדוע לא 

תו כתבה התורה מעלות אלו עם הופע

 בפרשת בשלח. –הראשונה של המן 

 למה צריך מאכלי חלב כשיש מן?

 ובגמ' )יומא עה א( "אמר רבי אבהו

אף  -וכו' מה שד זה מתהפך לכמה גוונין 

המן מתהפך לכמה טעמים לפי 

מחשבתו של האדם" והובא ברש"י 

בפרשתנו. ויש לעיין לפי זה, מדוע נצרכו 

כלל לירידת בשר, והלא יכלו לטעום את 

טעם הבשר במן, ומאידך קשה מדוע 

בפרשתנו מתאוננים העם לבשר, והלא 

ר. יכולים לבקש לטעום במן טעם בש

ובמשנה ברורה )תצד יב( הביא בשם 

גדול אחד, שהטעם שאוכלים מאכלי 

חלב בחג השבועות, לפי שאחר מתן 

תורה לא יכלו לאכול בשר אלא מאכלי 

חלב )יעוי"ש בטעם הדבר(, וזכר לכך אנו 

אוכלים מאכלי חלב. ואף בזה קשה 

מדוע הוצרכו כלל למאכלי חלב, והלא 

 באותו זמן ירד להם מן.

ק "ועתה נפשנו יבשה אין על הפסו

כל, בלתי אל המן עינינו" )יא ו(, דרשו 

חז"ל )יומא עה ב; ספרי כאן( שאמרו 

ישראל "עתיד מן זה שיתפח במעיהם 

ויהרגם. כלום יש ילוד אשה שמכניס 

ואינו מוציא?" כיון דהמן היה נבלע 

 באיבריהם.

והדבר תימה, דהרי המן ירד להם 

)רש"י בט"ו באייר בשנה הראשונה 

חודש  שמות טז לה(, ועתה הם בסוף

אייר בשנה השניה. )לרש"י: בכ' באייר, 

כשנסעו. ולרמב"ן: מעט אח"כ, אחרי 

המתאוננים(. ואם יותר משנה לא תפח 

המן במעיהם, מדוע חששו שעתה 

 יתפח?

ובפרשת בשלח על הפסוק )טז, כג( 

"את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו 

כפשוטו  בשלו" ביאר רש"י את הפסוק

"מה שאתם רוצים לאפות בתנור אפו 

היום, הכל לשני ימים. ומה שאתם 

צריכים לבשל ממנו במים בשלו היום", 

משא"כ בפרשתנו על הפסוק )יא, ח( 

"שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכה 

במדכה ובשלו בפרור וכו'" ביאר רש"י 

"לא ירד ברחים ולא בקדירה ולא 

לנטחנין  במדוכה אלא משתנה היה טעמו

 ולנדוכין ולמבושלין".

והנראה בזה, ששונה מעלת המן קודם 

מתן תורה מלאחריה, שהרי המן היה 

לחם מלאכים )יומא עה ב( מזון רוחני, 

ומשום כך היה נבלע באיברים, לפי 

שהיה ללא פסולת. ורק אדם שכל כולו 

דבק ברוחניות ובקדושה, הוא אשר יכול 

 לשבוע ממזון זה.

 כצפיחית בדבש

קודם  –ובאמת, לפני מתן תורה 

לא היה  -שנתקדשו בקדושת התורה 

טעם המן אלא "והוא כזרע גד לבן וטעמו 

כצפיחית בדבש" )שמות טז, לא( כמין 

עוגה מתוקה, ותו לא. משא"כ לאחר 

מתן תורה, שבו קיבלו את התורה 

המקדשת את האדם, או אז זכו להעפיל 

בקדושתם ולהתרומם ממדרגתם, וליזון 

חם אבירים", ורק במעלתו זו היה מ"ל

 אפשר לטעום כל הטעמים שבעולם.

וליסוד זה מתיישבות כל הקושיות 

כמין חומר. דמה שהקשנו מדוע לא 

נכתבו מעלות המן אלא בפרשתינו, לפי 

שבפרשת בשלח, עדיין לא נתחדשו במן 

מעלות אלו. ומה שהקשינו שהלא עם 

ישראל כבר קיבל בשר, ומדוע הוצרכו 

נו להתאונן על כך, ומאידך, בפרשתי

מדוע ביקשו בשר והלא יכלו לטעום 

טעמו במן, שתי הקושיות מיושבות זו 

בזו, דמה שמבואר שקיבלו עם ישראל 

בשר, זהו דווקא קודם שנתחדשו במן כל 

מעלותיו והיה אפשר לטעום בו כל 

הטעמים ולא היה המן אלא מאפה 

גרידא, ומשום כך הוצרכו מלבדו 

כשנמנע מהם אכילת לתוספת בשר ו

הבשר אכלו מאכלי חלב )ביום מתן 

אך לאחר שהתקדשו במעלת  -תורה( 

אכן,  –התורה וטעמו במן לכל הטעמים 

אין צורך בבשר, ומשום כך ירידת הבשר 

הופסקה ומכל מקום, טענו עם ישראל 

"ועתה נפשינו יבשה אין כל בלתי אל 

" שאין הם רואים את הבשר, עינינוהמן 

 מבקשים שירד.ומשום כך 

ומה שהקשנו מדוע רק עתה חששנו 

מכך שהמן נבלע באיבריהם, אפשר, 

שלא סמוך למתן תורה העפילו למדרגה 

נשגבה זו לשבוע מ"לחם אבירים", אלא 

היו צריכים להשריש את התורה בליבם 

ונפשם, ועד עתה טרם הגיעו למדרגה זו, 

ובאמת, המן היה נפלט מהם, ורק עתה 

איבריהם, ומשום כך היה המן נבלע ב

 התלוננו.

ומיושבים היטב דברי רש"י, מדוע 

בפרשת בשלח פירש שטחנו אפו ובישלו 

את המן כפשוטו, ובפרשתנו פירש דלא 

היו צריכים לעשות כן בפועל, שאכן 

מתחילה הוצרכו להתעסק בו על מנת 

להגיע לטעם הרצוי, ורק לבסוף יכלו 

לטעם בו כל הטעמים ע"פ מחשבתם 

 י שנתבאר.בלבד, כפ

 

נחשבה / הגאון רבי 

 יחיאל הלוי נוביק שליט"א

אשדוד, עורך  –ראש כולל דעת יוסף  

 ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל

 שלך גדולה משלהם

ברש"י, ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵמֹרת )ח, ב( 

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת 

הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת 

היה הנשיאים חלשה אז דעתו שלא 

עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר 

לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם 

 שאתה מדליק ומטיב את הנרות.

הנה אמרו במסכת חגיגה, אינו דומה 

השונה פרקו מאה פעמים להשונה מאה 

פעמים ואחד. ולכאורה למה לחזור מאה 

פעמים ואחד, הלא כבר יודע. ולמדנו, 

זהו שאם יכול, עליו לחזור עוד פעם. ו

שכתוב כל אשר תמצא בכוחך עשה. 

היינו אם אפשר יותר למה לא יותר. 

וכמו בכסף, שאחד שיש לו מנה רוצה 

מאתים, אף שגם מנה זה הרבה, אבל 

אם אפשר מאתים למה לא להגיע 

 למאתים.

הם הרגישו  ויהי אנשים, למה ניגרע,

ולכן זכו לפסח שני, וכך צריך  גרעון,

בבית האדם להרגיש מנוחה, דווקא 

המדרש, וכמו שכותב רבינו יונה 

בברכות, הטעם שאסור לרוץ מבית 

הכנסת, כי מראה שהמנוחה בחוץ, 

בית ובאמת המנוחה בפנים, וכמו ש

 מנוחה.נקרא  המקדש

והנה כאשר האדם חולה אין לו 

תאבון, וכאשר בריא יש לו תאבון, ואם 

ח"ו חולה הוא, קשה לו התנועה והוא 

ם, ואילו קצר רוח לשוחח עם אנשי

כאשר בריא הולך ורץ ומדבר עם כל 

אחד ומעורב עם הבריות, וכן הוא 
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ברוחניות, כאשר האדם חולה רוחני, 

קשה לו הלימוד, וקשה לו עבודת ד', 

התפילה וקיום המצוות, וכאשר האדם 

בריא ברוחניות הרי הוא רץ לדבר מצוה, 

 וזו מנוחתו, וכך הוא מרגיש טוב.

ד' חפץ ובמדרש זהו שאמר הכתוב 

למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, א"ל 

הקב"ה למשה לא בשביל שאני צריך 

לנרות הזהרתיך על הנרות אלא 

לזכותכם, שנא' ונהורה עמיה שרי', וכו' 

בא ללמדך שאינו צריך לנרות של בו"ד, 

וכו' ולמה ציוה כדי לזכותכם, הוי ד' 

 חפץ למען צדקו, ע"כ.

ולפי זה י"ל שמאחר שאהרן הכהן 

ה שאיפה לרוחניות, זכה למצוה כזו הרא

והוא שמורה שד' חפץ למען צדקו, 

 נפלא.

והנה הרמב"ן עמד מה המעלה 

המיוחדת, ואולי י"ל דהמעלה שזכה 

אהרן למצוה שמורה ענין זה, שד' חפץ 

 למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

והנה הכתוב עשה לו סימניות לויהי 

בנסוע, לומר שאין זו מקומה, ורק 

בין פורענות לפורענות, וכבר  להפסיק

הבאנו מתוס' במסכת שבת, להפסיק בין 

כתינוק הבורח  -פרשה דויסעו מהר ד' 

מבית הספר, לפרשת מתאוננים, והנה 

היסוד הוא אחד שכאשר האדם מתאונן, 

הוא חושב, שהקב"ה לא עשה לו כל 

צרכו, וממילא חושב ג"כ שהתורה היא 

ינוק כת -על חשבונו, ולכן נסעו מהר ד' 

הבורח מבית הספר, וכמובן שהי' תביעה 

דקה מן הדקה, אולם התביעה היתה 

כתינוק הבורח מבית הספר והולך לו, 

אהבת וזהו משורש אחד, שחסר הכרה ש

עולם בית ישראל עמך אהבת, תורה 

כי מאהבת ד' עמו  ומצוות אותנו למדת,

 נתן את התורה.

וכבר הבאנו הרמז להנונין הפוכין, 

דישראל נמשלו לנונין, והיינו  מהכלי יקר,

לדגים, וכאשר הדג הפוך זה סימן לא 

טוב, כי הדג אוהב מים, וכלל ישראל 

המצב הבריא שלהם הוא שמחפשים 

תורה, וי"ל דלכן נהגו ישראל לומר ויהי 

בנסוע ובנוחה, להזכיר ענין זה, שהוא 

מפסיק ענין חוסר השאיפה, וענין שנהגו 

קשי' וכו', ישראל לומר רבי חנני' בן ע

להראות אהבת ד' שבחר בנו מכל 

 העמים ונתן לנו את תורתו.

והנה כאשר אדם מקבל קריאה 

, מדוע אנילעבודת המלך, הוא שואל 

אולם כאשר מישהו  זוכה בפרס גדול, 

וכאשר  למה אני לא,אחרים שואלים 

האדם מקבל קריאה לעבודת ד', השאלה 

האם הוא שואל למה אני, או להיפך 

 חרתם אותי.תודה שב

וכאשר האדם מזמין בעל מלאכה הוא 

שואל הלקוח מי סיפר לך עלי, ואז כאשר 

יפגוש יאמר למספר תודה ששלחת אלי 

אנשים, אבל יש ענינים אחרים שזה ענין 

של רכילות, כי יהי' לו טענות מדוע 

שלחת אלי אנשים. והנה כאשר האדם 

מציע לחבירו עבודה הוא זוכר לטובה 

מציע לו עבודת ד', האם שנים, אבל אם 

הוא גם אסיר טובה, וזהו שאנו אומרים 

את ישראל לפיכך  לזכותרצה הקב"ה 

 הרבה להם תורה ומצוות.

עולם התורה אבד לאחרונה 

מהאנשים הגדולים שבדור, שהיו 

 בבחינת דג במים, שכל חיותם בתורה.

וכל אחד יכול לחזק ולהתחזק בתורה, 

כדי להחזיר השלש מאות הלכות 

שנשתכחו, והקב"ה יזכינו להחזיר 

ולהתדבק בעץ חיים היא התורה, ובא 

 לציון גואל במהרה.

 

נפש חפיצה / הרב יהודה 

 אנגלנדר

 מח"ס 'חזון איש עם ביאורים והערות' 

מנין הטמאים והטהורים 

 בפסח

ָטֵמא ָלֶנֶפש אֹו  ַאיש ַאיש ַכי ַיְהֶיה

 ְבֶדֶרְך ְרֹחָקה )ט, י(

נקוד עליו  -וברש"י: "או בדרך רחקה 

לומר לאו שרחוקה ודאי אלא שהיה חוץ 

לאיסקופת העזרה כל זמן שחיטה". והוא 

ממשנה פסחים צג ע"ב: "איזו היא דרך 

רחוקה מן המודיעים ולחוץ וכמדתה 

לכל רוח דברי רבי עקיבא, ר"א אומר 

זרה ולחוץ. אמר רבי יוסי מאיסקופת הע

לפיכך נקוד על ה' לומר לא מפני שרחוק 

 . אודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ"

ובסוגיית הגמ' שם צד ע"ב איכא 

מחלוקת תנאים אליבא דר"א, ת"ק סבר 

דדרך רחוקה היא בעומד מחוץ למקום 

בר רבי  היינו חוץ לירושלים, ור"י אכילתו

יהודה סבר דכל שאינו עומד במקום 

. נמצאו ג' שיטות בדבר. א. שיטת עשייתו

ר"ע שדרך רחוקה היא מהמודיעים 

ולחוץ. ב. ת"ק בשיטת ר"א שהוא 

מירושלים ולחוץ. ג. דעת ר"י בר"י 

בשיטת ר"א שהוא מאיסקופת העזרה 

 ולחוץ שהיא מקום עשיית הפסח. 

 עוד יש לנו לברר דין הטומאה, שאם

מיעוט הקהל טמאים נעשה הפסח 

כהלכתו וכחוקתו והטמאים נדחים 

לפסח שני כמפורש בקרא. אבל אם רוב 

הציבור טמאי מתים, נדחית הטומאה 

מפני הציבור ונעשה פסח ראשון 

בטומאה ופסח שני לא נעשה כלל בשנה 

. נמצא שבשעה שרבו הטמאים בשעת בזו

הפסח יש לנו למנות את מספרם כדי 

ב הקהל טמאים או טהורים, לידע אם רו

וזה פשוט שלא נמנה כל הטמאים בעולם 

שהרי טמא שנמצא בדרך רחוקה לא 

                                                             
וכבר העיר הרמב"ן עה"ת )כאן( על רש"י  א

 . מדוע פי' הפסוק בשיטת ר"א ולא בשיטת ר"ע
  בואר במתני' פסחים עט ע"א.כמ ב

נחשיבו למנין שגם אם ייעשה הפסח 

בטומאה הן הוא עומד בדרך רחוקה, 

נמצא שמחלוקת התנאים דלעיל בגדר 

דרך רחוקה תהיה גם באופן מנין 

הטמאים והטהורים. והנה כ"ז הוא 

נם הרמב"ם פסק כפשטות הדברים, אמ

כר"ע שדרך רחוקה היא  גמחד

מהמודיעים ולחוץ, אבל באופן מניית 

: "כיצד משערין דהטהורים והטמאים פסק

הפסח... בכל הנכנס לעזרה. ועד שהן 

מבחוץ קודם שתכנס כת הראשונה 

משערין אותן". נמצא כאן לכאורה פסק 

 הכר"י בר"י ודלא כר"ע. ודנו רבותינו

פ' שדרך שאפשר לחלק ולומר שא

רחוקה היא מהמודיעין, עכ"פ א"א 

שנמנה כל אדם ואדם ממקום זה ועד 

לבית המקדש, ולכן חילק הרמב"ם שמנין 

 זה יהיה בנמצאים בעזרה. 

 אם עזרת נשים או עזרת ישראל  -עזרה

כיצד ייכנסו  וויש שהקשו על הרמב"ם

הטמאים לעזרה לצורך המנין, שמא 

ל יימצא שהם המיעוט ונתחייבו כרת ע

כניסתם. וחשבתי להסתפק מהו 

מאסקופת העזרה ולחוץ בדברי הרמב"ם, 

האם מיירי בעזרת נשים או בעזרת 

ישראל, והנה הפשטות היא עזרת ישראל 

דבהכי איירי סוגיא דדרך רחוקה 

כמבואר שהעיקר הוא מקום עשייתו 

)בשיטת ר"י בר"י( והיינו עזרת ישראל, 

אבל אם אפשר לחדש דהכא איירינן 

נשים א"כ שם יעמדו הטמאים  בעזרת

ושפיר נמנה אותם, דבמחנה לוויה אפילו 

מת עצמו נכנס כמבואר בריש רפ"ג 

דזבחים, ואולי זה ודקדוק הלשון 

ברמב"ם "ועד שהן מבחוץ ... משערין 

 אותן". 

ואגב הדברים, בדרך זו נראה לתרץ 

שהקשה מקידושין  זקושיית המקדש דוד

"מ נב ע"ב: "ת"ר לאחר פטירתו של ר

אמר להם ר"י לתלמידיו וכו' דחק 

סומכוס ונכנס אמר כן שנה לי ר"מ 

המקדש בחלקו בין בקדשי קדשים בין 

בקדשים קלים לא קידש, כעס ר' יהודה 

וכו' וכי אשה בעזרה מנין. אמר ר' יוסי 

 וכו' ועוד דחקה ונכנסה מאי וכו'". 

והקשה המקדש דוד דהן ר' יוסי סבר 

העזרה דדרך רחוקה היא מאסקופת 

בשחט וזרק על מי  חולחוץ, ונחלקו בגמ'

. טשהיה בדרך רחוקה אם יצא או לא

ודעת ר"נ דיצא הוא משום דסבר 

                                                             
 פ"ה מק"פ ה"ט.  ג
 שם פ"ז ה"ו.  ד
 כן הוא בצל"ח פסחים צב ע"ב.  ה
בהגהות אמרי ברוך על הצל"ח שם  ו

 ובערוך השולחן ק"פ ס' קצ"א סקי"ח. 
 קו"א ס"ה סק"ה.  ז
 . פסחים צב ע"ב ח
, ששיטת רב נחמן היא שהתורה פטרתו ט

אבל בא וקיים בעצמו המצוה תבוא עליו 

ברכה, ודעת רב ששת שפטור דדרך רחוקה 

הוא כדחיה, ולאחר שנדחה אינו יכול לצאת 

 יד"ח המצוה. 



 

 13עמ' 

דשוחטין וזורקין על טמא שרץ, אך ר' 

יוסי סבר דאין שוחטין וזורקין על טמא 

, הרי שלדעתו שוחטין וזורקין על אשרץ

מי שהיה בדרך רחוקה לא יצא. עוד סבר 

פסח חובה, הן בפסח ר' יוסי שנשים ב

, נמצא שאישה שלא בראשון והן בשני

עומדת בעזרה לא יכולה לקיים את 

הפסח שהרי היא נפטרת מדין דרך 

רחוקה ואם שחטו וזרקו עליה לא יצאה 

ידי חובה כדעת רב ששת, וא"כ אמאי 

בעינן לר' יוסי לדחקו נשים ונכנסו לעזרה 

תיפוק ליה שאישה עומדת בעזרה בערב 

דרכנו לכאורה אתי שפיר  פסח. ולפי

היטב שסוף סוף אינן נכנסות לעזרה אלא 

לעזרת נשים בלבד ודי בזה שיקיימו 

הפסח, אבל קדשי קדשים דבהן איירינן 

בקידושין אינם נאכלים אלא במחנה 

שכינה, ושוב הדרא קושיא לדוכתא 

דאשה בעזרת ישראל מנין, ובעי למימר 

 דדחקו. 

 

עיון המשפט / הרב 

 דזוןאליעזר דוי

ראש כולל ובית הוראה 

 לממונות 'עיון המשפט'

האם  -איסור רפואה בשבת 

 מותר לקחת ריטלין בשבת?

 ֵאל, ָנא, ְרָפא ָנא ָלה )יב, יג(

להשתמש  בזמן חז"ל, הרגילות היתה

בצמחי מרפא שונים, כפי הידע שהיה 

להם. ולעיתים היו טוחנים את צמחי 

המרפא, וכל אדם היה רגיל לעשות זאת 

בעצמו. וכיון שחז"ל חששו שיעשו זאת 

גם בשבת. קבעו כלל כי אין להשתמש 

בשבת ברפואה משום סוג. וכפי כל 

גזירות חז"ל, הגזירה קיימת לכל הדורות, 

ם של הגזירה ואין גם אחרי שבטל הטע

עוד חשש כזה. על כן אין להשתמש 

בשבת בתרופות מכל סוג, למעט במקרים 

שחז"ל התירו. וכשם שאסרו שימוש 

בתרופות, כך אסור כל מעשה שניכר 

שנעשה לשם רפואה, וכגון אם אדם 

עושה פעילות גופנית לרפואתו, וניכר 

שנעשה לשם רפואה. אם אפשר להשיג 

י תרופות. אסור את אותה תוצאה על יד

לעשות זאת בשבת. אך אם אי אפשר 

להשיג זאת על ידי תרופות, חכמים לא 

 אסרו לעשות זאת בשבת.

כך גם אם אדם מבקש לאכול או 

לשתות מאכלים המיועדים לרפואה, אם 

אדם בריא כרגיל אינו אוכל מאכלים 

אלו, אסור לחולה לאכול זאת בשבת. 

ות וכן גם אדם בריא המבקש ליטול רפוא

שונות כדי להתחזק, כתב המגן אברהם 

שאסור לעשות זאת בשבת. ואף שהוא 

                                                             
  שם פא ע"א. א
 שם צא ע"ב.   ב

אדם בריא, ואינו חולה כלל. מכל מקום 

הוא מבקש להמנע ממחלות, על כן כיון 

שהוא מבקש להמנע ממחלות, אנו 

מתייחסים לזה ככל רפואה שאסורה 

בשבת )וי"א שאם הוא בריא לגמרי, 

מותר. ולא אסרו אלא אם הוא חלש 

צת(. אמנם, בכל מקרה בו אדם נפל ק

למשכב, היינו שהוא מתקשה לתפקד 

בעקבות החולי או הכאב. חכמים לא 

אסרו עליו את הרפואה בשבת. וכן 

התירו כל תרופה שיש לקחתה בקביעות, 

 ולא ניתן לדלג על התרופה בשבת.

 ומה דין ריטלין בשבת?

הריטלין מטרתו כרגיל, אינה רפואה 

פא אדם, לא כלל. הוא לא בא לר

לצמיתות, וגם לא לזמן קצר. מטרתו 

כרגיל, אינו אלא שינוי האופי של האדם, 

לזמן קצוב. הוא מיועד עבור בני אדם 

שדעתם מוסחת בקלות ובמהירות, 

ובעקבות זאת הם מתקשים ללמוד. 

ולמעשה הוא בא לשנות את האופי של 

האדם לזמן קצוב. אופי זה אותו 

כלל, ואף מבקשים לשנות, אינו חולי 

אינו חיסרון באדם. שהרי ישנם עבודות 

רבות שיכולות להתבצע כראוי דווקא על 

ידי אותם בני אדם שעוברים בקלות רבה 

מנושא לנושא. והתרופה הזו, מטרתה 

לשנות את האופי של האדם לזמן 

 הקצוב.

 מהו גדר רפואה?

וכאשר אדם מבקש לשנות את האופי 

את שלו לזמן קצוב, חכמים לא אסרו ז

בשבת. כיון שאינו גדר רפואה כלל, 

שהרי האדם אינו בגדר חולה. והוא גם 

לא דומה לאדם המבקש לחזק את עצמו 

ולהמנע מחולי, שהתבאר שאסור לו 

 ליטול רפואות בשבת לצורך זה.

וכן מצאנו באדם שהוא שיכור, 

ומבקש להפיג יינו מעליו. חכמים לא 

אסרו עליו רפואה זו בשבת. כיון שאינו 

חולה כלל. שהרי שכרות היא מצב 

מסויים, שפעמים האנשים רוצים להיות 

באותו מצב. אנשים שותים לשכרה, כדי 

להיות שיכורים. וכאשר אדם מבקש 

שלא להיות עוד שיכור, ולהפיג יינו 

מעליו, אין הוא מבקש רפואה. אלא הוא 

מבקש לשנות את מצבו שהיה נתון בו 

 קודם, מצב שאינו חולי, אלא מצב

שלעיתים אנשים בריאים רוצים בו 

 לכתחילה.

ונראה שהוא הדין ריטלין. רפואה 

המיועדת לצורך שינוי אופי לזמן קצוב. 

אופי שאינו בגדר חולי, ואינו חיסרון 

באדם כלל. אלא הוא מצב בריא, 

שלעיתים אינו רצוי לאדם. על כן יש 

להשוות את דין הרפואה הזו לדין שיכור 

ו, שחכמים התירו המבקש להפיג את יינ

רפואות אלו, כיון שבאים הם עבור אדם 

בריא, ואינם עבור חולי. ויש להתיר 

 שימוש בריטלין בשבת. 

 

פרחים לתורה / הרב 

 ישראל חיים בלומנטל

 מעלת הרודף אחר המצוה

ה'  ָלָםה ַנָגַרע ְלַבְלַתי ַהְקַריב ֶאת ָקְרַבן

 .ט, ז(ְבֹמֲעדֹו ְבתֹוְך ְבֵני ַיְשָרֵאל. )

מי היו אותם טמאים שלא יכלו       

לעשות את קרבן הפסח? נחלקו בזה 

חכמינו )סוכה כה.(: נושאי ארונו של 

יוסף היו דברי ר' יוסי הגלילי, רבי עקיבא 

אומר מישאל ואלצפן היו שהיו עוסקין 

 בנדב ואביהוא... ר' יצחק אומר עוסקין

במת מצוה היו שחל שביעי שלהן להיות 

 בערב פסח.

למה התלוננו? הרי הם פטורים לפי 

 ההלכה!

לכל הדעות, לא מדובר באנשים 

שנטמאו 'סתם', אלא אנשים שנטמאו 

מחמת עיסוק במצוה כלשהי. אם כן 

קשה לכאורה להבין, מה מקום יש 

לטענתם "למה נגרע"? הרי במקום קרבן 

אחרות שאחרים פסח, הם זכו למצוות 

לא זכו להן! בסך הכל אין כאן שום 

 גרעון!

 חסרה לכם מצות קריאת שמע!

משיב על כך רבו של הרובע היהודי 

בירושלים, הרה"ג אביגדר הלוי נבנצל 

שליט"א, בהקדימו להביא מעשה המובא 

 בזוהר )ח"ג קפו א(:

רבי יצחק ורבי יהודה התארחו אצל 

ב רב המנונא סבא. כאשר ילדו הקטן ש

מלימודיו, אמרה לו אמו: גש נא לשני 

 החכמים האלה וקבל מהם ברכה!

התחיל הילד להתקרב אליהם, אך 

מיד נרתע לאחוריו ואמר: איני רוצה 

להתקרב אליהם! מריח אני ששני חכמים 

אלו לא קראו היום קריאת שמע, וכך 

מי שלא קרא קריאת  –לימדוני רבותי 

 שמע, יהא בנידוי כל אותו היום!

ו רבי יצחק ורבי יהודה את דברי שמע

הילד, ואמרו: אמת נכון הדבר! לא קראנו 

קריאת שמע היום, כי היינו עסוקים 

במצות הכנסת כלה, והעוסק במצוה 

 פטור מן המצוה!

 מריח... –מי שראוי 

נמצאנו למדים כאן יסוד גדול: רבי 

יצחק ורבי יהודה היו פטורים מקריאת 

ק שמע, ואף היה אסור להם להפסי

מהעיסוק במצות הכנסת כלה בשביל 

לקרא קריאת שמע! אבל למרות זאת 

הריחו מהם שהם לא קראו באותו היום 

קריאת שמע! לא כל אדם יכול להריח 

זאת... כנראה לאותו הילד היתה נשמה 

 גבוהה...

 אין זו שלימות!

כתב המהר"ל )תפארת ישראל פרק 

כ'(: כאשר לא קיים מצות עשה, אף על 

 טור... לא קנה שלימות.גב שהוא פ
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זה מה שהפריע לאותם טמאים. אנו 

שואפים לשלימות בעבודת ה'. מצוה 

שלא קיימנוה מפני שהיינו פטורים ממנה 

בנסיבות כאלה ואחרות, ואפילו 

מוצדקות, הגם שבבית דין של מעלה לא 

יענישו אותנו על כך, אבל לכלל שלימות 

 לא נגיע! זה מה שהפריע להם.

הזו אחר המצוות, זכו בגלל הרדיפה 

אותם טמאים שפרשת פסח שני ניתנה 

על ידם. הגם שייתכן שגם בלי זה היה ה' 

נותן לנו את מצות פסח שני, אך כעת 

 הם זכו שהמצוה תאמר על ידם.

 שבת שלום ומבורך!

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

 

אורייתא / הרב  פתגמי

 יוסף חיים אלבוים

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 נר מערבי

ֹלְתָך ַדֵבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבַהעֲ 

ֶאת ַהֵמֹרת ֶאל מול ְפֵני ַהְםנֹוָרה ָיַאירו 

 ַשְבַעת ַהֵמרֹות )ח, ב(

בגמ' )מגילה כא:( "דתניא, אל מול פני 

יאירו, מלמד שמצדד פניהם המנורה 

כלפי נר מערבי, ונר מערבי כלפי שכינה, 

 ואמר רבי יוחנן מכאן שאמצעי משובח".

 כנגד ז' הכוכבים

נחלקו חז"ל האם המנורה היתה 

מונחת מזרח ומערב או צפון ודרום, ובזה 

תלוי מיהו הנר המערבי, האם הנר 

הראשון לצד מערב, או הנר האמצעי 

 ש"י שם(. )עיין מנחות צח: ובר

ואפשר לבאר, עפ"י הנזכר בקדמונים, 

שענין ז' קני המנורה מכוונים נגד ז' 

המאורות ברקיע השמים, ז' הכוכבים 

שצ"ם חנכ"ל, והם המשמשים המורידים 

מאור פני מעלה, להאיר על הארץ 

 הגשמית והנפשית.  

והנה כאשר נסדר קני המנורה נגד ז' 

הכוכבים כסדרם, נמצא שהקנה 

האמצעי הוא נגד חמה ואילו הקנה 

האחרון נגד לבנה, וידוע דברי חכמים 

שהחמה מרמזת על כח החכמה, 

ואותיות חמה וחכמה שוים, ואילו 

הלבנה מסמלת את הבינה המקבלת 

אורה מן החמה, ולבנה ובינה קרובים 

ן המנורה מסמלת באותיותיהם. כמו כ

את התורה שבכתב ושבעל פה, כח 

חכמה שבכתב וכח בינה שבעל פה, כי 

החכמה הם הדברים המקובלים מסיני 

ואילו הבינה להבינם לעמקם ולהוציא 

דבר מתוך דבר מתוך הנאמר והנכתב 

 בתורה. 

מעתה יובן על נכון, ששורש 

המחלוקת היא, האם הקנה אמצעי מציין 

הקנים הם כח  את מידת החכמה, ושאר

הבינה, ולכן הם פונים אליה, כמשתחוים 

אל הנר האמצעי. והנר האמצעי פונה 

כלפי שכינה, לומר שהחכמה מקורה 

מנותן החכמה, ומשם נשפע אל קני 

הבינה, שהם תוצאה מגוף המנורה, 

שהרי הקנים 'יוצאים ממנה', וכח הבינה 

 הוא תולדה מכח החכמה. 

רון אולם למ"ד שנר מערבי הוא האח

לצד מערב, הנה עיקר המנורה מצד 

הבינה. לצד לבנה. היא 'לפני ה'', ושאר 

הקנים תפקידם להאיר את כח הבינה. 

כאילו כל הנרות תפקידם בשביל הנר 

 המערבי שהוא העיקר.

עפי"ז תובן מחלוקת נוספת, במדרש 

תנחומא בפרשה הביא שני דעות, 

בתחלה )סי' ג( כתב שמשה נתקשה 

עד שאמר לו הקב"ה בעשיית המנורה 

להטיל ככר לאש ונעשה המנורה 

מאליה, לעומת זאת, )בסי' ו( כתב שאמר 

משה לבצלאל והוא עשה את המנורה, 

ל היית. נ"ב -ועל זה שאלו כלום בצל א

שנחלקו הדעות מי עשה את המנורה. 

נ"ב שאם המנורה מסמלת את כח 

החכמה, לא היה מקום לאדם בעשייתה, 

ה' נותן התורה, כי כח החכמה רק מאת 

ולכן כה דברי כאש והמנורה נעשתה 

באש, אמנם אם יסודה בכח הבינה הלא 

זהו כח האדם, ולכן היה צריך אדם 

לעשותה, אלא שמשה נתקשה בדבר, כי 

לא רצה הקב"ה שישיג שער הנו"ן 

בבינה, והוצרך בצלאל לעשותה, אלא 

שגם בצלאל לא השיג עשייתה מכח 

זה שאלו  הבינה, אלא מכח החכמה שעל

ל היית. ועיין תורת -משה כלום בצל א

העולה לרמ"א פט"ז י"ז מה שביאר 

 בענין. 

 

 כנגד ז' הרועים

אולם מצאנו מהלך נוסף בביאור נר 

מערבי, שהוא הנר השישי במנורה )עיין 

רש"י שבת כב:(. נראה שניתן להבין את 

הענין על פי מחלוקת נוספת. הנה ידועה 

בעת הרועים. הסתירה בזה"ק בסדר ש

האם נמנים בסדר אברהם יצחק יעקב 

יוסף משה אהרן דוד. או שנמנים כסדר 

 אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף דוד. 

יש שרצו לבאר שנחלקו האם נמנים 

כסדר תולדותם, שאז יוסף קודם למשה, 

או כסדר חשיבותם וסדר המידות, שאז 

מידת יסוד שישית. אלא שמלבד מה 

ים מצד הסדר, שאם שאין הדברים נכונ

נמנים כסדר תולדותם היה לו להקדים 

את אהרן למשה, הנה דוחק להעמיד 

 מחלוקת בסדר מאורעות. 

ונראה, שלכו"ע יסוד כנגד מידת 

היסוד, אלא שנחלקו היכן מקומה 

במנורה הטהורה. שחד סבר שנר מערבי 

הוא נר האמצעי, וממנו קני המנורה. 

היסוד דהיינו שמידת היסוד היא העיקר ו

של האדם, וכל המעלות האחרות הם 

תוצאות מהם, ולולי זה אין מקום לשאר 

המידות האחרות. הנה על הנזכר בדוד 

'אפרתי', ביאר הצדקת הצדיק, שמורה 

על מידת הקדושה שלו, וכן תואר אפרתי 

בכל מקום בתנ"ך. דהיינו שמידת יוסף 

היא מידת אפרים, היא היסוד לכל מידה 

 צאות חיים. נכונה, וממנה תו

אולם חד סבר, שלמרות שמידת 

היסוד היא אכן היסוד, והיא הנר 

המערבי, ועל ידה זוכה האדם להיות 

'לפני ה'', מכל מקום צורת המנורה, 

שהקנה האמצעי כנגד משה, וכל 

המעלות הם תוצאה של תורה. שרק 

אחר הדרגה בתורה, אז יש מקום לשאר 

המעלות של האדם כחסד וגבורה 

  וכדומה.

נמצא שבמנורה היא הדוגמא לסדר 

המידות הנכונות, והיכן הקנה האמצעי, 

 והיכן הנר המערבי של האדם. 

 

פינת ההלכה מאת מרן 

 הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן 

הראשון לציון הגאון רבי 

 יצחק יוסף שליט"א

נשיא בית הדין הרבני הגדול 

 ובעל ילקוט יוסף

 קדושת הכותל המערבי
: האם צריכים לנהוג בכותל שאלה

המערבי בכל ההלכות שיש לגבי בית 

הכנסת? האם לכל רחבת הכותל יש 

קדושת בית הכנסת? האם ניתן לערוך 

במקום שמחות, לאכול ולשתות? האם 

מותר להצטלם ליד הכותל המערבי? 

האם יש ענין שלא להפנות את הגב אל 

הכותל? והאם מי שמתקרב אל הכותל 

עת באבני הכותל גם ללא מותר לו לג

שטבל? וכן מי שמסייר במנהרות הכותל, 

שחלקן חצובות מתחת הקרקע לכל 

אורך הכותל, האם צריכים להקפיד על 

 אותם דברים שמקפידים בבית כנסת?

אמרו חז"ל במדרש )שמות  :תשובה

רבה, ב ב(: "מעולם לא זזה שכינה 

מכותל המערבי של בית המקדש", 

דבר רבה, יא ג, ואמרו עוד במדרש )במ

שיר השירים רבה, ב כב(: "'הנה זה עומד 

אחר כותל המערבי של  -אחר כתלינו' 

בית המקדש, שנשבע לו הקדוש ברוך 

הוא שאינו חרב לעולם", וברור שהמכוון 

לכותל המערבי שלנו, וכפי שהבינו כל 

 המפרשים.

בשו"ת הרדב"ז )ח"ב סימן תרמח( 

"שלא אוכל לצייר שתהיה השכינה 

יה בזמן הזה בכותל המערבי בין מצו

טומאת הגוים, ומה שאמרו שכינה לא 

זזה מכותל המערבי, דומה למה שאמרו 

)בבא בתרא כה ע"א( 'שכינה במערב', 

דהיינו במערבו של עולם, וצד מערב 

נקרא כותל מערבי, ומה שאמרו בשיר 

mailto:blu.israel@gmail.com
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השירים רבה, הנה זה עומד אחר כתלינו 

ון וכו', לפי שכותלי בית המקדש מכו

כנגד עולם העליון, וכותל מערבי מכוון 

כנגד השכינה, ולכן לא חרב עד היום 

הזה. וכך מבואר בירושלמי )ברכות פ"ד 

הלכה ה( שמקום הכותל המערבי סמוך 

לבית קדש הקדשים, שמכוון כלפי בית 

 מקדש של רקיע של מעלה.

אבל כל האחרונים תמהו על הרדב"ז 

שבית ודחו דבריו, שהרי גם הוא מודה 

המקדש בקדושתו עומד, אף על פי 

שנמצא ברשות הגוים בזמן הזה, כמו 

שכתב הרמב"ם )פרק ו מהלכות בית 

הבחירה( על פי הפסוק 'והשמותי את 

אף על פי ששוממין הן,  -מקדשיכם' 

בקדושתן הן עומדים, וכן משמע בדברי 

הרדב"ז עצמו )ח"ב סי' תרצא(. ואם כן 

הכותל הוא הדין והוא הטעם גם לגבי 

 המערבי ויש בו קדושה. 

ובילקוט שמעוני )תהלים, רמז תשי"ג(: 

"מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, למה 

מזמור שיר? כנגד בית מקדש של מעלה 

: ובית מקדש של מטה, אמר רב חסדא

אין מי שחולק שבית המקדש של מעלה 

מכוון כנגד בית מקדש של מטה". וזה מה 

שאמרו בגמ' )תענית ה ע"א(: "אמר 

הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים 

של מעלה עד שאבוא בירושלים של 

מטה, והיינו דכתיב 'ירושלים הבנויה 

כעיר שחוברה לה יחדיו'", כי הם 

ה שער מכוונים יחדיו זה לעומת זה, וז

השמים. וירושלים ומקדש שוות לענין 

קדושתם הנצחית מפני השראת 

השכינה, כמו שכתב הרמב"ם )סוף פרק ו 

 מהלכות בית הבחירה(.

ובפרקי דרבי אליעזר )פרק לה, הובא 

בפירוש רש"י על התורה, בראשית כח 

יט( שהמתפלל במקום מקודש זה, 

כמתפלל לפני כסא הכבוד של הקדוש 

 -הכותל המערבי  -ם ברוך הוא, שמש

פתח פתוח לרוחה לשמוע ולקבל 

תפלתם של ישראל, כמו שנאמר 'אין זה 

 כי אם בית אלוקים וזה שער השמים'.

ומכאן יצא המנהג הקדום מדורי 

דורות שמתפללים ושופכים צקון לחשם 

ורחשם ליד הכותל המערבי, שהוא שריד 

בית מקדשינו ותפארתינו, ואשר נוסד על 

 ושלמה המלך. ידי דוד המלך

ובילקוט שמעוני )שמואל ב רמז קמד(: 

"כתוב אחד אומר 'האתה תבנה לי בית', 

וכתוב אחד אומר )דברי הימים א יז( 'לא 

אתה תבנה לי הבית', אלא שאתה 

מיסדו ואין אתה משכללו". והוא כמו 

ע"א( שדוד המלך  שאמרו בגמ' )סוכה נג

חפר את השיתין של יסוד בית המקדש. 

והוא במקום שנקבע במשותף על ידי 

שמואל ודוד בהיותם עוסקים בנויו של 

עולם. וכמו שאמרו בזבחים )נד ע"ב(. 

ותחילת יסוד הכותל המערבי נעשה על 

ידי דוד, ולכן לא שלטה בו ידי צר ואויב, 

וכמו שאמרו בסוטה )ט ע"א(: "רננו 

ים בה' לישרים נאוה תהלה", אל צדיק

תהלה',  נוהתהלה', אלא ' נאוהתקרי '

אלו משה ודוד שלא שלטו שונאיהם 

 במעשה ידיהם.

רבי משה חגיז )בנו של רבי יעקב חגיז, 

שנה, והיה נכדו של הרב המגן(  330לפני 

בספר אלה מסעי כתב: וכותל זה לא 

נחרב מעולם, יען כי הוא בנוי ומיוסד על 

שבנה דוד המלך, שלא שלטה היסודות 

בהן ידי אויב כלל, כאשר עינינו הרואות 

שעדיין האבנים בקומתן ובצביונן 

עומדים, כאילו יצאו עכשיו מיד האומן 

האלוקי, אשר תקע ויסד כמעט בדרך נס 

שאינו בדרך הטבע לפי גובהן ועוביין, 

ומן הנמנע שיעשה כן על ידי בני אדם, 

מו שכתוב כי אם בסיוע אלוקי דוקא, וכ

ב ו ז( 'והבית בהבנותו'. וכן -)מלכים

האר"י ז"ל סמך ידו על הכותל המערבי, 

 עכ"ד.

 810-בספר חיבת ירושלים )לפני כ

שנה, מאמר מורא מקדש סימן ט( הביא 

דבריו והוסיף כי מה שאמרו שהכותל 

המערבי הנשאר הוא מימי שלמה, ואינו 

כל רוח מערבי רק חלק ממנו באורך נ' 

, והם תשע שורות אבנים אמה בערך

גדולות, והשורה העשירית בתוך הקרקע, 

ולא נראה ממנה אלא כטפח. וכן כתב 

באהבת ציון, שהכותל נשאר מבנין 

שלמה. על כל פנים היסודות הם מדוד 

 המלך, וכמו שכתב מהר"ם חאגיז הנ"ל. 

כיום, גילו עוד כמה נדבכים בעומק 

הכותל, והבנין החדש שנבנה על אבני 

שורות במספר, נבנה  81תל המערבי, הכו

על ידי השר הצדיק דורש טוב לעמו ר' 

משה מונטיפיורי, לשמירה ולהגנה מן 

הערבים הפראים שלא ירמסו ברגליהם 

הטמאות על אבני הכותל הקדושים, 

וכמו שכתב בספר מסעות ירושלים 

 )עמוד ס(.

עוד בענין קדושת המקום מבואר 

( על בדברי התוספות )ברכות לד ע"ב

דברי הגמ' שם שאסור להתפלל במקום 

פרוץ, ופרש"י שכשהוא במקום צניעות 

חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר, והקשו 

התוס' מהכתוב 'ויצא יצחק לשוח 

בשדה' )בראשית כד(, וביארו שיש חילוק 

בין תפילה במקום המקדש לסתם מקום, 

ותפילת יצחק היתה בהר המוריה, וכיון 

בנה נח מזבח  שהוא מקום קדוש ששם

לה', ושם נעקד יצחק, ומעולם לא זזה 

השכינה משם, אם כן אימת השכינה על 

המתפלל שם. וגם בזוה"ק )שמות דף ה, 

דף ל"ט ע"ב( מבואר שיש קדושת 

 השכינה במקום הכותל המערבי.

וקדושת מקום הכותל המערבי גורמת 

לבאים להתפלל שם להתעורר 

-בהתלהבות קודש ברשפי אש שלהבת י

, ולהתפלל בכוונה באימה וביראה, ה

יותר מבמקומות אחרים. ואשרי המכוין 

דעתו בתפלה זכה וברה לפני ה' יתברך, 

שאז מובטח לו שלא תשוב תפלתו ריקם, 

כמו שנאמר )תהלים י( 'תכין לבם 

תקשיב אזניך'. כלומר, אם סייעוהו 

משמי מרומים לכוין לבו בתפלתו, 

, ולהסיר כל המחשבות הזרות בתפילה

אז בודאי שאזני ה' כביכול קשובות לקול 

 תחינתו.

 חובת הזהירות בקדושת הכותל

לפיכך חובה קדושה להיכנס ליד 

הכותל המערבי ביראת כבוד ובכובד 

ראש, וחלילה להקל ראש כלפי הקודש, 

אסור להיכנס שם בגילוי ראש, בין 

אנשים ובין נשים נשואות, וכמו שאמרו 

 -רם יד במלך' חז"ל )סנהדרין קא ע"ב( 'וי

שחלץ תפילין בפניו, ופירש רש"י, שגילה 

ראשו לפניו. ועוד בגמ' )שבת קנו ע"ב( 

'כסי רישיה כי היכי דתיהוי עליה 

אימתא דשמיא'. והנשים מוזהרות 

ועומדות שבכל הליכתן חייבות ללבוש 

בגדי צניעות, וכל שכן שמוזהרות ביותר 

כאשר באות אל הכותל המערבי, שלא 

שלא בצניעות, לא תהא כזאת  יכנסו ח"ו

בישראל. מצוה להודיע לנשים את חומר 

הדברים בלשון רכה, ולמוכיחים ינעם 

ועליהם תבוא ברכת טוב. כמו כן, חובה 

קדושה מוטלת על האחראים על קדושת 

 –מקום הכותל המערבי, לעשות מחיצה 

 בין הגברים לנשים. -כמו שיש היום 

אסור לבוא ליד הכותל לשם ביקור 

של טיול, או לשם צילום בלבד, וכן אסור 

בהחלט לדבר שם בשיחה בטילה, כי 

המקום קדוש לתורה ולתפלה, ובודאי 

שעל יד הכותל המערבי לא גרע 

מקדושת בית הכנסת ובית המדרש. וכן 

אסור לאכול ולשתות ברחבת הכותל, 

במקום שנתקדש על ידי רבבות ישראל 

לתפלה. ואם עושים ברית מילה על יד 

כותל, אין לכבד שם בממתקים ה

ומגדנות, רק מחוץ לתחום הסמוך 

לכותל. וכן יש להימנע מעישון סגריות 

במקום זה, והמקיל ראשו בשיחה בטילה 

או באכילה ושתיה ועישון, עוונו גדול 

מנשוא, ועליו נאמר )ישעיה א יב( 'מי 

 בקש זאת מידכם רמוס חצרי'.

חייל הנכנס לכותל המערבי ונושא 

שק באופן גלוי, נכון וראוי שיצניע עליו נ

את הנשק מתחת למלבושיו ולא יראה 

החוצה מפני כבוד המקום, ואם אי 

אפשר לעשות כך מפני סיבה בטחונית, 

יש לו לסמוך על הפוסקים המתירים 

 להכניס נשק לבית הכנסת עם נשק גלוי.

ומצוה לנשק אבני הכותל ולחונן את 

ניה עפרה, שנאמר, כי רצו עבדיך את אב

ואת עפרה יחוננו. וכיו"ב אמרו בגמ' 

)כתובות קיב א(. אך אין לנשק את בניו 

וקרוביו בכותל המערבי, שאסור להראות 

חיבה ואהבה במקום קדוש כזה אלא 

 להקב"ה לבדו. 

גם כשיושב בכותל המערבי וקורא 

תהלים ומתפלל, לא ישים רגל על רגל כי 

זה דרך שחץ וגאוה, וכי זה בית קפה?! 

"ב מבואר בהגהות סמ"ק )מצוה יא( כיו
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בשם רבינו פרץ שזו דרך גאוה, והביא כן 

מרן החיד"א בספרו קשר גודל )סי' יב(, 

שלמי ציבור, בן איש חי ועוד אחרונים 

עי' בשו"ת הראשון לציון )ח"ב סי' טו(, 

 ילקו"י )הל' ביהכנ"ס(.  

הכותל המערבי זה חומת הר הבית 

וץ לחומת והעומדים לפני הכותל הם מח

הר הבית ולכן מותר להיכנס שם 

בנעליים, וכן מי שאינו טהור מותר 

להיכנס בלי טבילה לכותל המערבי. וכן 

אשה ויולדת מותרות. וכן מותר 

למתפללים על יד הכותל להכניס יד 

בתוך הסדקים שבין נדבכי הכותל, ויש 

מחמירים בזה, והמחמיר תבוא עליו 

 ברכה. אך צריך מאד להיזהר שלא

לנתוץ אפילו חלק קטן מאבני הכותל, וכן 

אסור לקחת מהעפר שבין נדבכי אבני 

הכותל, וזה איסור חמור. אך מותר 

לחתוך בזהירות עשבים הגדלים בין 

נדבכי הכותל, שיש בהן סגולה, כי 

 בעשבים אלו אין בהם קדושה.

 כניסה להר הבית

ויש להדגיש כי איסור חמור להיכנס 

י כולנו בחזקת להר הבית בזמן הזה, כ

טמאי מתים, והנכנס להר הבית וטומאתו 

עליו, חייב כרת, וקיי"ל קדושה ראשונה 

שקידש שלמה את בית המקדש, קידשה 

לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ובשל 

חומר האיסור אין להיכנס בכל שטח הר 

הבית, כי אין בידינו את הגבולות 

המדוייקות היכן מותר והיכן אסור. ועי' 

ראשון לציון )ח"א סי' יג, יד, בשו"ת ה

טו(. וכן אסור לטוס במטוס או במסוק 

מעל שטח הר הבית, שקדושתו בוקעת 

 ועולה עד לרקיע.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך 

ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 
8033050@gmail.com 

 

 חינוך

רשה / הרב חינוך בפ

 יחיאל מיכל מונדרוביץ'

מחנך, מנהל ת"ת, ומרצה 

 חינוכי

 נעימות בימינך נצח

כולנו מכירים את מעלת מלמדי 

התינוקות של בית רבן, עליהם דרשו 

חז"ל )ב"ב ח' ע"ב( את הפסוק בשלהי 

 ַככֹוָכַביםספר דניאל וַמְצַדיֵקי ָהַרַבים 

ְלעֹוָלם ָוֶעד. כאשר מלמד משתדל 

להקרין ולהאיר לתלמידיו, ככוכב נוצץ 

באפלה, שכרו הרבה מאוד, 'לעולם ועד' 

ממש. עד סוף כל הדורות נכפלות 

ההערכות והזכויות למעשיו של מלמד 

 זה, שזכה וזיכה.

מורים ומורות, מלמדים ומדריכות, 

עיקר העסקתם היא להיות 'המאורות 

הילד. ללמד תורה ולחנך הגדולים' עבור 

למידות טובות ויר"ש. ההוראה והלמידה 

הם 'השמש והירח', מאירים ומחממים, 

מגדלים ומצמיחים. אך לצד הלמידה, 

תוך כדי עבודת הקודש,  מפזרים הם 

הבזקי אור, ניצוצות זוהר, ככוכבים 

זערוריים. חיוך, מילה טובה, עצה 

והעצמה. זהרורים הללו, אשר על שמם 

ם המלמדים 'כוכבים', שאורם קט, קרויי

 נחרטים הם 'לעולם ועד'.

ניבאה ברוה"ק כבר בילדותה מרים 

שעתידה ַאָמה ללדת מושיען של ישראל. 

היא הביאה את עמרם לחזור ולשאת 

את יוכבד, ובעקבותיו עשו כך יהודים 

 -רבים. בכך זכורה היא לטוב בין 'ַאמֹות

ַאמֹות הבנין' של עמנו. בפרשתנו 

ציינים דווקא פעולה זעירה, קצרה, בה מ

'כיכבה' מרים ככוכב לעולם ועד. ַוַתָסֵגר 

ד ַמְרָים... ַשְבַעת ָיַמים, ְוָהָעם ֹלא ָנַסע עַ 

משנה במס' מביא  רש"יֵהָאֵסף ַמְרָים. 

)ט ע"ב( "מרים המתינה למשה  סוטה

שעה אחת שנא' )שמות ב ד( ַוֵתַתַצב 

עכבו לה ישראל ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק, לפיכך נת

נאמר עוד  תוס'שבעה ימים במדבר". ב

"לאו דווקא נקט 'שעה', אלא שליש שעה 

או רביע, דקתני בתוספתא מדה טובה 

מרובה ממידת פורענות על אחת חמש 

 מאות". רבע שעה! עשרים דקות!

כמה אורכת 'הפסקה' בחיידר? רבע 

שעה! עשרים דקות! מי יכול לשער את 

 ַמְקַדיש חלקהגודל השכר של המלמד ֶש 

לשינון נוסף עם תלמיד מתקשה או 

שיחה אישית עם ילד. כך גם המלמד 

 כלשחשובה לו אינטראקציה חיובית עם 

תלמידיו, ובכדי לחבור גם לתלמידים 

שטרם זכו למעמד בלימוד, מפעיל 

ומשתעשע עמהם על חשבון ההפסקה 

 !שלו

ככל שה'דברים הקטנים' זעירים 

עבור ילד, ועצומים  בעינינו, גדולים הם

בעיני הקב"ה. לא ַבְכַדי נמשלנו לכוכבים. 

הללו נראים קטנטנים ביותר, בקושי 

רקיע. אך כאשר מתנשאים -ניכרים בשמי

אל על, מכירים בגודלם ובעוצמתם. על 

, ולהגיע באוקיינוס החייםכל אדם לשוט 

בבטחה ליעדו. לעתים נעשה הים סוער, 

נושא מאבדים כיוון בלב ים. אזי, 

הקברניט את עיניו, מאין יבוא עזרו. 

מביט בכוכבים, והללו מסייעים לו 

בניווט, מכוונים ומיישרים. אך אבוי! 

חז"ל גם מלמדים )הוריות י( שיש 

להיזהר מכוכב שעולה פעם בשנים רבות 

והוא מטעה את הספינות ומשבש את 

הפלגתן. עלינו להיות ככוכב ַמְנֶחה, 

ילה ככוכב מציל ברגעי סער, ולא חל

 המותיר טעם מר, וגורם לאיבוד כיוון!

אני דולה משנות ילדותי, והנה 

המלמד שהכין לי בת"ת שתייה חמה 

כאשר גרוני כאב, וטמן ְבַכַפי סוכריית 

דבש. ועוד, כאשר הורי נסעו לחו"ל 

לשמחה משפחתית, נותרתי אני מאחור, 

מתגעגע. המלמד תיאם עם דֹוָדַתי 

לביתו לסעודת  שאבואשאירחה אותי 

, בשביל לרוממני ולעודדני! עליו שבת

 !ְלעֹוָלם ָוֶעדועל שכמותו נכריז ַככֹוָכַבים 

מבאר את  'שפתי חכמים'בעל ה

התוספות הנ"ל, שמרים הנביאה זכתה 

לשכר 'אחת לחמש מאות'. המתינו 

שעות, שבהם  861בעבורה שבעה ימים, 

 ְשַליֵשי השעה. הרי שקיבלה קצת 504

ממעשיה. וזאת כי זכתה גם בעבור  יותר

שהלכה ְוָרָצה לקרוא ְלַאָמה. שכר  הזמן

הליכה בידה! בשבוע הבא נלמד על 

 ימי הליכתםעונש המרגלים שכולל את 

במחשבת עבירה. מידה טובה מרובה, 

מלמד שמכתת רגליו למען תלמידיו, 

לבקרם בימי חוליים, להשתתף באירועי 

או שמחותיהם, להשיג חומר למידה 

לקנות פרס במקום מסוים. ובעיקר 

 בלילות, בחשכה, "וככוכבים בלילה".

ֹשַבע על הפסוק תֹוַדיֵעַני ֹאַרח ַחַיים 

דורשים חז"ל )ויק"ר ל'(  ְשָמחֹות ֶאת ָפֶניךָ 

'אלה שבע ַכתֹות של צדיקים שעתידים 

להקביל פני שכינה'. שואל המדרש, 

'ואיזו כת החביבה והנעימה שבהן?', 

קובעים 'אלו שמלמדין תינוקות ו

באמונה!' והם שמתברכים בסיפא דקרא 

! ככוכבים לעולם ועד! ְנַעמֹות ַביַמיְנָך ֶנַצח

 יהי חלקנו עמהם!

בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל 

מרצה  -מנהל  -מיכל מונדרוביץ', מחנך 

 חבר -

823ymm@gmail.com   

 

 חידות

שאלות  –חדוותא 

בפרשת השבוע /  לחידודא

 הרב בנימין צבי יהודה לוי
מח"ס לקוטי רש"י וליל 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת בהעלותך 
 5מי נזכר בפסוק אחד בפרשתינו  .א

 פעמים?

היכן מוזכר בפרשתינו "לימוד  .ב

 הלכה"?

אימתי נאמרה פרשת המועדות  .ג

 שבויקרא )פרשת אמור(? 

 כיצד מתפרש הלשון "עד"? .ד

משה רבינו איזו ממעלותיו של  .ה

מוזכרת ברש"י בפרשתינו )מחוץ לפרק 

 י"ב(? 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או 

 חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   
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* 

 תשובות ל'חדוותא' נשא 

 (?2היכן היו יתדות ומיתרים ) .א

 ( ְוֵאת ַקְלֵעישנא' )ד, כו לקלעים, .1

ֶשר ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶפַתח ַשַער ֶהָחֵצר אֲ 

ְוֵאת ַעל ַהַמְשָכן ְוַעל ַהַמְזֵבַח ָסַביב 

 ֵמיְתֵריֶהם.

, שנא' )ד, לב( ְוַעמוֵדי ולעמודים .2

 ַויֵתֹדָתם וֵמיְתֵריֶהם ֶהָחֵצר ָסַביב ְוַאְדֵניֶהם

ופירש"י ְלָכל ְכֵליֶהם וְלֹכל ֲעֹבָדָתם וכו', 

ויתדתם ומיתריהם. של עמודים, שהרי 

יתדות ומיתרי הקלעים במשא בני גרשון 

 ויתדות ומיתרים היו ליריעותהיו, 

ולקלעים מלמטה שלא תגביהם הרוח, 

סביב,  ויתדות ומיתרים היו לעמודים

לתלות בהם הקלעים בשפתם העליונה 

בכלונסות וקונדסין, כמו ששנויה 

 במלאכת המשכן: 

א בית המקדש ע"ש דוד מדוע נקר .ב

 1, 3המלך? והיכן מצאנו עוד כדבר הזה )

 בפרשתינו(?

)ז, א( ַוְיַהי ְביֹום ַכּלֹות ֹמֶשה  .1

 ְלָהַקים ֶאת ַהַמְשָכן וכו' ופירש"י כלות

משה. בצלאל ואהליאב וכל חכם לב 

עשו את המשכן, ותלאו הכתוב במשה, 

לראות תבנית כל  לפי שמסר נפשו עליו

כמו שהראהו בהר להורות דבר ודבר 

לעושי המלאכה, ולא טעה בתבנית 

וכן מצינו בדוד, וכתב עוד ברש"י  אאחת.

לפי שמסר נפשו על בנין בית המקדש, 

שנאמר זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר 

לפיכך ב(, -נשבע לה' וגו' )תהלים קלב, א

ראה ביתך דוד  שנאמרנקרא על שמו, 

 א יב, טז(:-)מלכים

ֵני כה( ַוַיְקחו ְשֵני בְ )בראשית לד,  .2

לפי ופירש''י  ֲאֵחי ַדיָנהַיֲעֹקב ַשְמעֹון ְוֵלַוי 

 שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה: 

)שמות טו, כ( רש''י דבר אחר  .3

פי שמסר נפשו עליה אחות אהרן, ל

 נקראת על שמו:כשנצטרעה, 

א ה, לו( ְויֹוָחָנן -)דברי הימים .4

ת ֲעַזְרָיה הוא ֲאֶשר ַכֵהן ַבַביַ הֹוַליד ֶאת 

וכ' שם בפי' ֲאֶשר ָבָנה ְשֹלֹמה ַבירוָשָלַם: 

תלמידי רס"ג )המיוחס לרש"י( "מפורש 

                                                             
ובמדרש מצאנו עוד ג' דברים שמסר משה  א

נפשו עליהם ונקראו על שמו. שדרשו במדרש 

שמסר תנחומא )שופטים ה( שלשה דברים 

נתן נפשו משה נפשו עליהן ונקרא על שמו. 

שנאמר: ויהי שם עם ה' ארבעים  על התורה,

ונקראת יום וארבעים לילה )שמות לד, כח(. 

עבדי  תורת משה שנאמר: זכרו על שמו,

שנאמר: נתן נפשו על ישראל, )מלאכי ג, כב(. 

ועתה אם תשא חטאתם וגו' )שמות לב, לב(. 

עמך ונקראו על שמו, שנאמר: לך רד כי שחת 

שנאמר:  הדינין, )שם פסוק ז(. נתן נפשו על

ויך את המצרי, ויצא ביום השני וגו', ויאמר 

יד(. -מי שמך לאיש שר ושופט וגו' )שם ב, יב

לפיכך נקראו על שמו, שנאמר: וירא ראשית 

עם ישראל  ה' עשה ומשפטיו צדקתלו וגו' 

 )דברים לג, כא(. 

בסיפרי ירושלמי כך, וכי הוא לבדו כהן 

בימי שלמה, והלא גם שאר כהנים כמו 

כן כהנו, אלא לפי שמסר נפשו על 

קדושת הבית שלא הניח את עוזיהו 

טיר" וע"ז מובא בתוס' )יומא ט. ד"ה להק

ולא שמשו( והר''ר יעקב בש''ה אמר לנו 

דעזריה בש''ר יקותיאל הלוי מורמיש''א 

אלא היינו עזריה  לא היה בימי שלמה

ולפי שמסר נפשו על שהיה בימי עוזיהו 

כשבא עוזיהו לשרת  עבודת בית המקדש

וחירף אותו כדכתיב בדברי הימים )ב כו( 

 וכו' עיי"ש.  שמולכך נקרא על 

מתי נתמנו הנשיאים שהקריבו את  .ג

 חנוכת המזבח? 

במפורש מצאנו שהיו נשיאים כבר 

 שנא' )שמות לה, כז(בתרומת המשכן, 

 ֵאת ַאְבֵני ַהֹשַהם ְוֵאתְוַהְמַשַאם ֵהַביאו 

ַאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶשן: ופירש  "יַאְבֵני ַהַמּלֻּ

אמר ר' נתן, מה ראו נשיאים להתנדב 

בחנוכת המזבח בתחלה, ובמלאכת 

המשכן לא התנדבו בתחלה, אלא כך 

אמרו נשיאים, יתנדבו צבור מה 

שמתנדבים, ומה שמחסרין אנו משלימין 

אותו, כיון שהשלימו צבור את הכל, 

שנאמר והמלאכה היתה דים )שמות לו, 

ז(, אמרו נשיאים מה עלינו לעשות, 

את אבני השהם וגו', לכך התנדבו  הביאו

בחנוכת המזבח תחלה, ולפי שנתעצלו 

מתחלה, נחסרה אות משמם, והנשאם 

 כתיב:

ובאמת הלשון המופיע בפרשתינו )ד, 

, וְנַשיֵאי ָהֵעָדה לד( ַוַיְפֹקד ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן

נמצא כבר בפרשת המן )שמות טז, כב( 

י ֶחם ַמְשֶנה ְשנֵ ַוְיַהי ַביֹום ַהַשַשי ָלְקטו לֶ 

ְנַשיֵאי ָהֵעָדה ָהֹעֶמר ָלֶאָחד, ַוָיֹבאו ָכל 

ַוַיַגידו ְלֹמֶשה: אבל יש לדון אם מדובר 

 בנשיאים דפרשתינו.

 והנה עה"פ )ז, ב( ֵהם ְנַשיֵאי ַהַמֹטת,

 שהיו שוטרים עליהם במצריםכתב רש"י 

והיו מוכים עליהם, שנאמר ויכו שוטרי 

ו', ע"כ. ואילו בזקנים ג"כ בני ישראל וג

י נאמר )יא, טז( ֲאֶשר ָיַדְעָת ַכי ֵהם ַזְקנֵ 

ר ָהָעם ְוֹשְטָריו ופירש"י אותן שאתה מכי

בעבודת  שנתמנו עליהם שוטרים במצרים

פרך, והיו מרחמים עליהם ומוכים על 

ידם, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל, 

עתה יתמנו בגדולתן, כדרך שנצטערו 

כ. וא"כ צ"ב שהזקנים נתמנו בצרתן, ע"

רק אח"כ ואילו הנשיאים היו כבר 

 נשיאים לכה"פ בתרומת המשכן.

והנה אמרו חז"ל )במדבר רבה פרשה 

יב אות טז( ויקריבו נשיאי ישראל, שומע 

אני שהיו הדיוטות ונתמנו, תלמוד לומר 

)במדבר ז, ב(: ראשי בית אבתם, ולא 

ראשי בית אבות, אלא אף נשיאי שבט, 

הם  הוא דכתיב )במדבר ז, ב(: הדא

הם  נשיאי המטת, נשיאים בני נשיאים.

נשיאי המטת, הם שהיו ממונים עליהם 

במצרים )שמות ה, יד(: ויכו שטרי בני 

ישראל וגו', )במדבר ז, ב(: ע"כ. ולכאו' 

 משמע שהיו נשיאים כבר במצרים.

איזה לשון בפרשתינו נקרא ע"ש  .ד

 חלק מכלי המשמיע קול?

ראים ע"ש שבתוכם הזגים, הנק

החרצן כענבל בפעמון, שנא' )ו, ד( ֹכל 

ַיַין ְיֵמי ַנְזרֹו ַמֹכל ֲאֶשר ֵיָעֶשה ַמֶגֶפן הַ 

ֹלא ֹיאֵכל: רש"י  ְוַעד ָזג  ֵמַחְרַצַנים

זג. הם הקליפות חרצנים. הם הגרעינין: 

 :שמבחוץ, שהחרצנים בתוכן כענבל בזוג

ובחז"ל מצאנו ב' דעות בדבר, )נזיר 

:( אלו הן חרצנים ואלו הן זגים, לד

החרצנים אלו החיצונים, הזגים אלו 

דברי רבי יהודה. רבי יוסי הפנימים, 

 אומר, שלא תטעה, כזוג של בהמה,

והפנימי עינבל. ופי' התוס' החיצון זוג 

)שם( ולאפלוגי הוא דאתא ופירש 

המקרא להיפך שהזגין אלו הקליפה 

החיצונה וסימן שלא תטעה כזוג של 

בהמה החיצון נקרא זוג כן בענבים 

 החיצון נקרא זוג:

עוד כתב בתוס' )עבודה זרה לד. ד"ה 

התרגום מוכיח כר' החרצנים והזגין( "ו

דאמר זג הוא הקליפה דמתרגמינן יוסי 

מחרצנין ועד זג מפורצנין ועד עיצורין 

והקליפה החיצונה הנסחטת היא שראויה 

והניח ר' יוסי סימן לדבר במשנה לעצור 

זוג ועינבל כי הזוג הוא מבחוץ והעינבל 

מקשקש בתוכו, וכן פעמון מתרגמינן זגא 

שהפעמון הוא החיצון שהעינבל בתוכו, 

וכן סתם התלמוד קורא הפנימי חרצן עד 

שיזרע חטה ושעורה וחרצן )חולין דף 

 פב:( והגרעינין הוא הזרע", ע"כ. 

היכן נרמזו האבות? והיכן נרמזו  .ה

 האמהות? 

בקרבנות ו נרמזהאבות  .1

 , שנא' )ז, כא( ַפר ֶאָחד ֶבן ָבָקרהנשיאים

ה: ַאַיל ֶאָחד ֶכֶבש ֶאָחד ֶבן ְשָנתֹו ְלֹעלָ 

שנאמר פר אחד. כנגד אברהם  ופירש"י

איל  בו ויקח בן בקר )בראשית יח, ז(:

וגו' )שם אחד. כנגד יצחק ויקח את האיל 

והכשבים כבש אחד. כנגד יעקב כב, יג(: 

)שם ל, מ(: וכן כתב רש"י הפריד יעקב 

בקרבנות הרגלים )כח, יט(, )ועיין 

בתרגום יונתן עה"פ )ויקרא כב, כז( שֹור 

שביאר שם שהם אֹו ֶכֶשב אֹו ֵעז ַכי ַיָוֵלד 

 כנגד ג' האבות(

בהעדר נרמזו  והאימהות .2

שנא' )ה, טו( ֹלא  הלבונה ממנחת הסוטה,

ַכי  ְלֹבָנהְוֹלא ַיֵתן ָעָליו ַיֹצק ָעָליו ֶשֶמן 

ֹון: ַמְנַחת ְקָנֹאת הוא ַמְנַחת ַזָכרֹון ַמְזֶכֶרת עָ 

שהאמהות ופירש"י ולא יתן עליו לבונה. 

אל גבעת  נקראות לבונה, שנאמר

)שיר השירים ד, ו( והיא  ,בהלבונה

 פירשה מדרכיהן.

                                                             
ונדרש מעט כפי מיעוט ערכנו לבאר מה  ב

 "לבונה". שנקראו האימהות ע"ש

, "שכשם ללבנהדהנה ישראל נמשלו 

שהלבנה אין לה אור מעצמותה, רק תאיר 

מאור השמש, כמו כן ישראל אין להם שום 

אור זולת אורו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר 

ד' אלקים''. וכשם שהלבנה  ''שמש ומגן
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חידות  –מאל"ף ועד תי"ו 

על הפרשה עם פירוש 

רש"י / הרב מתתיהו 

 הלברשטט
באותיות לפרשת חידות 

 השבוע
 אות א'

 מי חטאת.

 מטרת ה'משכן'.

 תואר לערב רב.

 גובה לבו של אדם מהארץ.

 לשון רפואה במצורע דוקא.

* 

 אותיות א'ב'

הסיבה שגרם לבני ישראל להתגאות 

 בדברם על ה'.

* 

 אותיות ב'א'

 מי תקע בחצוצרות.

* 

 אות ב'

 לכפרתם, הוצרכו הלוים להתגלח.

 החטאת..על מי כיפר פר 

מכאן להקריב פסח אפילו בשבת ואפילו 

 בטומאה.

איפה נשאל שאלתם של האנשים 

 הטמאים.

מבקשה זאת למדנו שבקשו עלילה ולא 

 באמת.

 קריסט"ל. -שם אבן טובה 

 מילה הכתובה בכינוי מתיקוני סופרים. 

* 

 אות ג'

 פרשת פסח מדבר )אין מוקדם וכו'(.

                                                                       
תחשך ותאיר, כמו כן ישראל, כמו שאנו 

אומרים בברכתה: וללבנה אמר שתתחדש 

עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים 

להתחדש כמותה''. )לשון ערוה"ש או"ח תכו 

אות ב( ונראה דהדבר שייך למה שנקראו 

ישראל רעייתו של מקום, שגם האשה נמשלה 

 ללבנה כלפי בעלה. 

הנה באמהות נאמר שהיה "ענן קשור ו

וברכה בעיסה", וה"ענן קשור" היינו השראת 

השכינה, וה"ברכה בעיסה" יתבאר כפי שאמר 

אליהו הנביא על האשה )יבמות סג.( "אדם 

מביא חיטין, חיטין כוסס, פשתן, פשתן לובש, 

לא נמצאת מאירה עיניו ומעמידתו על 

והיינו שהאשה מופקדת על הלחם  -רגליו"

בבית והיא מעמידה אותו על רגליו, ש

והאמהות שהיו מופקדות על העיסה של 

 האבות, בזכותן הייתה ברכה בעיסה.

למנחות וללחם היא אזכרה הלבונה והנה 

, ששניהם הם קרבנות של "לחם", וא"כ הפנים

נוכל לומר שהיא כנגד האמהות שהן 

מופקדות על הלחם,א"כ נוכל לומר דלכן 

לבנה, הדומה ל ונהלבנקראו האמהות ע"ש 

דהאמהות היו גם נשים לאבות, וגם השורש 

 של מעלת כלל ישראל כלבנה. ודו"ק.

 יכול יעשה פסח באמצע השנה.

 5בע משה כמה זקנים מכל שבט על ידו ק

 .6או 

 .הנער''וירץ 

 לשון ויפריח. 

* 

 אות ד'

באלו 'קח את הלוים' וכן 'ולקחת אותם 

 אל אהל מועד'.

 שבט שהשיבו אבדות.

פרישות שמשה נהג שאהרן ומרים לא 

 נהגו.

 תכלם שבעת ימים )ולא י"ד יום(. 

* 

 אות ה'

 פר חטאת לעבודה זרה.

 (.2תפקידם של משה ואהרן בענין הלוים )

 אות שנקודה עליה לדרשה.

תפקידם של בני גרשון ומררי שנסעו לפני 

 קהת. 

* 

 אותיות ה'ו'

פסוק זו אחד מארבעה שרבי עקיבא דורש 

 ור"ש חולק. 

* 

 אות ו'

 שבחו של אהרן. 

 ללמד על פסוקי שופרות בר"ה.

פרשיות שאינו במקומו )מילה הראשונה  2

 ה בוי"ו(.מתחיל

על מה נענשו הזקנים הראשונים למות 

 )מתן תורה( ו'.... ו' ו'.

 הדיבור שנאמר למשה לפרוש מן האשה. 

* 

 

 אות ז'

פרשת פסח שני היה ראוי לאמר על ידי 

 משה אלא: 

* 

 אות ח'

רגשי אהרן כשראה שהוא לא נמנה על 

 חונכי המזבח.

המספר שנאמר 'בני ישראל' בפסוק ואתנה 

 ד ח' ח' תורה.וכו', וכנג

 מצות שבפסח שבגופו.

 לשימוש של משה בלבד )נגנזו(.

 יתרו.

 בלי מצות.

לא כן עבדי משה –נבואת שאר הנביאים

(2 .) 

* 

 אות ט'

 כבסו בגדיהם.

 ירד המן עליו.

 תנאי לזקנים שיקבלו ט'. 

* 

 

 אות י'

 אבר גדול במנורה.

מילה ברך כלל לשון עתיד וכאן לשון 

 הווה.

עליו כמין קורה כסימן  המחנה שהענן עלה

 למסע.

 .שנהאו חודש או 

המילה שמלמדת שנבואתם לא פסקה או 

 לאותו יום בלבד. 

* 

 אות כ'

עונשו של האיש הטהור ובדרך לא היה 

 וחדל לעשות הפסח.

אלו נענשו למות מיד הבשר עודנו בין 

 שניהם )לפי המכילתא(.

 בקשת יהושע בן נון על אלדד ומידד.

 אה'. בגימטריא 'יפת מר

* 

 אות ל'

מטרת שנות הלוי מבן חמש ועשרים ועד 

 בן שלושים.

 זמן מראה אש לענן.

 מקור ל'זכרונות' של ר"ה.

 לחלוח. 

* 

 אות מ'

 קנה האמצעי.

דוגמא לתגלחת הלוים= מ' מפני שחשוב 

 כמ'.

פוסל לעבודת הכהנים ולא פוסל לעבודת 

 הלוים.

 מצות על גופו של פסח ממקום אחר.

 על המשכן בזמן החנייה. הוריד את הענן

 .מספר''ימים 

 תקעו בחצוצרות בפני מ' שהיה כמו מ'.

 החצוצרות והמנורה.

 'אני ה' אלוקיכם'.

 חטא בגללו לא נכנסו לארץ בדרך ג' ימים.

 מחפשים עלילה לפרוש מאחרי המקום.

 נבואת אלדד ומידד מ' מ' יהושע מ'.

 חגרים ועצלים. 

* 

 אותיות נ'מ'

 את המנורה. עשהכן 

 (. 2סיבות של יתרו לחזור לארצו ומולדתו )

* 

 

 אות נ'

 עבודת לוים שכשר בו אחרי בן חמישים.

קריאתם בשתי תקיעות בחצוצרה אחת 

 )ואם באחת יתקעו(.

 לשון בקשה.

 משל לנבואת הזקנים מכוחו של משה. 

* 

 אות ס'

 צורת הענן כסימן לחנייה.

 . העדה''למקרא 
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* 

 אות ע'

 הנרות ע' שתהא ע'.שיעור מצות בהדלקת 

 אות לכל המסעות.

 כך אומר תלמיד המובטח לשמוע מפי רבו.

 כמה ימים פחות משנה היו בסיני?

 על המן נאמר ומי שאמר זה לא אמר זה.

 .למשפחותיו''בכה 

 שפל וסבלן. 

* 

 אות פ'

 תנוחת ששת הנרות.

 אבר דק במנורה.

 לשון 'פטר' רחם.

 מדבר ששם קברות התאוה.

 גלוי השכינה להודיע שיפה עשה משה. 

* 

 אות צ'

 מלחמה צ' הצ'. 

 קרבן הנאמר עליו 'על עולותיכם'. 

* 

 אות ק'

 צורת הענן בזמן המסעות.

 עמוד והמתן.

י"א השפלים שבהם וי"א הקצינים וגדולים 

 שבהם.

 .CUCUMBERSקוקברי"ש 

 פרור.

 הזמנה לפורענות.

 אופי תפילת משה על מרים שלא יקנטרו. 

* 

 אות ר'

 תואר לנשיאים.

 אבי חותן משה.

באיזה מספר מסע חטאו המתאוננים אחרי 

 יציאתם מסיני.

 . העם''ויהי 

* 

 אותיות ש'ר'

מספר הפחות להשראת השכינה ה

 ...  ש' ר' ש'בישראל 

* 

 אות ש'

 .ש' ש' ש'ויעש כן אהרן 

פוסל לעבודת הלוים ולא פוסל לעבודת 

 הכהנים.

 )מה אמר(. ביד משהעל פי ה' 

 על פי כמה היו נוסעים?

בתוך הארון שהלך לפניהם דרך שלשה 

 ימים.

מספר ענני כבוד כתובים במסעות כנגד מה 

 שהיו. 

 בלי עמל. –לשון טיול 

תפקיד הראשון הידוע לנו של שבעים 

 הזקנים כשהיו במצרים.

 מספר כללי בלי לספור הפרט.

 ללמד שנקראו כל אחד בדיבור אחד. 

* 

 אות ש'

 חטאת ציבור בעבודה זרה.

 מפניך'.  משנאיך'וינוסו 

* 

 אות ת'

 גילוח הלוים.

שלשתם כנגד בני קהת ובני גרשון ובני 

 מררי.

 (. 2קולות החצוצרה למקרא הנשיאים )

 (.2קולות החצוצרות למקרא הסנהדרין )

 (.3קולות החצוצרות למסעות )

 אהרן ביקש ממשה שיעשה לטובת מרים.

 בקשה.דרך ארץ לפני 

 

 (בפורמט הרחב פתרונותה)

 

 

 

 סיפור

מאורי אור / הרב זאב 

 קופלמן

 מסע לעולם שכולו טוב

היה זה ביום ר"ה תרצ"ט בבית 

המדרש של חסידי קרלין בעיר קרלין 

תפילת שחרית התנהלה לה כתיקנה 

המקובלת והייתה  במתכונת הקרלינאית

מלווה כרגיל בברקים ורעמים בקול גדול 

ולא יסף בייחוד כאשר עמדו החסידים 

בהמנון ההמלכה 'המלך' שם גם אלו 

שאינם נמנים על חסידי קרלין נוהגים 

לשאוג במלוא גרונם אזי שהקולות 

וברקים הרעידו את כתלי בית המדרש 

שאף הם זכו אפוא לדעת מיהו זה מלך 

 הכבוד.

נסתיימה קריאת התורה החלו  כאשר

החסידים מכינים נפשם בסילודין לסדר 

תקיעת שופר נוסח קרלין תוך כדי 

שהשקט שלפני הסערה מנסר בחלל 

האוויר והנה לפתע נצפתה דמותו 

הקדושה של הרבי עולה על הבמה עטוף 

בשיראיו פניו להבים וכל חזותו כשל 

 אחד הכרובים הצחים אשר במרום.

ביד החסידים לעכל בטרם היה סיפק 

את אשר רואות עיניהם כמבין 

הערפילים שומעים הם את קולו של 

הרבי הזועק בדם ליבו בשפת האידיש 

'תקיף במלוכה' ריבונו של עולם הראנו 

 נא את תקיפותך.

'מלפנים' הוסיף הרבי להשמיע את 

קריאת ההצלה שבקעה היישר מקירות 

ליבו השותת דם עד גדותיו 'היה לנו את 

ד הקדוש מקוזניץ שהיה מבטל את המגי

הגזירות אך כעת נותרנו לבדינו דם 

ישראל נתון לביזה ולמשיסה באין מי 

שיעמוד בפרץ לבטל מעלינו כל מיני 

 גזירות קשות ואכזריות'.

מאליו מובן כי ה'תקיעת שופר' 

אשר  –שלאחר מילים כדרבנות אלו 

הבהירו באורח חד משמעי בדרך העזה 

אף הצדיקים בעלי והברורה ביותר כי 

הכוחות הרוחניים הטמירים עומדים 

באזלת ידיים ולא נותר להם על מי 

 –להישען אלא על אביהם שבשמיים 

הייתה לעילא ולעילא מכל ברכתא 

ושירתא ה'קרע שטן' לבש אפוא 

משמעות כבדת משקל ומאוימת ביותר 

כאשר הרבי הקדוש ביטא במטבעות 

לשון חדים ביותר שיד השטן על 

ונה ואין בנמצא צדיק כה גדול העלי

שיוכל לגרשו בהינף מוצא פיו אל עמקי 

 פי נוקבא דתהומא רבה.

הגישה ה'עזת פנים' כביכול בה פנה 

לא נבעה מכפי שניתן  ,רבינו אל בוראו

היה לסבור בהשקפה ראשונה מהבעת 

טרוניא כלפי שמיא ח''ו אלא שניתן אולי 

להטעים זאת לאור מה שהתבטא פעם 

פי אדם עבדקן שנקלע לבית רבינו כל

מדרשו וניגש לפני התיבה כשליח ציבור 

 'לאבא לא מדברים כך...'

על אותו משקל ניתן לומר שאם על פי 

השקפתו של רבינו לאבא אין מדברים 

בצורה יבישה ורשמית משל קוראים 

פרוטוקול של גזר דין והגישה כלפיו 

צריכה להיות מטבע הדברים בנוסח 

ביותר הרי ששורת הדין נותנת  ההימייש

שאף במקרה ההפוך בו קשה על הבן 

להבין את הנהגת האב הרי שאל לו 

להתפתל בניסוחים דיפלומטיים עדינונים 

-ושומה עליו אפוא להביע את כאבו

תביעתו באופן הברור ביותר שכן 

כשערוץ התקשורת הוא כה זורם אזי 

הבן המתחטא לפני אביו לא מחויב 

פנים של בן השופך ליבו בהכרח ללבוש 

כמים לפני אביו אלא לעיתים הבן 

המתחטא לפני אביו יושב ומבכה בפניו 

'תורה היא וללמוד אני צריך' ואי אתה 

יודע מה גדול ממה האם כשהחיטוי הוא 

במובן של ניקוז מוגלה או שהחיטוי נושא 

 אופי חיצוני של ביאה בטענות ומענות.

* 

ור לא מלבד רבינו היו אפוא באותו ד

יתום עוד כמה וכמה צדיקי אמת אשר 

צפו את פני הרעה והכינו את שומעי 

לקחם ואנשי סודם לקראתה אכן מה 
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נאווה ומה נאה זיו מראהו של אותו דור 

דעה העשיר בצדיקי קמאי אשר ידעו את 

אשר לפניהם וצפו בעיני בדולח מאירות 

 מסוף העולם ועד סופו.

יר לא נמנה כרוכלא את כולם ואך נזכ

בזאת מקצתם הלא המה מרנא החפץ 

חיים ר' אהרן קדוש ה' מבעלזא ומרן 

בעל הבית אברהם מסלונים שייחודם על 

פני חבריהם היה שבניגוד למנהג 

הצדיקים להצניע את ידיעותיהם בנעשה 

מאחורי הפרגוד בחגווי הסלע בסתר 

המדרגה הרי שאצל הללו נדמה היה 

לסובביהם הנמנים על בני הבינה כי 

טלה אצלם בעניין השואה הפרוכת נ

המבדילה בין עולם העשיה למאחורי 

והללו מצאו לנכון לשתף את  ,הפרגוד

סביבתם בשחור משחור אשר ניבא להם 

ליבם וכמובן שפשיטא ואין צריך לומר 

שאחרי ככלות הכול 'השיתוף' כביכול 

במאבק האיתנים המתרחש אי שם 

בשמי רום היה אפוא בבחינת 'מגלה 

 טפח ומכסה אלפיים אמה'.

 –הנה החפץ חיים הפשטן בהליכותיו 

ראות את כל אשר בדרך כלל נהג ל

הנהגותיו כהנהגות פשוטות וטבעיות 

ביותר של יהודי שהוא פשוט 'פשוט 

ונורמלי' המשתית את אורחות חייו על 

פי ציווי התורה במובנם הפשטני ביותר 

בלא לסטות מהם ימין ושמאל לדרך 

עיקש ופתלתול עד שפסקה עליו 

המליצה את פסוקה 'ישנם צדיקים שהם 

מקיים והחפץ  בבחינת צדיק גוזר והקב"ה

חיים לעומת זאת מעלתו היא שהקב"ה 

הרי שבנוגע  –גוזר והצדיק מקיים...' 

לשואה חרג כליל ממנהגו להציג חזות 

של בעלבו'ס ראדיני טיפוסי והיה מגלה 

נבואות של ממש ממה שנתגלה לא ללא 

 ספק מ'סוד ה' ליראיו'.

אם כי שה'חפץ חיים' נותר אותו 

נה בה 'חפץ חיים' בכל בחינה ובחי

התלבש וגם כאשר מצא מטעמים 

הכמוסים עימדו לחשוף מעט מידיעותיו 

אודות ל'מגעיו הישירים עם השמים' 

הרי שהוא גילה גילוים מרעישים ביותר 

וגלגל תחת לשונו את כל הנעשה תחת 

השמש ולמעלה מין השמש בנימה חפץ 

חיימי'ת פשטנית ביותר אשר שידרה 

פשטות תמימה החפה מכל מסתורין 

כביכול אמר הוא כעת שיחה מוסרית 

פשטנית על הליכות שבין אדם לחבירו 

ולא גילה דברים מכבשונו של עולם 

מאותם סוג דברים אשר נוהגים להזכירם 

בהבלעה תחת ההוספה 'והדברים 

 עתיקין'. 

  היה זה תלמידו המובהק ואיש סודו

השקט והמאופק ובעל  –ר' אלחנן וסרמן 

 הר משתהשנות –הנינוחות הנצחית 

ונדהם לנוכח נבואות זעם אלו שיצאו 

ויצא הוא  ,מפיו של הצדיק הרחימאי

אפוא מגדרו הנינוח באמירות בנוסח 

זני אילו ניתנה הרשות לפה לומר מה שא

שמעו ולא זר מפורש יוצא מפי קודשו 

של החפץ חיים הרי שהעולם לא היה 

 עומד בעוצמת שפע הגילויים הטמירים.

רק מה שהואיל מה שידוע בעולם זה 

ר' אלחנן להעניק טעימות קלות לאנשים 

שונים בהזדמנויות שונות שהחפץ חיים 

אמר עוד טרם פרוץ מלחמת העולם 

הראשונה ש'מלחמת גוג ומגוג תתחלק 

לשלושה חלקים החלק הראשון הוא 

שעומדת עוד זמן קצר לפרוץ מלחמת 

עולם והחלק השני הוא מה שכעשרים 

לחמת עולם שנה לאחריה תפרוץ עוד מ

שהמלחמה הראשונה תחשב לעומתה 

כמשחק ילדים והחלק השלישי הוא 

שלאחר שבעים שנה של חבלי משיח 

תפרוץ עוד מלחמת עולם שלעומתה 

המלחמה השנייה תחשב כמשחק ילדים 

של ממש ולאחריה תבוא הגאולה 

 המיוחלת'.

אגב אולי כאן המקום לציין מעניין 

מקובלת לעניין באותו עניין כי המסורת ה

דקות שתערוך  82מהגר"א אודות 

מלחמת העולם השלישית איננה עוד 

נבואה מיסטית של מחשבי קיצין 

שיוחסה בכפיה לאחד מגדולי ישראל 

אלא כפי שזכור לי בבירור שבדקתי 

היטיב את העניין וראיתי את המסורת 

מוזכרת בספרים שקדמו לשואה ששמם 

פרח מזיכרוני כשהאטום היה עודנו 

יו שאז אגב היו אלו שנים של בחיתול

טרום העידן בן ימינו בו העיסוק בחישוב 

קיצין נעשה אובססי אצל הוזי ההזיות 

למיניהם בעלי החוש המסחרי המוצלח 

יותר או פחות וכיום לדאבון כל לב 

חושב נהיה זה עניין פופולרי למדי ליצר 

אפוא 'נבואות משיחיות' של גדולי 

זיון וקצף ישראל בכוח הזרוע ו'כדאי בי

  בעבור בצע כסף'.

 

מתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני הגהה ועריכה )או אחד מביניהם(, בדחיפות דרוש אספקלריא ל
 בשבוע רבע שעהכ

  gmail.com@2248228 בהקדם לכתובתנא לפנות המעוניין )בעל היכרות מוקדמת או קורא חדש( 
 תודה רבה!
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