
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ב"יר| גליון  הצות שתפר

 

 גאלד מיט קאסטענעס מאכן זיי זאלסט

 (.יג, חכ) ועשית משבצות זהב

[ זצ"ל: רבי יצחק אייזיק מזידיטשובשמעתי מאאמו"ר הרה"ק מוהרי"א ]

שפעם אחת בליל שבת קודש פרשת תצוה לא אמר הרה"ק ה'חוזה' 

דבר אבל  מלובלין חידושי תורה, אך אמר בזה הלשון: יש לי מה לומר איזה

אין מניחים לי, וכן בסעודת שחרית אמר גם כן בלשון הזה. ובסעודה 
 לפרש –שלישית אמר: עכשיו יש לי רשות לומר מה שהיה במחשבתי 

 - גאלד מיט קאסטענעס מאכן זיי זאלסט –"ועשית משבצות זהב" הפסוק 

 .ישראל לבני זהב מלאות תיבות תעשה

 זכרון אליהו

 

 לביאתו בשבת קודשה'דין תורה' ביום א' גילה את הסיבה 

 (.כט, חכ) ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו

זצ"ל שבת בשבת קודש  ה'אמרי חיים' מויזניץמסופר, בעת שהרה"ק 
בגליל הרבנות שלו ]כששימש כרב בעיירה ווילחוביץ, עוד בחיים חיותו של 

רי חיים' אביו ה'אהבת ישראל' זצ"ל[. והנה לשבת זו הופיע איש אחד שה'אמ

הכיר בו תיכף ומיד שאין תוכו כברו, ולא בא להסתופף בצלו להתחמם באור 

קדושת השבת, ובודאי מסתתרת איזה סיבה להופעתו. ומן הסתם יש לו דין 

 תורה עם אחד, ורוצה בזה להקדים ולהחניף לרב.

פיו בחכמה, ודרש את הפסוק  'אמרי חיים'בעת אמירת ה'תורה' פתח ה

רומז על מנהיג הדור שצריך לשאת על לבו "את  –אהרן"  שלפנינו: "ונשא

אלו  –שמות בני ישראל בחושן המשפט", היינו את ה"חושן משפט יודין" 

רוצים רק להתדיין בדין תורה ואינם מוחלים או מתפשרים עם חבריהם, ה
את האנשים האלה צריך המנהיג לזכור ולשימם "על לב" שלא ישכחם 

 יהם לראות היטב את מעשיהם והתנהגותם.ותהיה לו עינא פקיחא על

ואכן האיש הזה, אחרי שבת קודש ביקש הזמנה לדין תורה, והתבררה 
כוונתו למפרע שלכן הקדים ובא לשבת, כדי להתראות בפניי הרב ולהחניף 

 לו.

 אוצר אפרים

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
  מגדולי צדיקי הדור זצ"ל פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 הבעלי בתים כשומרי חינם והרב כשומר שכר...

 קדשיהם מתנת לכל ראליש בני יקדישו אשר הקדשים עון את אהרן ונשא
 ( .חלכח, )

 ק"הגה בעל של מתנגדו שהיהזצ"ל  איידליץ זרח ביר שהגאון מספרים
 פעם אותו הוכיח ,בעת שכיהן כרבה של העיר פראג ל"זצ ביהודה הנודע
 .הרעים מעשיהם ועלבפראג  עירו בני על יותר משגיח אינו מדוע, אחת

 החוב מונח העיר של הבית בעל בתור עליו שגם, ביהודה הנודע ענהו וכאשר
 מן פרס מקבל כבודו הלא ,ואמר זרח ר׳ כעס, עליו כמו וכיחת הוכח של

 מתנות לכל הקדשים עון את אהרן ונשא" בפירוש אומר והכתוב, העיר
 בני מן מתנות שמקבל האיש רק שאנו הקדשים ווןשע נמצא, "קדשיהם

 .העיר

בער  יאשע ר׳ הגאון גם מחזיק היה ביהודה הנודע בעל של ובשיטתו
 לדאוג עיר שבכל היראים בתים הבעלי על חוב לעולם באמתד, זצ״ל מבריסק

 בזה רק הוא והחילוק, העיר של הרב על כמו לדת הנוגעים יניםיענה כל עבור
 .שכר שומר הוא והרב חנם לשומר נחשבים 'בתים בעלי'שה

 תניינא( -)בספרו לבת"ל  הגה"ח רבי שמואל אלטער

 

 לפורים קטן:
 פורים קטן להפיס דעתנו

 קטן בפורים שסיפר לצ"ז מצאנז חיים רבי ק"הגה ר"דמוא בשם שמעתי
 הסעודה אחר כ"יוהרב בעש זצ"ל מסאסוב ליב משה רבימהרה"ק  מעשה

 בעני ופגע, ח"גמ לעשות מצוה איזה ת"השי לו יזמין אולי לחפש לשוק הלך
 לבית עמו והלך, הן העני אמר ש"יי לשתות רוצה אם אותו ושאל, אחד

 רצונך אם, ל"הנ ק"הרה לו אמר, ששתה ואחר. ש"יי סכו ליתן הוויוצ, הסמוך
 חזק ש"יי נמצא ששם הפריפינאציע אל עמי בא, וחריף טוב יותר ש"יי לשתות

 צ"הרה והיוצ, שמה ובבואם, עמו והלך, הן העני אמר, ביותר ומוטעם וחריף
, צ"הרה את העני שאל, ששתה ואחר. המובחר מן ש"יי כוס לו ליתן ל"הנ

, לו השיב צ"והרה, להפריפינאציע הראשון בפעם תיכף עמי הלכת לא מדוע
 . הנה בואך טרם לבך שתסעוד רוח נחת לך לעשות רציתי

 האלה שהימים פרים הק'מס שנודע הגם, ה"זללה מצאנז ק"הרה וסיים
 לנו יעשה ובודאי, הנס נתעורר ושנה שנה ובכל ודור דור בכל ונעשים נזכרים

 כעת ת"השי לנו נתן דעתינו להפיס כדי נםאמ, ל"הבע בפורים נסים ת"השי
 . הנס נתעורר היום שגם "קטן פורים"

 אמרי יוסף

 

 בשורה טובה לשוחרי תורה

 מבית היוצר של 'במשנת הפרשה'(-) במהדורה שניהבמשנת רש"י הספר  הופיע 

   0100510250 :מיוחד במחיר כמויות להזמנתכעת בחנויות הספרים המובחרות; 
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 הנר בשעת התפילהמצות הדלקת 

 . (כ, ז)כ תמיד נר להעלות
 אף, נר הדלקת יחסר לא שתמיד רמז מכאן

 מצוה מקום מכל, המקדש בית חרב הרבים שבעונותינו
 ויהיה, מעט מקדש שנקרא הכנסת בבית נר להדליק הוא

 במקום היא התפלה כי, התפלה בשעת ובוקר ערב דולק
 זו צוהשמ, לי וכמדומה. המקדש בבית הקרבנות עבודת

 כן גם כתוב, התפלה בשעת הכנסת בבית נר הדלקת של
' עמ התפילה פרק, אלנקוה י"לר) המאור מנורת בספר

:8: .) 
 מוסר( תוכחת חיים )בדרך ה"של

 
 

 הטעם ש'חסידים' נקראים 'עזי פנים'

)כח, לח(. אמרו חז"ל  והיה על מצח אהרן תמיד וגו'
 .)זבחים פח:( הציץ מכפר על עזות פנים עיי"ש

זצ"ל שאמר, לכן  החידושי הרי"מאיתא בשם הרה"ק 
קוראים לחסידים עזי פנים, כי שלמה המלך ע"ה קרא 

, ומאז ועד עכשיו ליצר הרע מלך זקן )קה"ר פר' ד, טו(
הזקין עוד יותר, ולהעיז לזקן כזה צריכים באמת לחוצפה 

חסידים הם באמת עזי פנים גדולים,  ולכן גדולה,
כזה, ולא שומעים לו והופכים מידה שמעיזים לזקן מופלג 
 זו לעבודת ה' יתברך.

 החדש –ליקוטי יהודה 
 

 ב' טעמים לבגדי כהונה לכוהנים

, ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 אהרן בגדי את ועשו' וגו לב חכמי כל אל תדבר ואתה

 (.ב-א, כח) לי לכהנו לקדשו
 הצורך על מראים ל"הנ המקראות ולכאורה

 לאהרן הנעשים הקודש בגדי השרד שבבגדי ועלתוהת
 את בנקל נמצא ראשון במבט אבל. מאחיו הגדול הכהן

 שהכתוב בשעה - לשני הראשון הכתוב שבין הסתירה
 לכבוד נעשים הקודש בגדי כי לנו מוכיח הראשון

 נעשו הקודש בגדי כי ומגלה השני הכתוב בא, ולתפארת
 זה המכחישים ביםכתו שני הם ולכאורה, לי לכהנו לקדשו

 .זה את
 ה"רע למשה כי. זה באופן לפרש יש צחות ובדרך

 בין כי הסוד את לגלות מותר לו, האדם מכל העניו
 כבוד של טעם גם יש הכהונה בגדי של השונים הטעמים
 כי ידע הוא אם גם, דקדושה ותפארת כבוד. ותפארת

 חשש אין, גבוה לצרכי חשובים ערכים הם ותפארת כבוד
 רחוק כי, חולין לצרכי ותפארת כבוד ויתבע הוא שיבוא

 לב חכמי לאחרים אבל. ממערב מזרח כרחוק מהם הוא
 מחשבת לצרף להם אסור, זה רז לגלות אסור להם, סתם
 לרדוף טעות לידי יבאו פן, שמים במלאכת ותפארת כבוד
 הונצטו לכן. חולין וצרכי דעלמא במילי גם הכבוד אחר

 הבגדים את שיעשו לב כמילח להגיד הגבורה מפי משה
 ".לי לכהנו לקדשו" זו עליונה נהובכו רק

 שבעת כל משה שימש במה: ל"חז דברי נבין ובזה
' הגמ כי והוא. אימרא בו שאין לבן בחלוק, המילואים ימי

 וסירב אדם מכל העניו' שהי ה"שמרע אפשר איך, מתמה
 במחזה וגם, וכבוד גדולה של משרה עצמו על לקבל
 אפשר איך', וגו" פרעה אל אלך כי אנכי מי" אמר הסנה

 כהן משרת עצמו על לקבל הזה האיש יאות שפתאום
 ?ישראל בשבטי ונכבדה גבוהה הכי המשרה, גדול

. אימרא בה שאין לבן בחלוק: התשובה באה זה על
 זמן יתקיים למען לבגד סביב שעושין השפה הוא אימרא

 לא' גוו סביב לפיו יהיו שפה" וכנאמר, יקרע ולא רב
 לא כאשר ה"ע רבינו משה אבל(, לב, כח שמות" )יקרע
 חשב, גבוהה משרה לאותה מתאים עצמו את מצא

 בכהונה משמש הוא שעה ולפי ארעי בדרך רק כי לתומו
 הטוב אחר יקח פקודתו כי מהראוי ויום יום ובכל, גדולה
 כהונתו כי דעוובי חלוקו סביב שפה עשה לא לכן, ממנו

 .שעה לפי רק היא
 דעת אמרי - ל"זצ מלובלין שפירא ם"מהר

 

 סגולה להבנת התורה להתפלל על הגאולה

 )כז, כ(.  ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך וגו' 
 זוהר בספר הובא מאמר דרך על הכתוב יתבאר רמז : "ובדרךהאוה"ח הק'רבינו כתב 

 גלות, אחד כותבז ממנו נגאלו מהם אחד כל ישראל של גליות' ד כי( ח בראשית) חדש
, יעקב בזכות' ג, יצחק בזכות נגאלו' ב, השלום עליו אבינו אברהם בזכות נגאלו הראשון

 אין ובמצות בתורה עוסקים שאין עוד כל כי הגלות נתארך ולזה משה בזכות תלוי' והד
  עכ"ל. ."..התורה מן בטלנים םעַ  לגאול חפץ משה

 האדם כשילמוד לי יב(: "נראה )אות דפרקא אגראכתב הגה"ק הבני יששכר בספרו 
 להתבונן דעתו יתעורר ז"עי, הגאולה על ויתפלל הגלות על יתמרמר, מבין ואינו דבר איזה

 ניצוץ הוא בתורה המתבונן הישראלי איש שבכל הדעת, תתבונן .. והנה.ידע שלא מה
 איזה בדעתו מבין אינו האדם וכאשר(, קאמרת שפיר משה[ קא. שבת] ל"כשארז) ממשה

, הגאולה על יתפלל וכאשר, שבתוכו משה בחינת של הגלות מגודל הוא הנה בתורה יןענ
 . ויתבונן וישוב רוחיה דאתתרך משה לבחינת גם גאולה מתעורר גאולה בחינת כשמתעורר

 בית נבנה שלא מי כל( י ,קלז תהלים במדרש) ל"שארז מה ותדע תשכיל והנה
 למנוחות הלכו עולם יסודי שלמים וכן יםרב הלא דקשה. נחרב בימיו כאלו בימיו המקדש

 חלקו אחד כל ק"ביהמ עת בכל שבונים באמת אבל, בימיהם ק"ביהמ נבנה ולא עולם
 התורה מבין אינו האדם כאשר כן על', וכו כאלו בימיו נבנה שלא מי וכל, לנשמתו השייך
 עונותיו על ה' אל ישוב הנה, חטאו מגודל נבנה לא עדיין שלו ק"ביהמ שחלק הוא בדעתו

 עכ"ל. ידע שלא מה פלאות ויראה דעתו ותתחזק הגאולה על ויתפלל הגלות על ויתמרמר
 לפרש מייזליש אבד"ק וייצען, הוסיף הירש להגאון רבי ( ב, שם) דצבי אגרא בהגהות

 והקשו, בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על כל המתאבל:( ל) בתענית ל"ז מאמרם בזה
 . תיכף רואה אינו ויראה דהרי יזכה לומר לו היה המפורשים
 בב״ב וכדאיתא התורה לימוד בזכות תהי׳ העתידה דהגאולה ידוע דהנה י׳׳ל, ולהנ״ל

 וכדאיתא ,עכשיו אקבצם מן הגלות[ –אקבצם ]אי ילמדו כולם  עתה כולהו תנו אי.( ח דף)
 משרע״ה, בזכות תהי׳ העתידה שהגאולה שכיון הטעם, שכ׳( תצוה פ׳) באור החיים הק'

 .עיי״ש, התורה מן בטלנים ַעם לגאול אינו חפץ על כן
 'זוכה הגאולה על המתפלל והיינו ירושלים' על המתאבל 'כל הכוונה יש לבאר ולפי״ז 

 וממילא, דפרקא האגרא כדברי עתה עד הבין שלא מה בתוה׳׳ק ורואה ר״ל שזוכה ורואה'
 דעי״ז, הנ״ל האוהחה״ק וכדברי, בשמחתה גם לראות יזכה בתוה׳׳ק ועי״ז הדעת מתרבה

 כנ״ל. הגאולה התקרבות גורם
עוד יבואר בזה כמין חומר מה שאנו מבקשים "יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה 
בימינו ותן חלקנו בתורתך" דלכאורה אין שייכות בין ב' הבקשות, ולפי דברי האגרא 

חלקנו דפרקא נפלאים הדברים, דעל ידי שיבקש ויתפלל על הגאולה יזכה ל"ותן 
 בתורתך" עכ"ד, ודפח"ח.

 
* 

רמז נפלא בפסוק )ישעיה א, כז( ציון זצ"ל אמר  רבי יוסף חיים זוננפלדזקיה"ק 
״ציון במשפט תפדה״ בגימטריא ״תלמוד ירושלמי״,  -במשפט תפדה ושביה בצדקה 

״ושביה בצדקה״ בגימטריא ״תלמוד בבלי״. לרמז שעל ידי עסק התורה יזכו לגאולה, וכמו 
)פ׳ תצוה( שמשה רבינו הוא יהיה מלך המשיח ואינו חפץ  אור החיים הקדוש ס׳שכתב ב

לגאול את ישראל כשהם בטלים מן התורה עיי״ש, ולהכי כשעוסקים בתורה יזכו שציון 
 במשפט תפדה.

 
* 

בריש פרשתנו בגודל חיוב לימוד התורה:  באגרא דכלהשכתב ונסיים בדברים נפלאים 
 והוא, התורה לימוד על בכאן ברמז להזהיר הכתוב ובא, רהלתו רמז דהמנורה ידוע הנה"

 הדביקות הוא התכלית עיקר הלא, ובלילה ביום בתורה לעסוק לי למה האדם יאמר לבל
 הבורא ובגדלות שכליות במחשבות מחשבתי את אדבק כן על, ה"ב סוף אין החיים בחיי

 אבל, בזה שגו שלמים וכן םרבי בעניינו שמענו וכבר, התורה לימוד במקום לי ויספיק, ה"ב
 אם, בשכלם י"בהש הדבקים הזך השכל לבעלי גם כי הקדושים מרבותינו קבלנו באמת

 חידוד ידי על השכל קמשוני להסיר התורה אור במתק שכלם ויחדדו גופם יכתתו לא
 ו"ח השכל יתמשך תורה בלא הזמן במשך כי, בטלה וסופה הדביקות תתקיים לא, התורה

 לי תנו וצועק צווארו עד במים שיושב למי דומה זה הרי בתניא הרב תבוכ, החומר אחר
 . " עכ"ל, עיי"שלקצר עת כי והבן, צמאתי כי מים

 

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

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשהדברים נפלאים על 

 

 שיחי' רייזל ןב שלמהר'  לזכותמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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יץ ָזָהב "(: לז-שמות כח לוכתיב ) יָת צִׂ ְוָעשִׂ
תּוֵחי חָֹתם קֶֹדׁש ַלה' ַתְחָת ָעָליו פִׂ ְוַשְמָת  .ָטהֹור ּופִׂ

ְצָנֶפת ֶאל מּול  יל ְתֵכֶלת ְוָהָיה ַעל ַהמִׂ אֹתֹו ַעל ְפתִׂ
ְהֶיה ְצֶנֶפת יִׂ  ".ְפֵני ַהמִׂ

הקושר "(: עד ב)מסכת שבת איתא ב
אמר רבא:  .ר. קשירה במשכן היכא הואיוהמתי

ההוא : אביי יהלמר שכן קושרין ביתדות אהלים. א
אלא אמר אביי: שכן  .קושר על מנת להתיר הוא

אורגי יריעות שנפסקה להן נימא קושרים אותה. 
אמר ליה רבא: תרצת קושר, מתיר מאי איכא 

וכי תימא: דאי מתרמי ליה תרי חוטי  .למימר
השתא  -שרי חד וקטר חד  קיטרי בהדי הדדי,

לפני מלך בשר ודם אין עושין כן, לפני מלך מלכי 
אלא אמר רבא ואיתימא  .עושין ב"ההמלכים הק

 ."רבי עילאי: שכן צדי חלזון קושרין ומתירין
וראיתי לרבינו כ"ק מרן אדמו"ר השפת אמת 

 שהקשה כאן קושיה עצומה: 
למה לא יליף קשירה מן  ,גם יש להקשות"
והתם לא  .יו קושרין אותו עם הפתיליםשה ,הציץ
 הוהכהן הי ,כן הדלעולם הי ,להתיר נתמל הוי ע

  ".פושטו ולובשו כשהוא מקושר
 

 תירוצי השפת אמת

השפת אמת מפלפל בקושייתו זו והוא 
 מעלה שני דרכים ביישובה:

נראה לומר דקשירה לא שייך אלא  הוהי"
וגם  ,הקשירה דייל כשמחבר שני חוטין יחד ע

 ,בשני חוטין ביחד השירת היריעות ביתדות היבק
בעצמו קשר לא מחייב,  חדאבל כשעושה בחוט א

תצוה(  רשתהחומש )פ רושולדעת הרמב"ן בפי
 ה( הילי המקדש ה"בכ לכותוהרמב"ם )פ"ט מה

קשר באותו הפתיל  הוע"כ הי ,רק פתיל אחד
לא  וונאגהאי בסופו כדי שלא יצא מן הנקב ובכ

)בסי' שי"ז ס"א( כ' בשם אך הרמ"א  ...מחייב
ריך וצ .חייב משום קושר חדהסמ"ג דגם בחוט א

דמציץ לא יליף דבגדי כהונה לא  הלדידי ומרל
 ".חשיב מלאכת המשכן

בתירוצו הראשון מתייחס השפת אמת 
למחלוקת הראשונים בנידון מספר פתילי 
התכלת שהיו בציץ, שלדעת הרמב"ם והרמב"ן 

ילו הראב"ד היה שם פתיל אחד ולא יותר, וא
בהשגותיו סובר כי היה שם יותר מפתיל אחד, 
ורש"י בפירוש התורה סובר כי היו שם ששה 
פתילים. ומהיות ואין קשירה בפחות משתי 
חוטים, הרי שלדעת הרמב"ם והרמב"ן אתי שפיר 

שכן מפני מה לא הוכיחו מקשירת הפתיל בציץ, 
 . קשירה בחוט אחד אינה נחשבת קשירה כלל

ברם השפת אמת עצמו מפקפק בתירוצו, 
שכן בסמ"ג מבואר שגם בחוט אחד שייך קשירה 

אבני נזר )ובהקשר לכך יצוין למה שהאריך ה
נסתפקתי אם קישר שני , 'קפ 'סיבשו"ת, או"ח 

'. גם יש אי חשוב קשר –ראשי חוט זה עם זה 
לעיין שאדרבה נילף מציץ שיש קשירה בחוט 

שחזינן שחז"ל  אחד, אלא שהא לא קשיא כיון
היה ברור להם מהי מלאכה, ורק מתוך אותם 
מלאכות בחרו את אלו שהיו במשכן. ומהאי 
טעמא אכן לא למדו שיתחייבו גם בקושר על 
מנת להתיר וכדומה, ודו"ק(. מה גם שלדעת 
רש"י והראב"ד, בוודאי שהקושיה במקומה 

 עומדת.
עוד תירץ השפת אמת, שאין הלימוד של 

מור אלא ממלאכות המשכן המלאכות בשבת א
חוזר  דווקא ולא מבגדי כהונה. והשפת אמת

וקובע כלל זה שוב בקטע הסמוך )ד"ה שכן צדי( 
שאין למדים מבגדי כהונה. וכיוצא בזה ראיתי 
שכתב בספר 'דברי יחזקאל' )סלבודקא. סימן ד 

"ואין לומר דילפינן מציץ או מאבני אות ב(: 
אותיות,  האפוד דהייתה שם כתיבה יותר משתי

זה אינו דכל המלאכות ילפינן מגוף המשכן 
 ממש ולא מכלי המשכן".

אלא שעניין זה של קביעת גבולות לימוד 
המלאכות מהמשכן כבר נפתח על ידי האבני 
נזר )שיומא דהילולא דיליה הוא ביום י"א אדר( 
בפתיחת ספרו 'אגלי טל', ושם העלה לחקור 
ן האם לומדים דווקא מעבודת בניית המשכ

. ועיין שם עצמו או אפילו מעבודת הקרבנות
שהביא שהוא פלוגתא דקמאי, שבעוד שדעת 
רש"י היא שאין למדים כי אם מהמשכן דווקא 
ולא מהקרבנות, הרי שמדברי רב האי גאון 
נראה שלמדים גם מעבודת הקרבנות, עיין שם 

 שהאריך בזה טובא.
ומשכך יש לדון אליבא דמחלוקת זו האם 

ובפשטות אין ם מבגדי כהונה. ניתן ללמוד ג
דברי השפת אמת והדברי יחזקאל עולים יפה 
כי אם לדעת רש"י שהלימוד הוא ממלאכת 
המשכן דווקא, וכשם שאין לומדים מעבודת 

. אולם הקרבנות כך אין לומדים מבגדי כהונה
לדעת החולקים, נראה שכשם שלמדים 

 מעבודת הקרבנות כך ילמדו גם מבגדי כהונה.
ין יש לדון בזה בכמה אנפי, אולם עדי

ובתחילה יש לדון האם מחלוקת ראשונים זו 
אמורה דווקא כלפי הלימוד מעבודת הקרבנות 
או אפילו כלפי הלימוד מכלי המשכן, כהשולחן 
והמנורה. ובתחילה יש לנו לידע שנחלקו 
הרמב"ם והרמב"ן האם כלי המשכן הם חלק 

 :לג"ע מבהשגותיו, הרמב"ן מהמשכן )וכך כתב 
והנה הם תשמישי קדושה. ולא הוכשר בעיני '

כ( שהם חלק "הטעם שכתב בו הרב שאמר )מ
לפי שאין הכלים חלק מן  ,מחלקי המקדש

'(. גם יש מקום לומר שאף הסוברים הבית
שאין לומדים מעבודת הקרבנות, אין זה אלא 
לפי שהם מלאכות החוזרות ומתחדשות תמיד 

עם ואינם דומים למלאכת המשכן שנעשתה פ
אחת, ולכן כלי המשכן הקבועים ועומדים 
יחשבו כמלאכת המשכן עצמה. ולפי זה יש 
מקום לדון האם בגדי הכהונה דינם ככלי 
המשכן, או שמא עדיין יש לחלק בין כלי 
המשכן, שהם חלק מהמשכן, לבין בגדי 
הכהונה, שאינם חלק מהמשכן. גם יש לציין 
 שהגדרתו ההלכתית של הציץ אינו כשאר בגדי

ולא , 'שמות כח  ,אבן עזראכהונה )השוה: 
הזכיר בפסוק הזה, שהוא סופר בגדי כהונה 
את ציץ נזר הקדש, כי אינו בגד. וקדמונינו 

'(, כך הזכירו, בעבור הרבים שמונה בגדי כהונה
שעל אפשרות הלימוד מהציץ יש לדון באנפי 

 .נפשה ולא כחלק מבגדי הכהונה
 

 מר''תרצת קושר, מתיר מאי איכא למי

ואנא אמינא דבר חדש ביישוב קושיית 
השפת אמת בהקדם מה שיש להתפלא טובא 

תרצת ': לאביי בסוגייתינו רבא בהבנת שאלת
, ולכאורה מה 'קושר, מתיר מאי איכא למימר

עניין זה לזה, ומהיכי תיתי סבר רבא שיש 
לדחות את הילפותא לקושר מחמת שאין זה 

ה וכי נשמע כדבר הזמספיק לגבי מתיר, 
שילפותא על מלאכה אחת חייבת לכלול עמה 

. ועל כרחנו מוכח גם ילפותא על מלאכה אחרת
שהקושר והמתיר היו באותה שהגמרא הבינה 

מלאכה במשכן, שהיה בה קשירה מחד גיסא 
. וראיה לדבר מכך והתרה מאידך גיסא

שהגמרא העמידה את דבריה בדיון זה על 
א הציטוט מדברי המשנה 'הקושר והמתיר' ול

 על 'הקושר' גרידא. 

ומשכך ברור שאף רבא בתירוצו 'קושרין 
ביתדות אוהלים' לא בא רק להביא את האופן בו 
הייתה קשירה במשכן, כי אם גם את האופן בו 
הייתה התרה במשכן, והוא שאכן היו מתירים את 
הקשרים הללו. כי אם לא כן, היה לאביי להשיב 

איכא לרבא 'ולטעמך, תרצת קושר, מתיר מאי 
למימר', ומוכרח שאכן רבא סבר כי מקשירת 

 היריעות ילפינן הן קושר והן מתיר.
ובכך יפתחו לנו שערי אורה לתרץ קושיה 

  נוספת עליה גם עמד השפת אמת על אתר:
קשירה במשכן היכא הואי כו' קושרין ' ראגמ"ב

לכאורה  '.ביתדות אוהלים כו' קושר ע"מ להתיר הוא
רק  ,מתקיים תמיד הידילמא הקשר ה ,מנ"ל הא

כשנועצין היתדות בארץ היו תוחבין היתדות בתוך 
 ". בהקשר כעין עניבה הנקב שהי

אולם לפי המתבאר עתה אתי שפיר להפליא, 
שכן אם תירוץ רבא הוא אכן גם על מתיר, הרי 
שרבא בדבריו גופיה אמר שהיו מתירים את קשרי 
היריעות. וזהו אכן מה שהקשה אביי לרבא, שאם 

ן נלמד גם מתיר מקשרי היריעות, הרי שאף אכ
קושר אי אפשר ללמוד מכך, שהרי זה קושר על 
מנת להתיר, ואילו אם נאמר שלא התירו את קשרי 
היריעות, שוב אין לנו כאן מלאכה אחת ממנה 
נלמד הן קושר והן מתיר. ושמחתי למצוא להגאון 
רבי יוסף בן ג'וייא בספרו 'טל אורות' )שלוניקי 

נא א( שאף הוא כתב כעין דברינו תקנ"ה, 
 האמורים, עיין שם בהרחבת הדברים.

ומעתה מתורצת הקושיה מציץ כמין חומר, 
שכן הגמרא ביקשה ללמוד את מלאכות הקושר 

ואם כי והמתיר מאותה מלאכה שהייתה במשכן, 
אכן קשירה בפני עצמה היינו יכולים ללמוד מציץ 

צת אולם היה קשה על כך כפי שהקשה רבא 'תר
 .קושר, מתיר מאי איכא למימר'

 
 עיון בקושיית הגרע"א

אגב אורחא, לכד נידוק טובא, הרי שאפשר 
ביסוד זה להמתיק קושיה עצומה שנתחבט בה 

שבת הגאון רבי עקיבא איגר על דברי רש"י שכתב )
המנוין באבות מלאכות,  -ואלו קשרים " (:קיא ב

דקתני הקושר והמתיר קשר של קיימא שאינו 
ו לעולם, דומיא דקושרי חוטי יריעות מתיר

 וכן כתב הרע"ב )שבת פט"ו מ"א(.  ."הנפסקות
והקשה הגרע"א בתוספותיו שהלוא אין זה 
הלא ה'הוה אמינא' שבגמרא, שכן רבא דחאו 

 בטענת 'תרצת קושר, מתיר מאי איכא למימר':
"וקשה לי, הא זהו דקושרים יריעות הנפסקות 

קא דעתך, ואחר כך אמרינן כן בפרק כלל גדול לסל
כדאמר ליה רבא 'תרצת קושר מתיר מאי איכא 
למימר' ומסקינן אלא וכו' שכן צדי חלזון וכו' לא 
צריך תו לההיא דקושרי יריעות אלא דבצדי חלזון 

 היה קשירה והתרה... וצריך עיון".
אלא שכבר הערנו מהיכי תיתי לכרוך קושר 
ומתיר יחדיו, ובארנו שסברת הגמרא הייתה 

דים את שתי מלאכות אלו ממלאכה אחת שלמ
שהייתה במשכן. ומעתה אפשר לחדש שלעולם 

, ומחמת כן הוא אכן הקשה אלא סברת אבייאין זו 
על רבא שאם הלימוד הוא מקשירת היתדות על 
כרחנו שגם התירו את הקשירות ואם כן הרי זה 
קושר על מנת להתיר, אולם רבא גופיה סבר 

תירו את קשירת כסברת השפת אמת שאכן לא ה
היתדות, ואכן אין הכרח לומר שהקושר והמתיר 
נלמדות מאותה מלאכה שבמשכן. ולכך, לאחר 
שאביי למד מאורגי יריעות הקשה עליו רבא: לדידי 
אכן אפשר למילף מינה, שכן אין הכרח שמאותה 
מלאכה ילמדו הן קושר והן מתיר, אולם לטעמך 

ה שהקושר והמתיר נלמדים מאותה מלאכה יקש
'תרצת קושר, מתיר מאי איכא למימר'. ועל כך 
סיים רבא ואמר, שאם אכן מבקשים ללמוד קושר 
ומתיר מאותה מלאכה הרי שאפשר ללמוד זאת 

 מציידי חלזון.
ויתכן שפיר שאכן רש"י היה סבור כדעת רבא 
שאין הכרח לומר שהקושר והמתיר נלמדים 

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

 התכלת בציץ?  קושיית השפת אמת: מפני מה אין לומדים 'קשירה במשכן' מקשירת פתילי 

 

 < < < <   'דהמשך בעמוד 
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אורגי מאותה מלאכה שבמשכן, ונמצא שלא נדחתה הילפותא מ

 היריעות לקושר גרידא.
 אין דין קשירה בפתילי הציץ!

וכמדומה שהתירוץ האמיתי על קושיית השפת אמת, מפני מה 
אין למדים קשירה במשכן מהציץ, מצוי ביסוד מחודש להפליא 

! ושורש עניין זה שמעולם לא הייתה כל מצוה בקשירת פתילי הציץ
אור עינים' )ימי עולם מצוי בדברי רבי עזריה מן האדומים בספרו 'מ

 פרק נ(:
"והנה לפי העולה על רוחי, כאשר תשכיל באמיתת הדרוש לפי 
דרכנו תמצא שם על נכון אמרו 'ושמת אותו על פתיל', 'וישם על 

לא  –המצנפת את ציץ הזהב נזר הקודש, שהכל מורה הנחה גרידא 
קשירת פתילים ועניבתם. וכן יתיישב אמרם ז"ל 'כיפה הייתה מונחת 

עליה ציץ נתון', כי זו וזה הנחתן הפשוטה בלי קשירה עושה מצוה. ו
הלוא לדעת המפרשים הנזכרים יקשה איך לא אשתמיט קרא או 
סתם תלמודא לכתוב בחד דוכתא לשון קשירה וכדומה כאמרו 
בחושן 'וירכסו בפתיל', גם 'ויתנו עליו פתיל תכלת' דפרשת פקודי 

 מתיישב מאוד".
י משה לייב שחור בגאון הירושלמי רהוהחרה החזיק אחריו 

 אות מה(: עמוד קנא. 'הציץ' בספרו המונומנטלי 'בגדי כהונה' )
"אמנם דעת כל הראשונים הללו שווה, שהיה הפתיל בצורת 

דבר זה לא נזכר בתורה ולא נמצא  ,קשר הנקשר מכנגד ערפו
בתלמודים. רק בפרק ראשית הגז )חולין קלח א( אמרו: 'כיפה של 

ועליה ציץ נתון לקיים מה שנאמר  דולגן ה מונחת בראש כהצמר הית
... וכבר עמד בזה המאור עינים וכתב: 'ושמת אותו על פתיל תכלת

איך לא אישתמיט קרא או סתם תלמודא לכתוב בחד דוכתא לשון '
ובדברי רש"י בפרשת  .קשירה וכדו' כדאמרו בחושן וירכסו בפתיל וגו'

בואר דיסד לה מסברא, דפתילי מ  שהזכרנו לעיל פקודי )לט לא(
לפי שהציץ אינו אלא מאוזן 'התכלת נעשו לקשירת הציץ, שכתב ז"ל: 

יקשרנו במצחו והיו קבועין בו חוטי תכלת לשני ראשיו  לאוזן ובמה
ובאמצעיתו שבהן קושרו ותולהו במצנפת כשהוא בראשו ושני חוטין 

ואין דרך היו בכל קצה וקצה וכו' וכן באמצעו שכך הוא נוח לקשור 
ולכאורה אי מסברא יש  .וכו' עיי"ש 'קשירה בפחות משני חוטין

יבור ח דייל הפתיל או ע דייל להשיב שתחבו לציץ בתוך המצנפת ע
נראה לדון דבאמת אין  קוםמכל ומ... קשר דייל ומנן לן דע ,אחר

הקשר מעכב בציץ ואילו היה תולהו על מצחו בדרך אחרת שפיר 
ה לעשות פתילי התכלת לציץ לא לצורך ומה שהצריכה התור .דמי

אלא כדי  ,אחרי שאינו לעיכובא ,הקשר בלבד הצריכה לעשותן
שהציץ יקיף את כל הראש מסביב מצד פניו הטס של זהב ומאחוריו 

 (כח לז)תצוה  רשתוזה למדתי מלשון רש"י בפ .פתילי התכלת
וקושר ראשי הפתילים מאחורי העורף שלשתן ונמצאו בין ' :שכתב

ומשמע  ם.שן עיי ,וכו' 'ך הטס ופתילי ראשיו מקיפין את הקדקודאור
 ".דיש בזה קפידא שאורך הטס והפתילין יקיפו את הקדקוד

ונמצאנו למדים שמעיקר הדין אין כל ציווי לקשור את פתילי 
התכלת בציץ, ומשכך ברור שגם הסוברים שאכן היו קושרים את 

ואם כן, מיושב להפליא הפתילים יודו שאין זה מעכב בכשרות הציץ. 
קושיית השפת אמת על כך שלא למדנו קשירה במשכן מקשירת 
הציץ, כי מאן יימר לך שקשרו ואף אם היו קושרים לא היה בזה כל 

 מצוה וחיוב.
 קשירה שבחושן

ובשולי הדברים ראוי לקבוע הערה מהותית בדברי השפת אמת: 
תיל מהיכי תיתי הקשה השפת אמת את קושייתו זו מקשירת פ

, בו מקשירת פתיל התכלת שבחושןהתכלת שבציץ ולא הקשה כן 
ַטְבעָֹתיו ֶאל (: "שמות כח כחנצטווינו להדיא ) ְרְכסּו ֶאת ַהֹחֶׁשן מִׂ ְויִׂ

ַזח ַהֹחֶׁשן  ְהיֹות ַעל ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד ְוֹלא יִׂ יל ְתֵכֶלת לִׂ ְפתִׂ ַטְבֹעת ָהֵאפֹוד בִׂ
כי מלבד מה שיש לדון האם ". אלא שזה אינה קושיה ֵמַעל ָהֵאפֹוד

הרכיסה היא קשירה ממש או חיבור באופן אחר, ברור שגם אם 
נאמר שהייתה זו קשירה לא היה זה כי אם קושר על מנת להתיר, 
שכן באופן הלבישה נראה שהיו צריכים בכל פעם להתיר את 
החיבור בכדי שיוכל הכהן ללובשו )ראה 'בגדי כהונה' להגרמ"ל 

לבישת החושן עם האפוד' אות ז(, בשונה מהציץ שחור, עמוד סג, '
 בו אין כל סיבה לומר שהיו צריכים להתיר את קשרי הציץ.

 

 באסיפת כספים ולא בחלוקתם...השתתף 

 . (כ ז,כ) ואתה תצוה וגו'

של לודז' אסף הרבה כסף למוסדות  רבה רבי חיים אליהו מייזלהגאון 
צדקה וחסד, והוציא מעשירי העיר סכומים גדולים לעזור לעניים ונדכאים, 

 אולם בחלוקת הכספים לא השתתף.

כששאלו אותו לפשר הדבר, ענה: הפרשה היחידה בתורה שלא נזכר בה 
פרשת "תרומה"  בפרשה הקודמתאבל  ,היא פרשת "תצוה" שמו של משה

וף כספים, שמו של משה נזכר הרבה פעמים, אבל אחרי כן שמדובר בה על איס
   בחלוקה לא רצה משה ששמו יוזכר, כדי למנוע כל חשד.

 

 מדוע זרק החוצה את הכפפה השניה

  )כח, ג(. חכמה וגו' רוח מלאתיו אשר לב חכמי

 ממיר רבי ירוחם הגה"צ אצל לראות היה ניתן לב לחכם אמיתית דוגמא
  :ל”זצ

 הדוחק כל עם לקרון הכניסה כדי ותוך לרכבת עלה שפעם מסופר
 שהדלתות לפני רגע חטוף במבט. מידו הכפפה שנשמטה הבחין, והצפיפות

 העוברים למרמס נתונה כשהיא הרציף על אותה לראות הספיק הוא נסגרו
 .ושבים

 הכפפה את זרק הוא האחרונה השנייה של ובהחלטה נסגרו הדלתות
 בנסיעתה החלה והרכבת נסגרו הדלתות. הרציף אל – החוצה לו שנותרה
 .הרב של פניו על חיוך כשבבת

 מדוע: “ושאלו הרב אל ניגש ,אומץ אזר, במתרחש שצפה התלמידים אחד
 ?!”לאיבוד הלכה שאחת די לא השנייה הכפפה את זרק הרב

 את שימצא זה לפחות ,באחת להשתמש יוכל לא כבר אני: הרב השיב
 ...מהן יהנה - שתיהן

 ההחלטה... מכן לאחר שעתיים אבל כזו למסקנה להגיע היה כולי אחד כל
 חלק היא... מזה לשני יצא מה לחשוב שהחכמה מעידה ,האחרון הרגע של הזו

 ...לב חכמת זו. ממנו

 הלוי בית פניני

 

 בכניסתו 'ונשמע קולו' ביציאתו "ולא ימות"...

 . (לה ,חכ) ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות

היה אומר "ונשמע קולו בבואו אל הקודש"  גפיטסבורהעיר של  הרב
כשהרב בא לעיירה לקבל כס הרבנות, "ונשמע קולו" נוהגים בו בדרך ארץ 
וחולקים לו כבוד, ואילו "ובצאתו ולא ימות" כעבור זמן מה כשהוא נאלץ מחמת 
מחלוקת לעקור ממנה, עליו להתפלל אל ריבונו של עולם "ולא ימות" שלפחות 

 יצא ממנו שלם בגופו. 

 

 היכן העזות מצויה?

)כח, לו(. אמרו חז"ל )זבחים פח:( הציץ מכפר על  וגו' ועשית ציץ זהב טהור
 עזות פנים עיי"ש.

שואל על כך ה"כלי יקר" הרי בפסוק להלן )שם, לח( נאמר מפורש "והיה 
" כלומר, על מצח אהרן, ונשא אהרן את עוון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל

 שכפרת הציץ היתה על חטא הקדשים שהקריבו בטומאה.

 –היינו הך  –זצ"ל  רבי אליעזר מדזיקובהשיב כל כך בדרך הלצה הרה"ק 
 אמנם בא הציץ לכפר על עזות מצח, אבל היכן העזות מצויה?

בעיקר אצל "קדשי בני ישראל" אצל "כלי הקודש" ו"בניהם של קדושים" 
 , והם הצריכים ביותר לכפרה.המצטיינים ברחבות דעתם ובחריפותם

 אמרות חכמה

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  07-92-88;-700או למספר פקס: 

 

 

 המשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמוד ג

 אלעד -שליט"א  )ברא"ל( יהודה מאיר פולק הרב נודב ע"י

  הכנסת בנו לעול תורה ומצוותלרגל 

 ממנו נחת ומכל יוצ"ח עד עולם לרוותיה"ר שיזכה 
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