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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 / הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 קלאר אברהם ישראל

 ט("שוח ')מד המזמורים מכל משובח הזה המזמור אומר: יודן רבי .'גו האיש אשרי

 (10) ומוצלחת טובה בשעה – במזמור 'א פסוק סיכום

 ספרו? בראש שמו את לךהמ דוד רמז היכן

 ציון; ]חזה וקיים". חי ישראל מלך "דוד (829) בגימטריא הכוללים( )עם האיש" "אשרי

 ועוד[ )מקאסאני(; שלשים בני

 הטעמים[ ]ספר "דוד". (14) בגימטריא תיבות ראשי ו'במושב" ו'בדרך, "א'שרי,

 הכולל( ורעב 1 + 2596) בגימטריא עולים רשעים" בעצת הלך לא אשר האיש "אשרי

 הטעמים[ ]ספר (.70) דוד של ושנותיו (2527) התהלים פסוקי כמנין

 הזקנים עשרת כשמות (2596) בגימטריא רשעים" בעצת הלך לא אשר האיש "אשרי

 אסף, שלמה, ישי, בן המלך דויד משה, אברהם, שם, "אדם, ידם: על תהלים ספר שנאמר

 סאמעט([ "ח)רי ישראל ]שמע (.2596) אביאסף" אלקנה, אסיר,

 מתחלפת ט' שאות המלך, דוד על שנאמר ר'צון", י'בקש ט'וב "ש'וחר נוטריקון "אשרי"

 הדל"ת([ מערכת הכהן, )כליפה זהב ]ככר באטב"ח. בא'

 )רא"ח לדויד ]תהלה ישי". בן דויד צעיר "אני (827) בגימטריא האיש" "אשרי

 מוסאפיא([

 הוברבנד[ ]רד"מ אביו". ישי בן דוד "כתב (827) בגימטריא האיש" "אשרי

 מהנערים אחד "ויען (2596) בגימטריא רשעים" בעצת הלך לא אשר האיש "אשרי

 אברהם[ של ]שרו נגן". ידע הלחמי בית לישי בן ראיתי הנה ויאמר

 ולפי י'. ד' צירוף הוא ה' ואות למטה, ד' באלכסון ו' למעלה י' – יו"ד צירוף הוא א' אות

 יואל ]ר' דויד". "שירי הם ה"איש( )"אשרי התהלים ספר של הראשונות האותיות זה

 טייטלבוים[

 הספר: בשם שמו את רמז

 (480) בגימטריא "תלים" הלחמי". ישי בן "דויד (490) בגימטריא האותיות עם "תהלים"

 חדאד([ )רס"נ היא ]יראתך הלחמי". ישי בן "דוד

 פעלדמאן[ ]הגר"ש "תהלים". בגימטריא התיבות עם ישי" בן המלך "דוד

 אל"ף? באות פתח מדוע

 שהחכמה סבר כי האדם, ראש את ומסמלת לאותיות ראש שהיא באל"ף התחיל

 תתקכט([ רמז )משלי שמעוני ילקוט לפי משלי מדרש ]ריש בראש. שוכנת
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 חעמוד 

 על מעשיו שיעשה צריך האדם כך לאותיות ראש היא זו שאות שכשם באל"ף התחיל

 עתיה[ ]ר"ש בראש. שמשכנו המוח פי

 כל שתכלית לומר אל"ף באות ספרו פתח הבקשות כל מקור הוא התהלים וספר ואילה

 וועבער( )ר"צ יונה ]שירת עולם. של אלופו השכינה צער עבור להיות צריכה הבקשות

 מסקולען([ פורטוגל )רא"ז אליעזר נועם בשם
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 טעמוד 

 מח"ס אייזנשטיין, יהודה הרב / תורה של באהלה

 ירושלים מיר ישיבת כולל מועד', 'אהל

 מהו )ביאור ישראל" של בעונותיהן נתמשכן "המשכן

 "משכן"( ומהו "מקדש"

ה" ן ְפקוֵדי ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן ַהםִּ ֵעֻדת מִּ  כא( )לח, "הָּ

 ו"מקדש" "משכן"

 מדוע העדות", משכן המשכן פקודי "אלה עה"פ כותב פקודי פרשת בתחילת רש"י א[

 של עונותיהן על חורבנין בשני שנתמשכן למקדש רמז פעמים? שני משכן" "המשכן נכתב

 ישראל.

 במדבר שהיה שהמשכן מבואר, ב( טז, שבועות א; ב, )עירובין בגמ' שהרי להעיר ויש

 זה שנחרב מה שהרי ,קשה כן ואם "מקדש". נקרא הבית בהר שנבנה ומה ,"משכן" נקרא

 א"משכן". של בלשון הבית חורבן נרמז ומדוע המשכן, ולא המקדש היה

 ,ב"מקדש" נקרא וזה "משכן" נקרא שזה הטעם את לבאר נקדים זה, דבר לבאר יבכדו

 שיכון רק היתה שלא "משכן" נקרא מתחילה והנה" :כ( אות )תרומה השל"ה מבארו

 דשכונה משכנתא "מאי א( סח, )ב"מ רז"ל שאמרו דרך ועל נצחי, קביעות לא בעלמא

 משלחן גלו ואז להיחרב, ומדע היה כי משכן, נקרא בנוי שהיה המקדש ואף גביה".

 בתוכם', 'ושכנתי דכתיב השכינה לומר, רצוני מקדש, יהיה השכונה לעתיד אבל אביהם.

 ."נצחיית עולמית קדושה מקדש רק משכן נקרא יהיה לא

 את גם כולל וזה – נצחי קביעות שאינו המשכון כלפי מיוחס זה ש"משכן" מבואר נמצא

 "משכן". בלשון נרמזו שהם מובן כןלו .ונחרבו שנבנו המקדשות בתי שני

 

 

                                                

 
 וע"ע ברש"י )ויקרא כו, יא( עה"פ "ונתתי משכני בתוככם" זה בית המקדש. א
הגר"א )שה"ש א, יז( עפ"ד חז"ל )שבת קיח, אולם מאידך גיסא מצינו מעלה ל"משכן" טפי מ"מקדש", והוא מש"כ  ב

 .ומבאר כי תועלת האשה לשני דברים א ,תי ביתי"רבי יוסי "מימי לא קריתי לאשתי אשתי אלא לאשאמר ב( ש

ולכן לא קרא לה "אשה" שהוא לשון מגונה  ,לראות ולצפות הליכות ביתה הדברים הכרחיים לבית .לאישות ב

שבית  ,שמורה על האישות אלא "בית" שמורה שהיא עקרת הבית. וזה גם ההבדל בין המשכן לבית המקדש

ולא היה גילוי הדביקות משא"כ במשכן היה גילוי הדביקות ]שהוא חיבור המקדש היה בערך המפרנסת את ביתה 

"משכן" מעלה גדולה מחד גיסא יש לוזיווג לכל העולמות[, ולכן נקראו המקדשות "בית" עכ"ד. ומבואר מדבריו ש

ין גם יותר מבית המקדש שה"משכן" הוא דרגה של אישות בין ישראל לקב"ה )ועי' בספורנו ויקרא כד, ג(. ויש לצי

( ש"משכן" זה מקום השכינה כמש"נ )ויקרא טז, טז( "השוכן אתם בתוך 294מש"כ במכתב מאליהו )ח"ד עמ' 

טומאתם", ועיקרו תורה כמש"נ )שמות כט, מב( "אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם", והוא בחינה של התחברות 

יקרו עבודה קרבנות ותפילה כמש"נ ושמחה. ואילו ה"מקדש" זה מקום הקדושה, בחינה של ריחוק והבדלה, וע

וכנראה בזמן הגלות נצרכים  )ישעיה נו, ז( "כי ביתי בית תפילה יקרא" בחינת התבטלות ויראת הרוממות עכ"ד.

לדרגה של ה"משכן" שבו יש אישות וחיבור בין הקב"ה לישראל ]וזהו משכן מלשון משכון דשכונא גביה[, ואילו 

 ת, אז נועד המקדש להנ"ל.בזמן שהבית קיים והחיבור בשלימו
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 יעמוד 

 בבנין ו"משכן" במקום קדושתו "מקדש"

 בפרק בשל"ה גם מובא א; )שער אורה ערישה כותב דהנה בזה, להוסיף יש אך ב[

 השכינה ונסתלקה בתחתונים היתה שכינה עיקר העולם בריאת שבתחילת" :תרומה(

 נמשכה לא אבל למטה, כהלהמשי התחילו הקדושים והאבות גאדה"ר. חטא ע"י למעלה

 ולא באויר פורחת בימיהם השכינה והיתה עראי. לדירת אלא קבע לדירת בארץ השכינה

 הבריאה. בתחילת שהיתה כמו בארץ רגלה לכף מנוח מצאה

 לא עדיין אבל באהל. בתחתונים לשכון השכינה את החזירו המשכן עשיית ובעת

 הולך כאכסנאי השכינה נמצאתו הבריאה, בתחילת שהיה כמו בקרקע השכינה שרתה

 אלא למטה" "ושכנתי אמר ולא בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו וזהו למקום. ממקום

 לא אבל בתוכם ואשכון עמהם אלך שילכו מקום בכל כלומר אכסנאי, כדמיון "בתוכם"

 רק אדה"ר חטא קודם שהיתה כמו בתחתונים למנוחתה השכינה חזרה ולא קבוע. במקום

 ."דוד שבנה קדשהמ בית בבנין

 מאחר ב"משכן" רק שייך משיחה הדין שכל שכותב א( ז, )במדבר חכמה במשך ]וראה

 ביארו ועוד .דבמקום תלויה שהקדושה ב"מקדש" כן ולא בבנין, תלויה הקדושה כל ששם

 במשכן כי ב"מקדש", ולא לב" "נדיבות ב"משכן" רק שמצינו מה נפלאלבאר דבר בזה

 .בעצם[ קדוש שהוא המקדש מקום כומשא" בבנינו היה הקדושה

 בבית שנחרב מה וכל לנצח, קדוש ויהיה בנינו, קודם עוד קדוש היה הבית הר והנה

 חורבן על שהרמז היטב מובן ולכן .שבו ה"מקדש" ולא שבו ה"משכן" רק זה המקדש

 זצ"ל(. מישקובסקי אלי' )הג"ר "מקדש" של בלשון ולא "משכן" של בלשון נרמז הבית

 ידיהם" ב"מעשי תהשר שכינה

 מה" :משה" אותם "ויברך עה"פ אמרו ח( ז, )מנחות בתוספתא דהנה בזה, לצרף ויש ג[

 על שכינה ושרתה משכן במלאכת שנתעסקתם כשם להם, אמר שברכן? ברכה היה

 והן ידיכם מעשה על שכינה ותשרה הבחירה בית לפניו ותבנו תזכו כך ידיכם, מעשה

 ."וגו' עלינו אלהינו ה' נועם ויהי אומרים

 המקדש בין הדמיון מה וגם ידיכם", מעשה על שכינה "שרתה הכונה מה מובן ולא

 ?למשכן לבוא לעתיד
                                                

 
יסוד הדברים הוא במדרש )ב"ר יט, ז( שם אמרו שעיקר שכינה היתה בתחתונים וכיון שחטא אדם הראשון, קין,  ג

נסתלק כנגד זה השכינה למעלה לשבעה רקיעים. וכנגדן עמדו ז'  –דור אנוש, המבול, והפלגה, סדום, ומצרים 

ורידוהו כל אחד מלמעלה למטה רקיע אחד )וראה ב'דעת תבונות' צדיקים )האבות, לוי, קהת, עמרם ומשה( וה

 לרמח"ל )סי' קס( שביאר שהשראת השכינה תלויה במעשיהם של תחתונים(.
כל הכלים שעשה משה משיחתם מקדשתם, מכאן ואילך שם דבריו אמורים על דברי הגמ' בשבועות )טו, א( " ד

שאני התם דאמר קרא "וימשחם ויקדש אותם"  ,לדורות –עשו" נימא )שמות כה, ט( "וכן תי ואמא ,עבודתם מחנכתם

)ד"ה מתיב( ממשכן הוה ליה למיפרך, שיהא מקדש טעון  'תוסהאותם במשיחה ולא לדורות במשיחה. והקשו 

משיחה כמו שנמשח בימי משה. ואין זה קושיא, דבמשכן תלוי הקדושה בהבנין, ופעמים היה קבוע כאן ופעמים היה 

אם כן הקדושה תלויה  ,שאין בית ע"פמקדש הלא היה הקדושה תלוי בהמקום ומקריבים א"כ ה, משאקבוע כאן

מגילה )ז"ל חבקרקע ובה לא שייך משיחה, וזה פשוט. וזה שאמר יחזקאל )יא, טז( "ואהי להם למקדש מעט" ואמרו 

וזהו  ,תם קיימיםפ שהם שוממים בקדוש"משום דבהם הקרקע קדוש אע "אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות"כט, א( 

 "מעט" מקדושת המקדש.
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 יאעמוד 

 שלא מאחר ידיהם" "מעשה היה כולו כל שהמשכן זצ"ל, שפירא רפאל הג"ר וביאר

 יש הרי המקדש במקום ואילו שעשו. מה על קדושה אם כי קבוע, במקום הקדושה היה

  הידיהם. מעשה את לבנות שם גם שיזכו לברכם רק ונשאר דושה,ק כבר שם

 GMAIL.COM@5322906 לתגובות:

  

                                                

 
וראה בספורנו )שמות לח, כא( שכותב שכל מה שהיה במשכן שרתה שכינה במעשי ידיהם ולא נפל ביד אוביים  ה

ולא נפסד, כאמרם ז"ל שמא תאמר אבד סברם ובטל סכוין, ת"ל "עצי שטים עומדים" שעומדים לעד ולעולמי 

דבר מהם ביד האויבים, היפך מה שקרה למקדש שלמה וכליו כו' שהיו עובדי  עולמים )יומא עב, א( וגם כן לא נפל

המלאכה בו מצור, ואע"פ ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו, ונפל בסוף הכל ביד אויבים. וע"ע בחי' הרי"מ )או"ח סי' 

כן" מתהלך שלטה יד במעשה משה רבינו ע"ה, וענין ה"מש א"וידוע שהביהמ"ק חרב והמשכן נגנז של :תכט( שכותב

מאהל כו' אל אהל כדמפורש בקרא, וזה לא נסתלק מאתנו גם בגלות כדאיתא בגמ' "כל מקום שגלו ישראל שכינה 

עמהם ונתתי משכני כו'". וזה עדיין עיקר קיום שלנו בגלות והתקוה לגאולה כו'. וענין ה"בית" היה מקום  קבוע 

. וראה "ית נגנז המשכן, וענין קביעות זה חרב כו'לשכון בו ה', לא כהמשכן שהיה מתהלך, ולכך כשנבנה הב

ב"משנה שכיר" )פר' פקודי( שמבאר שעיקר כונת הרי"ם דענין המשכן היה לסובב עם ישראל בכל מקום שהם 

בגלות, ועיקר החילוק בין מקדש למשכן היה בין ישראל בגלות או לא, דבזמן דיש בית דאין גלות אז המשכן גנוז 

ת וישראל יוצאין בגולה אז המשכן חוזר וניעור והולך עם ישראל בגלות. וזה החילוק בין למעלה, וכשבטלה הבי

המקדש למשכן, ואין נפ"מ אי קדושת המקדש נשאר על מקומה כיון דעכ"פ ישראל הם בגולה. וזה ענין המשכן 

דושת המשכן דהוא מטלטל ממקום למקום המרמז על זמן הגלות דישראל מטולטלין ממקום למקום, הוכרח להם ק

דג"כ מטלטל ממקום למקום, להיות עמהם בגולה להגן עליהם מצריהם ולהבטיח להם קיום בגלות, עד שישוב השם 

ויגאלם ויביאם אל המנוחה ואל הנחלה. וזה שעשה חילוק בין משכן שהוא מטלטל ממקום למקום ובין המקדש 

ים במקום אחד, ובין זמן הגלות דישראל הם נעים דהוא בית קבוע, וזה מרמז על זמן הבית דישראל הם נחים וקבוע

ונדים ממקום למקום אז המשכן עמהם. ומוסיף שמצא שורש בדברי הזוהר )שמות רמא, א( שם כתוב וז"ל, אית 

משכן ואית בית משכן כמה דאת אמר ]ויקרא כו, יא[ "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם", מאי משכני, 

ון גבייהו דישראל, מאי טעמא בגין דכתיב ולא תגעל נפשי אתכם וכו', בית המקדש איהו משכנותיו דקבה"ו דלהו

דיורא דנייחא לעלמין וכו' משכן וכו' לנטלא מאתר לאתר וכלא ברזא דלעילא, עכ"ל. הרי שכתב ד"מקדש" איהו 

ולא תגעל נפשי אתכם קבוע ונייח במקום אחד, ו"משכן" איהו נוסע ממקום למקום וקבה"ו בגווייהו דישראל לקיים 

 עכ"ד.



 

 באר צבי / הרב צבי קריזר, ראש כולל 'נזר אברהם' ומג"ש בביהכ"נ איצקוביץ' בב"ב, מח"ס באר צבי

 ידור הי מינייהו עדיףזריזות וה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 יבעמוד 

 'נזר כולל ראש קריזר, צבי הרב / צבי באר

 מח"ס ,בב"ב 'איצקוביץ בביהכ"נ מג"שו אברהם'

 צבי באר

 עדיף מינייהו הי והידור זריזות

ם אִּ יאו ְוַהְמשִּ  (כז )לה, וגו' ַהֹחַהם ַאְבֵני ֵאת ֵהבִּ

 ובמלאכת בתחילה המזבח בחנוכת להתנדב נשיאים ראו מה נתן רבי אמר רש"י, כתב

 ומה שמתנדבין, מה ציבור יתנדבו נשיאים, אמרו כך אלא בתחילה, התנדבו לא המשכן

 והמלאכה ז'( )ל"ו שנאמר הכל את ציבור שהשלימו כיון אותו, משלימין אנו שמחסרין

 שנתעצלו ולפי וגו', השהם אבני את הביאו ות,לעש עלינו מה נשיאים אמרו דים, היתה

 ט"ז[. י"ב במדבר ממד"ר ]והוא עכ"ל. כתיב. והנשאם משמם אות נחסרה מתחילה

 לנדבם, יכול הציבור שאין דברים ולתת להדר לטובה, היתה שכוונתם שאע"פ ומבואר

 שנתעצלו. טענה עליהם היתה מ"מ

 אין ולפירושו העננים, היינו 'הנשיאם'ש שביאר עוזיאל בן יונתן בתרגום יעויין ]אמנם

 עליהם[. טענה שום ואין הנשיאים של משמם אות שנחסר כלל בפסוק הכוונה

 מזריזות עדיף הידור האם הפוסקים מחלוקת

 כשאפשר האם האחרונים שנחלקו לנידון הנ"ל המדרש מדברי ראיה להביא שרצו ויש

 בהידור, שלא אף ולקיימה להזדרז אםה טפי, עדיף מה בהידור או בזריזות או מצוה לקיים

 בהידור. ולקיימה לאחרה שעדיף או

 הניח וההגמון האסורים בבית חבוש שהיה אדם על נשאל פ"ז( אלף סי' )בשו"ת הרדב"ז

 ולצאת להמתין עליו יש האם הכנסת, לבית לילך שיוכל בשנה אחד יום רק לבחור לו

 על להמתין לו שאין הרדב"ז ופסק א.ניס ופרסומי מגילה מקרא משום בפורים או ביו"כ,

 חבוש כשהוא לעשותה שא"א לידו שתבא הראשונה המצוה אלא יותר, החמורה המצוה

 כ"ח(. ס"ק צ' )סי' במ"ב והו"ד קודמת. האסורים בבית

 ולקדש להמתין עדיף אם לבנה, קידוש מצות לגבי נשאל ל"ה( )סי' הדשן בתרומת אולם

 בימות יקדש שמא או מצוה, הידור בזה דיש נאים, ובגדיו מבושם כשהוא שבת במוצאי

 ימות בין לחלק וכתב למצוות. מקדימין דזריזין מוצ"ש, עד ימתין ולא כשיוכל, מיד החול

 ימתין עננים, ריבוי מחמת המצוה לביטול חשש דאין הקיץ דבימות החורף, לימות הקיץ

 בחודש י' לאחר בתש מוצאי חל אם החורף בימות אך מצוה, בהידור מוצ"ש עד לקדש

 מזריזות עדיף מצוה דהידור בדבריו ומבואר המצוה. מקיום לגמרי יתבטל שמא ימתין, לא

 ובגדיו מבושם כשהוא הלבנה לקדש כדי שבת מוצאי עד ימתין הקיץ בימות ולכן במצוה

 מבושם כשהוא במוצ"ש הלבנה לקדש דעדיף ס"ב( תכ"ו סי' )או"ח המחבר פסק וכן נאים.

 יקדש אלא ימתין לא בחודש י' לאחר חל מוצ"ש דאם שם, הרמ"א וכתב ם.נאי ובגדיו

 הגר"א דעת את הביא כ"א( ס"ק הציון ובשער כ', ס"ק תכ"ו )סי' שם המ"ב אולם בחול.
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 יותר יעשה שאח"כ יחשוב אם אף המצוה להשהות דאין שכתבו ,אדם והנשמת והב"ח,

 המובחר. מן

 עליו דהקשה הידור[, שעדיף ]אלא כהרדב"ז דלא הוכיח ק"ו( )סימן צבי חכם ובשו"ת

 אבל שוות, בששתיהן אלא המצוות על מעבירין אין אמרינן דלא )מט.( דמנחות מסוגיא

 היום לעשותה שאפשר דמצוה מסיק וכן יותר. החמור על להמתין יש עדיף מנייהו כשחד

 ותוא על השאלה שלגבי אלא למחר, להמתין שיש המובחר מן ולמחר המובחר מן שלא

 הבטחת על לסמוך א"א כי אחר, מטעם כהרדב"ז לפסוק דיש כתב האסורין בבית שחבוש

 מי )צא.( בפסחים וכדאיתא שוא, דיבר פיהם אשר משום למיחש דאיכא הגוי, ההגמון

 לא דמש"ה אפשר וע"כ בפנ"ע, עליהם שוחטין אין האסורים מבית להוציאו שהבטיחוהו

 יותר. החמורה המצוה על ימתין

 חסידים בספר שגם הביא התה"ד( אך ד"ה א' אות אדם בנשמת ס"ח )כלל אדם יהחיו

 על עדיפה שזריזות דס"ל מבואר כ"א( ס"ק תכ"ו בסי' בשעה"צ המ"ב וציינו תתע"ח, )סי'

 ולא "חשתי ס'( )קי"ט בתהילים הפסוק את שמבאר ודעימיה(, הגר"א )וכדעת הידור,

 התמהמתי", "לא וגם "חשתי" פילותהכ מהו שלכאורה מצוותיך", לשמור התמהמתי

 ט"ו )שמות תורה שאמרה זה בעבור המצוה את יעכב לא שאדם ללמוד יש שמכאן אלא

 ושלא וכו', במצוות לפניו התנאה יא:( סוכה קלג:, )שבת ודרשינן ואנוהו" קלי "זה ב'(

 מיד יקנה אלא מאוד, יפה טלית לידי שיבוא עד אמתין לקנות טלית לי שיש כיון יאמר

 אדם הנשמת וכתב התמהמתי". ולא "חשתי נאמר ע"ז כי וכו', כ"כ יפה שאינו אע"פ

 בקידוש להמתין שכתב הדשן כהתרומת ודלא הידור, על עדיפא דזריזות מזה דמוכח

 שבת. מוצאי עד לבנה

 דוקא אלא למוצ"ש שימתין הדשן להתרומת ס"ל לא כאן דעד לחלק, יש לכאורה אולם

 שיקיימנה עדיף אחת, פעם אלא לקיימה יכול ואינו ומאחר המצוה, יפסיד שלא היכא

 דאם וס"ת בטלית כמו רגע בכל שמקיימה במצוה מיירי חסידים הספר משא"כ בהידור.

 להמתין לו שאין יודה תה"ד גם דבכה"ג ויתכן דבינתיים, המצוה שיפסיד נמצא ימתין

 הידור. בשביל

 שלא אף בזריזות מצוה עשיית עדיף האם והפוסקים, הראשונים שנחלקו מבואר, ועכ"פ

 והגר"א והרדב"ז הס"ח דדעת בזריזות, שלא אף בהידור מצוה עשיית או בהידור,

 והחכ"צ הדשן התרומת דעת ואילו עדיפא, שזריזות תכ"ו( בסי' המ"ב )שהביא ודעימיה

 דרבנן מצוה שאפילו כהרדב"ז, ג"כ לכאורה מבואר ט' סי' רע"א ]ובשו"ת עדיף. דהידור

 חיוב יש האם שדן ב(-)קמב נגעים סוף בחזו"א היטב ועיין זמן. דלאחר דאורייתא הדוח

 מקדימין זריזין מדין זריזות של ענין רק שישנו או"ד מיד, האדם לידי שבאה מצוה לקיים

 יותר(, במצוה יהדר לא ההמתנה כשע"י )גם מיד המצוה את לקיים חיוב אין אך למצוות,

 עיי"ש[. צורך, ללא ממתין לבין לצורך ממתין בין לחלק וכתב

 לנידון הרדב"ז נידון בין לחלק דיש שמעתי, זצ"ל חובסקייגנ אברהם רבי ומהגאון

 הקלה את מיד יקיים האם שונות, מצוות שתי שיש בנידון מיירי דהרדב"ז הדשן. התרומת
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 הראשונה המצוה את ולקיים להזדרז דיש דאה"נ י"ל אז החמורה, את לקיים ימתין או

 מצוה באותה שמיירי הדשן התרומת בנידון משא"כ ז.״הרדב שהכריע וכמו לפניו, אהשב

 הרדב"ז דגם י"ל ג״בכה מהודר, יותר והאחד אופנים בב' לקיימה לו שאפשר אלא עצמה,

 ולהדר. להמתין שיש יודה

 הרדב"ז שדברי דס"ל מבואר חולין( ע"מ לחי' )בהקדמה החת"ס מדברי לכאורה אולם

 דיעויי"ש להמתין. אין ואפ"ה ,מצוה באותה שמדובר בגוונא אפילו הוא עדיף שזריזות

 שמצאנו ,וירא בר"פ ושרה אאע"ה הנהגת את זו רבוותא במחלוקת לתלות שרצה חת"סב

 אמנו שרה לבין סולת", קמח סאים שלש "מהרי שאמר אברהם של זריזותו בין שינוי

 החת"ס כתבו הלחם, ונטמא דהנ פרסה ובינתיים נפה, בי"ג הקמח את לנפות שהתעכבה

 המצוה שלמהר כהרדב"ז סבר דאאע"ה הנ"ל, הפוסקים במחלוקת נחלקו ושרה שאאע"ה

 והדגיש מובחר, יותר שסולת אע"פ קמח ביקש לכןו ,המובחר מן יהיה לא אם אף עדיף

 בזריזות. מאשר מנופה סולת היינו מובחר להביא שעדיף סברה שרה אולם "מהרי",

 מצוה. באותה כשמדובר אפילו הוא זריזות שעדיף הרדב"ז עתדד דס"ל ומבואר

 הנ"ל לנידון מפרשתנו להוכיח יש האם

 או בהידור, שלא אף בזריזות מצוה עשיית עדיף האם הפוסקים, שנחלקו מבואר ועכ"פ

 דמכך עדיף, שזריזות כאן מהפרשה ראיה להביא יש ולכאורה בזריזות, שלא אף בהידור

 עליהם היתה אעפ"כ שיחסר, מה כל ולהביא להדר רצו םשהנשיאי שאע"פ שמבואר

 על טענה היתה מה דאל"כ עדיף, שזריזות חזינן משמם, אות שנחסר עד שנתעצלו טענה

 סופר[. הכתב כאן העיר ]וכן הנשיאים.

 אופנים: בכמה ולחלק לדחות דיש נראה אך

 זריזות גם םלקיי אפשר שאי באופן דוקא הוא הנ"ל הפוסקים שנחלקו מה דכל י"ל א(

 דבר איזה להתנדב גם היינו שניהם, את לקיים יכולים היו הרי כאן אולם הידור, וגם

 שיחסר. מה כל אח"כ להשלים וגם בתחילה,

 על שימתין שע"י לחשוש שאין באופן דוקא שייך עדיף מה הנ"ל המחלוקת כל ב(

 המצוה מהם שתיבטל לחשוש מקום לנשיאים היה כאן אולם המצוה, תיבטל ההידור

 קדושים עם שישראל יתכן מאידך אבל שיחסר, מה כל להשלים התחייבו דאמנם לגמרי,

 היה שזה ובפרט כלל, המצוה לקיים יכולת בידם יהיה לא ואז יביאו, שלא דבר יניחו לא

 במחנה קול להעביר צריכים שהיו למעשה כך היה שאכן וכמו העגל, חטא לתיקון להם

 עמם עשה חסד ורק והותר. די היה כי הקודש עבודת כתלמלא עוד להביא להוסיף שלא

 דעלול דהיכא לעיל הבאנו וכבר לנדבם. שיוכלו היקרות האבנים את בידם שנתן השי"ת

 ההידור. על עדיף זריזות כזה שבאופן יודה התה"ד דגם יתכן לגמרי המצוה את להפסיד

 כשהמצוה דוקא שייך בהידור ולעשות להמתין אם השאלה שכל לחלק, נראה עוד ג(

 כולו הציבור כל כאשר אולם בציבור, נעשית ואינה היחיד על המוטלת פרטית מצוה היא

 הציבור עם מיד הביאו לא שהנשיאים מה וממילא הציבור, מן לפרוש אין במצוה, עוסק

 'שנתעצלו'. חז"ל וכלשון 'עצלות', של ענין גם אלא 'זריזות', של חסרון רק נחשב זה אין
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 שהיה המיוחד ההידור מהו הענין ביסוד כאן צ"ב לכאורה דהנה לבאר, נראה עוד ד(

 להביא כוונתם אם לכאורה הרי ישלימו, הם שיחסר מה שכל באמרם הנשיאים בכוונת

 זאת, לתת מחוייבים שהם הרי זה, את יש להם ורק לתת יכולים אינם שאחרים דברים

 וזהו גומרה, ע"ש אלא נקראת וההמצ דאין יג:( )סוטה ואחז"ל דמאחר סופר, הכתב וביאר

 כולם שיביאו עד להמתין רצו כן על כלום, מועילה אינה ההתחלה גם הגמר דלולי משום

 וגמר עיקר את שיעשו היינו שמם, על נקראת המצוה תהא וממילא ישלימו, שחסר ומה

 המצוה. את שמשלימים בכך הידור הוי וא"כ המצוה.

 הידור איזה על תלוי זריזות על עדיף הידור האם דלעיל הנידון דכל נראה וממילא

 שכל כאן אבל עדיף, הידור באמת המצוה, בגוף הוא ההידור שכאשר דיתכן מדובר,

 מעשה בגוף הידור זה אין א"כ שמם, על נקראת המצוה שתהא בכך רק היה ההידור

 עדיפא. זריזות דלכו"ע י"ל גוונא ובכהאי המצוה,

 z5102244@gmail.com לתגובות:
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 תלמוד באספקלריית הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 ילקוט מו"ל - קלויזנר ישראל הרב / הירושלמי

 ומועדים עה"ת ירושלים שמחת

 אב לכל 'תולדות' ל"ט

ה ים ֵאלֶּ רִּ ר ַהְדבָּ וָּה ֲאשֶּ ם ַלֲעֹשת ה' צִּ  א( ,)לה ֹאתָּ

 אמרינן: 'ד לכהה 'ז רקפ שבת בירושלמי

י ן ַרבִּ נָּ י יֹוחָּ ְמעֹון ְוַרבִּ ן שִּ יש בֶּ קִּ ין לָּ ְבדִּ א ַהֵוויי עָּ א ַבֲהדָּ ְרקָּ ת סִּ ין ְתלָּ  פרק את )למדו וַסלוג ְשנִּ

יֵמיה ַאְפקון וחצי( שנים שלוש - גדול כלל פרק – זה ין מִּ ֵסר ַאְרְבעִּ ל ַעל תֹוְלדֹות ַאַחת חָּ  כָּ

א א ֲחדָּ ן אב( לכל תולדות ל"ט )מצאו ַוֲחדָּ יְסמוך ְדַאְשְכחון מָּ ין מִּ  םיכולי היוש מה) ַסְמכִּ

 אב לכל תולדות שעתו םשלושי רבותשנ ,סמכין ,לה השייך 'אב'ל פעולה כל להסמיך

א (מלאכה א הָּ יְסמוך ַאְשְכחון ְדלָּ ְבדוֵניה מִּ חום עָּ ה מִּ יש ַמכָּ  דאין כיון לומר רוצה) ְבַפטִּ

 כן אס שלמה, מלאכה יקוןת איכא כן פי על ואף מלאכה, בדמיון להם לסמוך אב להם

 שבה"ל( מלאכה. הוית יקוןת גמר בפטיש דמכה מיסוד הוא

 מלאכה אב לכל תולדות ל"ט שיש בידם שהיה מסורה

 אב לכל התורה מן תולדות ל"ט שישנו הירושלמי בדברי רואים אנו גדול חידוש הנה

 מן בשבת האסורות מלאכות סוגי מאות וחמש אלףמ למעלה קיימים זה ולפי ,מלאכה

 שכתב במכתבו הללו הירושלמי בדברי הפלא על 'הלוי שבט'ה הראה וכבר התורה!

 הוא שבת שהיות הרגשתי נעורי 'ומאז לשונו: וכה שבת מס' על ספרו הוצאת לקראת

 ה"ד פ"ז שבת בירושלמי ג"כ וכדמוכח מצרים, בלי שבת מס' כן מצרים בלי נחלה

 לכל שיש ומצאו ומחצה שנים ג' שבת מלאכות בל"ט שעסקו ור"ל יוחנן דר' בדאבעו

 ולא בבבלי לא נזכרים שאינם ,מה"ת תולדות ל"ט עוד מלאכות מהל"ט דאורייתא מלאכה

 מסורה זה היה שכנראה העלה שבת מס' על הלוי השבט בחידושי ואכן בירושלמי...'

 ל"ט. פעמים ל"ט דהיינו תולדות "טל מספר יש כך אבות ל"ט מספר שיש שכשם בידם

 ואלה" בפסוק הירושלמי של חידושו לרמוז ואפשר באורייתא, רמיזא דלא מילי וליכא

 ריןסדקי רבנן לפי הנלמדות שבת מלאכות אבות לל"ט רמז הוא "ואלה"ש "תולדות

 ה' בין ילוקח דאין סברי כי אל"ה, מתיבת כלומר ודה,חל הדברים מ'אלה' שבירושלמי

 "תולדות - ו'אלה'" בפסוק שנרמז מה וזה ל"ט, בגימ' דהוו נמצא לח' הה' וכשנחליף ,'חל

 בעל דברי ע"י לזה )ונתעוררתי ל"ט שמספרם מ'אלה' דילפי כה'אבות' הוי התולדות שגם

 תולדות( בפרשת זצ"ל מזוטשקא יצחק' ה'נחל

* 
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 תולדות ול"ט אבות בל"ט – בפרך מצרים שיעבוד

 ,ותולדות מלאכות דל"ט הירושלמי את נקשר לפסח יום ושיםהשל בתוך כבר בעמדנוו

 בני את מצרים ויעבידו" יד( -יג א, )שמות כתיב דבקרא ,במצרים שהיה השיעבוד עם

 כל את בשדה עבודה ובכל ובלבנים בחומר קשה בעבודה חייהם את וימררו בפרך, ישראל

 תיבותב כפילות חזינן תבפשטו כי דרשוני אומר זה ודבר ,בפרך" בהם עבדו אשר עבודתם

 ."בפרך'

 )פסחים התוס' דהנה הלשון כפילות טעם שלו בהגדה לצ"ז אש מהר"םה הגאון ומפרש

 בגימטריא שהם ו'ג'ל', אותיות הם ב"ש, א"ת של בא'ב' ש"פרך" הביאו למען( ד"ה קיז:

 הל"ט בכל אותם ושיעבדו העבידו שהמצרים ורצ"ל מלאכות, ל"ט על ורומז ל"ט,

 אבות מהל"ט מלאכה אב שכל ה"ב( פ"ז )שבת בירושלמי שאמרו והיות פרך.ב מלאכות

 פעמים ב' הלשון, בכפילות הכתוב סיפר לזה תולדות, ל"ט לו יש שבת של מלאכות

 יחד. גם והתולדות התלאכות כנגד "בפרך"

 בכל ישראל את ששיעבדו לומר בא ",בפרך ישראל בני את מצרים "ויעבידו מ"ש וזה

 בפרך", בהם עבדו אשר עבודתם כל "את עוד הכתוב והוסיף אכות,מל אבות הל"ט

 ט"ל לעבוד צריכים והיו אבות, הל"ט כל של תולדות הל"ט בכל גם אותם ששיעבדו

 .בפרך היה והכל מלאכות, ט"ל פעמים

 ח"מו א"ביבדלחט ה"זללה ישראל הרב מעם המורם האברך הגדול גיסי נשמת לעילוי

 לפ"ק. תשע"ט ניסן ו' ביום ימיו בדמי ע"נלבש בוים א"שליט אליעזר הרב
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 שולביץ חיים הרב / בפרשה הודיה

 ויקהל לפרשת

 תרומה בהפרשת ההודאה

ם ְקחו ְתכֶּ ה ֵמאִּ יב ֹכל ַלה' ְתרומָּ בוֹ  ְנדִּ הָּ  לִּ יאֶּ ב ה' ְתרוַמת ֵאת ְיבִּ ף זָּהָּ סֶּ ת וָּכֶּ  ה( )לה, וְנחשֶּ

 ''הרמה בהם שיש התרומות

 נוסחאות( בשינויי פ"ל,) זוטרתא ובפסיקתא א( )א, המשכן כתדמלא בברייתא שנינו

 נזיר, ותרומת ובכורים, וחלה, מעשר, ותרומת גדולה, תרומה הן, תרומות עשר אומר 'רבי

 מהם שש המשכן, ותרומת שקלים, ותרומת מדין, ותרומת הארץ, ותרומת תודה, ותרומת

 של גופו עושין היו ממנוש משכן תרומת לאדנים, שקלים תרומת לכהנים, ראשונים

 גדול'. כהן ובגדי כהנים ובגדי הסמים וקטרת המשחה ושמן למאור ושמן משכן,

 שיעור, לה שאין המשכן מתרומת חוץ שיעור, להם יש 'לכולם סיים הגדול ובמדרש

 גם שהרי צד, מכל תמוה זה וכלל פרוטה', משוה פחות בין פרוטה שוה בין ויקחו אלא

 הקדש שאין בפחות( ד"ה יב: )גיטין רש"י דעת ולאידך שיעור, אין יםוביכור גורן לתרומת

 פרוטה. משוה פחות על אף חלה המשכן תרומת ולמה פרוטה, משוה פחות על חל

 כגון 'הרמה', לשון רק בהם שנאמר תרומות בו נמנו שלא זה, במנין להתבונן יש עוד

 כמבואר 'הפרשה', שמשמעה 'תרומה' לשון גם בהם שנאמר אלו אלא הדשן, תרומת

 השווה התרומה' 'הפרשת ענין מהות את לבאר וראוי שהתרומה(, ד"ה )כד. יומא בתוס'

 אלו. תרומות לכל

 לעליון שייכים שנכסיו הודאה היא התרומה

 שרק מסויימים, מינים ט"ו מנתה שהתורה תרומה( פר' )ריש המלבי"ם כתב כבר והנה

 שממנו כסף שווה יביאו ולא המשכן, בנהי עצמם ומהם המשכן, תרומת את יביאו מהם

 עצמם החומרים מן ורק אך היתה התרומה אלא למשכן, הנדרשים החומרים את יקנו

 מה כל להקדיש ניתן הבית בדק לכל מה מפני טעם, טעון והדבר המשכן. הוקם שמהם

 תרומה. שם עליו שחלה ממה רק בונים המשכן את ואילו להקדש, עולים ודמיו שיחפוץ,

 ראוי ואינו שהוקדש דבר קדושה, של רמות שני כוללת הבית בדק שקדושת ואר,ומב

 מעיקרו עומד והוא הבית, לבדק קדושים דמיו אלא בגופו, אינה קדושתו בבנין, לשקעו

 חומר רק שיביאו נאמר המשכן בתרומת ואילו הבית', בדק 'הקדש סתם הוא וזה לפדיון,

 הבית. לבדק גוף קדושת והיא בגופו, קדושה בו ותחול הבית, בנין בתוך יבנה עצמו שהוא

 לצורך שעומד היא, הבית בדק קדושת שחלות פ"י( )ש"א יושר בשערי שיסד מה וידוע

 לפדיון ראוי כי לממון, גורם רק נחשב הקדש של שחמץ כט.( )פסחים אמרו ולכן פדיון,

 וכשהוא יון,לפד שעומד הוא עניינו כל הרי חמץ, איסור להקדש שאין ואף הפסח, אחר

 פ"ו )ערכין שמח באור ביאר וכן ממון. שם ממנו פקע ישראל לאכילת מפדיון מופקע

 הקדש רק כי י:(, )כריתות מתקדשת פרוטה משוה פחות מנחה קרבן המקדיש איך הי"ט(
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 קרבן אך לפדותו, יוכל לא כי פרוטה, משוה פחות על חל לא לפדיון, שעיקרו הבית בדק

 משוה בפחות אף קדושתו וחלה לפדיון, בשוויו תלוי אינו ה,להקרב עומד עצמו שהוא

 פרוטה.

 אין הרי הבית, בדק בהקדש הגוף קדושת חלה המשכן שבתרומת לעיל שהתבאר וכיון

 וכן הכרי, את פוטרת אחת שחטה דגן תרומת של עניינה גם זה ואמנם בשיעור, צורך לה

 הפרשתה, בעצם הוא יינהענ תרומה כי פרוטה, משוה פחות על שחלות התרומות כל

 התרומות לכל השווה ההפרשה וענין בשוויותה. תלוי שקניינה מתנה בתורת רק ולא

 מעצם חלק קובעת שהיא אלא שבבעלותו, הנכסים משווי חלק הרמת רק שאינה הוא,

 .נכסיו בכל בעלותו מהות על להודאתו דוגמא והיא ,לגבוה שייכים שהם נכסיו

 שפע להם יכהממש ישראל בתרומת ההודאה

 דיתבי אשכחיה אזל הסוס, ואת הלבוש את המן 'ויקח )טז.(, במגילה נמצא לזה פתח

 בזמן ליה אמרו עסקיתו, במאי להו אמר לרבנן, קמיצה הלכות להו ומחוי קמיה רבנן

 אמר ליה, ומתכפר דסולתא קומציה מלי מייתי מנחה דמנדב מאן קיים המקדש שבית

 רשע, ליה, אמר דידי, כספא ככרי אלפי עשרה ודחי כודיד קמחא קומצי מלי אתא להו

 את הדוחה הקומץ ענין הוא מה לבאר ויש למי'. ונכסים למי עבד נכסים, שקנה עבד

 'קמח', קומץ על השיבם למה 'סולת', קומץ על לו ספרו חכמים שהרי ועוד המן, של כספו

 גרידא. קנטור אלא המן, לדברי דחיה בדבריו אין ולפו"ר מרדכי, ענהו מה והעיקר,

 בדע"ת הרמח"ל הרחיב כבר ואמנם רע, וצד טוב צד בעולם יש האדם תפיסת לפי

 ואף הדין, בכח שמים כבוד לגלות הוא שעניינו אלא עצמי, קיום לו אין שהרע לבאר

 רע, שעצמותה פנימית נקודה אין באמת מקום מכל לרע, שתכליתו נראה חוץ שכלפי

טוב', ָהָרעֹות ֵתֵצא ֹלא ְליֹוןעֶׁ  ִמִפי לח( ג )איכה כאמור  לישראל הבאה רעות שכל והיינו ְוה 

 מפי כולם שהטובות ראה[ ]פר' השל"ה שביאר וכמו הנצחי, לשכר לזכותם לטובתם הוא

 שעניינו החלק והוא המועיל, הרע רק במקומו, וחדוה עוז כי כולן, לא הרעות אבל עליון,

 בדין ומתגלה גובר שהוא ויש הטוב, דתלנקו וזיכוך ככפרה ולבא הטוב, את לגדור

יךָ  ה' ֲאִני ִכי ג( מג )ישעיה כאמור באומות, ָך, ִיְשָרֵאל ְקדֹוש ֱאֹלהֶׁ ִתי מֹוִשיעֶׁ ִים ָכְפְרךָ  ָנת   ִמְצר 

יָך, וְסָבא כוש ְחתֶׁ ֵתן ת  יךָ  ָאָדם ְואֶׁ ְחתֶׁ ת וְלֻאִםים ת  ח  ך'. ת   נ ְפשֶׁ

 ובזה ככר, אלפים עשרת לאחשורוש תחתיהם נתן אל,ישר את לכלות המן רצה כאשר

 את לכלות סיבה הרע למלכות אין זו בנתינה אך ישראל, תחת כתמורה ממונו את העמיד

 שמטרת חכמים, לו השיבו ולכן תמורתו, שיקבל התמורה מצד רק אלא עצמו, מצד הטוב

 רק אלא עצמו, מצד טוב בו שאין הדין, עשיית דרך שמים כבוד שיתגלה היא הרע הנהגת

 ישראל אך להרע, לפתותו רב כסף לתת צריך ולכן הנותרים, יכירו תוצאותיו שאת משום

 תמורה דרקיעא למלכותא לתת צורך לנו אין ולכן הטוב, בדרך שמים בכבוד עוסקים

 הודאה חלה זהוב משלנו, זעיר חלק שהוא בקומץ, אותה משתפים אלא עבורנו, גדולה

 שמים שכבוד באופן הטובה, שפע בנו מתקייםו לנו, אשר לכב ושותפות חלק לה ישש

 ממש. בנו מתגלה



 

 הודיה בפרשה / הרב חיים שולביץ

 ההודאה בהפרשת תרומה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 כעמוד 

 סולת, קומץ להם הועיל ביהמ"ק בזמן רק שלא אמר טענתם, את המן כשהבין ואכן

 רק הבא קמח, כקומץ היא שנתינתם עתה ואף אליהם, זה שפע נמשך בגלות אף אלא

 לה ואין תמורה, רק היא אשרב הרע, למלך נתינתו את לדחות כדי בכך די סוטה, במנחת

 נחלתו, חלק יעקב אל הבא העליון משפע מושפעת שהיא ישראל, של בעצמותם אחיזה

 בעצם ששותפות הוא בדין לרע, קיום שיש תפיסתו לפי ואף בעצמותו, חלק לו שיש

 .'הרמה'ל 'תרומה' בין החילוק מהות היא וזו התמורה, את תדחה

 )דברי המקדש בית לבנין נדבות ישראל כל כשהתנדבו ע"ה, המלך דוד אמר וכבר

 ביד העושר עוד שכל הגר"א וביאר לך', נתנו ומידך הכל ממך 'כי יד( כט א, הימים

 יודע טובים, מעשים בו לעשות כשזוכה ורק לטוב, או לרע הוא אם יודע אינו האדם,

 אמרו כבר כי והיינו לטוב', ולתת ולכנוס לאסוף ענין נתן 'ולחוטא בכלל ואינו שלו, שהוא

 לשמש מעמידו אם ורק שבקרבו, זר' ה'אל הוא ממונו על האדם של הבעלות שתחושת

 'שלו'. נחשב הוא אזי מהותו, עצם את אלא שוויו, את רק נותן ואינו טובים, למעשים

 תודה לחמי תרומת שיעור

 מעשר, כתרומת שיעור לה יש אם עז:( )מנחות הגמרא דנה תודה לחמי בתרומת והנה

 שאף ,מעשר מתרומת שווה גזרה למדו ]ולמסקנא שיעור להם שאין כביכורים שהיא או

 ללמוד הגמ' דנה לא למה התוס' והעירו מעשרה[, אחד הוא שיעורה תודה לחמי תרומת

 בעולת וכתב הכרי, את פוטרת אחת שחטה דגן, מתרומת תודה לחמי תרומת שיעור את

 מתרומה, ללמוד צד היה לא 'הרמה', לשון נאמר תודה לחמי שבתרומת כיון כי שלמה

 שיעור לגבי )כד.( ביומא מתוס' לעיל מובאוכ נתינה. רק אלא הרמה בה נאמרה שלא

 דגן. מתרומת נלמד שלא הדשן תרומת

 שלענין שאף נח:( )קידושין רי"ד בתוס' כמבואר לומר יש כן שהקשו תוס' ובדעת

 יש לכהן התרומה נתינה צוותמ לגבי הרי שיעור, התורה נתנה לא דגן תרומת הפרשת

 מנתינה, השיעור את שנלמד תוס' קושיית שאין נמצא כן ואם חשובה, נתינה של שיעור

 דוקא. בהפרשה והיינו שהוא, בכל הוא תודה לחמי תרומת ששיעור ללמוד באו שהרי

 והיא 'הרמה', נאמרה תודה לחמי בתרומת ואילו 'נתינה', נאמרה דגן שבתרומת ואף

 השיעור לענין רק היינו הרי דגן, מתרומת שיעורה את ללמוד שאין ןהדש כתרומת

 ההפרשה, שיעור את מתרומה ללמוד מקום היה עדיין אך תרומה, בנתינת שהתחדש

 דנו כך ועל שהוא, בכל הלחם את פוטרת והיא ,תודה לחמיב התרומה מהות היאש

 .פותהתוס

 אך ,הנתינ דין להם שנוסף הוא שיעור, להם יש התרומות שכל במדרש שהאמור נמצא

 תלוי שקניינה מתנה בתורת רק ולא הפרשתה, בעצם הוא עניינה התרומה עצם

 קודש נעשית כולה כי שיעור, אין בנתינתה שגם המשכן תרומת חלוקה בזהו בשוויותה,

 ענין והיא שהוא, בכל ואשה ההפרשה, חלק את יש תרומה בכל אמנם כמבואר,

 אך לחול, לשמש ראוי השאר מילאומ בעלותו, וראתה את עוקר ידה שעל ההודאה,
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 תלויה והתמורה כתמורה, רק בא הוא כי ,לנתינה הראוי שיעור נקבע ה'הרמה' בחלק

 .הנותר אל ביחס

* 

 קודיפ לפרשת

 והתודה העדות

ה ן ְפקוֵדי ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן ַהםִּ ֵעֻדות מִּ  כא( )לח הָּ

 ב'פקודי' החסרון צד

 ממנו נפקד 'ולא כאמור חסרון, של משמעות צד בו יש 'פקודי' שלשון כתב לוי בקדושת

 לבאר וכדי במשכן, לישראל שהוא כל חסרון שהיה לרמוז ובאה דוד', מקום 'ויפקד איש',

 משכן. הקמת בעת ישראל מצב את לבאר הקדים ושרשו, החסרון עניין

 ,טבעה כדרך שלא לאדם נס נעשה כאשר הראשונה, ,הבורא בהכרת הם בחינות שתי

 מלכותו איך לו ומתגלה ,כרצונו בו ועושה הטבע על מושל שהשי"ת רואה הוא ידו ועל

 לימוד מתוך ,הבורא את ומשיג משכיל ,מתעמק האדם כאשר היא, והשניה .משלה בכל

 מכיר שהוא מתוך כי ,כלל אצלו מקום תופסין אינן והנפלאות הניסים ענין ואז ,וידיעה

 בזמן כי ,השי"ת בדרכי ישראל הכרת סדר היה וכן .אצלו שחידו כל זה אין 'ה גדלות את

 ונפלאות נסים שראו ידי על היתה והשגתם ,המוחין בקטנות עדיין היו מצרים יציאת

 שנגלה עד להחמיץ בצקם הספיק שלא המורה מצה, כולו הפסח ולכן ,עמהם שעשה

 סיני, הר דלמעמ הגיעו כאשר אך ,וגאלם הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך עליהם

 שגם למפרע וידעו ,ואחדותו רוממותו מצד הבורא גדלות את והשיגו חומרם, הזדכך כבר

 הראה שכך אלא הנס, מצד פלא אינם הים ובקריעת במצרים שעשה והנפלאות הניסים

 שתי מקריבים אלא ,ונפלאות ניסים על הרומזת במצה צורך אין ושוב לישראל, אהבתו

 הטבע. בתוך ישראל עם הקב"ה הנהגת שכך להורות ,חמץ שהם לחם

 חזרו המשכן ובהקמת אלו, בחינות בשתי השגתם את אבדו העגל במעשה והנה

 כן ועל בלבד, נפלאותיו הכרת מצד השי"ת עבדות מעלת השגת של ראשונה, לבחינה

 שורה שהשכינה עולם לבאי היא 'עדות כב:( )שבת שאמרו וכמו העדות', 'משכן נקרא

 מקום ואין כאן[, אלשיך ]וראה יתברך עליו מעיד שהמשכן ן"רמבה וכתב בישראל',

 המכיר של העבודה שלימות אך מכחישיה. מפני ידיעה לאמת צורך כשיש אלא לעדות

 שרמז ביאר, ובזה עדות, פי על רק היודעו משל ערוך לאין נעלה ית' באמיתותו בעצמו

 שהוא מצד רק היא בו ודהשהעב משום הוא חסרונו, היינו המשכן' ש'פקודי הוא הפסוק

 המשכן. קודם להם שהיה כפי שלמה הכרה מצד עבודה זו ואין העדות' 'משכן

 הוא ,חמץ וגם מצה לחמי הנס על מביא שהאדם התודה קרבן שענין הסיק, כך ומתוך

 הנס בזכות ואם ,ונפלאות ניסים ידי על הקב"ה את הכיר נס לו שנעשה שבעת משום

 כפי עד ולהשיג לעלות ויכול שלימה, להשגה יבא זה ידי על הרי בעבודתו, יותר יתמיד
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 חמץ ולחמי בנס, השגתו כדרגת מצה לחמי מביא ולכן בסיני, ישראל השיגו שכבר

 .עדיה להגיע שיכול כהשגה

 ב'פקודי' המעלה צד

 הפוכה. במשמעות הפסוק רמז את להעמיד נראה הגר"א של לדרכו אכן,

 כפני הכרובים שהיו העניןש צב.( ב"ק )ח"א הגר"א רוביאמ תרומה( )בפרשת הובא כבר

 בה' בוטחים היו לכןו מהמצרים, מאד םיראי ישראל היו סוף יםשב משום הוא קטנים,

 תשב"ר הםש ,קטנים כפני הכרובים היו במשכן ולכן בטחונם, תמעטה כך אחר אך מאד,

 .בהרחבה עי"ש לבדו, הקב"ה על הסמוכים

 ארבעה שמנה הבטחון( שער ה', לעובדי )המספיק מב"םהר בן אברהם לרבי מצינו והנה

 את יפקיד שהאדם הוא, שעניינה 'ההפקדה', היא שבהם והעליונה בבטחון, מעלות

 תהיה שאחת עד מסויימת, לתכלית תשוקה או צפיה כל מעצמו ויסיר ה', ביד ענייניו

 וכתב ו,ממנ היפך אליו יגיע שמא או לו, ומשתוקק מצפה שהיה מה ישיג אם בעיניו

 בדבריו והרחבנו ה', ישועת את וראו 'התייצבו, כאמור הים, על ישראל היו זו שבמעלה

 בשלח. בפרשת

 ש'פקודי והיינו ישראל, מעלת לנקודת הפסוק רמז משמעות את להעמיד יש מעתה

 היותו מצד רק הוא ההפקדה, בדרגת ההשגה היא אשר מעלתו, שלימות היינו המשכן'

 בטחון של זו למעלה רמז יש העדות, ארון על שהם בכרובים, שרק נווהיי העדות', 'משכן

 להתנהג ישראל שהמשיכו כפי קטנים, היותם מעת הבטחון בקניית תלויה היא כי גמור,

 בפרשת בזה והרחבנו כא(, כה )שמות הרמב"ן בדברי כמבואר אמו, עלי כגמול במשכן,

 יעוי"ש. תרומה,

 לפי ,חמץ וגם מצה לחמי הנס על מביא אדםה תודה שבקרבן הענין גם זה ואמנם,

 הם המצה מיני ושלשת במלכות, היא שהתודה נד:(, ברכות )ח"א הגר"א מדברי העולה

 עליון(, שפע למקור הקשורים המלכות, של רישין שלשה )שהם חב"ד שרשי בשלשה

 מהר"ל כתב וכן תיקון, טעון הוא ולכך בדיניה, המחמיץ הוא מהם, המקבל החמץ ואילו

 יצר בהם שולט היה שלא אבות שלשה כנגד הן מצות מיני ששלש ,הגדול( לשבת )דרוש

 מיני כשלשת שקול החמץ ושיעור תשובה, של עולה שהקים דוד כנגד והחמץ הרע,

 משלשתן. בלולה דוד שמדת מפני המצה,

 הן שהפקדונות כתב )ש"ב( אורה בשערי הנה כי ה'פקדון', מהות בהבנת נעוץ זה וענין

 עצמו, מצד שלו שאינו במקום לשמירה, הדבר העמדת היא שההפקדה והיינו ות,במלכ

 כעובר הוא והרי ממנו, הפקדון בנטילת להתרוקן ועתיד הפקדתו קודם ריק היה ובהכרח

 איפה, נמצא ולגדול, לצאת ועתיד השפע, מקור שהוא הזכר ע"י שניתן אמו, במעי

 בוטח הוא ובהכרח ועומד, לוית תמיד בהיותו הוא הפקדון של הגדולה שהמעלה

 כאשר רק כי המצה, בלחמי החמץ תיקון של עניינו אמנם וזה עליון, שפע בהמשכת

 עליו לראות הוא ראוי אזי קיבול, ככלי עצמו והעמיד מצבו ותיקן הנס, הכרת ע"י התעלה

 תמיד. השי"ת השגחת
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 העדות משכן

 שמים כנגד שקול המשכן 'למה ב( )פקודי בתנחומא התבאר במשכן העדות ענין והנה

 השמים את היום בכם העידותי דכתיב ישראל, על עדים הם וארץ שמים מה אלא וארץ,

 ולמה העדות, משכן המשכן פקודי אלה שנאמר לישראל, עדות משכן אף הארץ, ואת

 ראשון חרבן פעמים, שני להתמשכן עתיד ה"שהקב שמואל ר"א פעמים, שני משכן משכן

 מעשה על לישראל ה"הקב שנתרצה האומות לכל עדות העדות, ןמשכ א"ד שני. וחרבן

 להם שנתרצה עד סנגוריא עליהם ולמד משה עמד מעשה אותו כשעשו כיצד, העגל,

 לי ועשו להם אמור לך לו, אמר שנתרצית, לאומות מודיע ומי ע"רבש משה אמר ה,"הקב

 בישראל. שהשכינה מעיד שהמשכן העדות, משכן כתיב לכך בתוכם, ושכנתי מקדש

 בכם העדותי אמר כך העדות משכן וכמו וארץ, שמים לבריאת המשכן עשיית השוה

 היום'.

 בל קשר על מורה כמשכון, משמעו היות כי דייקא, ל'משכן' שייכת שה'עדות' הרי

 כי ,(טז טז ויקרא) טומאותם' בתוך אתם 'שוכן שבו אורה בשערי שביאר וכמו ינותק,

 השי"ת אוצרות כל נמצאו ,ביניהם שכינה ושרתה את,ז מתנה לישראל השי"ת כשנתן

 ישראל ביד ומסר .ישראל ביד נמצאים ,ברכה אצילות וכל שפע מיני וכל ,וחדריו וגנזיו

 שנאמר וזהו ,השכינה מאת וברכה שפע כל ולקבל לפתוח ואוצר אוצר כל מפתחות

 משכנו השכינה וכאילו לאלהים', לכם והייתי בתוככם והתהלכתי בתוככם משכני 'ונתתי

 זה הרי ,הבית ונחרב לפניו ישראל וכשחטאו ,ישראל ביד יתברך ה"הקב של ומשכונו

 המשכן פקודי אלה :והסוד ,בגלות עמהם ומוליכו ישראל ביד ממשכנו שלו המשכון

 לעד. בישראל שורה שהשכינה עדות גופא הוא שה'משכון' הרי העדות', משכן

 והארון המשכן בעצי העדות

 הנה כי שירה, מצינו ובשניהם שיטים, מעצי עשויים היו שניהם והארון, ןהמשכ והנה

 שם) שנאמר ה,"הקב לפני שירה אומרים היו הארזים אותן דרש, ט( )תרומה בתנחומא

 ואימתי, משה', ישיר 'אז שנאמר שירה, אלא 'אז' ואין ,"ה מלפני היער עצי ירננו 'אז (צב

 למשכן הקרשים את 'ועשית המשכן על למשה ה"הקב כשאמר המשכן, מהן כשנעשה

 שהתקין אותן הקרשים', את 'ועשית אלא נאמר, לא קרשים' 'ועשית עומדים', שטים עצי

 'שמא (.עב )יומא נדרשה זו ועמידה לכן. קודם שהועמדו אותן 'עומדין' אביהם, להן

 יינווה ולעולמים', לעולם שעומדין עומדים, לומר תלמוד סכויין, ובטל סברן אבד תאמר

 שהשכינה לעדות, עומד הוא כי יג.(, )סוטה גניזה אלא חורבן, במשכן מצינו שלא כי

 סבא. ישראל ידי על שנטעה מעת בישראל, שורה

 'וישרנה ו( א )שמואל נאמר פלישתים, ע"י שנשבה אחר לישראל הארון בשוב גם ואכן,

 שאמרו כד:(, )ע"ז מאיר רבי משום יוחנן רבי ואמר ,'וגו שמש בית דרך על בדרך הפרות

 התנופפי השיטה, רוני 'רוני אמר נפחא יצחק ורבי ישראל', ובני משה ישיר 'אז שירת
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 ,ועדיים' בעדי ומפוארה ארמון, בדביר המהוללה זהב, בריקמי המחושקת הדרך, ברוב

 התגלה בישראל, למקומו הארון בשוב כי והיינו שיטים, עצי ארון על ששרו רש"י ופירש

 משה'. ישיר 'אז שירת עת והיא ולעולמים, לעולם םעומדי שעציו

 h0527690963@gmail.com לתגובות: 

  

                                                

 
 אמרו מאי ישראל',' ה קומה משה ויאמר הארון בנסוע 'ויהי אהא, יצחק דרבי להא לה מתני אשי רבוראה שם ד ו

מצינו )ערכין כן וא ,למשא הארון כת לפרות דיקא, אלאיירי ששירה זו אינה שההשיטה.  רוני רוני יצחק רבי אמר

בר התבאר וכ 'שאו זמרהמר 'שנא ,אלא שירה 'ישאו'ואין  ',בכתף ישאו'שנאמר  ,משא הארון טעון שירהש חא.(

זמר' הוא קבוע על שפתיו, ו'שיר' מתחדש בכל עת ובוקע ויוצא, ולכן נדרש מ'ישאו' לאמור ')פר' בראשית( ש

עוזא שהעמל התורה, כמשא הארון, הוא המעלה את הזמר להיותו שירה, ולכן אחר ששרו הפרות, נהרג 

 ,מפני שקרא לדברי תורה זמירות ,מפני מה נענש דוד )סוטה לה.(דרש רבא ו ,לאחוז את הארוןידו כששלח 

, שהעלה את הארון בעגלה, יודעין אותושב"ר כשל בדבר שאפילו תונ 'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי'שנאמר 

ד, בלא מעלת העמל, כי הזמר מורה על עצם הלימו והיינועליהם בכתף ישאו', כי עבודת הקודש אף שנאמר '

הארון נושא  ורק לגבי נושאיו בכתף ,משא בכתףוהוא כהולכה בעגלה, ואילו השירה שייכת רק לעמל שהוא כ

חסרון זה התגלה בחטא עוזא, ששלח ידו לאחוז את הארון, וטעותו נבעה מחמת משא הארון את עצמו, ו

 .בעגלה
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 רבינוביץ, אלחנן רפאל הרב / בפרשה הלכה

 הלכות על חלקים כ"ג יעקב' 'מאור מח"ס

 השנה וחדשי המועדים

 ה' פתאים שומר בכלל רונה'ומה'ק הזהירות אם

 מספר ליום ומיום ,ישראל ץבאר גם התפשט ה'קורונה' נגיף הרבים ותינובעוונ הנה

 וחוקים תקנות תיקנו והממשלה הבריאות שמשרד כך ,ליצלן מנארח וגדל הולך החולים

 מניני חתונות, כולל שזה אנשים, מעשרה יותר של התקהלויות ביטול על לכת מרחקי

 שצריך שהורו רבנים אף ויש ועוד, מקוואות, וישיבות, כוללים תורה, תלמודי תפילות,

 ההלכה כך באמת אם היא והשאלה הבריאות, ומשרד הממשלה הוראות לכל השמעל

 אחוזי העכשוי שבמצב שכיון או להם, להשמע וצריך מאיסורא סכנתא שחמירא

 גם זה אולי מצוות בענין זה ואם ה', פתאים 'שומר בכלל זה אולי מאד, נמוך הנדבקים

 רע'. דבר ידע לא מצוה 'שומר בכלל

 בזה שיש למרות שבת בבער דם להקיז שהתירו )קכט:( בשבת ראבגמ מצינו כבר והנה

 פי( ד"ה ל: )ע"ז חיים בתורת וביאר ה', פתאים שומר רבים ביה דדשו דכיון משום סכנה,

 להם המצויות מהסכנות להישמר יודעים שאינם מפני השוטים על שומר שהקב"ה שכמו

 וכגון מהם, לישמר שקשה תהסכנו מפני החכמים על גם הקב"ה שומר כן כמו בעצמם,

 אפשר יא וכמעט דוחקם, מפני שבת בבער בדם להקיז שהורגלו שמאחר דם, הקזת לענין

 ה'. פתאים שומר בכלל זה הרי מכך, להימנע

 שהיא דרומית רוח בו שמנשבת ביום למול שהתירו )עב.( ביבמות ראבגמ מצינו וכן

 ביה דדשו כיון "והאידנא ארהגמ וכלשון סכנה, בזה שיש למרות הרוחות, מכל קשה

 כך כל בקיאים אנו אין שהיום שכתב ד( )סי' שלמה של םבי יןועי ה'", פתאים שומר רבים

 והקב"ה העיתים, ובצוק בגלות שאנו מאיתנו יותר פתאים היום ואין המעונן, יום מהו

 של ההיתר מצינו וכן בה. שנרגיש ומבלי ידיעה בחוסר שהם נסתר, דרך ניסים לנו עושה

 )לא., ובנדה )לט.(, ובכתובות ק:(, )יב:, ביבמות כמבואר מקרים בעוד ה' פתאים שומר

 ואכמ"ל. מה.(,

 ואינו בלילה ותאנים ענבים לאכול אדם שרשאי )ל:( זרה בעבודה ראבגמ מצינו וכן

 ה'. פתאים שומר שנאמר משום ארס בהם והטיל נחש מהם טעם שמא חושש,

 אדם לכל היתר הוראת זוהי והרי ה', פתאים שומר כאן שייך מה להבין יש רהולכאו

 כ( אות שם )ע"ז חריפתא בפלפולא וביאר לפתאים. דוקא ולאו בזה לחשוש צריך שאינו

 שיש מקומות בכמה ראבגמ אמרו ממנו, נזהרים ואין בו ורגילים השכיח דבר שבכל

 .שם יןעי ה', פתאים שומר משום להתירו זה לע לסמוך

 דבר שכל זצ"ל אויערבאך הגרש"ז בשם ב( הע' )פל"ב כהלכתה תשב בשמירת כתב ןוכ

 מה כי ה', פתאים שומר על לסמוך לאדם מותר לחוש, ולא כן לעשות נוהגים שהעולם
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 שהעולם דבר וממילא עליו, שומר הקב"ה ממנו ולהיזהר לדעת האדם יד שקצרה

 סכנה. בגדר הוא הרי סכנה משום לו חוששים

 האדם את שומר שהקב"ה וענבים תאנים נשתנו למה קשהה שם( )ע"ז חיים ובתורת

 זה דבר נאמר שלא גילוי משום האסורים הדברים כל משאר נחש, מהם יאכל שלא

 לפי החכמים את ולא הפתאים את דוקא שומר יתברך שהוא שכמו ותירץ אצלם,

 יםומ יין כגון גילוי בהם ששייך משקין לגבי כן כמו עצמם, את לשמור יכולים שהחכמים

 לכן נחשים, מפני יפה ולכסותן לשומרן לאדם לו אפשר תמיד, בכלים אותן שנותנין וחלב

 לייבשן שצריך משום לשומרם, א"א וענבים תאנים אבל עליהם, יתברך שמירתו אין

 יתברך שמירתו ולכן תמיד בכלים להיות דרכן ואין וצימוקין גרגורת מהן לעשו בחמה

 עולמו. תיקון מפני עליהן

 בספק לואפי שבת מחללין מדוע הקשה קלו( אות )כתובות שיעורים בקובץ לחנןא ור'

 יצילו. שמשמים ולסמוך השבת את לחלל שלא ה' פתאים שומר על סומכין ואין סכנה,

 נחשב וממילא הימנו, לפרוש לאדם אומרים אין ארץ, ודרך מנהג שהוא שבדבר וביאר,

 שבידו במקום אבל השמים, מן נשמר ואז עצמו, לשמור מזה לפרוש יכול אינו כאילו בזה

 השבת. את דוחה הוא ולכן ,השמים מן נשמר ואין זה בכלל אינו אזי עצמו, את לשמור

 ערוך בשולחן דנפסק הא על שכתב לב( )אות פסחים מסכת על שיעורים בקובץ גם ועיין

 ורש"י עשרה, שמונה באמצע יפסיק לא עקבו על כרוך נחש שאפילו ס"ג( קד )סי'

 אינו הנחש פעמים דרוב משום הטעם, פירושו ואפי'( ד"ה שם בביה"ל )הובא והרמב"ם

 שכיון לומר יש הרוב, אחר בנפשות הולכים שאין פי על שאף אלחנן ר' וכתב נושך,

 אינם מצוה ששלוחי כך על לסמוך ויש הזיקא, שכיח כלא נחשב ממתים, אינן שרובם

 שם. עיין ,ניזוקים

 הרגילים לאלו סיגריות עישון גבי שכתב עו( סי' ח"ב )חו"מ משה תאגרו בשו"ת גם ועיין

 מיעוט רק פנים כל על הוא מזה לחלות והקלקול סיגריות, להם כשאין ומצטערים בזה

 שהרבה שאף ביותר, קטן הוא מסוכנות מחלות ובעוד בסרטן להחלות שכן וכל קטן

 מאלו יותר מהם מצאנ אחרים באיברים וגם והגרון הריאה בסרטן מהחולים חולים

 אלו בצירוף וגם החולים בבתי הנמצאים החולים כל בודאי מקום מכל סיגריות שמעשנים

 שבזמננו ואף שם. עיין עכ"ד, ה', פתאים שומר אומרים כזה ובחשש כלל, נחלו שלא

 שהתגלה משום אלא זה אין העישון, ולאסור משה האגרות על לחלוק זמננו פוסקי כתבו

 מיעוט. אינו כבר וזה יותר או פחות לכולם מזיק שזה

 ששהה מי או בנגיף שנדבק שמי פשוט זה הקורנה, נגיף בענין דידן בנידון ומעתה

 לנפשותיכם", מאד "ונשמרתם משום לבידוד להיכנס שעליו קורנה חולה שהיה במקום

 יש אם זה בחשש שאינם דעלמא ברובא לעיין יש אבל מאיסורא, סכנתא וחמירתא

 מחר יחליטו הן שאם כך הבריאות, משרד להוראות להשמע השתדלות חובת עליהם

 ביה דדשו כיון אמרינן גוונא שבכהאי או לעשות, צריך כך אז בבתים להסתגר שצריך

 יצאו רבים הקרונה התפרצות מאז מחודש יותר שכבר וכיון ה', פתאים שומר רבים
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 לא וגם בזה, נזהרו ולא ובחנויות ובמקוואות ובישיבות הכנסת בבתי והסתובבו לרחוב

 מה לפי ובפרט ה', פתאים ושומר רבים ביה דדשו מקום ליה הוי בכך, לרבים נזק אירע

 שומר בכלל הוא הרי מכך להימנע שא"א וכמעט בכך שהורגלו שדבר חיים התורת שכתב

 דבר זה ובישיבות בכוללים והלימוד כנסיות בבתי התפילות גם כן אם ה', פתאים

 לפי וכן ה', פתאים שומר בכלל זה והרי מכך להימנע אפשר שאי כמעטו בכך שהורגלו

 הרי ממנו, נזהרים ואין בו ורגילים השכיח דבר שכל הנ"ל חריפתא הפלפולא שכתב מה

 בכוללים והלימוד כנסיות בבתי התפילות גם כן אם ה', פתאים שומר בכלל הוא

 ואין הקרונה פרצותהת אחרי גם זאת לעשות שרגילים השכיח דבר הוא ובישיבות

 שכתב מה לפי וכן ה', פתאים שומר בכלל זה והרי שם ולהתפלל ללמוד מללכת נזהרים

 ו,הימנ לפרוש לאדם אומרים אין ארץ, ודרך מנהג שהוא שבדבר הנ"ל שיעורים הקובץ

 מלימוד גדול יותר ארץ ודרך מנהג לנו יש האם כן אם ה', פתאים שומר בכלל הוא והרי

 יותר ארץ ודרך מנהג לנו יש והאם ומקוואות, תפילה מקום וכן בישיבות,ו בכולל התורה

 ענין כשזה ובפרט ה', פתאים שומר בכלל זה אולי כן ואם כראוי, וכלה חתן מלשמח גדול

 )סג.(, בשבת בגמ' המבואר רע" דבר ידע לא מצוה "שומר בכלל גם זה הרי מצוה של

 לחוש לו ואין בסוכה, יחידי לישון שמותר שכתב רכא( )סי' להגר"א רב במעשה גם ועיין

 דבר ידע לא מצוה ש"שומר כיון בלילה, יחידי לישון )קכא:( בשבת בגמרא שאסרו למה

 רע".

 וזהו שכתב ה'", פתאים "שומר ה( קטז, )תהילים הפסוק על הרד"ק בפירוש גם ועיין

 בטחונו עליו כשמשים שומרו הוא מרעתו להנצל תחבולה יודע שאין "שהפתי לשונו:

 עצמו את להכניס לאדם שאסור כוונתו, לא( סי' )יו"ד יציב דברי בשו"ת וביאר וכו',

 ואם שם. עיין ה', פתאים שומר נאמר זה על להנצל תחבולה שצריך בדבר אבל לסכנה,

 בכלל זה והרי להינצל כדי תחבולה אלא אינו וההתקהלויות המוסדות ביטול ענין כל כן

 ה'. פתאים שומר

 הבריאות, משרד להוראות להישמע וצריך ה' פתאים שומר בכלל זה שאין מרתא ואם

 יבואו לא ובכך תאנים לאכול אסרה לא זרה בעבודה הגמרא מדוע להקשות יש כן אם

 לידי יגיעו לא ובכך שבת בערב דם להקיז אסרה לא בשבת הגמרא מדוע וכן סכנה, לידי

 שכתב כמו מכך להימנע אפשר שאי וכמעט בזה שהורגלו שדבר בהכרח אלא סכנה,

 לאסור אין דם והקזת תאנים אכילת כמו ארץ ודרך מנהג שהוא דבר וכן חיים, התורת

 שזה ובישיבות בכוללים התורה לימוד שונה במה כן ואם שיעורים, הקובץ שכתב כמו

 מזה, גדול ארץ ודרך מנהג לך ואין מכך להימנע אפשר שאי וכמעט בכך שהורגלו דבר

 .עיון וצריך

 החולרע, במגיפת מגבילות תקנות שתיקן איגר עקיבא רבי של מהמכתב שמביאים ומה

 באחוזים היו במגפה ההידבקות ומקרה מוות סכנת היה זה ששם דידן לנידון דומה אינו

 וצע"ג. כעת, נמצאים שאנו ממה יותר הזיקא שכיח והיה גבוהים

 כרוך שאינו בדבר יאותהבר למשרד להישמע אומרים הרבנים מדוע כן אם תשאל ואם

 על דוד במצודת כתובה לכך תשובה והגנים, ספר הבתי את לסגור והורו תורה, בביטול
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 כתב שכן חכם", לב ידע ומשפט ועת רע דבר ידע לא מצוה "שומר ה( ח, )קהלת הפסוק

 אין ה' ממצות אחת על לעבור לשמוע אין אמנם אם לומר רוצה ומשפט "ועת לשונו: וזהו

 דבר שמוע למען המצוה על לעבור לכך צריכה שהשעה עת יש כי שוות, העתים כל

 המדינה, אנשי כל על הגוזר המלכות מנהג דבר יש וכן ומשמרת, גדר לעשות המלך

 עכ"ל. "דינא דמלכותא דינא כי המצות, על לעבור היא ואם לה לשמוע שמהראוי

 אחוזים על עומד החולים שמספר ויקה"פ[ ב' ]יום העכשוי למצב רק נכתבו הדברים

 נמוכים. מאד
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 מח"ס פוקס, יעקב יצחק הרב / החג הלכות

 ישראל' בת 'הליכות כהלכתה' 'תפילה 'הכשרות'

 "שבת אדר כ"ה פקודי" - "ויקהל שבת - החודש פרשת

 ניסן" חודש מברכים

 שני מוציאים 5:35 - דרום 5:23 - צפון 5:31 - מרכז 5:15 - ירושלים :הנרות הדלקת 

 הזה "החודש - קוראים השני ובספר פקודי" - ויקהל פרשות קוראים בראשון ורה,ת ספרי

 הרחמים". "אב אומרים אין י"ב(. )שמות חודשים" ראש לכם

 ויכינו ניסן, ר"ח יהיה הנכנס שבשבוע להודיע "כדי "החודש": פרשת לקריאת הטעם

 המאירי אע" כ"ט למגילה )רש"י במהרה" הפסח קרבן ולהקריב לרגל לעלות עצמם

 לחג מצה ויכינו חמץ, ואיסורי מצה באכילת זו, בפרשה שנצטוו, "לפי ועוד ואבודרהם(.

 מ"ה ביחזקאל מפטירין ולכן יימצא" ובל ייראה בל באיסור לעבור שלא מהחמץ, ויישמרו

 (239 עמ' ט"ו החדש קידוש לעתים והמצות")בינה מהפסח בה שנזכר

 ראש חלקים. 11 ו דקות 14 ,10 בשעה שלישי ביום - יהיה המולד ניסן: חודש ברכת

 ולגשמים" אומרים: וכו' עלינו הקב"ה "יחדשהו בברכת הבעל"ט. חמישי ביום חודש

 "ולגשמים בספר שליט"א קנייבסקי הגר"ח )דעת גשמים זמן עדיין פסח שעד כיון ",בעיתם

 הוא שמפסח ןכיו ברכה" "ולטללי גם: מוסיפים יש ,ספרד ובני ורל"ט(. קצ"ד עמ' בעיתם"

 במנחה אבל הרחמים" "אב אומרים אין חי(. איש לבן מצליח איש )הגהות הטל זמן

 צדקתך". אומרים:

 7:08 - תם רבנו 6:29 - ודרום צפון 6:30 - מרכז 6:28 - ירושלים שבת: מוצאי 

 אדר כ"ט רביעי יום - ניסן חודש ראש ערב

 רבי שלדעת מכיוון צדיקים. ריוקב אבות לקברי עולים רבים קטן". כפור "יום תפילת

 נערכים ניסן ר"ח ערב הדעות, ולכל העולם, נברא שאז השנה תחילת בניסן יהושע

 במהרה. להיגאל, עתידים בו החודש לקראת

 ניסן א חמישי יום - ניסן חודש ראש

-אבה "חודש השנה. לחודשי מלך אותיות - "לכם" - חודשים" ראש לכם הזה "החודש 

 למניינם, -ינואר לחדש לקרוא שלא הזהיר זי"ע החת"ס מרן חודשים.ה לי"ב אב - "יב

 חודש כל במשך .ניסן השנה, לחודשי ראשון - אחד ראשון אלא אין לנו כי "הראשון",

 "אשרי" בין וגו'" יענך "למנצח אומרים אין ספרד ובני ותחנון, וידוי אומרים אין ניסן

 מתענים אין המועד. וחול טוב ליום פרט ,אומרים אשכנז, ובני החודש. כל לציון" ל"ובא

 לקברים. בו עולים שאין ויש חלום. ותענית בכורות לתענית פרט ניסן בחודש

 

 



 

 הלכות החג / הרב יצחק יעקב פוקס, מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'

 רכים חודש ניסן"פקודי" כ"ה אדר "שבת מב -שבת "ויקהל  -פרשת החודש 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 לעמוד 

 האילנות ברכת

 אומר: פרח, מוציאים אילנות וראה ניסן בימי "היוצא א: רכו, חיים אורח ערוך שולחן

 ליהנות טובות ילנותוא טובות בריות בו וברא בעולמו, דבר חיסר שלא וכו' אתה "ברוך

 אדם". בני בהם

 בו שיש בעץ להריח שאסור כשם תלישה, חשש משום או ,בשבת לברך אין לכתחילה

 ידי שעל - "בורר" איסור משום הקבלה, פי ועל פרי" ויתלוש יעלה "שמא בשבת, פירות,

 וברכו חששו, שלא ויש שם(, החיים, )כף הצומח מן הקדושה ניצוצות מתבררים הברכה

 (.10 הלכה אורחות ניסן, שלמה )הליכות זצ"ל הגרשז"א מו"ר נהג וכן בשבת, חילהלכת

 על לברך אין ולכתחילה מין. מאותו אפילו ,יחד מאכל אילנות שני כשרואים מברכים,

 והברכה, אדם"[, בני בהם "ליהנות אינם ]שהרי המורכב או עורלה שבשנות אילן

 "ניצן" – לחודש קראו בבבל כן, ועל "(,בארץ נראו )"הניצנים הפרח לבלוב כשרואים

 בו. שנעשו הניסים שם על ל"ניסן", ונקבע וגו'[, ]"הניצנים

 שטבע אלא גרמא" שהזמן "מצוה היא שאין האילנות, ברכת מברכות ונשים, בנות

 בר הנעשה ילד קי"ח(. א, או"ח צבי הר )שו"ת זה בחודש הוא האילנות ולבלוב הצמיחה

 ש"זריזין גדול, להיותו ימתין ולא החודש בתחילת מיד יברך - ןניס חודש במהלך מצוה

 שליט"א(. קנייבסקי הגר"ח )הוראת למצוות" מקדימין

 הנשיאים פרשת קריאת

 את עשה וכן עד בהעלותך פרשת י"ג וביום ,שלו הנשיא יום בכל בניסן לקרות "טוב

 א, או"ח צבי הר ת)שו" תורה ספר מתוך לקרוא שנהגו ויש ח(. תכ"ט, )משנ"ב המנורה"

 בתורה, שקראו ביום גם התפילה לאחר הנשיא פרשת לקרוא מצאנז הגר"ח ס"ט(.ומנהג

 ק"ט(. ו, יצחק מנחת )שו"ת לנהוג יש וכן

 הקיץ לשעון המעבר

 השעון מחוגי את מזיזים ,הקיץ לשעון ישראל בארץ עוברים ניסן, ב' שישי ליום אור

 .3:00ל דימה[ק - יץק] קדימה בלילה 2:00 בשעה

 - במרכז 6:20 - בירושלים : ניסן ג' - ""ויקרא שבת לקראת הנרות הדלקת ! לב שימו

 צדק "צדקתך אומרים ואין הרחמים" "אב אומרים אין 6:40 - ובדרום 6:28 - בצפון 6:35

 " וגו'

 8:13 - תם רבנו זמן 7:34 - ובדרום בצפון 7:35 - במרכז 7:33 - בירושלים שבת: מוצאי 

  



 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ 

 בירושלים עיה"ק

 בענין נגיף ה'קורונה' )הוראות וחובת הזהירות, שימוש בסבון בשבת, ומילי דחיזוק!(
 

 פ"תש החודש - פקודי קהלוי לפרשת אספקלריא

 לאעמוד 

 אייזנשטיין, נחום הרב / לשבת רבתי הלכתא

 מרא ל,"זצ אלישיב להגרי"ש מובהק תלמיד

 בירושלים ומו"צ דיין דפנה', 'מעלות דאתרא

 עיה"ק

 שימוש הזהירות, וחובת )הוראות ה'קורונה' נגיף בענין

 דחיזוק!( ומילי בשבת, בסבון

 ר"ל. הקורונה נגיף בדבר הבריאות' 'משרד להוראות להישמע חובה א[

 שכיח". דלא "מיעוט של בטענה מהסכנה להתעלם אין [ב

 חב זה והרי – לבידוד מידית להכנס עליו חובה מהנגיף, ל"ע שנדבק חשש שיש מי ג[

 בזה. היתר הוראת שום ואין לאחריני,

 בסבון שימושל ובנוגע תדיר. הידים חיטוי זה הבריאות' 'משרד של ההמלצות אחת ד[

 בדיוק מהו ברור ולא סמיך. שאינו נוזלי בסבון להשתמש לכתחילה מותר – בשבת

 לדלל יש ספק מכל לצאת וכדי בשבת. בו להשתמש שאין סמיך" נוזלי "סבון של ההגדרה

 לפי הידים את לרחוץ ולהיזהר ספק, ללא נוזל שיהיה כדי רותחים מים ע"י הסבון את

 חשש. שום ללא בשבת גם הרשויות הוראות

 יד אל עבדים כעיני ו"הנה לרפאות", "רופא לידי זה ילחול מזור נמסר לא בנתיים ה[

 רצון ויהי שיחננו". עד אלוקינו ה' אל עינינו כן גבירתה, יד אל שפחה כעיני אדוניהם

 עולם! רפואת במהרה יתרפאו החולים וכל ומשחית, נגע פגע מכל לינצל כולנו שנזכה

 דבר'(. ב'הרחב בזה מש"כ )וראה

* 

 ר: ב ד – ב ח ר ה

 הרשויות להוראות הישמעל חובה

 הוראות לפי ולפעול להישמע יש ר"ל, הקורונה נגיף משתולל אשר הזאת בעת א[

 נפשות וספק הבריאות(, משרד או )משטרה בדבר האחראיים והגורמים הרשויות

 להישמע שיש זצ"ל הגריש"א ממרן דומים במקרים בעבר גם ששמענו וכפי להחמיר.

 אריאלי( הרב במהדורת לט דף נדרים במס' )מובא רע"אה של אגרתו וידוע להוראותיהם.

 וג"כ לפוזנא, גם ונתפשטה תקצ"א בשנת בפולין חללים שהפילה המגיפה מחלת בעת

 הממשלה עם בתיאום חמורות תקנות ועשה הממשל, להוראות להישמע הורה

 והמשטרה.

 



 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ 

 בירושלים עיה"ק

 בענין נגיף ה'קורונה' )הוראות וחובת הזהירות, שימוש בסבון בשבת, ומילי דחיזוק!(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 לבעמוד 

 שכיח דלא מיעוט

 שלא ג( קטז, )יו"ד ת"שבפ וראה שכיח", דלא "מיעוט שזה בטענה להתעלם ואין ב[

 "צריך ה(: קטז, )יו"ד בשו"ע מצינו ועוד ע"ש. סכנה לגבי ברוב" "ביטול שאומרים ברור

 סק"ג( )שם ובש"ך שחין". מוכי של יבש רוק עליהן יש שמא בפיו מעות מליתן ליזהר

 בהן דבקה וזוהמתן חולים מהם ויש בהן משמשת הכל שיד מפני" הר"ן בשם כותב

 שהטעם השו"ע טעם לפי מיבעיא לא וא"כ ".לפיו כשנותנה לאדם קשה זוהמא ואותה

 שכיחא, דלא מילתא ודאי זהו שלכאורה שחין, מוכי של יבש רוק בזה יש שאולי משום

 שצריך השו"ע כותב ואעפ"כ מיעוט, זה עדיין הר"ן בשם הנ"ל הש"ך לטעם גם אבל

 ליזהר.

 חולין רש"י )עי' מיעוטא שזה הגם לנחשים, וחוששים מחמירים מגולין" "מים לגבי וכן

 לספק סכנתא ספק חלוק ולכן מאיסורא", סכנתא ש"חמירא בגלל וזה ואין(, ד"ה א י,

 נפשות. סכנת משום ופרש"י ב( ט, )שם כמבואר איסורא

 לבידוד ליכנס חייב הוא שנדבק חשש לו שיש מי

 הממשל, הוראות כל כפי בבידוד להסתגר חייב הוא בנגיף, שנדבק חשש לו שיש ומי ג[

 היתר. הוראת שום בלא

 כבר אבל ב(, קכ, שבת )עי' שבת במלאכות וכן ממון, בחיובי חייב אינו ש"גרמא" והגם

 משום אי לאינשי, היזקא מיניה דאתי מידי למגרם אסירד" א( כה, )ב"ב רמה היד כתב

 ".כמוך לרעך ואהבת משום ואי מכשול תתן לא עור לפני

 להסירו עשה מצות ,נפשות סכנת בו שיש מכשול וכל" שכותב: יד( )סח, בחכמ"א וע"ע

 נפשך ושמור לך השמר" ט( ד, )דברים דכתיב יפה יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר

 מצות ביטל הרי ,בסכנה עצמו את שהכניס או המכשולות והניח הסיר לא ואם ",דומא

 ".ח( כב, )שם "בביתך דמים תשים ולא"ד לאו על ועבר זו עשה

 בשבת בסבון ידים פתשטי

 בסבון הידים את לרחוץ הבריאות" "משרד של ההמלצות באחד לעסוק נבוא וכאן ד[

 לשבת. בנוגע בדבר ונדון ביום, פעמים כמה

 מפני בחלב, לא אבל בשמן אותה וסכין המכה גלדי מעבירין" כותב: (כב )שכח, השו"ע

 קרוש היה השמן אם "הוה - בחלב לא אבל" עא( ס"ק) המשנ"ב וכותב ".נימוח שהוא

 ".לחלב דדמי

 קרוש. ושמן חלב כמו קרוש בדבר להשתמש שאסור ומבואר

 בבורית וכ"ש במלח, ידיו לרחוץ ואסור" שכותב: י( )שכו, ברמ"א יעוי' האיסור וטעם

 מוסיף: ל( )ס"ק והמשנ"ב ".נולד והוי ידיו על שנימוח חלב בשאר או בל"א, זיי"ף שקורין

 רכה שהיא שלנו דבבורית כתבש דש( מלאכת שבת )כלכלת ישראל תפארת בספר ועיין"

 ".ממחק משום אסור לכו"ע



 

הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ  הלכתא רבתי לשבת /

 בירושלים עיה"ק

 בענין נגיף ה'קורונה' )הוראות וחובת הזהירות, שימוש בסבון בשבת, ומילי דחיזוק!(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 לגעמוד 

 יש בורית עם ולהשתמש נולד, איסור מצד נימוח שהוא במה חשש בזה שיש ומבואר

 ממחק. של דאורייתא איסור של חשש

 הנה ויו"ט, בשבת בורית עם להתרחץ בדבר"ו קיג(: א, )או"ח משה אגרותה כותב וכך

 אין ,להתיר נוהגין שהרבה אף כמים לח שהוא בבורית ואף ממחק. משום שאסור פשוט

 מכפי יותר הרבה ומתפשט )קצף( המולינעס מזה שנעשה מכיון ,ההיתר כ"כ לי ברור

 כמים לחים דברים כשאר לא ממחק קצת בזה יש שעדיין ניכר וא"כ ,הרחיצה ע"י שהוא

 ראוי וכן זה היתר בביתי נוהגין אין לכן ,ממחק איסור ליכא לח שבדבר שאפשר אף ,ושמן

 ."להחמיר

 "ממחק". משום שיניים במשחת להשתמש שאוסר קיב( בסי' )שם באג"מ גם וראה

 בבדה"ש קמו וסי' קלח סי' קצוה"ש )עי' והאג"מ המשנ"ב על חולקים שיש והגם

 א,דאוריית שהוא ממרח דין בזה שאין וס"ל צא( סי' הענקין להגרי"א אליהו ובגבורות

 נולד. של האיסור נשאר עדיין לשיטתם גם אבל

 בזה שאין הדבר את התירו שלמעשה מש"כ לח( )א, להגריש"א תשובות בקובץ וע"ע

 שם שמציין וכפי מבעו"י, סבון להכין צריך אבל הנ"ל(, כאג"מ )ודלא "ממחק" משום

 לרחוץ לאש עירנו פה פשוט המנהג וכן" יתרו(: פר' )ש"ב חי איש בןה בשם הכה"ח מש"כ

 רוחצין ואז מים, כולו שנעשה עד מע"ש במים הבורית ממחין אלא בורית, בחתיכות

 שאחד זצ"ל הגריש"א מרן לי וסיפר ".מע"ש הבורית בהם שנמחה המים באלו בשבת

 נהיה הכל שאז רותחין במים בישול ע"י לשבת סבון להכין היה ברוסיא שלו מהתפקידים

 נוזלי.

 בועות( בו )שיש נוזלי ובסבון נולד, משום שאסור ודאי ק"מוצ ב"סבון להשתמש ולכן

 ממרח. או נולד חשש בו יש סמיך הוא אם

 נוזלים של דוגמאות כמה הבאנו ובזמנו "סמיך", של השיעור מהו דיו ברור לא אולם

 והיה סמיך. די נראה שהיה נוזלי בסבון גם בכולם להקל ונטה זצ"ל, הגריש"א מרן קמי

 נוזל. כמו אותו לשפוך ניתן אם תלוי שזה מההגדרה אחז לא שהוא משמע

 בדיוק מהו ברור ולא דליל. נוזלי בסבון להשתמש לכתחילה מותר למעשה, הלכה ולכן

 יש ספק מכל לצאת וכדי בשבת. בו להשתמש שאסור סמיך" נוזלי "סבון של ההגדרה

 הידים את וץלרח ולהיזהר ספק, ללא נוזל שיהיה כדי רותחים מים ע"י הסבון את לדלל

 חשש. שום ללא בשבת גם הרשויות הוראות לפי

 ונרפא" ה' "רפאני

 דאמר כיון" :וארפא" ה' "רפאני עה"פ א( סז, בלק פר' )זוה"ח זוהרה דבריב ונסיים ה[

 דקודשא בידא דעלמא אסוותא כל אלא מחי. מאן מסי, דאסיא כיון וארפא? מהו רפאני,

 בידא אתמסרו דלא מנהון ואית רפאל( ירוש,)פ שליחא ידי על מנהון אית אבל ב"ה,

 אבל מתהדרין. לזמנא אבל אינון, אסוותא דשליחא, בידא דאתמסרו ואינון דשליחא.



 

הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ 

 בירושלים עיה"ק

 בענין נגיף ה'קורונה' )הוראות וחובת הזהירות, שימוש בסבון בשבת, ומילי דחיזוק!(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 לדעמוד 

 אסוותא דיליה אסוותא דא ועל לעלמין, מתהדרין לא מרעא מסי, ב"ה דקודשא אינון

 וארפא". ה' רפאני כן, ובגין כלל. מרעא בה דלית היא

 ע"י שהם רפואות וישנם לחזור, יכול שהחולי שליח ע"י ותרפוא מיני שישנם ומבואר

 חוזר. לא שהחולי עולמית רפואה זה ואז בעצמו הקב"ה

 וחיסון תרופה שום בנתיים נמצא ולא בו, שנדבק למי חוזר שלא ה'קורונה' חולי וכידוע

 הקב"ה. בידי ורק אך ותלוי החולי, כנגד

 רופאך" ה' "אני

 הוא "אני מצרים בגאולת שאמרו מה עפ"ז שמבאר קצג( אות )פסחים בשל"ה ראהו

 מלמדנו מה אבל "אעשה", שכתוב במה מרומז השליח" "ולא בשלמא וקשה, אחר". ולא

 כו(, טו, )שמות רופאך" ה' "אני של ל"אני" רומז זה ש"אני" ומבאר אחר". ולא הוא "אני

 ומאחר עליך", אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה "כל אמר שמתחילה קשה, ושם

 הוחזרה אז שליח ע"י הרפואה היתה שאם אלא רפואה. צריך למה אינה, שמחלה

 רופאך, ה' אני כי הרפואה, אחר עוד אשים לא רופאך", ה' ש"אני מאחר אבל והושמה,

 שלכן מש"כ שמות פר' הלוי בבית גם )וראה אחר" ולא ה' "אני וזהו שליח. ידי על ולא

 .רים(ממצ הגואל להיות רבינו משה סירב

 ראשון ביתש ונבנית", אבנך "עוד ג( לא, )ירמיה הכתוב שאמר מה בזה לבאר ומוסיף

 בוניו עמלו שוא בית יבנה לא ה' ו"'אם ונחרב. והורדוס עזרא שני בית ונחרב, שלמה בנה

 ונבנית". אבנך "עוד שאמר וזהו עולמית, נבנה יהיה ה' בנין אבל בו",

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:
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 מח"ס רוזנר, פישל יחיאל הרב / מ"י של השבת

 מ"י' של ו'השבת יחיאל' 'מנחת

 השבוע בפרשת עיון פניני

 המילואים. אבני ואת השוהם אבני את הביאו והנשיאים כז: לה,

 לא ואני למשכן נדבתן הביאו שהכל עגומה משה של נפשו דהיתה ו[ ]א, בויק"ר איתא

 הכל. מן יותר עלי חביב עמך הדיבור חייך הקב"ה א"ל ,הבאתי

 הנשיאים עם להשתתף חפץ בראשונה כי ,הביא לא שמשה והטעם כתב תואר ביפה

 הנשיאים מצאו לא הכל הציבור השלימו וכאשר הציבור, שיחסר מה להשלים שאמרו

 עכ"ד. ומילואים שוהם אבני לו היה לא ומשה ומילואים, שוהם אבני רק להביא

 וז"ל ישראל נשיאי ויקריבו וז"ל תשי"ג רמז בילק"ש דאיתא מהא להקשות יש אולם

 לא אמרו הנשיאים עשו מה תרומה, כםמאת קחו ואמר משה שהכריז בשעה מוצא אתה

 את עושין אלו אמרו נדבה נתנו לא עשו מה המשכן שנעשה לנו לומר משה יודע היה

 שאיני לדעת צריכין שאתם חייכם הקב"ה להם אמר נדבה, שניתן אומר הוא ולנו המשכן

 כל הביאו בקרים לשני בבקר בבקר נדבה עוד אליו הביאו והם שם כתיב מה לכם, צריך

 קרבנות שנקריב שעה הרי אמרו דים, היתה והמלאכה שנאמר והותירו המשכן לאכתמ

 בתחילה הביאו לא שהנשיאים דמה מבואר ולפי"ז עכ"ל. בינינו שכינה שתשרה בשמחה

 הטעם זה א"כ משכן, לעשות בתחילה להם אמר לא שמשה ממה נגרם כולם כמו נדבה

 למשכן. נדבתו הביא לא אמאי וכתאלד קושיא והדרא גופיה, רבינו משה גבי שייך לא

 כדכתיב רבינו משה אל מביאין היו המשכן נדבת של התרומות דאת דכיון יתכן ואולי

 דוקא חלקו שינתן רוצה אחד כל והרי למשכן יתנדב רבינו משה אם וממילא בקרא,

 במקום משה של נדבתו חלק ינתן ואם והמזבחות, הארון כמו יותר המקודשין במקומות

 יתנו היכן שלו לנדבה בפרטות במיוחד ודאג "נוגע" היה שמשה שיאמרו חשד יש הזה

 לא החשד את לסלק כדי לכך ומישראל, מה' נקיים והייתם וכתיב מאחרים, יותר אותה

 מצוות יקח לב חכם א[ יג, ]סוטה אמרו שעליו רבינו משה אולם למשכן, נדבה משה נתן

 המשכן. נדבת של הבמצו שותף להיות זכה שלא עגומה נפשו היתה

 פרשת הגרשוני תפארת דבספר שהביא ויקרא פרשת יקרים פנינים בספר ראיתי שוב

 על יכפר המשכן שזהב כדי רק נעשה המשכן דכל משה סבור היה דבתחילה כתב תרומה

 ,בעגל חטא שלא לפי הביא לא לכן השירים[ בשיר א פרק סוף רש"י ]עיין העגל זהב

 התנדב שלא עגומה נפשו היתה המשכן נעשה היה בלא"ה דגם לו שנתברר לבסוף אולם

 ע"ש. למשכן

 י"ל ואולי בעגל. חטאו שלא אע"פ למשכן התנדבו לוי שבט דבפשוטו ביאור וצריך

 ונהרגו מיחו זקנים וע' חור ]רק העגל שעשו בישראל מיחו שלא במה קצת חטאו דמ"מ
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 בשעת שם נוכח היה שלא רבינו משה משא"כ בהעלותך[, פרשת במדרש כדאיתא

 מעשה.

 הסמים. ולקטורת המשחה ולשמן למאור השמן ואת הבושם ואת כח: לה,

 וכתב וגו'. ביסמא ית מתמן ונסבין עדן לגן ואזלין שמיא ענני ותייבין כתב יונתן בתרגום

 מלשון לפרשו דאפשר וגו' הביאו והנשיאים קודם פסוק אתחילת דקאי יונתן בפירוש

 עננים.

 את יש הפרשה דבכל ביאר וכו'[ מועד אהל את ]ד"ה תשא כי תפרש דקרא ובטעמא

 ובדבר בצירי, כתיב עצמו בפני שהוא שדבר ונראה בסגול. שנקוד את ויש בצירי שנקוד

 את דכתיב כך, ג"כ משמע דמכאן ונראה ע"ש. בסגול כתוב אחר דבר עם שייכות לו שיש

 העננים. הביאו שהכל הקודם לפסוק שייך ומיישך בסגול וגו' הבושם

 ובאמצע בסוף, דכתיב הסמים קטורת בשביל והוא בתחילה הבושם את דכתיב ומה

 "השמן" תיבת דעל יראה בטעמים המעיין המשחה", ולשמן למאור השמן "ואת הפסיק

 ואח"כ ושמן בושם הביאו מה אמר דבתחילה י"ל וא"כ מפסיק, טעם שהוא אתנחתא יש

 ולשמן למאור ברישא מיניה דסליק מאי מפרש ואח"כ אותו צריכין היו למה מפרש

 ועיין אבושם. וקאי הסמים ולקטורת ביה דפתח מאי מפרש והדר אשמן וקאי המשחה

 ברישא. מפרש דסליק ההוא זימנין ברישא, דפתח ההוא מפרש דזימנין א[ ]ג, נדרים

 מחשבת. מלאכת בכל לעשות עץ ובחרושת למלאת אבן ובחרושת לג: לה,

 "לעשות כתיב ה[ ]לא, תשא בכי ובציווי מחשבת, מלאכת בכל כתיב דהכא לדקדק יש

 פקודי פרשת ריש דיסקין במהרי"ל שהובא עפי"מ וי"ל .מחשבת כתיב ולא מלאכה" בכל

 בא מיד המלאכה אל ידו נותן שהיה כיון בנס, נעשית היתה המשכן דמלאכת מדרש דיש

 פקודי פרשת ריש לזוהר ציין הספר בסוף ובהוספות לגומרו. ומסייעו ה' מלאך

 עבודת כל ותכל דכתיב מאליה נגמרת היתה המלאכה לעשות מתחילין היו דכשהאומנין

 התחלת דעל פשוט נראה ולפ"ז עכ"ד. מעצמה נגמרת שהיתה מועד, אהל משכן

 ]עיין חשובה מלאכה דמשמעו מחשבת" "מלאכת להקרא ראוי זה אין לחוד המלאכה

 שצפה הקב"ה לכן חשיבות, לזה אין מלאכה והתחלת שבת[ במסכת ב נה, ב"ב רשב"ם

 מחשבת, הזכיר ולא מלאכה בכל אמר שמים בידי נגמרת המלאכה שתהא מלכתחילה

 מוטל מצידנו שאנו כיון מחשבת" "מלאכת אמר ישראל בני אל שדיבר רבינו משה אולם

 הנס. על לסמוך מלכתחילה לנו ואין חשובה מלאכה והוי הכל את לעשות עלינו

ה ותבונה חכמה ה' נתן אשר לב חכם איש לוכ א: לו, ֵהםָּ  .בָּ

 ודעת בינה חכמה הקב"ה לו נתן המשכן במלאכת שנתעסק מי כל ג[ ]מח, בשמו"ר עיין

 חכמה שנאמר וחיה בבהמה אפילו אלא אדם בבני ולא לב, חכמי כל ויעשו שנאמר

ה ותבונה ֵהםָּ ה ,בָּ  לעיין יש כתב ראדק בטעמא ובבהמה. באדם חכמה שניתנה ,כתיב ְבֵהמָּ

 פ"ד ]יומא בירושלמי והנה .בבע"ח חכמה שניתנה בזה הנס הקב"ה עשה צורך לאיזה

 אותו ומאכילין בבצק אותו וטחים כזיתים אותו מחתכין שהיו מזוקק זהב אמרינן ה"ד[

 בבצק הזהב את דטחים שם העדה בקרבן עיין במעיהן. ר"ל אותן. מסננות והן לנעמיות
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 הזהב את מצרפין והן לעיסה בלא המאכל את לבלוע הנעמיות ודרך אותו, שיאכלו כדי

 שכתב כמו פסולין לאו ואם לשמן לעשותן צריך המקדש בית כלי והנה שלהן. בזפק

 דכתיב משום שם ספר בקרית שכתב כמו והטעם ה"כ[, הבחירה מבית ]פ"א הרמב"ם

 הזהב את לסנן כיןצרי כשהיו והנה למקדש, הוקשו המקדש וכלי לשמי לי מקדש לי ועשו

 היו שהם לנעמיות להאכילן צריכין היו המקדש, כלי גבי כדכתיב טהור זהב לעשותן

 דעת הקב"ה נתן לכך לשמן, שלא נעשית נמצא למצוה מכוונין אין ואם במעיהן, מסננין

 ריש שהבאנו מה לפי ]והנה עכ"ל. מקדש לשם לכוון שידעו כדי אז, חיים בבעלי ותבונה

 רק לשמה בכוונה סגי דלא כהן השפתי שכתב מה לשמי לי ויקחו ש"יבר תרומה פרשת

 דקרא הטעמא לפי א"כ בקדושה, הרבה פועל דהדיבור הזוהר וכדברי דוקא דיבור צריך

 והיו פיהן דנפתח במעיהן הזהב מסננות שהיו נעמיות באותן נעשה נוסף דנס לומר נצטרך

 לשמה[. שעושות אומרות

 העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד יעשו אל וכו' במחנה קול ויעבירו ו: לו,

 מהביא.

 ,מילתא הזמנה הוי תו הקודש למלאכת אותם יזמינו דאם פירוש חכמה המשך כתב

 כמו עצמה בקדושה הא קדושה במשמשי דוקא היא מילתא לאו הזמנה למ"ד ואפילו

 בבתיהם פילוא לכן ערופה, מעגלה דילפינן הפוסקים שכתבו כמו מילתא הזמנה רצועות

 מלאכה. יעשו לא

 בביתם והזמינו שעשו מה אף משמע הוי יביאו, אל מכריזין הוי דאי כתב יוסף ובפרדס

 שהזמינו דמה ומשמע עוד, יעשו אל הכריזו לכן בהם, ישתמשו אם בהם מועלין והיו

 דיגנוז לומר דיש והותר, די היה כבר הלא משה בהם יעשה מה קשה ולא יביאו בביתם

 עכ"ד. הקדש מותר דיןכ אותם

 להביא העם "מרבים למשה ואמרו החכמים כל דבאו כתיב דבקרא לשאול יש ולכאורה

 שהוציאו מיד לכאורה א"כ עבודה, צורך מכדי יותר ופירש"י וכו' למלאכה" העבודה מדי

 שצריך, ממה יותר הביאו לא מהביא העם ויכלא וכו' יעשו אל ואשה איש במחנה קול

 אותה לעשות המלאכה לכל דים היתה "והמלאכה ז פסוק ח"כא כתיב האיך א"כ

 והכריזו באו הצורך מדי יותר להביא שמרבין שראו מיד אם "מותר" היה איך והותר",

 הביאו זה להביא לבם בנדבת הזמינו שכבר מה דמ"מ לומר יש לכאורה יותר, יביאו שלא

 שפירש במלבי"ם יתירא שוב "המותר". נשאר ומזה להביא, שלא אמרו שכבר אחרי גם

 אחר. באופן

 ,בו עשו מה פקודי בפרשת שיספר חשוב דבר היתרון היה שלא ג[ ]פסוק רמב"ן ועיין

 ]שמו"ר ובמדרש שרת. כלי בו שעשו או המשכן בדק את בו לחזק באוהל מונח היה ואולי

 דאמר דלמאן כא[ ]לח, יפות בפנים ופירש לדיברות, משכן במותר שעשו אמרו ב[ נא,

 מונחין שיהיו מיוחד ארון שיעשו ה' ציוה ב[ יד, ]ב"ב בארון מונחין היו לא לוחות רידשב

 שהביאו. מהמותר נעשה וזה בו

 



 

 השבת של מ"י / הרב יחיאל פישל רוזנר, מח"ס 'מנחת יחיאל' ו'השבת של מ"י'

 פניני עיון בפרשת השבוע
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 לחעמוד 

 תימנה. נגב לפאת קרשים עשרים למשכן הקרשים את ויעש כג: לו,

 וכאן קרש עשרים כתיב תרומה[ ]בפרשת למעלה כתב, יואל לרבינו הרמזים בספר

 כך כל יכלו ולא אחד, קרש כאילו ממש שווין לעשותן יוהצ הקב"ה כי קרשים, עשרים

 נאמר בצוואה ולכך ,בעשיה קרש נאמר ולא קרשים נאמר לכך שווין ולצמצמן להשוותן

 להשוותם, כך כל ידעו ולא שווין שיהו היריעות כל לעשות כלומר אחותה" אל "אשה

 המלאכה, כלב תמצא כך ,אחת אל אחת אלא אחותה" אל "אשה בעשיה נאמר לא לכך

 עכ"ל. כולם לדעת הטעם לך כתבתי והרי

 יותר ממש שווין ולצמצמן להשוותן משמע אחותה" אל "אשה איך ביאור וצריך

 יריעות י' שכל הכתוב ומגיד שכתב השינוי[ ]בשער ברוקח ראיתי שוב אחת". אל מ"אחת

 בעובי חבוברו באורך לזו זו ושוות דומות היריעות היו כך תאומות אחיות לב' דומות

 אברהם גבי עפמש"כ הדברים לכוון ויש עכ"ל. אחותה אל אשה כתיב לכך וכו' במראה

 דומין אגדה ומדרש קרובים, ופרש"י אנחנו אחים אנשים כי ח[ יג, ]בראשית ולוט

 דומין "אח" מתפרש בשרו משאר ממש אח שאינו דלמי הרי עכ"ל. פנים בקלסתר

 אחותה" אל "אשה דכתיב היריעות גבי נמי הכא במשפחה, האחין כדרך פנים בקלסתר

 שפיר. ואתי כך, לפרש יש

  



 

 'ויאמר שמואל' ושא"ס אלעד, מח"ס -ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך 

 עסק התורה בהיכלי התורה בשעת מחלת הקורונה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 לטעמוד 

 מראשי ,גנוט ברוך שמואל הרב / שמואל ויאמר

 ויאמר' ס"מח ,אלעד - המלך משאת ישיבת

 ס"ושא 'שמואל

 הקורונה מחלת בשעת התורה בהיכלי התורה עסק

 פשטת,המת הקורונה מחלת למרות כרגיל, תורה ללמוד השבוע המשיך התורה עולם

 זו. בסוגיא ונעסוק הבה שליט"א. קניבסקי הגר"ח התורה שר רבינו מרן של הוראתו ע"פ

 שהרי מגפה, בגדר אינו הקורונה וירוס כי השבוע אמר שליט"א שמרן פורסם והנה

 ממנה ויצאו רגלי מאות חמש המוציאה עיר ?דבר איזהו" מ"ד: גפ" תעניתב במשנה נאמר

 ".דבר זה אין מכאן פחות דבר זה הרי זה ראח זה ימים בשלשה מתים שלשה

 עצמם, החולים רק אינה הקורונה של העיקרית הבעיה שהרי אלו, בדברים לדון ויש

 נשא כל אם שכל כך על מדברים הרופאים מסחרר. בקצב ההידבקות התפשטות אלא

 ,65,536 ,16,384 ,4096 ,1024 ,256 ,64 ,16 ,4 ,1 :כך היא ההתפשטות כך אם ,4 נניח מדביק

 רח"ל הנדבקים אלפי כל עם ויחד טיפול, חייב חולה כל והרי )!(. פלוס מיליון ,262,144

 הוא וברור ופשוט אחרים. בנושאים אחרים חולים אלפי עוד ישנם להיות, האמורים

 שכבר כפי רפואי, נושא בכל מענה יקבלו לא חולים ואלפי תקרוס הבריאות שמערכת

 תענית לענין ל'מגיפה', נחשבת אינה הקורונה אם אף וממילא באיטליה. כיום קורה

 כל קריסת בעצם סכנה ישנה סו"ס הרי מגיפה, בשעת שעושים הדברים וכל וזעקה

 בעשרות העולם בכל ליום מיום עולה הנדבקים אחוז שהרי בארץ, הבריאות מערכת

 עד ,בהם מטפלים הרי והרופאים איש, 6000מ למעלה בעולם מתו לעכשו ונכון אלפים,

 רח"ל. העולמית, הבריאות מערכת קריסת

 על שומרת ומצלא, מגנא תורה אשר התורה, היכלי שסגירת סבור שליט"א שמרן אלא

 הלומדים כלל של ההתכנסות ומניעת השמירה דקדוק מאשר יותר הרבה הרבה העולם

 ותלמודי הכוללים הישיבות, בני תורת מעסק שמם יהיה העולם שאם התורה. לעסק

 מתכונת את להמשיך היא חובה לכן רח"ל. וכמה כמה פי יגדל הרפואי הנזק אזי ,התורה

 הגר"ח מרנן כתבו וכך אכי"ר. וצרה פגע מכל נינצל גופא ובכך כצורתה, התורה היכלי

 אבותינו של מימיהם ב'[ כ"ח ]יומא חז"ל אמרו "וכבר" במכתבם: היום שליט"א והגרי"ג

 הבל בשביל אלא מתקיים העולם אין ב'[ קי"ט ת]שב אמרו ועוד מהם, ישיבה פסקה לא

 ישראל". לחדרי המשחית יבוא שלא ביותר הגדולה השמירה והם רבן, בית של תינוקות

 עשרים ירושלים: מאנשי אחד זקן לי שח יוסי, רבי אמר תניא: :ב' ז"ע כתובותוב

 מכולן: קשה (במוחו לו יש שרץ - ראתן בעלי :רש"י) ראתן ובעלי הן, שחין מוכי וארבעה

 לומדיה על מעלה "חן" אם חן, ויעלת אהבים אילת אמר בתורה, ועסיק בהו מיכרך ריב"ל

 ?!מגנא לא אגוני



 

 אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס -ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך 

 עסק התורה בהיכלי התורה בשעת מחלת הקורונה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מעמוד 

 הוא ומובטח אצלו ומושיבן בתורה שעוסק בשעה אצלם נדבק בהו, מיכרך ופירש"י: 

 בקרבת משהייה גם מציל התורה שעסק לנו הרי עכ"ל. יוזק, ולא עליו התורה שתגין

 סוכנים.מ חולים

 אף האדם על מגן התורה שעסק סבר שריב"ל רואים בהם בש"ס, מקומות כו"כ וישנם

 מאי ריב"ל דאמר ב' י' במכות וכן , ב' "ומ ובסוטה א' "דנ בעירובין עי' ,סכנה במקום

 שערי ?במלחמה שיעמדו לרגלינו גרם מי ירושלים, בשעריך רגלינו היו עומדות תיבדכ

 ובברכות ממלחמות. ניצלים התורה עסק שבזכות והיינו .רהבתו עוסקים שהיו ירושלים

 מובא ב' ט"ו ובשבועות מהמזיקים, מצילה המיטה על שמע שקיאת ריב"ל אמר ב' ד'

 שהלך לפני וגו' עליון בסתר יושב וגו', אלף מצידך יפול שבתהילים פסוקים אמר ריב"לש

 בד"ת, להתרפאות דאסור ראמ גופא ריב"ל והא הכי עבד היכי ומקשי' טתו,ימ על לישון

 יזיקוהו שלא ממזיקים עליו שיגן כדי פסוקים להני שקרא והיינו ע"ש, שאני להגןד ותי'

 נתו.בש

 חולי שהוא ראתן ]בבעלי בהו, מיכרך לוי בן יהושע רביש מצינו שם בכתובות והנה

 ךאי שמואל ויאמר" כתיב הא רעז( )אות שיעורים הקובץ והקשה בתורה. ועסיק מסוכן[,

 אהא סמכינן לא היזיקא דשכיח דהיכא פסחים בריש ואמרו ,"והרגני שאול ושמע אלך

 לימוד אבל מצוות, בשאר דוקא דזהו צ"לד הקוב"ש כתבו ניזוקין, אינן מצוה דשלוחי

 )על איתן באהבת כתב זה וכעין עכ"ל. וכו', למעלה חן אם מק"ו וכדיליף שאני, תורה

 יעקב(. העין גליון

 ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות גזרה אחת פעם ע"ב( סא בברכות ארמבו זה וכעין

 ועוסק ברבים קהלות מקהיל שהיה עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא בתורה,

 למה משל לך אמשול לו אמר מלכות, מפני מתירא אתה אי עקיבא ליה אמר בתורה,

 למקום ממקום יםמתקבצ שהיו דגים וראה הנהר גב על מהלך שהיה לשועל דומה הדבר

 אמר אדם, בני עלינו שמביאין רשתות מפני לו אמרו בורחים, אתם מה מפני להם אמר

 לו אמרו אבותיכם, עם אבותי שדרו כשם ואתם אני ונדור ליבשה שתעלו רצונכם להם

 במקום ומה אתה, טפש אלא אתה פקח לא שבחיות פקח עליך שאומרים הוא אתה

 יושבים שאנו עכשיו אנחנו אף וכמה, כמה אחת על תנומית במקום מתיראין אנו חיותנו

 ממנה ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך וארך חייך הוא כי בה שכתוב בתורה ועוסקים

 וכמה. כמה אחת על

 הנפש, את למסור צריך דרבים תורה תלמוד שעל כתב יא( ,כז )שמות חכמה במשךו

 "ש.יעו מלחמה, בעת בתורה עסק שלא מפני נענש ויהושע

 מושיב היה בתורה עוסק ריב"ל שהיה דבשעה דס"ל שם בכתובות ברש"י מבואר והנה

 היכא אפי' בהו מכרך פי' וכו', ריב"ל :וז"ל כ' םש ריטב"אה אולם וכו', ןראת חולי אצלו

 אפילו דאורייתא אור, ותורה מצוה נר כי גבי )כא.( בסוטה וכדאמרי' בה, עסיק דלא

 ומבואר בשיטמ"ק. והובא עכ"ל לשמה, בה לעוסקים מצלאו מגנא בה עסיק דלא בעידנא

 התורה עסק אלא בהו. מכרך היה בתורה כשעסק דדוקא ברש"י כדמשמע דלא דס"ל



 

 אלעד, מח"ס 'ויאמר שמואל' ושא"ס -ויאמר שמואל / הרב שמואל ברוך גנוט, מראשי ישיבת משאת המלך 

 עסק התורה בהיכלי התורה בשעת מחלת הקורונה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מאעמוד 

 אהרן בית בקובץ עי' בזה, פילפלו ורבים בה, עוסק כשלא גם גדולה מסכנה אף מציל

 וישראל.

 סכנה זה דהרי כיוןד הקשה )שם( לכתובות הערותיוב זצ"ל אלישיב הגרי"ש מרן ואמנם

 היאך א"כ שלהם, במבוי שהיו מביצים אפילו חששו אסי ורבי אמי שרבי כמבואר גדולה

 היה לא וטהרה, ובקדושה לשמה בתורה עסק שריב"ל שמכיון ותירץ לסכנה, ריב"ל נכנס

 כל שלא אחד משא"כ וכלל, כלל סכנה לכלל נכנס מיקרי ולא אצלו, כלל גדולה סכנה זה

 דוד בית ובשו"ת הפלאה, בחידושי תירץ וכיו"ב נכנס. סכנה לכלל ודאי בזה זהיר, כך

 י"ל "ואולי וז"ל: זו, בדרך לבאר כתב גם ז"ל( לייטער וואלף זאב רבי להגאון כ"א )סימן

 אינה התורה שמירת ולפי"ז לו". יזיק שלא היה ובטוח טובא זכותיה דנפיש ריב"ל דשאני

 ודעימיה. ריב"ל גתבדר שאינם פשוטים אנשים לנו, מועלת

 סכנה, כל נטול לגמרי, בריא ממקום נכנס הוא גדולה, לסכנה נכנס כשריב"ל אמנם

 ',וכו קדוש והוא לשמה תורה שלומד מי שרק יתכן זה ועל גדולה. סכנה של למקום

 את מכניס שהוא נקרא לא זה בישיבה, כיום הלומד זאת, לעומת עליו. מצילה הק' תורתו

 ואפשר סכנה, שיש מקום בכל שהרי סכנה, שיש למקום כנהס שאין ממקום עצמו

 ,ובודד לבד בחדר לשבת הולך לא מאיתנו אחד אף שהרי רבים, מקומות בעוד להידבק

 .בידוד( בחובת שהצטוו אלו )מלבד

 רק ואנו גדולה. לסכנה עצמו את שהכניס ריב"ל, כנדון אינו שלנו שהנדון נמצא

 שהתורה סכנה, של רמה הוי שכה"ג מסתבר א"כ בה, מצויים שאנו הסכנה את 'מגבירים'

 בה. המגינ

 כאשר העצמ בפני סכנה מהוה שהוא ,תורה' 'ביטול של בנושא מדובר שכאן ועוד, זאת

 היה לא הוא אם תורה ביטול כל היה שלא ריב"ל כמו ולא תופחת, הלימוד וכמות איכות

 של ההרחקות שריבוי והיא נוספת, חשובה סברא ישנה כאן בנוסף, עצמו. את מסכן

 טפי חמור וזה כולו, העולם כל של ובחבורה ברבים תורה לביטול תביא הבריאות, משרד

 יצילנו. והשי"ת

  



 

 ן מרוגוטשובויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאו

 מקורו של הנוסח "וחננו מאתך חכמה בינה ודעת"
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מבעמוד 

 מח"ס הילדסהיים, אריה דוד הרב / דוד ויברך

 מרוגוטשוב הגאון ספרי ומעורכי דוד' 'ויברך

 ודעת" בינה חכמה מאתך "וחננו הנוסח של מקורו

ים חַ רו ֹאתוֹ  ַוְיַמֵלא ה ֱאֹלהִּ ְכמָּ ְתבונָּה ְבחָּ ל וְבַדַעת בִּ ה וְבכָּ אכָּ  לא( )לה, ְמלָּ

 אשכנז שנוסח ספרד, לנוסח אשכנז נוסח בין בולט שינוי חונן אתה בברכת יש כידוע

 ודעת", בינה חכמה מאתך "וחננו הוא ספרד ונוסח והשכל", בינה דעה מאתך "וחננו הוא:

 לדעת יש אמנם המזרח, ועדות הספרדים בנוסח הוא וכן החסידי, 'ספרד' בנוסח הוא כך

 "חכמה והנוסח לזה, דומה נוסח או והשכל" בינה "דעה היה ישראל בכל הקדום שהנוסח

 על מעט ונתבונן שנה, 280-כ לפני רק לסידורים שנכנס חדש נוסח הוא ודעת" בינה

 ימינו. עד והשתלשלותו בזה המקורי הנוסח

 ברכה כל מעין אמר רב עשרה, שמונה מעין מאי" כתב: פ"ד ברכות הלכות בה"גב

 ,"והשכל דיעה מאתך חננו דעת לאדם חונן אתה כגון ואחת, אחת בכל ובקשה וברכה

 דעה" כתב: רס"ג ובסידור ",והשכל בינה דעה מאתך "וחננו כתב: גאון עמרם רב סידורוב

 רביעית ברכה ר"ואומ כתב: ע"א כ"ט ברכות חננאל רבינו ובפירוש ",והשכל בינה וחכמה

 נתן בר שלמה ר' ובסידור צ'(, סי' ח"א באו"ז )הובא "והשכל בינה דעה מאתך חננו

 לשון". ומענה והשכל בינה דעה אלקינו ה' מאתך "וחננו הוא הנוסח מסג'למאסה

 והשכל", בינה "דעה הוא הנוסח מדוייקים יד כתבי לפי רמב"םשב התפילות בסדר וכן

 ובינה חכמה "דעה כתוב: הישנים )וברמב"ם כדלהלן, בשמו, יקר בר יהודה ר' כתב וכן

 לכך" ק"צ( )עמ' להרוקח השם בספר אמנם ,רוקחל התפילה בפירוש הוא וכן והשכל"(,

 "דעה כתב פ"ג לאבות המאירי בפירוש וכן ",והשכל דעה בינה מאתך וחנינו ריםאומ

 הבתים ספר בעל כוכביה דוד רבינו וכ"כ להמאירי, התשובה בחיבור וכ"כ והשכל", בינה

 ומלמד דעת... לאדם חונן אתה אומרו "והוא י"ג: במצוה מצוה ספר דוד מגדל בספר

 פרק א' מאמר העיקרים בספר כתב וכן ",והשכל בינה דעה מאתך וחננו בינה... לאנוש

 זה ובעבור ...בינה לאנוש ומלמד דעת לאדם חונן אתה ברכת נתקנה כן ועל" וז"ל: ט"ז,

 וכ"כ ,אבודרהםב הוא וכן ,"והשכל ובינה דעה מאתך וחננו הכל כוללת התפלה היתה

 בלבו שכל השם נטע שהאדם" וז"ל: עלה( והנה )ד"ה שופטים פ' שועיב בן ר"י בדרשות

 ראשונה בברכה שתקנו כמו נפלאים, עניינים שלשה שהם בינה לו ולמד הדעת לו וחנן

 הנאצל והשכל הקנוי, והשכל ,הטבעי השכל והם כחות השלשה כנגד ...אמצעיות של

 ".והשכל ובינה דעה אותה המסדר בתפלה והזכירם חנון. הנקרא

 יהודה לר' התפילות ובפירוש ",והשכל חכמה דעה בינה" כתב: פ"ט סי' ויטרי ובמחזור

 ,והשכל ובינה וחכמה דעה מאתך וחננו אמר "ולכך כתב: חונן( אתה )בברכת יקר בר

 על ובפירושו חכמה", במקום הוא שהשכל נראה זו, ברכהב חכמה כתב לא משה ר' והרב

 שאין ויש ...והשכל חכמה ובינה דעה מאתך וחננו בתפלה ןדאמר והיינו" כתב: הקדושה

 ",חכמה במקום מקום בכל השכל כי ,והשכל ובינה דעה אלא חכמה שם אומרים
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מגעמוד 

 ,והשכל ינהב דעה מאתך וחננו עשרה בשמונה אמרינן "ולכך כתב: אדון קל על ובפירוש

 דידן. הגירסא כמו שהכריע משמע השכל" היא כי חכמה אומר ואינו

 הקודש עבודתב הוא כן ספרדים, הן אשכנזים הן הראשונים, המקובלים נוסח היה וכן

 האזובי ר"י )למקובל אזוב אגודת בספר הוא וכן פ"י, העבודה שער גבאי( בן מאיר )לרבינו

 ריש י"ב שער הרמ"קל רמונים בפרדס הוא וכן שבת, מוצאי של בערבית מקוסטנטינא(

 טור סוף כ"ו דף ויטאל מהר"של חיים מקור בספר הוא וכן רכ"א, עמ' חי"ג יקר אורוב פ"ג,

 ת"ק. שנת עד הישנים הספרדים סידורי בכל הוא וכן ב',

 המשכת שע"י "תכוין זו ברכה שבחתימת הוי"ה שבשם כתב להאריז"ל הכוונות ובשער

 בתורה ולהשכיל להבין ודעת בינה חכמה הנזכר השם מן לך יושפע ותבמלכ הזה הטל

 ברכה בנוסח שצ"ל מכאן נלע"ד שמואל, "אמר שם: ויטאל המהר"ש בהגהת וכתב היטב",

 ור' ויטרי והמחזור רס"ג נוסח כעין )וזהו הרב", מדברי כנראה ,והשכל דעת בינה חכמה זו

 "דעת"(. כתב והוא "דעה" וכתב שהם וגם שונה, שהסדר אלא יקר, בר יהודה

 הכף וכ"כ ודעת, בינה חכמה רק לומר ויטאל המהר"ש כתב ישראל חמדת ובסידור

 הספרדים כל אצל כמעט נתקבל זה ונוסח מקובלים, כמה בשם סק"ב קט"ו סי' החיים

 החסידים. וקהילות

 לכוין רק כתב המהרח"ו אביו כי מאוד, תמוהה לכאורה מהרש"ו של ראייתו אכן

 והשכל", בינה "דעה במילים רמוזות אלו שמידות דכוונתו י"ל ושפיר חב"ד, ותלמיד

 לומר להדיא המהרח"ו כתב שלא ממה ואדרבה חכמה, הוא והשכל דעת, היא שדעה

 לומר תמוה זה ומלבד ישראל, בכל הנהוג לנוסח שהסכים מוכח ודעת בינה חכמה

 קיבלו לא רבים מקובלים אכןו קדום, מקור שום לו שאין נוסח מדעתו חידש שהאריז"ל

 במשנת הוא וכן והשכל, בינה דעה הנוסח האריז"ל מסידורי ובחלק המהרש"ו, דעת את

 שינה שהאר"י ברורה ראיה שום שאין כיון ולכאורה בזה(, שהאריך מה )עיין חסידים,

 כל כנוסח והשכל" בינה "דעה לומר האר"י בנוסח למתפללים גם מוטב הקדום, מהנוסח

 דור. מדור ישראל כל וכמנהג והראשונים הגאונים

 קכג: - קכא עמ' ל"א קובץ ב'מקבציאל' שליט"א הלל הגרי"מ לשון וזה

 בינה דעה מאתך וחננו הגירסא רפ"ד בשנת בויניציאה הנדפס הספרדים בסידור "הנה

 ותצ"ח, ש"ו ש"ה בשנת שם הנדפסים בסידורים הוא וכן האבודרהם, וכגירסת והשכל

 וכ"ה עובד, בית ובסידור ת"ק, תע"ה תכ"א בשנת באמשטרדם הנדפסים םבסידורי וכ"ה

 ישנם אולם כת"י, הרמ"ז של האר"י בסידור וכ"ה ובנדפס, בכת"י ז"ל צמח הר"י בסידור

 דעת בינה חכמה שגורסים וישנם ודעת, בינה חכמה הגורסים בכת"י האר"י של סידורים

 דעה היא הגירסא בזאלקווא הנדפס ר"יהא ובסידור התמיד(. עבודת בסידור )כ"ה והשכל

 סידורי בכל אבל ודעת. בינה חכמה הגירסה הביא שם אחרינא ובנוסחא והשכל. בינה

 חוקת בסידור וכ"ה ודעת. בינה חכמה היא הגירסא ,ובדפוס שבכת"י ז"ל הרש"ש מרן

 ."עולם
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 ידי שעל יןותכו וז"ל: שכתב ע"ב( ל"ו )דף חונן אתה ברכת בכוונת הכוונות בשער ועיין"

 ולהשכיל להבין ודעת בינה חכמה הנזכר השם מן לך יושפע במלכות, הזה הט"ל המשכת

 וז"ל: י"א( אות בהגוב"י )מובא בהגהתו ז"ל ויטאל מהר"ש שם וכתב עכ"ל. היטב בתורה

 כנראה והשכל, דעת בינה חכמה זו ברכה בנוסח לומר שצריך מכאן נלע"ד שמואל אמר

 הסכים. שכך ונראה דבריו, שהביא ציבור שלמי בספר ועיין עכ"ל. ז"ל, הרב מדברי

 ללמד ז"ל הרב שכוונת משם נראה דאין גמורה, ראיה אינה ז"ל הרש"ו דראיית ולענ"ד

 ז"ל הרח"ו בית מנאמני שהוא ז"ל, צמח הר"י ואכן הכוונה. להודיע אלא הנוסח, מהו

 לשנות בלי הנ"ל הכוונה הביא בסידורו ז"ל, האר"י תורת של השמועה וממעתיקי

 ".הגירסא

 ע"י כי ותכוין "ל:וז שם דכתב הנדפס, ז"ל הרש"ו של ישראל חמדת בסידור ראיתי שוב"

 כל להבין ודעת ובינה חכמה הנזכר הט"ל מן לך גם יושפע במלכות הזה הט"ל המשכת

 ודעת, ובינה חכמה לשונות שלש זו בברכה להזכיר ראיה יש מכאן שמואל אמר ,התורה

 חמדת בספר וכ"ה הכוונות. לשער בהגהתו כמ"ש "והשכל" לתיבת גם הזכיר לאו עכ"ל.

 שלש זו בברכה להזכיר שצריך וכמ"ש להדיא, כן וקבע דק שכאן וכנראה בכת"י. ישראל

 שבכת"י הכוונות שער ובספר ,עי"ש שם ישראל בחמדת המגיה הרב וכ"כ ,חב"ד לשונות

 כל להבין ודעת ובינה חכמה הנזכר השם ןמ לך גם יושפע היא הגירסא בעצמו ז"ל הרח"ו

 מקום אין וממילא ולהשכיל", "להבין הנדפס הכוונות שער גירסת כמו גריס ולא התורה,

 כמ"ש הוא בדעתו העיקר ולעולם הכוונות. בשער שם בהגהתו מהרש"ו של לדיוקו

 והרש" מ"ש כפי בסידורו נוסחתו קבע ז"ל הרש"ש שמרן וכנראה ישראל. חמדת בסידורו

 ..".ישראל. בחמדת ז"ל

 בסידורים המקורית הגירסא הרי גיסא, מחד :בזה ז"ל האר"י דעת סיכום לענין והנה"

 בינה דעה רפ"ד, בשנת בוינציה הנדפס הספרדים כסידור היא ובאבודרהם הקדמונים

 ז"ל צמח הר"י בסידור גרס וכן ידיו. את ז"ל הרח"ו סמך בסתמות נוסחתו שעל והשכל,

 ובכל שבכת"י, ז"ל האר"י של סידורים שבהרבה והגם כת"י. הרמ"ז ובסידור ,ודפוס כת"י

 ז"ל, האר"י בדברי מפורש מקור זו לגירסא אין הנה חב"ד, הגירסא ז"ל הרש"ש סידורי

 רפ"ד. דשנת הספרדים סידור מגירסת לשנות התפלה, נוסח בדרוש כן הגיה לא שהרי

 וכמ"ש חב"ד, צ"ל שהנוסח הכוונות רשע מלשון שדייק ז"ל להרש"ו מצאנו הרי אולם

 רבינו כיוון שלזה מוכרחים הדברים שאין הערנו וכבר כנ"ל. ישראל חמדת בסידורו

 בקביעת האחרונים והמקובלים ז"ל הרש"ש הסתמכו זה שעל נראה אולם ז"ל. האר"י

 ..".חב"ד. הנוסח

 ועיין והשכל. בינה דעה הגירסא ז"ל, החיד"א ג"ע לאור שהוציא ישרים תפלת ובסידור"

 הרש"ש בסידור אולם גאון. עמרם רב מסידור כן שהעתיק רצ"ד(, סימן )או"ח ברכה שיורי

 מרן של סופרו ז"ל דרעי הר"י מכת"י שהוא ימיו, כל ז"ל החיד"א ג"ע בו שהתפלל ז"ל

 ."לתקן או לשנות הסידור בגליון בזה דבר ג"ע העיר ולא חב"ד. הגירסא ז"ל, הרש"ש

 ודעת, בינה חכמה הם הם והשכל בינה דדעה נראה הלשונות, משמעות מצד גם והנה"

 הכינויים, ערכי )בשער בפרד"ס הרמ"ק כמ"ש לחכמה, כינוי הוא דהשכל לעילא, מתתא
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 ג'(, פרק ריש הנתיבות )בשער בפרד"ס מפורש שכ"כ ושו"ר טוב(. שכל בערך כ"א פרק

 ..".למעלה. ממטה וחכמה, ותבונה דעת שהם ופירש והשכל, בינה דעה שגרס

 רפ"ד משנת ספרדים סידור נוסח כאן יש אחד מצד הנה זה, בדבר להכריע באנו ואם"

 הקדמונים. הסידורים כמנהג והשכל, בינה דעה הגורסים בסידוריהם והרמ"ז צמח ומהר"י

 אולם ג'(. משנה י' פרק האצילות תפלת )במסכת חסידים משנת הרב שגרס נראה וכן

 האחרונים והפוסקים והמקובלים ז"ל הרש"ש והסכמת ז"ל "והרש הכרעת יש מאידך

 ובודאי ז"ל, הרח"ו אביו מנוסח משנה ז"ל הרש"ו היה דלא מסתבר ונראה חב"ד. לומר

 שבביתו, במנין ציבור השליח הוא היה כאשר הקבוע בנוסחתו מתפלל אותו ששמע

 היינו "נלע"ד", בלשון חידושו שכתב )והגם י"ט(. )סימן חיים מים באר בשו"ת וכמ"ש

 סמך זה שעל ואפשר אביו(. מנהג על סמך בודאי לעולם אבל למעשה, ההכרעה לענין

 הכרעת כאן שיש כיון פנים כל ועל ז"ל. והאר"י ז"ל הרח"ו דעת עיקר שכ"ה ז"ל הרש"ש

 פי על שטעמם וכנראה דעת, בינה חכמה לגירסת המסכימים ז"ל הרש"ש ומרן ז"ל הרש"ו

 והשכל בינה דעה בנוסח האומר פנים כל ועל להכריע. לן נראה כן ך,צרי שכן הסוד דרך

 ."הפסיד לא

 שליט"א. הלל הגרי"מ המקובל של לשונו כאן עד

 דחוק הוא זה, בנוסח מתפלל אביו את שמע שהמהרש"ו שמסתבר שכתב מה אמנם

 הוה טפי כ"כ, מוכרח שאינו אביו, בלשון דיוק על רק להסתמך לו היה למה דא"כ מאוד,

 חידש שמהרש"ו להדיא משמע "נלע"ד" הלשון וגם בפירוש, שמע שכך לאסהודי ליה

 דלכאורה צ"ע, למעשה, ההכרעה לענין רק זו לשון שנקט שכתב ומה מדעתו, זה דבר

 כפי הכל עשה ודאי דהא למעשה, עליו לסמוך טפי עדיף היה מהרח"ו של רב מעשה

 האריז"ל. הגדול רבו הוראות

 בינה דעה מאתך וחננו היה: הכלל מן יוצא בלי והראשונים אוניםהג כל נוסח סיכום:

 כל כתבו וכן ת"ק, שנת עד הספרדיים הסידורים כל נוסח היה וכן זה, כעין או והשכל,

 המשנת דעת וכן כן, האריז"ל דעת שגם נראה היה ובפשוטו האריז"ל, שלפני המקובלים

 האריז"ל. בעקבות שהלכו מקובלים הרבה ועוד חסידים

 והשכל, דעת בינה חכמה לומר צריך האר"י שלשיטת חידש ויטאל המהר"ש אולם

 ועוד הרש"ש לזה והסכימו ודעת, בינה חכמה רק לומר שצריך כתב אחר ובמקום

 קדום. מקור שום זה לנוסח אין אמנם אחרונים, מקובלים

 יתירצ רק עולם, הררי בו שעמדו בדבר דעה להביע כדאי הקטן אני אין ודאי ולמעשה

 כהווייתם. הדברים את להציג

* 

 

 

 



 

 ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב

 למה נקראת 'פרשת החודש' ולא 'פרשת פסח'
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מועמוד 

 החודש לפרשת

 פסח' 'פרשת ולא החודש' 'פרשת נקראת למה

 "פרשת ולא תחילתה ע"ש החודש" "פרשת נקראת זו פרשה למה צדיק בפרי הקשה

 תחילתן, ע"ש ולא עניינם ע"ש שנקראות ופרה שקלים פרשיות כמו עניינה, ע"ש פסח"

 עמלק(. מעשה של הזכירה מצות הוא העניינ דעיקר י"ל זכור פרשת )וכן

 ופרשת תשא, כי פרשת בתחילת היא שקלים פרשת כי דלק"מ, נראה הפשט דרך ועל

 לקרוא צריך היה תחילתם שם על להם קוראים היו ואם חוקת, פרשת בתחילת היא פרה

 פרשת עם מתחלף היה כך להם קוראים היו ואם חוקת", ו"פרשת תשא" "כי פרשת להם

 שם על אחר שם להם לקרוא מוכרח היה ולכן הפרשיות, שבסדר חוקת רשתופ תשא כי

 להם לקרוא אפשר שפיר פרשה, בתחילת שאינם החודש ופרשת זכור פרשת אך עניינם,

 תחילתם. שם על

 בלא עירום היו זמן באותו ישראל שבני רש"י כתב דהנה נראה, דרוש דרך על אמנם

 והוא נגאלו, ובזכותן מילה ודם חפס דם מצוות שתי הקב"ה להם ונתן מצוות

 מבואר ובזוהר ובת"י פכ"ט ובפדר"א במדרשים, מקומות בהרבה מבואר וכן מהמכילתא,

 ישראל נגאלו מה שום על נכון טעם ליתן וראוי המילה, דם את גם המשקוף על שנתנו

 המצוות משום דוקא היה הפתח על ה' שפסח מה למה וכן הללו, מצוות שני משום דוקא

 ו.הלל

 ביום שמילה דהטעם ועוד( ח"ב מצוה נר פי"ט, ישראל )נצח המהר"ל לפמ"ש ונראה

 בחי' הוא שבע שהמספר הטבע, שמעל הבחי' הוא שמונה שמספר משום הוא השמיני

 וח' חנוכה ימי וח' עצרת שמיני וכמו הטבע, מעל הוא ושמונה ימים בז' שנברא העולם

 "צא לאברהם הקב"ה אמר כאשר רק דלכן הונרא שבועות, ז' אחר ושבועות כה"ג בגדי

 ורק הכוכבים מערכת ע"י מונהג הטבע כי המילה, על ציוהו שלך" מאצטגנינות

 שהם משום לישראל מזל אין ולכן הטבע, שמעל זו בבחי' בא אז המזל מעל כשנתעלה

 הטבע. מעל

 מזלם הוא טלה שמזל כיון מצרים, תועבת טלה שהוא פסח בקרבן ג"כ יש ממש זה וענין

 היתה שאז בכורות במכת היתה מפלתם עיקר לכן למזלות, הבכור והוא המצרים, של

 )כמבואר תקפו בשיא והמזל במילואה הלבנה שאז ניסן בט"ו זה והיה טלה, מזל נפילת

 אין המזלות ראש שהוא הטלה שגם זה על מורה ואכילתו הפסח וזביחת בספרים(, זה כל

 מדרגת עצמינו את מעלים אנו ובזה ב"ה, היוצר ביד כחומר הוא אלא מעצמו כח לו

 שייך ואינו הטבע בדרגת שהוא כיון בו יאכל לא ערל כל ולכן ניסית, לדרגה הטבע

 טבעית. על שהיא זו במצוה

 עבדים שילוח בבחי' היתה שיצי"מ בספרים וכדאיתא זו, בבחינה היתה יצי"מ וכן

 שמיטות. 'ז אחרי שהוא שמונה, מספר בבחי' הוא ויובל ביובל,



 

 ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב

 רמזי קורונה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מזעמוד 

 כי ימותו במצרים הבכורות שכל ראוי היה המזל מצד כי הפתח, על ה' פסח זה ובזכות

 אך למזלות, הבכור שהוא טלה למזל השייכים הבכורות כל נפלו ועמו טלה מזל נפל אז

 הפתח. על ה' פסח המזל מעל ישראל שנתעלו כיון

 נפשו את ניתק הבז כי כרת, חייב שהמבטלם עשה המצוות שני הם ומילה, ופסח

 החמרית. הטבע לדרגת והשפילה העליון ממקורה

 קידוש מצות שהיא לכם, הזה בהחודש זו פרשה פתחה דלכן אפשר זה כל וע"פ

 החדשים הטבע ע"פ כי המזלות, על והממשלה הכח ישראל לחכמי נמסר בה כי החודש,

 תחילת מתי בועלק הכח ישראל לחכמי ניתן כאן אך והמזלות, הלבנה בסיבוב רק תלויים

 בלי המזלות שליטת זמן את קובעים הם ועפ"ז החדשים, את לעבר וכן וסופו, החודש

 'פרשת הפרשה נקראה ולכן המזלות, מן למעלה שהם כיון הטבע, לסדרי כפופים להיות

 המזלות. שמעל לדרגא נתעלו שעי"ז הפסח ענין עיקר זה כי החודש'

* 

 קורונה רמזי

 :בגימטריא קורונה

יָך", ִרכון"י אֲ  יֶׁיךָ  "הוא וכן ָימֶׁ ךְ  ח  יָך", ְוֹארֶׁ  לא אל ומצוותיה בתורה שמחזיק שמי רמז ָימֶׁ

 בס"ד. ימים יאריך כי הימנה לירא

ר וכן ה'", "ְרָפֵאִני וכן ָלה", ָנא "ְרָפא וכן צ  ם", "ב  ק ִכי "ְוָהָיה וכן ָלהֶׁ י" ִיְצע   )המשך ֵאל 

ְעִתי הפסוק מו ִכי "ְוָשמ   בתפילה. להרבות שצריך רמז ָאִני"( ןח 

ִםי וכן יָך", ֹבא "ע  ֲחָדרֶׁ  לבידוד. יכנס שצריך שמי ב 

יךָ  "ְוָיֻפצו וכן ם "ה' וכן ְוָיֻנסו", ֹאְיבֶׁ ִמְלָחם הוא ֱאֹלֵהיכֶׁ ם", ה   ימותו המגיפה שע"י רמז ָלכֶׁ

 מלחמה. ללא מאויבינו רבים

ְדנו "ָגו ְענו וכן  וכן הקטורת, ומקריבי ועדתו קורח מיתת אחרי הכתוב ְדנו",ָאבָ  ֻכָלנו ָאב 

ְטאֹו" ִאיש "ִכי ְטאוֹ  ִאיש "ִכי ד כה, דה"ב הפסוק )לשון ְבחֶׁ  ָימותו(. ְבחֶׁ

 הרחוקה. מסין הגיעה שהמחלה רמז ֵמָרֹחק", "גֹוי וכן

 שון.האי ע"י שהוא הראיה חוש בשמירת חסרון על שבא רמז שהוא אפשר "אישון", וכן

 

 

  



 

 ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר אלעד, ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ושא"ס

 האם הכלל של אז יבזבז יותר מחומש נאמר גם לגבי הוצאות שבת?
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מחעמוד 

 בעיר צ"ומו רב צברי, יוסף הרב / יוסף ויצבור

 ס"ושא מלכים שלחן ,יוסף ויען ס"ומח ,אלעד

 לגבי גם נאמר מחומש יותר יבזבז אז של הכלל האם

 שבת? הוצאות

י וַביֹום יעִּ ְהיֶּה ַהְחבִּ ם יִּ כֶּ ש לָּ תֹון ַשַבת ֹקדֶּ  ב( )לה, 'ַלה ַשבָּ

 חדות "כי מאי :אמרו (ב ,טו ביצה) 'ובגמ .מעזכם" היא 'ה חדות "כי (:י ,ח נחמיה) כתיב

 ה"הקב להם אמר ,שמעון ברבי אליעזר רבי משום יוחנן רבי אמר ,מעזכם" היא 'ה

 ',ה חדות :י"ופירש .פורע ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו ,בני :לישראל

 לשלם כםל תעזור היא - מעוזכם היא הרי ,ה"הקב בשביל עושים שאתם שמחה

 .כ"ע ,בשבילה שתלוו ומלוותיכם הקפותיכם

 ,הכפורים יום ועד השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו "כל (:א ,טז) 'בגמ שם עוד

 .לו מוסיפין הוסיף ואם לו פוחתין פחת שאם ',וכו טוב יום והוצאת שבתות מהוצאת חוץ

 הון עוברת מצוה על פילוא להוציא שאין (א ,תרנו ח"או א"רמ) ל"קיי דהנה ,לדון ויש

 האם לדון יש וא"כ ,ע"א( נ' )כתובות מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז שאמרו וכמו ,רב

 שאין לכאורה מצאנו לא שבת עונג במצות שכן שבת, הוצאות לגבי אף שייך זה כלל

 יותר דאף משמע לו" מוסיפין הוסיף "ואם שאמרו דממה ,מנכסיו חומש עד רק להוציא

 ר.מות מחומש

 ע"א(, קי"ח )שבת לבריות" תצטרך ואל חול שבתך "עשה חז"ל דאמרו כיון כי ונראה,

 והראב"ד מדברי נראה וכן ממונו, הוצאות של ההגבלה נאמרה שבת הוצאות על אף

 יותר יבזבז לא שהמבזבז חז"ל שאמרו למה הטעם עצמו שזה שלמד ע"ב(, )ט' בב"ק

 אילו דאמרינן "והא לשונו: וזה הציבור, על עצמו את ויפיל יעני שמא משום מחומש,

 ואיך למצוות, דמים יש וכי לי, תימה ביתיה, כוליה ליה יהב מצוותא, תלתא ליה מתרמי

 והמצווה דמים, להם שם ומי וכך, כך כדי עד ואתרוג לולב אקנה לא לאמר, הוא יכול

 כמו יות,לבר ויצטרך עוני לידי יבוא שלא כי עד לומר, ויש ממונו. כל חשובה האחת

 שאמרו וכמו הציבור, על עצמו ויפיל יעני שמא מחומש, יותר יבזבז אל המבזבז שאמרו

 הרשב"א גם והביאוהו עכ"ל, הוא" כמיתה והעוני לבריות, תצטרך ואל חול שבתך עשה

 שפ"ז(. )בס' והריב"ש הרי"ף(, מדפי ע"א )ט"ז בסוכה והר"ן שם,

 שמא הוא מחומש" יותר יבזבז "אל חכמים שאמרו הטעם שכל מדבריו, מבואר הרי

 יבזבז. לא שבת להוצאות גם הטעם ומזה לבריות, ויצטרך עני האדם יהא

 עשיר שהוא כגון עני, האדם שיהא חשש אין כי שנראה שבאופן מיניה, עוד ומשמע

 משום בכך(, רוצה )אם ומצווה שבת להוצאות מחומש יותר אף להוציא לו מותר מופלג,

 שם( )בב"ק חננאל רבינו מדברי נראה וכן בו. שייך נראה לא י"ענ יהא ה"שמא שחשש

 משליש ביותר המצוה להדר ובקש מיגיעו שלא ממון הוא ברוך הקדוש לו זימן אם אבל"



 

 ויען יוסף, שלחן מלכים ושא"סויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר אלעד, ומח"ס 

 האם הכלל של אז יבזבז יותר מחומש נאמר גם לגבי הוצאות שבת?
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 מטעמוד 

 הר"ן מדברי עוד נראה וכן עכ"ל. וכו' כדתנינן משובח המצוה והמהדר בידו. הרשות

 כר"ג ,עשה מצות לקיים כדי ממוניה כפום ליתן מיחייב וחד חד כל ומיהו" שם: בסוכה

 עכ"ל. "זוז באלף אתרוג שלקח

 לחדש יצא א'( אות סוף נ"ד סי' תשובה דרכי בעל )להרב תפארת צבי בשו"ת אמנם

 דעל כאן דנתחדש י"ל ע"ב(, ט"ו )ביצה פורע" ואני עלי "לוו שבת בהוצאות דממ"ש

 להוצאות יוציא כלום לו אין אם אף דהא מחומש, יותר אף להוציא שרי שבת הוצאות

 שבת.

 הוא הפוסקים במחלוקת פורע" ואני עלי ד"לוו כללא הך דהא דבריו, על להשיב יש אך

 לו ביש אלא עלי לוו נאמר לא רמ"ב( )סי' זקנים בעטרת וכ"ה הב"י דממשמעות מצוי,

 אמנם עצמו. וידחוק שבת להוצאות אף ילווה לא יחזיר כיצד דעה לו באין אך להחזיר,

 יחזיר, כיצד יודע באינו דאף ומשמע ללוות, ממי לו שיש כל ללוות שרי שם הגר"א לדעת

 הנ"ל. הגר"א לשיטת רק יהנו לא דבריו וא"כ עלי", "לוו הבטחת נאמרה וע"ז

  



 

 קנדה( -חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו 

ֵרַח...  ל יָּ  צרורות חיזוק מתוך 'פרשת החודש' -ְלאֹורֹו שֶּ
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת קלריאאספ

 נעמוד 

 מח"ס קנר, הלוי יעקב משה הרב / ידיד של חלקו

 לידיד' 'איגרת כותב הרמב"ם, על מלך' 'שפתי

 קנדה( - )טורונטו

ל ְלאֹורוֹ   החודש' 'פרשת מתוך חיזוק צרורות - ַח...יָּרֵ  שֶּ

 בס"ד

 שליט"א יקירי ישראל לר'

 מציץ ברקיע, ניכר עדיין שרובו הירח השחר. עלות עם אליך כותב אני אלה מלים

 יפציע מעט עוד ללבנה! ישראל נמשלו הרי יהודי. שכולו אור הצנוע, באורו החלון מבעד

פֹוֵתח   "ָהֵקל :כך כל הנפלאה התפילה מתנגנת ובלב חדש. יום ְלתֹות יֹום ְבָכל ה  ֲעֵרי ד   ש 

לֹוֵני ובֹוֵקע   ִמְזָרח . ח  ָםה מֹוִציא ָרִקיע   ֻכלוֹ  ְלעֹוָלם וֵמִאיר ִשְבָתה. ִמְםכֹון וְלָבָנה ִמְםקֹוָמה ח 

ָבָרא וְליֹוְשָביו ת שֶׁ ֲחִמים ְבִמד   התגלגלי... עלינו הרחמים מדת הוי! ...ָהר 

 עליך ומקשה שמעיק מה את אלה, טרופים בימים הזך לבך פעימות את חש אני אהובי!

 מאוחדים כולנו תחושותיך. בכל אני עמך ומלואו. תבל האופפים ובוהו' ה'תוהו בעקבות

 אין אם אף בצוותא. כעת נתחזק הבה במהרה! מזה נשתחרר כולנו ד' וברצות בזה

 לים. מעבר אף במחשבה, כנוס" ה"לך את ייםלק יש הרי בפועל, כעת ומתכנסים נאספים

 לבידוד... נתון איננו פעם אף היהודי הלב

 תלמידו את ריקוד בעת בידיו פעם תפסש מסלונים, זי"ע "שמואל דברי"ה על מספרים

 עם יד ?מי עם רוקד מי לו: שאומר כדי תוך זי"ע, אברהם הברכת מרן כ"ק ואחיינו הנאמן

 כל יהודי. לב עם יהודי לב הארץ. יידישע א מיט הארץ יידישע א - רגל? עם רגל יד?

 יכולים אינם העולמות כל ואף וימים, נהרות ועמקים הרים והמדינות. והמחוזות הערים

 ובמצוות, בתורה התחזקות מתוך ,ישראל ר' ובכן, ..."יהודי ללב יהודי לב בין לחצוץ

 לוהט ברזל מחוטי נשזרש חבל הנסתר, בחבל יחד נא נתקשר לב, מקרב ותפילה תשובה

 יכול! הכל בד' ובטחון אמונה של

* 

 חצי רבים "צרת העולם מאמר יש זה: כגון נושא על אחד נלבב יהודי פעם אמר כבר

 להתמקד עלינו הנחמה... חצי את לנו יש כבר הרי עולמית, היא שהבעיה מתוך נחמה".

 הרי הנחמה. 'רוב' את נשיג כבר בלבד, בטיפה אף כן ואם השניה... המחצית על רק כעת

 מכריע... תמיד הרוב

 רק התורה שיור לנו אין הנצחית. מורשתינו מתוך דווקא יחד להתחזק כעת מחובתינו

 ולשלום, טובים לחיים לקראתנו הבאים לימים התחזקות דליי משם לשאוב ועלינו הזאת,

 ובטוב חהבשמ הנעלים תפקידנו לכל שאת ביתר נחזור ואנחנו לרוגע, העולם שישוב עד

 לבב.
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* 

 תמיד מועיל זכות לימוד שהם. מקום בכל קדושים ישראל של בשבחם יקירי, נא נפתח

 לפניך כאין בוריםיהג כל הלא" כיום: המלים נאמרות יתירה בהטעמה גזירות. לביטול

 ...הוות מעשיהם בור כי השכל כבלי ונבונים מדע כבלי וחכמים היו כלא השם ואנשי

 ומעריבים... משכימים שאנו אשרינו בריתך... ובני עמך אנחנו אבל

 היה כמה זי"ע. מבארדיטשוב לוי" ה"קדושת ישראל, של מליצן כעת עמנו חי היה אילו

 הבהלה ננעלים. העולם שערי עולם! של "רבונו קדשנו. עם על זכות בלימוד כיו, מתלהב

 וראה! משמים טהב בא. ואין יוצא אין עצות. אובדי הארצות גויי כל ומדביקה. סוערת

 נאמן יהודי אף החסיר זה בגלל האם חלילה? במצוותיך ישראל ממעטים זאת בגלל האם

 שבת? ולשמור תפילין להניח שמע, קריאת לקרוא שמים, מלכות עול עליו לקבל אחד,

 מדרשות, ובתי כנסיות בתי שוב שייפתחו שכינתך... השב הרבים, ברחמיך רחום אנא

 המישורים, בכל ישראל לעמך שירווח רבן. של ינוקותת קול ברמה, שוב שיישמע

 וישועה!!! גאולה שערי וכלכלה, פרנסה שערי בידוד, שערי במהרה נא שייפתחו

 פשוטים "עמך" יהודי בעיר. כאן קטן כנסת בבית התפללתי ממש אלה בימים ישראל! ר'

 לשמים. כשלבם התפללו לבבית בתמימות ד', לפני שיח לשפוך לשם באו עין, למראית

 אחרי בבית. נשארים היו אם אותם תובע היה לא איש הכנסת. לבית באו הטוב מרצונם

 שזכינו חלקנו טוב מה "אשרינו ובכנות: בפשטות והכריז הכנסת בית רב לו נעמד התפילה

 את לכך, זכו שלא אלה את נשכח נא אל ברם הלאה! ד' נא יעזור במנין! היום להתפלל

 כוונה נוסיף אנא עליהם. נחשוב אנא הכנסת. לבית אלבו מסוגלים שאינם אלה

 זאת כתבי ומדי הרגע. בת דרשתו בשעת בעיני עמדו דמעות בשבילם...". בתפילתנו

 לזרום... ממשיכות

 'דרשה' מוסיף היית וודאי הכבוד, כסא לפני בדבריך הקדוש! יצחק לוי רבי געוואלד!

 חושב הוא במנין. להתפלל הזכות את להעריך לעדתו מודיע טרופה בשעה יהודי זו. כגון

 יחד תפילתם את להעלות ומבקש בבתיהם הכלואים ועל הזקנים על הזולת, על לב בתום

 הציבור... עם

* 

 עליה שנצטוינו הראשונה המצוה על החודש בפרשת נקרא לטובה, עלינו הבאה בשבת

 חז"ל שים...חד ראש לכם הזה החודש .מצרים בארץ רבינו, משה ידי על ,כעם בכללות,

 ספר ריש ]רש"י זו. במצוה להתחיל צריכה כולה התורה היתה שבעצם אותנו לימדו

 לו ואמר בחידושה לבנה חשכה עם באצבע אז למשה לו הראה הקב"ה בראשית[,

 י"ב[. שמות ורש"י ]מכילתא חודש ראש לך יהיה מתחדש כשהירח

 לכם, הזה החודש ראל:יש עם של במהותו מלא עולם מלים בשתי ביטאו ז"ל וחכמינו

 להקיפן קץ אין ישראל, לעם הירח דמיון על אלה מלים ".בדוגמתה שאתם" לכם, שיהא

 זרוע אור שנאמר האור, נוחלין ישראל כך אור, שהלבנה כשם בדוגמתה! אתם ועומקן...
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 את מחזק אור לנחול שייך בהווה אף אלא בלבד בעתיד ולא כ"ז[. ט"ו ]שמו"ר לצדיק...

 תדיר... והמתעצם המתחדש הירח מהלך מתוך קאדוו הנפש,

ֵדש" ְרֵאה כזה לו ואמר ברקיע הלבנה את באצבע לו "הראה  של מופלא רמז ]רש"י[. ְוק 

 בחשכת תמצא אם הנאמן: הרועה למשה לו הראתה אלקים' 'אצבע כאן. נמצא חיזוק

דש הירח, מולד של ועדין דק קו לילה  עם קדוש, לעם כסימן לך אותו תייחד אותו, ק 

 ִמְצָער ֵראִשיְתךָ  ְוָהָיה כעת. והולך מוסיף והרווחה הישועה שמצב לך דע ללבנה. הדומה

ֲחִריְתךָ   וכך תמיד העם יתחדש כך בדוגמתה". שאתם - לכם הזה "החודש ְמֹאד. ִיְשגֶׁה ְוא 

 וקדש... ראה כזה לילה. באישון אף ויוסיף אורו ירבה

* 

 מארץ דגול ומחנך רוחני משפיע כאן לי סיפר באיםה הדברים את ירח... של לאורו

 נושא על דיבר הוא בירושלים. ציבור לפני לנאום האיש הוזמן הימים מן ביום הקודש.

 זמנים המונה ,ישראל עםל ומשמעותו ,בחידושו הירח ענין על לכם", הזה "החודש פרשת

 המתחדשת. הלבנה לפי ומועדים

 ההרצאה לאחר בבכי... פתאום פרץ הכל, תדהמתלו הנאספים בין שם ישב ישיש יהודי

 אחרי באירופה. התופת מאש מוצל אוד אנכי, החורבן "משרידי לו: ואמר הנואם אל ניגש

 גדל כי ,מזה ולדבר לנגוע רציתי לא ושוב מסגר על זכרונותי כל את נעלתי המלחמה

 ידעו לא ילדי ףוא כלום. זה על ולהזכיר הנפש בפצעי לנגוע מסוגל הייתי לא מאד. הכאב

 ".אלה... בשנים עלי שעבר מה על

 שאמרת... למה בקשר זכרון מתוך הלב חומות ונפתח דבריך, באמצע ממש היום "רק

 כבר ימ"ש עמנו רוצחי הזוועה. ימי של האחרונה בתקופה זה היה שיחתי. את ואפרש

 המצעדים היו אלה למקום. ממקום אותנו סחבו זאת ובכל אבודה שהמלחמה ידעו

 המרצחים. ויריות חולשה מתוך והלכו שפחתו ההמונים בין הלכתי לשימצה. הנודעים

 וסתום אטום היה המוח להתחזק. במה לי היה לא ואוזלים. הולכים שכוחותי הרגשתי

 וראיתיו הירח על הסתכלתי בלילה אז... אותי החזיק אחד דבר רק החיים. רצון ועמו

 מבור וגאולה התחדשות נועדו לו וגם ללבנה, לנמש ישראל םשע   נזכרתי ומתמלא. הולך

 ,הרב,לי הזכרת זה כל את ...ותקוותה הלבנה לאור לצעוד והמשכתי התחזקתי גלותו.

 זה הראשונה, הפעם היא זו .בהרצאתך בחידושה, הלבנה נושא על כשדברת עכשיו

 קתיהתחז שבזה להודיע בכלל, הענין על ולדבר לבי סגור לפרוץ שהצלחתי שנים עשרות

 ".איומים זמנים באותם

 זוועה שנות אחרי כזה, מהומה במצב שיהודי הנשמה, עומק עד הדבר מפליא

 קיומינו בעצם והיסודיות העמוקות הנקודות לאחת כיוון בלימה, על תלויה כשנשמתו

 מתחדשת ושוב המתמעטת ללבנה, שנמשלנו מה מתוך האומה מאורי שהציבו לעם,

 וגדל... הולך ואורה

* 
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 נראים כבר וב"ה תקוה של ונקודה אור של קו בכל להתחזק ועלינו לירח אנו יםמשול

 הדעת. יישוב מתוך מלבדו", עוד "אין של הכרה מתוך בבטחון נא נתאזר באופק. כאלה

 רבא שבהושענא זי"ע, מרוז'ין ישראל ר' הרה"ק על עליו אמרו מבהלה... נפש נא הושע

 באמירת מאד נפשו השתפכה ירופה,בא ל"ע מגפה שהתחוללה השנה תר"ח, שנת

 בזה. עמו בסבל שמשתתף איך עליו ראו ממש מבהלה". נפש נא "הושע

 שמעתי עת. בכל הדעת יישוב על לשמור עליון חסידי השתדלוש איך להזכיר הענין מן

 נפש במסירות נמרץ. עסקן וחסיד, חכם תלמיד ז"ל, זיטניצקי מאניס ר' הרה"ח על פעם

 זי"ע מנחם' ה'פני הזה. היום עד בעוז בה מהדהד התורה שקול ק,בר בבני ישיבה יסד

 כשר תורה כספר היה זיטניצקי ז"ל מניס יחיאל ר' "הרה"ח מאגרותיו. באחת עליו כתב

 לנחם אבלים לו כשאין ונפטר וחסיד תורה בן במצוות, מדקדק מרבים שמים ירא ומהודר,

 ק"ס[. ע' ח"א יםמכתב ]אוצר להמשך..." זועקת מצוות שעשתה ונשמתו

 זי"ע. אמת" ה"אמרי של במימרא קשים, בזמנים והתחזק חי זה דגול שיהודי שמעתי

 זממו כשנודע הברכות, ענין אחרי תולדות בפרשת תרצ"ט. בשנת הדברים את שמע הוא

 מ"ג[. ]כ"ז לך" ְבַרח וקום בקולי שמע בני "ועתה ליעקב: רבקה אמרה להתנקם, עשיו של

 ב'[ ]כ"ח ארם". פדנה ֵלך "קום לו: ואמר יעקב אל פנה אבינו שיצחק אנו מוצאים שוב

 על האם, זאת ולעומת ההליכה על ציווה האב אז, אבינו יעקב קיבל שונים מסרים שני

 מתפרש איך כן, אם אז: הקשה אמת" ה"אמרי ריצה... משמעותה שכפשוטה, הבריחה

 הרי ארם". פדנה וילך אמו ואל אביו אל יעקב "וישמע ז'[: ]כ"ח כך אחר שכתוב המקרא

 ואיך הריצה על והאם ההליכה על האב כאמור, שונים, דברים שתי על מפיהם נצטווה

 שונה? היה המסר הרי אחת. בבת לשניהם אז שיציית שייך

 בכל במרוצתו אף גייעדיקערהייט". געלאפן ער "אז אמת'. ה'אמרי אמר משמע" "מכאן

 הולך הוא כאילו הנפש בשלוות ברם ורץ, בורח יעקב אמנם שהיה כלומר הלך... זאת

 בו אחזה שבפנים אלא בריחה, של היתה הפעולה ובהלה... מתח של צל ללא לדרכו,

 ובדבר אחת... בבת אמו ולקול אביו לקול ציית וכך מלאה. בשליטה ההליכה, 'רוח' בעוז

 הדעת... ובייש את בתוקף, עליו והגביר המהומה זמני בכל שנאחז מאניס, רבי אמר זה

* 

 יצחק ר' אביו בשם אומר היה ברק, מבני זצ"ל פאלוך דוד משה ר' הישיש הרה"ח

 נורא פירוש בהתרגשות, פעם לו שאמר .[זי"ע נזר' ה'אבני תלמיד ]שהיה הי"ד שמחה

 הזה, היום את עשה שה' כשיודעים ,"בו ונשמחה נגילה ה' עשה היום זה" הפסוק: על הוד

 שזה לזכורו להתאמץ שצריך אביו: לדברי מוסיף היה זצ"ל בנוו !בו ונשמחה נגילה אז

 לעבעדיג! פרייליך בו! ונשמחה נגילה ואז ה', עשה ויום, יום בכל שנעשה מה וכל היום,

 מהקב"ה! הוא שהכל לזכור דקוב"ה! עבדא אנא

* 

 שיתרפאו החולים על ובפרט, בכלל ישראל של צערם על יחד נא נתפלל ישראל! ר'

 ממש. במהרה הכל נא שישתפר הזה, המצב מכל וברכושם בגופם הסובלים ועל במהרה
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 כעת סובלים יהודים כמה געוואלד! ושמחתם. בריאותם רווחתם חסרונם, ימלא המקום

 רויחי. ומזוני אריכי בחיי במהרה, ישראל כל ויוושעו ד' ירחם פרנסה. בעניני

 ובלי אחרים על מגוננים הם רגע שבכל בביתם, המסוגרים של לבם את לחזק ראוי כמה

 עד היא ונישאה רמה ד' עבודת לחייהם. מסכנה וחלשים זקנים נפשות מצילים הם ידיעה

 על שכר לשכרם. קץ ואין נפש פיקוח בפני העומד דבר לך אין אגרא. צערא ולפום מאד

 האדם נברא ולכך מלא כעולם נחשבת מישראל נפש כל הקדושה, בתורתנו הפרישה.

 הר במעמד רבינו למשה הקב"ה שגילה מה את חז"ל פירשו וכך ל"ז.[. ן]סנהדרי יחידי

 מעשה כל כנגד עלי הוא הרי מהם, שיפול "יחידי י"ט[: ]שמות רב" ממנו "ונפל סיני,

 רש"י[. וראה ]מכילתא בראשית".

 של ערכו על ס"ד:[ ]פסחים בגמרא המובא בסיפור יותר עמוקה הבנה לנו יוסיף זה וכל

 למרות בעזרה" אדם נתמעך לא מעולם רבנן, תנו" דיומא. עניינא הפסח, בןקר בענין יחיד

 שיוזק מעולם קרה לא פסח, קרבן להקריב מספר אין אנשים הגיעו העזרה תחום לתוךש

 קוראים והיו אחד. זקן שנתמעך הלל, בימי שהיה אחד מפסח "חוץ זה. דחק מתוך יהודי

 אז שקרה אחד בזקן אסוןה שם על יוחד,מ שם קיבל הזה הפסח חג ".מעוכין 'פסח אותו

 ומדה ...אחד יהודי ישיש של וערכו חשיבותו מפני ,העם בתולדות לדורות הונצח וכך

 כזו לפעולה שיש ברור אותו, ומכבדים בו מתחשבים ליהודי, כשעוזרים מרובה. טובה

 כולם. בראשית מעשי על רושם

 מגפה התחוללה סורא בעיר .חידי של כוחו על חז"ל בדברי ושוב שוב נתמקד ומאידך,

 לו הראו בחלום פלא. באורח אחת, נפש אף נפגעה לא 'רב', האמורא של ובשכונתו ר"ל,

 כליו את משאיל שהיה אחד אדם בזכות לשכונה, חדרה לא שהמגפה לרב, השמים מן

 כיום, לרווחה בתיהם את פותחים יהודים כמה עולם! של רבונו .כ"א:[ ]תענית לאחרים...

 חן. ובתשואות ואחוה באהבה אחרים, של חותלשמ

* 

 ובפרט מחותנים, בישראל, שמחה לבעלי גם בלב חמה פינה נא נשמור אנא יקירי!

 ד' להם שיתן עליהם גם נא נתפלל בחייהם. כך כל מיוחד ליום המגיעים וכלות חתנים

ל דנו,ומצי מקום. ובכל מקום מכל עוז, בכל בו" ונשמחה ה"נגילה את לקיים ורצון כח  א 

 הנפש טירדות נתממשו, שלא והציפיות ההכנות עליהם. העובר באתגר חלילה נזלזל נא

 בצורת חדשות' וה'פנים בפועל משתתפים שאינם וידידים קרובים פתאומיות, והחלטות

 שמחתם.

 שמחתם, במקום לחדר מחדר ואעופה כיונה אבר לי יתן מי עליהם. לי כואב ישראל! ר'

 אותם לשמח רוצה כעת הייתי כמה אה! שמים... בתחומי הענקו אדם בגבולות הצר

 מפזז הייתי והדירות השטיבלעך בתוך עמהם, להשתתף קופץ הייתי הגגות על כעת.

 על עמהם ונרקוד טובה מלה להם שנגיד לפחות זכינו, שלא ועכשיו לפניהם. ומכרכר

 הלב. רצפת
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 ואומרת יוצאת קול בת כאילו דומה ראשכם! על עולם שמחת אהובים! שמחה בעלי

 יש אנשים למספר וברכה... טובה שערי אולם", של כפתחו פתח, לכם אפתח "ואני

 עדן בגן הראשונה החתונה את ששימחו הם הם אין. השרת, למלאכי אמנם הגבלות,

 עליכם וישפיעו בניכם ועל עליכם הרחמים כנפי את נא יפרסו מעלה, המוני והם מקדם,

 עוז... בכל שמחה

 זאת, כל ועם בישראל. נשיא שהיה בועז של חתונתו מעמד כעת עובר בתיבמחש

 חתנים שברכת חז"ל למדו ]ומשם אנשים". עשרה "ויקח נאמר: רות את כשנשא

 העתידה... הגאולה משכן דוד, בית מלכות צמחה זו צנועה משמחה ודווקא בעשרה[.

 וצנוע עדין בקו התחיל זה וכל וברש"י[ כ"ה. ]ר"ה לירח נמשלה בפרט דוד בית מלכות

 גאולתכם... זמן הגיע לכם. הזה החודש ברקיע... שהתנוסס

 בכפלי שמחה בעתיד אתכם תמלא מביתכם שתצמח והמלכות ד' יתן יקרים! חתנים

 מעתיק והנני השמים... לב עד לרקוד מעתה שייך כבר ההיא השמחה חשבון ועל כפליים.

 בנישואי וגבורה, תוכן מלאת צנועה, חתונה לכבוד ז"ל אבי שכתב נרגשת שורה כעת

 סוף לאין והמשתרעת בכמותה, הקצרה ברכתי את נא שא" תש"ו. שנת בחנוכה ידיד

 !".- - - זורח ממזרח בעתיד. ומוצלח מאושר זה הראשון צעדך יהא באיכותה.

* 

 תהמתמעט ללבנה ישראל עם דמיון על חז"ל אמרו בדוגמתה" "שאתם ירח... של לאורו

 עם על ,לבנה' 'קידוש בברכת נאמר "כמותה להתחדש עתידים שהם" שוב. תוהמתחדש

 בקביעות אלא בקשה בדרך לא הזב מפורש ישראל עתיד לגאולתו. המצפה ישראל

 לישראל הוא סימן הלבנה של זו והתחדשות שתתחדש!" אמר "וללבנה ברורה! עובדה

 הם. אף שיתחדשו

 מן ואף שבה ההתחדשות מן הלבנה, מהלך תוךמ להתחזק יש הגלות, בשעת

 לשון וזה למדנו. ,זי"ע הבעש"ט תלמיד ה"תולדות" בעל של מתורתו זה דבר ...התמעטות

 חצי עד כי וירידה, עליה מעלות ללבנה שיש כמו והענין ללבנה, נמשלו ישראל "כי קדשו:

 עולין ישראל כך והמילוי. השלימות בתכלית שנתמלאה עד רמות במעלות עולה חודש

 נופלת תמיד החורבן מעת כי לעלות... כדי הוא הירידה תכלית כי ועולין, וחוזרין ,ויורדין

 העולם בכללות שהוא ומה יחשב... עלייה זו ירידה נמצא ולהעלות... לברר כדי ויורדת,

 יעלה עוד כי מירידותיו אדם יתייאש אל י"ז[ נשא יוסף יעקב ]תולדות ...".בפרט הוא כך

 ויעלה!

* 

 שאף הדבר נפלא מה הגאולה. בשעת ישראל להתחדשות הוא סימן הלבנה התחדשות

 רבות שנים לפני ראיתי זה דבר בסימן. ישראל של צערם הלבנה על חקוק הגלות בשעת

 מיהכתָ  חדשה. משמעות אצלי הירח על הסתכלות הקבל ומאז, בחיי; רבינו בדברי

 גוון כי "ואמרו נו:לשו וזה ישראל... גלות על הוא אבילות סימן הלבנה של השחורים

 שרוים כשהם ללבנה, המונים ישראל על מתאבלת ֵמִעְנָין: הוא בה, הנמצא השחרות
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 ישראל וסבל כאב כל על מתאבלת היא הלבנה! עם קשור גורלנו גוואלד! בגלות...".

 לגאולתנו! סימן היא התחדשותה סימן כן, וכמו פיה! על ומועד זמן כל הקובעים

* 

 בדברי בהתפעמות, כעת נא נעיין הרוחני... במישור גם מובןכ מתבטאת וההתחדשות

 לכם" הזה ה"חודש של זו פרשה שלמד איך זצ"ל, הירש רפאל שמשון רבי המערב אור

 מצרים בארץ לאמר". מצרים בארץ ואהרן משה אל ד' "ויאמר כך. כל נפלאה בצורה

 הכפירה לחבירו. הדומ יום יום שכל ואטום אפל אלילים עבודת במקום זו. פרשה נאמרה

 היום הלב: חסרת הנואלת, לדעתם מאין'. 'יש ביצירת ב'חידוש', מכירה אינה האלילית

 במהלך אצלם, נסחף הכל ברזל... של בהכרח היום, מן והמחר האתמול מן מתפתח

 ונבער. גס עיוור, מחשבה

 תחירו של מושג כל נטול בהבליו, כבול ומחשכים, קיפאון בארץ במצרים שם ודווקא

 היוצא המתחדש הירח את האומה, למנהיגי הקב"ה לו הראה שם דווקא אמיתית;

 כל תדיר. תתחדשו אתם גם כמוהו לדוגמא! לכם יהיה זה להם: ואמר לאורה מאפלה

 תהיו וכך חירותכם. את נעוריכם, חידוש את לכם יזכיר בחידושו, הירח את שתראו פעם

 המחדש הקב"ה, של חידוש את לפרסםו לבשר העולם, בליל החולף הירח כמו אתם גם

 י"ב[. שמות הירש, ]רש"ר בראשית... מעשי תמיד יום בכל בטובו

* 

 מונים "ישראל ה'חודש'. פרשת של פנימיותה תוך אל החודרת אור אלומת והרי

 אור מעלת זה. ענין ומבאר אמת' ה'שפת בא ועוד[. ט"ו ]שמו"ר חז"ל לנו אמרו ללבנה"

 שהרי בחוזקה, איננה הלבנה אור מעלת ברם, ביום. המאיר שלה האור עצם היא השמש

 ענין וזה" .החושך בתוך גם מאיר שהוא בכך מתבטאת הירח מעלת יותר. גדול היום אור

 התורה הארות ,ולילה חושך שהוא הזה לםבעו למצוא שעבודתם כן םג ישראל בני

 גם חודש הארת למצוא לכם הזה החודש שאמר וזה ...הבריאה כל ידה על שנברא

 תרל"א[. החודש ]פ' ההסתר". במקום

* 

 הדין מעיקר חודש... ראש של הלל באמירת יחד ונתבונן נעמוד הבה ישראל, ועתה

 נהגו זאת בכל י:[. ]ערכין מלאכה בעשיית לחג מקודש שהוא במועד רק 'הלל' נאמר

 "ח:[כ ]תענית בגמרא למדנו מזמורים. דילוג מתוך חודש, בראש אף הלל לומר ישראל

 זאת. להפסיק ביקש ההלל, את קוראים הציבור את וראה לבבל כשהגיע 'רב' שהאמורא

 רבותינו בידיהם". אבותיהם "מנהג אמר: בו, מדלגים שהם רב שהבחין מכיון ברם,

 לקידוש זכר משום שהוא או הלל. אמירת של זה במנהג שונים טעמים אמרו הראשונים

 שם[. תענית מאירי ]ראה חודש ראש הוא זה שיום יתפרסם שכך מטעם או החודש,

 מעורר טעם חודש, בראש הלל באמירת חדש טעם נתגלה האחרונים שבדורות אלא

 מחשבה. היכלי משני נאמנים' עדים שני לי 'ואעידה ...העתיד בתקוות מאד הלב את

 בעל מנובהרדוק, עפשטיין מיכל יחיאל ר' הגאון הפוסקים, מגדולי אחד עומד אחת מזוית
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 וגם כיום הנוהגים ערוך שולחן חלקי בד' גם הזכה משנתו את לנו שערך השולחן" רוך"ע

 אף אדיר גאון החסידות, מגדולי מאחד זה אור קורן אחרת, ומזוית למשיחא; בהלכתא

 ומשלימים נתכוונו אחד למהלך ושניהם עלינו. יגן זכותם מלובלין, הכהן צדוק רבי הוא,

 זה. את זה

 שישראל מפני הוא חודש, שבראש זה הלל של טעמו שעיקר כתב השולחן" "ערוך בעל

 כעת כבר זאת לנו נחשב ולכן לבנה. קידוש בברכת שנאמר כפי כלבנה, להתחדש עתידים

 ו'[ תכ"ב ]או"ח בעתיד!!! התחדשות שם על הלל ..הלל. אמירת כדי עד ישועה, למקצת

 שאנו כמו ;ישראל כן כמו ותאיר, תחשך שהלבנה "וכשם השולחן": ה"ערוך אומר וכך

 להתחדש עתידים שהם - תפארת עטרת שתתחדש אמר וללבנה בברכתה אומרים

 אל תאיר מקום כלמ חושך, נראתה הארץ שעל חסרונה בימי אף שהלבנה וכשם כמותה.

 זו מצוה ישראל קבלו הטעמים אלו ומכל ישראל. כן כמו כידוע, במרומים פניה עבר

 ב'[. תכ"ו סי' ]שם בשמחה...".

* 

 שבמסכת הנזכרת בעובדה מופלא, רמז כיוון באותו ומוסיף מלובלין ה"כהן" בא והנה

 ואז בדילוגם שהבחין עד חודש, בראש הלל אמירת את להפסיק רצה רב תענית.

 שאיננה בגאולה הדֵבקות מאתנו, הנעלם בדבר האמונה על מרמז הזה הדילוג הסכים...

 אות לילה רסיסי ]ראה הזמן... שבמרחקי הדילוג על גם שכוונתו כנראה עדיין. לנו גלויה

 ח'[.

 כבר ששייך מוכיח חודש בראש ההלל עמך. אשר לכל זה חידוש הודיע אנא ישראל! ר'

 שבעתיד הישועה ממעייני ישע מי כולנו נא נשאב כן ואם העתיד... על לשמוח כעת

 מיט הארץ א ב.בל לב העתיד, תשועת ריקוד את נא נרקוד וחסדיו... רחמיו ברוב הקרוב

 הארץ. א

* 

 מלפני מאד, מיוחדת חודש ראש של הלל באמירת כעת אני נזכר עתיד... של הלל טעם

 במקום פגשתי באמסטרדם. התעופה בנמל תשנ"ה, בשנת כמדומני שנים, יובל כחצי

 היה שם, נוכח שהיה אחד כל כמעט חודש. ראש לתפילות שם שנתאספה יהודים קבוצת

 הנה לאחת. עד אותי ריגשו הדברים ויוהניסבורג. מוסקבה לרבות ,םבעול אחר במקום גר

 מצטרפים זה, את זה מכירים אינם הם י מים. שבעה פני על המפוזרים יהודים יחד נזדמנו

 המלים: אז קיבלו הנפלא משמעות הלל... פרקי אותם ואומרים מתפללים אחד למנין

 בתפילין עטורים בטלית, פיםמעוט כולם "...ד' שם מהולל מבואו עד שמש ממזרח"

 קצות בורא ד', עולם אלקי הוי! הנשמות. כל אדון העולמים, כל לרבון ומתקשרים

 "סכיפהול"" בנמל שם אי זו, הלל לאמירת לה היה שבעתיד, גלויות קיבוץ טעם הארץ...

 שבהולנד...

* 
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 ורעמא מתוך השתלשלות הֹשכל. מוסר פעם עבורי שהיווה מה שוב, לך לרשום והנני

 בחג אבלח"א. רבות שנים אליו קשור שהייתי מבוגר ת"ח מאד, לי קרוב לאדם שקרה

 למשך אחרת עירל שיחיו ילדיו אל נוסע זה נעלה יהודי היה כלל בדרך זה, היה הפסח

 קשות בעיות לכמה בנוסף ,ל"ע לבו חולשת התגברה ההיא בשנה אבל חג,ה ימי

 וכך בביתו. הפסח חג את עשה לא םשני הרבה לנסוע. מסוגל היה ולא בבריאותו

 עבודת לקראת בזריזות התעורר הוא בעצמם. החג את לערוך ע"ה וזוגתו הוא התמסרו

 לביתו. אותן והבאנו מצוה של בשמחה יחד קנינו המצות את בבית. המחודשת הקודש

 דברנו טוב יום בערב באחרים. להיעזר לא דעתו תוקף אף על לו, לעזור נסיתי ושם פה

 ליל כבודל ומסודר ערוך שהכל לי בישר בשמחה המועדים, ברכת לרעהו איש נוואחל

 ההליכה דקות 45 של המרחק מפני בשמחה. החג לקראת והתכונן התחזק הוא סדר...ה

 מיד שחל שבת וביום פסח של הראשונים בימים ראיתיו לא שוב מגורינו, מקומות שבין

 לאחריהם.

 של שני ביום נפל הוא טובה. לא בבשורה מביתו אלי צלצלו המועד, חול שבת במוצאי

 ששבר וכנראה בו טיפלו השבת. לפני החולים לבית והובהל שבבית המדרגות מן פסח

 לו. שיוטב עד שם מאושפז הוא עצמות. כמה

 סבלותיו, כל עלו במחשבתי נפש. של דכדוכה עד עלי לחצה השמועה המום. נשארתי

 לבו מצב על דאגתי נפש. ביסורי התפתלתי הזאת. ההנפיל לזה, ובנוסף .וכאביו מחלותיו

 שמח כך וכל טוב יותר להרגיש התחיל כבר הרי בעיותיו. שאר ועל הנפילה זעזוע לאחר

 מועד, של בעיצומו הבכא בעמק נמצא ועכשיו .בבית הסדרים את לערוך עוד שיוכל

 הפסח. בחג גויים, בין יוןהִמ  בחדר הממושכת ההמתנה את לעצמי תארתי כזה... במצב

 התלבשה נפש חולשת הלם. לכעין הכניסוני אלה מחשבות שם? עליו השבת נכנסה איך

 ובוהה... תוהה ,ארוכה השע ישבתי וכך לכסאי רתוק ונשארתי עלי

* 

 לפנות אז היה כבר ישראל בארץ מאשדוד, ידיד היה הקו על הטלפון. צלצל שוב

 ההגדה?" על חדשת מה אצלך? נשמע מה לשמחה! מועדים מועד! גוטן א "משה! בוקר....

 ללבי קרוב אדם גמגמתי. עכשיו" לדבר לי ה-ש-"ק צוהלת. חג שמחת מתוך ידידי אמר

 שום על כעת להתרכז יכול לא אני הלב. על לי כבד מאד יקירי, טוב... ביום נפל מאד

 ...".עכשיו לדבר מסוגל לא פשוט אני מחר. אליך אתקשר אולי לי, סלח דבר...

 מה משום לדבר... מי עם שאין ראה וגם כעת לרוחי הבין הוא שתק. לקו מעבר ידידי

 אז שעמדה כנראה תועלת. בו יש ידיד עם לשתוק אף לפעמים השיחה. את ניתק לא גם

 העולם מלך אלקינו ד' אתה "ברוך בקול: מברך אותו שמעתי רוחי ברפיון מים. כוס לפניו

 ...".בדברו נהיה שהכל

 מקצת את קלטתי פתאום בהם. ומתבונן בדברו" נהיה "שהכל לים:המ את שומע אני

 האלקית, בחכמתם חכמים שקבעו הצרופה האמונה את האדירה... העמוקה, משמעותן

 האדם... בחיי ביותר התכופה הנהנין ברכת זו, ברכה במטבע
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 הרי ו".-ר-ב-ד-ב ה-י-ה-נ ל-כ-ה-"ש -- " בדברו נהיה "שהכל .מקפאוני התעוררתי אז

 הכל, ברא והוא לבירה! מנהיג יש כעת. כאן נאמרו עולם של ברומו העומדים בריםד

 כל הכל. הכל, הכל, בדברו, נהיה שהכל לכל. ולרפאות ולחזק לגדל ובידו הכל על משגיח

 שבריר בכל נשימה, כל אירוע, כל ונפילה, קימה כל ושעל, צעד כל שבעולם, ותנועה זיז

 מימי סופו, ועד העולם מסוף מדוקדק בחשבון ולבמש ומסודר, ערוך הכל שניה. של

 של דברו פי על מתנהל הכל כולה. הבריאה חלקי כל עם בתיאום הימין, קץ עד בראשית

 !!!ו-ר-ב-ד-ב ה-י-ה-נ ל-כ-ה-"ש חסדיו. רחמיו ברוב הקב"ה

* 

 נהיה שהכל קולט? אתה מאזין? אתה שומע? "אתה .ריפותבח כעת בי נזף פנימי קול

 עד כאילו מתנהג אתה ובאפס? באין ושוקע המום לך מה ומתאבן? קופא לך מה בדברו!!!

 האם ידיך... את פוכר והנך השליטה. את איבדת ועכשיו בידיך ה'מושכות' היו עכשיו

 כעת תועיל למי תפקידך! את מלאו קום ?ענק במנגנון זעיר בורג רק שאתה יודע אינך

 אחד !אלקיך אל קרא קום נרדם לך מה ותיך?בגניח תעזור למי עץ. כבול כגולם, הישיבה

 בורא אל והתפלל תהילים ספר לך קח ודומם? יושב ואתה ומיוסר חולה מיקיריך

 את ושפוך התרכז ותכיר, התרומם איש. בשר כל ורוח חי כל נפש בידו אשר הרפואות,

 עושה עשה לבדו והוא הברואים לכל ומנהיג בורא הוא שהקב"ה באמונה התחזק הלב.

 להתפלל. ראוי לבד ולו ואחרון ראשון שני, ואין אחד הוא המעשים, כל את עשהוי

 מסוים דבר להזכיר בא שחסיד זי"ע, מקוברין משה רבי הרה"ק אצל מעשה היה "וכבר

 דומה "אינך לו. ואמר החסיד אל פנה שוב מאכלו. על שהכל ברכת אז אמר והרבי

 נהיה "שהכל ברכת אז וכשבירכתי ת.דאגו של ארוכה רשימה עם פעם בא אביך לאביך...

 בדברו". נהיה שהכל זו. ברכה של משמעותה את שהבין מפני עקבותיו על חזר בדברו",

 זה מכאיב ענין שמכל אחד, יום ותיווכח תראה עוד יתברך. דברו פי על נעשה הכל"

 קזקו אם תראה לך לבקרו, לך המצומצמת. ראייתנו בטווח כעת שאינו ענין טוב, דבר יצא

 ואסור היום טוב יום לפעול. ותתחיל מיד ממקומך קום לו. שדואגים שיראה למשהו.

 רגע בכל בדברו! נהיה שהכל העולם, מנהיג עליך שמטיל השליחות את מלא להתעצב.

 ד!-י-מ לפעולה הירתם קום ורגע!

* 

 שהכל מים, כוס על הברכה משמעות עומק לילה. באותו שלמדתי הלקח זהו אהובי!

 כאובים. ברגעים מלים שלוש אותן שאשמע העליונה ההשגחה רצתה כך ברו.בד נהיה

 אשפוז שמתוך הזמן, במשך ראו ובאמת אפלה. באותה שנראה הדק הירח קו היה זה

 בשיקומו. ולסייע תרופותיו את מחדש לתאם בו, לטפל שם הרופאים ביד היה זה ממושך

 להאמין החיים, בדרכי פוניםשֶׁ  נהיפ לכל להצטייד צריך אלה מלים בשלש ישראל! ר'

 של מרוממת צורה ויקבלו חדשות' 'מחלצות החיים ילבשו אז בדברו! נהיה שהכל ולחוש,

 !הוא ברוך יכול" ה"כל ומנהיגו העולם בבורא אמונה של חיים התקשרות,

* 



 

 קנדה( -חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורונטו 

ֵרַח...  ל יָּ  צרורות חיזוק מתוך 'פרשת החודש' -ְלאֹורֹו שֶּ
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 סעמוד 

 משל אותו כעת מקבל מיוחדת משמעות תמיד! אנחנו מי ביד לזכור העיקרים, ועיקר

 ,למקום ממקום עובר שהיה לאחד משל" אבינו. אברהם של האמונה גילוי על עתיק,

 הבירה בעל עליו הציץ ?מנהיג בלא זו שהבירה תאמר אמר .דולקת אחת בירה וראה

 הנגיף ר"ל. דולקת לבירה כעת דומה כאחד העולם כל ".הבירה בעל הוא אני ,לו אמר

 בעל הוא "אני ממרום: ורבר קול בוקע תבל קצוי מכל ואמנם האש, במהירות ודוהר דולק

ְחנו ֵכן הוי! היוצר. ביד כחומר בידו והכל הבירה". ְמִציא ְבָיְדָך. ֲאנ  ף ,ְלָמזֹור מ  רֶׁ  ]תרופה תֶׁ

 בקרוב, ומופתים אותות לנו הראה אנא ישראל! שארית שמור ישראל שומר ורפואה[....

 רצון! יהי כן אמן עולם! של רבונו

 נא נזכור הנולד. ראיית מתוך ותבונה באחריות הזהירות, באמצעי נא ננקוט אהובי! אנא

 חלק ]סוף הגולה" "באר בעל בשו"ע, הכלים' מ'נושאי הפוסקים, מרבותינו אחד דברי את

 ברא שהקב"ה מטעם הוא הנפש, שמירת על התורה שהזהירה "הטעם המשפט[: חושן

 מצותיו בקיום עבודתו ולעבוד גדולתו שיכירו להנבראים, להיטיב בחסדו העולם את

 טוב שכר להם וליתן וכו' בראתיו לכבודי בשמי הנקרא כל הכתוב: שאומר כמו ותורתו,

 שכרו במתן ולא בעבודתו רוצה ואינו בוראו ברצון מואס כאילו עצמו את והמסכן בעולם

 ". ...ינעם ולשומעים מזה, יותר ואפקירותא זלזול לך ואין

 שאמרו מה את ולזכור ששייך, כמה דע השמחה במדת להתגבר מאד ראוי זאת ועם

 סגולה מיצר. מכל לצאת יתכן שמחה מדת ידי על – תצאו בשמחה כי החסידות גדולי

 אלתר בצלאל משה רבי הגה"ק אמר וכך המצב. את לשנות גופה בשמחה נמצאת עצומה

 לא נפש עגמת של שהדבר עצמו, מחזק שהאדם "כפי זי"ע. אמת השפת אביו בשם הי"ד

 - - - ממנו" נפש העגמת ומסתלק עובר כן אותו, רבבויע יעציב

* 

 אלכסנדרי רב האמורא התפלל זה על אף אולי אור. קרן למצוא שייך שהוא מצב בכל

 ואל כהיחש בקרן תעמידנו ואל אורה בקרן שתעמידנו אלקינו ד' מלפניך רצון "יהי יום כל

 שהילדים בזמן ההזדמנות נוצרת לפעמים י"ז.[. ]ברכות "עינינו יחשכו ואל לבנו הוידו

 את בהם להחדיר ובנות, לבנים הורים בין לבבות את ולקרב הקשר את לחזק בבית,

 מצרים יציאת את וזוכרים האמונה לחג שמתכוננים בימים עוד ומה התמימה האמונה

 שמות שבספר הראשונות הפרשיות את יחד ללמוד היה טוב מה אמונה. תכליתה, שכל

 מעוררים מחזקים צדיקים סיפורי להם לספר לזה ובנוסף הסדר. לליל מתוכם להתכונן

 ומעודדים.

 שבת! גוט אהובי, לך שבת גוט

 מקיפות... בו ישועות אשר החודש - הירח לאור עמנו קשר על נקרא החודש, בפרשת

ש ִויִהי ֹחדֶׁ זֶׁה ה   אמן ֵשנו,נ פְ  ְלִפְדיֹון ָוֹראש ְתִחָלה ָצרֹוֵתינו. ְלָכל ְוֵקץ סֹוף ה 

 ונפש, בלב אוהבך ידידך

 הלוי יעקב משה
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 בביתי( )מהבידוד לחתן מכתב

 ה'תש"פ אדר כ"ב טורונטו ,בס"ד

 טובים. ימים לאורך שיחי' והנעלה היקר החתן אהובי, לכבוד

 בשמחתך ועמך עליך ולבי בביתי, בבידוד זאת, לך כותב אני לים מעבר ממרחקים,

 הרגשות באכזבות. באתגרים, במאמצים, המצב, בגלל בקשיים עתה לעת הכרוכה

 הלוחצים דברים ישנם לקרוביך. למחותניך, להוריך, לך, כלל, הדבר קל לא מעורבים,

 ובמה איך יקירי, עליך וחושב יושב אני הרחוקה. בקנדה לים, מעבר כאן עד והכואבים,

 שמחתך. את לך ולהנעים לבך את לרומם עליך, להקל אוכל

 בתחומי והענק אדם בגבולות הצר שמחתך, לחדר ואעופה כיונה אבר לי יתן מי

 להשתתף קופץ הייתי הגגות על בפועל. אותך לשמח רוצה כעת הייתי כמה אה! שמים...

 זכיתי, שלא ועכשיו לפניך ומכרכר מפזז הייתי לחתונתך שנועדה הדירה בתוך עמך.

 הלב. מעומק מלים כמה לך אכתוב לפחות

 לכם אפתח "ואני כעת: ואומרת יוצאת קול בת אילוכ דומה ראשך! על עולם שמחת

 הגבלות, יש אנשים למספר וברכה... טובה שערי במרום! האולם אולם", של כפתחו פתח,

 עדן בגן בעולם, הראשונה החתונה את ששימחו הם הם אין... השרת, למלאכי אמנם

 שמחה עליכם וישפיעו חופתכם על הרחמים כנפי את נא יפרסו מעלה, המוני והם מקדם,

 עוז... בכל

 זאת, כל ועם בישראל. נשיא שהיה בועז של חתונתו מעמד כעת עובר במחשבתי

 חתנים שברכת חז"ל למדו ]ומשם אנשים". עשרה "ויקח נאמר: רות את כשנשא

 העתידה... הגאולה משכן דוד, בית מלכות צמחה זו צנועה משמחה ודווקא בעשרה[.

 בכפלי שמחה בעתיד אתכם תמלא מביתכם שתצמח והמלכות ד' יתן ואהוב! יקר חתן

 השמים... לב עד לרקוד מעתה שייך כבר ההיא השמחה חשבון ועל כפליים.

* 

 חסד לך זכרתי ד' אמר "כה נרגש: כה פסוק אותו מהדהד השנה ראש תפילות ממרומי

 בא, בפרשת זאת הביא הקדוש רש"י במדבר...". אחרי לכתך כלולותיך, אהבת נעוריך

 ועל והלכו". האמינו אלא למדבר? נצא היאך אמרו שלא ישראל של שבחן "מגיד רומבא

 ולהאמין באמונה להתחזק אחד לכל יש היום "וגם זי"ע צדיק ה"שפתי כתב אלה דברים

 לטובה". הוא הכל-ש

 חדשה. משמעות בימינו מקבל "כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך "זכרתי של זה פסוק

 פתאומיות והחלטות הנפש טירדות מתוך מתח, מתוך נערכיםה כיום, הכלולות חגי על

 בדירות, בשטיבלעך, ומאולתרים, קטנים שמחה במקומות הזמן; לפני בחפזון אף ולפעמים



 

 קנדה( -נטו חלקו של ידיד / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד' )טורו

 מכתב לחתן )מהבידוד בביתי(
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 באמונה קדושה, בית לבנות וכלות חתנים מגיעים זאת ובכל מעט... ובמתי בתים, גגי על

 הכל. למרות להיות, צריך שכך ובתמימות בהקב"ה שלימה

 זקנה עד בחייכם עצומה לזכות תמיד לכם ייזכר זה שדבר החתן, אהובי אני מבטיחךו

 כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך "זכרתי אש: של באותיות זאת כל נרשם בשמים ושיבה.

 נדמה אחרת. הדבר יצא והנה למכביר הכנות לכם, היו ציפיות ".במדבר אחרי לכתך

 באמונה, התגברתם שמים. חסדי על בטוח מיפתאו באופן למדבר יוצא אתה כאילו הדבר

 לכם יישכח לא לעולם לשכרכם. קץ אין כעת. יתברך הבורא רצון הוא שכך ידיעה מתוך

 זה... נעוריך' 'חסד

* 

  שהיאשהיא  ממהממה  יותריותר  בהרבהבהרבה  התמונההתמונה  אתאת  להגדיללהגדיל  היריעה,היריעה,  אתאת  להרחיבלהרחיב  כעתכעת  כדאיכדאי  בכללבכלל

  שכלשכל  פיסגהפיסגה  כשלעצמו,כשלעצמו,  עדעדיי  הואהוא  החתונההחתונה  שיוםשיום  לחשוב,לחשוב,  הואהוא  שבעולםשבעולם  בנוהגבנוהג  לעין.לעין.  נראיתנראית

  גםגם  ולכןולכן  פסוק'.פסוק'.  'סוף'סוף  כאןכאן  ישיש  כאילוכאילו  הזההזה  היוםהיום  עצםעצם  אלאל  מתייחסיםמתייחסים  אליה.אליה.  רקרק  מופנהמופנה  המבטהמבט

  גםגם  עתידעתיד  שיששיש  לפעמיםלפעמים  ושוכחיםושוכחים  חיצוניתחיצונית  הכנההכנה  שלשל  פריטפריט  כלכל  עלעל  כךכך  כלכל  מתמסריםמתמסרים

  הכביסה...הכביסה...  בחדרבחדר  יהיויהיו  כברכבר  המהודרותהמהודרות  והמפותוהמפות  בביתם,בביתם,  יהיויהיו  כברכבר  האורחיםהאורחים  כשכלכשכל  למחרת,למחרת,

  לבניןלבנין  שערשער  חדש,חדש,  לעולםלעולם  שערשער  אלאאלא  איננואיננו  זאתזאת  בכלבכל  זה,זה,  יוםיום  הואהוא  ומרומםומרומם  שגדולשגדול  כמהכמה  עדעד

  לאלא  שלימה...שלימה...  לתורהלתורה  וראשוראש  תחילהתחילה  אלאאלא  כללכלל  פסוק'פסוק'  'סוף'סוף  זהזה  איןאין  ישראל.ישראל.  לנצחיותלנצחיות  דורות,דורות,

  ואורהואורה  עוזעוז  מלאיםמלאים  סוף,סוף,  איןאין  עדעד  עולםעולם  לשערילשערי  פתחפתח  אלאאלא  בלבד,בלבד,  אחדאחד  יוםיום  עלעל  כאןכאן  מדוברמדובר

  ונאמנים.ונאמנים.  קדושיםקדושים  ישראלישראל  דורותדורות  שלשל  נאדרהנאדרה  מלכותמלכות  לבניןלבנין  דשמיא,דשמיא,  בסייעתאבסייעתא

  כשבנהכשבנה  פעםפעם  אמראמר  זצ"ל,זצ"ל,  כהנמןכהנמן  שלמהשלמה  יוסףיוסף  הג"רהג"ר  מפוניבז'מפוניבז'  הרבהרב  עולם...עולם...  לבנותלבנות  הולכיםהולכים

  כרםכרם  שנטעשנטע  נחנח  עלעל  ביקורתביקורת  אנואנו  מוצאיםמוצאים  חז"לחז"ל  בדבריבדברי  אירופה.אירופה.  חורבןחורבן  אחריאחרי  ישיבתוישיבתו  אתאת

  שקרהשקרה  מהמה  עלעל  אזאז  לנחלנח  לולו  כאבכאב  כךכך  כלכל  הריהרי  היא,היא,  והשאלהוהשאלה  והשתכר.והשתכר.  ייןיין  שתהשתה  ,,  המבולהמבול  אחריאחרי

ִין  ְלאֹוֵבדְלאֹוֵבד  ֵשָכרֵשָכר  "ְתנו"ְתנו  הוא:הוא:  מפורשמפורש  ומקראומקרא  בייןביין  צערוצערו  אתאת  להשכיחלהשכיח  ההרצרצ  רקרק  והואוהוא ִיןְוי    ְלָמֵריְלָמֵרי  ְוי 

  איןאין  זהזה  עלעל  גםגם  עולם,עולם,  לבנותלבנות  כשעומדיםכשעומדים  מפוניב'ז,מפוניב'ז,  הרבהרב  אמראמר  אלא,אלא,  ל"א[.ל"א[.  ]משלי]משלי  ָנֹפֶׁש"ָנֹפֶׁש"

  מתמקדים.מתמקדים.

 אם ואף לכל, ולחזק לגדל יתברך בידו בישראל. נאמן בית בונים יתברך ד' בעזרת

 כל יתרוממו שבו הנכון הזמן יגיע זאת בכל בשלימות, השמחה יתנרא לא עדיין לפעמים

 השמחה תיראה ובטחון, אמונה חדורת זו מרוממת השקפה ומתוך והתחושות הרגשות

 בעזהי"ת. השלימות, בתכלית האמיתית

  לבבית!לבבית!  טובטוב  מזלמזל  בברכתבברכת

  החייםהחיים  לאושרלאושר  השעריםהשערים  כלכל  לכםלכם  שייפתחושייפתחו

  רויחירויחי  מזונימזוני  חייחיי  בניבני

  עצומה!עצומה!  חהחהשמשמ  מתוךמתוך  הטובותהטובות  השפעותהשפעות

 אוהבך ידידך כעתירת,

 קנר הלוי יעקב משה



 

 בינוביץ, מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופריםחקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא ר

 "העצלות ו"הרוממות" של הנשיאים
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא
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 רבינוביץ, שרגא יהושפט הרב / בפרשה חקירה

 סופרים דעת מכון וראש מיר בישיבת מג"ש

 הנשיאים של ו"הרוממות" "העצלות

ם אִּ יאו ְוַהְמשִּ  כז( ,לה) ַהֹחַהם ַאְבֵני ֵאת ֵהבִּ

 ובמלאכת בתחלה, המזבח וכתבחנ להתנדב נשיאים ראו מה נתן ר' אמר רש"י: וכתב

 ומה שמתנדבין, מה צבור יתנדבו נשיאים אמרו כך אלא בתחלה, התנדבו לא המשכן

 ז( לו )שמות שנאמר הכל, את צבור שהשלימו כיון אותו. משלימין אנו שמחסירים

 לכך וגו', השהם אבני את הביאו לעשות, עלינו מה נשיאים אמרו דים, היתה והמלאכה

 כתיב: והנשאם משמם אות נחסרה מתחלה שנתעצלו ולפי תחלה. המזבח בחנוכת התנדבו

 יכולים מה "הכל", את ישראל בני הביאו שאם וביה מיניה סותרים רש"י ודברי

 ישראל בני הביאו שלא לומר צריך ואלא הכל, את הביאו שהרי להביא כבר הנשיאים

 . וצ"ע השוהם אבני את הנשיאים שהביאו "הכל",והראיה את

 "עצלות" שהיתה בזה הביאור ונראה הנשיאים, של עצלותם היתה מה להבין יש עוד

 שבני להביא,והיינו יחסרו ישראל שבני שחשבו בכך ישראל, בני על מחשבתם בעצם

 הכל. ישראל בני הביאו הרי ולמעשה הכל, את יביאו לא ישראל

 הרי .אותו משלימין אנו שמחסירים ומה וז"ל שכתב ברש"י וביה מיניה מתבאר והדבר

 והיינו "מחסירים", יהיו שישראל בשלימות יעשו לא שישראל מראש הנשיאים שסברו

 כיון ואומר רש"י וממשיך הכל. יביאו שלא ישראל בבני עצלות של סוג שיש חשבו שהם

 ישראל שעשו והיינו דים, היתה והמלאכה ז( לו )שמות שנאמר הכל, את צבור שהשלימו

 כלל. החסירו לא שישראל הרי לעשות. עלינו מה יאיםנש אמרו בשלימות, הכל את

 הדברים את יעשו שישראל המחשבה בעצם היה הנשיאים של שחסרונם נמצא וא"כ

 בשלימות. ושלא ב"עצלות"

 שהם מכך, נבעה ישראל כלל על הנשיאם של "עצלות" של זו מחשבת שעצם ונראה

 אנחנו, נביא כך אחרו יעשו שהם לישראל להם הניחו אלא בתחילה, עשו לא עצמם

 ישראל כלל על עצלות של מחשבת מוליד זה שוב עושה לא עצמו שהאדם ככל וממילא

 טעו. הם ולמעשה יעשו, לא שהם

 שמואל רבי אמר ע"א: עה יומא בגמרא נאמר להביא, למשכן לנשיאים אבנים היו ומנין

 לישראל להם שירדו מלמד בבקר, בבקר להם שירד מדבר יונתן: רבי אמר נחמני בר

 המן. עם ומרגליות טובות אבנים

 שמוצאין ממה נדבה הביאו - טובות אבנים להן שירדו : וז"ל כתב יומא שם וברש"י

 בבקר. בבקר אותו וילקטו שנאמר המן את ללקוט כשיוצאין בבקר בבקר
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 נדבה, השוהם האבני את הביאו הנשיאים שלא נוספת דעה הביאו בגמרא שם והנה

 נשיאם. בשם נקראים םה שאף העננים אלא

 לכל להם ירד שאם מאד, יקשה השוהם, אבני את הביאו הם שהנשיאים לדעה ומעתה

 הם ישראל הביאו לא לא מדוע אחד בשתים, יקשה ומרגליות טובות אבנים ישראל,

 בדבר יש לב נדיבות מה המן עם יחד לישראל להם ירד שאם יקשה, עוד מהם. עצמם

 השמים. מן שירד

 כשעלו הביאו והנשאם :וז"ל שם החזקוני כתב והנשיאים הפסוק שעל בזה יראה ואשר

 כל הביאו לאפוד שהיו שתים השהם אבני את מעלתו. לפי שאל איש כל ממצרים ישראל

 .זבהם כתובים השבטים כל ששמות לפי ביחד הנשיאים

 שנכנתה. מאיש אשה לשאול נצטוו מצרים שיצאו שבשעה גדול, יסוד בחזקוני וכתוב

 ולא מעלתפ כפי כסף כלי שאלו ישראל כלל ומעלתו. ערכו לפי שאל אחד כל עתהומ

 שהיו. יקרים הכי הכלים את שאלו הנשיאים אמנם היקרים. הדברים

 אמנם היקרות. האבנים את ישראל בני שאלו לא מדוע ביאור צריך עצמו זה אמנם

 נפש ישראל בני היות על במאמרינו, פעמים מספר שנתבאר מה יבואר שבכך נראה

 האמינו לא ממצרים שיצאו כך שמשום עזרא האבן שביאר וכפי עבדים נפש שפילה,

 היתה עבדים שנפש לפי המצרים מן פחדו חמושים שהיו אף במצרים, להלחם ביכולתם

 אדוניו. על קם עבד ואין להם,

 שכנתה. מאת אשה לשאול כשבאו עבדות, של תכונה אותה שמשום נראה, מעתה

 העיזו שלא לפי שיש יקר הכי את שאלו לא אמנם וזהב, כסף כלי אלוש ישראל כלל

 נשיאים היותם מתוקף הנשיאם אמנם בהם. שהיתה העבדות מצד קומתם נמיכות מחמת

 ואת שיש, טוב והכי יקר הכי את ושאלו דרשו המה לשאול כשבאו ושררה יכולת בעלי

 והחושן. האפוד לאבני הביאו ששאלו השוהם אבני

 השוהם, אבני את הביא מי נחלקו שם יומא שבגמרא עולה כאמור הקדים,ל עוד ויש

 שעברה שנה תצוה לפרשת במאמרינו שהנה בזה, העומק ונראה העננים. או הנשאים

 על נעשו ולא שמים מעשה שהיו הרמב"ן כתב ותומים שהאורים הרמב"ן, דברי הובאו

 לכך הקודש, רוח בבחינת והיה בו שואלים שהיו שהואיל שם ונתבאר כלל. החכמים ידי

 הואיל השמים מן חפץ היו אלא המשכן חכמי ידי על אדם יד עשית זו בעשיה שלטה לא

 עליון. רוחני חפץ הוא ויסודו

 גם זה חפץ שעצם נראה השוהם. אבני בתוך היו ותומים והאורים שהואיל נראה מעתה

 ידי על בא שניה הולדע נס, מעשה שהיה המן עם ירד אחת שלדעה עליון, חפץ היה הוא

 בו. נגעה לא אדם ויד השמים מן כפשוטו בא העננים

                                                

 
פשטים או שהביאו הנשיאים עצמם במן, או נשיאים עננים וצ"ל שביאורו זה הוא לא לפי שבגמרא שם נאמרו שתי  ז

 הביאו אותם.
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 והם המן עם יחד השוהם אבני שירדו לדעות שאף נראה, אל יסודות שתי אחר

 לפי השוהם, אבני את הביאו הם הנשיאים שדווקא נראה אותו. שהביאו הם הנשיאים

 את להביא ידעו יםנשיא היותם עקב ברוממות שהיו שבהם הנשאים רק ,לעיל המתבאר

 לא ולפ"ז החושן. אבני את עשו וממנו השמיםף מן חפץ בו נגעה לא אדם שיד החפץ

 עקב שהנשיאים אדרבא אמנם השמים, מן בחפץ יש נדבה מה ששאלנו מה יקשה

 להביאו ונכון וחשוב רוחני דבר הוא המן עם שהגיע שדבר ידעו המה ורוממותם, מעלתם

 ולחושן. לאפוד

 מחפצי להביא ממצרים עבדות בנפשם שהיה לפי בנפשם העיזו לא ראליש כלל אמנם 

 וזהב כסף והביאו אדם ידי על הנעשים חפצים הביאו אלא למשכן, נס בגדר שהיו שמים

 המשכן. מעשה לשאר ידיהם תחת שהיה ממה

 צבור שהשלימו "כיון רש"י שכתב דברינו בתחילת שהקשנו מה גם לתרץ נראה זה ולפי

 אמנם הכל. את הביאו לא וא"כ השוהם, אבני את ישראל הביאו לא יוהר ,הכל" את

 הברים הושלמו ובזה למשכן וגשמיים טבעים חפצים "הכל" הביאו ישראל עם יבואר

 מן וירדו גשמי לדבר מעבר היו השוהם אבני אמנם המשכן, נעשה שמהם הגשמיים

 הנשיאים. הביאו דווקא זה ואת השמים

 ys.rabin@gmail.com :לתגובות
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 קזצקוב גדליה נח הרב / יאיר כיום

 מרן של מכתבו )בעקבות להאמין ולא לחשוש – הרע לשון

 שליט"א( התורה שר

 בעניני לחיזוק המעורר שליט"א, הגרח"ק התורה שר של מכתבו השבוע, הנתפרסם

 בעולמנו. המהלכת ונה'ה'קור בפני והגנה כתריס ורכילות, הרע לשון

 רבה במדרש נאמרה שחומרתה הרע לשון מהלכות אחד סנסן להלן דבריו, לאור

 חנינא 'ר בשם שלום רבי בר יהודה רבי ,הדבר' נודע אכן 'ויאמר ל(: א, )שמו"ר בפרשתינו

 חטאו מה ואומר בלבו מהרהר ,משה היה אמרו: אלכסנדרי רבי בשם ורבותינו הגדול

 יהיו היאך ביניהן יש הרע לשון אמר דבריו ששמע כיון האומות? כלמ שנשתעבדו ישראל

 משתעבדים. הם דבר באיזה ידעתי עתה הדבר' נודע 'אכן אמר לכך לגאולה. ראויין

 מכל ואבירם[, ]דתן הלשינו לא עדיין כי 'אף יד(: ב, )שמות נפש משיבת בספר וכתב

 נודע 'אכן אמר שהרי ,אועש כאילו עליהם מעלה לגזם פניהם שהחציפו מאחר מקום,

 ואמסור אלך האומר גאון פלטוי רב כתב וכן .יודיעו שבודאי נודע כאילו הוא הרי הדבר',

 ולשבועה. לעדות פסול

 ראם שלא אף על לכך וחשש הרע לשון שיאמרו אנשים באותם האמין שמשה לנו הרי

 כאמת נראהה דבר האמנת לענין הבירור לנו ומכאן מעשיהם. הכרת סמך על כן עושים

 העמומות הסוגיות מן והיא הרע. לשון בהאמנת תלוי שהאימון אף על אליו, והחשש

 בזה. שנתבאר מה להציע אלו בשורות ובאנו להאמין. ולא לחוש אלו, בהלכות

 אחד שמצד דבר לידיעתו שהביא אחד מעד לה"ר ששומע שאדם חיים, החפץ כתב

 נזק אליו יבוא שלא השומע עבור עלתלתו נצרך זה מידע שני ומצד המדובר, את מגנה

 לסחור שלא נפ"מ מכך לו ויש בעסקיו, נאמן שאינו לו מספר שהוא לדוגמא, אדם. מאותו

 כי כלשהוא, ספק צד על אפילו לדבר להאמין אסור בשידוכים. חתן לגבי או עמו,

 באמצעי ולנקוט מעשית מבחינה לחשוש לו מותר ורק כשרותו, מחזקת יצא לא המדובר

 מפניו. ירותזה

 ברצח שנחשדו יהודים שבאו מסופר שם א(, )סא, בנדה הגמרא על מבוססים הדברים

 ולא עצמכם הסתירו לכו טרפון ר' להם אמר מהשלטונות, שיסתירם טרפון ר' לפני

 עדות בלי להאמין אסור אמנם כי כן שעשה הגמרא ומבארת בביתו. להטמינם הסכים

 לכך. ושלחש מותר אבל הרוצחים שהם מוצהרת

 בצורה עצמו את להפריד האנושי השכל על לצוות ניתן כיצד יפלא, הדבר ולכאורה

 שבקלים, הקל הספק צד על לא אפילו ששמע למה בכלל מאמין לא אחד מצד שהוא כזו,

 נזהר? הוא מה מפני כלל מאמין לא הוא אם נפשך ממה הלא מפניו. נזהר הוא שני ומצד

 הספק? צד על להאמין נקרא וזה אמת, שהדבר חושש שהוא כרחך על אלא
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 דלכאורה בה, להקשות והוסיף זו, שאלה כתב כ"ט( )סי' מונק לרש"ד שדך פאת בשו"ת

 אדם להוציא הספק בכח שאין הוא, כשרותו חזקת על האדם העמדת של הרעיון כל

 להאמין אסור מדוע ולכן נשאר, הספק אבל זה, פי על מעשה ולעשות כשרותו מחזקת

 שלזינגר מיכל ר' בשם מביא הוא הכשרות. לחזקת סותר אינו הספק הרי ק,ספ שהדבר

 איש אשת שהנה לשאלתו, המחשה תוספת הראשון( תורה קול ישיבת ראש )שהיה זצ"ל

 על אתה מעמידים כי מספק מגורשת אינה לה קרוב ספק לו קרוב ספק גט לה שנזרק

 אמנם האף והנה לה?! קרוב היה שהגט לחשוב שאסור נאמר וכי איש, אשת חזקת

 על רק הלב על איסורים אין אכן מקום שבכל כיון לחלק, יש טעם, בטוב מוצגת שהשאלה

 זו בהאמנה שיעור ניתן ולא להאמין, שאסור מיוחד דין התחדש בלה"ר אבל המעשה,

 מעשה לאיסור מקביל הוא לה"ר בענין האמנה אחוז כל ולכן כביצה, או רביעית כזית

 אחרת. מציאות או בעבירה גמור

 תחתיו, שזנתה אשתו על לו ויעיד למישהו אדם יבוא אם שואל, הוא נוספת, שאלה

 יהיה האם תרי, כבי להאמינו צריך לא הוא הדין שמצד אף על לגרשה ורוצה נוקפו וליבו

 הספק. צד על בכך להאמין איסור וזה הואיל מספק ליבו האמנת מצד לגרשה לו אסור

 שמענו! לא זאת

 בזה ענה והחזו"א שליח, ידי על החזו"א לפני הדברים את שהציע כותב ואה לסיום

 והנהגות תשובות בשו"ת והנה עכ"ל. לומדות" אלא זה אין בזה. לעמוד יכול "מי הלשון:

 ניתן לא שזה סובר הוא כי הח"ח על חולק שהוא החזו"א בדברי למד תקנ"ה( סי' )ח"א

 כי כפשוטה לא שהכונה ברור ולכן שונים,והרא הגמרא בלשון נראה שכך אף על לביצוע

 אך ספק דרך על 'להאמין' מותר החזו"א לדעת וממילא השרת, למלאכי תורה נתנה לא

 אחד גדול משם שהביא בחיים לחפץ שו"ת בספר ראיתי מנגד מעשה'. 'לעשות לא

 לעמוד יכול מי אומר והוא להתירו, לא אך הקושי מגודל להתפעל החזו"א שכוונת

 אך קשה. נסיון בכל כמו בו לעמוד וחייבים לעשות מה אין כמובן אך זה, דק בחילוק

 זה. לביאור מתיישבים אינם לומדות' אלא זה 'אין החזו"א דברי של הסיפא

 שאין מבאר שמיה"ל, על שני בחוט קרליץ הגר"נ החזו"א בית מתלמידי אחד ואכן

 דרך על ספק או השקול ספק יש בלב, אמונה של אחוזים יש אלא כלל, להאמין לא הכונה

 והיא בודדים, באחוזים ספק שהיא 'אולי...' של לב הרגשת ויש אסור, שזה המיעוט

 הדבר. את לשקול אפשר כיצד הבנתי לא ועדיין המותרת.
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 'כתב מח"ס פלדמן, אשר יעקב רבה / התורה באר

 ירושלים ושא"ס, משה'

ךְ  רֶּ ם "ַוְיבָּ ה" ֹאתָּ  ֹמשֶּ

ה ַוַיְרא ת ֹמשֶּ ל אֶּ ה כָּ אכָּ ךְ  וכו' ַהְםלָּ רֶּ ם ַוְיבָּ ה ֹאתָּ  מג( ,טל פקודי) ֹמשֶּ

 במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמר משה, אותם ויברך בד"ה )שם( רש"י י'ובפ

 מזמורים עשר מאחד אחד והוא (,יז צ תהלים) 'וגו עלינו" אלהינו 'ה נועם "ויהי ,ידיכם

 חעכ"ל. ,למשה שבתפלה

 -א-

 להכרית הב' ידיהם, במעשה שכינה שתשרה הא' :דברים שני על ברכתו שהיה ונראה

 קדושה. בדבר להדבק המתאוים הקליפות ולהבריח

 השראת על הוא 'כוננהו' עד דהיינו אלו, דברים שני כולל 'כו נועם ויהי ובמזמור

 הטומאה רוחות מבריח שזה הקליפות, להכרתת הוא 'כו בסתר יושב ומן ,שכינה

 פגעים. של ושיר בד"ה )שם( רש"י ובפי' ב( )טו עותבשבו כמבואר והקליפות

 והוא צא מזמור אמר ואח"כ ידיהם, במעשה שכינה שתשרה רצון יהי בירכם ובתחילה

 קליפות להבריח דהוא ,למשה שבתהלה מזמורים מי"א אחד שהוא עליון' בסתר 'יושב

 הטומאה.

 -ב-

ה "ו ָיֹבא כתיב שמיני בפרשת והנה ֲהֹרן ֹמשֶׁ ל ְוא  ל אֶׁ ֵיְצאו מֹוֵעד ֹאהֶׁ ְיָבֲרכו ו  ת ו   וגו'" ָהָעם אֶׁ

 .כג( ט) ע"כ

 עלינו" אלהינו 'ה נועם "ויהי אמרו העם, את ויברכו ויצאו בד"ה )שם( רש"י י'ובפ

 ימי שבעת שכל לפי וכו', ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי (,יז צ תהלים)

 עכ"ל. ,שכינה בו שרתה לא ,םיו בכל ופרקו בו ושמש למשכן משה שהעמידו ,המלואים

 נועם ויהי אחרי כתב מדלא השכינה, השראת על רק ובירכם דחזר רש"י בפי' ומבואר

 מזמורים. מי"א אחד שהוא ולא וגו', תיבת

 מחתא בחדא שאמרם מכיון וצ"ב נתקיימה, כבר הקליפות הברחת על דברכתו ומשמע

 השכינה. השראת על ברכתו נתקיימה לא אמאי

 

 

                                                

 
 פרשת פינחס )טו ב בד"ה ושיר של פגעים( שהקדים היהי רצון לויהי נועם. וכ"ה בספרי שבועותוכ"ה ברש"י ב ח

 )פרשה יב סוף אות ט(, פרשת נשאיא(. אמנם עי' במדרש רבה  )סי' פקודי פרשת תנחומא קמג(, ובמדרש )פיסקא

 ובפי' מהרז"ו שם.
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 -ג-

 אלהינו 'ה נועם ויהי אמרו העם, את ויברכו ויצאו בד"ה שם( )שמיני דוד דברי רבספ

 "ויברך בפסוק פקודי דבפרשת לדקדק יש .ידיכם במעשה שכינה שתשרה ר"יה עלינו

 נועם ויהי ידיכם במעשה שכינה שתשרה ר"יה להם אמר י"רש פי' ,מג( )טל משה" אותם

 יהי תחלה אמר הרי .ל"עכ ,למשה שבתפלה מזמורים עשר מאחד והוא ',וגו אלהינו 'ה

 כתב לא וכאן ,"וגו' נועם ויהי אחר כתב לעיל תו .איפכא וכאן ,נועם ויהי כ"ואח רצון

 י"רש של דרכו וכי מזמורים, א"מי הוא נועם שויהי לעיל להזכיר י"לרש לו למה תו ."וגו'

 מקום. מראה להזכיר

 שתשרה האחד :דברים שני על לבקש יםצריכ דהיו ההצעה פי על לי ונראה שם: וכתב

 כל ד"ע קדושה, בדבר להדבק המתאוים הקליפות להכרית שניה ,ידיהם במעשה שכינה

 'ויהי ובמזמור .מקומות בכמה ברור זה ודבר א( נב )סוכה ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול

 יושב ומן ,שכינה השראת על תפלה הוא 'כוננהו' עד דהיינו אלו, דברים שני יש 'כו נועם'

 ומשום והקליפות. הטומאה רוחות מבריח שזה כידוע הקליפות להכרתת הוא 'כו בסתר

 ,דברים שני על לבקש צריך היה המשכן הקמת עדיין היה לא ששם פקודי 'בפ הכי

 ',כו עשר אחד שהוא במזמור אחריו שכתוב מה עם נועם ויהי מזמור אמר הכי ומשום

 בסתר יושב כ"ואח ,שכינה השראת לענין לזה הקדום מזמור בסוף שהוא שתחלתו דהיינו

 מאלו הבקשה עיקר הוא כי ר"יה בתפלת 'יהי' התחיל הכי ומשום ,קליפות הברחת שהוא

 ,זה מזמור שאחר בסתר יושב קודם ל"הנ במזמור תחילה נזכרת היא כ"וע ,דברים שני

 שהוקם כאן אבל .שלו מזמורים א"בי משה לתפלת שייכים שהם כאחד חשובים ושניהם

 השראת על רק להתפלל הוצרך ולא הקליפות נכרתו כבר המלואים מן יום בכל המשכן

 הוצרך דלא וכיון ,מזה דמיירי לחוד נועם ויהי פסוק רק בסתר יושב אמר לא כ"ע ,שכינה

 י"רש אמר לא כ"ע ,לא ותו לחוד נועם ויהי של הפסוק תחלה אמר כ"ע ,בסתר יושב לומר

 אחד מענין ששניהם כיון ',כו שכינה שתשרה רצון יהי אמר זה אחרו ,לעיל כמו "וגו'

 נכון ל"כנ נועם, ויהי בפסוק מבקש מה לפרש רצון יהי תפלת כ"ואח הפסוק תחילה אמר

 ,"כו מלואים ימי 'ז שכל לפי' זה אחר שאמר י"רש בדברי עוד ומבואר .ד"בס מאוד

 כמו הקליפות הכרתת היו וכבר ,שכינה השראת רק חסרים היו לא שעכשיו בזה דמלמדנו

 עכ"ל. ,שזכרנו

 יהי להם אמר ,משה אותם ויברך בד"ה שם( פקודי) דכיא מיראב רש"י דקדוקי בספרו

 מי"א אחד והוא וגו', עלינו אלהינו ה' נועם ויהי ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון

 אמרנ דשם הסדר, רש"י מהפך שמיני בפרשת מקשים בכאן למשה. שבתפילה מזמורים

 שתשרה רצון יהי וכו' נועם ויהי אמרו רש"י פי' כג( ט )שמיני העם" את ויברכו "ויצאו

 שכינה.

 "וירא )שם( כדכתיב ישראל, אלא דבר שום משה עשה לא דכאן לתרץ נראה שם: וכתב

 אח"כ אותו יצוה שהקב"ה בנבואה יודע שהיה רק אותה" עשו והנה המלאכה את משה

 יודע היה וגם בתורה, ומאוחר מוקדם ואין באמת לכן קודם הנצטו או המשכן, את להקים

 שעשו ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם אמר לכן המלואים, ימי בז' שישמש
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 רש"י מפרש לכך הוא. גם שיעשה ידיו מעשה על וכו' נועם ויהי אמר ואח"כ תחילה, כבר

 עצמו. על שהתפלל זמוריםמ מי"א הוא נועם ויהי ר"ל משה, שאמר מזמורים מי"א והוא

 להתפלל נועם ויהי תחילה אמר עבודתם את ואהרן משה שעשו אחר שמיני בפרשת אבל

 שמיני בפרשת רש"י שפי' כמו שכינה שרתה לא שעדיין ראה ואח"כ ידיו, מעשה על

 לכן למענינו, לא אם למענכם שישרה ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי אמר ע"ש,

 עכ"ל. ע"ש, וכו' המלואים ימי ז' שכל פיל התם רש"י מסיים

 -ד-

 וגו', תיבת רש"י כתב פקודי דבפרשת דמכיון דוד, בדברי למש"כ צ"ב עדיין אמנם

 בפי' הוא וכן עליון' בסתר 'יושב מזמור ג"כ שאמר פי' ,מזמורים מי"א אחד והוא והוסיף

 נתקיימה, זו כהובר והטומאה הקליפות להכרתת והוא ושיר(. בד"ה ב )טו בשבועות רש"י

 שמיני, בפרשת ברש"י כמבואר נתקיימה לא עדיין השכינה השראת על הברכה ואילו

 וצ"ע.

 -ה-

 כך בגין וז"ל: ע"ב( רכז דף ויחי )פרשת הזוהר בספר מש"כ ובהקדם זה בכל לומר ונראה

 ולבתר ,בקדמיתא לאתברכא הוא בריך קודשא בעי לברכא אצטריכו דברכאן אתר בכל

 מתקיימין, לא ברכאן אינון בקדמיתא אתבריך לא הוא בריך קודשא ואי יןאחרנ אתברכו

 עכ"ל. וכו'

 דכשאדם ב( רכז )ויחי בזוהר אמרו ט( אות הב' מערכת) החיד"אל דבש בספר והובא

 בתחילה מברך לא ואי להקב"ה, בתחילה לברך צריך וכיוצא, לבנו או לחבירו לברך רוצה

 סבא וקדיש עיר מהרב שמעתי ואני .באורך "שע אתקיימו לא ברכאן אינון להקב"ה

 לברכו א' חבר אליו דכשבא פאדוב"ה, דק"ק ור"מ אב"ד ז"ל חזן יעקב כמהר"ר קדישא

 לנער או ההוא לאיש מברך ואח"כ הקב"ה, של שמו יתברך ואומר ראשו, על ידו משים

 עכ"ל. וכיוצא,

 להקב"ה, קודם ברךל צריך ברכותיו שיתקיימו ורוצה לחבירו שמברך דכל ולהמתבאר

 ועדיין ידיכם' במעשה שכינה שתשרה רצון 'יהי ברכת שהקדים פקודי בפרשת כאן א"כ

 שמיני בפרשת רש"י בפי' שמצינו וכמו ברכתו, נתקיימה לא להקב"ה ברכה מצינו לא

 עליהם. שכינה שרתה לא המילואים ימי שבעת שכל

 בו שיש נועם" "ויהי סוקהפ שאמר אחר שאמרם כיון הקליפות, להכרית ברכתו אמנם

 תיבת שם רש"י שכתב וכמו כבר, נתקיימה שפיר אלוקינו ה' שאמר במה להקב"ה שבח

 מזמורים עשר מאחד והוא שהוסיף במה ג"כ מרומז והוא צא, מזמור לכל שכוונתו וגו'

 .למשה שבתפילה

 ,רצון' ה'יהי אמר ואח"כ אלוקינו' ה' נועם 'ויהי ואמר שפתח שמיני בפרשת משא"כ

 עליהם ושרתה ברכתו נתקיימה שפיר ,אלוקינו ה' שהוא להקב"ה שבח תחילה שם שהיה

 .השכינה



 

 באר התורה / הרב יעקב אשר פלדמן, מח"ס 'כתב משה' ושא"ס, ירושלים

ה" ם ֹמשֶּ ְך ֹאתָּ רֶּ  "ַוְיבָּ
 

 פ"תש חודשה - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 עאעמוד 

 -ו-

 ר"מהר לרב ראיתי ב( ס"ק קעד )סי' או"ח טור בהגהות הגדולה כנסת שיירי בספר

 אומר היה כך ואחר ,מעט ושותה היין על לברך נוהג שהיה ,ל"ז ו"שאנג 'ן אשטרוק

 להקדים הנאות מן שאין ואמר ,הטעם לו ושאלתי .תותלש וגומר ,בשמחתכם למסובין

 לומר להקדים ראוי ואדרבה ,כלום בכך שאין נראה ולי .שמים לכבוד ודם בשר כבוד

 לא שדוחה הבריות כבוד דגדול משום ,ולשתות לברך כך ואחר בשמחתכם למסובין

 טעכ"ל. ל,"ז אשטרוק ר"כמהר מנהגי זוכר כשאני מ"ומ .וכו' שבתורה תעשה

 -ז-

 מתקיימת, לא זו ברכה להקב"ה ברכה הקדים לא דאם בזוהר שנתבאר מה דלפי ונראה

 חברו ברכת יקדים אם מ"מ שבתורה, תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד שגדול אף א"כ

 להקב"ה לברך קודם צריך לכאורה ע"כ ברכותיו, יתקיימו לא הרי היין על שמברך לפני

 .לחבירו יברך אח"כ ורק קודם היין על שיברך ע"י והוא

 כל וכן ברכתו לו ולאחל חברו בשמחת לשמוח בא שאדם מקום שבכל נלמד ובזה

 יחולו אז ורק חבירו, את יברך ואח"כ להקב"ה לברך מקודם שיזכור צריך בזה, כיוצא

 ברכותיו.

 -ח-

 דהיינו רוביא ה"בר לאכול רגיל אדם יהא כתב, א( סעי' תקפג )סי' או"ח ערוך בשולחן

 ע"כ. וכו', זכיותינו שירבו ר"יה יאמר רוביא וכשיאכל .קרא ,תמרי ,סילקא ,כרתי ,תלתן

 'ה מלפניך רצון יהי תפלה לשון שיאמר פירוש '.וכו רצון יהי (א ס"ק שם) רבה ובאליה

 ה"בשל וכתב .סד( ')סי בכלבו הוא וכן ,בכולן וכן ,זכיותינו שירבו אבותינו ואלהי אלהינו

 על ויתפלל בתשובה ויתעורר האדם שיזכור סימן שהוא כאורהול ה"ד מצוה( נר ,ה")ר

 עכ"ל. יכן, יעשה שני בליל דגם ומשמע .כ"ע הזה הדבר

 תתחדש ואומרים טור() בדבש מתוק תפוח לאכול נוהגין ויש )שם( הרמ"א בהגהות

 .נוהגין וכן ,מתוקה שנה עלינו

 'סי) משה במטה עוייןי נ"ב כו' ואומרים ב( ס"ק מג"א )שם פרנקל ברוך ר' ובהגהות

 בעת זה שאומרים נראה ויעוי"ש, וכו' רצון יהי ויאמר בידו יקחנו בזה"ל שכ' (תשצ

 עכ"ל. ,הנהנין ברכת שיברך קודם הלקיחה

 שיש נראה (תשצ 'סי) משה מטה שבספר פי על ואף נא( סי' )ח"א דעת יחוה ובשו"ת

 בהגהותיו. פרנקל ברוך ביר הגאון בשמו כתב וכן ,הנהנין ברכת קודם רצון יהי לומר

 (ב"ע ז"רכ דף )ויחי הקדוש בזוהר שמבואר מה לפי ,לכתחילה כן לעשות שאין נראה

 את לברך כ"ואח ,תחלה הוא ברוך הקדוש את ולשבח ולברך להקדים צריך מקום שבכל

                                                

 
 הובאו דבריו באליה רבה ובאליה זוטא )שם( ובפרי מגדים )שם משבצות זהב(. ט
למיחזי  לעולם יהא רגילונראה מש"כ 'ומשמע דגם בליל שני יעשה כן' יש לפרש דגם ממה שאמרו בהוריות )יב א(  י

 לא שייך לשון רגיל.  בריש שתא וכו', ע"כ. ועי' טור או"ח )סי' נח( ובב"ח )שם( דבעל פעם אחת 
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 תתקיים לא ,המקום לברכת חבירו ברכת והקדים ,כן עשה לא ואם ,בעדו ולהעתיר חבירו

 להשם ברכה שהיא ,הפרי על הנהנין ברכת להקדים ראוי כאן וכן .וכו' ברכה, אותה

 וכו' עלינו, רחמים ובקשת עתירה שהיא רצון יהי תפלת לומר כ"ואח ,ולאכול ,יתברך

 עכ"ל.

 -ט-

 רצון יהי תפלה לשון שיאמר פירוש שכתב במה רבה באליה שנתבאר מה לפי אמנם

 .סד( ')סי בכלבו הוא וכן ,בכולן וכן ,ותינוזכי שירבו אבותינו ואלהי אלהינו 'ה מלפניך

 הקדים כבר מ"מ הנהנין, ברכת שיברכו קודם הלקיחה בעת רצון היהי שאומרים אף א"כ

 ברכתו. תתקיים ושוב אבותינו ואלוקי אלוקינו שאמר במה להקב"ה שבח רצון ביהי

 -י-

 לכתם טרם בניהם את מברכין והאם שהאב נהגו ב( 'סעי תריט סי') אפרים במטה

ְהיֶּה טובים לחיים שיחתמו ג"כ זו בברכה ומעתרים לביהכ"נ, יִּ ם ְושֶּ בָּ כֹון לִּ ְרַאת נָּ  ,וכו' 'ה ְביִּ

 יא ע"כ.

 לברך רוצה אדם אם (ב רכז ויחי) בזוה"ק עי' שהאב, בד"ה ה( אות שם) המגן ובאלף

 רךמב אינו ואם לברך שברצונו למי יברך ואח"כ להקב"ה תחילה יברך לבנו או לחבירו

 ולכן ז"ל( להחיד"א לפי דבש בס' )ועי' עיי"ש ברכותיו מתקיימין אין להקב"ה תחילה

 ואח"כ 'הקב"ה של שמו יתברך' ויאמר להקב"ה מקודם יברך לאחר או לבניו שיברך קודם

 עכ"ל. ,לברך שברצונו למי יברך

 -יא-

 בליל ובנות הבנים לברך ונהגו רמח(, )עמ' קודש שבת במאמרי הטהור שולחן ובספר

 אמן לעולם ה' "ברוך הכתוב יאמר קודם ינהג וככה וכו', ותיקין מנהג והוא קודש, שבת

 שיברך כדי הקב"ה, ממ"ה של שמו ויתנשא ויתרומם יתברך או נג( פט )תהלים ואמן"

 וישמרך ד' יברכך יאמר ואח"כ ח"ו, קטרוג יהיה ולא ודם, לבשר שיברך קודם להקב"ה

 ישימך ]ולנקבה[ כ( מח )ויחי וכמנשה" כאפרים אלקים שימך"י ואח"כ כד( ו )נשא וכו'

 ב( יא )ישעיה וכו' עליו" "ונחה הכתוב יאמר ואח"כ ולאה. רחל רבקה כשרה אלקים

 עכ"ל. לעיל, כמובא

 -יב-

 ע"כ ,וגו' "בא מסיני ה' ויאמר וגו', משה ברך אשר הברכה וזאת" הברכה וזאת בפרשת

 ב(.-א )לג

 פתח ואח"כ מקום של בשבחו תחילה פתח ,בא מסיני ה' ויאמר בד"ה )שם( רש"י י'ובפ

 עכ"ל. וכו', לישראל זכות הזכרת בו יש בו שפתח ובשבח ישראל, של בצרכיהם

                                                

 
 סיפר אמנם ,(א טו מגילה) בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל אמרו כבר. אתהן לב א( בד"ה ויברך )ויצא בספורנו יא

 אלהים צלם בסגלת יותר שתחול ראוי ספק בלי נפשו בכל בניו על היא אשר האב שברכת להורות לבנותיו לבן ברכת

 , עכ"ל.(ד כז לעיל) נפשי תברכך בעבור כאמרו המברך
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 כל נאמר ענין לאיזה לדעת צריך עוד וכו', הברכה. וזאת בד"ה ()שם ייםהח רבאוו

 עכ"ל. וכו', הכתוב

 של בשבחו שיתחיל צריך רבינו משה של הברכות שיתקיימו דכדי מבואר דכאן ונראה

 .הזוהר לדברי סמוכין והוא ישראל, בני את לברך יוכל אח"כ ורק מקום,

  



 

 לבי ער / הרב קלמן קזצ'קוב

 ללא ציווי אין זו מצוה אלא חטא
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 עדעמוד 

 קזצ'קוב קלמן הרב / ער לבי

 חטא אלא מצוה זו אין ציווי ללא

ר וָּה ַכֲאשֶּ ת ה' צִּ ה אֶּ  לט( )פרק ֹמשֶּ

 חטא כזה, גדול בחטא נכשל דור כאותו דעה דור איך המשקל, כבדת השאלה ידועה 

 להיפך. בדיוק נמצא הענין, שמברר לאחר תשא. כי פרשת הלוי' 'בית בספר והנה העגל?

 יש מצוה דבכל דידוע נראה, ואשר וז"ל: זה. לחטא אפשרות נוצרה גדלותם בגלל שדוקא

 וסדרים תיקונים נעשים המצוה קיום וע"י נסתרים. לסודות הרומזים וכונות טעמים בה

 של מצוה לדמיון נתפוס והנה הראשונים. בספרי זה כל בוארכמ העליונים, העולמות בכל

 מה שכל ודאי הלא יתברך. כבודו וגילוי השכינה השראת בו שהיה המשכן, מלאכת

 אז הפרטים, כל בו בהשתלם רק אשר נעלמים, טעמים בהם יש פרטיו בכל בו שנעשה

 רומזים ט,בפר אחד כל כליו וכל בכללו דהמשכן יתברך. שכינתו להשראת ראוי היה

 העולמות כל וכולל בראשית. מעשי וסדרי מרכבה מעשה וסתרי עליונים לסודות

 השכינה. להשראת מוכן מקום היה זה, ובעבור בזה. זה והתקשרותם

 אדם בעולם נמצא היה אם אשר האנושי, שכל לפי האדם בדעת יעלה לכאורה והנה 

 מעצמו להבין יוכל ומרכבה, בראשית סדרי סודות ויודע ה' בסוד בא כבר אשר מיוחד,

 הפרטים. כל עם ממש לעשות ויוכל הכל, רמוז בתורה כי וכו'. המשכן לעשות היאך מהם

 השכינה. להשראת המוכן כזה, מקום להקים והפרטים הסודות כל וידעו דעה דור היו כי

 יותר הסודות ויודע גדול, אדם שהוא הכהן לאהרן פנו אלא לבד, לעשות רצו לא ואעפ"כ

 שום לדבר אין הקב"ה ציווי ללא כי טעותם. היתה וזו זה. את יעשה שהוא ם,מה

 גורם התחתון בעולם האדם שמעשה אמת הן זרה. עבודה זו להיפך, אלא משמעות.

 העולמות שיהיו יתברך, הבורא גזר כן כי כולם, העולמות בכל טובים נסתרים תיקונים

 התורה צותה מעשה אותו אם רק זה כל אמנם בעולם. האדם מעשה לפי מונהגים

 וכל כלום. הוא שיעשה מה שיעשה מעצמו אדם השכינה. השראת יש אז רק לעשות.

 יחשב. גדול לחטא אדרבה תפעל. מה לו יאמר מי כי מאומה, לו יועיל לא ההתחכמות

 לא טעות. פה היתה אבל טובה היתה מטרתם העגל. ממנו ויצא במעשיהם, נכשלו כן ועל

 הכוונות כל לפי זאת ועושים מצווה, כשהקב"ה אח"כ לצוות. צריך ההקב" לבד. עושים

 השכינה. השראת יש והרמזים.

 כי הסבר, הטעון דבר בזה ויש המשכן. עשית א[ העגל. חטא על לכפר באו דברים שני 

 כל על חזרה יש תצוה, תרומה בפרשיות המשכן מלאכת ציווי כל שמפורט לאחר

 שיש אלא פקודי. ויקהל פרשות. שתי בעוד ן,המשכ מלאכת את כשביצעו הפרטים

 משה'. את ה' צוה 'כאשר סיום יש הכלים מן אחד כל שאחרי פקודי. בפרשת תוספת

 מהבנתם ולא ה', צוה כאשר שעשו בזה, היתה המשכן בעשיית שהכפרה כלומר:

 של פלטין שטינף שפחה לבן משל ח'. תנחומא במדרש כדכתוב אדומה. פרה ב[ העצמית.

 מר' מביא ורש"י העגל. על ותכפר פרה תבא כך הצואה. ותקנח אמו תבוא אמרו מלך,
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 פרה נקראת למה השאלה, נשאלת זה ולפי לכפרה. מכוון דבר שכל איך הדרשן משה

 המלך שלמה חוקת, בפ' מדרש יש המצוה? טעם על נפלא הסבר יש הלא חוקה. אדומה

 מי עמוק ועמוק שהיה מה קרחו ממני. רחוקה והיא אחכמה אמרתי אומר: ז' בקהלת

 דורשה הייתי פרה של זו פ' ועל עמדתי, כולה התורה כל על שלמה אמר ימצאנה.

 אדומה, פרה שחקר שע"י הוא: הפסוק שפי' הלוי, בבית ומפ' ממני. רחוקה והיא וחוקרה,

 הם גם המצוות, שאר טעמי את שהבין שחשב מה היינו שהיה. מה שגם לו נתברר

 שאינו לאדם יתברר אדומה מפרה רק חוק. הכל ימצאנו, מי רחוק רחוק ממני. רחוקה

 דבר ואם בשני, אחד קשור הכול כי היא. חוקה התורה כל וממילא בתורה. מאומה יודע

 הפרה. חוקת ולא התורה. חוקת נקראת ולכן יודעים. לא השאר את גם יודעים, לא אחד

 בטעמי לחקור בשכלו, המתבונן לאדם גדול וגדר סייג הוא אדומה שפרה ונמצא,

 וע"י טעמם. לידע הרואה, אנכי ולומר ולהרוס, שכלו אחר לדון בהם הכשל לבל המצוות.

 שקבלנו מה כפי הפרטים, בכל הכל לעשות צריך רק לגרוע. או ולהוסיף להכשל יוכל זה

 עכ"ל. השו"ע. מדברי מאומה נטות בלי הקבוע וההלכה התורה כללי פי על מרבותינו.

 לאחר לתת אפשר הסברים שינוי. שום ללא לעשות צריך וכך כתוב כך בריומד היוצא 

 שעל השאלה, מיושבת וא"כ ההלכה. את נקבע הטעם בגלל ולא שכתוב. כפי שמקיימים

 כיוון בדבר, טעם לדרוש ואפשר המצוה. את שיש לאחר זה אדומה בפרה טעם שיש אף

 כותב: הוא בהקדמתו אך ת,המצוו טעמי כותב הרי החינוך ספר וכו'. לשפחה שדומה

 שהוא, כמו אכתוב בכתוב הנגלה המצוה, משרשי אחד רמז אחת כל על לכתוב 'ודעתי

 וגוזר חושב ואינני בדברים, שאבינה ומה חכמים מפי בו ששמעתי מה אגיד ובסתום

 החכמה מאורות ראיתי שלא איש ולא תולעת כמוני מי כי פנים, כל על האמת אל להגיע

 כי דעת, חסרתי לא כי אמנה מחוכמים. חכמים השיגו שלא במה יד יםלהר הימים, כל

 והוציאו שם נכנסו גדולים שהרבה דעתי הגמלים...עם משא שאת יוכלון לא הנמלים

 כי שייך. לא הטעמים לפי הלכה שלפסוק אומר: בעצמו החינוך כלומר וכו'. פחמים.

 צוות.במ הבנתנו את קצת לקרב רק אלא מאד. מאד עמוקים הדברים

 מצוה קבעו למה הדבר, טעם את אמרו שהם דרבנן, מצוות בהרבה יסוד אומר הגר"א 

 אפילו ולכן לנו. גילו שלא וסיבות טעמים הרבה עוד יש אך לנו. שגילו הטעם רק שזה זו.

 שאמרו שהטעם משקים, גילוי א. דוגמאות. כמה משתנית. לא המצוה הטעם. את שאין

 ארס הטיל שנחש חשש יש מגולים, שהיו מים. חלב, יין, .ח' פ' בתרומות. במשנה חכמים

 רבה באריכות מביא קט"ז ביור"ד הטור התרומה. את לשפוך מותר ולכן ויסתכן. במשקה

 שלא כותב בשו"ע גם בינינו. מצויים נחשים אין כי חוששים שאין ומסיים הזה. הדין את

 גילוי על מאד מקפיד ההי רב( )במעשה הגר"א נוהגים. הם אין כי אלו דינים הביא

 ששיכים נסתרים טעמים עוד ויש לנו גילו אחד טעם שרק הזאת. הסיבה מחמת משקים.

 מחמת ללכת השמש שנתעצל מעשה היה גם בחריפות. השל"ה כותב וכן בזמננו. גם

 כל מבלבלו אחת תמונה היה כי אח"כ ואמר מהם, לשתות לו ונתן סערה. ורוח הגשמים

 שכתוב אף על אחרונים. מים ב. זה. לו גרם מגולים המים תיתש שע"י שחרית, תפילת

 הגר"א סדומית. מלח לנו אין והיום העיניים. את המסמא סדומית, מלח בגלל הטעם
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 היד. כף כל את כלי עם רביעית אלא האצבעות, בקצה רק לא אחרונים, מים על הקפיד

 מספק. במ"ב. וביאר כה,בר בלא שנוטלים ג' קנ"ח בשו"ע כתוב במשקה. שטיבולו דבר ג.

 שטיבולו לדבר ידים נטילת על מקפידים אין הרבה לכן וטהרה, טומאה היום שאין כיוון

 אחרת ולשיטה התינוקות שישאלו כדי שיטות לכמה כך נוהגים בפסח )רק במשקה.

 מברכים הגר"א לדעת אך . מברכים אין ולכן זה( דין נוהג שעדיין ראיה מכאן יש אמנם

 ששומעים וע"י להתפלל, יודעים שאינם אלה עבור שנתקנה הש"ץ. זרתח ד. ענט"י.

 מהש"ץ. יד"ח יוצאים ואין בקיאים כולם בזמננו והרי כעונה. שומע מדין יוצאים מהש"ץ

 שמקדישים כשם בקדושה, רק שונים. עלונים לקרא או ללמוד מתמידים נעשים אז ודוקא

 כתוב רב במעשה אבל ביראה. יםואומר עונים המלאכים, כמו ממש מרום בשמי אותו

 ענה לא ואפילו מילה. כל לשמוע כדי הסידור. מתוך הש"ץ לחזרת מקשיב היה שהגר"א

 סיום את ישמע ולא הציבור, שיסיימו עד ממתין לא שהש"ץ משום שמו, וברוך הוא ברוך

 כן. כותב השל"ה וגם הפסק. משום או הברכה.

 דהיינו ראש. אד"ו שלא ידוע מענין. ברד בלבוש יש בדומה כאלו. ענינים עוד ויש 

 בשבת יצא שלא הושע"ר בגלל א, ביום ו, ד, א, בימים לחול יכול לא השנה שראש

 שתי יהיו שלא כדי א. או ו, ביום יחול לא שיוה"כ כדי ו, ד, בימים ערבה. מצות ותתבטל

 הללו הטעמים על תתמה ואל הלבוש. ואומר יסריח. המת או יתקלקלו והירקות שבתות.

 עיקר אלו שאין הודעתיך כבר כי דאוריתא. שהם אלו ימים לדחות מאד, חלשים שהם

 וחלילה זה את לתקן ראו התכונה. בחכמת ובינתם חכמתם בעוצם שחכמנו הטעם.

 יוה"כ יוכל וא"כ מקררים היום שיש ויטען מישהו יבא וא"כ זאת. לעשות עליונים לקדושי

 סיבות. עוד ויש אחד. טעם רק הז כי נכון זה אין ו. א, בימי לחול

 זה מה לכאורה נדרי'. 'כל כגון, תקנה. וכל מנהג בכל הוא שכך לדעת צריך ולפי"ז 

 נפלא אך לביהכ"נ. לאחר אפשר שעושים. הרעש כל ומה בלבד. נדרים התרת למעשה,

 הקהל דעת ועל המקום דעת ועל תורה, ספרי שני מוציאים נדרים בהתרת האם מאד,

 כדי הס"ת עם סובבים ואח"כ פתוח. הקודש וארון העברינים. עם להתפלל מתירים אנו

 אריכות לפי הם נוראים בימים שהניגונים מסביר, מוולוז'ין והגר"ח אותם. וינשקו שיחבקו

 מוכח אבות. בברכת וכמו ניגון. הרבה יש נדרי ובכל לכוון. הש"ץ צריך שהיה הכוונה

 רק אם מכם' הוא רק דבר לא 'כי לומר אפשר זוע" יותר. עמוקים דברים כאן שיש מזה.

 יודעים. אינכם אתם מכם. זה הוא,

 לקוראים )ואפילו התורה. קריאת את סיימו לא עדיין תורה שמחת בליל נוסף. דבר 

 הקפות יש ומדוע הסיום. הוא התורה בקריאת למחר רק המסימת( הקריאה זו אין בלילה,

 עליו. שלמדו השולחן סביב הגמ' עם לרקוד גיםנוה אנו מסכת בסיום האם ועוד, בלילה.

 בודאי, אלא הוא. דבר הלא הקפה כל על החיד"א של והתפילות הקפות שבע ועוד,

 שעושים מכאן במדרש כדכתוב תורה. של לסיומה הם למחר, שעושים שהסעודות

 השנה מראש שמתחיל מאד עמוק אחר. ענין הם ההקפות אבל תורה. של לגמרה סעודה

 רבי הגאון בחריפות התבטא וכבר לזה. קשור שניות ההקפות ענין וגם תורה שמחת עד

 עשרה דשמונה הצהרים. לאחרי הישיבות באחת ההקפות את כשהעבירו זצ"ל שר אייזיק
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 סתם אלו ואין בריקוד. מתפללים והקפות בישיבה מתפללים תחנון בעמידה מתפללים

 ששינה ישיבה שהראש להעיר יש] יותר. שנוח לזמן לשנותם שאפשר בעלמא ריקודים

 ובאמת התורה[ בסודות והשיג ידע וגם ה'לשם' עם שבועות ג' במשך מסוגר היה זאת

 תתקבל בקדיש מסתיימת ההקפות. כולל אלול, מר"ח התיקונים סדרת כל המקובלים לפי

 מוסף. של

 יםחפצ יש בטבעת. דוקא נוהגים ומדוע בכסף, נקנית האשה הרי בקידושין. נוסף. דבר 

 מביא, הרמ"א וזעיר. קטן חפץ לצלם להתאמץ יצטרכו לא והצלמים יותר. מרשימים

 וכל זה. ענין מסביר השל"ה וכן מקומו. את מציין והגר"א הזהר. תיקוני ע"פ זה שמנהג

 טוב דבר הוא בודאי כך כתוב שאם יודעים כי מבינים. שלא אפילו כך. נוהגים ישראל

 ונכון.

 אלה כל ראתה עין אשרי בהגהה. השל"ה אחי כתב השל"ה של לאביו נוחלין יש בספר 

 קל שנראה מה אפי' וסדר. סדר וכל פרטות, בפרטי ענין בכל איך לה. ותבן שמעה ואוזן

 ואזכיר המעלות. רום עד מגיע העליון, הכבוד כנגד מתוקנים ומלה, מלה וכל מאד. ופחות

 זהו ברכות. ח"י קודם עליון ללק בתהילות לעמוד שנוהגים מה כעין לדמיון, אחד ענין

 או בכאן, עומד אם קפידא בו ואין מאד, וקטן קל בשר לעיני הנראה המנהגות מן אחד

 לכל האדם יקיש ומזה גדול. וסוד רמז זה על כתבו האר"י גורי אך לשמ"ע. סמוך עד יושב

 נה.העליו החכמה פי על מתוקן הוא מאד, וקל פחות שנראה מה אפי' שבעולם, וענין ענין

 כי הענינים. קדושת עוצם בראותו בקרבו יחיל וליבו המראה, על האדם ישתומם ובודאי

 לבו על אותם וישים דעתו. על שעלתה כמו לבדם קטנים ובטעמים כפשוטם הדברים אין

 פרטי להשכיל ידע שלא מי ואף לכך. שזיכהו ובשמחה ביראה יתברך בוראו את ויעבוד

 עכ"ל. ונוראים. גדולים דברים ענין בכל שיש לב, על וםלש להתעורר ראוי מ"מ הענינים,

 אומרים או יוצאים. הרי שבדיעבד בתירוץ הענינים. לכל מתיחסים איך ולמעשה 

 בקריאת מוציאים הציצית שאת שחושבים יש כגון, כך. או כך להתנהג כדי שונות סברות

 ביד הציצית לאחוז 'מצוה ב' כ"ד בשו"ע הרואה כל אך ויאמר.-ב לנשקם כדי שמע

 שיטלו ט"ז. החיים ובדרך ג' נ"ט ובבאה"ט שמע'. קריאת בשעת לבו כנגד שמאלית

 נוהגים גם כתב, ד' סע' וברמ"א והביאנו. כשאומר שמאל ביד לזרת קמיצה בין הציציות

 עד הציצית את שמחזיקים מהאר"י מביא והמ"א בם, שרואה בשעה הציצית לנשק 'קצת'

 ציצית פ' משום הציצית אחיזת שאין מובן ומזה פוס'. ועוד במ"ב ומובא לעד. ונחמדים

 עמוק. עמוק עמוקים דברים אלא

 להתבונן לאדם ראוי כותב: הרמב"ם ה"ח. פ"ח מעילה. הלכות בסוף מביא האזל האבן 

 ידע ולא טעם, בו ימצא שלא ודבר כוחו. כפי ענינם סוף ולידע הקדושה התורה במשפטי

 בזה והודיענו וז"ל: בו. יפרוץ פן ה' אל לעלות יהרוס ולא ובעיני קל יהי אל עילה, לו

 להפטר רצון בשביל זהו קולות, מזה ולהוציא למצוה טעם ביקוש רצון של שהיסוד

 לו שאמר )הגר"ח( אחד גאון בשם ושמעתי וכו'. התורה. ע"פ שנתחייב והחיובים מהעול

 לך לישב אפשר היה ותקושי לך היו אם הגאון לו אמר קושיות, לי יש מהחפשים אחד

 דיני לשמור רוצה אינך תירוצים. אלא קושיות לא אצלך שהם הוא, החסרון קושיותיך.



 

 לבי ער / הרב קלמן קזצ'קוב

 ללא ציווי אין זו מצוה אלא חטא
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 עחעמוד 

 קושיות, לך ממציא אתה ולכן שומר. אתה אין למה עצמך לתרץ רוצה ואתה התורה

 בהקושיות. רוצה אתה כי אצלך יתקבלו לא תירוצים לך וכשאומר תירוצים. אצלך והם

 ולפי אומר. הוא מה רשע בדבור פסח. של בהגדה חכמים ששנו מה שזה הגאון ואמר

 הוא וא"כ כופר הוא קודם דלכאורה לומר: בעיקר. כפר הכלל מן עצמו את שהוציא

 שרוצה בשביל הוא שכופר מה דסיבת כן, אינו באמת אבל הכלל. מן עצמו את מוציא

 עינינו והאר ש:מפר שלמה באבן בהגהה התורה. מדיני ולהפטר הכלל מן עצמו להוציא

 קולות, לחפש בלי כלומר במצוותיך. לבנו ודבק יהיה, ואז התורה. בעמקות היינו בתורתך

 הבורא. רצון את בשלמות לעשות בדבקות, אלא

 - זצ"ל מאמ"ו שיחה על מיוסד -

  



 

 לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 משכן! -מילה  -מגילה 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 עטעמוד 

 'לקוטי מח"ס היילפרין, נתן חיים הרב / ח"ן לוית

 )מנצ'סטר( תשובה' שערי

 משכן! - מילה - מגילה

ל ֵיְצאווַ  ֵאל ְבֵני ֲעַדת כָּ ְשרָּ ְפֵני יִּ לִּ ה מִּ  כ( )לה, משֶּ

 "יוסף" בני להכניס זכיתי השי"ת בעזרת אשר אהללנו, רבים בתוך בפי מאד ד' אודה

 מאן מלכים, שלחן על אעלה ברשותכם ואולי הפורים, ביום אבינו אברהם של בבריתו

 פורים. של והיו"ט ילהמ מצות בין השייכות ואתר, אתר בכל די רבנן, מלכי

 ומועדים הפרשה השבוע, תורת עבור מיועד אספקלריא הגליון אשר שואל, הבן וכאן

 עלינו? שעבר היו"ט על עוד ולכתוב הראושנות, על חוזר להיות והיתכן ,עטההווה וזמנים

 ומובא אליהו לב )בספרו זצוק"ל לאפיאן אליה ר' הגה"צ בתורת להם, אענה אני ואף

 שנגמר לאחר ויקהל, בפרשת בתחלת המופיע הנ"ל הפסוק בביאור טוב( לקח ילקוט בספר

 מובן הרי דרשני, אומר הפסוק והרי - והמשכן קודש שבת אודות להם לדבר רבינו משה

 דבר ומבאר לנו?! זאת לספר התורה הוצרך ומדוע משה! מלפני יצאו ישראל שכלל מאליו

 שיצא שיכור על שניכר וכשם משה! ימלפנ שיצאו ישראל בני על ניכר היה אשר נפלא

 צריך הבדלות, אלפי להבדיל כן, כמו הרי השיעור.. על יתר שם ששותים מרזח מבית

 דרא בכל דמשה אתפשטותא משה.. מלפני שיצא על יצא! מהיכן תורה בן על ניכר להיות

 תורה!" שלמדו רבו "אשרי עליו אומרות הבריות אשר יגרום העדינה התנהגותו ודרא..

 בבין יוצא כאשר תורה בן של האחריות גודל אודות ע"ש - שמים שם ידם על מתאהבו

 המדרש.. בית כותלי בתוך שהיה עליו ניכר שיהיה הזמנים

 מפורים שיצאנו ניכרים

 אשר ניכר להיות שצריכים ב"נפש" כן נאמר אם הרי אמורים.. הדברים מה וכלפי

 הרי פורים!-כ מיום יוצאים כאשר ה"ב"שנ כן נאמר כן כמו הרי משה.. מלפני יוצאים

 הנס מאהבת התורה וקבלנו ,יבונורא קדוש מיו"ט שיצאנו עלינו ניכר להיות צריכים

 בברית בס"ד החג מתורת עמנו ליקח נחזור זאת ולאור - כבר שקבלו מה קיימו מחדש,

 עולם.

 ומגילה מילה

 משה הר"ר דידיי העירני שפיר וא"כ - בשמות מאד רומזים אשר בספה"ק מצינו הנה

 קנין ולקיים - (יגבהערה )וע' "ג' - מילה" אותיות הוא "מגילה" אשר שליט"א רויד זאב

 כל אומר גמליאל בן שמעון רבן תניא )קל.( בשבת איתא הרי ומוסיף" "שומע התורה

                                                

 
פעם שאל אחד את חבירו "האיך עבר החג?" ותשובתו היה "החג לא עבר עלי, אלא נכנס בי!" ואולי עדי באידיש  יב

 "דער יו"ט איז נישט אריבער, נאר אריין אין מיר!"
 ואולי האות ג' שייך כאן כפי מה שמבואר בספה"ק אשר האות ג' מצורף מאותיות י' ו' אשר הם שייכים למצות יג

 מילה.



 

 לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 משכן! -מילה  -מגילה 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פעמוד 

 רב שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש דכתיב מילה כגון בשמחה עליהם שקיבלו מצוה

 מביאים שם ובתוס' ,ידמשתה שעושין - בשמחה ופרש"י - הבשמח אותה עושין עדיין

ש " ממדרש ְבָרָהם ו י ע  ה א  ת ִהָגֵמל ְביֹום ָגדֹול ִמְשתֶׁ  יצחק את מל ה"ג ביום - "ִיְצָחק אֶׁ

 "ִהָגֵמל" הפסוק מלשון אשר למדים נמצינו עכ"ד. .'ג 'ה כמנין דמילה ,השמיני ביום נוידהי

ֵמל" והרי מל. ח'( בגמטרי' הוא )שביחד ג-ה חז"ל דרשו גָּ  "!מגלה" אותיות הוא "הִּ

 ומילה. מגילה בין השייכות מהו - ביאור צריכים והדברים

 הק' השל"ה תורת

 הגמרא בביאור עמוקים דברים מצינו ('ד - תצוה ואתה דרוש) הקדוש בשל"ה והנה

 - כדנצרנבו בימי לצלם שהשתחוו חטאים, שני בשביל היה המן גזירת אשר יב. מגילה

 ומבאר - פ"ד( ריש המגילה על להדיא פרש"י )וכן אחשורוש של מסעודתו נהנו ואשר

 חטא וכנגד באכילה, חטא שהיה הדעת מעץ שאכל הראשון אדם חטא כנגד הם אשר

 ואסתר. מרדכי תיקון היה חטאים שני אלו ונגד זרה. עבודה של חטא היה אשר העגל

 אכילה וחטא המן. לצלם השתחוה שלא עצמו מתקן שהיה במה זרה עבודה תיקן מרדכי

 )מגילה רז"ל שאמרו כמו להמן, שהזמינה בסעודה ישראל את וחרדה ,אסתר ידי על נתקן

 כפרה מהסעודה החרדה שיהיה וכדי כו', שזימנה אסתר ראתה מה אחד טעם ב( טו,

 תיקון שהוא תשתו, ואל תאכלו ואל עלי צומו ציותה לכן שחטאו, מהסעודה להנאה

 עוד. ע"ש .החטא אותול

 מילה במצות טעמים שני

 טעמים שתי מביא ג'( אות ב' )מצוה זי"ע יששכר הבני מבעל פיקודיך" "דרך בספר והנה

 שאנחנו אותנו לרשום השי"ת שצונו החינוך שכתב הטעם הוא הראשון מילה. במצות

 יזכירו למען עבדיו את הרושם המלך כמו ,ולשון אומה מכל יותר לו מיוחדים עבדיו

 אות דמיון הוא הזאת שהמצוה חאגיז המהר"ם הרב הוא והשני .עבדיו שהם וידעו ויכירו

 אשר שם ומוסיף .יפרדו ולבל אהבתם תשכח לבל אוהבים שני בין ברית וכריתת

 והיה" החינוך( טעם )היינו "ערלתכם בשר את ונמלתם" בתורה מבוארין הללו הטעמים

 אלו לכוון והמוהל האב צריך ולכן חאגיז(. המהר"ם של )הטעם "וביניכם ביני ברית לאות

 כן. לכוון ליזהר שראוי הזהירות גודל וע"ש הטעמים,

 שהניח רושם שהוא החינוך בעל בשם שכתבנו הטעם לפי אשר בהג"ה שם מוסיף והנה

 בכלל א"כ לעבודתו, מיוחדים עבדיו שאנחנו נזכור למען המלכים לכימ מלך עלינו

 מהר"ם הרב של טעםה ולפי עוד. וע"ש אלקיך, יי' את תשכח פן לך השמר הזאת המצוה

 בברית בזכרו חייו ימי כל האדם כל זה הנה אוהבים, שני בין ברית כריתת שהוא חאגיז

 תפרד לבל בינינו ברית לאות שהוא השי"ת אהבת במצות יזכור בבשרינו החתום

 עוד. וע"ש עכ"ד .לו רבמות עצמו את לקדש הזאת המצוה בכללו ית"ש, ממנו אהבתינו

                                                

 
ששון שמפרש אחרת מפרש"י אשר "דרוש ואתה תצוה )א(  -ספר שמות )השל"ה הקדוש ומן הראוי לציין לדברי  יד

הם התענו שלושה ימים ולילות רצופין, ומסתמא אלפים מילות היו ולא היה סעודה, ועתה חזרו. מכיון ש, "זו מילה

 ע"ש!



 

 לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 המצב הנורא! דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פאעמוד 

 מכוונים והדברים

 ממש הוא מילה מצות נשמת כי - מכוונים הדברים היכן עד לראות עלינו ומעתה

 אכילה והנאת זרה עבודה של החטאים לתקן באו ואסתר מרדכי הרי כי - המגילה נשמת

 לו להיות בנאמנות, לו עצמינו לשעבד בא מילה מצות כן וכמו - אחשורוש סעודת של

 לשעבד כן וכמו תשא(, כי פ' הלוי בבית )ע' העגל חטא של הרבים חשבונות בלי בדיםלע

 מהחובת וכידוע רשע. אותו מסעודת ליהנות בלי עצמינו ולקדש השי"ת אל האהבה כל

 לא כאשר החכמים: מן אחד אמר וכבר" כ"ה( בחשבון פ"ג הנפש חשבון )שער הלבבות

 ואהבת הזה העולם אהבת המאמין בלב ברתתח לא כן והאש, המים אחד בכלי יתחברו

 השי"ת! באהבת להתמלא יכולה עוה"ז מאהבת הפנוי הלב אשר- "!הבא העולם

 נסתרים נסים

 המילה אשר בה( לעיין כעת ידי תחת )ואינה מהחת"ס ששמעתי למה עוד לציין ויש

 והנה (,314) י"-ד-"ש כמנין עולה אסתר במגילת )"זרעו"( והאחרונה )"ויהי"( הראשונה

ֵלךְ  י-ַשדַ  ל-אֵ  ֲאִני" אשר י"ז( פרק )בראשית מילה במצות מצינו י ִהְתה   ָתִמים: וְֶׁהֵיה ְלָפנ 

ְתָנה  בעשיית נתמלא י-ד-ש השם אשר בספה"ק מצינו כן וכמו - וגו' וֵבינֶׁךָ  ֵביִני ְבִריִתי ְואֶׁ

 צמוע גילה השי"ת אשר וארא פרשת ריש הרמב"ן עפמש"כ מבואר ואולי הברית.

 העולם, מנהג נתבטל שלא גדולים בנסים דהיינו י-ד-ש בשם רק הקדושים להאבות

 כל והרי ע"ש, גלויים נסים של השם שהוא להם" נודעתי לא הוי' "ושמי נסתרים, בנסים

 להדיא מופיע שלא להם" נודעתי לא הוי' "ושמי כידוע, זה דרך על הוא אסתר מגילת

 שייך היסוד מדת אשר שבת, נירות בכוונת שבת של ובסידור וע' המגילה. בכל הוי' השם

 וארעא, שמיא לאחד הוא היסוד, מדת יוסף, של מדתו אשר כידוע והנה י.-ד-ש להשם

 בסתר. שמים שם לקדש היה ודרכו

 בנו אשר ויודעים ומבינים בבשרינו, שחתמת בריתך על ומודים מכירים כאשר והרי

 הבטחון הרי אותנו, האוהב אבינו ולםע של מלכו עם ברית וכריתות המלך, חותם

 לספר בהקדמתו הרמב"ן כתב אשר לזה וזוכים מתגלים עמנו, יום שבכל נסתרים להנסים

 עם מסיים הגאולה" "ספר בשם המכונה שמות ספר אשר הטעם מבאר כאשר שמות,

 יום עד נשלם איננו הגלות והנה" ממצרים יצאנו אשר בזה מספיק ולא המשכן, עשיית

 מבית שיצאו פי על אף ממצרים וכשיצאו - ישובו אבותם מעלת ואל מקומם לא שובם

 סיני הר אל וכשבאו במדבר, נבוכים להם לא בארץ היו כי גולים, יחשבו עדיין עבדים

 אבותם, מעלת אל שבו אז ביניהם שכינתו והשרה הוא ברוך הקדוש ושב המשכן ועשו

 ולכן גאולים נחשבו ואז ח(, מז ב"ר) המרכבה הם והם אהליהם, עלי לוה-א סוד שהיה

 אכי"ר. ",תמיד אותו מלא ה' כבוד ובהיות המשכן ענין בהשלימו הזה הספר נשלם

* 

 

 



 

 ערי תשובה' )מנצ'סטר(לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי ש

 דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור המצב הנורא!
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פבעמוד 

 הנורא! המצב לאור מספה"ק והדרכות עצות חז"ל דברי

 שנעלער נאך דא! באלד באלד שוין בין איך באלד! באלד שוין קום איך באלד! "באלד

 דא! באלד באלד שוין בין איך באלד! באלד שוין קום איך באלד! "באלד מיינט! איר ווי

 שנשמת זמר בבית.. משוררים שהילדים חדש נפלא זמר היינט!" נאך אז גלייבן מיר

 בקרוב! כבר מגיע אני בקרוב, "בקרוב, בלשה"ק ולתרגמה אלו, בימים משוררים ישראל

 היום!" עוד םומאמיני שחושבים! ממה מהר יותר עוד בקרוב! בקרוב פה מגיע אני

 סבלו ישראל כלל ושנים.. ימים לו.. קוינו היום זה במילים.. לתרגם קשים ההרגשים

 ז"ל( דרנגר ישראל ר' הרה"ח-) זקני ורדיפות.. חורבנות נוראות, צרות הגלות ימי במשך

 התפללו ויותר ביום פעמים שלש ביומו יום ומדי אושוויץ.. במחנה הגיהנם של שנים עבר

 האם השעה? באמת הגיע אמנם והאם יתברך.. כבודו גילוי על תפילות יונימל ישראל עם

 פני לקבל כמשמעו? פשוטו ליבנו וישמח עינינו שנראה נזכה וחלומות דמיונות בלי אמנם

 בשופר "תקע ביומו יום מדי עוד שמבקשים הגדול השופר שופרו? נשמע ואזנינו משיח?

 לחירותינו..." גדול

 משיח!ה לימות דבר של מבול

 יום בכל לו מחכה ולהיות המשיח, בימות להאמין תמיד אנו מחוייבים בודאי והנה,

 ביותר. מתעוררים חז"ל מאמרי כמה של קיום עינינו מול אנו רואים כאשר אולם שיבוא,

 של מבול אומר יוסי רבי י'( )ב', תענית מסכת בתוספתא שהראוני.. מקורות איזה ואעתיק

 במדרש מצינו כן וכמו .יש המשיח לימות כוכבים לעובדי דבר של מבול אבל אין, מים

 לעשות הקב"ה של דרכו "שכן א'( )חקת בתנחומא כן וכמו כ"ב( י"ח, )במד"ר רבה

 מהם, להפרע קלה בריה להם שלח עליו, המתגאין לכל קלים דברים ע"י שליחותו

 דברים ע"י תהאומו מן ליפרע הקב"ה עתיד לבוא ולעתיד ממש, גבורתן שאין להודיעך

 מצרים יאורי בקצה אשר לזבוב ה' ישרוק ההוא ביום והיה ז( )ישעיה שנאמר קלים

 אשור. בארץ אשר ולדבורה

ִםים "י ְדֵבר המשיח, ימות על נאמר שלפרש"י ד'( )מ"ז, בתהלים מצינו כן וכמו ְחֵתינו ע   ת 

ת וְלֻאִםים ח  ְגֵלינו", ת   מלשון הוא "י ְדֵבר" שהמילה םמפרשי הראשונים כלל בדרך אשר ר 

ר מלשון שהוא מפרש ורש"י התרגום אולם הנהגה, בֶׁ  יתן – תחתינו עמים "ידבר וז"ל דֶׁ

ר בֶּ  נצולים. ואלו בהם, מתקררת חמתו להיות נפשנו תחת כוכבים בעובדי דֶּ

 אבא בר חייא א"ר בחז"ל( מקורות כמה ובעוד – ל"ג )ב, השירים שיר רבה מדרש וע"ע

 מלך אימתי" א' פרשה רבתי בפסיקתא וע"ע ...לעולם בא גדול דבר המשיח תלימו סמוך

 לעולם. בא גדול דבר המשיח לימות סמוך אמר לוי ור' בא.. המשיח

 נשרים.. כנפי

 )שמות כתיב הנה שליט"א. שמואל הר"ר מאחי ששמעתי נחמדה הרגשה עוד ואצרף

ָשא ד'( י"ט, ם ָואֶׁ ְתכֶׁ ל אֶׁ ְנֵפי ע   רחוקה אינה אולם כפשוטו, הוא שהכוונה ויתכן ְנָשִרים, כ 

 משיח... של שופרו ושומעים יבוא, בא הנה והרי, לאוירון. והכוונה בעלמא משל שהוא
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 דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור המצב הנורא!
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פגעמוד 

 עושה מה העולם.. באומות הכל ומלאים הק'.. לארצינו לטוס תעופה לשדה כולנו ונגיע

 שנוכל ומחכה צא..ויו נכנס איש אין ומחכים, יושבים האוירונים כל הכל, סוגר הקב"ה,

 היום! עוד שנזכה הלואי ולטוס.. להגיע היהודים כולנו

ר שיהיה חז"ל בדברי מפורש אנו רואים אמנם והנה בֶׁ  בבירור יודעים אנו ואין גדול" "דֶׁ

 הכוונה מהו המשיח", לימות "סמוך המילים פירוש יודעים אנו ואין היא, זאת אמנם אם

 מלאות הלבבות שבשמים, לאבינו מתקרבת ישראל של לבן זאת בכל אבל – "סמוך"

 שיבוא.. יום בכל לו אחכה לישועה.. מצפים שמים, ויראת תשובה של הרגשות

 הנפלא הביטול

 יתברך. אליו ביטול של מופלא לדרגה אנו זוכים עתה לעת שבינתיים ברור, זאת אולם

 אליו טליםב להיות ג"כ אותנו ומעורר עינינו מול רואים אנושי גאוות של ההתבטלות

 חשבונות. בלי בשלימות שמים מלכות עול מקבל ולהיות עוז וביתר שאת ביתר יתברך

 צוה כאשר" לכתוב מרבה שהתורה"ק מה אודות מבאר פקודי פרשת בסוף הטורים בבעל

 הרבה לב( לב, )לעיל נא מחני משה שאמר מה כנגד וז"ל ודבר. דבר כל על "משה את ה'

 י"ח תקנו וכנגדם ה'. צוה אשר וכל משה, את ה' צוה שרכא פעמים י"ח והם להזכירו,

 קי"ג בהם ויש המינים ברכת כנגדו ותקנו עשו כן משה( )את ה' צוה כאשר ואחד ברכות.

 המתים, מחיה ה' אתה ברוך אברהם, מגן ה' אתה ברוך כמו הברכות, בסופי וכן תיבות.

 שמן במשחת )וע' עכ"ד הלב, כוונת שצריכים בחומש "לב" פעמים וקי"ג תיבות. קי"ג ובו

 בזה(. שמבאר מה פנינים –

 ה' הציווי מכח רק אנושי והבנת חשובנות בלי המשכן עשיית כי שמבאר הלוי בבית וע'

 מבינים אנו שאין במצב לחיות השמים מן זכינו כן וכמו העגל. חטא על הכפרה היתה

 ובכל – ועוד ועוד חניותו כנסיות ובתי חינוך בתי לסגור בפנים, לישאר ככה ה' עשה למה

 ספר ושלימות הגדולים מהזכותים וזאת בשלימות. שמים מלכות עול מקבלים זאת

 מצב. ובכל שעה ובכל עת בכל יתברך עמו לחיות הגאולה", "ספר המכונה שמות,

 מלבדו! עוד אין

 מלבדו". עוד ה"אין מגיע היכן עד בבירור מבינים כאשר הנפש, שלות לידי באים ועי"ז

 אשר והידועים, החביבים דבריו ונעתיק – י"ב( פרק ג' )שער החיים הנפש סגולת דועוכי

 כל מעליו ולבטל להסר נפלאה וסגולה גדול ענין הוא "ובאמת וז"ל בהם, ניצולו רבים

 קובע כשהאדם כלל. רושם שם יעשו ולא בו לשלוט יוכלו שלא אחרים ורצונות דינין

 וכל בעולם כח שום יתברך מלבדו עוד ואין יהאמת האלקים הוא ה' הלא לאמר בלבו

 ואינו גמור ביטול בלבו ומבטל ית"ש. הפשוט אחדותו רק מלא והכל כלל העולמות

 יחיד לאדון רק מחשבתו טוהר ומדבק ומשעבד בעולם. ורצון כח שום על כלל משגיח

 שלא שבעולם והרצונות הכחות כל מעליו יתבטלו שממילא בידו יתב' הוא יספיק כן ב"ה.

 עכ"ד. כלל. דבר שם לו לפעול יוכלו
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 דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור המצב הנורא!
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פדעמוד 

 בשמחה הכל לקבל – "כרהניא" נגד העצה

יש רוחַ " י"ד( )י"ח, משלי בספרו המלך שלמה אדם, מכל החכם לדברי מציינים ורבים  אִּ

ה ְורוחַ  ַמֲחֵלהו ְיַכְלֵכל י ְנֵכאָּ מָּה מִּ אֶּ נָּ  ואינו גבור איש שהוא גבר רוח - איש "רוח ופרש"י "יִּ

 סר כחו אין - מחלהו יכלכל .ובחבה בשמחה עליו הבא כל ומקבל בלבו דאגה תןנו

 ורוחא "כרהניה" תסובר דגברא "רוחיה התרגום לדברי רמזו רשומות ודורשי ".מעליו

 הבורא שהטביע הטבע שמדרך נפלא, הוא הפסוק עצם פירוש אולם נטעיניה. מן מככתא

 טהורה, באמונה הכל ומקבל בלבו דאגה נותן שאינו מי אשר הוא, העולם בבריאת עולם

 מעליו. סר כחו אין אז הרי

 בכוונה המזון ברכת

 שבירך מי שכל לפי בבהמ"ז, אין למה מצאתי" וז"ל כותב א'( קפ"ה, )או"ח היטב בבאר

 ובכבוד בריוח לו מצויין ומזונותיו וכו' קצף ולא אף לא בו שולט אין בכוונה, המזון ברכת

 לילדים המלחמה לפני זצ"ל שפירא הגר"מ שגילה מה בזה ידוע לאנפ וסיפור ".ימיו כל

 המלחמה הימי הגיע וכאשר המזון, בברכת ביותר הזהיר מהילדים ואחד זו, סגולה אודות

 בנסי ניצל והיה ימיו, כל ובכבוד בריוח מזונותיו לו שהיה במטבח, עבודה קיבל לאושוויץ,

 נסים.

 מסעות מ"ב אמירת

 שנסעו מסעות המ"ב סדר הם "אלו וז"ל ליעקב האמת שכתב מה עוד לציין יש והנה

 קריאת מסוגל כך שכל ז"ל המקובלים וכתבו מואב, ערבות עד ממצרים ישראל בני

 מידי ב"מ מגפה בזמן בתיבה תיבה באות אות האדם אותם קורא שאם האלו המסעות

 שום בו וטישל ולא וממגפה מדבר וניצול נשמר שיהא הוא מובטח בהתמדה ביומו יום

 מאסטופולי שמשון מוהר"ר הק' הרב והזכירו הפליאה בספר הובא זה ומאמר רע, פגע

 מסעי(. )פ' חותם בפתוחי והובא עכ"ל, מוסר, ובשבט ז"ל

 הבידוד עבודת

 זי"ע חיים החפץ דברי שעבר בשבוע הבאנו מקיים.. ונאה דורש נאה להיות והנה

זֶּ " ז'( פרק התבונה )שער הלשון בשמירת ְלֹמד יוַכל הומִּ ל לִּ ם, כָּ דָּ יךְ  ֵאיךְ  אָּ רִּ עָּ ל שֶּ ד כָּ חָּ  אֶּ

ֵאל ְשרָּ יִּ ים ְלעֹוֵרר מִּ ְפֵני ַרֲחמִּ דֹוש לִּ רוךְ  ַהףָּ ֵאל.." ַעל הוא בָּ ְשרָּ  בדברי מצינו נפלא יסוד הרי יִּ

 הוא עשו, של מזרעו עמלק של כחו כל והנה וז"ל ב( דרוש - שני )חלק מדבש, היערת

 מי וא"כ קט"ו[, רמז ח"א ]ילק"ש כנודע כבוד בו נהג שמאוד ליצחק, אב כיבוד של זכות

 – )ואגב פקפוק, בלי כיבוד של זו מצוה כן גם לו שתהיה צריך וכוחו, זכותו לבטל שיבוא

 שיש גבר זה הוא ומי ע"ש( בזה, כוחם שמבטל ויצא ר""פ אלימלך הנועם לדברי לציין יש

 עד דהוא, בכל אביו בכבוד פוגם יהיה ולא מפשע שחף הוא ומי בשלימות, זו מצוה בידו

 סיפוק היה שלא מצטערת תמיד היתה והיא כלל, ואם אב לה שאין אסתר הדסה שבאתה

 ,השלימות בתכלית אותה קיימה כאילו לצדקה לה יחשב כן אם כיבוד, מצות לקיים בידה

 עשו של בנו - מןלה להכניע ולכך עשו, של זרעו נגד לקום כיבוד מצות ג"כ בידה יש וא"כ

 יסוד למדים נמצינו עכ"ד. ואם, מאב יתומה שהיתה אסתר, הוצרך - בידו כבוד שזכות
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 המצב הנורא! דברי חז"ל עצות והדרכות מספה"ק לאור
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פהעמוד 

 וכל בציבור, ללמוד בידו ואין במנין, להתפלל בידו שאין מצטער שהאדם בזה כי גדול,

 נחשב שיהיה ישראל כלל זכתה אדרבא, הרי וכו' אחרים בפגישת התלויים המצוות

 בשלימות!! אלו תמצוו מקיימים כאילו

 לבידוד זי"ע אלימלך הנועם הדרכת

 – משפטים בפרשת זי"ע, אלימלך הנועם בדברי מאד המעוררים בדברים ונסיים

 כסותה הוא כי" כאן הפירוש "והוא לשונו וזה הבידוד... בעבודת ברורה הדרכה שמדריך

 בבדידות ילך פירוש "לבדו" העבירות. "יכוסו" זה ידי שעל התשובה העיקר פירוש "לבדו

 ויבכה הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני חטא איך לבו, אל וישים הבית, בזויות

 וככה לכסלה, עוד ישוב שלא עצמו על ולקבל גמורה, בחרטה עונותיו על שליש בדמעות

 אכי"ר – בזה" העונות מכסה הוא יתברך השם בעזרת ובודאי תמיד, יום בכל יעשה

 השופר... קול לשמוע אמנם שנזכהו טובות בשורות שנשמע

  



 

למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 'וביום השבת' 'והשולחן כהלכתו' ו'המועדים כהלכתם', רב ביהכנ"ס בני 

 הישיבות וביהכנ"ס היכל יוסף שלום רמב"ש ג'

 חומר הרדמה בטעם דובדבן
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 פועמוד 

 ס"מח ,ווייל מאיר ישראל הרב / ספק הסר למען

 ו'המועדים כהלכתו' 'והשולחן השבת' 'וביום

 וביהכנ"ס הישיבות בני ביהכנ"ס רב כהלכתם',

 ג' רמב"ש שלום יוסף היכל
 במטבח והכלים המאכלים כשרות בענייני שאלות

 דובדבן בטעם הרדמה חומר

 טעם קצת בו שיש הרדמה חומר ג'ל מורח שהוא לב שמתי שיניים פארו אצל בביקור

 חששות בו אין האם דובדבן, בטעם הוא ג'ל[ ]הוריקן שהחומר ראיתי הזריקה, לפני

 כשרות?

 אם גם כך, עשה ואם הזריקה, אחרי מיד היטב הפה את לשטוף להקפיד צריך תשובה:

 .טואיסור בזה אין משהו נבלע זאת בכל

* 

 

 

                                                

 
ים לו מעט חומרי טעם כדי שיהיה מורגש בפה טעם טוב. בג'ל ההרדמה רוב החומר פגום ומר מאוד אלא שמוסיפ טו

י"ח,  -והנה, לגבי שאר החומרים הפגומים ודאי אין צריך הכשר כמו שהבאנו בהשולחן כהלכתו ]סי' ח' סעי' י"ז

עי"ש[ בשם הפוסקים, ועי' גם רמ"א בסוף סי' קל"ד לגבי דיו שמכניסים לפה ולא מתכוונים לאוכלו שמותר ואין זה 

 חשביה.נחשב א

ולגבי חומרי הטעם, נראה שלמעשה אחרי שעירבו אותם עם שאר החומרים, עכשיו הם במצב של נפסל לאכילת 

 אדם, ונחלקו הפוסקים בדין מאכל שהוא טוב מצד עצמו אלא מפני שעירבו אותו עם דברים מרים לכן נפסל טעמו,

אבל אם  -תר להשתמש בו באופן שאין אחשביההחוו"ד ]סי' ק"ג ביאורים סק"א[ כתב שגם זה נחשב נפסל ויהיה מו

יחזור ויפריד את הטעם הפגום א"כ חזר ותיקנו, וכן משמע בחזו"א או"ח סי' קט"ז סק"ח, אבל בשו"ת דברי מלכיאל 

]ח"ד סי' כ"ב אות ו[ אוסר, ועי' קובץ תשובות ]ח"א סי' מ"ט[ שהביא מחלוקת האחרונים בנידון זה ובנידון איסור 

וגמו שאפשר להפרידו ע"י חומרים כימיים ]וכמה פעמים היה חושש להחמיר בזה ובפרט לענין מעורב בדבר הפ

 פסח, ואכמ"ל[.

והנה, הנקה"כ בסוף סי' צ"ה אוסר סבון מפני הרכיבים הטובים המעורבים בו אע"פ שבדרך כלל סבון הוא פגום ]עי' 

יירי שומן שהם עצמם נפגמים מהאפר הפגום לבין ריש סי' צ"ח שסבון הוא פגום, ועי' לקמן הע' ס"ב[, ומחלק בין ש

לב בסבון שהוא עצמו לא נפגם אלא שבסופו של דבר אין הטעם של הסבון טוב מפני שיש בו גם חומרים פגומים  חֶׁ

]גם בחכ"א כלל מ"ה סי"ז נראה שהבין כך את החילוק, וגם בערוה"ש שם סכ"ד מבו' כעי"ז[, וא"כ תלוי כך שאם 

והתקלקל מהדברים הפוגמים דעתו להקל ואם האיסור מצד עצמו לא נפגם אלא שהדבר לא האיסור עצמו נפגם 

ראוי לאכילה כי מעורב בו חומרים פגומים, ועי' יד אפרים ופמ"ג שם שכתבו שאם הסבון מקולקל מאוד גם הש"ך 

 יודה להיתר.

שיבלע מהחומר, והרי אינו ואם ישטוף את הפה היטב מיד לאחר הזריקה יש לצרף את הצד שאין זה פסיק רישא 

מתכוון מותר בכל האיסורים כמש"כ התוס' בשבת דף קי: ד"ה תלמוד ]ועי' ר"ן חולין דף ק. סוד"ה אמר רב וע"ז דף 

 מח: ד"ה היתה[, ואמנם פס"ר דלא ניחא ליה אסור בשאר איסורים כמבו' במשנ"ב סי' ש"כ סקנ"ג.

הסתפק אם דין זה שייך גם בדבר מאוס ]עי' פמ"ג בפתיחה ואף שהמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה, יש ל

והביאו הבאה"ל בסי' תע"ה, ד' ד"ה כגון, ואמרי בינה הל' בו"ח סוף אות ד ומנחת שלמה ח"א  -כוללת ח"ג אות ה

 עמ' לו[.
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 כהבהל שאלה

 ניסן חודש לפני האילנות ברכת

 האילנות? ברכת לברך יכול האם ניסן, חדש לפני אילנות שרואה מי

 שניה פעם לברך יכול אם הפוסקים נחלקו בירך, לא ואם מיד, לברך וחייב כן, תשובה:

 .טזלברך יכול ולמעשה כשרואה,

                                                

 
, המשנ"ב ]סי' רכ"ו סק"א[ הביא בשם האחרונים ]א"ר סק"א בשם ספר צידה לדרך מאמר א כלל ג, חת"ס בגליון טז

מחה"ש סק"א, חיי אדם כלל ס"ג ס"ב, באה"ט סק"א, שד"ח פאת השדה מערכת ברכות סי' ב'[ שהיוצא 'בימי ניסן', 

לאו דוקא, אלא בכל תאריך שהוא רואה את האילנות צריך לברך. וכבר בראשונים ]ריטב"א ר"ה דף יא:[ כתבו כן. 

 ואמנם החיד"א כתב שעל פי הקבלה יש לברך דוקא בחודש ניסן.

 הנה, יש לדון האם מי שראה את האילנות ולא בירך יכול לברך פעם שניה.ו

ובמשנ"ב ]שם סק"ה[ הביא בשם שו"ת מהרי"ל ]סי' קמ"ג[ שיכול לברך, ובשעה"צ ]שם סק"ג[ הביא שאף שמחצית 

השקל כתב שלכאורה לדידן שלא מברכים שהחיינו על אכילת פרי חדש אם בפעם ראשונה שאכל לא בירך, ורק 

ראה את הפירות ולא בירך אז מברכים לדידן כי אנחנו מברכים על האכילה ולא על הראיה, א"כ גם על ראיה אם 

 שניה של האילנות לא נוכל לברך, ומסיים שמדברי הא"ר משמע שכן יברך גם אם לא בירך בראיה ראשונה.

ת ברכת האילנות לברכת והנה, הכרעת המשנ"ב צריכה הבנה לקטנים שכמונו, ובפרט שהרבה אחרונים דימו א

שהחיינו, כן כתבו החיי אדם ]כלל ס"ג ס"א ובנשמ"א שם[ וספר החיים לגר"ש קלוגר זצ"ל ]שם[ ומחה"ש ]סי' רכ"ו[ 

וקיצור שו"ע כלל ס' ס"א, והרי לגבי ברכת שהחיינו הכרעת המשנ"ב ]סי' רכ"ה סקי"ג[ שאם אכל פרי חדש ולא 

פרי אחר, וא"כ מה טעם פסק לברך ברכת האילנות גם אחרי שראה כבר בירך עליו אינו יכול לברך שהחיינו על 

 אילנות חדשים. ועי' הליכות שלמה תפילה עמ' רפט שהתקשה בסתירת המשנ"ב.

וביותר, הרי מקורו של המשנ"ב הוא מהרי"ל בתשובה ]סי' קמ"ג[, והוא עצמו נשאל לגבי ברכת שהחיינו למי שכבר 

ב שכיון שמצינו בברכת האילנות שיכול לברך גם אם ראה אילנות ולא בירך ראה פרי חדש ולא בירך עליו וכת

וכל מה  -עליהם א"כ הכי נמי יכול לברך על פרי חדש, והרי בדין הזה עצמו המשנ"ב הכריע שאינו יכול לברך

כל שמברך זה רק לדידן שאנחנו מברכים על האכילה גם אחרי הראיה אבל אם אכל פרי ולא בירך עליו א"כ לא יו

לברך שוב וכשיטת שו"ת הרדב"ז ]ח"א סי' שי"ט[ המובאת במג"א שם ]סק"ט[, כן כ' המשנ"ב בסי' רכ"ה ]סקי"ג[ 

וכ"כ בשעה"צ שם ]סקט"ו[ שלשיטת מהרי"ל גם אם אכל את הפרי ולא בירך יכול לברך בפעם השניה שאכל אבל 

יה שניה ולא באכילה שניה אלא שאנחנו אנחנו חוששים לשיטת הרדב"ז המובאת במג"א שאינו יכול לברך לא ברא

 מברכים על האכילה ולא על הראיה לכן גם אם לא בירך אחרי כמה פעמים שראה עיין יכול לברך על האכילה.

עוד יש להבין שהבאה"ל בסי' רי"ח ]סעי' א' ד"ה במקום[ כותב לגבי מי שראה ים ולא בירך עליו עושה מעשה 

ים בראיה אחרת עד אחרי ל' יום, וביאר טעמו ע"פ המג"א בסי' רכ"ה סק"ט בראשית שאינו יכול לברך שוב על ה

שהביא את הרדב"ז הנ"ל שאם ראה את הפירות ולא בירך אינו יכול לברך שוב וכל מה שאנחנו מברכים זה מפני 

שאנחנו מברכים על האכילה אבל אם היינו מברכים על הראיה א"כ לאנוכל לברך שוב אם ראה ולא בירך, 

 שיא מתעצמת יותר א"כ מה טעם בברכת האילנות התיר לברך שוב אחרי שראה פעם אחת ולא בירך.והקו

והעולה על כולם הוא שהמעיין בדברי הא"ר יתקשה למצוא מהיכן מצא המשנ"ב שפסק לברך פעם שניה אפילו 

ז[ שגם בברכת למ"ד שסובר שבברכת שהחיינו אינו מברך פעם שניה, ראשית, הא"ר עצמו דעתו ]סי' רכ"ה סק"

שהחיינו יברך פעם שניה גם אם ראה או אכל ולא בירך, ושנית, הרי הא"ר גם כן דימה קצת את ברכת האילנות 

לברכת שהחיינו, ורק כתב שהסברא נותנת שאם לא ראה פעם אחת את האילנות יכול לברך יותר מאם לא ראה 

אחר, והוא( אלא שיטת הטור שאם הפירות התחילו וכוונתו ליישב את הטור והמרדכי שאינם חולקים )לגבי נידון 

לגדול לא יברך שוב ושיטת המרדכי שיכול לברך גם אם כבר גדלו הפירות, וכתב הא"ר ]שם ...[ שאפשר לומר דלא 

פליגי אלא שהטור דיבר באופן שראה כבר פעם אחת את הפריחה ולא בירך ולכן לא יברך כשגדלו הפירות 

ראה עד שגדלו הפירות שאז יכול לברך, ואף שהפרישה כתב שאם נדמה לשהחיינו הרי והמרדכי מיירי באופן שלא 

יכול לברך גם בראיה שניה מכל מקום יש יותר סברא לברך כשלא ראה יותר מאם כן ראה, אבל לכאורה כל זה רק 

יברך שוב  לפי השיטות שבברכת שהחיינו מברכים שוב אם לא בירך, אבל לדידן דנקטינן כהרדב"ז וכהמג"א שלא

שהחיינו א"כ למה ברכת האילנות כן מברכים, והיכן מצא המשנ"ב בא"ר שדבריו גם לפי מאן דס"ל שלא יברכו 

 שהחיינו.

ובמהרי"ל שהוא מקורו של המשנ"ב מפורש שגם ברכת האילנות הברכה על השמחה ואינה ברכת השבח על 

שלא יברכו בפעם שניה אחרי שכבר ראה פעם  הבריאה כמו ברכת הלבנה שלא שייך בה שמחה ולא שייך לדון בה

 אחת.
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 ואולי יש ליישב את הדברים בהקדם ב' הקדמות.

הקדמה א, הא"ר שם הוסיף וכתב שאם ראה את הפריחה ולא בירך ואח"כ ראה שכבר גדלו הפירות לא יברך כי 

 'כבר ראהו בשמחתו יותר', ואם לא ראה את הפריחה יכול לברך ודייק כן מלשון מהרי"ל.

ולשון מהרי"ל הוא )לגבי ברכת שהחיינו( שכתבת שלא יברך וכו' לא ידענא מאין דקדקת זה אלא אדרבה נ"ל למאן 

דנפק ביומי ניסן וחזי אילנא כו' דאי לא בירך בזימנא קמא מברך בתר הכי וכל זמן שלא גדלו הפירות וטעמא משום 

 כך דאותה שמחה עדיין קיימא הכי נמי לא שנא.

להתיר לברך שוב הוא מפני שהשמחה נשארה עדיין, וה"נ לגבי שהחיינו טעמו כך, וכתב הא"ר שאם כלומר, טעמו 

גדל שוב כבר אזיל השמחה הראשונה, ואולי כוונתו כעין כל המועדים יתבטלו מכח שיהיה יותר שמחה מדבר גדול 

 עד כדי שהשמחה הראשונה כבר אין לה משמעות.

סוכות, מפורש בגמ' ]סוכה דף מז: ועירובין דף מ:[ שאם לא בירך בלילה הקדמה ב, לגבי ברכת שהחיינו בחג ה

הראשון יכול לברך כל ימי החג, ונפסק להלכה במג"א ובחק יעקב ובמשנ"ב ריש סי' תע"ג ובמג"א ובמשנ"ב ריש סי' 

 תרמ"ג. ובמנ"ח מצוה ש' תמה למה הושמט הדין מהרמב"ם ומהשו"ע.

' תרע"ו, א'[ לגבי ברכת שהחיינו על נרות חנוכה שפסק בשו"ע שאם לא בירך ודומה לזה כתב הגרעק"א ]בגליון סי

ביום הראשון יברך בימים הבאים ואפילו אחרי שהדליק, וביאר דלא דמי לברכת שהחיינו שהברכה על השמחה 

ואם כבר אכל מהפרי 'כבר עבר השמחה של התחדשות הפרי ולא מקרי עוד אצלו ענין חדש, אבל הכא לא שייך 

 '.כן

והנה, לגבי ברכת שהחיינו על לולב, אם לא בירך בפעם הראשונה שנטל כתב הפמ"ג ]סי' תרס"ב במ"ז סק"א[ שלא 

יברך בפעם השניה שנטל, והשעה"צ ]שם סק"ד[ חלק עליו רק מטעם שכל יום הוא מצוה בפני עצמה שהרי בלילות 

ו ]אמנם עי' משנ"ב סי' תרנ"א סקכ"ט בשם אי אפשר ליטול לולב, ונראה שבעיקרון הסכים לדבריו לולי סברא ז

הח"א שיברך ומקור הח"א הוא גם מנר חנוכה וכתב שאף שיש לחלק נראה לו לדמות, וצ"ע[, ותמוה איך לא הזכירו 

 שלכאורה יש גמרא מפורשת שאפשר לברך בשאר הימים אם לא בירך ביום הראשון.

ו שלו הוא משום עצם הדבר המשמח לבין דבר שמצד ויש לבאר הדבר, שיש הבדל גדול בין דבר שברכת השהחיינ

 עצמו אינו בהכרח משמח וכל מה שמברכים עליו שהחיינו הוא החידוש אחרי זמן ארוך שלא היה לפנינו.

למשל, האם פרי הוא דבר משמח בעצם? לכאורה לא, שהרי לא מצינו שיש בו שמחה מצד עצמו, אלא שאם שנה 

 גורם התפעלות ושמחה.שלימה לא ראהו א"כ החידוש הוא ה

והכי נמי יש הבדל גדול בין ברכת שהחיינו של המועדים שיש בהם שמחה בעצם ולא רק בגלל החידוש שלהם, לבין 

ברכת שהחיינו על נטילת לולב או שאר מצוות שאין בהם בהכרח שמחה בעצם אלא הברכה היא מחמת התפעלות 

 ת המגיעות מזמן לזמן.החידוש, ולכן נתקנה בהם ברכת שהחיינו רק על מצוו

ולכן, בברכת שהחיינו של המועדים, פשוט בגמ' ובפוסקים שיברך שהחיינו גם בשאר הימים כי השמחה קיימת 

עדיין וכלשונו של המהרי"ל וכעי"ז בא"ר, והיינו משום שיש בהם שמחה בעצם, אבל בברכת לולב אין בהכרח 

ירכו עליו ולכן יתכן שאם לא בירך מיד כבר אין לו את שמחה בעצם אלא רק מצד החידוש אחרי זמן ארוך שלא ב

שמחת החידוש ולא יברך בפעם שניה ]והטעם שיברך בכל זאת מפני שבכל יום יש מצוה חדשה ויש לו שמחה 

מהחידוש הנוסף שהמצוה התחדשה שוב וזה מספיק לברך שהחיינו[. ובחנוכה ג"כ מברך שהחיינו על עצם היום 

 אחרי ההדלקה ולכן פשוט שיברך גם בפעם שניה.שהרי לגרעק"א יברך גם 

וי"ל שזו שיטת המשנ"ב, שברכת שהחיינו על הפירות היא מחמת שמחת החידוש, ולכן אם כבר ראה או אכל שיטת 

הרדב"ז והמג"א שלא יברך שוב כי השמחה כבר ירדה ממנו שהרי הפרי בעצם אינו משמח בהכרח והרי פרי ישן 

, אבל בברכת האילנות יש שמחה בעצם התחדשות הפריחה והשמחה הזאת נשארת אינו מעורר התפעלות ושמחה

 גם אחרי ראיה ראשונה וכלשון מהרי"ל והא"ר שהשמחה עדיין קיימת.

ודייק המשנ"ב שלשון המהרי"ל הוא להוכיח מברכת האילנות לברכת שהחיינו, אבל גם מי שחולק על ברכת 

ת האילנות ששם השמחה היא מעצם הפריחה ולא מההתחדשות שהחיינו משום שהשמחה כבר פגה, יסכים לברכ

 והשמחה הזאת נשארת גם בהמשך ולא פגה כי היא שמחה מעצם הדבר ולא מהחידוש שלו.

והדיוק בא"ר הוא לענ"ד ממה שכתב שאם ראה את הפריחה ואח"כ התחילו הפירות לגדול לא יברך כי כבר 'ראהו 

שיש בו שמחה בעצם הפריחה ועל זה שייך לומר שאם כבר התחייב  בשמחתו יותר', וסברא זו שייכת רק בדבר

בברכה ועכשיו החיוב ההוא הראשון כבר לא משמח אותו א"כ לא יברך כלל, אבל בברכת שהחיינו הרי המחייב 

אינו עצם הפרי אלא החידוש שלו ובזה לא שייך  לומר שלא יברך אם ראהו בשמחתו יותר כי מראש הברכה לא 

י אלא על החידוש והחידוש הזה קיים בצורה קצת יותר גדולה, ובאמת הרי אנחנו לא מברכים על היתה על הפר

הראיה אלא על האכילה, ולפי הא"ר נאמר שכבר נהנה ממנו יותר באכילה מאשר בראיה ולא נוכל לברך על 

ראהו בשמחתו  האכילה כלל, אלא בודאי סברא זו שייכת רק בדבר שהברכה עליו בעצם ועל זה שייך לומר שאם

יותר כבר בטל החיוב ]כעין כל המועדים יתבטלו כי תהיה שמחה גדולה יותר וכנ"ל[ אבל אם הדבר מצד עצמו לא 

משמח כלל אלא רק החידוש א"כ מה שגדל יותר לא הפחית את השמחה מהחידוש כי מראש הברכה לא היתה על 

 וזה לא משתנה אם גדל יותר. הדבר עצמו אלא על החידוש שנתחדש לראותו אחרי הפסקה ארוכה
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 השאלה. פרטי כל את לפרט מאוד חשוב

  

                                                                                                                                                                         

 
ולגבי ראיית ים גם כן הברכה היא רק מהתפעלות הראיה אחרי זמן רב שלא ראה ולכן אם ראה ולא בירך כתב 

 הבאה"ל שלא יברך עד ל' יום נוספים.

ולגבי בריות משונות יש להסתפק אם ראה פעם ראשונה ולא בירך, ובחיי אדם ]כלל ס"ג ס"טא[ כתב שלא יברך, 

ח"א לשיטתו שהוא דימה את ברכת האילנות לשהחיינו וכתב שבשניהם לא יברך עוד, אבל לפי המשנ"ב אבל ה

 שיש חילוק ביניהם, יל"ע האם הברכה בהם היא על החידוש או שהם מצריכים ברכה בעצם הדבר.

רחים, ומ"מ כל זה בדיעבד אם לא בירך, אבל לכתחילה ודאי הדבר הנכון הוא לברך מיד כשרואה אילנות פו

והחושש לדברי הקבלה ]שגם הם אינם מוסכמים, ואכמ"ל[ ימנע מלראות אילנות פורחים עד ראש חודש ניסן, אבל 

 אם ראה, יברך מיד, ובפרט שלהרבה אחרונים אם רואה ואינו מברך אינו יכול לברך שוב וכנ"ל.

 יחה עד אז.ומה שמצינו שגדולי הדורות בירכו בר"ח ניסן, היינו מפני שכנראה לא ראו פר
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 צעמוד 

 הספרים סדרת מחבר זרביב, פנחס הרב / למעשה

 יצחק' 'לב התורני המרכז ומרבני 'למעשה',

 אשדוד

 עצמם בכוחות ואמון לעמ"י נכבדות לתת המשכן מטרת

ל יָֹּבאוו יש כָּ ר אִּ אוֹ  ֲאשֶּ בוֹ  ְנשָּ  כא( לה,) לִּ

 העגל. חטא את מתקן זה ואיך המשכן תבבניי המטרה מה צ"ב הקדמה

 זמן הרבה מעמד להחזיק שיוכלו בעצמם, אמון חוסר להם היה כי נוצר העגל חטא אלא

 את שיקבלו כדי תכגיגי ההר את עליהם לכפות צריך שהיה הסיבה שזה גבוה, במצב

 ולכן זמן, לאורך בזה לעמוד כלויו שלא פחדו ונשמע, נעשה שאמרו למרות כי התורה.

 לרמוז שבא לבאר )ואפשר כגיגית. ההר את עליהם שכפה עד התורה את לקבל סירבו

 שכידוע לחץ במצבי גם מעמד להחזיק תוכלו שלכם החיים היא שהתורה תרגישו שאם

 שמח האור את הספיד פענח שהצפנת מה וזה נעלמים, כוחות מגלה לחץ במצבי האדם

 כזו בצורה למד ולכן משריפה להינצל שעומד מי כמו התורה על להוט היה חייו שכל

 טובה(.

 וכמו נכבדות, חוסר עם היו במצרים היו שכאשר עצמי, ואמון נכבדות מחוסר נובע וזה

 שתהיה כדי המלכות בבית משה שיגדל השם סבב אולי' (ג ב שמות) עזרא אבןה שכתב

 בבית להיות ורגילה שפלה תהיה ולא והרגילות הלימוד בדרך העליונה במדרגה נפשו

 .'עבדים

 םהלויי את פטר הוא ולכן להשפילם לפרעה מיוחדת מטרה שהיה בזה שהארכנו וכמו

 תשפ( שמות באספקלריא מש"כ )עי' מהשיעבוד

 בפרשתינו שהרי יכולים הם יודעים היו לא שהם מה שגם ללמדם המשכן בא זה ועל

 את לעשות איך אחד כל ידעו מנין ב"וצ כא( )לה ליבו' נשאו אשר איש כל 'ויבואו כתוב

 אבני בונים שהיו אלו, למלאכות התאמן או למד לא מהם אחד אף הריש מלאכתו.

 אטו אלו, עבודות לעשות שיכולים ואמרו רבינו משה אל נגשו ואיך לפרעה. מסכנות

 עסקינן. בשופטני

 העושים החכמים על - לבו נשאו אשר איש כל ויבאו"כא( )לה, ן"רמבה כתב אלא

 וטעם ,נדיבות בהם יזכיר אבל ,לב נשיאות המתנדבים על מצינו לא כי ,כן יאמר במלאכה

 האלה המלאכות את שלמד בהם היה לא כי ,המלאכה אל לקרבה ,לבו נשאו אשר

 בדרכי לבו ויגבה ,כן לעשות שידע בטבעו מצא אבל ,כלל ידיו בהן שאימן מי או ,ממלמד

 .דובר אדני אשר כל אעשה אני לו לאמר משה לפני לבא 'ה
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 ברמב"ן הרחבה

 ויקהל באספקלריא )הו"ד שליט"א רבינוביץ שרגא יהושפט הרב של מאמר וראיתי

 דברים שניש עולה הרמב"ן ןלשו מדקדוק' וז"ל הרמב"ן בדברי יפה דקדוק שכתב תשע"ט(

 .כאן והי

 "כן עשותל שידע בטבעו מצא אבל" אלו, מלאכות לעשות כלל למדו שלא אף א.

 אמונה ואותה לעשות. יכול "אני" בעצמו מאמין אחד אותו הינם, הדברים ראשית

 כלל ןהיכמ המשכן, מעובדי להיות מהם בקשו לא שהרי נקודה, עוד בה יש עצמו בכוחות

 ביכולת עצמו בערך מכיר כשאדם אלא ".לעשות יכול אני" מהם אחד של בדעתו עלה

 את להוציא הרצון בו עולה מיד לעשות, כלל נתבקש שלא אף הכלל, למען לעשות

 וכדלהלן. הפועל אל מהכח כוחותיו

 השני, השלב את יש בכוחות, האמונה לאחר ".משה אל לבוא 'ה בדרכי לבו ויגבה" ב.

 הוא הפועל. אל מהכח יצאה אלא האדם, של בראשו רק נשארה לא היוזמה "הביצוע".

 הלכה כוחתיו את מוציא הוא לאא ,"בעצמו להאמין" לאדם די לא משה אל הולך

 מה ,הפועל אל מהכח כוחותיו את וציאמ אינו אם כוחות בו שיש שאדם ומכאן .למעשה

 .ק"ודו בו שיש האמונה שווה

 כתב "היוזם" על הרמב"ן דברי על הללו. הרמב"ן דברי בביאור על לדברים כהשלמה

 העשירים כל עולם ריבאדי תסתכל אם ל"וז ל"וז תורה, דעת בספרו ממיר ירוחם רבינו

 חסר איש הכבירה ליזמתם הודוה רק אם כי עלייתם לשיא באו ככולם רובם הנה הגדולים

 בחון יזמה בעל איש באדם הוא מובהק סימן על אל לעלות אופן בשום לו יתכן לא יזמה

 אינו ואם יגיעו ההר ראש אל לעלות והמעפילים הוא הגדולים חומר ממין הוא כי ומודע

 שהוא סימן "יוזם" אדם .הוא והננסים השפלים ממין הוא כי ודאי תבחן אז כי יזמה בעל

 ההר. לראש יגיע ימשיך ואם הגדולים, האנשים מן

 סבלות תחת שהיו אף ,המשכן חכמי של "היוזמה" גודל שבעתיים עולה ומעתה

 הם שיכולים וביכולתם העצמי בערך ההכרה את לקעקע העבדות הצליחה לא מצריים

 מלכי "מאן ישראל מחכמי היותם המשכן חכמי בזה, והביאור . המשכן למען להועיל

 המלכות כח החכמים, אצל הוא קיים אלא רבינו, במשה רק קיים אינו המלכות כח רבנן",

 כוחות יש אחד "ובכל כוחותיו, בערך היודע איש של כח שבהם, העצמי בערך הכרה הוא

 את להעריך יודע הוא הכוחות, את לקעקע תהעבדו ביכולת אין כך, כשהדברים ".גדולים

 הכלל. למען ולעשות ליזום המוביל דבר כוחו,

 והענין" וז"ל: ב(, לא )שמות בחיי ינורב דברי הם זו, ביוזמה נוספת נקודה להוסיף ויש

 ,בעולם אומנות בשום ושלם בקי שיהיה אדם שום בישראל שימצא בטבע אפשר היה שלא

 היה ולא ,ובלבנים בחומר ומלומדים פרך בעבודת במצרים משועבדים היו שישראל לפי

 למדו ולא אותה ראו לא כי ,דקה מלאכה בשום בקי שיהיה אדם שום בהם שימצא ראוי

 במלאכה ובקי חכם בהם היה ואילו ,בזה ידיו את שאמן בהם אחד ולא ,ממלמד אותה

 אחד בהם יהיה וכאשר ,והלבנה החומר במלאכת בהתעסקו שישכחנה ראוי היה אחת
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 :כלם האומניות בכל ושלם בקי היה אם ש"וכ ,ויפה דקה אחת באומנות ובקי שלם חכם

 ,גדול פלא זה הנה ,ואורג ורוקם וחושב עץ ובחרושת אבן ובחרושת ובנחשת ובזהב בכסף

 .בבצלאל נמצא זה כל ,ובדעת ובתבונה בחכמה שלם שיהיה ועוד

 היה למד. לא שמעולם דברים עשותל ביכולתו אדם האמיןש ן"הרמב דברי אחר ונמצא

 ולעשות. לפעול בכוחותיהם להאמין אנשים של םעוצמת התכהש רק לא נוסף, פלא כאן

 שלא לגרום אמורה היתה גסות בעבודות בעבדות ההתעסקות עצם פלא, גם כאן היה

 זאת להשכיח אמורה היתה העבדות בכוחם היה אם ואם דקות, בעבודות להתעסק יוכלו

 עכ"ד. הגבוהה. קומותם את להנמיך הצליחה לא העבדות רה.ק לא זה אך

 לעשות שביכולתו החצי חשיבות– בדווקא השקל מחצית

 הו"ד) ליכטנשטיין מאיר הרב שכתב וכמו השקל במחצית גם שהיה הענין וזה

 על ברוהע כל יתנו זה" יג( ל, )שמות בתורה קוראים אנו וכך תשע"ט( ויקהל באספקלריא

 ".לה' תרומה השקל מחצית ,השקל גרה עשרים ,הקדש בשקל השקל מחצית ,דיםוהפק

 לתרום, צריך כמה לדעת בשביל ואם השלם, השקל הוא כמה הוזכר מדוע להבין וצריך

 דווקא ענין שיש בפסוק רואים אלא השקל', מחצית גרה 'עשרה לומר היה די הרי

 השקל. של בחצי – ב'מחצית'

 רצון )אמרי זי"ע זצוקללה"ה מאמשינוב לוםש שמעון רבי הרה"ק כך על אומר אלא

 נדרש אינו שהוא ה', בעבודת מהאדם שנדרש מה על כאן לרמז בא שהכתוב קנג( ע' ח"א

 אמרו כך שהרי מהתחלה, יותר לעשות יכול לא האדם באמת שהרי מחצי, יותר לעשות

 האדם לש העצמיים בכוחותיו ואין לו', יכול אין עוזרו הקב"ה 'אלמלא ע"ב( נב )סוכה

 מעט, עצמו את שירים "לה 'תרומה רק היא מהאדם הדרישה כן ועל מכך. יותר לעשות

 בידו. יצליח ה' וחפץ ע"א(, קד )שבת בידו' מסייעים ליטהר 'הבא ואז קצת, מעצמו שיצא

 ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר" טו( )שם התורה ציווי בהמשך שרמוז גם והוא

 ה'. בעבודת הולך 'עשיר', הוא האדם לפעמים כי ", ה' תרומת את לתת השקל ממחצית

 אומרים כך ועל טוב. למדתי אני טוב, התפללתי אני מכוחו, הגיע שהכל חושב הוא ואז

 שהצליח מה מחצי, יותר עשית לא שלך בכוחות שאתה לך תדע – ירבה' לא 'העשיר לו

 'אין עני, הוא דםהא ולפעמים להתגאות. לך מה כן ועל שלך, של מהכוח לא זה בסוף לך

 מסוגל אני וכי ה', את לעבוד יכול אני 'איך מעצמו, שבור מרגיש הוא בדעת', אלא עני

 לא 'והדל לו אומרים כך ועל שצריך'. כמו להתפלל יכול אני וכי שצריך, כמו ללמוד

 מה את לעשות ה', את לעבוד רוצה שאת מלהחליט יותר צריך לא אתה ימעיט',

 עלי'. גומר ל-ו'ק לו, תשאיר השאר ואת שבכוחך, מה את תולעשו רוצה, שהרבש"ע

 עכ"ד.

 המשכן על שיש שאלות כמה כ"ג נישב ז"ולפי

 מה ב"וצ ,לשמי ,לי י"וברש (ב,כה שמות) תרומה לי וייקחו ישראל בני אל דבר .א

 .המצוות משאר יותר לשמה שהצטווינו המשכן לבנית בתרומה המיוחד

 .המשכן בעשיית התכלית מה צ"ב (ח ,כה שמות) םבתוכ ושכנתי מקדש לי ועשו .ב
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 .משכן צריכים היו לא העגל חטא בלי למה .ג

 ,העגל מעשה על ה"הקב להם שוויתר לישראל עדות הוא נבחר המשכן דווקא למה .ד

 .אחרת מצווה כל ולא (.ב ,לח שמות י"רש)

 לכן ',הל םשייכות את ולהדגיש י"עמ את ולרומם דגש לתת שבא מיושב האמור ולפי

 וזה לה', שיכותם את להדגיש שבא כיון לשמי. לי צריך למה המיוחד הדגש מובן

 מבקש וכביכול איתם, שוכן שה' עמ"י רוממות את להחדיר המשכן, בעשית התכלית

 עמכם, שאגור קטן קיטון לי עשו

 ההיפוך וזה תרוממו שזה מפני ה' להם שויתר לישראל עדות הוא המשכן דווקא ולכן

 היות זה במישהו משקיע אדם ואם החטא, סיבת את לעקור היא לחטא שהתיקון מהעגל.

 תקנה. לו ויש מזה. לצאת יכול שהוא מאמין והוא

 מעשה על לישראל ה' רשווית אמרו אחד מצד שקשה קושיא עוד בלייש יש )ובזה

 פוקדי וביום שכתוב כמו העגל מפורענות בו שאין דור לך שאין אומרים שני ומצד העגל

 ופקדתי.

 חדש עמ"י ויעמיד ישמידם וה' כלל תקנה להם יהיה שלא א. בעגל היו גזירות שני אלא

 יענישם שה' ב. רבינו ממשה

 תקנה שיהיה ולבקש לבטל רבינו משה הצליח תקנה להם יהיה שלא הראשון ועל

 ה' ויתר לא לחטא והתיקון העונש על אבל ויתר, ה' זה ועל מצרים, יאמרו שלמה לעמ"י

 .דיליה( וגביה אפיה מאריך רק

 הוא ועי"כ לעשות בכוחו שיש יאמין שהאדם חשוב כמה עד למעשה. מזה הלימוד

 ס"ד. יקבל

* 

 המצוה שהיא החודש קידוש מצוות של הייחודיות מה

 הראשונה

 כשהירח לו ואמר בחידושה לבנה "הראהו רש"י ופירש ב( )יב, לכם" הזה "החודש

 עדיין בהיותו למשה שנאמרה הראשונה המצוה היוזו חודש". ראש לך יהיה מתחדש

 חודש. ראש בקביעת התלויים ישראל, חגי לכל יסוד אבן והוא במצרים,

 בעודם עוד לעמ"י שנאמרה הראשונה להיות נבחר החודש קידוש דווקא למה וצ"ב

 כמו חודשים. ראש לכם הזה מהחודש התורה את לפתוח צריך היה למה ועוד במצרים,

 זו? במצווה המיוחד מה לעמו( הגיד מעשיו שכח )אלא החומש תחילתב רש"י שכתב

 המחלל שכל מובן שבת בשלמא החודש? קידוש מצות את לבטל רצו היונים למה ועוד

 י"ג עליה שנכרתו המילה היא גדולה מילה וכן כולה, התורה כל על עבר כאילו שבת

 גזרו לא ולמה בה, מיוחדה ומה מצוה ככל מצוה היא לכאו' החודש קידוש אבל בריתות,

 כיו"ב? כל או לדוגמא ציצית על
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 עמ"י של מעלתם את מראה החודש קידוש

 תלויה ישראל חגי כל קביעת שהרי עמ"י של מעלתם את מראה החודש קידוש אלא

 איתא וכן ישראל, לעמו הוא ברוך – הקדוש מסרה חודש ראש וקביעת חודש, בראש

 בידו". מסורים אתם ואין בידכם, מסור הוא לכם הזה "החודש שמעוני בילקוט

 מאוד עליו ושמר ערך יקר שעון לו שהיה למלך זה דבר ממשיל ט"ו( )פסיקתא והמדרש

 עד המתין והמלך זה יקר שעון מלשמור מדי קטן היה בנו אך לבנו למסרו ורצה מאוד

 ידיב עכשיו עד היה זה יקר שעון לבנו אמר פרקו על ועמד הילד הגדיל כאשר שהגדיל.

 לך. מסור הוא מהיום עליו, ושמרתי

 כיון השנים. את ומעבר החדשים את מקדש הוא היה בתחילה הוא ברוך הקדוש כך

 ואילך מכאן בידי, שנים ושל חדשים של חשבונם עכשיו עד להם אמר ישראל, שעמדו

 לכם! הזה החודש שנאמר בידכם, מסורים הם הרי

 את הקובע עצמו הוא ישראל שעם דבלב זו ולא יותר עוד לכת הרחיקו חכמינו

 הדין בבית כעת תלוי כביכול הוא ברוך הקדוש כן, על יתר אלא שלו, והמועדים החדשים

 קצא( רמז בא )פרשת שמעוני בילקוט איתא וכה פיו. למוצא ומצפה שבירושלים, הגדול

 הוא ברוך הקדוש אצל השרת מלאכי מתכנסים סימון: רבי בשם חלקיה ורבי פנחס "רבי

 שואלים? אתם ולי להם, אומר והוא השנה? ראש אימתי עולם של רבונו לפניו, ואומרים

 מטה! של דין לבית נשאל ואתם אני

 כמה עד להם ולהראות מהשפלות להוציאם בא וה' שפלים היו במצרים עמ"י וכידוע

 מעלתם כך כדי עד לפי"ז. הולך ה' ואפי' החודש קידוש את קובעים שהם גדול כוחם

 החודש. קידוש במצוות התורה פתחה לכן .גדולה

 זה מחמת גייר הגר שאונקלוס וכמו יומם לפניהם הולך שה' רומם ה' ביצי"מ )וכן

 בזה(. להרחיב ויש אנשים

 מחויב וה' הכרעתם, לפי התורה את להם מסר ה' שם שגם תורה למתן הכנה וזה

 תורה לכם שנתתי אומר שה' הסיבה שזה שמבארים כמו היא. בשמים ולא לפי"ז ללכת

 התורה. עם נמכר שה' לומר שייך מה צ"ב שלכאו' עימה. ונמכרתי

 התורה. בפירוש עמ"י שיכריעו למה משועבד ה' שאפי' הכוונה אלא

 מגדולתה שירדה לאחר גם תפקידה את ממשיכה הלבנה

 ובאה שנענשה לאחר גם תפקידה את ממשיכה שהיא בלבנה שהמיוחד לבאר יש ועוד

 אלא כלום לעשות ולא הייאוש לזרועות ליפול לאדם לו אל החטא לאחר שגם להראות

 אחר. תפקיד וקיבל בתשובה ושב שנענש לאחר גם תפקידו את להמשיך הוא יכול

 בארץ יעשה צדיק אין שהרי תורה למתן כהקדמה לעמ"י ללמד לה' חשוב היה זה ואת

 שחטא, לאחר ה' אני שחטא, לפני ה' שאני שידעו ללמדם ה' רצה לכן יחטא ולא טוב

 ה'. את ולעבוד להמשיך יכול האדם ותמיד
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 מלכים לשני אפשר שאי שאמרה שאחרי הלבנה של עבודתה במסלול נרמז גם וזה

 ה' עבודת וזה חדש תפקיד לה שנתן והינו עצמך, ומעטתי לכי ה' לה אמר אחד, בכתר

 מחדש. והתחדשות המיעוט בדרך

 פי על וחגיהם עתותיהם את מונין ישראל בני ,העולם מאומות נבדלו ישראל בני ובזה

 לירח. נמשלו ישראל שבני בחז"ל פעמים הרבה ומצינו ישראל עם את מסמל הירח הירח.

 סבורים והכל העין מן נעלם שהוא עד והולך מתמעט והולך מתמעט שהירח וכשם

 אף לישרא עם גם כך – והולך ומתגדל והולך ומתרבה מחדש זורח הוא ואז עוד, שאיננו

 חוזר הריהו כליל, הוא שוקע הנה כי ודומה ח"ו המדרגה בשפל הוא נתון כבר אם

 להאיר הירח אור יחזור לבוא שלעתיד וכשם אורו. במלוא וזורח חוזר משפלותו, ומתנער

 כאורו תמיד יאירו ישראל בני לבוא לעתיד כך מיעוטה קודם שהיתה כמו החמה כאור

 החודש. קידוש את לעקור היונים רצו כך כל למה מובן ולפי"ז החמה. של הגדול

 שהשפעתם ורצו מהעולם, יעקרו והם ויתכן חוסן לעולם שלא וניםוהי שידעו מפני אלא

 וכך להתחדש סיכוי להם שאין להם ולומר לייאשם רצו הם ולכן עמ"י על להיות תמשיך

 ישתנו. לא עמ"י הגזירות שיתבטלו אחרי גם

 מאין. יש התורה עולם את הקימו השואה רשלאח ישראל בגדולי מצינו וכן

 חושך של בזמן גם ה' את עובדת הלבנה

 רק ולא חושך של בזמן גם ה' את דבולע שיכולים עמ"י מעלת כמה עד ללמד שבא ועוד

 את לעשות ממשיכה היא החושך כשהיא שגם מרמזת הלבנהש מה וזה מאיר כשהכל

 השנאה ימי בנושא להרחיב )ויש ת.לעשו אותה ציווה שה' במסלולו וללכת הבורא רצון

 אפים(. בארך קנין תורה קניני מ"ח בלמעשה דבריו והבאנו הישר בספר תם רבינו במש"כ

 בריש בגמ' )עי' כראוי סוכה מצוות לקיים יכולים אינם שכשאר העולם אומות כמו ולא

 ומבעטים. יוצאים הם ע"ז(

 אותם. יקימו לא הם מצות אתה לקיים קשה להם יהיה שכאשר רצו שהיונים מה וזה

 תורתך 'להשכיחם יון של שהמהלך יבעטו, הם גם אלא מאונס יקיימו שלא רק ולא

 בסנהדרין רש"י בדברי מבואר וזה ובוז, זלזול של במהלך היה רצונך' מחוקי ולהעבירם

 של לחצן רואין שהיו בעבירות פרוצים שהיו 'מפני לכך: צריכה שהשעה אלא ד"ה (א מו)

 שחשבו )דהינו עליהם'. בזויות מצוות והיו גזירות עליהם גוזרים הם יוניםשה ישראל,

 ומצוות תורה להשכיח יון של הרשע שמהלך ומבואר המצוות( בשביל סובלים שהם

 ישראל. על מבוזות המצוות שהיו גרמו ובזה במצוות, שזלזלו במה היה מישראל

 ונשאת והלכה דתה שהמירה הבילג בת בגורים מעשה 'ת"ר )נו:( סוכה בגמ' מבואר וכן

 המזבח גבי על בסנדליה מבעטת היתה להיכל יונים כשנכנסו יונים ממלכי אחד לסרדיוט

 בשעת עליהם עומד אתה ואי ישראל של ממונן מכלה אתה מתי עד לוקוס לוקוס ואמרה

 ברתיה משום ובו חלונה את וסתגוו טבעתה את קבעו בדבר חכגים וכששמעו הדחק

 או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא אינשי כדאמרי אין אביי אמר ידיהלד ליה קנסינן
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 אם זו 'אף דאימיה, או דאבוה או בשוקא דינוקא שותא בד"ה רש"י שם ופירש דאימיה'.

 כן'. אמרה לא העבודה את מבזה שהיה מאביה שמעה לא

 לאחר חכמים וכשבאו יון, ממלכי לאחד ונשאה דתה המירה בילגה בת מרים והנה

 שותא משום משמרתה של חלונה את לסתום שם( רש"י )לשון חשמונאי יד רהשגב

 שהיה אביה בבית שראתה זה ענין אלא רש"י מצא לא דאימיה, או דאבוה או דינוקא

 להתיון לישראל לגרום יון השפעת של והשורש דהיסוד ומבואר העבודה, את מבזה

 יון של והבוז הזלזול הלעג כה שהוא העבודה ביזוי של ההשפעה בכח היה דתם, ולהמיר

 לה שגרם הוא יון, של ההשפעה מכה אביה בבית שקיבלה זה וזלזול ולמצוות, לתורה

 ולהעבירם תורתך להשכיחם בגזירת יון של השפעתה דשורש מבואר והרי דתה, להמיר

 יזולמצוות. לתורה בבזיון היה רצונך מחוקי

 בזכות עזר ה' איך אח"כ ינושרא וכמו האור, של לזמן לחכות ידעה שלא מפני וזה

 מול לעשות בודדים יצליחו שמה ופלא נס דרך המרובים את המועטים וניצחו המזבח,

 בזה(. להרחיב )ויש התאבדות. זו והרי יקרא מלחמה הלזו איש אלפי מאות

 הנסתרים בניסים מודה האדם הגלויים הנסיםמש מלמדת הלבנה

 בניסים מודה אדםה הגלוים, יםהניס שמן הרמב"ן למש"כ מרמזת שהלבנה ועוד

 ההשגחה את רואים במשל וכביכול מאירה שהיא ימים יש שהלבנה דהינו הנסתרים,

 בלילות. אמונתך בחינת שהיא ימים ויש בגלוי,

 מאירים יותר מרשעים שמתרחקים ככל מלמדת הלבנה

 במצרים עמ"י של שחטאם בארל בא( )פרשת יוסף הבאר מש"כ עפ"י לבאר יש ועוד

 וארא פרשת בלמעשה הלוי הבית בשם בזה והארכנו למצריים. שהתקרבו במה היה

 תשפ(. וארא באספקלריא )הובא

 היסוד את ללמדם כי החודש קידוש מצוות דווקא ראשונה מצווה ה' אותם ציווה ולכן

 דוד בית בס' )עי' המפרשים מש"כ שביארו וכמו מרווחים יותר רחקיםתשמ שכמה

 בענין לניסן(, ליומי דרוש הספר בסוף דוד נחלת בע"ס זצ"ל טביל דוד להג"ר דרושים

 )וזה השמש, מן אורה שמקבלת מה אם כי עצמותה מצד אור לה שאין הירח, בחינת

 הגנוז אורה יתגלה ולעתיד בתוכה, גנוז העצמי ואורה ומעטוה, הלבנה שקטרגה לאחר

                                                

 
"ויהי בעת ההיא וימת סליקוס והממלכה  מבואר בספר חשמונאים ב' פ"ד, אשר נאמר שם : אמנם הענין במלואו יז

חוניו ויבקש את עבודת הכהונה, ויאמר אל המלך אם נתן תתן את  עברה לאנטיוכוס המפואר ויקם ישוע אחי

ד הארץ, ומלבירה ועוד שמנים ככר מתרומות י ושקלתי שלש מאות וששים ככר כסף במחיד-עלמשמרת הכהונה 

ם לחנוך בתוכם את הנערים משחק בירושליזאת אוסיף לך עוד חמשים ומאה ככר כסף בתתך לי יד להקים בתי 

ר נתן לו המלך בכל אשר שאל והממשלה נכונה בידו ויניא את ויהי כאשומשפט אחד יהיה להם וליושבי אנטוכיא, 

לעיר דוד  .. ויסר את חקי ה' וישם חקי תועבות תחתם, ויבן כחפצו בית משחק מתחתי היונים.ללכת בדרכלבב העם 

העיר בתועבת ישוע הבליעל אשר  ויצו לכל בחורי כח לשחק בו במסוה על פניהם, ויפרצו חקות היונים על פני כל

ויחפזו ללכת אל  ת המזבח ואת הקרבנות ויבוזו את הקודשאת עבוד, כי גם הכהנים עזבו לא היה לו משפט הכהונה

 ח בחנית ורומח ולשחוק בשחוק הכדורים, ויחשבו את דרכי אבותיהם להבל וריקלהתפתל ולהתנגבית המשחק 

 וינשאו ויהללו את דרכי היונים...".
 



 

 ק' אשדודלמעשה / הרב פנחס זרביב, מחבר סדרת הספרים 'למעשה', ומרבני המרכז התורני 'לב יצח

 מה הייחודיות של מצוות קידוש החודש שהיא המצוה הראשונה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 צזעמוד 

 לפי שתלוי סרונהוח מילואה ענין וזהו הבריאה(, בראשית כמו עצמי אור לה ויהי'

 אז המרחק, בתכלית השמש נגד עומדת היא כאשר כי לשמש, והתקרבותה התרחקותה

 כל לנו יאירו ואז לנו, הנראים פניה עבר מול הוא פניה על המכים השמש וקוי ניצוצי

 תחסר זה לעומת להשמש שתתקרב עוד וכל פנינו, שכנגד כדורה חצי כל והוא פניה עבר

 אז ממש, תחתיה ועומדת הקירוב בתכלית השמש אל מתקרבת אהי כאשר כי עד אורה,

 לנו יראה ולא השמש נגד מלמעלה הוא המאירים פניה כי וכל מכל אורה ותחסר תחשך

 אין ללבנה, מונים המה אשר הישראלי הקדוש העם זה וככה החשוך - כדורה, חצי רק

 ועשו יעקב כי ,הזה בעולם הזמן בטובות ונחלה חלק להם להיות כלל עצמי אור להם

 ונחלה חלק שום לו ואין העוה"ב לחלקו נטל ויעקב והעוה"ב, הזה העולם ביניהם חלקו

 )ולעתיד, העולם. מאומות העוה"ז בטובות השפעתם כל ישראל מקבלים ומאז בעוה"ז,

 עלינו שנאצל מה זולת עצמי אור לנו יהי' ככה הלבנה של העצמי אורה שיתגלה כמו

 בתכלית בהיותה הוא מהשמש, עליה הנאצל הירח אור כמו ולכן האומות(. משרי

 אורה, תתמעט זה לעומת השמש אל עצמה שתקרב וככל השמש, מול והניגוד המרחק

 יקבלו אז ונימוסיהם בדרכיהם לכת לבלתי מהאומות ישראל שיתרחקו עוד כל כן כמו

 תמעט םאליה שיתקרבו עוד וכל ומלואה תבל פני על ויאירו שאת ביתר מהם השפעתם

 חז"ל( יסודות ע"פ בכ"ז שהאריך דוד בית בס' )עיי"ש עכ"ד אורם ויחשך השפעתם

 כדי היה וחוקותיו משפטיו וכל במצרים שנעשה הפסח מצות שענין שביארנו מה ולפי

 קידוש מצות עכשיו ג"כ להם נתן לכן מהמצרים ריחוק מיני בכל יתרחקו שישראל

 מתרחקת שהלבנה מה שכל הזה העיקר להם להורות כדי ללבנה ימנו שישראל החודש

 הפסח הקרבת למצוות החודש קידוש מצות נסמך ולזה ויותר יותר מאירה אז מהשמש

 עי"ז ולהכשירם מהמצרים הריחוק בתכלית להרחיקם אחד ענין על הוא ששניהם

 לפי כולן המצוות לכל ראשונה החודש קידוש מצות ג"כ התורה נתנה זה ומטעם לגאולה

 ולחשוב למנות שיתחילו כל ראשית נצטוו ולכן הזמן תחת נתונים שבעולם יםהדבר שכל

 את בהם להשריש כדי האומות מספר כפי לא ניסן מחודש חדש ומספר במנין חשבונם

 החודש המצוה באה וע"ז ההרחקה בתכלית מהם ומורחקים מובדלים שיהיו הזה העיקר

 ת"ד.עכ השנה. לחדשי לכם הוא ראשון חדשים ראש לכם הזה

 רצו לא היונים למה מובן ולכן הגוים מן הריחוק את מסמלת שהלבנה מדבריו ומבואר

 מהם. ההבדלה את שמסמלת ללבנה יעבדו שעמ"י

 הפרדה רוצים אינם כי בהיכל פרצות פרצו היונים

 ב' )פרק מדות במסכת ששנינו וכמו בהיכל פרצות פרצו שהיונים הסיבה שזה וכמו

 שפרצום שם, היו פרצות עשרה ושלש טפחים, עשרה גבוה ורגס ממנו 'לפנים ג'( משנה

 הסורג, הוצרך מדוע והטעם השתחויות'. עשרה שלש כנגדם וגזרו וגדרום חזרו יון, מלכי

 כבר שכתבתי מה הוא הסורג, של הבנין בזה לי שנראה מה אבל וז"ל )שם( התויו"ט כתב

 הנכנסין כוכבים העובדי יןב והבדל מקום לתת שהוא נ"ב, סי' הבית צורת בספר בס"ד

 ממנו מקודש החיל ח( )משנה דכלים בפ"ק ששנינו כאותה ישראל, ובין ה' בבית להתפלל

 שהיא משנתינו לדעת כך ובין כך ובין וכו' לשם נכנסין מת וטמא כוכבים עובדי שאין



 

 למעשה / הרב פנחס זרביב, מחבר סדרת הספרים 'למעשה', ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד

 מה יש ללמוד מהקורה? -"קורונה" 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 צחעמוד 

 הסורג נעשה ולפיכך בחיל, ליכנס רשאים כוכבים עובדי היו לא הנאמנה, העדות

 פרצות, בו פרצו היונים כן שבשביל טעם, טוב תת הוספתי הנזכר שבספר ובמהדורות

 תיקנו לגודרם, וזכו ישראל כשחזרו ולכך פנימי, יותר מבוא אותם להבדיל ונעשה הואיל

 .יחעכ"ל טוב כי לה' השתחויה גדר כל על

* 

 מהקורה? ללמוד יש מה - "קורונה"

 מרובה זמן לאחר ורק מדבקי והוא כשורה שהכל נראה שמעיקרא מהקורה ללמוד יש

 וכו' נדבק מי ההיזק ניכר

 וכיו"ב הטכנולוגיה פגעי מחמת הן רקוב הוא ומבפנים טוב מחוץ שנראה רע חבר יש כך

 מזה והלימוד לעשות מה שאין זמן ניכר וההיזק אחרים ומרקיב

 הדברים את לנו ימחיש דלהלן והמעשה שרקוב. למי להתחבר לא להיזהר שצריך א.

 "אלטער" בחור עם שלמד חברון, בישיבת בבחור שפז( עמ' המאיר ספרב הובא) מעשה

 16 ולמד - בפיו, שגורים וירושלמי בבלי שש"ס כמי ידוע היה האלטער הבחור )מבוגר(,

 ר' המשגיח בהיר ביום אך עימו. ללמוד שזכה על מהבחור מאושר היה לא ביממה, שעות

 עימו, בחברותא לומד שהוא במה ה,נוח דעתו שאין לו ואמר לו, קרא חדש מאיר

 יכול שאינו לו אמר המשגיח הסברים, ביקש והוא בהיר, ביום כרעם עליו נפלה הבשורה

 שההשכלה בזמן זצ"ל, מסלבודקא הסבא עם שהיה סיפור לו לספר יוכל רק לפרט,

 כל את שידע אלטער בחור היה ישמור. ה' בחלקם, נפלו הבחורים וטובי השתוללה,

 עימו, ללמוד הצעיר על אסר הסבא ולפתע עימו, למד צעיר ובחור שעות, 18 ולמד הש"ס

 עם למד הוא חסד בתורת ורק שלו כולו הרווח כי פגיעה בזה ראה לא שהאלטער כמובן

 עברו שואלים, לא כלל הסבא על לשאול אך ושבר, שוד היה זה לצעיר אך הצעיר.

 מסלבודקא הסבא צדק כמה עד םכול הבינו עכשיו רעה, לתרבות יצא והאלטער הימים

 ברייתו שדרך אומר ה"א פ"ו דעות בהלכות הרמב"ם שהרי יקלקלו. שלא כדי שהפרידו

 מדינתו. אנשי כמנהג נוהג וחבריו רעיו אחר ובמעשיו בדעותיו נמשך להיות אדם של

 ממעשיהם. שילמוד כדי תמיד החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך

 אומר ששלמה הוא ממעשיהם. ילמוד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק

 וכו' וגו'. "האיש אשרי" ואומר ."ירוע כסילים ורועה יחכם חכמים את הולך" כ(-יג )משלי

 ונוהג עמהן נתערב כן אם אלא במדינה לישב אותו מניחים שאין וחטאים רעים היו ואם

                                                

 
וכן כתב הגר"א ז"ל )מדות שם(: פירוש לפי שעד שם היה מותר לעובד כוכבים ליכנס, ומשם ואילך אסור לעובד  יח

 לפיכך פרצו שם' עכ"ל.  כוכבים ליכנס ו

מבואר דעיקר כוונת היונים בפריצת הפרצות, להסיר המחיצה שבין ישראל לעכו"ם, וכן כתב הרמ"ע מפאנו ז"ל 

בתשובה )סימן צ"ח( וז"ל: 'ואפשר שמטעם זה פרצו מלכי יון י"ג פרצות בסורג כנגד שבטי ישראל שהיו מבדילים 

)דרוש נר מצוה( דבאו היוונים לבטל מעלתם האלקית של כלל ישראל עצמם מהם' עכ"ל והאריך בענין זה המהר"ל 

במה שיש להם תורה ומצוות אלקיים, והמכוון בפרצות שפרצו מלכי יון בסורג, שאין מחיצה והבדל בין ישראל 

 לעכו"ם ח"ו, ואין לישראל מעלה נבדלת וקדושה, וכולם כאחד שוין.
 



 

 למעשה / הרב פנחס זרביב, מחבר סדרת הספרים 'למעשה', ומרבני המרכז התורני 'לב יצחק' אשדוד

 מה יש ללמוד מהקורה? -"קורונה" 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 צטעמוד 

 כענין חטאים בדרך עצמו ינהיג ואל ,תולמדברו ולחוחים למערות יצא הרע במנהגם

 סיפורו, את סיים חדש מאיר ר' ."אורחים מלון במדבר יתנני מי" א(-ט )ירמיה שנאמר

 לא כלל האלטער הרי מגזים המשגיח בליבו וחשב הבין, לא אך הדברים את יישם הצעיר

 ונימארג לאחד נתפס האלטער לימים בגופו. לוקה בכשרים חושד עם ומה לזה, שייך

 להם ענה זה. את ידע הוא האיך המשגיח את שאלו הכל העת. באותו שפעלו המחתרת

 וכור לכסף 'מצרף הפסוק את שמבאר קמח( אות )ש"ג תשובה בשערי יונה רבינו בדברי

 זה ולזהב הצירוף, זה לכסף האמיתי שהמבדק כמו כז( )משלי מהללו' לפי ואיש לזהב

 האדם מה לדעת האמיתי המבדק כך בו, יש סיגים כמה ורואים אותו, מתיכים שבו הכור,

 כי ובחנת תדע והצדיקים והחכמים והטובים המעשים משבח הוא אם שיהלל. מה 'לפי זה

 והטובים הטוב את לשבח לבו את ימצא לא כי בו. נמצא הצדק ושורש הוא טוב איש

 ואם .בטוב ובחור ברע מאוס מבלי בעליהן. ולהבזות העבירות ולגנות דבריו. בכל תמיד

 מעדת והוא בבחירה שרש ולו הוא, הצדק מאוהבי אבל נסתרים, עונות בידו יש כי יתכן

 את והמחלל הגמור הרשע הוא - רשעים מהלל או מגונים, מעשים והמשבח ה'. מכבדי

 הבנתי המחתרת, הארגוני את שמשבח האלטער את פעם שמעתי כך הש"י' עבודת

 הבחור גם רעה לתרבות יצא הוא כאשר עימו דילמ הבחור שאם וחששתי עמהם. שליבו

 רע. מחבר להתרחק חשוב כמה רואים ביניהם, הפרדתי ולכן עימו, יצא

 שהובא מעשה הדברים את לנו ימחיש דלהלן והמעשה מבפנים רקוב להיות לא ב.

 יום הגיע זצ"ל איש החזון מרן של ביתו מבאי 'אחד מא( עמוד א )דברים טוב לקח בילקוט

 תורה שומר אדם אנו רואים 'לפעמים הבאים: הדברים את מפיו ושמע מרן לבית אחד

 העול. את מעליו פורק הוא אחד בהיר ביום ופתאום כבחמורה בקלה ומדקדק ומצוות

 בוודאי החלה הפנימית ההדרדרות למעשה, אך בפתאומיות. חל זה שמפנה נדמה לכולם

 נחלשה לבו בתוך האמונה ם,במעשי התבטאה לא היא הזמן שכל אף כן. לפני רב זמן

 לעיני גם מצבו שנתגלה עד חוץ, כלפי מעמד האיש החזיק הסביבה מכח רק מזמן. כבר

 פירש. ולא סתם דבריו, את איש החזון סיים בכך האחרים.

 הדרך בכל במחשבתו. מאד נטרד שבירושלים לביתו חזרה בדרכו הבחור יצא כאשר

 ראה בגינו אשר בו מצא פגם איזה איש'? וןה'חז כוונת היתה 'מה עצמו: את ושאל חזר

 כל את לו וסיפר חברו את פגש לירושלים משהגיע אלה?' נוקבים דברים לו לומר לנכון

 עקבותיו על לשוב הלה לו יעץ תמוהים, הדברים נראו החבר בעיני גם כאשר הענין.

 הדברים. על הסבר ולבקש ברק לבני בחזרה לנסוע

 שכפי זצ"ל מרן הדברים. לפשר ושאלו איש' ה'חזון אל בשו נסע למחרת עשה. כך ואכן

 היא אמונה דברי, לך ואפרש בא לו: ואמר בחיוך פניו את קידם יהיה, שכך צפה הנראה

 היא בה, והתחנך שגדל אמונתו את מחזק אדם אין אם תמידי. חיזוק הצריכים מהדברים

 כך ורק אמונתו את דתמי לחזק חייב אדם כן על ישורנה. מי ואחריתו ונחלשת הולכת

 שמסגלים ידי על אותה? מחזקים וכיצד כדבעי. )יהדותו( שלו ה'יידישקייט' את יבטיח

 חושית. אמונה של חיים
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 הונא רב על ה:( )ברכות מספרת הגמ' חושית: אמונה פי על לחיים דוגמא לך הנה

 עשיו.במ שיעיין לו ואמרו חכמים אצלו הלכו יין. של חביות מאות ארבע לו שהחמיצו

 דין? ללא שיענישך הקב"ה הוא חשוד וכי לו: אמרו בעיניכם?! אני חשוד וכי להם: אמר

 את לאריסו נתן שלא לו אמרו יודעים. הם שמא חטא, במה יודע אינו שהוא להם אמר

 ומיד העוול את לתקן עצמו על קיבל דבר של בסופו לחלקו. בנוסף לו המגיעות הזמורות

 יין. במחיר ונמכר התייקר שהחומץ אומרים שוי יין. להיות החומץ חזר

 לחימוץ העילה את מחפשים היינו איש' ה'חזון אמר אצלנו, קורה היה כזה דבר אם

 תקלה להם קרתה כאשר חושית. באמונה חיו הם חז"ל, כן לא אך טבעיים. בגורמים היין

 הדבר. ותהישנ את למנוע יצליחו כך שרק וידעו הרוחני בעולמם תיקון הטעון את חיפשו

 שלו. באמונה בטוח הוא חושית אמונה שחי מי

 אם מהקב"ה. אותו בקש לו, זקוק שהנך דבר כל - חושית? לאמונה מגיעים כיצד

 נעלי את נא ראה עולם של רבונו ותאמר: החדר בפינת עמוד חדשות נעליים לך דרושות

 תרגיל זה ידי על דבר. בכל וכך חדשות. נעליים לקנות כדי כסף לי נא והמצא הקרועות

 חושית!' אמונה רוכשים כך הכל. את הנותן יתברך שהוא ולהרגיש להכיר עצמך את

 איש'. ה'חזון סיים

 בעניני חיזוק שליט"א אלבז ראובן הרב שכתב מאמר מתוך קטעים להעתיק וראיתי

 הזמן מאורעי בעקבות התחזקות

 ראשית, בעולם?" להמשתול ה'קורונה' נגיף מפני להתחזק עלינו "במה שואלים רבים

 וכן י"ג, הלכה ב' פרק תענית )מסכת בתוספתא א. זה: לעניין מחז"ל המקורות את נציין

 - שנה מאות ושמונה מאלף יותר לפני שנכתבה טו( ט, בראשית שמועני בילקוט הוא

 וכו' לעולם, מבול להביא שלא הקב"ה שנשבע 'שלמרות , יוסי רבי התנא דברי מובאים

 לאומות'. מביא "ֵֶׁדבר" של מבול אך מביא, לא מים של מבול

 הגאולה לקירוב סימן - הזה העולם אפסיות

 בספרו כותב שנה(, כשבעים לפני )שנפטר מאליהו' ה'מכתב בעל זצ"ל, דסלר אליהו רבי

 צדקנו, משיח ביאת השתלשלות את בגמרא, רבותינו דברי פי על ואילך(, ר"ד עמוד )ח"ג

 ידי שעל אדום, מלכות מתוך ומתגלה צומחת משיח ביאת בקצרה: דבריו הם וכה

 שאיטליה, כיום, אנו שרואים ]וכפי שמים מלכות ומתגלה עולה אדום מלכות של חורבנה

 רק יבוא אדום של חורבנה הקורונה[. מנגיף רבות לוקה המקדש, כלי כל נמצאים ששם

 העולם ייח שיסודות למצב העולם את הקב"ה מביא כאשר הזה. העולם חורבן ידי על

 העולם וכל ויסורים, פחד דאגה, לחיי יהפכו הפרט חיי תתערער, השלווה יתמוטטו: הזה

 האדם של שהתרברבותו כל, לעין יתגלה אז - וחורבן הרס אימת תחת יעמוד כולו

 אנו שרואים ]וכפי לאבדון רק מביאים כביכול, הבריאה, בכיבוש התקדמותו על וגאוותו

 הכל - הקב"ה שהביא קטן נגיף בעקבות - והטכנולוגיות טוסיםהמ שכלול כל אף על כיום,

 כשהם הזה העולם שבחיי וההפסד ההעדר את יכירו אז היה![. כלא והיה מושבת,

 מלהשיג האדם כשיתייאש ואבדון. לכלייה רק המובילים רוחני, תוכן מכל מרוקנים
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 הר את לשפוט ציון בהר מושעים "ועלו - משיח של אורו יתגלה אז ותאוותיו, רצונותיו

 הורונו כך כל. לעין אדום מלכות של וחורבנה ירידתה ותיראה כא(, א, )עובדיה עשו"

 של העיר בשער יושב )משיח דרומי" אפיתחא יתיב "משיח ע"א(: צח )סנהדרין חז"ל

 ידי על רק כי בסופה, - אדום של ההעדר במקום הוא משיח של התגלותו שמקום רומי(,

 במבט ולראות להתרומם אדם בני מסוגלים הזה, העולם תואפסו ביטול השגת

 שבתשעה ז"ל אומרם ביאור וזה משיח. של אורו יתגלה ואז אדום, מלכות רוחני,ותתבטל

 עד החורבנות, שאר התפשטו שממנו המקדש, בית שחורבן היינו המשיח, נולד באב

 נמצא משיח. לש אורו גילוי לידי לבסוף שיביא הוא - הזה העולם יסודות התמוטטות

 משיח. של ואורו הגאולה גרעין טמונים כבר החורבן שבעצם

 להכין עלינו צדקנו משיח לביאת סמוך מאוד, גדולים בימים נמצאים שאנו לנו הרי

 טובים. ומעשים מצוות צדקות, תורה, לימוד תשובה, בעשיית בואו לקראת עצמנו

 אלו: בימים בהם להתחזק שעלינו הדברים

 ידי על וזאת יתברך, אליו לשוב הלב, מכל תשובה בעשיית להתחזק נועלי ראשית א.

 יתברך. אליו ישראל בית אחינו וקירוב והמצוות התורה בקיום השתדלות

 - ב( י, )משלי ממוות' תציל 'וצדקה לרוב, צדקות בנתינת אלו בימים להתחזק יש ב.

 תורה, של וסדותלמ בפרט וצוקה. צרה מכל ישראל עם על ולהגן לשמור הצדקה בכוח

 מאושר'. ותומכיה בה למחזיקים היא חיים 'עץ יח(: ג, )משלי נאמר להם התורם על אשר

 דוד שבימי שידוע וכפי ובמתינות, בכוונה - יום בכל ברכות מאה באמירת להתחזק ג.

 לעצירת שהתיקון משמים לו והתגלה איש, מאה במגיפה יום בכל מתים היו המלך

 ידי ועל ליבם, בכל יתברך לה' יודו יום, בכל ברכות מאה ברכוי ישראל שכל - המגיפה

 להתחזק יש ובפרט המגיפה. נעצרה אכן המלך דוד כך שתיקן ולאחר - המגיפה תעצר כך

 חיזוק וכן לאדם. והשמירה הרפואות טמונות שבא בכוונה - יצר' 'אשר ברכת באמירת

 שחיובה הפוסקים( כל )לדעת היחידה הברכה היא אשר המזון" "ברכת באמירת

 מהתורה.

 ידי דעל - מוות' 'זז הוא מזוזות המילה נוטריקון שידוע, וכפי ביתו, מזוזות בדיקת ד.

 בני מעל וזז מתרחקת המוות ההידור, בתכלית כשרות מזוזות האדם של ביתו בפתח שיש

 האדמו"ר שכותב וכפי וערב, בוקר ביום, פעמיים בכוונה ישראל" "שמע אמירת ה. ביתו.

 אלכסנדר רבי בן יחיאל יהודה אייזיק יצחק לרבי ישר', 'אדם )ספר מקאמרנא הקדוש

 ושני בבוקר, ישראל שמע פעמים שני לומר תיקנו וחז"ל לשונו: וזה מקאמרנא(, סנדר

 זה וכל יזיקו, שלא אותם ולהמית ובערב בבוקר המזיקין להבריח בערב, שמע פעמים

 כל ועל עלינו חיים להמשיך ובערב בבוקר מותהשל נשלמים שיהיו תיקנו הגלות מתוקף

 אמן. ישראל,

 בשמחה להיות יזהר כן על ב"מ, המגיפה מתגבר הבירור סוף משיחא, בעקבות וכעת

 מצווה בסעודת ואושע סעדני ישראל, ואהבת רעים ואהבת טובות, במידות שמח ובלב

 על חיים וימשיך ק,וצדי חכם אל או התורה, ובדביקות ויראה תורה דברי לדבר רעים, של
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 והרע, הקליפות להמית המגיפה יתהפך ובזה ישראל, שמע בקריאות ישראל ועל עצמו

 ישראל, על וחיים

 אמן. גדולים, ברחמים צדקנו, משיח פני לחזות בקרוב בקרוב שנזכה רצון יהי אמן.

 עכת"ד.

 P0583271323@gmail.com :תגובותל
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 צבי מנחם הרב / והענוה הגדולה - שעשועי ֵמאֹור

 דרך' 'מֹוסר סדרת מחבר גולדבאום,

 ויקהל לפרשת

 ברוחניות לב-נשיאות

ל ַויָֹּבאו יש כָּ ר אִּ אוֹ  ֲאשֶּ בוֹ  ְנשָּ ר ְוֹכל לִּ ה ֲאשֶּ ְדבָּ יאו ֹאתוֹ  רוחוֹ  נָּ ת ֵהבִּ ת ה' ְתרוַמת אֶּ אכֶּ ְמלֶּ  לִּ

ל  כא( )לה, וגו' מֹוֵעד ֹאהֶּ

 ...כן יאמר במלאכה העושים החכמים על .לבו נשאו אשר איש כל ויבאו" :רמב"ן כתב

 המלאכות את שלמד בהם היה לא כי המלאכה, אל לקרבה - לבו 'נשאו' אשר וטעם

 לבו ויגבה כן, לעשות שידע בטבעו מצא אבל כלל, ידיו בהן שאימן מי או ממלמד, האלה

 .וכו' "דובר אדני אשר כל אעשה ניא ,לו לאמר משה לפני לבא ה' בדרכי

 חכמה "דעת בספר כתבתי: תשע"ח בשנת ב"אספקלריא" לכתוב שזכיתי במאמר

 קנין בדרכי גדול יסוד הוא לב"-"נשיאות של זה שענין כותב, ממיר ירוחם לרבי ומוסר"

 עצת זו אבל לעלות, יעפיל שלא האדם על פחד להפיל רק הוא היצר דרכי וכל החכמה,

 .הכסילים מדרך זה כי ,ממנה להבהל יןאו ]![הרע היצר

 אחד וכל לב, נשיאות יש אחד לכל םָש  המסחר, עולםל זה ענין מדמה ירוחם רבי

 תוכן ע"כ להצליח, בכוחו בוטח אדם אין ה' עבודת בעניני ורק יעזור, שה' בטוח במסחרו

 דבריו.

 כן םג מצינו" (:ותהער )פ"ז, כותב "הבית תורת" בספרו זצוק"ל חיים חפץה מרן וכ"ק

 ברוך הקדוש היה ,המשכן מלאכת לעשות ותשוקתו לבו משים שהיה מי שכל משכן אצל

ִיְקָרא' ב(: )לו, בויקהל כדכתיב ,לעשות איך שידע ותבונה דעת לו נותן הוא ה ו  ל ֹמשֶׁ  אֶׁ

ְלֵאל ל ְבצ  ל ָאֳהִליָאב ְואֶׁ ם ִאיש ָכל ְואֶׁ ר ֵלב ֲחכ  ן ֲאשֶׁ ר ֹכל ִלבוֹ בְ  ָחְכָמה ה' ָנת   ִלבוֹ  ְנָשאוֹ  ֲאשֶׁ

ל ְלָקְרָבה ְםָלאָכה אֶׁ ֲעֹשת ה   וצהר ,הוא אחד ענין דבאמת משום ',וכל' כתב ולא ',ֹאָתה ל 

 ד' נתן לזה - לעשותה איך להתבונן המלאכה אל להתקרב בדעתו שהוסכם למי לומר

 ".לעשותה איך שידע כדי הדעת

 ששייכות הפעולות בעניני בין ,הטוב עניני לכל שייך זה ברוד" שם: חיים החפץ מוסיף

 אם ,התורה לימוד בעניני ובין ,לעשותה איך להתבונן לב ליתן שצריך - הקודש לעניני

 ולחזור ללמוד ויראה ,וכדומה גמרא סדר באיזה בקי להיות להשתדל בדעתו יסכים אחד

 לו יתן הוא רוךב הקדוש בודאי ,בה ומתייגע ,בתורה הלכה איזה לברר או פעמים כמה

 עיי"ש. וכו', "לפועל מחשבתו להוציא יעזרהו ,בלבבו דעת

 הזוהר דברי שגור היה זצ"ל קמיל הכהן חיים רבי הגאון מו"ר של קדשו לשון ועל

ָתה' י( ,פט )תהלים כתיב" ע"ב(: סט דף )ח"א הקדוש ָים ְבֵגאות מֹוֵשל א  ָליו ְבשֹוא ה  ָתה ג   א 

ְבֵחם ְבֵחם' '...ְתש   כל מכאן .למחמי בתיאובתא דסלקין בגין ,לון הוא שבחא !ממש - 'ְתש 

 שבחא רשותא(, ליה יהבי ולא )נ"א יכיל, דלא גב על ףא ,ולמנדע לאסתכלא דכסיף מאן
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 אותם, משבח הקב"ה מתרוממים הגלים כאשר )פירוש: ."ליה משבחן וכלא דיליה, איהו

 גב על אף ,ולדעת להסתכל שנכסף מי לשכ אןכמ .בהשתוקקות אותרל שעולים משום

 לו(. הוא שבח רשות, ול נותנים ולא יכול שלא

 אדם שצריך כשם" (:קנד אות הצדיק צדקת) מלובלין הכהן צדוק ביר דברי את ונזכיר

 מבהילים והדברים עש"ה, וכו', "בעצמו להאמין כך אחר צריך כך ,יתברך בהשם להאמין

 תשע"ח. ספקלריא"ב"א שכתבתי מה כאן עד ומחייבים!

 חיים" "אמרי בספר שכתב ממה ונתחיל דברים, תוספת איזה בזה מוסיף הנני יטועתה

 וז"ל: שליט"א( ורון ירמיהו ר' הרה"ג ידי"נ בעריכת זצ"ל קמיל הגר"ח מו"ר שיחות )קובץ

 :רבנו למשה אמר ה"שהקב ',וגו "אורי בן בצלאל בשם קראתי ראה" ענין את לבאר יש"...

 ולא ,ולבנים חומר עבודת שעבוד ממקום הבא שאדם ,הזה הגדול בפלא נןוהתבו ראה

 את רבה באומנות לבנות זכה זאת ובכל ,המשכן בנין מלאכת את אותו שילמד מי היה

 שכתב וכמו !המשכן כלי כל בנית ציווי עומק את ולדעת ,ובתבונה בחכמה ,המשכן

 שאכן בלבו השריש שבצלאל '",ה בדרכי לבו ויגבה"ה מידת בזכות זה וכל ...שם "ןהרמב

 "'ןהרמב וכדכתב ,הראויות הכוונות כל עם ביחד ,מצוה 'שה מה כל ולבנות לעשות יוכל

 ו",אות רוחו נדבה אשר וכל לבו נשאו אשר איש כל ויבא" הפסוק על ויקהל בפרשת

 קיים הוא אבל ,האלה המלאכות את בצלאל את שילמד מי היה שלא "ןהרמב שפירש

 אשר כל אעשה אני" :לו רמוא משה לפני ובא '",ה בדרכי לבו ויגבה" ידתמ את בנפשו

 "ן.הרמב דברי כאן דע ",דובר אדוני

 ידי על ולפעול יעגלה אפשר היכן עד ויתבונן שיראה ,רבנו למשה ה"הקב רמא כן ועל

 'ה מאת אמירה זו והיתה ',ה בעבודת הלב גבהות מתוך ,לעליה וההזדמנות השעה ניצול

 היה כמה עד ויתבונן ,בצלאל מעלת בגדלות הזה הפלא את שיראה ,מיוחד ופןבא למשה

 המכוון וזה ...מדרגתו גודל לפי לעליה העת מנצל כשהיה להתעלות יכול רבנו משה

 דלמרות ",רוצה איני רוצה שאתה עכשיו ,רצית לא כשרציתי" ע"א( ז )ברכות ל"חז בדברי

 את נא הראני"ד רצון והעת הגילוי תא אך ,בנבואה רבנו משה של העצומה מדרגתו

 שגם ,ישראל לכלל הזה הלקח את מסר רבנו ומשה .להשיג אפשר אי יותר כבר "כבודך

 לבו גבהות מכח שנתרומם ,בצלאל של המופלאה העליה ביסוד ויתבוננו יראו הם

 ".בצלאל בשם 'ה קרא ראו" :כדכתיב ',ה בעבודת

 את להשיג רב וצמאון גדולות מדרגות קנה שהאדם שלמרות ,גדול יסוד מכך וחזינן

 לא המעלות אותן ,הללו למדרגות שייכות לו שאין מרגיש הוא אם אך ',ה חכמת

 צריכה אך ,והשלמות החכמה מעלות ומחשיב מייקר שהאדם דלמרות !בידו יתקיימו

 את שיקנה מתוך ישיג זה כל ואת ,כהמעלות לאותן קירבה לו שיש ההבנה בו שתהא

                                                

 
אשר כל חייו היה  -הגאון הצדיק וכו' וכו' רבי חיים הכהן קמיל זצ"ל  בפורים דמוקפים תש"פ, יום הזיכרון למו"ר יט

 למעלה מכח אנוש, ובאמת זכה להשגות למעלה מכח אנוש, ואכמ"ל. -בבחינת "דכסיף לאסתכלא ולמנדע" 
ובס"ד באתי כבר כמה פעמים בכתובים אודות הדברים הנפלאים שאמר מו"ר הגר"ח קמיל זצ"ל במה שכתב  כ

ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות ( וז"ל "ד"ז ה"בה פתשו)רמב"ם ה
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 לב ברוחניות-נשיאות
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קהעמוד 

 קיימא בר קשר וליצור להשיג יוכל שאכן בנפשו שישריש '".ה בדרכי לבו ויגבה"ה מידת

 .לנצח לו ויקנו ,בידו שיתקיימו ,גבוהות למעלות

 בכדי הלב וגבהות אומץ עצמו על לקבל צריך שהאדם ה', עבודת בכל קיים זה ויסוד

 כאאליהם, יגיע אכן דבר של ובסופו ממנו, נשגבות מדרגות בקנין אף לעבודה, להכנס

 "תחילתו כו(: )פרק ישרים מסילת בספר שכתב מה דרך על ממרום, במתנה לו וינתנו

 משיחות חיים" "אמרי ספרה עכ"ל מתנה", וסופו השתדלות תחילתו גמול, וסופו עבודו

 .זצ"ל קמיל הגר"ח מו"ר

 אמנה"( בעלי גדולים "כמה )מאמר מוסר" ב"שיחות מבואר עצמו זה ענין ומצאתי

 הוא גם שמביא זצ"ל(, קמיל הגר"ח מו"ר של )מרבותיו זצ"ל שמואלביץ חיים רבי להגאון

 כוחות בקרבו מחדיר הוא הרי בעצמו המאמין"... וז"ל: ומוסיף, הנ"ל הרמב"ן דברי את

 הקדמה הוא זה ויסוד ..אנוש. מכח למעלה אהו אשר פעולות לפעול מוגבלים בלתי

 והבוטח מתלמודו, מתרפה הריהו ומכשרונותיו חוומכ המתיאש !ישיבה-ןב כל להצלחת

 את בעצמו ומקיים מאד עד בתורה להתגדל הוא שמסוגל בעצמו ןומאמי חותיוובכ

 .עכ"ל ",ויצליח ויעלה בכח, ויתאזר יתגבר הוא - '"ד בדרכי לבי "ויגבה הכתוב

 ...ההכנה בכלל יש"... ז"ל: זצ"ל לוינשטיין יחזקאל רבי להגה"צ יחזקאל" "אור ובספר

 נזכה יתברך ה' רתשבעז והבטחון ,ויראה בתורה ולגדול להצליח העז רצוןוה השאיפה

 ,הקב"ה בעיני ומתועבת ביותר מגונה מדה שהגאוה פי על ואף !בתורה לגדולים ונהיה

 ויגבה' מענין והוא ,האדם לעבודת ונחוצה דרושה הגאוה ומדת יתכן לפעמים מקום מכל

 ולהסתפק עצמנו בכוחות לזלזל לא עלינו ...הרוחנית לעבודה בגשתנו ולכן .ה" בדרכי לבו

 ולבטוח ,הגדולים כאחד ויראה בתורה ולעלות לגדול לשאוף עלינו אלא ...בקטנות

 ראויה זו גאוה מקום כלמ ,כגאוה זאת שנראה ואף זאת .להשיג ובכוחותינו שבידינו

 'לבו ונשא אשר איש כל ויביאו' הרמב"ן בדברי הדברים ומבוארים ,יתברך לפניו וישרה

 של עדינות למלאכות כלל גישה להם היתה ולא צאן רועי שהיו שאנשים והיינו וכו'...

 בכוחם היססו לא המשכן לעבודת הרבה תשוקתם מכח מקום כלמ ,וכסף זהב צורפי

 דשמיא לסייעתא זכו כן שעשו ומכיון ,הכל לעשות וביכולתם כאילו עצמם ומדדו

 ש"ס לידע ,ונצורות לגדולות לשאוף ...אנו חייבים כן וכמו .בידם צלחה ועבודתם

 לסייעתא נזכה גופא זה ידי לע ,לכך להגיע בכוחנו ונבטח זה ללכ שנשאף וכיון ,ופוסקים

 ...".דשמיא

* 

 

 

                                                                                                                                                                         

 
וכו'", ואכ"מ להאריך  והחטאות שעשה, אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם

 בזה.
דלות", והיא שעמדה בתקופה האחרונה הנני בהרגשה עד כמה השריש בנו רבינו הגר"ח קמיל זצ"ל "שגעונות ג כא

 לי...
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 שפלותצרוף גבהות ו
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קועמוד 

 פקודי לפרשת

 ושפלות גבהות צרוף

ה ן ְפקוֵדי ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן ַהםִּ ֵעֻדת מִּ ר הָּ י ַעל ֻסַףד ֲאשֶּ ה סִּ םַהְלוִּ  ֲעֹבַדת ֹמשֶּ  כא( )לח, וגו' יִּ

 יתברך ה' לעבודת" ז"ל: זצ"ל מויזניץ מאיר חיים רבי לאדמו"ר חיים" "אמרי בספר

 הרבה כי - "ד בדרכי לבו ויגבה' - דקדושה גאוה גם נדרש לפעמים אבל ,ענוה מדת נדרש

 דעו שאין יאוש לידי אותו ומביא ,ארצה משפילו]ו[ האדם אל בא הרע רהיצ פעמים

 כעפר נפשי' מתפללים אנחנו ,הקדושים בספרים איתאדכ !גאוה נדרש אז ,עבורו תקוה

 מעננים בא והגשם ,מלמעלה גשם העלי שיבא עד פירות מוציא אינו העפר ה',תהי לכל

 למטה רדיםיו כך רואח ,למעלה ומגביהים ,ביותר הנמוך מקום - הים מן מים השואבים

 לעבודת שצריך וזה ,ושפלות הגאו ,ומטה מעלה השתלבות ,פירות ונותנים העפר על

 !לטובה פרי שיעשה השם

בֹונֶׁה"] (ו ט, עמוס) בפסוק מרומז וזה ִים ה  ָחמ  ֲעלֹוָתיו ב  ל ו ֲאֻגָדתוֹ  [מ  ץ ע  רֶׁ ֹקֵרא ְיָסָדה אֶׁ  ה 

ָים ְלֵמי ִיְשְפֵכם ה  ל ו  ץ ְפֵני ע   יכול זה ".השלם םדא" טריאגימ "ו ֲאֻגָדתוֹ " ".ְשמוֹ  ה' ָהָארֶׁ

ץ" על אם "השלם אדם" היותל רֶׁ  - ץהאר כדוגמת היא עבודתו יסוד אם - "ְיָסָדה אֶׁ

ֹקֵרא" ָים ְלֵמי ]ת[ה   פני על נשפכים כך רואח ,העננים לגובה למעלה מלמטה שעלו "ה 

ִיְשְפֵכם] ץהאר ל ו  ץ ְפֵני ע   שם לברך ביכולתו אז - "ְשמוֹ  ד'" !ושפלות גבהות צרוף [,ָהָארֶׁ

 !גבוהים מעל הגבוה ד' שם מברך למטה האדם .ד'

 ".ענוה" גימטריא תיבות אשיר - "עדת'ה שכן'מ משכן'ה קודי'פ לה'א"

 ".גאות" טריאגימ - "משכן"

 עכ"ל. ",עדת" הנקראת התורה לקיום נצרכים שניהם

 המשכן פקודי אלה"' וז"ל: מראפשיץ ישעיה אשר רבי בשם מובא צדיקים שפתי ספרוב

 בחינות שלשה יש כי ענוה. על קאי זהד בזה לי נראה .'משה על דפק אשר העדות משכן

 אבל ענוה, מדת לו יש וגם ,ועבודה תורה לגדר נכנס שכבר שסובר ענוה יש ]א[ :ענוה

 מהראשונה, טובה קצת ענוה ויש ]ב[ לגדלות. בא שמזה פסולה, ענוה הוא זה באמת

 מדת לו יש פנים כל על אבל טובים, ומעשים מתורה ריק הוא כי ואין אפס הוא שבאמת

 הוא ענוה עיקר אמנם ]ג[ ותוהו. אפס הוא כי להתגאות במה לו שאין האמת שיודע ענוה

 בתורתו מאומה התחיל לא שעדיין ולידע טובים, ומעשים ומצוות תורה בו שיהיה

 אשר הידיעה תכלית אשר כידוע מאין, יש בחינת שהוא הים, מן כטפה אפילו ועבודתו

 הענוה. עיקר היא תזא נדע. לא

ְשכֹון' (טו ,נז ישעיהו) שכתוב כמו ,"ענוה" נקרא "משכן" והנה ת[וְ ] אֶׁ ָכא אֶׁ ל] ד   וְשפ 

 וז לומר, וצהר ,'המשכן פקודי אלה' ואומר אותנו מלמדת הקדושה התורה כן על .['רוח  

 לו ויש הענוה מדת לו שיש זה כלומר ,'העדות משכן' ואזל ומפרש ענוה. עיקר היא

 שמרומז עשה מצות רמ"ח דהוא לבו, לוח על חקוקה - הקדושה התורה דהיא - "העדות"

 ואף ,כידוע גידין שס"ה נגד שמרומז תעשה לא מצות ושס"ה אדם של אבריו רמ"ח נגד
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 צרוף גבהות ושפלות
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קזעמוד 

 עיקר הוא זה העבודה. פתח אל נכנס לא שעדיין באמת ויודע ועניו שפל הוא כן פי על

 ועליו האנושי, מובחר היה שהוא - 'משה פי על פקד אשר' :ראיה והא הענוה. ותכלית

ה ְוָהִאיש' (ג ,יב במדבר) התורה מעידה  עכ"ל. ",זולתו על ולא ',וכו 'ְמֹאד ָעָניו ענו ֹמשֶׁ

ת וִמן ב[ ן ַהְתֵכלֶּ מָּ ַאְרגָּ י ְותֹוַלַעת ְוהָּ נִּ שו ַהחָּ ְגֵדי עָּ ד בִּ ֵרת ְשרָּ ש ְלשָּ  א(. )לט, וגו' ַבֹףדֶּ

 אלא ,כהונה בגדי הללו שרד בגדי שאין אומר אני מכאן .כאן נאמר לא שש" :רש"י תבכ

 ".שש בהם היה אשל ,מסעות סלוק בשעת הקודש את בהם שמכסים בגדים

 דק"ק ור"מ גאב"ד הי"ד, זצ"ל ארנרייך זלמן שלמה רבי )להגאון שלמה" "אבן ובספר

 בבגדי ולא שש ההי נהכהו בבגדי רק מדוע ,הדבר טעם להבין וצריכין ז"ל: שאמלויא(

 אליעזר, בידר פרקי בשם (בראשית) משה ישמח פרבס דמבואר מה פי לע ונראה ?שרד

 ,בגאות הביא קין כי שם וביאר ,יחד והבל קין קרבן יתערב שלא - שעטנז איסור דטעם

-עובדי כהנים כן לוע .לענוה וצמר לגאוה מורה פשתן לכן ,רוח-ושפלות בענוה והבל

 שש בבגדיהם היה לכן ,"ה בדרכי לבו ויגבה' כענין ,גאוה נתבבחי גם וזלאח צריכין השם

 כן. םג גאוה השם לעבודת נצרך כי להורות -

ש' ג( ו, )ויקרא צו רשתבפ דכתיב הא לי אהנר ובזה ֹכֵהן ְוָלב  ד ִמדוֹ  ה   בשעת הכהן כי ',ב 

 נתבחי ,שתןפ ,שש שהוא - בד צריך ההי כן לע ,גאוה מדת שילבש צריך ההי עבודה

ד ִמדוֹ ' וזה ,גאות  ...המצוה יעשה ואז ,בפשטות 'הדשן את והרים' .גאוה מידתו ',ב 

 שלא ,גאוה שמץ בלי כלומר ,אחרים בגדים וילבש בגדיו יפשוט העבודה שעשה רחוא

 אחר. וםבמק בזה והארכתי ...והבן ,פשתן יהיו

 ויגבה' חינתב ,גאוה מעט צריכין המצוה עשיית םדקוד כתבתי בראשית רשתבפ והנה

 בענוה השיהי צריך המצוה שעשה אחר םאמנ ,החבשמ שיעשה כדי - "ה בדרכי לבו

 - לג( יח, )בראשית אברהם גבי שכתוב הווז ,כלל טוב דבר עשה לא כאלו ושפלות

ְבָרָהם'  כיסו ,עבודה שום אז נעשה דלא ,המשכן פריקת בשעת כן לוע '...ִלְמֹקמוֹ  ָשב ְוא 

 עבודה שבסילוק להורות - אלו בבגדים שש היה אול ,הקודש כלי כל תא שרד בבגדי

 עכ"ל. והבן" ושפלות, בענוה רק להיות צריכין
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 בהגרב"צ מאיר ישראל הרב / לישראל מאיר

 קונטרס מח"ס אליהו', 'מדרש כולל מרבני פלמן,

 השביעית

 ובאגדה בהלכה הקורונה מגיפת

 אחד למקום אותם והבאתי האחרונים, םבימי שראיתי מאימרות ליקוטי בתר לקוטי

 הלומדים לתועלת

 מאוד ושמרתם ט"ו( ד' )דברים כדכתיב בריאותנו, על לשמור מה"ת נצטוינו

 אותם יעשה אשר משפטי ואת חוקתי את ושמרתם ה'( י"ח )ויקרא וכתיב לנפשותיכם,

 מחלליםו בהם, שימות ולא – בהם וחי ע"ב פ"ה דף ביומא חכמים ודרשו בהם, וחי האדם

 התורה משפטי שאין לפי ה"ג( משבת )פ"ב הרמב"ם וביאר סכנה, לספק אפילו השבת את

 בעולם. ושלום וחסד רחמים אלא בעולם נקמה

ר בֶׁ ר בשעת רבא ע"ב( ס )דף ב"ק במס' מצינו לעולם, בא וכשדֶׁ בֶּ  ,החלונות סוגר היה הדֶּ

 יו"ד וברמ"א וכו'. אמות ד' המצורע למזרח לילך אסר יוחנן רבי נ'( ט"ו )ויקרא ובמדרש

ר שמתחיל ס"ה קט"ז סי' בֶּ  ובהגהות נ'( )סי' מהרי"ל ובשו"ת ,העיר מן לברוח יש בעיר דֶּ

 אינה מתוחה הדין דכשמידת לפי דינא האי ביארו בחיי רבינו בשם סק"ה( )שם רעק"א

 מיוחדת ברכה שתיקנו עוד ומצינו סכנה. במקום לעמוד ואין לרשע, צדיק בין מבדלת

 פתח ישראל כל כנגד מלתא אימא קום ל"א ע"ב, ח' דף כתובות דיעוי' זו, מגיפה לעצור

ר מן ישראל עמך הושע מלט והצל פדה העולמים רבון ואמר בֶּ  הביזה ומן החרב ומן הדֶּ

 ואתה נקרא טרם לעולם ובאות המתרגשות פורעניות מיני ומכל הירקון ומן השדפון ומן

 של מבול אומר יוסי רבי הי"א, פ"ב תענית תאובתוספ .המגפה עוצר אתה ברוך תענה

ר של מבול אבל מביא אין מים בֶּ  י"א( )זכריה שנאמר יש המשיח לימות כוכבים לעובדי דֶּ

 )סוף רבה במדרש וע"ע ע"כ. ההוא, ביום ותופר אומר מהו וגו' נועם את מקלי את ואקח

ְחִתי קרח( פרשת ת ְוָשל  ִצְרָעה אֶׁ בֹוֵתינו ָאְמרו כח(, כג, )שמות ה  ח ר  ָחל  ָקדֹוש ְכשֶׁ  ָברוךְ  ה 

ת הוא ִצְרָעה אֶׁ ֲהֹרג ִיְשָרֵאל ִלְפֵני ה  ת ל  ה ְרֵאה ָהֱאמֹוִרים, אֶׁ ן ְכִתיב מ   ְוָאֹנִכי ט( ב, )עמוס ָבהֶׁ

ְדִתי ת ִהְשמ  ם ָהֱאֹמִרי אֶׁ ר ִמְפֵניהֶׁ ה ֲאשֶׁ לוֹ  הוא ְוָחֹסן ָגְבהוֹ  ֲאָרִזים ְכֹגב  ְשִמיד ִניםָכא   ִפְריוֹ  ָוא 

ל ע  ת ָהְיָתה וגו', ִמם  ל ֵעינוֹ  ְלתֹוךְ  ִנְכנֶׁסֶׁ ת ְיִמין שֶׁ כֶׁ ֵקע   ְוָהָיה ִאְרָסה ְושֹופֶׁ ֵכן ָוֵמת, ְונֹוֵפל ִמְתב   שֶּ

ל ַדְרכוֹ  דֹוש שֶּ רוךְ  ַהףָּ יחותוֹ  ַלֲעשֹות הוא בָּ ים ְיֵדי ַעל ְשלִּ רִּ ים, ְדבָּ ל ַקלִּ ְת  ְלכָּ יןַהםִּ אִּ יו גָּ לָּ  עָּ

ח ם ָשל  ָלה ְבִרָיה ָלהֶׁ ע ק  ם, ְלִהָפר  ֵאין ְלהֹוִדיֲעךָ  ֵמהֶׁ ָםש, ְגבוָרָתן שֶׁ יד מ  תִּ עָּ בֹוא ְולֶּ יד לָּ תִּ  עָּ

דֹוש רוךְ  ַהףָּ ַרע הוא בָּ סָּ ן לִּ ֻאםֹות מִּ ים ְיֵדי ַעל הָּ רִּ ים ְדבָּ ר ,ַקלִּ מֱֶׁאמ  יֹום ְוָהָיה יח( ז, )ישעיה שֶׁ  ב 

הוא ְזבוב ה' ִיְשֹרק ה  ר ל  ְדבֹוָרה ִמְצָרִים ְיֹאֵרי ִבְקֵצה ֲאשֶׁ ר ְול  ץ ֲאשֶׁ רֶׁ חור. ְבאֶׁ  נביא ולסיום א 

 לעיקבתא ממש סימן הוא שנוצר שבמצב ח'(, י"ב, )שמות הטורים בבעל שמובא רמז כאן

 וז"ל: ביתו, מפתח לצאת נוכל שלא בזמן ג"כ תבוא האחרונה שהגאולה שכתב דמשיחא,

 מה דמלואים. בענינא יאכלוהו ובניו אהרן ואידך דפסח, בעניני ב' במסורה. ד' יאכלוהו,
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 ביתו. מפתח איש תצאו לא ואתם נמי הכא תצאו לא מועד אוהל ומפתח נצטוו התם

 .ראשונה לגאולה אחרונה גאולה דאתקש יאכלוהו. מאספיו כי ואידך

 שהרי זה(, שבוע של המצב )לפי אמיתית סכנה אין עדיין ישראל בארץ כאן ובזמנינו

 בדיני שאף המצוי, מיעוט משיעור פחות הרבה מאוד, נמוכים הם כאן שנדבקים האחוזים

 דאיתא הא שביאר ס'(, סי' )קמא רעק"א בתשו' כדמבואר לזה, חוששים אין נפשות

 'חברי' הנקראת אומה מפחד שכבה אחר חנוכה נר לטלטל דהותר ע"א מ"ה דף בשבת

 הוא כדאי שאני... הדחק ששעת מפני חנוכה, נר להדליק שלא שגזרו רסיםהפ עם שהיתה

 ספק על אפי' הרי ולכאו' הדחק, בשעת עליו לסמוך חנוכיה( טלטול )המתיר שמעון רבי

 אפשר הדחק שבשעת מצד רק הותר למה וא"כ תורה איסורי על לעבור מותר פיק"נ

 בשביל איסור להתיר סכנה ספק רגד עתה כאן אין רעק"א, והשיב שמעון, רבי על לסמוך

 ע"כ. שמעון, רבי על וסמכו הדחק, שעת מיקרי סכנה, של רחוק צד דיש כיון אלא זה,

 חשיב אי תליה ובפשוטו לזה. חיישינן לא בנפשות שאף רחוק חשש מהו נתבאר לא אולם

 וקלבד צריך 'אין כתב ס"א לט סי' יו"ד בשו"ע ועי' מצוי, שאינו מיעוט או המצוי מיעוט

 מצוי דאם ר"ס סי' שמואל דבר בשו"ת וכתב הריאה', מן חוץ הסתם מן טריפות שום אחר

 יו"ד יעקב משכנות ובשו"ת לבדוק, חייב טריפות מן באיזה שנטרפים הרבה ההוא במקום

 המצוי מיעוט נקרא הנשחטים מעשרה אחד שנטרף ההוא במקום נמצא שאם כתב י"ז סי'

 תורה שיעורי ובספר מצוי, למיעוט נחשב אחוז השעשר והיינו הכל, לבדוק וצריך

 מצוי, שאינו למיעוט נחשב אחוז 5%-ש דמסתבר זצ"ל אלישיב מהגרי"ש הביא לרופאים

 עובדא הוה ]ובדידי בתרי', אזלי' בנפשות שאף כלל שכיח שאינו מיעוט הוי מכאן ופחות

 ושאל סכנה, שחש בו שיש רפואית שאלה בענין זצ"ל אלישיב הגרי"ש לרבינו שנכנסתי

 צריך שאין לי ואמר ,3-4% ואמרתי בזה, יש סכנה אחוזי כמה הרופאים דעת מה אותי

 כנ"ל[. לי וביאר לכונתו, שליט"א זילברשטין להגר"י שאלתי זמן ולאחר לזה. לחוש

 המגיפה יתפשט לא שעי"ז מאוד מחמירות תקנות עשו הבריאות על שאחראים אלא

 הכלל אם מ"מ כלום, יקרה לא תקנתם על יעברו יחידים אם אף ולכן ישראל, בארץ כאן

 ישראל. בארץ כאן גם המגיפה ולהתפשטות לריבוי יביא בודאי זה דבר תקנתם ישמור לא

 שמאחר אפשר אך אלו, דברים על לשמור מחויב הוא נפש פיקוח שמדין לומר קשה וא"כ

 אפשר א"כ העיר, לטובת שהוא דבר לחייב שיכולים העיר, ותקנת שכנים תקנת שמצינו

 שכנים דתקנת דאפשר דיל"ע אלא העיר. תקנת מדין ויחיד יחיד כל מחייב שתקנתם

 עוד ואפשר גופי. על שיעבוד ליצור ולא ממוני את ולשעבד לחייב רק יכולה העיר ותקנת

 וכמו לתקנתם, לשמוע מחויב הריני העיר טובי דז' מדינא עכ"פ או דמלכתא מדינא שאף

 ליכא שבא"י אף מחייב שתקנתם ברור הכלל לטובת שהם בריםשד החזו"א שהורה

 מחייב, זה הרי הכלל לטובת שהם תקנת מ"מ דמלכותא, דינא ראשונים הרבה לדעת

 יחיד כל מחייב זה הרי זאת עושים שהם פשוט וא"כ ליעשות צריכים אלו תקנות ולכו"ע

 הציבור לטובת לטוןש ידי על שנעשו שתקנות מ"ד( סי' )חו"מ סופר בחתם וע"ע ויחיד.

 אסור כזה, לעשות עלינו חיוב היה ידם על נעשו לא ואם ואסונות, מחלוקות למנוע

 )שאין רעק"א דברי דכל עוד ואפשר רצ"א(. סי' )ח"י הלוי שבט וע"ע עליהם, לעבור
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 שניתנה כיון אמרו זה דעל מגיפה, בזמן שייכא לא מצוי(, שאינו למיעוט לחוש צריכים

 ממיעוט אף להתרחק יש שם ולכן לרשע, צדיק בין מבחין אינו תו ו'וכ למשחית רשות

 מצוי. שאינו

 כן גם בזה אם חסידות, עניני או מצוה דבר לבטל שהוא היכא לדון יש דבזה אלא

 ראוי חסידות מידת רק שהיא שמה המקובלת, וההוראה להם. לשמוע מחויב היחיד

 והוא ענין, אלא חיוב אינו בער"ש, טבילה א', דוגמאות, כמה ונציב זו, בשעה למנוע

 הרחבה וביותר י', סעי' א' )כלל אדם בחיי והובא ע"א(, ר"ד דף ויקהל )פרשת מהזוהר

 בדרך זאת )והביא זאת, השמיט שבת בהלכות המ"ב אך משה'(, תורת 'זכרו ספרו בריש

 הבז גם אך יותר, חמירה עזרא טבילת צ"ה(. ס"ק תקנ"א סי' הימים תשעה בהלכות אגב

 אך א', סעי' פ"ח בסי' השו"ע פסק וכן לתפילה, אף זו טבילה ביטלו ראשונים רוב לדעת

 התרת צריכים בכה"ג אם ]והנידון ברכה. עליו תבוא לטבול שהנוהג סק"ב המ"ב כתב

 שעתה אלא לגמרי ממנהגו חוזר אינו שאם סק"א רי"ד סי' יו"ד תשובה פתחי עי' נדרים,

 ומ"מ התרה[. א"צ למנהגו לחזור עתיד ושוב ממנהגו שנותל ורוצה מיחוש איזה לו אירע

 באופן סק"ד פ"ח סי' מ"ב עי' קבין, ט' בשפיכת להטהר יכול במקוה לטבול יכול כשאינו

 שם(, גם המים שיבואו כדי קצת ברווח ליבו על מונחים ידיו ושתי זקוף )יעמוד שפיכותו,

 השיעור החזו"א שלדעת תורה' שיעורו 'מידות בספר כתב זמנינו, במידות קבין ט' ושיעור

 עוד מצינו הדחק ובשעת ליטר. 12.44 הוא השיעור נאה הגר"ח ולדעת ליטר, 21.6 הוא

 אמל"י מספר שהביא כ"ב אות ע"ו סי' החיים כף בספר עי' מקוה, בלא לטהרה פתרון

 והוא טהור לא אשר מקרה לו קרה או מיטתו ששמש מי שכתב ו' אות אמת שפת בקו'

 שיוכל כדי בקיצור לשונו ואעתיק יעו"ש, ידים רחיצת שיעשה לטבול כח יעצור ולא חולה

 ארחץ וכו' בה"ו קודשא יחוד לשם יאמר תחילה לטבול, יכול אינו אם לעשותו אדם כל

 אלה ידי רחיצת שתהא או"א ה' מלפניך רצון ויהי ה', מזבחך את ואסובבה כפי בנקיון

 תטהר כך מלמטה עצמי מטהר שאני וכשם סאה מ' של במקוה טבלתי כאלו לי נחשבת

 כפיו בנקיון ירחץ ואח"כ וכו' נועם ויהי עולמים, צור ה' בשם דינור בנהר למעלה נשמתי

 מים יערה ותחילה ידיו, ב' על ואות אות כל הי ויו הי יוד כזה, ע"ב שם באותיות ויכוין

 יערה ואח"כ י' באות ג"כ ויכוין שמאל על ויערה )י( פשוטה יוד באות ויכוין ימין יד על

 הנזכר בוא"ו ג"כ ויכוין שמאל יד על ויערה היו"ד מילוי של ו' באות ויכוין ימין יד על מים

 ד' כאות ג"כ ויכוין שמאל יד על ויערה היו"ד דמילוי ד' באות ויכוין ימין על ויערה ויחזור

 ואח"כ ים.פעמ עשרה יד כל על מערה ונמצא האותיות שאר הדרך זה על וכן הנזכר,

 אותיות היו"ד ויכוין זו אחר זו רצופים פעמים י' ימינו יד על ויערה כבראשונה ישוב

 אות ג' פעם היו"ד דמילוי ו' אות ב' פעם פשוטה י' אחת פעם א' אות פעם בכל הנזכרות

 רצופים פעמים י' יערה שמאל ביד יעשה זה דרך ועל הסדר זה על האותיות ושאר ד'

 בהרמ"א הנה ס"ת, לנשק ,ב' עכ"ד. סאה, מ' כנגד נטילות מ' נעשו הכל סך כנזכר, ויכוין

 ולזרזם לחנכם כדי התורה לנשק התינוקות שמביאים איתא א' סעי' קמ"ט סי' או"ח

 שמצינו והראשון הספר, מנשקים הגדולים שגם מנהג או ענין בהלכה הובא ולא במצוות,

 ולענין ע"ש. ד', סעי' י' שער םאפרי שערי בספר כדמבואר ז"ל, האר"י הוא כן שעשה
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 מגיפת הקורונה בהלכה ובאגדה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קיאעמוד 

 על ידו מניח וכשיוצא לבית דכשנכנס כתב ב' סעי' רפ"ה סי' ביו"ד הרמ"א המזוזה, נישוק

 אינו זה וכל ס"א, ט"ו כלל בח"א וכ"ה המזוזה, לנשק האר"י בשם הביא ובברכ"י המזוזה,

 ה'( סעיף קט"ז )סי' יור"ד בשו"ע עי' בזה, לי ציין וחכ"א מצוה. חיבוב משום אלא מדינא

 ]ומקורו שחין, מוכי של יבש רוק עליהן יש שמא בפיו מעות מליתן ליזהר צריך

 הכל שיד מפני הטעם כתב והר"ן שכ' )סק"ג( בש"ך ועיי"ש דתרומות[ פ"ח מהירושלמי

 כשנותנה לאדם קשה זוהמא ואותה בהן דבקה וזוהמתן חולים מהם ויש בהן משמשת

 מצוה ששלוחי דקיי"ל ואף ס"ת, לנשק זצ"ל הגריש"א אמרנ נמנע טעמא ומהאי ע"כ לפיו

 )סי' במג"א ועי' ע"ב(, )ח' בפסחים כדאמרי' שאני הזיקא דשכיח היכא מ"מ ניזוקין, אינן

 מן משומר שהוא הסדר ]בליל חזק בבריח הדלת ינעול דלא מהרי"ל כ' סק"ב( תפ"א

 תשובת עי' המגיפה, עתבש ובפרט ע"כ, אניסא סמכינן לא הזיקא דשכיח והיכא המזיקין[

 ע"ב(. )ס' ב"ק הש"ס בגליון מצויין קצ"ה( )סי' רשב"ש

 בקרבת בארץ כאן ששהו או מחו"ל שבאו אותם כגון בבידוד, הנמצאים אותם אולם

 על שמירה חובת ודאי עליהם נגיף, באותו שנדבקו יותר להם חוששים והרופאים חולה,

ְרֵבה כתב, חו"מ חלק בסוף מחברה מש"כ עי' מהם, ידבקו שלא אחרים ועל נפשם  ה 

ֵיש ִמְפֵני ֲחָכִמים ָאְסרו ְדָבִרים ם שֶׁ ת ָבהֶׁ ָכנ   ז,"קט ִסיָמן ד"יו ְבטור ִנְתָבֲארו וְקָצָתם ְנָפשֹות, ס 

ל ָהעֹוֵבר ָכל וכו', ֲאֵחִרים ְדָבִרים ֵיש ְועֹוד יֹוֵצא ֵאלו ְדָבִרים ע  ם, ְוכ  ר ָבהֶׁ ֵכן ֲהֵריִני ְוָאמ   ְמס 

ְצִמי ה ְבע  ֲאֵחִרים ומ  י ל  ְקִפיד ֵאיִני אוֹ  ְבָכְך, ָעל  ִכין ְבָכְך, מ  ת אֹותוֹ  מ  כ  ְרדות, מ  ִמְזָהר מ  ם ְוה   ֵמהֶׁ

ת ָתֹבא ָעָליו  את שמסכן בניד"ד ק"ו של בנו בן וק"ו עצמו במסכן וכ"ז עכ"ל. טֹוב, ִבְרכ 

 אחרים יזיק שלא עצמו ליזהר לאדם יש שיותר שכתב ע"א כ"ג בב"ק תוס' עי' הציבור,

 לקול לשמוע גמור חיוב חובה עליהם חל בבידוד שנמצאים אנשים ולכן יוזק. משלא

 ואפשר להזיקם. שלא לאחרים הוא מחויב מ"מ חושש אינו עצמו על אם ואף הרופאים,

 ויחיד, יחיד כל על חיוב אף דהוה ואפשר להסתובב, מחו"ל מהבאים למנוע מצויים שב"ד

 להסירו מ"ע נפשות סכנת בו שיש מכשול כל כתב, ד'( הל' י"א פ' רוצח )הל' דברמב"ם

 וכו' הסיר לא ואם נפשך. ושמור לך השמר שנאמר יפה יפה בדבר וליזהר ממנו, ולהישמר

 רעק"א מש"כ וידוע ח'(. תכ"ז )סי' חו"מ בשו"ע וכ"ה דמים. תשים בלא ועבר מ"ע ביטל

 רעק"א אגרות בספר )מובא באגרתו, תקצ"ב בשנת באירופה רע'-'חוליה מגיפת בעת

 שיהיו אזהרה, אחר באזהרה הרבה, פעמים הזהרתי גם קטעים: ממנו ונעתיק ע"ג(, אגרת

 וירחקו מזה, להזהר הרופאים שפטו ואשר סידרו אשר כפי ושתיה באכילה הנהגתם

 ,נימא כמלא אף בריהםד על יעברו ולא אסורות, מאכלות הם כאילו קשת כמטחווי

 לה' חוטא ההנהגה בסדר הרופאים ציווי על והעובר וכו' ודבר דבר מכל להשמר זה ובכלל

 ולאחרים לו סכנה במקום ובפרט ע"א(, י' דף )חולין מאיסורא סכנתא גדול כי ד,במאו

 קמ"ו(, )באגרת רעק"א מש"כ וע"ע מנשוא. עוונו וגדול בעיר החולי התפשטות ח"ו שגורם

 אפשר אבל ,נכון אינו צר במקום שהקיבוץ אמת זה לדעתי הכנסת, בבית תפילה ןבעני

 ואחרי' הבקר כאור ויתחילו אנשים, ט"ו ערך מעט, במתי פעם ובכל כתות כתות להתפלל

 ולומר במנחה. וכן שם, להתפלל יבואו זמן באיזהו אלו לאנשים מיוחד ויהיה אחרת, כת

 אחר ובערב בבקר ולומר מכ"ת.... שיבחר מוריםמז איזה תהלים ובקר ערב התפילה אחר
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 נוסח אח"כ ולומר כו', שהקטירו הוא אתה הקטורת פרשת נוסח כל בצבור התמיד פרשת

 מהסך יותר אנשים ידחקו שלא ולחוש הקטורת. אחר א' ביום במעמדות הנדפס הרבון

 שמאחר בזה להשגיח )משטרה( מפאליציי שומר עמידת ע"י ואפשר לביהכנ"ס, לבא הנ"ל

 למכ"ת יקובץ הם...... שישלימו אחר עד לשם לבא לאחר יניחו אל המספר כפי כבר שיש

 )פי' פאלניש גדולים ששה אמו במעי עובר בעד ואף גדול ועד למקטון ונפש נפש כל בעד

 הרצון ואם נפש, פדיון מכ"ת יעשה ומהקובץ בפוזן(, שהלכה למטבע והמובן פלונים,

 לעניים. תחולק והמעות בלו"נ אעשה פ"נ עשותל מה סך מזה לי גם לשלוח

 והתעקש שחלה חכם תלמיד על ששמע זצ"ל, אויערבאך הגרש"ז על מעשה ראיתי

 על עמו ודיבר לבקרו נסע הגרשז"א הרופאים, לדעת בניגוד הכיפורים ביום להתענות

 הרופאים בקול לשמוע הוא שחייב הדבר שפשוט לו אמר דבריו ובתוך שונים, ענינים

 יכול והוא בכוחותיו מכיר שהוא וטען דעתו על ועמד חזר החולה להתענות. לו סורוא

 אפיקורסות ריח כאן "יש לו: אמר בעקשנותו, אומר שהוא הגרשז"א משראה להתענות.

 זה הרי רבנן?' לן אהנו 'מאי שהאומר ע"ב צ"ט דף סנהדרין בגמ' מבואר שכן ושלום", חס

 ואינו מבין, ששכלו מה פי על והטבע העולם ענייני את שופט שהוא דההינו, אפיקורוס,

 מורה שההלכה כל לענינו, הדין והוא חכמים, לדעת והבנתו שכלו את ומשעבד מתבטל

 ה' דבר את 'לשמוע ולקיים כלל, הדבר על לערער אין שוב להתענות, שאסור בהחלט

 לרופאים. לשמוע ע"ב( קל"ח דף )שבת הלכה' זו – י"א( ח', )עמוס

ְצַות ד(,-א הלכה פ"א תענית )הלכות מב"םהר כתב ן ֲעֵשה מִּ ה מִּ ְזֹעק ַהתֹורָּ יעַ  לִּ רִּ  וְלהָּ

ל ַעל ַבֲחצֹוְצרֹות ה כָּ רָּ בֹוא צָּ תָּ בור, ַעל שֶּ ר ַהעִּ מֱֶׁאמ  ל ט(-י )במדבר שֶׁ ר 'ע  צ  ֹצֵרר ה  ם ה  ְתכֶׁ  אֶׁ

ם ֲחֹצְצרֹות', ו ֲהֵרֹעתֶׁ ר ב  ָיֵצר ָדָבר ָכל ְכלֹומ  ת ְכגֹון םָלכֶׁ  שֶׁ ֹצרֶׁ ר ב  בֶׁ ה ְודֶׁ ְרבֶׁ יֹוֵצא ְוא  ן ְוכ   ז ֲעקו ָבהֶׁ

ן ְרֵכי זֶׁה ְוָדָבר ְוָהִריעו. ֲעֵליהֶׁ ְתשוָבה ִמד  ן הוא, ה  ִבְזמ  ָתבֹוא שֶׁ ְזֲעקו ָצָרה שֶׁ יהָּ  ְויִּ לֶּ  ְוָיִריעו עָּ

ְגַלל ַהכל ֵיְדעו בִּ ם שֶּ ים ַמֲעֵשיהֶּ עִּ רָּ ן הוַרע הָּ הֶּ ָכת לָּ ם כה(-ה )ירמיה ובכ   ְוגֹו'. ִהטו' 'ֲעֹונֹוֵתיכֶׁ

ְגֹרם הוא ְוזֶּה יִּ ם שֶּ הֶּ יר לָּ סִּ ה ְלהָּ רָּ ם ַהעָּ ל ,ֵמֲעֵליהֶּ ם ֲאבָּ ְזֲעקו ֹלא אִּ יעו ְוֹלא יִּ ָלא יָּרִּ  ָדָבר ֹיאְמרו אֶׁ

ג זֶׁה ע ָהעֹוָלם ִמִםְנה  ךְ  זוֹ  ֲהֵרי ִנְקֵרית, ִנְקָרה זוֹ  ְוָצָרה ָלנו ֵאר  רֶּ יותַאכְ  דֶּ ת זָּרִּ מֶׁ ם ְוגֹורֶׁ ֵבק ָלהֶׁ  ְלִהד 

ם ֲעֵשיהֶׁ יף ָהָרִעים, ְבמ  ה ְותֹוסִּ רָּ רֹות ַהעָּ ָכתוב הוא ,ֲאֵחרֹות צָּ תֹוָרה שֶׁ  כז(-כו )ויקרא ב 

ם ְכתֶׁ ִרי' ִעִםי 'ו ֲהל  ְכִתי כח(-כו )ויקרא ְבקֶׁ ם ֲאִני ג ם 'ְוָהל  ת ִעָםכֶׁ ֲחמ  ִרי', ב  ר קֶׁ אָ  ְכלֹומ   ִביאְכשֶׁ

ם ָתשובו ְכֵדי ָצָרה ֲעֵליכֶׁ ִהיא ֹתאְמרו ִאם שֶׁ ִרי שֶׁ ם אֹוִסיף קֶׁ ת ָלכֶׁ ִרי. אֹותוֹ  ֲחמ   וִמִדְבֵרי קֶׁ

ְתַעמֹות סֹוְפִרים ל ַעל ְלהִּ ה כָּ רָּ בֹוא צָּ תָּ בור ַעל שֶּ ְיֻרֲחמו ַעד ַהעִּ ן שֶּ ם. מִּ ַמיִּ  ַהחָּ

 הרחוקים, ובאיים מקום בריחוק מקרים שיםמתחד ולפעמים וז"ל: ו'( )דרוש הר"ן ודרשות

 מאמר והוא הפורענות, יגיעם פן ויפחדו וייראו התשובה, אל ישראל שיתעוררו כדי

 עריהם נצדו עובר, מבלי חוצותם החרבתי פנותם נשמו גוים הכרתי ז( - ו ג )צפניה הנביא

 ברעת םמתיסרי וכשאינם מוסר. תקחי אותי תיראי אך אמרתי יושב, מאין איש מבלי

 אלו כל שרואה מי כי ספק ואין .וקרב הלוך וילך ונסוע, הלוך הולך הפורענות האחרים,

 הוא בה, דרך אשר בדרכו מחזיק ועודנו יתברך, השם התראות באמת הם אשר התלאות

 אין לכן ע"כ. ,ואילך מכאן למיתה עצמו שהתיר התראה, עליו וקיבל עבירה שעובר כמי

 הגוף. רפואת על ולהקדימה הנפש, רפואת על היטב לחפש ראוי האלו בזמנים כי ספק
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 לפני הנה וז"ל: נרדם, לך מה הכותרת תחת תרפ"ח, בשנת שכתב במכתב חיים החפץ

 לכלל זירזתי שבו הק' בארצנו שהיה הגדול הרעש אודות מאמר פרסמתי שבועות כמה

 ויאמינו הרעה מדרכם שישובו העולם לכל התראה הוא הרעש זה וכי לתשובה, ישראל

 והנה .זו בשנה שתהוו הנוראות החרדות כל עלינו באו במקרה ולא מידו שהכל בד'

 שהיה הגדול הרעש במדינתינו, שהיה הנורא השטף ונוראה חדשה שמועה כעת שמענו

 מעט הרגישו במדינתנו וגם קבריהם, בתיהם שנעשו מהם וכמה רבים שנהרגו ברוסיא

 טוב הוא הלא לנו, ה' עשה זה מה מבין איש ללכ ורעדה פחד תאחז בודאי זה, ברעש

 אלא וחיה, מדרכו בשובו אם כי רשע, במות אפילו חפץ ולא מעשיו כל על ורחמיו ומטיב

 ומי שירצה מה כל לעשות שבידו לכל ומראה לתשובה הקב"ה אותנו שמזרז יבין המבין

 שאם לי רוברו .תפעל ומה תעשה מה לו שיאמר ובתחתונים בעליונים ידיו מעשה בכל

 שבשמים, לאבינו לתשובה ישראל את לזרז המשמר על עמדו בוודאי מד' נביאים לנו היו

 שלוחים ע"י לעולם מזרז הוא ושלוחים נביאים בימנו לנו אין הרבים בעוונותינו ובאשר

 ע"כ. אחרים,

 שמתענין צבור של הצרות הן אלו ב(-א הלכה פ"ב תעניות )הלכות הרמב"ם כתב עוד

 רעה, חיה ועל הדבר, ועל החרב, ועל לישראל, ישראל שונאי הצרת על עליהם, ומתריעין

 ועל החלאים, ועל המפולת, ועל הירקון, ועל השדפון, ועל החסיל, ועל הארבה, ועל

 עד ומתרעת מתענה העיר אותה אלו, מכל צרה בה שיש עיר כל המטר. ועל המזונות,

 רחמים, עליהם מבקשים אבל ותמתריע ולא מתענות סביבותיה וכל הצרה, שתעבור

 שצועקין המזונות מצרת חוץ שאמרנו, כמו בשבת מתריעין ולא צועקין אין מקום ובכל

 בארץ דבר היה ו'( )הלכה בשבת. בחצוצרות עליה מתריעין אין אבל בשבת, אפילו עליה

 ובאות הולכות ושיירות במדינה דבר היה עליהן, ישראל גליות שאר מתענין ישראל

 על י"ג( )הלכה מזו. זו רחוקות שהן פי על אף מתענות שתיהן אחרת מדינהל ממנה

 חרחור או אסכרה כגון העיר, באותה הרבה לאנשים אחד חולי שירד הרי כיצד, החליים

 וכ"ה ומתריעין. תענית לה וגוזרין צבור צרת זו הרי החולי באותו מתים והיו בהן וכיוצא

ל ְוֵכן ב' ובסעי' ומתריעין, מתענין דברים איזה על תרע"ו סי' או"ח בשו"ע ר, ע  בֶׁ דֶׁ  ֵאיזֶׁהו ה 

ר בֶׁ ֵיש ִעיר - דֶׁ ְגִלי ק"ת ָבה שֶׁ ָמה ְוָיְצאו ר  ר זֶׁה ָיִמים ִבְשֹלָשה ֵמִתים ְשֹלָשה ִמםֶׁ ח   זֶׁה ֲהֵרי זֶׁה א 

ר, בֶׁ ר, זֶׁה ֵאין ָיִמים ְבד' אוֹ  א' ְביֹום ָיְצאו דֶׁ בֶׁ  ולפ"ז ע"א, יט דף בתענית 'ממתני הוא ]וד"ז דֶׁ

 ימים, ג' למשך יום בכל 0.2% ימותו מקום שבאותו צריך למגיפה שיחשב דכדי מבואר

 כמות שכן וכל אחד, ביום גדול כך כל מתים מספר היה לא בעולם מקום בשום ובזמנינו

ר ָהָיה ימים[, ג' למשך אחד ביום כזאת בֶׁ ְםִדיָנה, דֶׁ ָירֹות ב  ָמה ָבאֹותו הֹוְלכֹות ְוש   ִלְמִדיָנה ִמםֶׁ

ת, רֶׁ חֶׁ ן א  מֹות ְשֵתיהֶׁ ף ִמְתע  ל א  ֵהן ִפי ע   שהדבר לפי ביאר סק"ט ובמ"ב ִמזֹו, זוֹ  ְרחֹוקֹות שֶׁ

 שיירות משם ויש זה, כשיעור שימותו בחו"ל מקום יהיה אם ]ולפ"ז עמהן, ובא מתלוה

 ְוֵכן ה' ובסעי' תענית[. לגזור ויצטרכו כמגיפה יחשב כאן אף ישראל, לארץ מצויות

ִמין ל ִמְתע  חֹוָלִאים. ע  ד, ה  ד ֲהֵרי ֵכיצ  ָיר  ָחד ֹחִלי שֶׁ ֲאָנִשים אֶׁ ְרֵבה ל   ְכגֹון ָהִעיר, ְבאֹוָתה ה 

ְסָכָרה ָגרֹון סֹוֵגר ֹחִלי )ֵפרוש א  ִיָסְכרו ֵמִעְני ן ה  ְעְיֹנת ו   ִחְרחור אוֹ  ב( ז, )ְבֵראִשית ְתהֹום( מ 

יֹוֵצא ם, ְוכ  ת זֶׁה ֲהֵרי ֹחִלי, ֵמאֹותוֹ  ֵמִתים ְוָהיו ָבהֶׁ יהָ  ְוגֹוְזִרין ִצבור ָצר  ֲעִנית ָעלֶׁ ְתִריִעין. ת   ומ 
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ָימותו ְצִריִכין ֵאיָנן ֳחָלִאים וְבֵאלו הרמ"א וכתב ר זֶׁה ָיִמים ִבְשֹלָשה שֶׁ ח  ר ְכמוֹ  זֶׁה, א  בֶׁ  ְבדֶׁ

הוא ָלא ֲאִויר, ויִשמ ִמֹכח   ָבא שֶׁ ִמים אֶׁ ְתִריִעים ִמְתע  ל ומ  ֳחָלִאים ֵאלו ע   יֹוֵסף(. )ֵבית ִמָיד הֶׁ

 זה חולי שירד בעינן ומ"מ מתענין, אחד אלא מת לא אפילו דבזה סקי"ח המ"ב וביאר

 משיעור פחות והוא אנשים, להרבה זה חולי ירד לא בא"י כאן והנה אנשים, להרבה

 כמה ומתו הרבה שחלו ממקומות מצויות השיירות אך אחד, מת לא אף ובנתיים ,0.2%

 ששירות באופן ישראל בארץ שאינו אף ומתריעין שמתענין לדבר ודמי עיר, מכל אנשים

 אותם בדין יל"ע וא"כ מקומות, לאותם השיירות סגרו שכעת אלא משם, מצויות

 המקומות.

 לו אסור תפילה לענין ידוד,בב כשנמצא המצויות. בהלכות גרגרים כמה עוד כאן ונביא

 תפילת והיינו מתפללים, שהציבור בשעה תפילה זמן לכוון ישתדל מ"מ אך למנין, להגיע

 שם(. ובמ"ב ט', סעיף צ' סי' )שו"ע עשרה. שמונה

 לענין הנה ביחידות. מתפללים הם והרי בבידוד, כעת הישוב שכל ישובים יש והנה

 להשלים יצטרכו הבאה דבשבת ב' סעי' הקל" בסי' הרמ"א כתב בשבת, התורה קריאת

 דאותה היכא פלוגתא הביא סק"ז ובמ"ב שבת, לאותה השייכה הפרשה עם פרשה אותה

 שקורין מצינו דלא לפי כלל, משלמין לא אי מחוברין, פרשיות שתי היו קראו שלא שבת

 שבת קריאת אלא משלמין אין דלכו"ע ]ומשמע חולקים. ויש אחת, בשבת סדרות שלש

 לו שיקראו שביקש האסורים( מבית )כיצא הגר"א על הובא רב במעשה אולם אחת,

 אם ויחי, פרשת בטלו דאם פלוגתא המ"ב הביא עוד החזו"א[. וכ"פ פרשיות, ד' קריאת

 סדרא מסוף גברא חד לקרותו צריך סדרות שתי דכשקורין מאחר משלמין, שמות בפרשת

 ספרים. בשני לעשותו נכון אין וזה ין,מחובר שיהיו כדי שניה סדרא לתחילת ראשונה

 ויקרא פרשת הבאה בשבת אם מחוברין, פקודי ויקהל שפרשת השבת נוגע זה ודבר

 המ"ב כתב החודש, פרשת קריאת ולענין ויקה"פ. קריאת את ישלימו אחר( ספר )שהוא

 הקריאה להשלים יכולים ואם הבאה. לשבת להשלים יכולים שאינם סק"ב תרפ"ה בסי'

 אז, להשלימו שיש סק"ה המ"ב כתב מנחה, תפילת לעת שבת באותה בשחרית שדילגו

 דמנחה, לציון ובא אשרי קודם זאת שיעשו השעה"צ ומוסיף והפטרה, גברי ז' ובקריאת

 יכול אי החודש פרשת ולענין כרגיל. מנחה קריאת ויקראו לציון ובא אשרי יאמרו ואח"כ

 סי' )שו"ת אומץ היוסף דעת דשחרית(, הפרשה עתה קורין שאין )היכא במנחה להשלים

 דמנחה. קריה"ת לאחר שישלים ס"ת( )ערך לאברהם הזכור ודעת שלא, כ"ז(

 ספר להביא ולענין המדרגות(, )בחדר בנין בכל מנין עושים זו שבשבת מקומות ויש

 מותר, עשרה והם אנוסים הם שאם מ"ז ס"ק מ"ב י"ד סעי' קל"ה סי' עי' אצלם, תורה

 להתיר. יש לכאו' הבריאות, משרד הנחיות ע"פ כן שעושים ומותהמק ולפיכך

 לשמש דאסור איתא, ד' סעי' תקע"ד וסי' י"ב סעי' ר"מ סי' באו"ח זו, בעת עונה דין

 בירושלמי ומקורו ר"מ( )בסי' הרמ"א וכתב ע"א, יא בתענית בגמ' והוא רעבון, בשני מטתו

 דוקא הכונה אם כרעבון צרות ארש מהו האחרונים ונחלקו כרעבון. צרות בשאר דה"ה

 שכתב אלו כגון שזה כתב )סק"ו( תמיד העולת איירי. צרות בכל או כרעבון שהם בצרות

 כשהכותים גם מוזכר ושם תענית, עליהם שגוזרים תרע"ו( )סי' תענית בהלכות המחבר
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 כתב כנה"ג בשיירי וכנגדם י"ב, בסעי' הלבוש דעת וכן ישראל, עם מלחמה לערוך באו

 והמזונות והארבה החסיל ועל שדפון ועל ירקון על כגון דרעב דומיא צרות רק ונתושכ

ר אחרת בצרות אבל לרעבון דמו אלו שכל בֶׁ  סק"ח תקע"ד בסי' והשעה"צ לא, וכדו' כדֶׁ

 בשני חוץ )דהיינו בגמ' נזכרו שלא צרות ששאר די"א שם צירף ועוד זו, לשיטה העתיק

 דבליל סקי"א( )תקע"ד שם המ"ב כתב וע"כ בעלמא. חסידות מידת רק הם לחוד( רעבון

 להקל יש עליו מתגבר יצרו שאם מ"ו ס"ק ר"מ סי' במ"ב וע"ע בזה. להקל יש טבילה

 בכולם.

 הוא וראשית לטבול, לה ליתן שחששו מעשה היה טבילה, לענין בבידוד, כשבעלה

 לטבול לה ליתן חששו שהם שנית קירבה, לידי יבוא ולא בבידוד בעלה ישאר שעי"ז

 טהרתה בעת לעשות יכולה שהיא המלאכות ובאמת בנגיף. נדבקה היא גם דאולי

 בלא"ה הכוס ומזיגת שרי, בפניו שלא גווני ובכל המיטה, הצעת הוא בבידוד כשבעלה

 כך. כל מצוי אינו

 אוכל אחד וכל קורונה, חולה שהוא מהם אחד יש אם זימון, לענין שאוכלו שלשה

 שהם מאחר מצטרפים אין דבכה"ג נראה חבירו, את אחד רואים אך אחר, במקום

 שרואהו בכך חשיבא לא א"כ מחבירו, אחד להתרחק אלא להתחבר שלא מקפידים

 מלחמו, לאכול מקפיד אחד שכל אלא אחד, בשולחן אוכלים ואם כאחד. אכלו כאילו

 כיון לכאו' השני, בזה שנגע מדבר לאכול שלא הבריאות משרד הוראות על מקפידים והם

 מלחם נזהר אחד כל שהרי אחד, לחם לאכול באכילתן יחד להתחבר יכולים הם שאין

 מלחם יאכל הוא הרי אחר לחם להם יהיה כשלא בדיעבד אם אך מצטרפים, אין חבירו

 לאכול שיכולים במה אלא חבירו, מככר יאכל שבפועל צריך אין ]שהרי מצטרפים, חבירו

 חבירו, מפת לאכול שלא בדיעבד אף ע"ז קפידיםמ הם אם אך צורך[, לו שיהיה באופן

 לכיכר יחד מתחברים הם אין מ"מ הדין, מעיקר ולא וחששא חומרא בגדר רק רק שזה אף

 שיש אלא מקפידים אינם שהם או מקפיד, אחד רק אם אולם ביניהם. חיבור שיעשה אחד

 לכאו' אחד, לאותו משלהם יתנו הם אבל יאכלו, לא הם ומשלו בסיכון, שהוא אחד

 ג'. סעי' קצ"ו בסי' זה בכל ועי' מצטרפין,

 כדי וכן ידבקו, שלא בריאותם על לשמור כדי והאף, הפה על מניחים שיש ו'מסכה'

 הדין יסוד הנה עירוב(. שאין )במקום בשבת בהם לצאת מותר אם אחרים, ידביקו שלא

ָזב ֵיֵצא ֹלא י"ג, סעי' ש"א סי' במחבר מובא ה ְבִכיס ה  עֹושֶׁ ִצילוֹ  שֶׁ ֹלא ִמִזיָבתוֹ  ְלה  ֵמף 'שֶׁ  ְיט 

ת ִנָדה ִאָחה ְוֵכן ָבה', רֶׁ קֹושֶׁ גֶׁד שֶׁ ֹלא ְלָפנֶׁיהָ  בֶׁ ְכֵלךְ  'שֶׁ ם' ִתְתל   בוֹ  ָלֵצאת ֲאסוָרה ִנדוָתה, ְבד 

ְלבוש, ְכֵעין ָעשוי ִסָמר ְיֵהא ֹלא ִאם ְרתוֹ  ִאם ֲאָבל מ  ֹלא ְכֵדי קֹוש  ביִ  'שֶׁ ָדם ָלה' ְכא   ְוֹלא ה 

ֵער,  נעשה זה הרי צער בשביל דכשכונתו הטעם ביאר נ"א ס"ק ובמ"ב בֹו, ָלֵצאת ֻמָתר ִתְצט 

הוא ָדָבר י"ד, סעי' הגוף. להגנת עשויים שהם מלבושים כשאר מלבוש דרך ךְ  שֶׁ רֶׁ  דֶׁ

ְלבוש, ָלא לֹוְבשוֹ  ֵאינוֹ  ִאם ֲאִפלו מ  צו ִמחום אֶׁ ָבת. בוֹ  ָלֵצאת ֻמָתר ִטמוף, ֵליא   מסכה והנה ְבש 

 לא כדי לובשו אם לכאו' מחיידקים, למנוע כדי והוא מלבוש, דרך הוי דלא ודאי זו

 יל"ע להדבק לא כדי לובשו אם אך ואסור, מצער לאצולי הוי דלא פשוט אחרים להדביק

 אין בנגיף ידבק ח"ו אם שגם ובפרט מצער, לאצולי או ואסור מטינוף לאצולי דמי אי
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 ש"ה בסי' עוד ועב"ז כמלבוש, נדון לגוף מציל שהוא דכל נראה ומסברא מיידית, הצער

 ומקביע עשבים ממיני גרע לא בריאותו, על ששמירה שכתבו ויש סקכ"ב. ומ"ב ו' סעי'

 לחולה הוא דתכשיט לפי לרפואה אותם ותולין בקשרים אותם שקושרין כ"ה, כ"ד דסעי'

 חיובי צורך בזה שיש התם דשאני דאפשר לניד"ד, ממש דמי לא מ"מ בושיו,ממל כאחד

 בעלמא. מניעה רק שהוא הכא משא"כ מיידית, ותעולתו

 ע"ב( קיג )דף בחוקתי בזוה"ק עפמש"כ 'קורנה', המזיק שם את להזכיר שלא שכתבו יש

 צללהינ רחמים לבקש בכדי לא גם המזיקים שמות את להזכיר לא ליזהר האדם דצריך

 יצילנו שהקב"ה בלבו יהרהר אלא אליו לבוא אותם מעורר הוא שמם הזכרת שע"י מהם,

 עיי"ש. בפיו, יזכירם לא אבל מהם,

 מאה לומר המלך דוד בתקנת א. המגיפה, את שעוצר שמצינו בדברים להתחזק ויש

 בזוהר שמבואר הקטורת, פיטום לומר ב. מ"ו. בסי' הטור שהביא וכמו יום, בכל ברכות

 סי' או"ח השולחן בערוך וכ"ה המגיפה, לעצירת סגולה שהוא ב( ק' דף בראשית רשת)פ

 בלשוה"ר להתחזק ג. וערב. בבקר בציבור לאמרו כתב במכתבו ורעק"א ס"ט, תקע"ו

 אחד כל עבור לעשות ד. ישב. בדד תורה אמרה ועליו הצרעת, עונש מגיע שעליו ורכילות

 רבינו וכמש"כ הענוה, במידת להתחזק ה. .רעק"א וכמש"כ אמו, למעי אף נפש פדיון

 יוסף רב על דאמרי' הוריות, מסכת מסוף מקור לזה והביא שליט"א, קניבסקי הגר"ח

 ומסיים, מרבה, יותר ראוי שהיה אף עצמו על השררה נטל ולא הענוה במידת שהתנהג

 אפילו יוסף רב רבה דמלך שני וכל יוסף רב מלך והדר שנין ותרתי עשרין רבה מלך

 הענוה, ממידת היה זה שגם דהכונה פירשו והרא"ש ורש"י חליף, לא לביתיה אומנא

 ללכת במקום דם המקיז האומן את אליהם להזמין היה החשובים האנשים של דמנהגם

 להקיז כשרצה אפילו ולפיכך רבה, של גדלותו בזמן שררה לנהוג רצה לא יוסף ורב אליו,

 שם, להקיז הולך היה רבה לבית המקיז יעכשהג אלא לביתו, המקיז את קרא לא דם

 רצה ולא עצמו את יוסף רב שהשפיל דכיון בע"א שביאר הרמ"ה פי' הביא הרא"ש אולם

 מהם אחד חלה שלא ביתו אנשי ועל עליו ענותנותו זכות הגינה רבה בפני שררה לנהוג

 והדין הרא"ש וסיים לביתו, קרא לא דם להקיז אומן אומן ואפילו רבה שמלך השנים כל

ר בא שבעבורו התפילה, בזמן בביהכנ"ס לדבר לא ו. לן. מסתבר פירוש בֶׁ  בספר כמש"כ דֶׁ

 ס' דף קמא בבא גמ' שהביא המוסר, בעלי מגדולי מאחד ששמעתי מה כאן ונביא הגן,

ר“ ע"ב, בֶׁ  הנה ,”כליו שם מפקיד המות שמלאך הכנסת, לבית יחיד אדם יכנס אל בעיר דֶׁ

 אם כי כליו, להפקיד אחר מקום המוות למלאך אין וכי זו אגמר יפלא רואים כל בעיני

 לילך? מותר רבים עם משמע יחידי ילך שלא דקאמר ועוד, קדוש? מקום הכנסת, בבית

ר כתב מהראשונים( )אחד הגן ובספר לרבים?. יחיד בין המוות למלאך אכפת מה בֶׁ  בעיר דֶׁ

ר תקרי אל - בֶׁ ר. נברא בביהכנ"ס דברשמ ודיבור דיבור כל שבשביל דיבור, אלא דֶׁ בֶׁ  דֶׁ

 נברא הכנסת בבית ודיבור דיבור דמכל הספרים עפמש"כ ביאר מקדש מורא ובספר

 גילו ]וכן האדם. את הורג הזה ובחטא המוות, מלאך של כליו היה וזה אחד, משחית

 שדיברו בשביל היה ת"ח בשנת מישראל רבבות הריגת שגזירת משמיא טוב יום לתוספות

 המשקל, תשובת יעשה תקנתא? מאי דיבר, כבר אם אך מדרשות[. יובבת הכנסת בבתי
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 פיו את ויחסום חבריו עם לשם עכשיו ילך חבירו עם שידבר מקום באותו מדה, כנגד מדה

 לבית יחידי הולך אם והנה שלימה, תשובתו תהיה ואז לדבר יכול ואינו אילם, הוא כאלו

 רוצה נקט, לשלמא נפשיה, לגנבא חסרא ויאמר השטן ויקטרג שלמה, תשובתו אין הכנסת

ר“ השתא ויובן דומם. כן, על אדם שום עם לדבר לו היה שלא לומר, בֶׁ  יכנס אל בעיר דֶׁ

 ק.”ודו רבים, עם מדה כנגד במדה רק מועלת תשובתו אין כי ,”הכנסת לבית יחיד אדם

 וז"ל: בענין, מכתב כתב שליט"א, קניבסקי הגר"ח מרן התורה שר ורבינו

 ורכילות בלשה"ר להתחזק אחד כל על הקרונה, ממחלת התדבקות החשש בדבר

 במידת ולהתחזק ישב, בדד תורה אמרה לאשתו איש בין הבדיל הוא ט"ו בערכין כדאיתא

 הזכות תגן המתחזק וכל הוריות, בשלהי בפי' הרא"ש כמש"כ מדותיו על ולהעביר הענוה

 מהם. אחד יחלה שלא ביתו בני ועל עליו

 הדור מנהגי רבותינו כתבו תש"פ, אדר בי"ט הקרונה, מחלת שטותבהתפ ימים ולאחר

 וז"ל: חיזוק, מכתב שליט"א אידלשטין והגרי"ג קניבסקי הגר"ח מרנא

 להתחזק ראוי ודאי עמנו, בריאות על לשמור מרובים שמים לרחמי אנו שזקוקים בעת

 זכות. ףלכ ולדון הענווה במידת להתחזק ורכילות, מלשה"ר להיזהר התורה, בלימוד

 אמרו ועוד ,מהם ישיבה פסקה לא אבותינו של מימיהם ב( כ"ח )יומא אחז"ל וכבר

 השמירה והם ,רבן בית של תינוקות הבל בשביל אלא מתקיים העולם אין ב'( קי"ט )שבת

 ישראל. לחדרי המשחית יבוא שלא ביותר הגדולה

 הצריכים ריםהדב בכל מאוד להשתדל כולנו ועל מאיסורא, סכנתא חמירא ודאי מ"מ

 חדרי שיהיו להקפיד גם לעדר, עדר בין רווח ולהניח הלומדים את לחלק כגון זהירות,

 הנצרך הנקיון על שישמרו משגיחים ולמנות כראוי, מאווררים המדרשות ובתי הלימוד

 משפחתו, אצל או אצלו חולי של ספיקא ספק אפילו לו שיש מי וכל הבריאות. מהכרח

 לאחרינא, חב יהיה ואל המדרש מבית עצמו ימנע ההוראות, לפי לבידוד נזקק רק ואפילו

 המשמר. על יעמדו הת"תים ומנהלי הישיבות וראשי למעשה, קודם תנאי בבחינת זה וכל

 פורענות אין א'( ס"ג )יבמות וכמאמרם ולתשובה שמים ליראת להתעורר עלינו ובודאי

 כל של ידי ועוצם כוחי מיעוט על באמונה ולהתחזק ישראל, בשביל אלא לעולם באה

 בו שיפגע אדם ואין יצוריו כל על שמשגיח בהקב"ה לבטוח אמנם הזאת, בעת המדינות

 וישועה. לשמירה לנו תעמוד החיזוקים וכל התורה וזכות מלמעלה, יכריזו לא אם הנגיף

 הוא ישראל לחדרי המשחית יבוא שלא ביותר הטובה שהשמירה שכתבו במה והנה

 יתיב הוה לא זירא רבי ע"ב, עז בכתובות מפורשת גמ' הוא בפשוטו התורה, לימוד ע"י

 ידבק שלא כדי - ראתן' 'חולי של ממושבם הנושבת הרוח מול יושב היה )לא בזיקיה

 אמי רבי מהם( ידבק שלא - באהלם נכנס היה )לא באהליה עייל לא אלעזר רבי מהן(

 בו שגרים מבוי אותו מביצי ליםאוכ היו )לא מבואה דההיא מביעי אכלי הוו לא אסי ורבי

 אמר בתורה, ועסיק עמהם( מתחבר )היה בהו מיכרך לוי בן יהושע רבי אך ראתן(, חולי

 לא אגוני לומדיה( על )התורה מעלה חן אם חן" ויעלת אהבים "אילת התורה( על )נאמר

 מצוה "שלוחי אמרינן לא היזיקא ששכיח שבמקום שאף שיעורים הקובץ וביאר מגנא.
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 היזיקא. ששכיח במקום אפילו להגין שבכוחו שאני התורה לימוד מ"מ ניזוקין", ןאינ

 עקב לפרשת הספד דרוש סב. דף ח"א החת"ס )דרשות סופר החתם שכתב מה כאן ונוסיף

 לבוראו, קצת שידבק במה סגי מהמגפה להנצל שכדי תקצ"א(, מנחם ח"י ביום שדרשתי –

ר ֵאת ָהֹראֹות םֵעיֵניכֶׁ  ג'( ד' )דברים כתיב הנה וז"ל: ל ה' ָעָשה ֲאשֶׁ ע   ָהִאיש ָכל ִכי ְפעֹור ְבב 

ר ךְ  ֲאשֶׁ ֲחֵרי ָהל  ל א  ע  ָך, ֱאֹלקיךָ  ה' ִהְשִמידוֹ  ְפעֹור ב  ם ִמִקְרבֶׁ תֶׁ ְדֵבִקים ְוא  ה' ה  ם ב  ִיים ֱאֹלֵקיכֶׁ  ח 

ם יֹום, ֻכְלכֶׁ  הדבקים סד.( דרין)סנה אמרו וחז"ל הדבקים. יחיו לא מ"ט חידוש מה ויל"ע ה 

 רחמנא בעולם חימה כשיש הנה והנראה בעלמא, הדבקות תמרות כב' בעלמא דבקים רק

 לא אם לרע טוב בין מבחין אין אז ומגפה בדבר האויר עיפוש וגורמים חייבים ורובם לצלן

ךָ  ָצרֹות ְבֵשש י"ט( ה' )איוב ע"ד פרטית בהשגחה ע י ִצילֶׁ ב  ע ֹלא וְבשֶׁ  ָפְדךָ  ְבָרָעב ָרע, ְבךָ  ִיג 

ב, ִמיֵדי וְבִמְלָחָמה ִמָםוֶׁת  השגחה והוא יגש, לא אליך מימינך ורבבה אלף מצדך ויפול ָחרֶׁ

 ראויים אינם מיהו בלא"ה מיתה חייבים הי' שלא אע"פ בעלמא הדביקים אבל נפלאה,

 יםראו בעלמא דבקים רק הם אפילו ישראל וכלל צדיקים כולם עמך יען אך ג"כ, להצלה

 אלף כ"ד שמתו פעור בבעל וגו' הרואות עיניכם אמר כן על פרטית, ולהשגחה להצלה

 הכא נמי דקאמר והיינו היום, כולכם חיים ומ"מ – דבקים רק שהייתם ואתם במגפה,

 עכ"ל. עליך, ישימם לא מצרים מדוי כל שונאך בכל שישים בשעה אפילו
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 פלשניצקי, הכהן אריה הרב / תורה ישראל מנהג

 המדרש' בית 'שערי סעודתא' 'אתקינו ח"סמ

 ושא"ס

 היא לנו הזאת העבודה

 היא מטרתם אשר הפסח חג לקראת העבודות בשבח בעז"ה, נדבר שלפנינו במאמר

 הדבר הוא נכון אמנם חמץ. ח"ו בו ימצא ולא יראה שלא מחמץ הבית את לנקות

 גם צריך חמץ בו יםשמכניס במקום אך בדיקה, צריך אין חמץ בו מכניסין שאין שבמקום

 המאכלות שאר מבכל יותר בחמץ התורה והחמירה והואיל ולבדוק. לנקות צריך

 בפסח, ימצא ובל יראה בבל עליו והזהירה הפסח, קודם להשביתו שחובה האסורים,

 אסור חמץ חכמים אמרו וכן החמור, כרת עונש אכילתו על וענשה בהנאה, ואסרתו

 חומרות עצמם על קבלו החטא, מן ויראים המצוות על החרדים ישראל לפיכך – במשהו

 חמץ. מחשש עצמם להרחיק כדי בפסח יתרות

 העבודה על להתלונן לא

 בבאר מובא רפ"ג. סי' הראשונים. מן א' מגרמייזא, אלעזר )לרבי הרוקח בספר כתב

 מה רשע כי זה, פסח טורח כמה אדם יאמר שלא כתב, א'( תס"ט סי' פסח הלכות היטב

 )פ"י פסחים הירושלמי מן ומקורו לכם. זה טורח מה לכם הזאת העבודה מה אומר, הוא

 הזה הטורח מה לכם, הזאת העבודה מה אומר? הוא מה רשע בן שם: דאיתא ה"ד(,

 אמור אתה אף הכלל, מן עצמו את שהוציא מכיון ושנה. שנה בכל עלינו מטריחין שאתם

 במצרים האיש אותו היה אילו עשה. לא האיש לאותו עשה. לי לי. ה' עשה זה בעבור לו:

 שכתב: תתקכ"ג( )אות חסידים בספר מצינו זה ]וכעין לעולם. משם להיגאל ראוי היה לא

 אוי הגדולים הטרחים על שאומר כאיש יעשה אל בספרים, טורח או ספרים שנושא מי

 כן[. לומר יתכן לא בהם חפץ הבורא שרצון לדברים הרבה, טרחתי כמה

 הפוסקים וכל וכתב: הרוקח ספר דברי הביא ג' ס"ק תסט' סי' או"ח) יעקב בחק אמנם

 על דוקא הירושלמי דמפרשין ונ"ל בזה. ליזהר נוהגין ראיתי לא גם זו, אזהרה הזכירו לא

 לטורח, עליו דאורייתא שמצוה דנראה לכם, הזאת העבודה מה לומר, לו אסור פסח קרבן

 אין טורח, כמה יתירות וחומרות תהזהירו גודל על רק קאמר דלא הזה בזמן משא"כ

 קפידא.

 רשע כי זה, פסח טורח כמה אדם יאמר לא וז"ל: הדברים מסכם הרב, ערוך ובשולחן

 בזה. נזהרין העולם אין ועכשיו לכם, זה טורח מה לכם הזאת העבודה מה אומר הוא מה

 תהקרב טורח על זה טורח מה כשאומר אלא רשע נקרא שאינו זכות עליהם שלומד ויש

 שאין מה לטורח, עליו הן התורה שמצות מדבריו ונראה התורה. מן מצוה שהיא הפסח

 בדבר, איסור אין טורח כמה יתירות וחומרות הזהירות גודל על כשאומר הזה בזמן כן

 תער"ב( בשנת במונקאטש י"ל ט'. סי' הורוויץ. חיים פנחס )לרבי זוטא פתחא ובספר עכ"ל.
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 לימוד רק דזהו משמע וכו', זכות עליהם שלומד מי ויש' שכתב הרב שו"ע מלשון דייק

 שם(. ובמ"ב ו' סעי' תמ"ב סי' בשו"ע )עי' בזה. שנזהר מי ואשרי זכות,

 העבודה שבח

 אחת על הדיעות, כל ידי לצאת לחוש ראוי הימים בכל שאם יועץ: פלא בספר כתב

 בו והנזהר לן,לצ רחמנא כרת בו שיש מאוד חמור שאיסורו ומצה חמץ בענין וכמה כמה

 כל ידי לצאת וחושש חמץ מאיסור בפסח שהנזהר האר"י משם שכתבו גדולה. תועלתו

 ראוי זאת על כולה, השנה כל יחטא שלא לו מובטח – האיסור בתכלית ונזהר הדיעות

 נזהרים מהם. יותר ונשותיהם ישראל, ואשריהם וכו'. מזה גדול שכר שאין הרבה ליזהר

 טוב. ברכת עליהם תבוא שצריך, ממה יותר ומחמירין ותהזהיר בתכלית החמץ לבער

 קבלה ויש כתב, וקראקא( פרנקפורט, אב"ד קאיידנוור, הירש צבי )לרבי הישר קב בספר

 אזי בהטורח, ויגע עיף והוא פסח של יו"ט לכבוד עצמו את מטריח שאדם טורח כל בידי

 ימי של המצוה בטרדת קוהעוס אדם, בני נגעי הנקראים המזיקים כל הורג הוא זה בעסק

 סט'( עמ' פסח. ערב )ניסן, התודעה בספר וע"ע ע"ש. וכו', התיקון מתקן הוא הפסח

 לעולמים היה כבר פסח? לפני בבית קצת בלאגן

 בימים שאלה על לתשובה במענה כותב ל'( סימן ליקוטים ח"ו, )בשו"ת סופר החתם

 דידן נשי דהני דגברא לטולאט ימי האלו בימים הגיעני מכתבו יקרת הפסח: חג שלפני

 גם אחר, ובמקום ע"ש. לעיין, לי מוכנים אינם ספרים אפי' לזוית מזוית חפצים מפנים

 כי לימודי לחדר חוץ והיותי כותב: קלו'( סי' חיים אורח - )ח"א כותב אלו בימים בתשובה

 ע"ש. הצורך, ככל להאריך יכולתי לא ע"כ פסח של לי"ט המכבדים צדקניות נשים גרשוני

 וז"ל: כהא מוצאים אנו נז'( סי' חיים אורח - תניינא )מהדורא ביהודה נודע בשו"ת גם

 הדרך את לעם להורות עלי העמוסים הציבור בטרדות מאוד טרוד אני דניסן ביומי הנה

 ורבו מיליה, נפישין אשר הפסח חג בהלכות יעשון אשר המעשים ואת בה, ילכו אשר

 מחדר מטולטל ואני פנוי מקום לי אין לזה ונוסף בחביתו, בא וזה בכדו בא זה השואלים

 בא אני לכן החג. לכבוד הבית את ומכבדין הכתלים מגרדין כי לזוית, ומזוית לחדר

 שכתב: גלות( )ערך יועץ פלא בספר מוצאים אנו נפלא ודבר לענ"ד. שנראה מה בקצרה

 כדרך פרנסתו רבעבו בדרכים שהולך או התורה בשביל או גולה להיות יצטרך ואם

 ושהוא גלות בשביל ההיא הדרך לו חשוב שיהא שיחה וישפוך שיכוין לגבר טוב ,התגרים

 לז' )סנהדרין שאמרו כמארז"ל עונות לכפרת גולה להיות באהבה השמים גזירת מקבל

 חמץ בדיקת בעבור הבתים שמפנים פסחים ערביב וכן וכו'. עון מכפרת גלות ע"ב(,

 וכל ,מכפרת גלות שיהא ויכוין באהבה יקבל וכירים תנור ןבי הבעה"ב את ומושיבים

 ע"ש. ,בזה כיוצא
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 אמרי מרדכי ועוד

 הרוגע והשלווה שבתוך סערת החיים -השבת 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל תלפרש אספקלריא

 קכאעמוד 

 הראשי הרב מלכא, מרדכי הרב / מלך מעדני

 המלך", "אור מוסדות וראש נשיא אלעד, לעיר

 ועוד מרדכי אמרי המלך, דרך שו"ת ספרי מחבר

 החיים סערת שבתוך והשלווה הרוגע - השבת

ה ַוַיְקֵהל ת ֹמשֶּ ל אֶּ ֵאל ְבֵני ַדתעֲ  כָּ ְשרָּ ר יִּ ם ַוֹיאמֶּ ה ֲאֵלהֶּ ים ֵאלֶּ רִּ ר ַהְדבָּ וָּה ֲאשֶּ  ַלֲעֹשת ד' צִּ

ם ת .ֹאתָּ ים ֵששֶּ ה יָּמִּ שֶּ ה ֵתעָּ אכָּ י וַביֹום ְמלָּ יעִּ ְהיֶּה ַהְחבִּ ם יִּ כֶּ ש לָּ תֹון ַשַבת ֹקדֶּ ל ד'לַ  ַשבָּ  כָּ

ה ֹעשֶּ ה בוֹ  הָּ אכָּ ת ְמלָּ ם ְבֹכל ֵאש ְתַבֲערו ֹלא .יומָּ ת ְביֹום ֹמְשֹבֵתיכֶּ  ג(-א ,לה) ַהַחבָּ

ת" :ב("י ,ג"כ )שם משפטים בפרשת וכן ים ֵששֶּ ה יָּמִּ יךָּ  ַתֲעשֶּ י וַביֹום ַמֲעשֶּ יעִּ ְשֹבת ַהְחבִּ  תִּ

ךָּ  שֹוְרךָּ  יָּנוחַ  ְלַמַען ֵפש ַוֲחֹמרֶּ מָּ ן ְויִּ ְתךָּ  בֶּ  :(ט"ז-ו"ט ,א"ל )שם תשא כי בפרשת וכן ".ְוַהֵגר ֲאמָּ

ת" ים ֵששֶּ ה יָּמִּ שֶּ ה ֵיעָּ אכָּ י וַביֹום ְמלָּ יעִּ תֹון ַשַבת ַהְחבִּ ש ַשבָּ ה ד'לַ  ֹקדֶּ ֹעשֶּ ל־הָּ ה כָּ אכָּ  ְביֹום ְמלָּ

ת ת מֹות ַהַחבָּ ְמרו .יומָּ ֵאל ְבֵני ְושָּ ְשרָּ ת יִּ ת אֶּ ת ַלֲעשֹות ַהַחבָּ ת אֶּ ם ַהַחבָּ ית ְלֹדֹרתָּ ם ְברִּ  ".עֹולָּ

 שאלות:

 בניית על מדברת התורה כאשר ויקהל תשא כי בפרשת מדוע בנאלהאבר שואל (א

 ימים ששת לומר היה הראוי מן לכאורה (ב השבת? שמירת על ומזהירה חוזרת המשכן

 מאליה? נעשית המלאכה וכי צרי בניקוד מלאכה עשהתֵ  ולא פתח בניקוד מלאכה עשהת  

 נאמר השבת ותמצ שנזכרה מקום בכל למה תשא כי פרשת האברבנאל שאל ועוד (ג

 תשא כי פרשת האברבנאל שואל עוד (ד תעבוד? ימים ששת מלאכה תעשה ימים ששת

 ,וגו' 'תשמורו שבתותי את אך' אמר הנה כי שבת, על האזהרה את כופלת התורה מדוע

 העושה כל יומת מות מחלליה לכם היא קדש כי השבת את ושמרתם' שנית לומר וחוזר

 ביום מלאכה העושה כל מלאכה תעשה ימים ששת' שלישית ואמר ,וגו' 'מלאכה בו

 ששת כי וגו' השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו' רביעית ואמר ,וגו' 'השבת

 פרנק הרב בשם שהביא שליט"א מטייליס הרב נהריה העיר של מרבה שמעתי וכן '?ימים

 .אביב תל של רבה ז"ל

 בחייהם: הטועים

 ולכן מהי שבת של טעמה ולטעום השם בנועם לחזות זכו לא לצערנו וטובים רבים

 הפעולה, חופש להם ניתן ולא דתית כפייה בכך ורואים השבת, נגד ומתקוממים קמים

 בשבת הכל אוסרת התורה בעצם כי בעיניו נראה השורה מן האדם ומחשבת בהיות

 חופש יום מאותו להפיק שיכל העונג את ממנו מונעת עדי בשבת בפעולותיו ומגבילתו

 גנזיו בבית המלכים מלכי למלך שהיית מתנה זו כי ,זאת ישכילו חכמו לו אולם .לו ששי

 שמשתמש מיתה חייב שבת השומר זר ואילו אהוביו, בניו לישראל ורק אך ונתנה

 עד להבין נשכיל השבת של המתנה גודל את להבין נעמיק וכאשר .מלך של בשרביטו

 משפחתו ולבני לו להיות שיכול ותרבי הטוב את יודע האדם את והיוצר הבורא כמה
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 רוגע אור ראו ולא חיים אינם משפחתו בני וחיי חייו השבת שבלעדי עד השבת, מיום

 .הבא עולם מעין השבת עונג כי ,נאמר כך ועל .מימיהם ועונג הוושלו

 אשר ורבים .ועסקיו בחייו האדם של וההצלחה הברכה מקור היא זאת גם ואף

 החוסן כל למרות קלפים כמגדל עסקיהם כל והתמוטטו השבת ביום לפגוע התחכמו

 רשתות כל עם אופ הקו ,ולדוגמה .בעוצמתם לפגוע שיכול מי שאין להם נראה שהיה

 לחלל שלא ישראל גדולי כל קריאת למרות עקשנותו אך ,בארץ מהגדולות המזון שיווק

 התמוטט. והכל עלבונה את תבעה והשבת דבריהם נשמעו לא השבת את

 כל מאבד ,כהלכתו שבת שומר שאינו כל אלא ,שבת למחללי רק אמורים הדברים ואין

 מי שכל ',דבש יערות'ה דברי בהקדמתו ברורה' שנהמ'ה הביא וכבר .השבת של ערכה

 זהירות ולכן .שבת חילל ודאי היום כל מיטתו על ישב אם גם ,שבת בהלכות בקי שאינו

 רב על מסופר כבר ועוד זאת לעצמו. מציב שאדם הערכים בסולם ועומדת תלויה השבת

 שבת חילול שיש פעם ושמע בקובנא תורה גדולי של כולל לו היה אשר ,מסלנט ישראל

 לאחר .תלמידיו גדולי בפני שבת חילול על כיבושין דברי ודיבר הלך ,העיר בסביבת

 מחללי יש שאם ,והשיבם ?שבת בחילול חשודים אנו וכי :בשאלה אליו ניגשו ,שגמר

 שבת. בהלכות אצלכם רפיון שיש סימן ,העיר סביבתב שבת

 השכינה: השראת מבניין גדולה השבת מנוחת

 ויוצי בתוך השבת שמירת התורה לנו כותבת לזאת כי ,לבאר האברבנאל כתב לזאת

 כדי ,המשכן בניית בזמן שאפילו השבת, מעלת גודל את ונפנים שנבין כדי ,המשכן בניית

 ובפרט שבדבר, והצורך החשיבות בגודל ספק שאין ,ינוניב שכינתו את ישרה שהקב"ה

 לחלל לא והומצ התורה זאת למרות - ניהםימב שכינה נסלקה שכביכול העגל חטא אחרי

 מקום מבניית אפילו גדולה השבת מעלת כי המשכן, בניית שיתעכב למרות ,השבת את

 השכינה. השראת

 עוה"ב: מעין שבת ללמדנו פעמים שלושה חזר מדוע

 עלה רבנו משה את שראו לאחר ישראל, יבנ כי ,לבאר זצ"ל פרנקל הרב כך על יףוהוס

 ודאיוב ,נברא שום אצל שייך ולא נעשה שלא דבר ,אליהם וחזר פעמים שלוש לשמים

 כך ,בחזרה יורד ואינו לשם עולה רק שהאדם כיון ,בשמים הולך מה לדעת הסתקרנו הם

 לראות מסקרן כמה ,לחלל עולים וםהי ,למשל .בשמים מתחולל מה לדעת אפשר שאי

 ואומר ישראל בני את מכנס רבנו משה והנה .בשמים ק"ו ,שמה יש ומה ראו הם מה

 - יום עשרים מאה במשך שם עשיתי ומה בשמים הולך מה לדעת רוצים אם ,להם

 חוזר ולכן עוה"ב של התענוג מהו תדעו זה ידי לוע עוה"ב מעין שהוא השבת את תשמרו

 הברכה. מקור שהיא ,שבת שמירת לע להם ומשנן

 מעוה"ב: יותר שבת

 ילבני :אמר רבי, של פטירתו בשעת ,ת"ר" :.(קג) כתובות במסכת שמבואר להוסיף ויש

 שולחן במקומו, דלוק יהא נר אמכם, בכבוד הזהרו :להם אמר אצלו. בניו נכנסו .צריך אני
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 יהא שולחן במקומו, וקדל יהא נר .וכו' במקומה, מוצעת תהא מטה במקומו, ערוך יהא

 .לביתיה אתי הוה שמשי בי כל טעמא? מאי - במקומה מוצעת תהא מטה במקומו, ערוך

 כיון .יתיב דרבי שתיקו, :אמתיה אמרה אבבא, קריה קא שבבתא אתאי שמשא בי ההוא

 נר" :וז"ל שם ופרש"י ."הראשונים צדיקים על לעז להוציא שלא אתא, לא שוב ,דשמע

 משנפטר לביתו בא היה שבת רבע דכל ,בחיי כמו השולחן אצל במקומו דלוק יהא

 היה שלא ,היו צדיקים לא לומר - כו' לעז להוציא שלא .שבת ערב - שמשי בי כדלקמן.

 ."רבי כמו לביתם לבא רשות להן

 הנשיא: יהודה רבי עם המעשה על שאלה

 לעז מוציא אהו שבזה לומר שראפ כיצד ,דוד בן אלעזר רבי הרה"צ ידידנו מעלת ושאל

 מזיו ונהנים השכינה כנפי תחת נמצאים הן והרי הזה לםלעו באים שאינם הצדיקים על

 את ולהפסיד הזה לםלעו לרדת ,ואדרבא ,מזה גדול יותר להיות יכול ומה השכינה

 מעלת כמה עד ,מוכח מכאן אלא התשובה: פחות? הרבה זה השכינה מזיו ההנאה

 לזכות יכולים שאינן ,הצדיקים על לעז בזה יש ולכן .מעוה"ב יותר בעוה"ז השבת שמירת

 עליה שיש מצווה שום בזה לו ואין חופשי שבמתים למרותש ,להוסיף יש ולענ"ד .לזה

 ,עוה"ב מהנאת יותר גדולה מעלה הוא השי"ת רצון עשיית עצם מקום מכל אך שכר,

 זה. לטובת זה על מוותר היה לא רבי אחרת

 עונג:ה היא המוחלטת השביתה דווקא

יֹום" :בתורה כמבואר מלאכה מכל מוחלטת שביתה אותה דווקא ולכן ְחִביִעי וב   ה 

ן ִתְשֹבת ע  ךָ  שֹוְרךָ  ָינוח   ְלמ  ן ְוִיָמֵפש ו ֲחֹמרֶׁ ֵגר ֲאָמְתךָ  בֶׁ  והווהשל הרוגע את שנותנת היא - "ְוה 

 לפעול אדם של ומטבעו מאחר השבת, עונג את ברור בחוש וחש האדם של בנפשו

 ובני הוא ושמחה תענוג אושר לאותו יזכה לא כבר לפעול היתר שיש ברגע הרי ולעשות

 ליהנות האפשרות את לו שאין כך ,צרכיו להשלים ועוסק זמנו מנצל בהיותו ביתו,

 במלאכתו יעסוק אחד כל ביתו בני כל ,כן וכמו .משפחתו בחיק לשבת ולא מהשבת

 השבת, אלא ביתו בני את ולא המשפחה את ברהמח יום אין כי ,אסון הרת והתוצאה

 ואחד ספורט בבגדי אחד בעיסוקו נמצא אחד שכל ,יהיה כזה בבית שיראה והמחזה

 כאשר ,שבת השומרת משפחה לעומת .הדרך זה על וכן שינה בבגדי ואחד עבודה בבגדי

 מלכים כבני ולבושים מיוחדים בתבשילים יחד וסועדים שבת שולחן סביב יושבים

 לכך המוסיפים ואף השבת מניגוני ושרים לחיכו הערב כפי אחד כל בתענוגים נגיםומתע

 כך ועל ומשפחתו. ביתו בני לכל מזו גדולה והנאה שמחה אין הרי הפרשה, על תורה דבר

 עוה"ב. מעין זה כי טוב כי וראו טעמו נאמר

 הברכה: מקור שהשבת בצירי תעשה כתוב מדוע 'החיים אור'ה ביאור

 ימי מלאכת עשיית התורה שהזכירה הטעם לבאר הקדוש 'החיים אור'ה כתב ועוד זאת

 המלאכה תעשה אז קודש אצלו שביעי יום שיהיה אדם לך לומר צירי, בניקוד ואף החול,



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 הרוגע והשלווה שבתוך סערת החיים -השבת 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קכדעמוד 

 מלאכתו שתעשה יזכה לא חול אצלו שבת אשר ואדם מאליה, ימים בששת לך הצריכה

 הימים. בששת

 השבת: יןבעני משלו את 'חיים חפץ'ה המשיל וכבר

 לסגור מאחר שהיה אחד סוחר היה 'חיים חפץ'ה של בעירו :(סה) הח"ח במשלי וכתב

 למה .משל לך אמשול :לו ואמר הח"ח הוכיחו .לפתוח ממהר היה ובמוצ"ש בע"ש חנותו

 מדי לשוק סחורתו את מביא והיה וכתוב קרוא ידע שלא כפרי גוי לאותו ?דומה הדבר

 מוריד היה ,לסוחר מוכר הוא שקים כמה לדעת כדי .ילסיטונא אותה מוכר והיה שבוע

 ויודעים המטבעות את סופרים ואח"כ מטבע, הקונה שם ,שמוריד שק כל ועל כובעו את

 שם בעצמו כשהקונה אבל .עליו להערים הקונה יכול אחרת דבדרך השקים, מספר את

 שהכובע עד ,מטבע שם והסוחר שק מוריד הכפרי והנה .אותם שיגנוב חשש אין ,מטבעות

 .בכיסו ושם מטבעות חופן ולקח ראהו לא שהסוחר עד חיכה הכפרי .במטבעות נתמלא

 הוא מעצמו הלא ,לו שיבוסם בלבו ואמר ראהו כלא עצמו עשה ,בו שהרגיש אף והסוחר

 שמח הלך והכפרי בהתאם לו ושילם המטבעות את ספר העגלה כל שהוריק ואחרי .גונב

 .הסוחר את שרימה בהרגשה

 !"טיפש" .מטבעות חופן ממנו וגנב הסוחר את רימה איך לחבריו סיפר לכפרו רתובחז

 הח"ח אמר ".שק הפסדת שגנבת מטבע כל ועל גנבת מעצמך הלא" ,חבריו עליו צעקו

 מניה יומין שיתא "כל :בזוהר ככתוב ,מהשבת מתברכים הימים ששת כל הלא ,לסוחר

 ואילו הימים לששת שאת ביתר שורה הברכה ,השבת את שמאריכים וכל .מתברכאן"

 מברכתך - מקצר שאתה רגע שכל כך ,מתקצרת הברכה גם השבת את מקצרים אם

 .מקצר אתה והצלחתך

 בשבת: דגים לאכול חז"ל בתקנת הרמז

 לענין רמז בשבת דגים לאכול שאחז"ל במה המוצאים יש ':טוב לקח' בספר וכתב

 רודף הגדול הדג ,מהם הקטנים אחרים דגים מבליעת הניזונים דגים ישנם כידוע ,הנזכר

 להיות הבלוע הדג היה צריך לפי"ז .אותו בולע הוא אותו משיג וכשהוא הקטן הדג אחרי

 כנגד האחד של הראש וכן ,זה של זנבו בצד זה של זנבו ,הבולע של בבטנו במקביל מונח

 נחמו הבלוע כי מוצאים ,הדג בטן את מבתרים כאשר :פלא זה וראה .השני של ראשו

 הדג כן שאמנם ,ללמוד יש מכאן .בליעתו מאופן לכאורה הפוך ,פנים כלפי ראשו כאשר

 מאלה לא ניזון הוא דבר של שבסופו אלא ,לבלעם כדי אחרים דגים אחרי רדף הגדול

 שטו אשר הדגים ,לפיו הקב"ה הקרה אשר המזון מן אלא ,עליהם טרח עצמו שהוא

 לשיניו. טרף דבר של בסופו היו הם ,פיו לתוך נכנסו במקרה וכאילו לעומתו

 הברכה: מקור שהשבת 'חיים חפץ'ה עם מעשה

 חפץ'ה הגיע אחת פעם :זצ"ל 'חיים חפץ'ה מפי ששמע מעשה מביא 'מוסר דרכי' בספר

 יהודים פועלים המעסיק חרושת בית בעל יהודי בעיר שיש ושמע צרניקוב לעיר 'חיים

 מרויח אני :אדם אותו לו ענה .בשבת ודההעב את שיפסיק עמו ודיבר הח"ח נכנס .בשבת



 

שו"ת דרך המלך, מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי 

 אמרי מרדכי ועוד

 הרוגע והשלווה שבתוך סערת החיים -השבת 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קכהעמוד 

 סכום בשבת השביתה מן כתוצאה שאפסיד אתה רוצה וכי .רובל אלפים ארבעת יום בכל

 הוא ,השבת את לחלל ימשיך ואם בחשבונו כלל צודק שאינו הח"ח לו אמר ?גבוה כ"כ

 האדם את להזהיר רוצה התורה דהנה ,דבריו ונימק .החרושת בית כל את להפסיד עלול

 נוגע שאינו ציווי ,מלאכה" תעשה ימים "ששת עליו מצווה מדוע .השבת שמירת על

 במשך פרנסה לך שתהיה רצונך אם ,לאדם לומר התורה נתכוונה אלא ?הענין לעצם

 היום קדושת על תשמור לא אם אבל .השביעי ביום לשבות עליך ,המעשה ימי ששת

 :בלעג האיש לו ענה הדברים לשמע .לעשות מה לך יהיה לא השבוע בימי גם אז ,השביעי

 וארבע עשרים עבודה ללא שלי החרושת בית את יעמיד בחומש פסוק וכי חושב הרב מה

 נכנסו ,ביהח"ר בעל לבין הח"ח בין שהיתה השיחה אחרי קצר זמן ?שבוע בכל שעות

 בבעלותו שהיו החרושת בתי כל את החרימו פעולותיהם שאר ובין לרוסיה הבולשביקים

 .ממות ולהנצל כל ובחוסר בעירום לברוח נס בדרך הצליח עצמו הוא .האיש ואות של

 עכשיו :ואמר והודה מכתב לו הריץ ומיד הח"ח בדברי נזכר ,עליו עבר אשר את בראותו

 בית את לשתק בחומש פסוק של בכוחו יש אכן ,ואמיתיים צודקים שדבריו רואה אני

 החרושת.

 השבת: מירתש בזכות רכושו ניצל כיצד שהיה מעשה

 מקור את המביאה היא השבת ששמירת בחוש לראות ,נאמן ת"ח סיפר נפלא סיפור

 בנה הוא .ישראל בארץ מסויימת עיר מבוני אביו היה נעוריו בימי .להיפך וח"ו הברכה

 ההשקעה .יפו העיר אז היה אביו מגורי מקום .הזאת בעיר הראשונים הבתים עשרים את

 לארץ מחוץ ולהביאו לקנותו הוצרכו כי ,לבטון המלט זא היתה בבנין ביותר הגדולה

 שבתחלת אחד ששי ביום הגיע המלט .מלט של גדולה כמות הזמין הלה .רב הון תמורת

 .מגולות בחביות הקיץ

 הבניה של בשטח מונח כבר היה המלט כשכל ,שישי יום אותו של הצהריים אחרי והנה

 לירד עלול היה רגע ובכל בעבים השמים נתקדרו ,יפו מגוריו לעיר חזרו כבר והפועלים

 הגדולה המלט כמות אודות והזהירוהו בבהלה אצלו הפועלים הופיעו .זלעפות גשם

 וההפסד לגמרי יתקלקל ,המטר עליהם ירד אם .הבניה במקום מגולות בחביות הנמצאת

 עם לשם יסעו שהם אלא ,ממונו הצלת למען אחרת ברירה לו ואין ישוער בל יהיה בממון

 .היטב החביות את לכסות ,קרשים טעונות עגלות

 היות .ושלום חס שבת מחלול ימלטו לא ודאיוב ,שבת עד להם שנותר הזמן כפי ,אולם

 הון כל תמורת השבת את מוכר אינני אני :נחרצות להם ענה ,אלקים ירא איש היה שהוא

 את להציל כדי לא גם ,עבורי השבת את יחלל לא יהודי ששום מזהיר אני וכן שבעולם

 שהדבר כך ,בארץ עזים גשמים ירדו שבת בליל ,ואמנם .לטמיון לרדת שעלול רכושי כל

 שלו השבת שלחן את ערך זה יקר יהודי אולם .ונפסד נאבד הגדול הרכוש שכל ברור היה

 ,כהרגלו תהלים באמירת ועסק ורש"י חומש למד ,כרגיל הזמירות את שר ,מאירות בפנים

 להרגיש האדם על שבשבת חז"ל הורו שאכן כפי ,יקרה ולא הקר לא דבר שום לויכא

 .עשויה" מלאכתך "כל כאלו



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 הרוגע והשלווה שבתוך סערת החיים -השבת 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קכועמוד 

 באבוד הגדול ההפסד על נוקפו לבו החל ,היין על שהבדיל לאחר ,השבת בצאת רק

 הכל ירד ועכשיו רבה ויגיעה מרובים בדמים לו שעלתה המלט של הגדולה הכמות

 ממראה ונדהם הופתע לשם כשהגיע ולםא .הבניה למקום לנסוע עגלה נטל מיד .לטמיון

 וכיאות כראוי ואבנים ופחים בקרשים היטב מכוסות היו שלו המלט החביות כל ,עיניו

 תחב הוא .בידיו הנס את למשש ורצה עיניו למראה האמין לא הוא .דבר ממנו נגרע ולא

 כימלא נשלחו אולי יודע מי בדעתו וחשב .לשמוש וטוב יבש הוא והנה המלט לתוך ידו

 יוזקו שלא לו יכותיהש המלט חביות את ולכסות הגדולה השקעתו על לשמור עליון

 .במטר

 את לכסות אנשים שלחו אמנם 'בונה סולל' חברת שאנשי ,הדבר נודע מכן לאחר

 וכיסו לו השייך הבניה לשטח הפועלים הגיעו הלילה בחשכת אך ,שלהם המלט חביות

 רכושו ניצל וכך 'בונה סולל' של החביות את תלכסו במקום ,לו שייכות שהיו החביות את

 ."ילבש וצדיק לרשע "יכין (:ז"י ,ז"כ) באיוב הכתוב דרך על ,רע דבר ידע לא והומצ ושומר

 השכל: מוסר

 כל של וליבה היהודי, העם לב היא השבת כי ,ולהשכיל להבין מהדברים החכמנו

 בין והוואח אהבה מרבהו החיים, סערת בתוך הרוגע זמן הוא והשבת מאושרת, משפחה

 מכך, יותר ואף עוה"ב מעין בעונג הלבבות את ומאחדת מלכדת השבת כי משפחתו, בני

 השבת את המענג וכל משובח זה הרי בהן המרבה וכל הדברים להפנים שזוכה מי ואשרי

 המחלל לעומת ידיו, מעשה בכל והצלחה ברכה שפע ורואה מצרים, בלי לנחלה זוכה

 שני שומרים היו ישראל ואלמלי ממנו, עלבונה את תובעת דבר של ובסופו נענש אותה

 נגאלין. היו מיד כהלכתן שבתות

 ומבורך שלום שבת בברכת החותם

  



 

מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ושא"ס, מו"צ בבית הוראה 

 'אור החכמה'

 אם יש ענין להחליף משקפיים לכבוד שבת
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קכזעמוד 

 ,רבינוביץ הכהן גמליאל הרב / הכהונה מפרדס

 'החדש יוסף פרדס' ',אודך אני גם' ספרי מחבר

 החכמה' 'אור הוראה בבית מו"צ ושא"ס,

 שבת לכבוד פייםמשק להחליף ענין יש אם

ת ים ֵששֶּ ה יָּמִּ שֶּ ה ֵתעָּ אכָּ י וַביֹום ְמלָּ יעִּ ְהיֶּה ַהְחבִּ ם יִּ כֶּ ש לָּ תֹון ַשַבת ֹקדֶּ ל לה' ַשבָּ ה כָּ ֹעשֶּ  בוֹ  הָּ

ה אכָּ ת ְמלָּ  ב( )לה, יומָּ

 לכבוד משקפיים להחליף צריך אם דעת לאדם החונן בעזרת חדשה בשאלה הסתפקתי

 בפוסקים, זה נדון מצאתי לא ההנ בזה, ענין יש ואם קודש, שבת

 רבתי, מציאה לי הראה אביב", "ביכורי במח"ס שליט"א דבדה אברהם רבי והגאון

 אלמליח מהר"י דהגאון דמנהגו כתב ה'( )י"ח, זלה"ה כאנפו להגר"י ונקי זך שבספר

 ואף לשבת, מיוחדין היו ראש ועד רגל מכף בגדיו דכל יוסף, של תקפו בעמח"ס זלה"ה

 ע"ש. לשבת, מיוחדין לו היו עינים בתי

 הגמרא דבריו: ואלו לי השיב דרך" "אבני מח"ס שליט"א פרינץ אלחנן רבי והגאון

 לו אין ואם שבת, לכבוד מיוחד בגד ללבוש לאדם לו יש כי אומרת א( )קיג, שבת במסכת

 לו אין ואם יחליף להחליף לו יש אם הונא רב "אמר איתא והכי בלבישה, שינוי יעשה

ָבת "ְוָקָראתָ  יג(: )נח, ישעיה מדברי הוא לכך הדין ומקור בבגדיו". ישלשל ףלהחלי ח   ענֶׁג ל 

ְדתוֹ  ְמֻכָבד ה' ִלְקדֹוש יךָ  ֵמֲעֹשֹות ְוִכב  ְפְצךָ  ִמְםצֹוא ְדָרכֶׁ ֵבר חֶׁ  בגמרא: כך על ודרשו ָדָבר", ְוד 

 ויש ". חול... לש כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדתו דרכיך מעשות "וכבדתו

 )שבת הגמרא דורשת שהרי ובמשתה, במאכל ולא כבוד שייך בבגדים דווקא כי לדייק

 ומשתה. מאכל אין זה וביום הכיפורים, יום על - מכובד" ה' "לקדוש הפסוק את א( קיט,

 יעקב(.-)עיון במלבושים הוא הכיבוד ולפי"ז

 בכל השבת את יכבד דםשא מעלה ישנה כי ב( )בראשית תנחומא במדרש שחזיתי אלא

 אלא ראש קלות מנהג בו תתנהג שלא - מכובד ה' "ולקדוש המדרש: לשון וזו שיכול, דבר

 כהא כחול תעשהו שלא נקיה ובכסות נאים בבגדים - וכבדתו דבר, בכל וכבדהו קדשהו

 לאו ואם יחליף להחליף לו שיש מי הונא רב ואמר מכבדותיה, למאניה קרי יוחנן דר'

 בחול". כהלוכך בשבת הלוכך יהא שלא - דרכיך מעשות ו,בגדי ישלשל

 מהוצאת ביאור שם והוסיף שם(, )שבת במאירי הובאו אלו דברים כי לראות ושמחתי

 בהחלפת שיכבדהו הוא שבהם הגדולים ומן שבת כבוד "מטכסיסי דבריו: ואלו הדשן,

 מה ע"דו חול של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדתו שנ' נאים מלבושים

 התורה מן בגדים לשינוי מנין אמרו הערה ודרך מכבדותי, לבגדיו קורא יוחנן ר' שהיה

 קדרה בהם שבשל בגדים אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט הדשן בהוצאת שנאמר

 שאמרו והוא הלבישה במנהג ישנה להחליף לו אין ואם לרבו כוס בהם ימזוג לא לרבו
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 'אור החכמה'

 ענין להחליף משקפיים לכבוד שבת אם יש
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קכחעמוד 

 לו צריך שאין כמי ארוכים כמלבושים נראין שיהו כלומר ישלשל להחליף לו אין אם

 מעשות שאמרו והוא דברים בשאר לכבדו ראוי וכן מלאכה טורח בשביל קצרים בבגדים

 עוד )ועיין מעלה בכך יש השבת, את יותר לכבד האדם שיכול שבמה ומפורש ". דרכיך...

 יהוידע(. בבן

 החולין(, )הפשטות. החול את מציינים חול של הבגדים כי ולומר להוסיף ניתן מדבריו

 יום, היום מחיי שונה ביגוד ללבוש הוא דואג אזי המלך, פני לקבל נכנס אדם כאשר אולם

 אדם שיכול וכמה המיוחד. למעמד וראויים נאים בגדים ללבוש כבירים מאמצים עושה

 וה"ה ולפוגשו, לקראתו לצאת לו היא זכות שכן האדם, עושה המלך את לכבד יותר

 כפי מלכתא", שבת "פני את ולקבל בקדושה להתעלות לנו היא זכות לכתא,מ בשבת

 לה ואמרי מלכתא כלה לקראת ונצא "בואו ב(: )לב, קמא בבא במסכת בגמרא ששנינו

 בואי ואמר וקאי מתעטף ינאי "שרבי בגמרא שם ומפורש מלכתא", כלה שבת לקראת

 חנינא רבי )וכן מלכתא שבת יפנ לקבלת נאים בגדים לובש היה כלומר, כלה", בואי כלה

 הרמב"ם לדעת אולם נאים, בבגדים העיטוף רש"י לדעת א(. קיט, שבת עיין התעטף,

 ברורה ובמשנה סקכ"ח( )רסב, החיים בכף ועיין בטלית. הוא העיטוף ב( ל, שבת )הלכות

 שבת בשמירת מובא )וכן לשבת מיוחדת טלית אדם לכל שיהא שטוב סק"ה( )רסב,

 רו(. רההע מב כהלכתה

 למלך דימוי דימויים. שני אנו רואים קמא בבא במסכת הגמרא דברי מתוך כי נציין

 ומכובד, נאה במלבוש הוא הולך הכלה, לקראת הולך חתן שכאשר ונוסיף לחתן. ודימוי

-שכנסת ח יא, רבה-בבראשית )ושנינו משתדל הוא עצמו ולנאות להוסיף שיכול ובמה

 כי כלה, נקראת שהשבת ביאר אגדות(-)חידושי במהר"לו השבת(, של זוג-הבן הם ישראל

 אלא בבגדים, רק לא מתקשטת שהכלה שכפי לומר נוכל ומכאן ביותר. מתקשטת הכלה

 נר פרק )שבת, הקדוש בשל"ה בזה עוד ועיין משקפיים. לגבי יהא ה"ה וכו', בתכשיטים גם

 כט(. אות מצוה

 התלמוד ובהם בשבת, מיוחד בגד ללבישת נוספים מקורות מצינו כי להזכיר ראוי

 אחד עטיפין, שני לו שיהיה אדם צריך חנינא רבי "אמר ז(: )ח, פאה במסכת הירושלמי

ְצְת  ג(: ג, )רות הפסוק על לשבת". ואחד לחול ְכְת  "ְוָרח  ְמְת  ָוס  ִיךְ  ְוש  ִיְך... ִשְמלת   מובא ", ָעל 

 בגדי אלו אלא היתה? ערומה וכי עליך שמלותיך "ושמת יב(: )ה, רבה רות במדרש

 לשבת. ואחד לחול אחד עטפים שני לו להיות אדם צריך חנינא רבי אמר מכאן שבתא,

 בשבתא עטיפתנו כך כחול כעטיפתנו אמרו חבריא בכון בצבורא שמלאי ר' דרשה וכך

 אתפשטת מלכתא "שבת כד(: )תיקון הזוהר בתיקוני ומובא לשנות". צריכין להון אמר

 בלבושי בשבת לאתחדשא לתתא ישראל צריכין וכן יראן,שפ בלובשין ואתלבשת

 היאך לבלק בלעם שאמר ספרים בהרבה המוזכר פליאה מדרש ישנו כי אציין שפיראן".

 הראשון שאדם ח( )ד, רבה בבמדבר עוד ועיין ויו"ט. שבת בגדי לובשים הם הלא אקללם

 שבת. בגדי לבש
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 'אור החכמה'

 אם יש ענין להחליף משקפיים לכבוד שבת
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קכטעמוד 

 לשאלתנו. גם נלמד לשונו מתוךו ב(, )רסב, ערוך בשולחן להלכה נפסקו אלו דברים

 בכל להשתדל שעליו הדין והוא לשבת", נאים בגדים לו שיהיה "ישתדל היא מרן לשון

 כל את לשנות החשיבות את הדגישו אשר באחרונים ועיין השבת, את לכבד שיכול מה

 )רסב, החיים בכף סק"ב(, )רסב, אברהם במגן איתא וכן שבת, לבגדי חול מבגדי בגדיו

 שבצוואת להעיר ברצוני סק"ה(. )שם ברורה ובמשנה סקקל"ט( )ד, באצבע מורה ,סקכ"ד(

 שנתת על הודאה לך נותן אני ע"ש: בכל אומר שהיה מובא )כט( העבודה ושורש היסוד

 שיש ומצינו הגדולים. ובחסדיך הרבים ברחמיך קודש שבת לכבוד חשובים בגדים בי

 החיים בכף ומובא בגדים. ושאר ג( ב,רס הרב ערוך-)שולחן לשבת מיוחד מכנס ללבוש

 משובח" הר"ז ושתיה באכילה הן בבגדיו הן בגופו הן לכבדו המרבה "וכל סקל"ו(: )רסב,

 מנהגי בשם שהביא עו( )א, ישראל דברי בשו"ת ועיין ה(. רסב, השלחן בערוך הלשון )וכן

 לשבת. מיוחדות לידים כפפות לו שהיו סופר החתם

 אינו הוא שבו אחר בכסא ישתמש בשבת כי ציין )רעד( יאיר לחוות חיים במקור

 ג(. אות )רסב תורה ישראל מנהג בספר הובא וכן השבת, לכבד בשביל חול ביום משתמש

 נאה בבגד רק אינו השבת את מכבד שהאדם שהכבוד במפורש רואים אנו זה ממקור גם

 דברים. בשאר אף אלא

 עשירים יוסי ברבי ישמעאל מר' רבי מיניה "בעא אומרת: א( )קיט, שבת במסכת הגמרא

 שתתעשר בשביל עשר תעשר עשר שנאמר שמעשרין בשביל א"ל זוכין הן במה שבא"י

 זוכין הן במה ארצות ושבשאר התורה את שמכבדין בשביל א"ל זוכין הן במה שבבבל

 ודייק בזה שהאריך ב( לח, )גיטין סופר בחתם ועיין השבת", את שמכבדין בשביל א"ל

 לעניות. לו גורם הדבר השבת את מכבד שאינו מי כי מהגמרא

 כולי בביגוד. רק ולא שיוכל דבר בכל השבת את לכבד מעלה שישנה שביארנו אף

 ישנו למשקפיים שגם ולומר הדין לחזק וחשבתי השבת, לכבד יש נאה שבבגד מודו עלמא

 בדבר ולשאלת "בנוגע לה(: )ב, שלמה מנחת בשו"ת דכתב וראיתי בגד. של בגדר סוג

 כך כבגד, נחשב מומחה שקמיע דכמו נראה לכאורה כאבים, להרגעת אלקטרוני מכשיר

 רפואה בדרכי גם ידוע אלא סגולה דרך זה שאין דמפני כאבים, שמרגיע זה במכשיר גם

 וכדומה משקפיים וכן תכשיט או קמיע שרק דאפשר מסופקני אך גרע, מגרע זה וכי

 טלטול(. )לעניין בגד" כמו נחשב זה לכן פעולתו את עושה עצמו שהחומר

 חיים האורחות שהרי לשבת, במשקפיים מיוחד עניין שישנו לומר סברא בקרבי ועלתה

 הוא שבת בגדי ללבישת שהסיבה ביארו )לא( בו והכל ט( אות שבת-ערב מלוניל, )להר"א

 והמציאות בשבת. אסורה מלאכה מעשיית ימנע ובכך שבת הוא שהיום שיזכור בכדי

 אסורה, מלאכה ויעשה שישכח יותר גדול חשש ישנו בלילה קם אדם שכאשר חהמוכי

 קודש שבת יום זהו כי יזכור לשבת המיוחדים המשקפיים את שילבש ידי על וממילא

 כתב אשר ג( מו, )ה, ישפה אבני לשו"ת עיני ותבט וכדו'(. הכסא בבית אור ידליק )ולא

 מלבוש". שם לו שאין כיון לשבת, מיוחד צריך דאין "להקל משקפיים לגבי
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 ר החכמה''או

 אם יש ענין להחליף משקפיים לכבוד שבת
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קלעמוד 

 זוכה בכך שהרי ברכה, עליו תבוא לשבת מיוחדים משקפיים לו שיש מי לדינא: העולה

 חובה. זו אין אך ועניין, מעלה בכך יש שראינו וכפי לעשירות( )וזוכה השבת את לכבד

 וכפי בשבת. גם ללובשם דיצטרך נראה לאירועים מיוחדים משקפיים לו שיש מי אולם

 הכי בע"ש, החול יום נעלי את מצחצח ,הוא לשבת מיוחדות נעלים לו שאין שמי שמצינו

 שבת. לפני הזכוכיות את שינקה לשבת, מיוחדים משקפיים לו שאין דמי לנהוג, ראוי

 )עכ"ל(.

 שאין רק לא דבפשוטו לי כתב משה", "ענפי מח"ס שליט"א חליוה משה רבי והגאון

 יהא שלא ע"א( )קי"ג בשבת דמ"ש לכאורה הנראית והסברא בזה, ענין אין אף אלא צריך,

 לידידנו שבת בגדי ובספר ה"ז( )פ"ח פאה ירו' ]ועיין חול של כמלבושך שבת של מלבושך

 אם אף משקפיים אך כפשוטו, במלבוש הוא כ"ז ח'[, וסי' א' סי' שליט"א אפשטיין הר"א

 להעין עזר ככלי הוו לאא המלבושין, כשאר אינם מ"מ וכו'(, טלטול )לענין כמלבוש נדונם

 להחליפן שיש "בגדים" בכלל הם נידונים אין גם ולפיכך לנאותם, ענין שום ואין לראות,

 מסברא. כנלע"ד ש"ק, לכבוד

 ]מכת"ר[ דנשאל לי ואמר שליט"א, טשזנר הגר"י מורינו עם בזה דברתי זמן אחר

 דיין כך על ברךל דיש צחות ע"ד והשיב משקפיים, קניית על שהחיינו לברך אם משכבר

 ודאי ולפי"ז קישוט, דהויא המסגרת על דהברכה וביארו דיברך, שכ' יש הא ומיהו האמת,

 וכו'( לזה רב כסף לו )ויש כן שעשה א' אך לצדקה, הכסף שיתן יותר טוב דלכתחילה

 הוא ואף שליט"א, ליברמן יוסף רבי הגדול הגאון מו"ר עם בזה דברתי והלום עשה, מצוה

 זה. דבר מעולם שמענו דלא לעיל כמשנ"ת צידד

 מלבוש, מקרי משקפיים אי שליט"א קניבסקי הגר"ח מרן מו"ר מקמיה שאלתי וכעת

 לענין דהנ"מ שליט"א מרן למו"ר ואמרתי בשבת, )לרה"ר( עמם לצאת נ"מ, למאי ושאלני

 לי ואמר בזה, "ענין" יש אם ושאלתיו לך", יש אז לך יש "אם : לי ואמר לשבת, החלפתן

 )עכ"ל(. "אולי" שליט"א הגרח"ק "רמו

 על שליט"א, רבינוביץ הכהן אליעזר רבי הגאון לאחי אליעזר" "כרם בספר עוד וראה

 לכאן. ודו"ק התורה. בדיני משקפיים דיני בכל ועצומה גדולה אריכות נגעים, עניני

  



 

 משאת משה / הרב מנחם ישראל חזן, ר"מ בישיבת 'אור אליהו', מודיעין עילית

 אל האחדות –מהבידוד 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קלאעמוד 

 מ"ר חזן, ישראל מנחם הרב / משה משאת

 עילית מודיעין אליהו', 'אור בישיבת

 האחדות אל – דודמהבי

ה ַוַיְקֵהל ת ֹמשֶּ ל אֶּ ֵאל ְבֵני ֲעַדת כָּ ְשרָּ ר יִּ ם ַוֹיאמֶּ ה ֲאֵלהֶּ ים ֵאלֶּ רִּ ר ַהְדבָּ וָּה ֲאשֶּ  ַלֲעֹשת ה' צִּ

ם  א( )לה, ֹאתָּ

 ו'עדה'. 'קהל', בפסוק, כאן, מוזכרים

 עדות. 'עדה'. – מהותם ישראל, עם

 יתברך. הבורא מציאות על עדות מצרים. יציאת על עדות וארץ. שמים בריאת על עדות

 שמים. מלכות על – עדות

 אותם. מקהיל הוא נפרדים. קיבוץ הוא 'קהל',

 אחר משהו הם יהודים, שני אחד. – מלא עולם אבל מלא. עולם הוא אחד, יהודי

 זכרון ספר ויכתב וישמע, ה' ויקשב רעהו, אל איש ה' יראי נדברו 'אז הם ביחד, לגמרי.

 לפניו'.

 שביניהם. החיבור נוסף: משהו גם יש אבל אחד. ועוד אחד, יש שנים, בכל

 הדבר שממנו האחד, האחד. את – ביניהם יש אז, מאוחדים. מחוברים, באמת כשהם –

 ביניהם'. שרויה 'שכינה לגמרי. חדשה מציאות אחד. – משנים העושה הזה, טבעי העל

 באהבה תאחדים,מ יהודים כששני כי השכינה. את מביאה – שהאחדות הסיבה וזו

 ממש. אחד – אותם ועושה 'אחד', מגיע אז ורעות, ושלום ואחוה

 'קהל', וכשיש לגמרי. אחר משהו זה – שנים אחד. ועוד אחד רק לא זה שנים, לכן

 'עדה'. כאן יש באמת אז ביטוי. לה יש אז שרויה. השכינה אז כשנקהלים,

 כאן אין נפרד'. יבקש לתאוה' – נאמר זה על אישי, רווח למטרת הוא כשהחיבור אמנם

 'שכינה כאן אין אחר. לכיוון מושך אחד וכל – שנים רואה אתה הפרדה. זו חיבור.

 שרויה'.

 מגיעה, השכינה – אז האידיאל, היא כשהאחדות המטרה, עצמו הוא כשהחיבור אבל

 ומאחדת.

 לקב"ה חיבור

 אוה"ח )עיין בנות אול בני, ישראל'. בני' – הדגשה היתה כאן, האמור ה'ויקהל' באותו

 הזוה"ק(. בשם הק'

 של ליבם לתשומת ביותר. הגדולה ההפרדה זו כביכול, 'חיבור' עירוב, ח"ו יש אם כי

 זכה. לא שעדין שמהציבור ומנדיכם' 'שונאיכם

 כביכול. 'חיבור' באותו שיש ה'נפרד' את רואה בראשו, שעיניו מי וכל –
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 – העליונה המטרה את יחד לבנות כולם יםיכול ואז חיבור. יש – אז רק הפרדה, וכשיש

 'עדות'. להיות

 קודש. שבת – על ציווי מקבלים ישראל בני 'עדה', של 'קהל' וכשיש

 משכן שכינה. – עצמה שהיא שבת, מצרים. יציאת על העולם. בריאת על עדות שבת.

 שלנו. בעולם יתברך לה'

 )עיין ישראל כנסת שכינה. יביאה. ."ה תרומת את יביאה ליבו נדיב 'כל – מכן ולאחר

 רמב"ן(.

 הקב"ה. את לכאן מביאים הם אז באחדות, מתקהלים, ישראל כשעם קהל, כשיש

 כאן. – אותו משכינים

 שכינה - המאחד

 – ביחד והחלקים מחלקים. מורכב השלם, שלם. ויש – חלקים יש גשמית, מציאות בכל

 עצמו. השלם הם

 הם – ביחד הנצרך. כפי רחבה עץ ופיסת רגלים, ארבע – החלקים לדוגמא. שולחן,

 קודם 'שולחן'. שנקרא מיוחד, משהו כאן אין לעצמו. מציאות לו אין ה'שולחן', שולחן.

 יש. – ההרכבה לאחר שולחן. כאן היה לא החלקים, הרכבת

 של ה'כללות' הוא – השולחן חדשה. מציאות כאן אין כלום. לא כאן? התחדש מה

 החלקים.

 האחדות – השלם את המרכיבים חלקים, של מציאות יש כך. זה דיםיהו של ב'קהל' גם

 חלקיו. מסך גדול – השלם ואותו שביניהם.

 – עצמו הוא כי ריבוי. יצא לא שממנו האחד, המאחד. הוא שהאחד, – התחדש וכאן

 ומיוחד. יחיד, אחד,

 של גילוי כאן יש – באחדות כשהם העליונה, האחדות על העדות שהם ישראל, ועם

 ומיוחד. יחיד אחד בורא של גילוי חד.א

 תרל"ו(. שנת במדבר, פר' אמת, שפת )יעוין

 ה' קול

 להשתדל. להבין. לנסות עלינו אך שמים. חשבונות מבינים אנו אין

 הנורא האוטם ככה אולי האוזן. בתוך זועק. הוא 'מדבר'. לא כבר הוא אלינו. מדבר ה'

 פנימה. יכנס ומשהו קל, סדק יסדק סוף סוף

 הרגלים על 'מרים' מזוינת, לא בעין נראה בלתי זעיר, יצור ורועש. גועש העולם

 אחר. מקום אחר. מימד גדול. משהו כאן יש כולה. האנושות את – האחוריות

 חסר עומד – רופאיו מדעניו, חכמיו, שלל על – כולו והעולם כחו, את לנו מראה השי"ת

 אונים.
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 שהעולם ברור, אבל יודע. איתנו אין גאולה, ניזמ אלו אולי רגילים. זמנים אינם אלו

 מה. לזמן לפחות הזירה. את עזב – היום עד רגילים היינו אליו 'כמנהגו',

 בעצמה נגיב – מעזה טילים יהיו אם קונטרול. תחת הכל בשליטה'. ל'מצב רגילים אנחנו

 גשמים, עצירת תהיה אם שתים. ואולי אחת, עזה עוד להם נעניק גם אולי מידתית. בלתי

 לנו יתגלה ופתאום למטה, האדום הקו את נוריד אנחנו – מטר יתנו לא והשמים

 לדאוג. צריך לא בסדר. יהיה הכל מים. נתפיל גם אולי מקום. אפס עד מלאה שהכינרת

 שליטה. תחת הכל מרגיעים. כולם ה'ידענים' מיד – תקוה שאין אופק, שאין נראה אם

 מקומו על יבוא הכל – ואז נוספת. ועדה תקים – ליךתה של שבסופו מיוחדת, ועדה נקים

 'סמוך'. – העיקר בטוח. בשלום.

 בכח. ה' קול

 שהיה מה כל רגלינו. מתחת נשמטת הקרקע נעלמת. השליטה מתערערת. היציבות

 מחולשה. רועד להיות הופך מוצק, חזק,

 יותר ןאי לחלוטין. נמוג – במצב' ה'שולטים הרהב באנשי אלא בה', לא – הביטחון

 נפטרים. כמה חולים. כמה שעה. תלד מה יום. ילד מה יודע לא אחד אף בסדר'. 'יהיה

 – מגלה ואתה תמיד, נשענת עליו ה'איתן' העמוד אותו את מחפש ראשך, מסובב אתה

 קיים. לא שהוא 'התאדה'. שהוא

 היום, שדוקא וכנראה במקרוסקופ. נחפש אם גם אין. באמת להישען. מי על לנו ואין

 לחיפוש. האידיאלי הכלי איננו המקרוסקופ

 הלבנון. ארזי את ה' וישבר

 אדם צורת

 ליבנו. על אשר את כאן נאמר אנו להתחזק. עליו ובמה נפשו, מרת יודע לב

 עצמו. עם – אחד כל לבד. להיות ב'בידוד'. להיות לאנשים גורם הנ"ל, הזעיר היצור

 על אנשים, עם לשוחח חייבים חנואנ נשלט. בלתי כמעט באופן – חברה צרכני אנחנו

 להעביר חייבים אנו עלינו, שעובר מענין דבר כל שיחה'. מ'מיעוט יותר הרבה קבוע, בסיס

 המכשירים בעלי על לדבר שלא אותו. לפרסם לאחרים. אותו לספר למישהו. אותו

 הכלל. לנחלת מכבר זה הפכו – ודקדוקיהם פרטיהם כל על – חייהם אשר הטמאים,

 לבד? – חוויות לחוות לחוש, נסהנ ואולי

 בורחים אחרון דור אנשי מדוע – לא אם כי כך. כל מאיים נראה ה'לבד' לא. זה רק

 מאש. כמו ממנו

 אחריו. לחיפושים הנ"ל המקרוסקופ את נגייס אולי שלנו? ה'אני' הוא והיכן

 רתה'צו כל את שבונה מצרך תועלתי. כך כל יקר. כך כל מצרך הוא 'לבד', אותו הלא

 השי"ת. בעבודת האדם את לקדם עוצמה, רב כלי אדם'.

 עולם'. של חשבונו ונחשב 'בואו
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 חיים: עץ דרך בספר הרמח"ל, לנו אומר וכך

 לא ולמה ,שעה חיי עסקי ,עסקיו חשבונות לחשוב עומד ימיו שנות רוב האדם 'הלא

 אב ולמה ?הוא מה :ממש מחשבת לחשוב לזאת גם אחת שעה אפילו לבבו אל ישים

 כל סוף יהיה ומה ?הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך ממנו מבקש מה או ?לעולם

 ?עניניו

 ופעולתה ,קלה והיא ,היצר נגד להמציא שתוכל וחזקה גדולה היותר התרופה היא זאת

 המחשבות כל משאר פנוי אחת שעה לפחות יום בכל האדם שיעמוד רב ופריה ,גדולה

 שכך העולם אבות הראשונים עשו מה ,בלבבו ויבקש .שאמרתי הזה הענין על רק לחשוב

 הגדולים וכל ',ה משיח דוד עשה מה ?השלום עליו רבינו משה עשה מה ?בהם 'ה חשק

 לו'. וטוב הוא גם כן לעשות חייו ימי כל לאדם טוב מה בשכלו ויעלה ?לפנינו היו אשר

 את אפילו .ידע לא הוא יחשוב, לא הוא אם אני. מה – לחשוב האדם על הוא'. 'מה

 הזה. הבסיסי הדבר

 לפחות יום, בכל לחשוב אותנו מלמד הרמח"ל הלא ועוד. עוד בזה להעמיק ואפשר

 הזה. הענין על – רק ולחשוב אחת. שעה

 אולי שזה כפי 'אחדות'. אינו בחברה, בימינו האדם של הצורך לעיל, המתואר המצב

 .הפרדה זו להיפך: בדיוק נראה.

 נפרד. יבקש – לתאוה אותנו: לימד כבר המלך שלמה כי

 לא ה'מתחבר'? הוא מי – כך ואם לעולם. בא מה ולשם הוא, מי יודע אינו האדם הלא

 יצור פעם אי יהיה שהוא שיתכן משהו, חיצונית. צורה אדם. בבואת אלא כאן אין ידוע.

 'אדם'. הקרוי מלא, עולם מופלא,

 זהות לקבל דעת. הסחת לקבל לב. תשומת לקבל לקבל. – מטרתו דהיום, החיבור

 בנמצא. פעם היתה היא אם האישית. זו את המחליפה – חברתית

 שבתוכו, החיים זרימת את לחוש כיצד יודע אינו הוא 'חי'. שהוא התחושה את לקבל

 לבד. כשהוא

 למתבונן. מאוד, עמוק והדבר

 תחושת את כולל הכל, את מהחברה ליטול לקבל. 'לתאוה'. הוא החיבור כל – כך ואם

 עצמה. החיים

 'נפרד'. וזה

 אמיתי יחד

 עצמנו. עם לבד. קצת נהיה אם

 קיומו. את חווינו לא שמעולם מה'אני', שם. שנפגוש ממי להיבהל עלולים אנו בתחילה,

 – בסביבה מעניין הכי שהאדם ונחווה, נבין, בהמשך ממכר. כמעט זה – בהמשך אבל

 מענין. מאוד הוא הזה והאדם בעצמי. אני הוא
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 עצמית. הלקאה לשבט – הזו הנפלאה העבודה את גם שהפכנו מסתבר כך, לא הז אם

 הרוצה – היצר של חשבונו ונחשוב החוטא, האני הוא שם שנפגוש היחיד ה'אני' אם

 מהרה. עד עלינו תימאס הזו החויה שלנו, בעצבות

 את להלקות שעלינו אומר זה אין העולם', אבות עשו 'מה הרמח"ל שאומר מה גם

 כך. כל מהם רחוקים אנו מדוע – עצמנו

 ברך כברכתו אשר 'איש עה"פ בדחו"מ ירוחם ר' )עיין שלנו המעלות את לחפש עלינו

 לדאוג עלינו ה', עבודת כל וכמו הטוב. אותו את לחזק טובים. אנו במה למצוא אותם'(.

 חיובית. תחושה עם – ממנה לצאת

 החברה. אל והראוי, הנכון חיבור,ה אל ה'יחד'. אל לצאת נוכל אז עצמנו, את וכשנמצא

 אדם, מצורת המורכב היחד באמת. להתאחד להעניק. לתת. כדי נמצא אני שבו היחד

 עצמם. את – ל'יחד' מעניקים לעצמם. מודעים בנויים, וכולם אדם. צורת ועוד

 אחדות. להיות יכולה אז .הואש מה את נותן אחד כשכל – נוצר האמיתי, היחד כי

 שהוא'. מהה' את יש כשאכן

 'עדה'. 'קהל'. להיות נוכל אז

 הקב"ה. את – לכאן להביא נבראנו: שלשמה המטרה את להשיג באמת נוכל ואז,

 0533127133m@gmail.com לתגובות:
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 מח"ס ליכטנשטיין, מאיר הרב / ונמשל משל

 מכון ויו"ר המנחה', 'מאור – המבואר חינוך מנחת

 כשלמה אור

 ובמה? נתחדש האיך

 לצעירים בישיבה ב' בשיעור הלומד שבערכין יקר בחור הינו ומרוהיגערא חיימקה

 השתנו קצת עתה הרי הישיבה מבחירי חיימקה היה עברו בימים ואם התורה', 'הדרת

 קום השכים יום בכל החשובים, מהבחורים היה הוא לישיבה נכנס כשחיימקה הדברים.

 וכן אחרות, פנים לה היו מכן לאחר שהתפילה וכמובן שחרית, תפילת לפני ללימוד

 המשגיח, של לגערותיו נזקק היה לא פעם ואף ראשונים, מעשרה היה הסדרים בשאר

 ושבועות, ימים שעברו אלא הישיבה. בחורי שאר בפני לשבח מציינו היה אף לעיתים

 מעט גם עימם התרופף התרופפו, קצת הישיבה שסדרי א', שיעור של קיץ זמן ובסוף

 נגרר וכבר שמאל, ברגל איכשהו אלול בזמן ב' שיעור התחיל וכך וה'ברען'. המשמעת

 לא ואף בהם, משתבח המשגיח אשר הבחורים אינו כבר שחיימקה חורף, הזמן גם עימו

 חורף זמן של בסיומו ועתה מהמשגיח. או מהמג"ש שניים או לגערה זכה אחת פעם

 ועם מאוכזב תקצ מתוסכל קצת עצמו את מוצא חיימקה מעוברת' 'שנה של הארוך

 הגלגל את להחזיר אפשר היה 'אילו פעם מדי לעצמו וחושב לשינוי, רצון מאוד הרבה

 נראה היה הכל אזי ימין, ברגל הישיבה את שוב להתחיל יכול הייתי אילו לאחור,

 אחרת'...

* 

 תלמודו - הוראה ב'כולל לומד ואף בקהילתו, האברכים מחשובי הערלכשטיין יענקל ר'

 כדי הוראה, תעודת ולהוציא תלמודו חוק את לסיים הבורא בעזרת מתעתד ווהינ בידו',

 הנישואין, בברית בא מאז מעטות לא שנים שעברו כיון אך בקהילה. כמו"צ לכהן שיוכל

 הרפתקי וכמה וכמה רב, בהידור ומדרבנן התורה מן ורבו' 'פרו מצוות את לקיים וזכה

 פעם שהיתה תפילה אותה לא כבר היא התפילה הרי השנים, במשך עלי דעדו

 אם ורצונות מעשים וכהנה כהנה ועוד כמקדם, כן גם אינה בתורה והשקיעות בצעירותו,

 חושב הוא מעטות לא ופעמים וחסידי. יהודי בית צורת בהעמדת או הילדים בחינוך

 עבודת ובשאר התפילה בעבודת משקיע יותר הייתי בצעירותי עכשיו הייתי 'אילו לעצמו

 כלשהיא'... אחרת בצורה אותם מעמיד הייתי החיים את עכשיו מתחיל הייתי ואיל ה',

* * * 

 התרמת לכל וראשון ראש שבקהילה, התורה תומכי מחשובי רייכרוביץ אברהם הרב

 שבקדושה דברים בשאר אך ממון. מקבצי אילו לאי ידועה כתובת ואף שבקדושה, ממון

 בהכרח שאינם העולם בעניני חבותנר לו ידיעות ואף מהאחרונים, כמעט הוא הרי

 הגוף את משחיתים אשר הטכנולוגים כלים ושלל ולמצוותיה, לתורה ונצרכים קשורים
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 שמים ביראת מהמצוינים היה אברכותו שנות שבתחילת אף על מחיקו, נשרו הנפש ואת

 והזמן תורה, של אהלה את שעזב מאז שעברו הרבות השנים עקא, דא אך ובחסידות,

 פעם לא שלו. שמים היראת על מה במידת השפיעו הזה, עולם ליכלוך לכל שנחשף הרב

 עוד ולספוג אחורה הגלגל את להחזיר יכול הייתי 'אילו לעצמו חושב הוא פעמיים ולא

 יוכל הייתי אילו בו, הכרוך וכל לעוה"ז להיחשף יוצא שאני לפני שמים יראת מעט

 שלהם'... הידישקייט את לקרר מצליח לא העולם שזה מאותם להיות מחדש להתחיל

* 

 הוא, וסגנונו אחד כל - חסידות בספרי וכתבו החודש', 'פרשת זו בשבת קוראים אנו

 עצמו על ולקבל להתחדש הוא באשר ויהודי יהודי כל בלב מעוררת היא זו שקריאת

 להיראות. צריך ש'יהודי' כמו 'יהודי' ואילך מכאן להיותו

 הפרשה בקריאת שנה שבכל ,לדורות הוא 'וכן תרעו( )תזריע משמואל שםה וכתב

 מחדש להתחיל קדם, בבחינת להיות ישראל בלב חדשים חיים רוח ומפיח זה, נתעורר

 בחכמה פה לפתוח ילדתיך", היום אני אתה בני אלי אמר '"ה '(ב תהלים) שכתוב כענין

 בורמדי התפעל שלא אז כמו אך .מימיו תורה טעם שלא כמי נמרץ בחשק ותפלה בתורה

 להם שהיה בהם נמצא היה אבל ,לצאת רוצה שהיה מי אלא הפרשה את אליהם משה

 הפרשה, מדיבור התרגשו ולא התפעלו לא לצאת, רוצים היו ולא המצרים מן פטרונים

 ,בניסן 'הי ארבה מכת שגם ן"הרמב ש"כמ בהכרח, בניסן שהיה אפילה ימי בשלשת ומתו

 כן אפלה. ימי בשלשת ומתו התרגשו ולא התפעלו ולא הפרשה את ששמעו בהכרח כ"וא

 הפרשה קריאת ואין יתהלכו בחשיכה שקר, לחם לו וערב מתעורר, שאינו מי לדורות

 "לב (א"נ תהלים) ש"כמ לחודש קודם פרה פרשת של הענין שזהו ובאמת .לו מועילה

 את שמטהרת פרה פרשת הוא טהור' 'לב ,בקרבי" חדש נכון ורוח אלקים לי ברא טהור

 החלודה את להעביר שצריך כלים בהגעלת הרמז וזהו ,החלודה את ומעבירה שותהנפ

 שעבוד מתחת לצאת ומשתוקק טהור נעשה טהור להיות מתכוון שאדם ולעומת ,מקודם

 לבו, לתוך החודש פרשת שתיכנס זהו בקרבי', חדש נכון ל'רוח זוכין וכסיל. זקן מלך

 פרשת קריאת עיקר וזהו קדם. בחינתב להיות מעשים וחידוש התפעלות רגש בו לעורר

 ולהתפעל להתרגש אלא לבד, הפרשה את הקורא הקול בשמיעת להסתפק ולא החודש,

 ל'."כנ קדם בחינת להיות להבא עצמו על ולקבל

* 

 הכוחות וכל החושים כל הבורקות, העינים ההתחלתית, ההתרגשות 'התחדשות': ומהו

 אורח" לרוץ כגבור ישיש מחופתו, צאיו כחתן "והוא בבחינת זו, להתחלה מרוכזים

 הוא שהרי נפלאה, רעננות - ב'פרישקייט' הוא בענין ומחשבה מעשה וכל ו(. יט, )תהלים

 היעד את לכבוש בעדו שיעכב מי ואין ואכזבות, כשלונות ספג לא ועדיין בהתחלה נמצא

 להגיע. שואף הוא איליו

 הוא ובמדרגתו במצבו חדא כל זו, מופלאה להרגשה להגיע משתוקק שלא אחד אין

 לאותו להגיע מהתחלה, להתחדש הזדמנות חז"ל לנו נתנו והנה זו, להתרעננות הכְמ 
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 אותו יאמר ואם הזו, ההתחדשות את עצמינו על לקבל עלינו אך והשתוקקות. הרגשה

 האברך שאותו או עכשיו'. דווקא להתחדש נוכל והאיך הזמנים, בין עכשיו 'הרי הבחור

 עלי ידברו כולם הרי החיים, באמצע יתחדש אני עכשיו 'מה יאמר בעה"ב - 'תעבא  לֶׁ 'ב   או

 לצאת רצו שלא האפילה, ימי בשלושת שמתו רשעים לאותן דומה הוא הרי קרה'. מה

 מה מפחד שהוא כיון שלו, והגבולות ים'צרִ מה'מֵ  לצאת רוצה אינו הוא כן כמו ממצרים,

 י"ל ]ואולי בחשיכה. להתהלך וימשיך ו,ל תועיל לא ההתחדשות הרי יאמרו, ומה יגידו

 חשיכה כשהיה שאז בא לרמז האפילה, ימי בשלושת דווקא הללו הרשעים מתו שלכן

 כל התבטלה עליהם, מסתכלים הם ואיך עליהם אומרים האחרים מה להביט יכלו ולא

 עצמית[ שאיננה שלהם המציאות

 תהא ההתחדשות כך על שאכן מאוד, להזהר עלינו שומה הנ"ל, ההתחדשות על אך

 ללכת עליו במעשה אך מחדש, הכל להתחיל ובמוכנות הלב ובהרגשת בתחושת כאמור

 מגדולי מאחד שמעתי וכבר וקפיצה. דילוג בדרך ולא לדרגה, מדרגה בהדרגה,

 הראוי פי על יהיה שאעשה מה וכל טוב, מעכשיו 'להיות שההחלטה שאמר: המשפיעים

 החלטנו פעמים כמה שהרי שחורה'. 'מרה של טההחל אלא אינה יהודי', לכל והנכון

 פורח כאבק התפוגגה ההתחדשות כל נשכח ימים כמה ותוך מהתחלה, מתחילים שאנו

 יצליח. כן זה שהפעם אומר מי כי להתחדש, מפחדים שאנו הסיבה וזוהי יעוף, וכחלום

 שנולד קשתינו - שנולד. כתינוק ולא שנולד, כתינוק כמוה שה'התחדשות' לידע עלינו אך

 שהרי יחוש לא אחת פעם יפול אם ואף לרוץ, מיד יתחיל אם עיניו, את פקח עתה שזה

 ממנו ישאר לא כאלו נסיונות כמה שאחרי הסיכויים מירב הרי וקם", צדיק יפול "שבע

 ורק להליכה, יתקדם כך ואחר לזחול, ללמוד קודם שעליו משום וזאת שלימה. עצם

 שילך כמוהו, הוא הרי מתחדש שהוא היהודי כן וכמו .לרוץ יוכל ללכת טוב שידע לאחר

 שנולד, תינוק על מעלה היהודי לזה יש אך לאיש". והיית "וחזקת ואז למדרגה, ממדרגה

 הנסיון למוד האיש אך ילך, לא דרך ובאיזה ילך דרך באיזה יודע אינו הרי שנולד שתינוק

 שלא חדשה בדרך ללכת זקויתח ילך, לא דרך באיזה פנים כל על יודע להתחדש שרוצה

 הישועה. תצמח משם אולי עדיין בה הלך

 בבין יפסיד שלא כך על עמד לא ]רח"ל[ עתה עד אם הזמנים', 'בין שמגיע בחור ואותו

 וכראוי כיאה וביראה באימה ושתהא בעונתה, שחרית של שמע קריאת פעם אף הזמנים

 להקפיד להתחיל שיועכ פתאום 'מה לומר יחוש לא מעתה הרי המלך, מכתב לקורא

 ומיד החודש, פרשת של בשבת התורה קריאת ששמע כיון ק"ש', זמן על נפש במסירות

 קרה עכשיו עד מדוע בנפשו עצות לשית צריך ]אך מאוד כך על להקפיד לגמרי מתחדש

 עד אם כן, וכמו לתקון'[. יוכל לא 'מעוות יהא שלא כדי מעכשיו יעשה ומה ח"ו, שפספס

 לברך צריך היה הבא הזמן ובתחילת הזמנים, בבין גמרא פותח היה לא כמעט הרי עתה

 שלא עצמו על יקבל מעתה הרי יום, שלושים לאחר חברו הרואה כדין 'שהחיינו', עליה

 הפחות לכל יקפיד מאוד הלחוצים ובימים גמ', עמוד / דף של לימוד ללא יום יעבור

 גמ'. שורות מספר ללמוד
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 יקבל ילדיו, עם ובקשר בחינוך כך כל השקיע לא כשיוע שעד אברך הדרך, זה על וכן

 ילד עם מה זמן יום כל ילמד הזמנים בבין פנים כל שעל זו, פרשה בקריאת עצמו על

 יותר בו ומצוה בניכם", את אותם "ולמדתם התורה מן עשה מצות לקיים כדי אחר,

 למעט או ות,רצינ ביתר קצת להתפלל עצמו על יקבל ת'עבא  לֶׁ 'ב   אותו ואף מבשלוחו.

 ואיך פלוני יאמר מה יחוש ולא משחיתים,-טכנולוגים כלים אותם לכל החיבור את מעט

 אלמוני. יגיב

 לט דף )יומא הקדושים חז"ל שאמרו למה כך ע"י יזכה מעט, מעט כך שיתחיל ואדם

 מלמעלה. אותו מקדשין מלמטה, הרבה. אותו מקדשין מעט, עצמו מקדש 'אדם ע"א(

 כו( לו, )יחזקאל הכתוב שאמר למה יביא וזה הבא.' לעולם אותו יןמקדש הזה, בעולם

 ונתתי מבשרכם האבן לב את והסירותי בקרבכם אתן חדשה ורוח חדש לב לכם "ונתתי

 אמן. בימינו במהרה בשר", לב לכם
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 דעת כולל ראש נוביק, הלוי יחיאל הרב / נחשבה

 רוזובסקי הגר"ש מרן ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 קרך... אשר נגיף

ל ַוֵיְצאו ֵאל ְבֵני ֲעַדת כָּ ְשרָּ ְפֵני יִּ לִּ ה מִּ  (כ )לה, ֹמשֶּ

 באה מה שהקשה זצוק"ל, לאפיאן אליהו רבי הגה"צ מרן דברי את פעם הבאנו כבר

 לבד הבננו לא וכי משה, מלפני ישראל בני עדת כל ויצאו זה, בפסוק ללמדינו התורה

 משה, לפני עומדים הם שעדיין אולי נחשוב וכי שהו,כל בזמן דבר של בסופו יצאו שהם

 התורה. כתבה ומה יצאו, מסתמא הלא

 אנשים כמו שהם עליהם ניכר היה יצאו שכאשר להודיענו בא שהפסוק ופירש

 אמור זה הנביאים, אדון מפי ה' דבר שומעים כאשר כי והיינו משה. מלפני שיוצאים

 מוכנים שהם כמה מאד תלוי זה ואולם השומעים, על ונפלאה עצומה השפעה להשפיע

 בדרגה היו ישראל עם והנה ההשפעה. גודל ההכנה גודל ולפי רוחנית, מבחינה לכך

 בהתאם. גדולה הייתה הקדוש מהמעמד שקיבלו ההשפעה ולכן הכנה, של הזה ובמצב

ל ַוֵיְצאו לאמר: הכתוב שאמר וזהו ֵאל ְבֵני ֲעַדת כָּ ְשרָּ ְפֵני - יִּ לִּ ה מִּ  דבריו כאן עד .משֶּ

 זצוק"ל. לאפיאן אליהו רבי מרנא של הקדושים

 כל באי כאשר כמוה, לנו זכורה שלא מיוחדת בתקופה נמצאים הזה כהיום אנחנו והנה

 לו, לעזור שיכול מי באין לנפשו, פוחד אחד וכל מרון, כבני הקב"ה לפני עוברין העולם

 ואנו סופו, ועד העולם סוףמ קולו, ומשמיע מנסר ה' ודבר איש, יפדה פדה לא ואח

ים ֹשֵבר 'ד קֹולו עין, למראית כך כל היפה העולם בגן מתהלך ה' קול את שומעים זִּ  ֲארָּ

ת 'ד ַוְיַשֵבר נֹון ַאְרֵזי אֶּ  נשבע וגם לעולם, מבול מביא שאינו נשבע שהקב"ה ואף ...ַהְלבָּ

 תבל פני על טהשול הפחד אבל ע"א, קט"ו דף בזבחים כמבואר בשר, כל משחית שאינו

ר 'ד קֹול ַבֹכחַ  'ד קֹולו ומלואו. עולם מקיף דָּ הָּ  איתני מרעיד שהקב"ה מבין אחד וכל ,בֶּ

י לבדו. ה' ונשגב ארץ, ל ַעל ֹותקְצבָּ  'דל יֹום כִּ ה כָּ ם ֵגאֶּ ל ְוַעל וָּרָּ א כָּ נָּ ֵפל נִּ ל ְוַעל .ְושָּ  ַאְרֵזי כָּ

נֹון ים ַהְלבָּ מִּ רָּ ים הָּ אִּ נָּ ן ַאלֹוֵני לכָּ  ְוַעל ְוַהמִּ שָּ ל ְוַעל .ַהבָּ ים כָּ רִּ הָּ ים הֶּ מִּ רָּ ל ְוַעל הָּ עֹות כָּ  ַהְגבָּ

אֹות נָּ ל ְוַעל .ַהמִּ ל כָּ ְגדָּ ֹבהַ  מִּ ל ְוַעל גָּ ה כָּ ה חֹומָּ ל ְוַעל .ְבצורָּ יֹות כָּ יש ֳאנִּ ל ְוַעל ַתְרשִּ יֹות כָּ  ְשכִּ

ה ְמדָּ ם ַגְבהות ְוַשח .ַהחֶּ דָּ אָּ ֵפל הָּ יםאֲ  רום ְושָּ שִּ ְשַגב נָּ ים .ַההוא ַביֹום ְלַבדוֹ  'ד ְונִּ ילִּ ֱאלִּ יל ְוהָּ לִּ  כָּ

או .ַיֲחֹלף רֹות ובָּ ְמעָּ ים בִּ לֹות ֻצרִּ ְמחִּ ר ובִּ פָּ ְסֵני עָּ ץ ַלֲעֹרץ ְבקומוֹ  ְגאֹונוֹ  וֵמֲהַדר 'ד ַסַחד מִּ רֶּ אָּ  .הָּ

יךְ  ַההוא ַביֹום ם ַיְשלִּ דָּ אָּ יֵלי ֵאת הָּ יֵלי ְוֵאת ַכְססוֹ  ֱאלִּ בוֹ  ֱאלִּ ר ְזהָּ שו ֲאשֶּ ְשַתֲחֹות לוֹ  עָּ  ַלְחֹסר ְלהִּ

ים ֵסרֹות ֲעַטֵלפִּ בֹוא .ְולָּ ְקרֹות לָּ ים ְבנִּ ֵפי ַהֻערִּ ְסעִּ ים ובִּ עִּ ְסֵני ַהְןלָּ  ְבקומוֹ  ְגאֹונוֹ  וֵמֲהַדר 'ד ַסַחד מִּ

ץ ַלֲעֹרץ רֶּ אָּ ְדלו .הָּ ם חִּ כֶּ ן לָּ ם מִּ דָּ אָּ ר הָּ ה ֲאשֶּ מָּ י ְבַאסוֹ  ְנשָּ ה כִּ ב ַבםֶּ  פסוקים אלה כל .הוא נְֶּחשָּ

 אתמול... שנכתבו שדומה '.ב פרק ישעיה ספרמ בודדים



 

 אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל –נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת יוסף 

 נגיף אשר קרך...
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמאעמוד 

 והיה שאמר מי את להכיר כדי עמוקה, והתבוננות מיוחדת הכנה צריך עדיין אמנם

 מבין שהוא או הוא, שמקרה חושב הוא האם ההכרה, במבחן עומד אחד וכל העולם.

 משהו עם מטוסים, מקרקע כביכול שהקב"ה לי אמר ידימיד ואחד לבירה, מנהיג שיש

 מיתוש... אפילו קטן יותר שהוא

 זאת ובכל תרופה, למצוא תבל חכמי כל ונלאו למו. ילעג ה' ישחק השמים יושב והנה

 מתרכזים ורק המקל, את מחזיק מי ומסתכלים רואים ואין המכהו. עד שב לא העם

 אף ד' עם אנחנו ואולם פועל. הוא צורה באיזו ההגיון את להבין ולנסות המקל, בראיית

 בני מאמינים אנחנו כי שיחנינו, עד אלוקינו ה' אל עינינו אבל נעשה, מה נדע שלא

 מאמינים.

 החל )לכאורה( הזה המיותר הסיוט שכל היא, שמסביבינו בעולם הרווחת ההנחה והנה

 ואלו ורונהק לה שקוראים החדשה במחלה שנדבקו שלושה או שנים או אחד מאדם

 מתפשט הכל והלאה משם והנה הארץ. לכל נפצה ושלושה שניים או שמאחד קורותיה,

 ולדלג לקפוץ הזו המחלה וטבע הוא, חד דארעא סדנא כי טבעה, כך כי מקרה. בדרך

 תוקפת, שהיא זמן לה ויש ומדבקת, נסתרת שהיא זמן לה ויש וכאיל, כצבי לאדם מאדם

 רכש שהעולם המעט הנסיון לפי התפשטותה, את להגבילו ולהגדיר להתחקות ניסו ולכן

 הלזו המחלה את שלח מישהו שאולי חשב לא אחד אף אבל הופיעה. מאז הקצר בזמן

 רח"ל.

 חיים בעלי על אותו וניסתה חיידק פיתחה סין שממשלת אולי שאומרים לי סופר ושוב

 כל באופן ידם על שנדבקו אנשים ידי על נאכלו הם ואז החיים, בעלי את שחררה ושוב

 לדידינו אולם יותר. קל בחיידק נדבקו וחלק יותר, אלים בחיידק נדבקו וחלקם שהוא,

 תופעה שזו עכ"פ יבין בקדקדו לו ששכל מי כל כי כך, כל משנה לא הזאת ההסטוריה

 דודי הקול את לנו ומזכירה המעשים, לפשפוש אותנו לעורר שצריכה במינה, מיוחדת

 היכל. של כפתחו לכם אפתח ואני מחט, של כחודו פתח לי פתחו נווהיי לי, פתחי דופק

 הבורא של גדולה מדרשה שיצאנו כמי אמנם נראים אנחנו האם השאלה ונשאלת

 כמנהגו שעולם לנו נראה ושלום שחס או הוא? נורא כי ה' מעשה לנו שמראה עולם,

 ולא מה... משום יותר מעניינות האחרונות שהשנים מקרים צירוף הכל בכך וזה נוהג,

 בכח ה' קול את לשמוע שמוכן מי כי בהכנה, תלוי, זה ובמה ממישהו. מכוון משהו שזה

 את לשמוע מוכן שלא ומי השכינה, פני ורואה זוכה ארזים, שובר ה' קול בהדר, ה' קול

 מחפש אדם כאשר כי שכינה. פני מקבלים שאינם הלצים כת מכלל אולי הוא הרי ה' קול

 חיכה לא אבינו אברהם והנה הבירה... בעל עליו מציץ הרי בריאה,ב הנהגת לראות

 אולם לו, הספיק וזה דולקת בירה ראה אלא לבירה, מנהיג שיש לראות כדי לקורונה,

 ובין כך בין זאת בכל אבל כלום, מרגישים ולא רואים ולא החמור, עם כמו אטומים אנחנו

 וזה אותנו, להעיר נאלץ כביכול הקב"ה כןול לישון, לנו להניח אפשר ואי בנים, קרויים כך

 ממהר, הקב"ה ולמה האלוקים... ממהר כי פעמיים החלום השנות ועל דחוף, מאד כנראה

 לגאולה. קרובים שאנו בשבילנו



 

 אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל –נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת יוסף 

 נגיף אשר קרך...
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת קלריאאספ

 קמבעמוד 

 לא שעדיין או משה, מלפני ישראל בני עדת כל ויצאו עלינו לכתוב אפשר עכשיו והאם

 כי ישראל, שבטי יחד להתאסף לנו סורא כי לעצמו. המבחן את אחד כל יעשה נכנסנו.

 ואולם ,ויקררינו ,קורונו אשר הרע היצר של בקרירות השני את אחד להדביק עלולים אנו

 על מתנהג שהעולם חושבים שאנשים הוא וסיבותיה, המחלה ששורש להבין מאד חשוב

 הוא, נגדה והחיסון והתרופה ח"ו. מקרה לשון קורונה המחלה בשם ומרומז מקרה פי

 בעזרת מהשורש המחלה את ומבטל שמפקיע מה והוא הבורא, בהשגחת שהכל לדעת

 ואמן. אמן יתברך, השם

ֵאנו ֵפא 'ד ְרפָּ יֵענו ְוֵנרָּ ה הֹושִּ וֵָּשעָּ י ְונִּ ֵתנו כִּ לָּ ה ְתהִּ תָּ ה ְוַהֲעֵלה אָּ ה ְרפואָּ ל ְשֵלמָּ י ַמכֹוֵתינו ְלכָּ  כִּ

ךְ  לקֵ  לֶּ ן רֹוֵפא מֶּ ן נֱֶּאמָּ תָּ  ְוַרֲחמָּ רוךְ  האָּ ה בָּ ֵאל ַעםוֹ  חֹוֵלי רֹוֵפא 'ד ַאתָּ ֹשְרָּ  .יִּ

  



 

 נשכימה לכרמים / הרב גרשון יהודה וינטרוב, מח"ס זכרון פנחס, ראש כולל 'יערה' במושב יערה

 ששת ימים תיעשה מלאכה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמגעמוד 

 וינטרוב, יהודה גרשון הרב / לכרמים נשכימה

 יערה במושב 'יערה' כולל ראש פנחס, זכרון מח"ס

 מלאכה תיעשה ימים ששת

ת ים ֵששֶּ ה יָּמִּ שֶּ אכָּ  ֵתעָּ  ב( )לה, הְמלָּ

 אחרים?! במקומות כמו תעשה כתוב ולא מאליה, דמשמע מלאכה תיעשה כתוב מדוע

 פירושים. עשרה כאן נביא זה. בענין הפרד"ס מפירות מעט ולקטתי בכרמים, סובבתי

 כל עם אותם, לעשות עלינו ה', במצוות – ה' ציוה אשר הדברים אלה – מישרים מגיד

 השתדלות בלי מלאכה, תיעשה ימים ששת העוה"ז, בענייני אבל הכוונות, וכל הכוחות

 עראי. ומלאכתך קבע תורתך עשה וכמ"ש מאליה, שיתשנע כמי אלא מרובה,

 בזכות אדרבה, אלא בשבת, עובד שלא מזה שיפסיד אדם יחשוב אל – שמואל מדרש

 רב. וטורח עסק מבלי ידיו מעשי יתברכו השבת שמירת

 אי ולכן למשכן, הנדבות הבאת מלאכת היא כאן המוזכרת המלאכה א. – יקר כלי

 מהמשכן חלק ב. תיעשה. כתב ולכן נדבה, ולא חובה שזה שמשמע תעשה, לכתוב אפשר

 תיעשה. נאמר ולכן המשכן, ובהקמת במנורה, שכתוב כמו מאליו, נעשה

 ותיעשה השבוע, לכל שפע יושפע אזי כראוי, השבת את ישמרו אם א. – החיים אור

 תיעשה שלא וז"ש גוי, ידי על מלאכה לעשות שאסור ללמדנו בא ב. בקלות. המלאכה

 שכתב מה עפ"י ג. מהתורה[ גוי מלאכת האוסרים לפי ]זה ידך. על לא אפילו מלאכה,

 לעוד כח מקבלת שבת וכל שבת, עד אלא כח קיבלה לא שהבריאה בראשית, בפרשת

 בשבת. ישבתו אם רק מלאכה, שתיעשה אפשרות שיש כתוב וכאילו שבוע,

 השביעי ויום מלאכתך, כל ועשית תעבוד, ימים ששת – כתוב יתרו בפ' – סופר חתם

 לכם יהיה השביעי וביום מלאכה, תיעשה ימים ששת – הנוסח אצלינו אלוקיך. לה' שבת

 אחרים, ע"י נעשית מלאכתם אזי מקום של רצונו עושים שכאשר כתוב במכילתא קדש.

 כל שעובד שמי כתוב בשו"ע עצמם. ע"י נעשית מלאכתם רצונו, עושים אין וכאשר

 יכול השבוע, כל שלומד ומי התורה, ללימוד כולהכ רובה השבת את יקדיש השבוע

 ע"י מלאכה, תיעשה שנאמר ויקהל בפ' לפי"ז ובשינה. באכילה יותר להתענג בשבת

 השביעי וביום כתוב ולכן אחרים, ע"י נעשית שמלאכתם בת"ח, שמדובר הרי אחרים,

 דוברמ תעבוד, שכתוב יתרו בפ' אבל יותר, להתענג לכם שמותר להנאתכם, לכם, יהיה

 להקדיש צריך השבוע כל שעובד שמי לה', שבת שם כתוב ולכן השבוע, כל שעובד במי

 במי מדבר הדברות בעשרת יתרו בפ' מדוע טעם קצת לתת ונראה לה'. השבת את

 ועוד הדורות. כל במשך עמ"י רוב של הרגיל המצב דזהו אפ"ל השבוע. כל שעובד

 ולילה. יומם בה עסוקים היו ולא התורה את קבלו לא עדיין שאז אפש"ל
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמדעמוד 

 דבוקה תהיה מחשבתו מ"מ בגופו, המלאכה כשעושה גם החול, בימות – יוסף פורת בן

 שבת – ובשבת כוונה, וללא האיברים, ע"י מאליה נעשית כאילו והמלאכה יתברך, בה'

 באיברים. וגם במחשבות גם שביתה שתהיה שבתון

 ישראל אמרו שכאשר שבתב הידועה הגמרא את מביא – ]קופמאן[ שמואל תפארת

 מהם נטלו בעגל, חטאו וכאשר כתרים, להם וקשרו השרת מלאכי באו ונשמע נעשה

 ומביא שבת. כל אותם להם מחזיר והוא למשה, נתנו שהכתרים האר"י ובכתבי הכתרים.

 הוא ת"ח שאם ומחדש, אחרים. ע"י נעשית מלאכתו ולכן שבת, בחינת שת"ח מהזוהר

 ומבאר שבת. בחינת זה שאצלו חול, ביום גם הכתרים את קבלמ שהוא הרי שבת, בחינת

 של העדיים כל את אליו קיבץ שמשה – בנ"י עדת כל את משה ויקהל – הפסוקים את

 צפרניה, את ועשתה כמו לתקן מלשון לעשות, תקנה, להם שיש להם אמר אבל בנ"י,

 שמלאכתם מלאכה, תיעשה ימים ששת שאז בתורה, ויעסקו ת"ח שיהיו היא והתקנה

 שבת אצלם תהיה שבת ואז השבוע, כל הכתרים את לקבל יוכלו ואז אחרים, ע"י נעשית

 שבתון. שבת היא שבת אזי שבת, בחינת השבוע כל שאם שבתון,

  



 

 עיונים בפרשה / הרב יעקב ברמן, בני ברק

 ביאור החילוק בין מלאכת המשכן של פ' תרומה לפ' ויקהל
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמהעמוד 

 ברק בני ,ברמן יעקב הרב / בפרשה עיונים

 ויקהל לפ' תרומה פ' של המשכן מלאכת בין החילוק ביאור

ר זֶּה בָּ ר ַהדָּ וָּ  ֲאשֶּ  ד( )לה, ה' הצִּ

 ויאמר משה.. "ויקהל כתיב הפרשה דבתחילת א דקדוקים, כמה זה במקרא לדקדק ראוי

 על הכוונה הדברים שאלה הרמב"ן ופירש לעשות", ד' ציוה אשר הדברים אלה אליהם

 חזרה ד' ובפסוק שבת[, דוחה שאיננה לומר השבת שהקדים ]אלא המשכן, מלאכת

 שוב. זו לשון נשנה למה וצ"ע לאמר", ד' ציוה אשר הדבר זה משה.. "ויאמר שוב התורה

 מה תלמוד וצריך ועוד(, מטות ר"פ רש"י )עי' כמיעוט, נדרש הדבר" "זה שלשון מצינו ב

 כאן. זו לשון למעט בא

 ואח"כ בפרטות, ויקהל בפ' שוב ונשנתה תרומה בפ' נאמרה המשכן מלאכת והנה

 לישראל. משה ציווי וכאן שהלמ ד' ציווי הוא תרומה בפ' ובפשטות בפועל, בעשיה

 שבאה השקל ומחצית העגל חטא שכוללת תשא כי פ' ביניהם נכנסה מדוע צ"ע וקצת

 קודם או לשנותה ראוי והיה המשכן, למעשה קדם העגל חטא הזמן סדר ולפי לכפרתו,

 פרשיות נחלקו ומדוע פקודי, פ' אחרי עכ"פ או האמיתי, הסדר כפי המשכן מלאכת

 מקומות. לב' פקודי – ויקהל רשיותופ תצווה – תרומה

 הוצרכה למה שתמה הרמב"ן קושית הביא שליט"א להגרח"ק דקרא טעמא בספר והנה

 אשר ככל שעשו לכתוב שיך והיה ויקהל, בפ' באריכות המשכן פ' כל על לחזור תורה

 בצוואה שנאמר ממה שינויים יש פסוק בכל שכמעט יראה שהמעיין ליישב וכתב ד', ציוה

 ואחר איש", כל "מאת נאמר שבתחילה ויקהל ר"פ זוה"ק עפ"י וביאר תצווה, ומהתר בפ'

 האלה השינויים שכל י"ל ולפי"ז עיי"ש. רב, מערב ולא מאתכם" "קחו נאמר העגל מעשה

 הוצרכו ולכן קצת, אחר באופן להיות הכל הוצרך כן ולפני העגל, מעשה אחר הוצרכו

 עכ"ד. מה, עד יודע אתנו ןואי השינויים, בשביל הפרשיות כל לחזור

 נצטוו, שאז יוה"כ לאחר נאמרה המשכן מלאכת בפשטות שהרי מעט, להוסיף יש ואולי

 יום שבארבעים אמינא דמסתפינא ולולי העגל, חטא אחר כבר הוא שא"כ וצ"ע

 לו נאמרה ביוה"כ שנתכפרו ואחר החטא, קודם תרומה פ' למשה נאמרה הראשונים

 הנדרשים. השינויים אחר ויקהל, פ' של באופן

 מתן אחר מיד שהיה תרומה פ' מופיעה משפטים פ' שאחר הסדר היטב מובן ולפי"ז

 ויקהל פ' אח"כ ורק העגל, חטא שהוא תשא כי פ' ואח"כ הראשונים, יום במ' תורה

 זה. באופן יוה"כ אחר שנאמר המחודש הציווי שהוא

 החטא, קודם בסיני רהנאמ תשא כי בפ' המופיעה בשם" קראתי "ראה שפרשת ]ויתכן

 ויקהל[. לפ' משם שינויים כמה ועי' תרומה, פ' של לציווי ושייכת

 היינו ד' ציוה אשר הדברים אלה אמר שבתחילה כאן, המקרא לשון היטב מובן ולפי"ז

 החטא[, קודם בתחילה שנאמר הנוסח להם פירט שאף ]ויתכן המשכן, מלאכת כלל



 

 עיונים בפרשה / הרב יעקב ברמן, בני ברק

 ביאור החילוק בין מלאכת המשכן של פ' תרומה לפ' ויקהל
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמועמוד 

 בפ' שנאמר באופן ולא כעת שיאמר זה אופןב דווקא דהיינו הדבר" "זה אמר ואח"כ

 תרומה. בפ' מהנאמר לאפוקי הדבר" "זה של המיעוט וזהו החטא, קודם תרומה

 ומאוחר מוקדם "אין כתב י"ח( )ל"א תשא כי בפ' דברש"י ראיתי הדברים ]ובעיקר

 בתמוז בי"ז שהרי היה, רבים ימים המשכן ציווי למלאכת קודם העגל מעשה בתורה,

 המשכן, בנדבת התחילו ולמחרת לישראל, הקב"ה נתרצה וביוה"כ לוחותה נשתברו

 יום במ' היה למשה הקב"ה וציווי כסדר, הכל דלמא הקשה שם רש"י על ובמגיה

 יוה"כ, אחר עד המשכן ציווי לישראל הגיד לא ומשה העגל, עשותם טרם הראשונים

 ויקהל[. בזוה"ק בהדיא שכ"ה וכתב

 yehudit2761@gmail.com לתגובות:

  



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

 מדרשים ומשלים –פרשות ויקהל פקודי 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת ריאאספקל

 קמזעמוד 

 ס"מח גולדמינץ, יעקב אברהם הרב / חז"ל עקבי

 ס"ושא ,דירחא שבילי ,חיי בדמיך

 ומשלים מדרשים – פקודי ויקהל פרשות

 תשובה דרך

ר ְכִלי ָכל ָחָרש... ָבָראִתי ָאֹנִכי 'ִהֵמה ִיךְ  יוצ   שחטאו 'שאף .(יז ,נד ישעיהו) ִיְצָלח' ֹלא ָעל 

 ולכן, עליכם. לכפר המשכן למלאכת חרש בראת זה כל עם פחם, באש והבעירו ישראל

ר ְכִלי כי מאומה, תיראו אל ִיךְ  יוצ   ה(. מח, ויקהל רבה שמות הנחלים )אשד ִיְצָלח' ֹלא ָעל 

 רפואה הקב"ה הקדים החיסרון, כל ולמרות העגל, בחטא ישראל עם של הירידה כל עם

 את לימד הקב"ה האנושית, לחכמה מעבר דרך זו תשובה. דרך עבורנו וברא ה,למכ

 המשכן. לבניית המיוחדת החכמה את בצלאל

 שאף נכון מחייו. מתייאש כמעט אותו, עוזבים שכוחותיו מרגיש ר"ל, חולה יהודי =

 ארוכים. חיים לו הבטיח לא אחד

 לחזור אפשר תמיד תרופה, ישנה מחלה לכל רוחנית, במחלה מדובר כאשר אבל

ר ְכִלי 'ָכל – לקיימה נזכה ה' ובעזרת תשובה, דרך ברא הקב"ה בתשובה. ִיךְ  יוצ   ֹלא ָעל 

 .ִיְצָלח'

* 

 העדות? משכן העיד מה על - העדות משכן

ה ן ְפקוֵדי 'ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן ַהםִּ ֵעֻדת' מִּ  העדות, משכן המשכן נקרא מדוע .(כא לח, שמות) הָּ

 המשכן. מעיד מה על כאן, יש עדות איזו

 כעס מידאי. יותר וחיבבה אשה, שנטל למלך דומה, הדבר למה משל יצחק רבי 'אמר

 כבדי ואמר לה שלח לימים עוד. עליך חוזר אינו שכנותיה לה אומרים והיו והניחה, עליה

 אצלה המלך בא פלוני, יום שהגיע כיון אצלך. אבוא פלוני שביום שלי... פלטין את

 אלא ,מאמינות שכנותיה היו ולא עמה. ושתה ואכל לפלטין אצלה ונכנס ,לה ונתרצה

 ברוך הקדוש כך המלך. לה שנתרצה ידעו שעה באותה בשמים, ריח מריחות שהיו כיון

 ממלכת וקראן התורה את להם ונתן סיני, הר לפני והביאם ישראל את חיבב הוא

 להם מתרצה אינו כוכבים העובדי אמרו שעה אותה חטאו. יום ארבעים אחר כהנים...

 אמר הוא... ברוך הקדוש להם סלח מיד עליהם, רחמים לבקש משה שהלך כיון עוד...

 שאין האומות כל לעיני הודיע אלא ,לישראל שמחלת מפויס הריני העולם רבון משה

 שנאמר בתוכם שכינתי משרה הריני חייך הוא ברוך הקדוש לו אמר ,עליהם בליבך

 היא שעדות העדות, משכן נאמר לכך להם. שמחלתי ומכירין מקדש לי ועשו (כה שמות)

 .(ד נא, פקודי רבה שמות) הוא' ברוך הקדוש להם שמחל לישראל



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

 מדרשים ומשלים –פרשות ויקהל פקודי 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמחעמוד 

 סעודות אף מנוחות. מי על היו ביניהם היחסים גדולה, בידידות חיו שכנים שני =

 יוה הדדיים וביקורים נעימה, רעים שיחת כדי תוך מהתפילה שבו הם, ערכו משותפות

 שואל דיני מה, לדבר זקוק היה מהם אחד שכאשר לומר צורך אין יום. שבכל מעשים

 ידעה כולה והשכונה הרועץ, עבר אחד יום והנה ותהילה. לברכה אצלם היו ומשאיל

 על הרע בלשון ייכשל שמא רעהו, של שמו את לאחד נזכיר בל הסתיימה. שהחברות

 וכעבור הכר, לבלי התפתחה לא המריבה ה' בחסד הכר. לבלי שהשתנו ומעלליו דרכיו

 לעומתו וחברו סליחה, בבקשת רעהו של דלתו על נקש אומץ, האחד אזר מספר ימים

 לא רכיל הולכי אבל לה. הראוי למקומה הידידות חזרה אז ומיני כדברו. וסלח התרצה

 את יעצרו כיצד הימים, משכבר הידידים חשבו בשכונה. לרחף המשיכו ודבריהם פסקו,

 להם יעצה הנפלאה. בשכנות לשרור שב שהשלום כל לעין ייוודע וכיצד הרעה, כילותהר

 ייראו עדי לכאן, ומשם לשם מפה השכונה, ברחובות יחדיו לטייל נא יצאו האשה,

 הטבעי. למקומם חזרו והאחוה שהשלום ספק ייוותר ולא הבתים, חלונות מכל ויישזפו

 ישראל, עם עם נמצא שהקב"ה כל לעין הראתה העדות במשכן השכינה השראת

 המעיד כעד שימש המשכן העגל, חטא על כיפר שהקב"ה בבירור נוכחו העולם אומות

 אשד )עפ"י בישראל' שורה שהשכינה המשכן ידי על 'כולם ידעו כל. לעין כך על ומספר

 הנחלים(.

* 

 השכינה השראת על משכון ישראל, עם על מקיטרוגים משכון - משכון מלשון משכן

 להם מזכירה שלו הנוכחות עצם שמים?!, ירא יהודי לראות העולם לאומות מפריע ועמד

 מחייב זה הרי כן ואם ועונש. שכר ושישנו השכינה, השראת שישנה לעולם, בורא שיש

 ועונש. שכר יהיה לא כביכול אזי אותנו, יראו לא אם כי הם חשים אותם.

 הלוואה. של משכון מלשון םוג השכינה, השראת שם על משכן, המשכן נקרא מדוע

 ישראל. עם על קיטרוג יש כאשר לגבותו יכול שהקב"ה משכון

 והיה למלך, שונא שהיה לאדם ,דומין כוכבים העובדי למה אבא, בר חייא רבי 'אמר

 בדמות אנדרטה -) אנדריאנטוס אצל הלך עשה, מה יכול. היה ולא בו, לשלוט מבקש

 נטל עשה, מה שיהרגנו. המלך מן מתיירא והיה להפילו, וביקש המלך( היכל או המלך,

 הבסיס, את מפיל שאני מתוך אמר שתחתיו. הכותל חופר והיה נחשת, של הציפורן את

 באין והם יכולין, ואינן ה,"בהקב להתגרות באים כוכבים העובדי כך נופל. אנדריאנטוס

 על שכןנתמ המשכן אבל למשכן, מה להם שאין בשעה אימתי ישראל... עם ומתגרין

 נא, פקודי רבה שמות) המשכון' אלא כן, קורא תהי אל המשכן, פקודי אלה הוי ידיהם.

 .(ה

 יצר מרגיש ואני הדין, בבית הוא הענין את לברר שהמקום שכחתי עוול, לי עשה הוא =

ת ִתְשָנא ֹלא ועל ,(יח ,יט ויקרא) ִתֹטר ְוֹלא ִתֹקם ֹלא על לעבור הרע ךָ  ָאִחיךָ  אֶׁ  שם) ִבְלָבבֶׁ

 מה וזה לו, שמגיע מה זה שאולי למרות פניו, על לסטור מפחד אני לעשות?! מה .(יז פסוק

 אולי מחפציו?! לאחד ואזיק בשקט, אבוא הלילה באמצע מה, אז לעשות. רוצה שהייתי



 

 נץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"סעקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמי

 מדרשים ומשלים –פרשות ויקהל פקודי 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קמטעמוד 

 יותר?! אותו אראה שלא לכך גרם זה האם אבל אותו. ציערתי אולי משהוא, בכך עשיתי

 ובועט' נושם 'חי נמצא, הוא לא, ממש - לי?! עשה הואש העוול את אשכח כך האם

 הנפוץ. כביטוי

 הם חושבים אותם. מחייב זה השכינה, השראת את לראות העולם לאומות מפריע

 היה כוונתם 'כל הקב"ה. את ירגישו לא ועונש, שכר יהיה לא אז יהודים, יראו לא שאם

 ניכר בה' דביקותם ידי שעל לפי והנמשל הוא... ברוך ה' מכבוד האמיתית האמונה לעקור

 הנחלים(. )אשד ' ה' הכרת יעדר האמונה, בהעדר כי וחשבו בתבל. וייחודו ה' אמונת

 החריבוהו, העולם אומות הקב"ה. בידי משכון ישראל, עם על להגנה משמש המשכן

 שפך 'כי פחות. חמור העונש גם ואז נסתרת, השכינה השראת נעשתה מכך כתוצאה

 שהיה בשעה כי תוך, בו יש הציור דרך על והענין עוונם. יכופר ובזה ,המשכן על חמתו

 שורה איננה כי כשחטאו, עליהם פתאום העונש חל אז בתוכם, השכינה והשראת המשכן

 כן על מעט, מרוחקים והם כך, כל הגילוי אין אז החורבן, אחר אבל טומאותם... בתוך

 הנחלים(. )אשד כך' כל העונש עליהם שולט אינו

* 

 מדוע? למשכן, וגם העגל לחטא שייך הפיתוי כח - הפיתוי מכח כפרה

ה ן' ְפקוֵדי 'ֵאלֶּ ְשכָּ ה קדושה. לדברי - (כא ,לח שמות) ַהםִּ יךָּ  'ֵאלֶּ ֵאל' ֱאֹלהֶּ ְשרָּ  ,לב שמות) יִּ

 במשכן, שנאמרה אלה המילה בין לאלה, אלה בין קשר ישנו האם העגל. בחטא - (ח-ד

 העגל. בחטא שנאמרה אלה המילה לבין

 עד נותן והיה תן, לו ואמרו צדקה, גובין אותם ראה למדינה, שנכנס לבחור 'משל

 שאמרו עד נותן והיה תן, לו אמרו לתיטרון, גובין אותם וראה מעט הלך דייך. לו שאמרו

 להם שאמר עד למשכן זהב ונדבו ,די להם שאמר עד לעגל זהב נתנו ישראל כך דייך. לו

 ברוך הקדוש אמר העגל. זהב על ויכפר המשכן זהב יבוא הוא, רוךב הקדוש אמר די...

 שעשיתם עכשיו ,אלהיך באלה אותי הכעסתם העגל את שעשיתם בשעה לישראל, הוא

 ח(. נא, פקודי רבה שמות) המשכן' פקודי אלה הוי לכם. מתרצה אני באלה המשכן

 לשמש אמור הז האם אותי'. 'שכנעו היה והתירוץ שטות, מעשה עשה מחונך ילד =

 כך על תמימותו, על מוכיח רק זה אלא חיובי. ילד במהותו הוא שהרי התשובה תירוץ?!

 טוב. ילד הוא במהותו שלו, המהות על מלמד זה אין להתפתות. נוח שהילד

 למוטב. הן לטב הן להתפתות, ונוח רך מלב פעולותיהם שכל להורות בא הזה 'המשל

 דבר על וכן ונותן, מפזר הוא צדקה ממנו שיםמבק אם בשנים, רך שהוא הבחור כמו

 זה שכל לעגל, נתינתם על ויכפר המשכן, על נתינתם יבוא ולכן נותן. הוא וליצנות שחוק

 )אשד לזה' ליתן שראוי ודימו נתפתו ששם רק ליתן, בטבע האוהב מלב שנובע ראינו

 הנחלים(.

 רחמנים בני רחמנים ישראל ובני אותם, פיתו ישראל. עם של המהות אינו העגל חטא

 שמדובר לחשוב לו קשה יעזור, הוא בטבעו לעזור, מתבקש יהודי כאשר ונותנים. נתבעים



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

ם בליל הסד -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם ֹאתָּ ַםְדתֶּ ר )והירהורים בעקבות השבתת ְולִּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנעמוד 

 גם התרחש שכך מראה הרבה, כך כל למשכן נתנו ישראל שבני העובדה טוב. לא בענין

 בענין שמדובר חשבו הם לחטוא. שרצו כיון לא שהתבקשו, היות נתנו הם העגל, בחטא

 טוב. היא הפנימית מהותם יותר. הרבה הם נתנו האמיתי, החיובי שלענין והראיה חיובי,

 מהותם. את שינו לא אך אותם, פיתו בעגל אמנם

* 

ם - פסח ולקראת ויקהל פרשת ַםְדתֶּ ם ְולִּ  הסדר בליל ֹאתָּ

 התורה( תלמודי השבתת בעקבות )והירהורים

 תינוקות מלמדי א.

 גמלא בן יהושע רבי תקנת

 שאלמלא שמו, גמלא בן ויהושע לטוב האיש אותו זכור ברם רב, אמר היהוד רב אמר

 לא אב לו שאין מי תורה, מלמדו אב לו שיש מי שבתחלה מישראל. תורה נשתכח הוא

 בכל תינוקות מלמדי מושיבין שיהו ותיקן גמלא בן יהושע שבא עד תורה... למד היה

 שיהו תיקן גמלא בן יהושע ירב (.א כא בתרא בבא) ועיר... עיר ובכל ומדינה מדינה

 .(הי"א פ"ח כתובות )ירושלמי הספר לבית הולכין התינוקות

 המקדש בית בתקופת הצדיקים גדולים מהכהנים אחד שהיה גמלא, בן יהושע רבי

 ה'חיידר' צורת וזו רבן. בית של תינוקות מלמדי שיהיו תיקן שם(, ותוס' )רש"י השני

 בגמרא מבואר הילדים. של התורה תלמודי - שראלי בגלויות שהיו וה'מורי' ה'כותאב'

 תורה. בנו את לימד אב וכל תינוקות, מלמדי היו לא כן שלפני

 התקנה לפני

 תקופת כל תורה, תלמודי בלי היה ישראל עם ,מאוד ארוכה תקופה על ומדובר כן, לפני

 השני המקדש בית אמצע עד בבל, גלות הראשון, המקדש ובית והנביאים השופטים

 שנה. מאלף למעלה של תקופה החשמונאים. תקופת סוף קראתל

 דורות של המידה מאמות ירידה זו הייתה ,אמת זצ"ל מילר אביגדור רבי זה על וכתב

 מסורת המשכיות את להבטיח כדי די בה היה המשפחתי החינוך שיטת כאשר ,קדם

 (.קמה 'עמ ,391 סעיף ב חלק סגולה עם) התורה

 והכרח אילוץ

 אם ,ברירה וחוסר דיעבד לשון זאת, למרות אבל שמשמעותו ,ברם בלשון לדקדק יש

 שזה אחרי אבל אחר, משהוא מעדיפים היינו לכתחילה לטוב. זכור הוא אז נעשה זה כבר

 צורך על כורך, על מראה ברם הלשון טוב. משהוא מזה יצא דבר של בסופו אז נעשה,

 התורה, לימוד את שהציל איש על ומדובר שבח. של צורה נראה לא זה ילוץ.וא

 מישראל. תורה נשתכחה הוא אלשאלמ



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

ם בליל הסדר )והירהורים בעקבות השבתת  -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם ֹאתָּ ַםְדתֶּ ְולִּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנאעמוד 

 ההורים את להפתיע והחליטה בבוקר, שישי ביום בבית לבדה שנשארה לבחורה משל

 היא עליה. הטובה ה' כיד ודעת, טעם בטוב השבת מאכלי את והכינה המשפחה, וכל

 המקובלת סורתהמ מן שינתה היא שיגרתיים. לא אבל וטעימים, מיוחדים דברים הכינה

 מרק, בלי שבת, לליל ומעניין מתובל בשרי סלט הכינה שהיא נאמר שבת. מאכלי של

 כמקובל. טשולנט ולא ירקות, עם אורז של ותבשיל בורקסים הכינה היא בבוקר ולשבת

 בדפי ב טז, )שבת בשבת חם מאכל לאכול המאור בעל דברי על הקפידה היא אם אפילו

 הכינה. שהיא בצורה הורגלנו לא מט(, ס"ק ומשנ"ב ח סע' נזר רו"ח בשו"א הובא הרי"ף.

 כאשר תשחית. בל יהיה זה בשבת אותו יאכלו לא ואם בהקפאה, יתקלקל הזה האוכל

 טעימה שבת סעודת להם היתה דבר של בסופו בסדר. טוב נו... אמרו הם הגיעו ההורים

 הכל למרות לה, אומר האבא ואז אליה. שהורגלנו השבת צורת לו זו אבל ונעימה,

 דיעבד. לשון ברם - שבת עונג ממש טעם, בטוב וערוכים לחיך ערבים היו המאכלים

 אז נעשה שזה כיון דיעבד, לשון החיידרים, של הגדולה התקנה על נאמר הזה והמבט

 בנו. את ילמד אבא שכל עדיף היה לכתחילה אבל ,טוב דבר מזה יצא דבר של בסופו

 תקנה אותה לפני

 .מישראל תורה נשתכח הוא שאלמלא בגמרא נאמר זצ"ל, הוטנר יצחק רבי הוסיף

 אילוץ בעקבות ורק מישראל, תורה שתשתכח חשש היה לא תקנה אותה שלפני ומבואר

 מישראל תורה תשתכח שלא בשביל ברירה, חוסר היתה הזו התקנה הזו. התקנה נעשתה

 מלמדי היו שלא מרותל כן, שלפני שבתקופות ומשמע, תינוקות. מלמדי שיהיו תיקנו

 הילדים למדו כיצד להבין צריך כן אם מישראל. תורה שתשתכח חשש היה לא תינוקות,

 שבועות, יצחק פחד )עפ"י תורה אותם לימד מי תשב"ר, מלמדי של התקנה לפני תורה

 רלט(. עמ' תשב"ר, לימוד בענין מאמר ביידיש, הראשון המאמר הכרך בסוף

* 

 ומצוות תורה בנו ללמד ב.

 המקורית הלימוד צורת

 כדברי תינוקות, מלמדי עם ולא ,האבא ידי על היא המקורית הלימוד שצורת רואים

 מאי תורה, למד היה לא אב לו שאין מי תורה מלמדו אב לו שיש מי שבתחילה הגמרא

ם דרוש ְדתֶׁ ם ולמדתם - (יט יא, דברים) ֹאָתם ְוִלם  תֶׁ  התורה מסירת .(שם בתרא בבא) א 

 היא תורה לימוד מצות עיקר מהראשונים ולחלק לבנו, מאב להיות צריכה ורלד מדור

 רכה(. סי' היראים עפ"י יב, עשין )סמ"ג בנו את ללמד

 יכלו שלא אבות הרבה היו כאשר ברירה, חוסר היתה תינוקות מלמדי של התקנה

 ותיקנ העם, של התורה לימוד על לשמור בשביל ברירה, מחוסר אז תורה, בנם את ללמד

 הוא שאלמלא גמלא בן יהושע רבי של תקנתו את משבחת הגמרא תינוקות. מלמדי

 ברירה, חוסר היתה זו שתקנה מאיתנו מסתירה לא והגמרא מישראל, תורה נשתכחה

 בסיני. שנאמרה התורה מסירת צורת ולא



 

 , שבילי דירחא, ושא"סעקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי

ם בליל הסדר )והירהורים בעקבות השבתת  -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם ֹאתָּ ַםְדתֶּ ְולִּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנבעמוד 

 חיים דרך שהוא לימוד

 יש כזה בלימוד ידע, הקניית רק לא הוא האב ידי על תורה לימוד יצחק, הפחד וביאר

 מסגרת ושתיה, אכילה של צורה בחיים, דרכו את מהאבא לומד שהילד כמו חיים. דרך

 מצורת חלק נעשית התורה תורה, בנו את מלמד האב כאשר כך יום, וסדר שינה של

 הילד. של החיים

 גיסי כך. בו ולטפל כך הילד את להאכיל לו הסביר והרופא לרופא, הילד עם הלך גיסי

 אבא אני הרי בילד, לטפל כיצד אבל שלך, המקצוע זה לקחת תרופה איזו - אלרופ אמר

 צריך. הילד מה יודע ואני הזמן, כל איתו חי אני שלו,

ר ֲחֹנךְ  בבחינת הוא האבא עם לימוד מ ע  ל ל  ְרכוֹ  ִפי ע   את מכיר האבא ,(ו ,כב משלי) ד 

 יכול הלימוד בנו, עם רהתו בלימוד ישקיע האבא וכאשר מהמלמד, טוב יותר הרבה הילד

 משישים אחד הוא חוייתי' 'לימוד היום שנקרא מה יותר. הרבה ורציני מוצלח להיות

 המקורי. מהלימוד

 במעשים אם בדעות אם ,השלמות אל מנעוריו שירגילנו המלבי"ם הסביר ועוד, זאת

 גם יסור לא בנפש, שמור ורושם עצום חיקוי בו יעשו בנעוריו שיורגל ההרגל כי ,ובמידות

 ומידות מעשים היא המטרה ידע, הקניית רק איננה החינוך מטרת שם(. )משלי זקנה לעת

 לומד שהילד כמו בסיסיות, חיים הליכות בנו את מלמד שהאבא כמו המצוות. וקיום

 יהפוך האבא עם התורה לימוד כך יום, סדר של ומסגרת שינה זמני ונקיות, אכילה צורת

 היהודי. של החיים לצורת

 שאמו ממה אוכל אמו במעי העובר על שנאמר כפי כי זצ"ל הוטנר יצחק רבי אמר

 את למד הילד כך התורה. לימוד היה כך ,(ב ל, נדה) שותה שאמו ממה ושותה אוכלת

 ועד ושתיה, אכילה צורת של ביותר הבסיסיים מהדברים הוריו, בית של החיים צורת

 כן. גם הילד שלו האבא של ובליבו בנפשו המושרש התורה לימוד

 מברכת עצום רושם קיבל והוא זצ"ל, יפה דב רבי הגאון של לביתו שנכנס לי סיפר חבר

 כך שמים, יראת משרישים כך נעילה. תפילת כמו נראית שהיתה שלו, יצר אשר

 לימוד קדמונים, ובדורות ציונים. שאתן אני ומי ושעל, צעד כל על הקב"ה את מרגישים

 מזה. ויותר אם חלב כמו היה התורה

 האחרונים דורות

 אצל גם מושרש יהיה שהלימוד צריך זו לדרגה להגיע בשביל להוסיף, יורשה אם

 ימיהם כל קבועים היו הראשונים דורות כי החיים הנפש כתב וזכינו. והלואי האבא,

 בוער היה ק"תוה אהבת ושלהבת .ת"בגפ המדרשות באהלי תקועים ק,"תוה והגיון בעסק

 ומרן .(א פרק ד שער החיים נפש) .טהורה.. 'ה ויראת באהבת רת,בוע כאש בליבם

 נשתרש ישראל... בבית היסודות יסוד התורה בהיות לפנים, וזאת כתב זצ"ל הסטייפלער

 ו"ח ולא חייו תכלית תהיה ק"תורה ושעניני ,הפנאי בעיתות לתורה עיתים לקבוע בתורה



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

ם בליל הסדר )והירהורים בעקבות השבתת  -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם ֹאתָּ ַםְדתֶּ ְולִּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנגעמוד 

 שני חלק עולם )חיי ל..."ר מסיבותה לפי לויתורים ניתן ו"ח אשר שניה ממדרגה כענין

 א(. פרק

 העם בכל מושרש היה התורה שלימוד היה מוכרח לבן, מאב היה התורה לימוד כאשר

 לימוד על לומר היה ניתן ואז מזה, יותר והרבה אם חלב כמו היתה שהתורה כזו בצורה

 גולהס עם גם )ראה העם של החיים צורת היתה זו העובר, של המזון כמו שהוא התורה

 (.יז-טז עמ' 60-61 סע' שם יג, עמ' ,49 סעיף ג חלק

 אלו טרופים בימים

 עם ללמוד מתחיל אני בבית, הילדים כל אלו. בימים נקלענו אליו במצב זה על חשבתי

 גם עצמי את להתאים משתדל ואני לב, תשומת מושכים הקטנים גם ואז הגדולים,

 ואז נשתנה. מה ביחד לשיר ועברנו פסח, של בהגדה ולהעמיק ללמוד התחלנו אליהם.

 בפרנסתו, טרוד גם היה האבא זמן באותו כאשר עברו, בדורות היה ומה לעצמי, חשבתי

 שקוע כולו כל כאשר בתורה, מושרש האבא כאשר אלו. בזמנים כמו פנאי לו היה ולא

 וקלט שמע מהילדים אחד וכל תורה, דברי היה שלו ילך ההלוך כל אז תורה, בדברי

 ביחד. ללמוד יושבים שהם לפני עוד וזה ולרמה, לגיל המתאימים םמושגי

 תינוקות מלמדי בתקנת הצורך

 את ללמד ידעו שלא אבות כמה היו כאשר וגם בניהם, את לימדו האבות הדורות בכל

 מלמד אבא כאשר תינוקות. מלמדי מאשר בנו את ילמד אבא שכל העדיפו תורה, בניהם

 עם של החיים צורת את לבנו מראה האבא חיים, דרך זה ,עיד הקניית רק לא זה בנו, את

 אכילה היא בבית החיים צורת שאז תינוקות, למלמדי בניגוד תורה. לימוד ישראל,

 ישראל. לעם מאוד עד קשה מדרגה ירידת זה תורה. לימוד הספר ובבית ולינה, ושתיה

 הפרדה, יש כשיווע הוריו. בבית התינוק, של החלב יניקת עם היתה התורה עכשיו עד

 תורה. ללימוד רבן בית של ותינוקות ושתיה, לאכילה הוריהם בית של תינוקות

 מלמדי ידי על נעשה התורה לימוד עיקר ,ראוי האב אם שגם לכך גורמת זו תקנה

 שתהיה לכך גורמת התקנה וצורת ראויים, היו שלא אבות היא התקנה סיבת תינוקות.

 שזכו ילדים אותם הם מכך שהפסיד מי בכך. שהתמחו תינוקות מלמדי ויהיו התמקצעות

 ]אומרים לבן. מאב במסורת ולא תינוקות מלמדי אצל למדו זאת ולמרות ראויים, לאבות

 להצליח יכולים היו והמצטיינים הממוצעים, לבחורים נועדו בדורינו הישיבות צורת שגם

 של מוחלט רוב זצ"ל. באלישי הרב דוגמת סגולה, יחידי על שמדובר לדעת צריך אך יותר.

 שחשבו בחורים כמה ראיתי לצערי ישיבה. של מסגרת בלי ללימוד מתאים לא הציבור

 שהרויחו.[ ממה יותר הרבה הפסידו דבר של ובסופו יותר, יצליחו הם עצמי שבלימוד

 של יחסית הגבוה האחוז ולמרות זו, בתקנה צורך יש האם ובדקו חשבו דורות כמה

 תורה ילמד מהעם שחלק העדיפו זאת למרות בניהם, את מדלל ידעו שלא ההורים

 היתה אל ממש כאשר רק זה. בגלל מפסיד מהעם אחר שחלק למרות האמיתית, כצורתה

ֲעשֹות ֵעת בתור אז מישראל, תורה נשתכחה הוא שאלמלא וראו ברירה, ה ל   ֵהֵפרו 'ל 



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

ם בליל הסדר )והירהורים בעקבות השבתת  -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם ֹאתָּ ַםְדתֶּ ְולִּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל רשתלפ אספקלריא

 קנדעמוד 

ךָ   אבל, ,ברם הגמרא לשון שפירו וזה תינוקות. מלמדי תיקנו (קכו ,קיט תהלים) תֹוָרתֶׁ

 .אילוץ

 של תינוקות מלמדי שהעמיד גמלא בן יהושע רבי תקנת לפני קדומים, יותר עוד בדורות

 עם כל תינוקות. במלמדי צורך היה שלא כדי עד הכלל נחלת היתה התורה רבן, בית

 יצחק פחד )עפ"י שלהם המהות היתה התורה חיים, כדרך התורה לימוד את חיו ישראל

 רלט. עמ' תשב"ר, לימוד בענין מאמר ביידיש, הראשון המאמר הכרך בסוף ת,שבועו

 שעברה(. שנה שבועות חג לפני זה בנושא עסקתי

* 

 שבת וליל הסדר ליל ג.

 מצרים יציאת סיפור

 אצלו מתאספים האיזור ילדי כל שנה וכל מצרים, יציאת בסיפור שהתמחה יהודי ישנו

 הללו מהסיפורים הפיק שהוא הספר היפים. הסיפורים את לשמוע הסדר, ליל אחרי

 השנה, עותקים. במאות שנה מידי ונמכר מהדורות בכמה כבר הודפס מאוד, מצליח

 מלמד ידי על הסדר ליל של המחשה ראו הם בבית, נשארו שהילדים המצב בעקבות

 ממני. טוב יותר זאת עושה שהוא לי היה ונדמה מומחה.

 ובשפה ציורית בצורה לתאר ויודעים יפה לשון הםל שיש היהודים את ננצל שלא מדוע

 נעשה לא מדוע הסדר. ליל של התינוקות למלמדי אותם ונמנה לילדים, המתאימה

 בסיפורי שהתמחה יהודי עם לילדים, 'טיש' או שבת עונג כמין ואחריה קצרה, חג סעודת

 לא תורה, בלימוד שנאמרה תקנה אותה מדוע מצרים. יציאת מיוחד נסיון ורכש ילדים,

 יהודים ויש לספר, יודעים שאינם אבות שיש ברור הרי מצרים. יציאת בסיפור גם נאמרה

 המחשה אמצעי על נדבר ולא ממוצע. אבא כל מאשר טוב יותר הרבה לספר שיודעים

 לידי באים היו הם בנושא התמקצעות היתה ואם אותם, לנצל שאפשר בחג, המותרים

 )פסחים מצרים יציאת בסיפור וגם תורה, בלימוד גם אמרנ מלמדו' 'אביו ]הביטוי ביטוי.

 א(.[ קטז,

 מצרים יציאת סיפור לפניך. מונחים ומרור מצה שיש בשעה בהגדה במפורש נאמר והרי

 ליל של הסעודה בשעת דוקא לפניך, מונחים ומרור מצה שיש בלי תכליתו אל יבוא לא

 האוכל. כדי תוך ודוקא הסדר,

 ךלפני מונחים ומרור מצה

 מחנך גורם להיות צריך הוא ,ידע הקניית רק אינו הסיפור מצרים. יציאת סיפור מצות

 אמצעים עם הידע, הקניית מספיקה לא מעשי קיום לו שיהיה בשביל הילדים. של בנפשם

 כדלהלן. טובה, משפחתית אוירה ועם סעודה עם יבוא שזה צריך שיהיו, ככל דידקטיים

 שופך שילד קורא הקשים. הזמנים על גם השנה, כל על להשפיע צריך הוא הסדר, ליל

 לא אבל 'נונונו', לילד לעשות צריך אולי המפה. את משך הוא נשברה, המצה יין, גביע
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ם בליל הסדר )והירהורים בעקבות השבתת  -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם ֹאתָּ ַםְדתֶּ ְולִּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנהעמוד 

 דוקא לחיות. איך לו להראות אמונה, אותו ללמד שלנו הזמן זה עכשיו הראש. את לאבד

 ולהראות סורת,המ את להעביר צריך כך דוקא הקטנים, הילדים עם הבית, של בצורה

 קיום. לזה יש כך מעשית. בצורה האמונה עם לחיות איך

 אי בחומר. להתקדם אפשר אי הפרעות יש כאשר כיתה, של במסגרת יתכן לא זה דבר

 דוקא תעבור שהמסורת צריך הזה, החשוב בלילה תינוקות מלמדי על לסמוך אפשר

 מספרים זה כל םוע היומיום, חיי עם הפרעות, עם שמתמודדת משפחה של בצורה

 מצרים. ביציאת

 ומרור, מצה שיש בשעה נעשה והוא תורה, לימוד של סוג הוא מצרים יציאת סיפור

 על קדושה משפיע תורה, ללימוד הופכת שלנו האכילה שגם לנו ומראה לשמה, שנעשו

 היום חיי בתוך קדושה למושג בהתייחס תשע"ח, פסח לפני זה בנושא )הארכתי השנה כל

 יום(.

* 

 בחינוך השבת .ד

 הגלות בתוככי הקדושה אוירת

 לילדים ההורים בין בקשר מאוד עד וחשוב מחנך גורם היא קודש ששבת ומפורסם ידוע

 הינו הלילה מצות ועיקר החינוך, של הלילה הוא הסדר ליל הדורות. מסורת ובהעברת

ְדתָ   בחינוך שבת ליל לש החשיבות על אותנו מלמדת המציאות .(ח ,יג שמות) ְלִבְנךָ  ְוִהג 

 הילדים.

 הללו הבנות מן חלק אצל התעוררה הארוכות, והשיחות הקרוב המגע עם הזמן, במשך

 רך באור הדולקים ולנרות השבת לשולחן לבית, הגעגועים הזעירה; היהודית הנקודה

 רובץ המשרפות מן העולה כשהעשן הדחוס, הצריף בחשכת כולן. את איחדו - ומלטף

 הענוגים, הזכרונות רק נותרו ברכה, של וכוס משנה לחם באין - ולוכ המחנה על עמום

 לאורם, מתחממות היו הבנות שבת. ליל בכל התיל גדרות בין אל להתגנב שהצליחו

 השבת זמירות ואת דודי' ה'לכה את פיזמו חרש בביתן. נוהגים היו כיצד ומספרות שבות

 מן שעלו )עלים הדרה אבמלו - להן הזכורה מלכתא לשבת כמהה והנפש השונות,

 ב שבת בלקראת הבאתיו .195 עמ' כח פרק ז"ל, ביינהורן שרה חיה מרת סבתי האפר,

 (.27 עמ'

 אבינו אברהם

 מקום שבכל זה עם הקריב, שהוא הקרבנות היה לא אבינו אברהם של הגדול השבח

ה ִמְזֵבח   בנה הוא  מלאכת היתה וחיי בימי עבודתו עיקר ,(יח יג, שם ח.-ז ,יב בראשית) 'ל 

ְעִתיו ִכי החינוך. ן ְיד  ע  ר ְלמ  וֶׁה ֲאשֶׁ ת ְיצ  ת ָבָניו אֶׁ ֲחָריו, ֵביתוֹ  ְואֶׁ ךְ  ְוָשְמרו א  רֶׁ ֲעשֹות 'ה דֶׁ  ל 

 .(יט ,יח בראשית) וִמְשָפט ְצָדָקה



 

 עקבי חז"ל / הרב אברהם יעקב גולדמינץ, מח"ס בדמיך חיי, שבילי דירחא, ושא"ס

םַ  -פרשת ויקהל ולקראת פסח  ם בליל הסדר )והירהורים בעקבות השבתת ְולִּ ם ֹאתָּ ְדתֶּ

 תלמודי התורה(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנועמוד 

 יותר, עוד חשובה קודש שבת המשכן, למלאכת שבת שקדמה לכך נוסף פירוש זה אולי

 הגשמיים, החיים בתוך המצוות וקיום שבת עונג קדושת השבת, שתמקדו המגיע החינוך

 כידוע.

 שבת שולחן

 ערוך הכל כאשר כמובן, חול ביום שהוכנה שבת, שולחן של תמונה מפרסמים לפעמים

 שבת שולחן אמיתי, לא ממש שזה הגדולים אחד אמר והדר. פאר ברוב וכיאות כיאה

 והוא זה את דוחף וזה נשפך המרק לות,ותק הפרעות עם נעורים, ומרץ ילדים עם הוא

 את רואים ההפרעות, כל עם ושם, לכולנו. שמוכר כמו לידו, לשבת לא או לשבת רוצה

 כך ההפרעות. כל עם נעשה המצוות קיום איך לדור, מדור המסורת העברת זו ה'. עבודת

 בזמן גם שבת, בכל איתנו נשארת זו ואוירה תורה, לימוד עם גם הרחוק בעבר היה

 החורבן.

 מצוה של ]שמחה

 היא ישראל עם של עיקרן שכל לפי ,המצוה משרשי החינוך ספר כתב הקהל מצות על

 דברי לשמוע התשובה ותהיה ,כולנו יחד שנתקבצנו הזה הרב הקיבוץ מה התורה...

 והוד שבחה בגודל לספר כך מתוך ויבואו ,ותפארתנו והודנו עיקרנו כל שהיא התורה

 לטובה... ויזכו השם את לדעת ילמדו בה החשק ועם ,חשקה בליבם הכל ויכניסו ערכה,

 .(תריב מצוה)

 אדם בני שרוב להים-א יודע כי המצוה... משרשי כתב בירושלים אכילה מצות ועל

 ובעסקה התורה בעמל נפשם יתנו ולא ,בשר הוא בשגם הפחות החומר אחר נמשכים

 נעלה פנים... כל על תורתו דברי הכל שידעו מקום להם ונתן בתבונתו סיבב כן על ,תמיד

 .(שס מצוה החינוך ספר) תבואתנו... מעשר לשם

 ואחד, אחד כל של בתוכו הנמצא המשכן הוא מטרתו המקדש ובית המשכן גם כי נזכור

ְנִתי ִמְקָדש ִלי ְוָעשו בתוכינו. המושרש התורה לימוד ידי על וזה  פרק שמות) ְבתֹוָכם ְוָשכ 

 תרומה בזוהר מקורו) ואחד אחד כל של בתוכו בתוכם, אלא נאמר לא כובתו ,(ח ,כה

 יהושע הרב במהד' 65 בהע' צוין ומקורו הגהה, פ"ד ש"א החיים בנפש הובא א. קמו,

 .נח( עח, תהילים אלשיך נבא, ובזה ד"ה יג לא, שמות אלשיךב הובא וכן ליפשיץ,

 תורה, לימוד של חיים ידי על לבן, מאב התורה מסירת ידי על נעשה זה עברו בדורות

 בשולחן נשאר זה האחרונים ובדורות אם. חלב כמו בתוכינו היה שהלימוד ידי על

 החיים בתוך שנמצאת מצוה של ובשמחה קודש, שבת של הנעימה באוירה השבת,

 הגשמיים.[
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 וקודש הקדשים –קודש 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קנזעמוד 

 ר"מ גלינסקי, מאיר ישראל הרב / הפרשה פנימיות

 ירושלים עיניים, מאירת בישיבת

 יקהלו לפרשת

 הקדשים וקודש – קודש

ה ַוַיְקֵהל ת ֹמשֶּ ל אֶּ ֵאל ְבֵני ֲעַדת כָּ ְשרָּ  א( )לה, יִּ

 ותכליתו, מהותו המשכן מעשה בכל נצרך יסוד שמבאר חשוב, לימוד יש זו בפרשה

 שיתבאר וכפי הקודמות, בפרשיות המבואר עם יחד הפרשה, בתחילת מהמבואר ונלמד

 להלן.

 התמיהות

 שעוסקת זו בפרשה שבת עניין נאמר מה מפני – מלאכה' תעשה ימים 'ששת א.

 וכן שבת, דוחה המשכן עבודת שאין ללמד שבא מבואר רש"י ובדברי המשכן. במלאכת

 ועוד שבת. שתדחה לומד סבורים היינו מה מפני ביאור וצריך תשא, כי בפרשת פירש

 לעוסקי תבפרטיו נאמר ולא ישראל, קהל לכל זה עניין נאמר מה מפני תמוה יותר

 נוגע. זה שלהם – המלאכה

 המשכן, סדר כך ואחר הכלים סדר תחילה נאמר הציווי( )שהוא תרומה בפרשת ב.

 וצריך הכלים, סדר כך ואחר המשכן סדר תחילה נאמר העשייה( )שהוא ויקהל ובפרשת

 ביניהם. החילוק ביאור

 – מהתרו בפרשת המובא כפי לבצלאל ציוה רבינו שמשה מבואר המדרש ובדברי

 ענה אכניסם', להיכן שאעשה, 'כלים לו אמר ובצלאל המשכן, כך ואחר הכלים לעשות

 והוא כלים'. כך ואחר משכן לעשות הקב"ה לי אמר שכך היית, אל בצל 'שמא משה לו

 יתברך השם בציווי באמת שהרי קשה יותר ועוד ה', דברי שכח רבינו משה וכי תמוה

 בצלאל. שאמר כפי ולא משה שאמר כפי המשכן, כך ואחר הכלים תחילה הזכיר

 נאמר תרומה בפרשת הכלים; בשאר שנאמר ממה אחר לשון נאמר הארון בעניין ג.

 ובפרשת רבים[. ]בלשון 'ועשו' בהם שנאמר הכלים כשאר ולא יחיד[ ]בלשון 'ועשית'

 נראה כך ומתוך – 'ויעש' בהם שנאמר הכלים כשאר ולא בצלאל' 'ויעש נאמר ויקהל

 בדווקא. מיוחד אחד ידי על נעשה שיהיה בארון דווקא מיוחד יןעני שיש

 הפשט ביאור

 שבא מבואר רש"י ובדברי המשכן, למלאכת בסמוך פעמים כמה נאמר השבת עניין א.

 על תמהים הקדוש החיים והאור הרמב"ן אמנם שבת, דוחה המשכן מלאכת שאין ללמד

 הפסוקים וביארו שבת, שידחה לחשוב יש טעם ומאיזה זאת לומר צריך מה מפני כך,

 המשכן. למלאכת הסמיכות טעם ביארו לא אך אחר, בדרך
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 השם בדברי הסתפק בעצמו רבינו שמשה הקדוש החיים באור מבואר הסדר, בעניין ב.

 אשר 'ככל שכתוב כמו וכליו, המשכן מראה יתברך השם לו הראה בתחילה כי יתברך.

 לכליו, המשכן הקדים ושם כליו', כל תבנית ואת המשכן תבנית את אותך מראה אני

 כוונת אם משה ידע ולא המשכן, כך ואחר הכלים תחילה הזכיר לו כשפירט כך ואחר

 לבסוף, לו שפירט כפי הכלים להקדים או בתחילה שהיה כפי המשכן להקדים השי"ת

 הבין – כך על בצלאל אותו וכששאל לו, שנאמר הסדר לפי לבצלאל זאת אמר ולכן

 בצל 'שמא לו אמר זה ועל הכלים, כך ואחר המשכן להקדים היה הקב"ה נתכוו שבאמת

 ח"ו. ששכח ולא היית'. אל

 חשב לא מה ומפני בצלאל, ידי על הדבר נתגלה מה מפני להבין, צריך עדיין אמנם

 שדווקא מכך ונראה הכלים'. את אכניס 'להיכן בצלאל לו שאמר הסברא על בעצמו משה

 את.ז לגלות יכול היה בצלאל

 שמו, על נקרא ביותר בזה שהתאמץ שמחמת רש"י בדברי מבואר הארון, לגבי ג.

 כביכול 'ועשית' בלשון בדווקא נאמר הארון קדושת שמחמת מבואר המפרשים ובדברי

 משאר יותר לעשותו, במיוחד בצלאל התאמץ כן ומחמת לעשותו, צריך בעצמו משה

 הכלים.

 הפנימיות ביאור

 וארץ שמים אותיות

 ובדברי וארץ', שמים בהם שנבראו אותיות לצרף בצלאל היה 'יודע מבואר חז"ל יבדבר

 דמשכנא ]עובדא בראשית מעשה לסדר מכוון היה המשכן שסדר מבואר הקדוש הזוהר

 מעשה כל של ו'תמצית' דוגמא היה שהמשכן כלומר בראשית[, דמעשה כעובדא

 בראשית.

 יש שבעולם דבר שבכל כלומר ,עשית' בחכמה 'כולם נאמר בראשית מעשה על והנה

 אפשר הזאת החכמה פי ועל ותכלית. מטרה ולאיזה נברא הוא מדוע וטעם 'חכמה' בו

 כללי; באופן הן – הללו הכוחות את בו ויש הזאת, בתמונה נראה הזה הדבר מדוע להבין

 ומדבר, חי צומח הדומם פרטי רבבות רבבות כל פרטי; באופן והן ומדבר. חי צומח, דומם,

 להבין פרטים מאד הרבה יש מהם פרט ובכל פרטים, של מספר אין כולל מהם אחד כלש

 בו. ולהתבונן

 אומרים שאנו כמו מחדש, יום בכל ומתחדש נברא אלא אחת, פעם רק נברא לא זה וכל

 יש יום שבכל האריז"ל בדברי וכמבואר בראשית', מעשה תמיד יום בכל בטובו 'המחדש

 שאין הר"ן בשיחות וכמבואר מעולם, היה שלא מה יאה,הבר פרטי בכל אחרת 'חכמה'

 שיש מה ]ואפילו דבר אותו פעמיים היה לא ומעולם פעמים, שתי אחד דבר בורא הקב"ה

 'רוח' עם אחד של 'נפש' אלא הראשון, בפעם שהיה כמו דבר אותו ממש אינו גלגולים,

 השלישי[. של ו'נשמה' השני של

 להכיר – בעולם יהודי של תפקידו תמצית זהו אלא בעלמא, ל'ידיעה' רק אינו זה וכל

 ומכל פרט מכל כאשר שבו, הפרטים וכל שברא, הבריאה כל ידי על יתברך, השם את
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 קנטעמוד 

 פרטי רק ולא הכרה. של סוג ובעוד אופן ובעוד דרך בעוד אותו 'להכיר' אפשר דבר

 על םשמלמדי מהם יש ושכל; חכמה בהם יש – בעולם שיש המאורעות כל אלא הבריאה,

 וצריך המידות, שאר וכן שלו, ה'גבורה' על שמלמדים מהם ויש יתברך, השם של ה'חסד'

 להכיר – בעצמו אדם כל עם שקורה מה והן העולם, בכלל הן – שקורה מה בכל להתבונן

 יתברך. השם את זה ידי על

 כללי ושכל פרטי שכל

 הוא הפרטי השכל כללי. ושכל פרטי שכל שכל; מיני לשני נחלק הזאת ה'חכמה' והנה

 ומה מהותו מה ולהבין – ומאורע מאורע ובכל בבריאה, שיש ופרט פרט בכל להתבונן

 בשכל תלוי זה כל אבל יתברך. השם את פרטי באופן ידו על להכיר אפשר ואיך תכליתו,

 תפקידו ומה העולם, בריאת כל של הכללית המטרה מה תחילה להבין דהיינו הכללי,

 פרט בדרך להכירו יכולים – הכללי השכל שמבינים אחר ורק .בעולם האדם של הכללי

 מאורע. ובכל דבר שבכל הפרטי השכל ידי על

 להכיר אפשר היה ובו בראשית, מעשה כל של תמצית היה המשכן במשכן. היה זה וכל

 שעושי ידי על – המאורעות ובכל העולם פרטי בכל שיש הנפלאה החכמה כל את

 שמים בהם שנבראו ה'אותיות' כל את ולצמצם להכניס קמדוי באופן כיוונו המלאכה

 בתבונה בחכמה אלוקים רוח אותו 'ואמלא נאמר זה ועל וכליו. המשכן פרטי לתוך וארץ,

 ]והדעת ודעת. בינה, חכמה, ה'מוחין'; חלקי ארבע על שמרמז – מלאכה' ובכל ובדעת

 [.מלאכה' ובכל 'ובדעת, נאמר ולכן וגבורות, חסדים לשניים: נחלק

 נחלק הוא ולכן כללי, ולשכל פרטי לשכל – לשתיים נחלק בעצמו המשכן אמנם

 והוא פעמים(, כמה בזוה"ק )כמבואר 'קודש' נקרא החכמה כי קדשים'. ול'קודש ל'קודש'

 וכן המזבחות, השולחן, המנורה, – ב'קודש' שהיו הקדושים הכלים כל ידי על מתגלה

 החכמה על אמנם ובחצר. בהיכל שהיו הקדושים הפרטים ושאר והבריחים הקרשים

 והוא הכתר, שהוא ה'אין' מן נמשכת שהחכמה כלומר, תמצא', מאין 'והחכמה נאמר

 הכולל. השכל על שמרמז קדשים', 'קודש

 העולם. הושתת שממנו שם על כך שנקרא שתיה' ה'אבן היה הקדשים בקודש ולכן,

 בגשמיות אפילו והיינו מקום, ומאות והולכים נמשכים בעולם, שיש הפרטים שכל דהיינו

 משם שמתחילים דקים גידים ידי על המקדש, ממקום נמשכים בעולם שיש הכוחות כל –

 סוגי כל שם להצמיח יכול היה זאת שידע המלך ושלמה העולם, לכל ומתפשטים

 כי רחוקות, בארצות אלא ישראל בארץ גדלים שאינם כאלו אפילו והפירות, האילנות

 מחמת זה וכל המדינה. אותו אל הקדשים מקודש שנמשך שלהם הגיד היכן ידע

 הפרטיים. השכליים כל של השורש שהוא הכללי, השכל שם מתגלה שברוחניות

 ובצלאל משה

 הם והתלמידים הכולל', 'השכל הוא ישראל, נשמות כלל שהוא רבינו משה והנה

 והוא הקדשים דשבקו שנמצא הארון, את תחילה הזכיר רבינו משה ולכן הפרטי'. 'השכל

 בצלאל אמנם שתיה. האבן שהוא הכולל השכל על רומז הוא כי המקום', מן 'למעלה
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 קסעמוד 

 השכלים ידי על אלא להשיג אפשר אי הכולל השכל שאת הבין התלמיד שהוא

 אפשר ואז הפרטים, כל עם המשכן את לבנות תחילה שצריך הבין ולכן הפרטיים,

 הארון. את לתוכו להכניס

 ישראל, עם כל את להקהיל נצרך היה המשכן, מלאכת על לצוות נורבי משה וכשרצה

 שכל חסר ואם בתורה, אחת אות כנגד והוא פרטי' 'שכל הוא מישראל אחד שכל כיון

 יכול היה ואז כולם את הקהיל ולכן הכללי, השכל את לגלות אפשר אי – אחד פרטי

 טי.הפר השכל על והן הכללי השכל על הן – המשכן ציווי על לגלות

 שהשם מגלה השבת כי שבת, שידחה הראוי מן המשכן קדושת מחמת לכאורה והנה

 נעשה הכל – החול בימות שנעשות מלאכות הל"ט וכל בראשית, מעשה מחדש יתברך

 תעשה ימים 'ששת הכתוב וכלשון בראשית, מעשה של האותיות פי על עליונה בהשגחה

 שנבראו אותיות שמגלה במשכן, צאנמ הזה הגילוי וכל מאליה. נעשית כאילו מלאכה',

 תכלית. לאותו מביאים והשבת המשכן כן ואם וארץ, שמים בהם

 השכל את לגלות למשכן כח אין השבת ובלעדי הכולל, השכל הוא שהשבת אלא,

 השכל את לגלות תחילה צריך כי שבת, דוחה המשכן אין ולכן דבר, שבכל הפרטי

 הפרטיים מלאכות הל"ט שכל מתוכו לגלותו המשכן את לבנות יכולים אז ורק הכולל,

 לגלות יכול היה העדה כל את כשהקהיל דווקא ולכן בראשית. מעשה של אותיות הם

 זאת.

 רבינו משה רק אלא אחד לכל שייך אינו אך הכולל, שכל כן גם הוא הארון ואמנם

 וכמו שבת, קדושת כמו הוא הצדיק קדושת ובאמת לעשותו. יכולים בצלאל ותלמידו

 יומי'. דכולהו שבת הוא 'אנת בזוהר ואמרו שבת', בחינת חכם 'תלמיד חז"ל מרושא

 בבחינת – הארון שנה, בבחינת – השבת הכולל; שכל יש ונפש שנה שבעולם ונמצא

 שלשתם. את וצריך נפש, בבחינת – והצדיק מקום,

* 

 פקודי לפרשת

 המשיכה כח – משכן

ה ן ְפקוֵדי ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן ַהםִּ  כא( )לח, ֵעֻדתהָּ  מִּ

 כשבפרשת המשכן; 'עשיית' סדר את שמפרט ויקהל, לפרשת המשך הוא פקודי פרשת

 הכהונה, בגדי עשיית סדר מפורט פקודי ובפרשת וכליו, המשכן עשיית סדר מפורט ויקהל

 ובו עצמה, בפני מתייחדת זו לפרשה הפתיחה אמנם למעשה. המשכן הקמת וסדר

 עניין מה להבין ויש ונחושת. וכסף מזהב ישראל, ניב שהביאו התרומות מניין מבואר

 משמש הוא כך שמשום בו מתבאר יסוד ואיזה נצרך, הוא מה מפני הזאת, ההקדמה

 המשכן. מעשה לסיום והקדמה הפרשה, כפתיחת
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 התמיהות

 ומהו משכן'. 'משכן לשון בכפל נכתב מדוע העדות', משכן המשכן פקודי 'אלה א.

 כעדות. משמש הוא מה על – העדות' 'משכן

 הרי לכאן, הלווים עבודת עניין מה – הכהן' אהרן בן איתמר ביד הלוויים 'עבודת ב.

 המשכן. לפקודי זו עבודה עניין ומה והקמתו, המשכן פירוק הוא הלווים עבודת

 הזכיר שכבר אלא – "וגו אהליאב ואתו וגו' חור בן אורי בן 'ובצלאל שוב הזכיר מדוע ג.

 ויקהל. ובפרשת תשא כי פרשתב פעמיים, זאת

 הפשט ביאור

 הוא שהמשכן מרמז הלשון שכפל מבואר רש"י בדברי משכן': 'משכן הלשון כפל א.

 מהם נטל שכשחטאו ישראל, של עוונותיהם על 'מתמשכן' שהוא שם על 'משכון', מלשון

 להזכיר יש מדוע וכי תמוה, והוא המקדש. בית את מהם ולקח 'משכון' הקב"ה כביכול

 המשכן. בניין של השמחה בזמן צער, של זה נייןע

 מעשה על להם כיפר שהקב"ה עדות שההוא מבואר רש"י בדברי העדות: משכן ב.

 הלוחות, בשביל נבנה המשכן וכל הלוחות, הם ש'העדות' מבואר הרמב"ן ובדברי העגל.

 העדות'. 'משכן נקרא הוא ולכן

 כל כי משה. של יושרו על תעדו הוא שהמשכן מבואר הקדוש החיים אור ובדברי

 המשכן אך לעצמו, נטל שלא ח"ו לחשד מקום והיה אליו, הביאו והנדבות התרומות

 ובוודאי משה, אלא להקימו שיכול מי היה שלא ידי על וזאת כפיים, נקי שהיה עליו העיד

 כל וכי תמוה, והוא נקיותו. התגלה ובזה באפשרי, היה לא בידו שמץ ח"ו היה אם

 משה. של כפיו' 'נקיות לגלות כדי בא המשכן

 וההקמה הפירוק עבודת על שהולך כפשוטו מבואר רש"י בדברי הלווים: עבודת ג.

 הפירוק על ממונים שהיו שאותם מבואר הרמב"ן ובדברי לכאורה. תמוה והוא והמשא.

 למנות המשכן', ב'פקודי השתתפו הם ולכך והכנתו. עשייתו על ממונים גם היו וההקמה,

 הקודש. במלאכת לעוסקים אותם ולמסור רומותהת את

 הוא שהמשכן לכך בהמשך מבואר, הקדוש החיים האור בדברי ואהליאב: בצלאל ד.

 היה כי להקים יכול היה משה רק שמא לחשוב מקום שהיה משה. של נקיותו על עדות

 בכל הקימו שהם הלווים', 'עבודת הכתוב המשיך ולכן לאחרים, היו שלא 'כוחות' לו

 'חכמה' לו היה שמשה תאמר ואם הזה. הכח להם היה כן ואם המשכן, את עםפ

 ובהכרח המשכן. כלי כל את לעשות חכמה להם היה ואהליאב בצלאל הרי מיוחדת,

 כפיו. ונקיות קדושתו אלא למשה, שהיה מיוחדת 'חכמה' או מיוחדת 'גבורה' משום שלא

 הפנימיות ביאור

 זה שאין שם ומבואר רש"י. שהזכיר ה'משכון' יןעני נוסף באופן מבואר חז"ל בדברי

 ומבטיח לנו, נותן שהוא 'משכון' – להיפך אלא להקב"ה, נותנים כביכול שאנחנו 'משכון'

 המקדש. בית של חורבנו בעת גם בינינו, משכנו יהיה שלעולם
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 'בית רק להיות צריך היה שלכתחילה תרומה, בפרשת בהרחבה התבאר העניין וביאור

 המקדש' 'בית כשאין שגם משה פעל העגל, חטא אחר אמנם קבוע, דבר הואש המקדש'

 ארעי, 'משכן' לתוך המקדש הבית קדושת כל להמשיך אפשר שיהיה כלומר משכן, יהיה

 כן גם משכן, ולא המקדש בית בכלל כשאין שגם נכלל, ובזה הולך. שהוא מקום ולכל

 הכיצד? בינינו. שכינתו יהיה

 המושך כח – משכן

 העולם כל והנה, נרוצה'. אחריך 'משכני שכתוב כמו משיכה, לשון הוא 'משכן' ןהלשו

 לעמוד או ליפול ולא הארץ על לעמוד יכולים ידו על שרק המשיכה', 'כח על עומד

 ולהרים המשיכה מכח דבר לנתק שיכול המכריח' 'כח יש המושך' 'כח כנגד אמנם באויר.

 נגד הדבר אותו את 'מכריח' רק אלא משיכהה כח בזה 'מבטל' אינו אמנם באויר, אותו

 המושך. לכח מיד יחזור רגע ובאותו אותו, 'להכריח' שיפסיק עד המשיכה, כח

 כל שמושך רוחני, המושך' 'כח שיש והיינו, ברוחניות. שיהיה רבינו משה פעם כן, וכמו

 צריך טבעו מעצם האדם כך, ידי ועל הקדושה. ואל התורה אל יתברך, להשם העולם

 'כח גם הרוחני המושך כח כנגד שיש אלא האמת. ואל האמונה אל נמשך היותל

 אותו ומרחיק גשמיים, צרכים מיני לכל האדם את שמכריח – הגוף א. דהיינו: המכריח',

 ולהימנע רע, לעשות האדם את שמכריח – הרע היצר ב. הנשמה. של המושך מכח

 את שמבלבלים – אדם בני .ג התורה. של המושך מכח אותו ומרחיק הטוב, מעשיית

 האמת. מן להתרחק אותו ומפתים כוזבות, בדעות האדם

 מעצמו להסיר הן חלקים: בשתי להתייגע שצריך נראה בפשטות כי גדול. חיזוק בזה ויש

 כבר הקדושה אל השייכות אלא כן, אינו האמור לפי אמנם הטוב. בתוכו לבנות והן הרע,

 כנגד אותו ו'מכריחים' המונעים את להסיר לאא צריך ואינו טבעו, מעצם בו קיימת

 ששואלים הרבה( ועוד ווסרמן, אלחנן לר' מאמרים )קובץ בספרים וכמבואר הקדושה.

 יש – והאדם הבריאה טבע שמעצם ומבארים האהבה, ועל האמונה על לצוות ניתן כיצד

 להסירם. אלא נצרך ואינו כיסויים, זה על שיש אלא ה', ואהבת אמונה בו

 המכריח וכח – מושךה כח

 ואם שלילי. כח הוא המכריח' ו'כח חיובי, כח הוא המושך' ש'כח נראה בפשטות והנה

 יסוד אמנם, המושך'. ב'כח רק ולדבוק המכריח', מ'כח ולהתרחק לשבור צריך לכאורה כן

 ואם עמו, להשתמש כדי נברא בעולם שיש כח וכל לבטלה, שנברא דבר שום שאין בידנו

 המכריח'. ב'כח צורך גם שיש בהכרח כן,

 אחד קפיץ שיש באופן 'קפיצים', ידי על שבנוי משעון דוגמא פי על העניין, וביאור

 'כח כאן שיש נמצא לו. מניח שאינו אחר קפיץ ויש להיפתח, כוחו בכל ומנסה שסגור

 השני הקפיץ שהוא המכריח' 'כח ויש להיפתח, רוצה שהקפיץ מה והיינו מחד, המושך'

 לא המכריח' ש'כח או לגמרי, נפתח והיה המושך' 'כח רק היה אם והנה לו. מניח שאינו

 שניהם, את שיש ידי על אבל כלום, נעשה היה לא – כלום להיפתח בכלל לו מניח היה
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 נעשה זה ידי על - מעט אותו לנצח מצליל הוא אבל לו מניח אינו אמנם המכריח' ו'כח

 בעולם.ש מכונות מיני כל לעשות יכולים וכך שעון.

 היה לא – הקדושה אל לגמרי נמשך והיה המושך', 'כח רק בו היה אילו באדם. גם וכך

 את כלל לנצח אפשר היה לא אילו וכן, מעמד. מחזיק היה ולא כלום, זה עם לעשות יכול

 יחד; שניהם ידי על אבל הקדושה. אל בכלל להתקרב אפשר היה לא – המכריח' 'כח

 אבל לו מניח אינו המכריח וכח הקדושה, אל הכח בכל ואות מושך המושך שכח דהיינו,

 עד אבן, אחר אבן קדושה, של בניין 'לבנות' יכול כך ידי על – מעט לנצחו יכול הוא

 כלי. בתוך אור הקדושה, אל באמת מחובר שנעשה

 צריך היה שני ומצד השכינה, השראת של מאד גבוה אור אחד מצד היה המשכן ולכן,

 ופרט, פרט וכל והרוחב, והאורך והיריעות, הקרשים מספר של מדויק באופן בנוי להיות

 'כח שהם האלו הצמצומים ידי על רק כי משכן, היה לא – מהם אחד חסר היה ואם

 העולם. בזה כאן קדושה של בניין לבנות אפשרות יש המכריח'

 המצמיח כח

 שיש קדושה של מקום כל גם וכך המצמיח. כח גם הוא המושך' 'כח שהוא העפר והנה,

 הכוחות כפי והיינו, להצמיח. כח בהם יש – והצדיק והתורה, המשכן, – המושך' 'כח בו

 לו ומצמיחים מתרבים הללו הכוחות הקדושה, אל בהתקרבות משקיע שאדם והממון

 פירות.

 את לעשות יכול הוא רק כי משה, אל לבוא צריכים היו המשכן של הנדבות כל ולכן,

 שכל משה, על עדות הוא בעצמו והמשכן פירות. ושיצמיח ך,המוש כח שיהיה המשכן

 פירות. ומצמיח המשיכה, כח את מחזק אליו שמגיע מה

 למשה שהביאו והנדבות התרומות מניין היינו המשכן', פקודי 'אלה הפסוק: ביאור וזהו

 הקב"ה אצל שפעל היינו משכן' 'המשכן הצמיחה. וכח המשיכה כח נעשה ידם שעל

 העדות' 'משכן בעולם, הקדושה של המושך' 'כח יהיה שלעולם 'משכון' אצלנו שיהיה

 וממילא הזה, הכח את לו שיש משה על העדות הוא במשכן שיש המושך שכח היינו

 הזה. הכח את לעולם בידנו שיש

 המושך' 'כח על ומרמז ימין, צד הוא הכהן כי המכריח'. 'כח על מרמז הלווים' 'עבודת

 צד הוא והלוי והכפרה. הקרבנות – המשכן עבודת את שעושה זה הוא ולכן הקדושה, של

 המשכן, ואת הכהנים, את שמשמש זה הוא אמנם המכריח'. 'כח על ומרמז השמאל,

 רק כי והכפרה. הקרבן שלימות נעשה זה ידי ועל הקרבנות הקרבת בעת שמנגן זה והוא

 המשכן בניין הנעש )הלוי( המכריח וכח )הכהן( המושך כח – כאחד שניהם ידי על

 והקדושה.

 מחשובי היה בצלאל דרגות. שתי על שמרמזים ואהליאב', 'בצלאל שוב נכתב ולכן

 הקדושה, אל מטבעם קרובים הם כי המושך' 'כח על שמרמזים שבישראל, המשפחות

 הם כי המכריח' 'כח על שמרמזים הפחותות, מהמשפחות דהיינו דן משבט היה ואהליאב

 המשכן. בניין נעשה שניהם ידי על וקאודו – מהקדושה רחוקים
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* 

 הקדושה, דרך שזהו ללמד – שמות חומש ובסיום המשכן, מעשה בסיום נכתב זה וכל

 ויציאת העולם בריאת היה שבשבילו התכלית את ולהביא משכן, לבנות ניתן כך ורק

 כח גם יש אבל אחד, מצד הקדושה אל שנמשכים ידי על דהיינו התורה. וקבלת מצרים

 ואל המנוחה אל להגיע זוכים כך ורק מעט, ועוד מעט, עושים פעם ובכל ריח,המכ

 הנחלה.

 ונתחזק חזק חזק
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 ישיבת מראשי דרעי, דוד הרב / מיכאל שמחת

 הש"ס, על מיכאל שמחת ומח"ס אהרון' 'משכן

 אלעד
 ויקהל לפרשת

 השבת מעלת

ת ים ֵששֶּ ה יָּמִּ שֶּ ה ֵתעָּ אכָּ י וַביֹום ְמלָּ יעִּ ם ְהיֶּהיִּ  ַהְחבִּ כֶּ ש לָּ תֹון ַשַבת ֹקדֶּ  ב( )לה, 'לה ַשבָּ

 וצריך השבת", "מקדש לומר הגדולה כנסת אנשי לנו תיקנו שבת של התפילה בנוסח

 והזמנים" ישראל "מקדש לומר לחכמים תיקנו המועדים של התפילה בנוסח מדוע ביאור

 שבת. שנא ומאי המועדים, בקידוש משויכים ג"כ ישראל שעם והיינו

 במועדם", אותם תקראו אשר קודש "מקראי בתורה נקראים שהחגים מצינו ודוע

 השבת קדושת נשתנה מה וצ"ב קודש, מקראי ולא קודש" "שבת נקראת שבת ומאידך

 המועדות. מקדושת

 כ"ה[ ]כ"ט, פנחס בפרשת רש"י דברי את להקדים יש דבר ובהקדם לבאר והנראה

 ]כ"ח, )שם( ופרש"י לה'", ניחוח ריח אשה" המועדים של הקרבנות בכל מציינת שהתורה

 לא ט'[ כ"ח, ]שם, השבת קרבן לגבי ומאידך רצוני", ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת ח'[

 לה'. ניחוח ריח התורה כתבה

 מקדשים שהב"ד בזה רק שלא ישראל, ע"י גם נעשית קדושתם החגים שבכל לן ומבואר

 את שמכינים ע"י אלא וכו', אתם"" אותם תקראו אשר חז"ל, שדרשו וכמו החגים את

 מכינים מלמטה שבנ"י שע"י דלתתא", "אתערותא חז"ל וכלשון החג, במצוות עצמם

 ע"י נעשית השבת, קדושת משא"כ המועדות, קדושת עליהם חל כך עצמם, את ומקדשים

 יום את קידש בעצמו הקב"ה מלמטה, הכנות יעשו לא בנ"י אם וגם מלמעלה, עולם בורא

 השביעי.

 והזמנים", ישראל "מקדש המועדים של התפילה בנוסח תיקנו חכמים מדוע א"ש לפי"זו

 קדושת עליהם חל מלמטה א"ע שמכינים ישראל, ע"י גם ונוצרת נעשית החגים שקדושת

 רק לא במועדם", אתם תקראו אשר קודש "מקראי נקראים החגים ולכן מלמעלה, החג

 משא"כ החג, קדושת את מקבלים למטהמ בנ"י הכנת שע"י אלא והחגים החודש קידוש

 היא השבת שקדושת השבת", "מקדש התפילה בנוסח לומר חכמים תיקנו השבת קדושת

 אלא קודש מקראי נקראת ולא בלבד, הקב"ה ע"י רק שנעשית מאוד וגדולה עוצמתית

 קודש". "שבת

 כלל על הקפיד שהקב"ה השבת, שמירת בחובת ולהגדיר להעמיק יש שעדיין אלא

 וכן מהמאכל, עצם או קליפה הוצאת וכמו קטנים, פרטים על ואפי' מלאכה תעשיי

 מדאורייתא, מלאכה הוי וכו', עלה אותו את שצריך עלה תלישת או קלה, סחיטה פעולת
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 החמירה התורה מדוע וצ"ב מיתה, חייב והתראה עדים ויש במזיד זו מלאכה ביצע ואם

 אותם את פועל הרי ואדרבה מלאכה,כ שמוגדרת קטנה פעולה כל על שבת במלאכת כ"כ

 השבת. עונג קיום לצורך פעולות

 ולמשפחה להורים, להתקשר לא מדוע תמה ליהדות, המתקרב רחוק שיהודי וכמו

 הרי ואדרבה תענוגים, ושאר טיול ע"י השבת עונג את ולקיים לנסוע לא וכן בשבת,

 להעמיק אותנו ייבתמח זו שאלה ואכן וכמש"נ, שבת עונג לצורך מלאכות אותם נעשות

 השבת. שמירת חיוב את ולהגדיר

 בידיו נחבל אדם ח"ו שאם האדם, גוף של לאברים זאת להמשיל יש זה, ענין לבאר וכדי

 בביה"ח נותנים הזאת הפעולה את החתכים, את לאחות כדי לתפרים וזקוק ברגליו, או

 אם וגם וקל, פשוט דבר הוא וכו' איחוי שצריך חתך שאותו מתלמד, לרופא גם לבצע

 נורא. דבר אינו וכו', צלקת עוד ויגרם בתפרים ידייק לא רופא אותו

 ובלב במח וכגון בהם, תלויה שהנשמה פנימיים באיברים בניתוח מדובר כאשר אולם

 אינם הגדולים הרופאים ואפי' מתלמדים, רופאים בידי זו מלאכה נותנים לא האדם,

 הרפואית, הטכנולוגיה פיתוחי ושאר סקופמיקרו בעזרת ופועלים ידיהם, על סומכים

 הקטן ואפי' וריד חיתוך של דיוק לכל עצומה חשיבות יש איברים שבאותם והסיבה

 למוות. ח"ו או לחיים האדם חיי את לחרוץ שביכולתו ביותר,

 חשיבות של בגדר שהם ומצוות זמנים קבע הקב"ה והמצוות, התורה במערכת גם כך

 אחד הוא והשבת ואדירה. גדולה משמעות לה יש נהקט הכי פעולה וכל ולב, מח

 העדות היא שהשבת המצוות, במערכת ולב מח של כחשיבות המוגדרים מהזמנים

 ויש וינפש, שבת השביעי וביום בראשית ימי בששת העולם את ברא שהקב"ה והתזכורת

 הן "שביתה", המושג את שמבטלת "כמלאכה" שמוגדר מה כל על ועצומה יתירה הקפדה

 מוקצה. כגון דרבנן ואיסורי במלאכות וכן מדאורייתא, שנאסרו המלאכות צדמ

 שהתורה ביהמ"ק וכדין ולב, מח של בגדר שהם התורה דיני בעוד ג"כ שמצינו וכמו

 יותר, יתקדשו לביהמ"ק יתקרבו שבנ"י ע"י הרי מדוע ולכאורה יומת, הקרב והזר מצווה

 קצת יהיו הכהן בגדי אם דנה שהגמ' בגמ' מצינו וכן וכו', הכהנים מלאכת כל את ויראו

 על מיתה מחייבת התורה מדוע וקשה וכו', מיתה חייב הכהן אם ארוכים, או קצרים יותר

 הבגדים. דיוק

 ולב, מח שהם האדם אברי כמו חשיבותו ברמת מוגדר הוא ביהמ"ק שגם א"ש ולפמש"נ

 הכהן על מונחים בדיוק יהיו לא הבגדים אם וכן יומת, הקרב שהזר מקפידה התורה ולכן

 לת"ח יש שאם בחינה, באותה שהם חכמים תלמידי כלפי מצינו וכן מיתה, חייב יהיה

 מוגדר שהוא כיון אלא הענשה, כזאת מדוע קשה ולכאורה מיתה, חייב בבגדיו כתם

 מיתה. מתחייב הוא הרי כתם וכגון קטן דבר כל ולכן ולב, למח בחשיבותו

 בל ילין "ושבע שנא' רע, נקרע חלום בלא ימים שבעת הלן כל )יד.( בברכות איתא והנה

 יש ימים שבעה חלם שלא אדם מדוע וצ"ב הגמ', עכת"ד שבע אלא שבע תקרי אל יפקד",

 בדוקא. ימים שבעה של השיעור מהו קשה ובפרט רע, שנקרא תביעה עליו
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 גדול, דאח חלום יעוף" "כחלום חלום של בגדר הוא העוה"ז חיי כל שהרי הגאון, וביאר

 ולעתיד הבזק, במהירות עובר והכל וכו', וכו' ואקנה אמכור שאני מתכונן אדם והנה

 שהשקיע מאוחר יהיה אז וכבר גדול, אחד חלום היה שהכל האמת, לו מתבררת לבוא

 להשיב". אין הנעשה "ואת העוה"ז בענייני ומרצו זמנו כל את

 של עצום, מטמון טמון רוחבי של שבחצר חלום שחלם לאדם דומה, הדבר למה ומשל

 מציאות. שזאת וחשב חלום שזה שכח ובבוקר וכו', יהלומים זהב

 האמיתית, הסיבה את ממנו והסתיר חצירו, את לקנות לו והציע החצר לבעל וניגש

 התעקש החולם אותו אולם וכו', ביתי בחצר משתמש אני שהרי הבעלים התנגד ומיד

 בעל שמע וכאשר משוויה, וכמה כמה פי החצר על מופרז מחיר החצר לבעל והציע מאוד

 לו. נעתר מיד המחיר את החצר

 כסף סכומי ולווה הוסיף ועוד ורכושו, נכסיו כל ואת ביתו, את מכר החולם ואותו

 ובדעתו החצר, את לקנות שהבטיח הסכום את השיג רב מאמץ לאחר וכך מאוד, גדולים

 ואח"כ ורב, העצום המטמון כל את שימצא לאחר גדול יותר עשיר שיהיה בטוח הוא

 וכו'. וכדין כדת חוזה ערכו היה וכך חובותיו, את יפרע

 אך וחפר, חפר בחצר, לחפור והחל חפירה כלי ונטל הקונה מיהר מכן לאחר ומיד

 להביא לחפור והמשיך ורב, עצום מטמון שם שיש בעצמו בטוח היה אולם לשווא

 בידו. חרס העלה אך וכו', דחפורים טרקטורים

 ידע לא הבעלים אם בחצר, מטמון שיש בכלל לו מנין עצמו, עם התעשת הוא ולפתע

 אוצרות, ולא מטמון לא נגוז, הכל אחת ובבת חלום, רק היה זה שהרי לדעת לי מנין

 לטמיון. ירדו ונכסיו ביתו אחד וברגע

 בר וכל יעוף", "כחלום הם בעוה"ז שחייו שיודע האדם על הנמשל שכך הגר"א וביאר

 וכו', המידות עבודת עוד בכוונה, תפילה עוד תורה, עוד ואוכל, חוטף ואוכל חוטף תדע

 והראש ולפרנסתו, למחייתו טרוד האדם המעשה ימי ששת שהם השבוע שבמשך אלא

 באה השבת, באה וכאשר ותכליתם, החיים משמעות על ולחשוב להתבונן פנוי אינו

 לשם הן והשתיה האכילה ואפי' דש,קו וכולו החולין מחשבות מכל נקי הראש מנוחה,

 הידיעה את ולחדד ולחשוב, להתבונן פנוי הראש כעת עונג", לשבת "וקראת מצוות קיום

 לחיות ע"ע יקבל ועי"ז יעוף", "כחלום אלא חלום רק ולא "חלום" של בגדר הוא שהעוה"ז

 עוז. וביתר שאת ביתר ומצוות תורה חיי

 השבוע ימות בכל אם רע"" נקרא חלום אבל ימים שבעת הלן "כל חז"ל שאמרו וזה

 מגיע כאשר שלפחות מזה, גדול "רע" לך אין חלום, שהכל ידיעה בלי חי אדם שבת, כולל

 ועל האמיתיים החיים על נפש חשבון לעשות ולהתבונן להשכיל צריך אדם השבת יום

 שבת השביעי וביום מלאכה תעשה ימים "ששת הפסוק את לפרש יש ובזה תכליתם,

 אלא הבראשית, ימי לששת תזכורת רק לא השבת שמירת שחובת לה'", שבתון קודש

 ולייחד להתבונן לה'" "שבתון בפסוק וזש"כ האדם, בריאת של התכלית על להתבונן

 האדם. ואת העולם את ברא שה' התכלית את והיינו לה', מחשבותינו
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* 

 מכשירים ובשאר במיקרוגל ובבישול כדרך שלא בישול דין

 חשמליים

ת ים ֵששֶּ ה יָּמִּ שֶּ אכָּ  ֵתעָּ  ב( )לה, הְמלָּ

 נפלט ניצרה שליפת שע"י שימורים קופסאות וכן מיקרוגל דרך בישול דין לברר יש

 מבשל הוי האם בשבת כבשים כבישת וכן שבו, המאכל את שמחמם כימי חומר

 חשמלית, כירה וכגון בימינו המבשלים המכשירים כל האם לברר יש ועוד מדאורייתא,

 החמה. או האש תולדות הוי האם אינדוקציה, כירה וכן קרמית כירה

 לא כו"ע האור בתולדות דשרי, פליגי לא כו"ע בחמה נחמן א"ר )לט.( בשבת בגמ' איתא

 האור, תולדות אטו החמה תולדות גזרינן סבר מר החמה בתולדות פליגי כי שאסור, פליגי

 פרש"י איסור, עוברים לא חמה לבבישו שלכו"ע ובטעם הגמ', עכ"ל גזרינן לא סבר ומר

 עכ"ל. הא, אטו הא דליגזר מיחלפא לא באור וחמה בכך", בישולו דרך "שאין וז"ל

 בישול. דרך שאינו משום בחמה בבישול הפטור שסיבת רש"י בדעת לן ומבואר

 לבשל לכתחילה מותר ולכן כדרך שלא דהוי בחמה בישול דמ"ש א. להקשות ויש

 בישול וכדין מדרבנן והוי שינוי חשיב כדרך שלא קיי"ל ותמלאכ בשאר ומאידך בחמה,

 שקרבן )מא:( בפסחים דאמרינן מהא ב. לכתחילה שמותר ולא מדרבנן דהוי טבריה בחמי

 הגמ', עכת"ד "מבושל" משום עליו עובר אינו האוכלו טבריה בחמי שבישלו פסח

 כדרך, שאינו אלא רגמו בישול הוי דלעולם הבישול בעצם החיסרון דאין תיקשי ולפרש"י

 וצ"ב. ומבושל ובשל משום עובר אינו ומדוע

 רש"י כוונת אין כדרך" "שאינו משום וכדפרש"י בחמה, מבשל מלאכת שגדר ליישב ויש

 שאינו אלא מדרבנן, מלאכה והוי דרגא נחית שינוי שע"י המלאכות וכשאר שינוי דהוי

 דש וכדין מלאכות, כמה בעוד וכדמצינו וכלל, כלל המלאכה צורת הוי דלא היינו כדרך

 התוס' וכמבואר לכתחילה מותר דבכה"ג הנסחט הדבר את צריך אינו שכאשר וסוחט

 כאשר הוא המלאכה מהות דכל כלל, מלאכה הוי דלא לעצים וא"צ הקוצר וכן )עג:(,

 ]ומה הנסחט, הדבר את צריך כאשר רק הוא סוחט במלאכת וכן העצים, את וצריך קוצר

 משום הוא הנסחטים, המים את צריך שאינו אפי' וכיוצ"ב מטלית כל לסחוט שאסור

 מדרבנן. דהוי במלאכות "שינוי" מכל מ"ש א"ש וממילא מלבן[ מלאכת

 החיסרון האם כדרך, אינו בחמה דבישול שנקט רש"י כוונת בעומק לחקור שיש אלא

 או"ד ל,בישו דרך" "שאינו אלא מבשל דחשיב והיינו "כדרך" הוי דלא במציאות רק הוא

 שהיתה המשכן במלאכת "המובהקת" מלאכה הוי דלא חיסרון הוי בחמה בישול שבכל

 חמה. ע"י ולא אש ע"י

 וכדין לייזר קרני ע"י בישול בדין נ"ב[, סי' ]ח"ג האגר"מ שפסק במה זה דין בגדר ונפק"מ

 מצד הוא שהחיסרון א' דלצד החמה, קרני ע"י חמה כבישול דהוי מיקרוגל ע"י בישול

 ב' לצד ומאידך כדרך, והוי במיקרוגל לבשל נוהגים כולם בימינו הרי כדרך" לא"ש
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 שבמשכן, המובהקת מלאכה הוי שלא מצד הוא כפרש"י בישול דרך שאינו דהחיסרון

 לייזר. קרני ולא אש ע"י שהיתה המובהקת מלאכה הוי לא במיקרוגל א"כ

 איסור הוי האם בשבת, יםכבש כובש בדין הפוסקים, שדנו במה זה בנידון נפק"מ ועוד

 מפני אסור "והכובש וז"ל ה"י[ ]פכ"ב שבת בהל' הרמב"ם שיטת מדרבנן, או מדאורייתא

 חתיכות ה' או ד' למלוח שאסור ג' סעיף שכ"א סי' השו"ע לדינא וכ"פ כמבשל", שהוא

 )שם( במשנ"ב וע"ע וכו', שומים כבצלים, מליחה שצריך דבר כל וכן חי, מלפפון צנון, של

 בדעת לן מבואר עכ"פ כבישה, דרך זה שאין שרי אחד אחד למלוח אולם י"ג, קס"

 ומאידך כמבשל, שהוא מפני "אסור" שנקטו מדרבנן הוי כובש דמלאכת והשו"ע, הרמב"ם

 חיוב דהוי משמע ומהלשון כמבשל שהוא מפני "חייב" נקט ד', אות )שם( הפרישה

 מדאורייתא.

 כדרך שלא בישול של שגדר סבר פרישהדה מחלוקתם, ששורש לבאר יש ולפו"ר

 לתקן העולם דרך שכך בכבישה אולם בישול, "כדרך" הוי שלא מצד הוא בחמה, כמבשל

 הירקות את לכבוש הדרך הוא שכך מדאורייתא, מלאכה הוי א"כ כבישה ע"י המאכל את

 דרך שאינו החיסרון שגדר סברו השו"ע וכ"פ הרמב"ם ומאידך מדאורייתא, חיוב והוי

 ע"י ולא האש ע"י רק בישול היה ובמשכן דמשכן, דומיא הוי דלא מצד הוא ולביש

 קיי"ל. וכן מדרבנן דאיסורו סברו ולכן כבישה,

 תיקון רק הוא בישול דרך הוי דלא בפרש"י המו"מ שכל דיתכן זה, ביאור לדחות ויש

 במיס" ופחות מבשל, שם לזה יש שהיס"ב חום כשיש ורק בישול, הנקרא חום ע"י דבר

 בישול מלאכת הוי לא כבשים כובש לגבי גם ולכן מבשל, משום בו שייך ולא פושר חשיב

 גמור. מבשל ולא "כ"מבשל שהוא מפני הרמב"ם וכלשון

 פל"ו ]ח"ב האורל"צ פסק אינדוקציה או קרמית כירה וכן חשמלית, כירה כל לגבי והנה

 החימום בגוף שהרי מבעיר, של דאורייתא מלאכת דחשיב )שם([ ובהערות ט"ז תשובה

 בהם יש סוגים, הנך בכל וכן חשמלית כירה ובכל וכן מבעיר, משום וחייב לוהט חוט יש

 אבל מכחו, בא הראשון החשמל הכח שרק משום מבשל, מלאכת ולא "מבעיר" מלאכת

 ואינו בפנ"ע הוא חשמל כח שכל כחו, ככח אלא נחשב אינו אח"כ שבא החשמל זרם

 ילה.בתח שהיה החשמל לכח קשור

 במכלים, שנאגר הכח לתחנת האוניה מן מגיע שהשמן היא, כך החשמל יצירת שכך

 החום וע"י ומתכלה, בוער ושם התנור, למקום חשמלית במשאבה נשאב ואח"כ

 הטורבינה את בכחו המניע לקיטור הופכים והמים שם, שנמצאים המים מתחממים

 חדשות, כפנים שם צאשנמ החשמל וחשיב כחו ככח והוי החשמל זרם נוצר שממנה

 כירה ע"י או גז ע"י שיב"ס לחולה לבשל באפשרותו יש שאם )שם( שפסק במה ונפק"מ

 מלאכת דהוי בגז משא"כ וכמש"נ, מבשל איסור שאין חשמלית כירה ע"י עדיף חשמלית

 מבשל. וגם מבעיר גם

 נרות על יברך לא החשמל שע"י י"ג[ פי"ח ]ח"ב שבת בנרות האורל"צ של שיטתו וכן

 שהחשמל כיון שלו פעולה הוי לא ואח"כ שלו, פעולה הוי הראשון הרגע שרק כיון שבת,
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 ומרוכז צבור החשמל שכח מצבר ע"י מדליק אא"כ ההדלקה, בעת היה לא הגיע שאח"כ

 דין לגבי ונפק"מ ממש, האדם של כחו הוי ו'[ תשובה פי"א ]ח"ג מצות באפיית וכן בו,

 מעבירה עליו תמידית לחיצה שרק מפסק או מצבר יע" שיהיה )שם( הצריך ולכן לשמה,

 משום בשבת בחשמל לבשל שאסור בוודאי בעלמא ועכ"פ ממש. כוחו דהוי הזרם את

 מבעיר. מלאכת אלא וכמש"כ ליכא מבשל של לאו אולם לכתחילה, שהיה איסור

 נפלט ניצרה, שליפת שע"י בצבא, שמחלקים שימורים בקופסאות זה, בנידון נפק"מ ועוד

 חשיב החיילים של שטח מצב ולגבי שיתכן השימורים, קופסאת את שמחמם כימי ומרח

 בישול. כדרך שאינו בודאי כללי באופן אולם בישול, "דרך"

 פטור, לכו"ע בחמה המבשל חייב, לכו"ע האור ובתולדות באור המבשל א. לן והעולה

 פטור בחמה המבשלש והסיבה האור, תולדות אטו גזרינן אי בגמ' נחלקו החמה בתולדות

 דרגא דנחית שבת מלאכות בשאר כשינוי רק הוי ולא בישול", כדרך "שאינו משום פרש"י

 המבשל ב. הנסחט הדבר את וא"צ הסוחט כדין המלאכה צורת הוי לא אלא לדרבנן, והוי

 משום הוא וכדפרש"י הפטור גדר שכל כיון מדאורייתא שחייב האגר"מ פסק במיקרוגל

 שימורים בקופסאות לדון יש וכן כדרך, הוי במיקרוגל בישול בימינו לםאו כדרך", "שאינו

 אנשי לאותם בישול כדרך הוי דבכה"ג כימי, חומר ע"י מתבשלת הקופסא ניצרה שע"י

 או מדאורייתא וחייב כבישול הוי אי הפוסקים מחלוקת בשבת כבשים הכובש ג. הצבא

 כדרך שאינו מצד הוי דאי בחמה המבשל דין פטור בהגדרת ותלוי ולפו"ר מדרבנן, רק

 כהמלאכה הוי דלא או"ד מדאורייתא, וחייב תיקון דרך הוי כבישה א"כ בישול,

 ויתכן זה בביאור לפלפל ויש כבישה, ע"י ולא האש ע"י רק שהיתה במשכן המובהקת

 בישול של מהותו שכך שהיס"ב חום ע"י תיקון שהוא בישול כלפי רק רש"י דברי שכל

 .כבישה לגבי ולא

 אולם מבשל, על וגם מבעיר מלאכת על גם עוברים גז ע"י שבבישול האורל"צ חידש ד.

 אלא כחו הוי שלא כיון בישול, איסור עוברים לא וכיוצ"ב חשמלית כירה ע"י בבישול

 מצבר ע"י בישול של באופן רק אלא ההדלקה, בעת נמצא לא שהחשמל כיון כוחו, ככח

 שיבשל שיב"ס לחולה לבשל צריך שאם פק"מונ ככחו, וחשיב בעולם החשמל שנמצא

 כחו הוי לא שחשמל הנ"ל הדין הגדרת לפי לדינא ופסק ה. בגז ולא חשמלית בכירה

 מצות באפיית וכן יברך, שלא החשמל ע"י בשבת נרות הדלקת מצות מקיים שאם ממש,

 שכח מצבר ע"י יעשה אא"כ לשמה, המצוה ועשיית כחו הוי דלא שלא חשמלי בטבון

 את מעבירה עליו תמידית לחיצה ע"י שרק חשמלי מפסק ע"י או בו, ומרוכז צבור החשמל

 בוודאי אולם חשמלית, בכירה מבשל של לאו שאין הנ"ל, האורל"צ לדעת גם ו. הזרם

 ועיי"ש. חשמלית, כירה על תבשיל שיניח ע"י בשבת שהייה איסור שיש

* 
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 קעאעמוד 

 פקודי לפרשת

 "עולמים ולעולמי "לעד נצחי הוא המשכן

ה ן ְפקוֵדי ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן ַהםִּ ֵעֻדת מִּ  כא( )לח, הָּ

 את לברר יש שמות, ספר ואת המשכן מלאכת כל את החותמת פיקודי בפרשת והנה

 תאמר שמא עומדים אחר דבר עומדים, שיטים עצי הפסוק על )עב.( ביומא הגמ' דברי

 "מה סיכויין ובטל עוד, וישוב שלא סיברן אבד משנגנזו ]וכפרש"י סכויין. ובטל סברן אבד

 ומבואר הגמ'. עכ"ל ולעולמים לעולם שעומדים עומדים, ת"ל להן"[ וצופין סוכין שאנו

 הענין מהו לברר ויש עולמים, ולעולמי לעד "נצחית" היא היא הרי ביהמ"ק שבניית לנו

 ולעד. נצחי הוא ביהמ"ק שבניית בזה

 וגמ"ח התורה וכח האמונה חכ הוא ביהמ"ק, בבנין הנצחיות שענין לבאר והנראה

 בפרש"י ]ומובא ט' פרק תנחומא במדרש ומובא המשכן, לבניית אבינו מיעקב לנו שניתן

 את ציוה ולכן ביהמ"ק לבנות צריכים שבנ"י אבינו יעקב היה שיודע , ט"ו[, פכ"ו, שמות

 העבדות, השפלות, בשיא היו שבנ"י בחז"ל ומובא וכו', שיטים עצי שיטעו במצרים בנ"י

 ציוה אבינו שיעקב העצים, את יום יום ומשקים נוטעים היו ובכ"ז הקשה והשיעבוד

 מכל ויגע עייף היהודי חוזר שהיה יום וכל שעבוד, שנות מאתיים נהגו וכך אותם, לנטוע

 לקיים צריך אני רגע, רק לה ואומר צהריים תאכל בא לו אומרת ואשתו העצום, השעבוד

 ביהמ"ק את ולבנות ממצרים, להיגאל עתידים שאנו לנו שאמר יעקב הסבא צווי את

 להיגאל. זכו הזה העצום האמונה כח ובזכות שיטים, עצי מאותם

 זצ"ל לופאין אליה ר' וביאר בלילות", ואמונתך חסדך בבוקר "להגיד בפסוק הביאור וזה

 רק אלא לבוא, לעתיד הגאולה את והיינו בבוקר, ה' חסד את לראות יזכו בנ"י כל שלא

 בזמן גם האמונה" "כח את שהיה שלמי בלילות", "ואמונתך הפסוק סוף את בו שקיים מי

 "צעק הצרות ובזמן ה', הנהגת ברורה שלא ורעות, קשות שעות כ"לילה", שמוגדר הגלות,

 יתברר הכל לבוא שלעתיד בבוקר חסדך את לראות לבוא לעתיד שיזכה זה הוא אמונה",

 ר.הבוק כאור ברור הכי באופן ויתאמת

 הגדול אליעזר ר' את שאלו אמיתית, אמונה של מהמושג רחוקים כ"כ שאנו ובזמנינו

 וא"כ וכו', הקורונה מגיפת בזמן אנו בימנו ובפרט משיח של מחבלו וינצל אדם יעשה מה

 ובגמ"ח", "בתורה שיעסוק ע"י הוא והמכאובים, והצרות מהייסורים להינצל האופן מה

 והגשמי. הרוחני המבול מכח להינצל נח התיבת היא שהתורה

 שתופס המרכזי הבריח שהיה התיכון הבריח על עומד המשכן שכל בחז"ל מצינו וכן

 בניסי שעמד דרשו וחז"ל הקצה" אל מקצה "מבריח וכמש"כ המשכן, מבנה כל את ויוצר

 ניסים.

 בבית שלמד אבינו, יעקב של מקלו א. התיכון הבריח עשוי היה ממה ביאורים ב' ומצינו

 י"ד מסתפק היה אבינו יעקב שממנו שמן, בו ומונח חלול היה והמקל שנה י"ד ועבר שם

 התבטאו חז"ל וכן שנה, י"ד ישן שלא וכו', ההוא בלילה וישכב בחז"ל שכתוב וכמו שנה,
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 המשכן הוא נצחי "לעד ולעולמי עולמים"
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 "טמון" משל כגדר אלא וכו' בהתמדה למד רק שלא והיינו ועבר, שם בבית "טמון" שהיה

 ורה.בת טמונה היתה מהותו שכל באש,

 מצות את שקיים אבינו, אברהם של העץ היה התיכון הבריח שאותו מצינו ב' וביאור

 והוא וחסד" "תורה העניינים ב' והיינו וכו', העץ תחת השענו שנא' אורחים, הכנסת

 בריח ע"י הוא המקדש בית בניית קיום שכל הקצה, אל מקצה מבריח התיכון הבריח

 נזכה וגמ"ח התורה ע"י בלילות" "ואמונתך של מןבז והגמ"ח, התורה על שמרמז התיכון

 חסדך. בבוקר להגיד

 אחד כל בתוך בתוכם, ושכנתי דרשו שחז"ל וכמו בתורה" "יעסוק של זה בענין והנה

 ואמצעי כלי הוא הרי לתורה שקשור כמה ועד לשכינה כלי הוא ואחד אחד שכל ואחד,

 מידות של ממצב האדם את "מהפכת" שהתורה ומצינו בו, שכינתו את משרה שהקב"ה

 ה'. למלאך ומידות תאוות של רע כח רעות,

 ]פכ"ה, שמות הטורים בעל וביאר אחיו", אל איש "ופניהם שנא' בכרובים זאת ומצינו

 תינוקות וכמו תורה, בדברי ונותנין שנושאין חברים שני כמו אחיו אל איש ופניהם י"ח[

 כמו ]ולא ואוהבו" ישראל "נער שנא' וכמו השני עם ומשחק השני את אוהב שאחד

 האמיתית והקרבה שהקשר והיינו וכו'[, לעבוד מתחילים המידות שכבר גדולים אנשים

 התורה. ע"י היא

 מחובר היה בישיבה בחור שהיה זצ"ל, רוזובסקי שמואל ר' הג' על שמסופר וכמו

 וכו', נהלוהמ הטבח ואפי' ממנו, קטנים ממנו, גדולים הבחורים, כל עם מיוחדת בחביבות

 שהרי בישיבה, כאן ידיד אף לך שאין לך תדע לו, ואמר החברים אחד אליו פנה ופעם

 שכל לשני אחד קשורים לא כבר העולם ורוב אחר, במקום יגור אחד כל הנישואין לאחר

 המערכות גמרא, הדף החברותא, התורה, ע"י היא האמיתי והקרבה ביתו, ובני אחד

 התורה עסק שע"י הטורים בעל שפירש וכמו לנצח חתשכ לא שהיא בהם, עוסק שאתה

 האמיתית. והחבירות האהבה את יש

 כ"ד[ ]פ"ג, בבראשית שפרש"י וכמו חבלה, מלאכי נקראו שהכרובים מצינו ומאידך

 חבלה". "מלאכי ופרש"י הכרובים", את עדן לגן מקדם וישכן האדם את "ויגרש

 ישיבת ראש זצ"ל אפשטיין מרדכי שהמ ר' בשם זה כעין ]ושמעתי המוסר, בעלי וביארו

 ללמוד חבלה" "מלאך של מציאות נביא אם שאפי' התורה" "כח מהו לנו שמוכח חברון[

 לרומם לשנות, בביהמ"ד, תורה התורה בכח שיש לגמרי, תשתנה מהותו בביהמ"ד, תורה

 יהיו כאשר אולם חבלה למלאכי שמשולים הכרובים כלפי גם וכך האדם, את ולהעצים

 ישתנו. הם הרי הביהמ"ק בתוך הקודש בארון יםמונח

 מדוע צופים" ונופת מדבש "מתוקים הפסוק דברי את זצ"ל אלישיב הגר"ש שביאר וכמו

 הדבורים רגלי וכן לדבש, שנכנס זבוב כגון חרק שכל שכידוע לדבש, נמשלה התורה

 הדבש בכח שיש המשקים משאר שונה שהדבש משום ומותרים, בדבש להישאר שדרכם

 את לשנות בכחה יש התורה וכך עצמו, הדבש של למציאות זבוב אותו את להפוך
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 הטוב, המידות, הטוהר כל עם ה' מלאך של למציאות "חבלה" ממלאך המציאות

 האדם. של והשלימות העדינות

 שלא התורה, מלימוד האדם את לבטל הוא בעולם שיש היצה"ר שעיקר בחוש ורואים

 להשתנות, יכול האדם שבו שהמקום השטן שיודע ה', בבית "שתולים" של בגדר נהיה

 ואין כמעט שבימינו החזו"א בשם וכידוע ה', בית רק הוא פירות ולעשות ולשגשג לפרוח

 ה' בית בחצרות התורה עמל ע"י אך למצוות, ולא לתפילה ולא לתורה, לא כלל, רגש

 הרגש. את להפעיל והאמצעי הכלי הוא

 ותורת וכמש"נ חסד", "תורת שתהיה גמ"ח עם ורההת ועמל לימוד את לשלב וצריך

 הפסוק על בחז"ל שמצינו וכמו בגמ"ח אלא בתורה שיעסוק רק לא לשונה, על חסד

 הרי וכו', בתורה לשני עוזר שהאדם הנתינה שע"י לי, ויתנו נא' ולא תרומה" לי "ויקחו

 "עשיר הפסוק על דרשו שחז"ל וכמו וההצלחה הברכה את לעצמו ומקבל" "לוקח הוא

 מהחכם הטיפש וביקש נפגשו, וטיפש שחכם חז"ל וביארו ה'", שניהם עושה נפגשו ורש

 "עושה כתוב דא ועל כמותו, חלשים עם ללמוד שילך אותו דחה והחכם עימו, שילמד

 את עושה למדו ואם חכם, הטיפש ואת טיפש החכם את עושה שהקב"ה ה'", שניהם

 המדרש. עכת"ד חכמים, שניהם

 לא צדקה שנותן עשיר שהנה הנ"ל, המדרש דברי את זצ"ל חדש מאיר ר' הג' וביאר

 של שליח רק הוא והעשיר לעני, ששייך ממון לו שלח הקב"ה אלא משלו, שנותן נחשב

 הוא לעשיר שיש שהממון עמך", העני "את חכמים שדרשו וכמו לעני, להעביר הקב"ה

 לעני הממון את נותן לא ואם לעני אותו להעביר לעשיר נתן שהקב"ה אלא לעני, שייך

 ממנו. הממון את לוקחים השמים מן ממילא

 "בתורת החכמה את לו נתן הקב"ה חכם שאותו בתורה, ורש העשיר לגבי ג"כ כך

 מהחכם לוקח הקב"ה ממילא זאת ניצל לא ואם וכו', החלשים עם להיטיב כדי שליחות"

 אלא נברא לא האדם יכ החיים[ לנפש ]בהקדמה איצלא ר' שביאר וכמו חכמתו, את

 כמה עד ואדרבה השני, עם להיטיב היא הבריאה תכלית שעיקר הזולת, עם להיטיב

 התנא וכדברי כפולה, סע"ד לו שולח הקב"ה חסד" "תורת היא שהתורה מחדד שאדם

 ולעשות. לשמור וללמד ללמוד בידו מספיקים ללמד ע"מ שהלומד באבות

 בפרשת המשכן מלאכת פרשת את מסיימים כשאנו דברינו, בתחילת פתחנו אשר והוא

 "לעד נצח בניית של "תחילה" אלא המשכן מלאכת "סיום" שאינו לדעת עלינו פיקודי

 היסודות מהם לנו שגילו רבותינו ודברי המדרשים דברי על נתבונן כאשר ולעולמים",

 ביהמ"ק של האישית בבניה וגם ישראל, עם של הכללי השכינה ולהשראת ביהמ"ק לבנין

 וגמ"ח התורה כח האמונה כח ע"י ואחד, אחד כל בתוך בתוכם שנא' כ"א של הפרטי

 בבנין לראות נזכה הזאת, הנצחית בבניה שנתבונן וע"י שכינתו, את משכין הקב"ה שבהם

 בב"א. ביהמ"ק
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 יונה הר גרינפעלד, שמעון הרב / שמע תא

 הדיוט בו שנשתמש בחפץ לגבוה להשתמש

יוֹ  ֵאת ַוַיַעש ת רַהכִּ ת ַכמוֹ  ְוֵאת ְנֹחשֶּ ר ַהֹעְבֹאת ְבַמְרֹאת ְנֹחשֶּ ְבאו ֲאשֶּ ַתח צָּ ל סֶּ  )לח, מֹוֵעד ֹאהֶּ

 ח(

 ישנים מדברים תורה לספר מפות לעשות ואין וז"ל, ס"א( קמז )או"ח הרמ"א פסק

 מגמ' קנג( סימן )סוף יוסף הבית כתב הדברים ומקור הדיוט. לצורך אחר דבר בהם שנעשו

 בהם נשתמשו שלא דווקא חדשים בעינן ועצים שמזבח )כב.(, ומנחות טז:()ק זבחים

 הדיוט.

 מותר נשתנה אם

 והביא גבוה, צורך גם בהם לעשות מותר שוב נשתנה דאם )סק"ה(, אברהם המגן וכתב

 להוכיח הוסיף ]ובא"ר הותר. נשתנה שאם הרי הצובאות, ממראות שנעשה מהכיור ראיה

 וכומז' טבעת ונזם 'חח קרא כדכתיב בהם שנשתמשו בריםמד שהיו המשכן תרומות מכל

 מזבח שהרי אברהם, למגן שהוקשה אלא הותרו[. שנשתנו משום כרחך ועל בהם, וכיוצא

 ביאור וצריך שאני', 'מזבח לתרץ אברהם המגן וכתב פסול. מקום ומכל נשתנה, כן גם

 ממזבח. הוא הדין מקור כל דהלא

 בהזמנה גם אסור במקדש

 שנעשה אלא להדיוט בו נשתמש לא אם שאף המזבח דין אברהם המגן הביא עוד

 הכי מצווה תשמישי לגבי גם נימא כן דאם והקשה למזבח, נאסר כן גם הדיוט, לצורך

 צריך זה וגם שאני, המקדש דבית אברהם המגן ותירץ נאסר. כבר בלבד להדיוט שבייחוד

 מינה. למילף שייך והאיך טפי חמיר המקדש בית והלא הדין, מקור כל זהו שהרי ביאור

 הדיוט בו שהשתמש בכלי להשתמש גבוה פגם

 בו שהשתמש בחפץ לגבוה להשתמש האיסור סברת מהו לבאר צריך לכאורה אכן

 הדיוט. בהם שנשתמש בדברים ישתמש שלא הקב"ה כבוד מדין הוא דבפשיטות להדיוט.

 אוסר אדם אין מצד בזה לדון שייך לא החפץ בעל שאינו אחר בו השתמש אף זה לפי

 להדיוט. בו שהשתמשו בחפץ להשתמש המלך מכבוד אינו סוף דסוף שלו, שאינו דבר

 למצוה בהזמנה פוגם הדיוט שימוש

 ליעשות הוצרכו המקדש כלי דכל למצוה, הזמנה מהלכות שהוא לומר מקום יש מאידך

 ונפגם ,בעשייתה דבעינן לשמה במחשבת חסר שוב הדיוט, בו השתמש ואם דוקא, לשמן

 יאסר לא הדיוט, לצורך בחפץ השתמש אחר דאם לומר נראה זה לפי למצוה. ההזמנה

 רק שייכא ולא למצוה, הזמנה מדיני שהוא כיון גבוה, לצורך בו להשתמש כן משום

 שלו. שאינו דבר לאסור יכול אינו אחר אדם אבל עצמם, החפץ בבעלי

 אינו שוב לגבוה החפץ הוקדש רכב דכאשר כתב מ( סי' )או"ח סופר חתם בשו"ת ועי'

 )קמא חיים מחנה ובשו"ת שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין כיון ההדיוט, בשימוש נאסר



 

 יונהתא שמע / הרב שמעון גרינפעלד, הר 

 להשתמש לגבוה בחפץ שנשתמש בו הדיוט
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קעהעמוד 

 שאינו דבר אוסר אדם דאין סברא בזה שייך מה גבוה, פגם משום דאי הקשה טז( סימן

 הזמנה מדין שהוא סופר, החתם סברת מבואר ולהאמור החפץ. נפגם סוף סוף שלו,

 החפץ. בהזמנת לפגום יכול אינו שלו שאינו כיוןו למצוה,

 פגם משום דאי הסברות, לשתי מהני לכאורה מקדמותה, החפץ משנה כאשר והנה

 משום הטעם ואי לשמים, בו להשתמש פגם אינו ושוב מקדמותה, נשתנה הרי גבוה,

 כשמחדש לגבוה הזמינה מעתה חדשה, עשייה כשעושה הלא גבוה, לצורך החפץ הזמנת

 הקודמת, עשייה לה כשאזדא דווקא זה מקום מכל אך הקודמת. עשייה לה ואזדא ,החפץ

 אהני לא בזה קיימת, הקודמת העשייה ועדיין הראשונות, על מוסיף רק אינו אם אבל

 שעשה. בשינוי כלום

 איתנהו תרווייהו במקדש

 עצי גבי דלכאורה מערכה, עצי וגבי מזבח גבי האיסור סברת מהו להבחין יש ומעתה

 גבוה, פגם משום הוא האיסור טעם כרחך על אלא לשמה, עשייה דין שייך לא מערכה

 דבמזבח אלא אברהם. המגן שכתב כמו נשתנה שהרי פגם בזה שייך לא במזבח אבל

 ויש שנשתנה ואף לגבוה, ההזמנה פוגם להדיוט שהשתמשות הזמנה, מצד איסור שייכא

 מעשה אבד לא שהרי השינוי, מהני לא מקום מכל לגבוה, חדש מעשה כאן שיש לומר

 מעשה. שינוי במזבח מועיל לא ולכן בה, נמצא הקודמת התיקון ועדיין הקודמת,

 המקדש בבית דווקא שייך דזה למצוה, הזמנה דין דינים, שתי בזה איכא באמת זה ולפי

 ופשיטא שמים. בחפצי הדיוט ישתמש שלא גבוה דפגם נוסף ודין לשמה, עשייה דבעינן

 מדין אבל כלום, בכך אין להדיוט בייחוד אבל דווקא, הדיוט בשימוש הוא בוהג דפגם

 טפי חמיר המקדש דבית אברהם המגן כתב ולכן ההזמנה, בעצם שייך זה למצוה, הזמנה

 בזה שאין תורה בספר משא"כ לגבוה, בו להשתמש אין כבר בלבד להדיוט בייחוד דאף

 הדין שייך לא בזה גבוה, פגם משום הוא הדיוט משל יהא שלא דבעינן והא הזמנה, חובת

 ממש. בו כשנשתמש רק

 עשייה בו שהיה ליכא, למצוה הזמנה מצד הכיור, בהם שעשו הצובאות במראות והנה

 מצד ואי נחשת, כגולמי הותכו שהרי הקודמת מהעשיה כלום בהם נשאר ולא מחדש,

 כן ועל הפגם, רלהסי מועיל שינוי הרי הדיוט, בהם שנשתמש במה להשתמש גבוה פגם

 ביה דשייך למזבח דמי ולא הפגם, להתיר מועיל דשינוי מינה אברהם המגן מוכיח שפיר

 הזמנה. דין גם

* 

 עומק לפנינו התגלה אלו בימים עליה. עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין

 מנהלי ניסו לתיאור, ניתנת בלתי במאמץ הזאת'. התורה רק שיור לנו 'אין במאמר המכוון

 שאין ברורה בידיעה הצאן, לצעירי התורה בהרבצת להמשיך כוחם בכל תורה התלמודי

 מאלפי פיך תורת וטוב רבן, בית של תינוקת של פיהם הבל בזכות אלא מתקיים העולם

 מקומות בכל ישראל בני על טוב ותמליץ זה זכות הכבוד כסא לפני תעלה וכסף. זהב

 .רח"ל ומחלה נגע מכל להינצל מושבותיהם



 

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק 

 קורלנסקי

 ה'קורונה' בהלכה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קעועמוד 

 יוסף ילקוט בעל הראשל"צ מרן מאת ההלכה פינת

 יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן / ההלכה פינת

 הרב ע"י נמסר .יוסף ילקוט בעל ,שליט"א יוסף

 קורלנסקי יצחק הרב ע"י ונערך

 בהלכה ה'קורונה'

 יש תפילות אלו | ינהג? וכיצד בציבור? לתפילה לצאת רשאי האם - בבידוד השוהה

 | 'פרה'? פרשת בקריאת חייבים האם | המגיפה? לעצירת הסגולות מהןו להתפלל?

 לגוי? ולמכור בפסח גמור חמץ להשאיר מותר האם – מזון במאגרי ביתם המציידים

 השוהים רבים אנשים ישנם ה'קורונה', נגיף התפשטות מצב בשל לצערינו שאלה:

-בבית תפילות לענין לנהוג כיצד וכגון שונות, הלכתיות שאלות ומתעוררות בבידוד,

 ועוד? התורה,-קריאת הכנסת,

 הנגיף מהפצת והזהירות השמירה

 פטור בבידוד, – הבריאות משרד הנחיות פי על – השוהה כי פשוטה, התשובה תשובה:

 ותפילת מאד, היא חשובה בציבור שתפילה למרות בביתו. ויתפלל בציבור, מתפילה הוא

 הפסוק על ע"ב( מט )יבמות בגמרא שדרשו יכפ היחיד, מתפילת יותר מקובלת הציבור

 אליו", קראנו בכל אלוקינו כה' אליו קרובים אלוקים לו אשר גדול גוי מי "כי ז( ד )דברים

 גדול זאת בכל התפילה, בכל כיוון לא אדם אם ואף הציבור. תפילת על נאמר זה שפסוק

 נדרים ע"ב, כה קמא )בבא לן וקיימא אנוס, הוא בבידוד השוהה מקום ומכל הציבור. כח

 פטריה". רחמנא – "אונס ע"ב(: כז

 בציבור? תפילה חובת היכן עד

 הציבור, עם הכנסת-בבית להתפלל אדם "ישתדל ס"ט(: צ )סי' ערוך השולחן מרן לשון

 וביאר מתפללים". שהציבור לשעה יכוין הכנסת, לבית לבוא יכול שאינו אנוס הוא ואם

 חיוב שהוא ז( סי' ח"ג כז, סי' ח"ב )או"ח משה אגרות בשו"ת פיינשטיין משה רבי הגאון

 רק שהוא "ישתדל" מלשון לדייק ואין בעלמא, ומעלה הידור רק ולא האדם על מצוה

 אנוס הוא ש"אם וכתב המשיך מרן שהרי חובה, ואינה בעלמא 'השתדלות' וחובת מעלה

 יצחק מנחת בשו"ת בכת וכן בציבור. להתפלל צריך אנוס אינו עוד וכל לשעה", יכוין וכו'

 בציבור. מתפילה ופטור אנוס בגדר הוא ודאי בבידוד, והשוהה ו(. סי' )ח"ז

 בציבור לתפילה גויים ידי-על בספינה שייט

 מה על נסתפק סק"ב( תטו סי' במג"א הובא רל, עמ' חצרות ערובי )הלכות ובמהרי"ל

 לדבר אלא מערבין ןשאי ס"א( תטו סי' או"ח ובשו"ע ע"א, פב )עירובין בגמרא שמבואר

 חובה אינה בציבור דתפילה ומשמע במנין. להתפלל לילך כדי לערב מותר האם מצוה,

 ובבית התיר. )סק"ב( במג"א אמנם תתקבל. תפילתו ושבכך מיוחדת, מעלה אלא גמורה



 

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק 

 קורלנסקי

 ה'קורונה' בהלכה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קעזעמוד 

 ועובר נכנס שהיה ישעיה ה"ר בשם שמה( )סי' האגור דברי הביא שלט( סי' )או"ח יוסף

 כן נזכר ]וכבר לשכונה, משכונה שעוברות קטנות ספינות באותן אהויניצי בעיר בשבת

 אומר והיה ווניצייא"[, עיר כגון בספינה, לבית מבית ש"הולכים י( מב )ישעיה ברש"י

 שאסור זה, היתר על תמה יוסף והבית מכוונים. הם לעצמם הספינה המנהיגים שהגוים

 משו"ת הביא שם( בשע"ת ועי' ,ס"ז שלט )סי' תורה בדעת ומהרש"ם בשבת. במים לשוט

 ומסיק בעשרה, להתפלל כדי בשבת במעבורת לעבור מותר אם שדן י"ג( )סי' רעק"א

 ומשיב שואל ובשו"ת קי( סי' )או"ח שיק מהר"ם בשו"ת וכן בזה. להתיר שקשה

 בגדר אלא גמורה חובה אינה כי התירו, לא קטו( )סי' יאיר חוות ובשו"ת ג( סי' )חמישאה,

 בספינה. שייט כמו קל, דרבנן איסור התירו לא ולכן מאד, דולהג חשיבות

 שלא כדי להוראות, להישמע הוא וחייב אנוס, בגדר שהוא בבידוד, השוהה שכן ומכל

 לסכנה מחשש בבידוד שוהה הוא אלא כחולה, אובחן שלא ואפילו ח"ו. המחלה תתפשט

 פטריה, רחמנא - נוסוא להחמיר, יש סכנה בספק אפילו מקום מכל בנגיף, נדבק שמא

 בציבור. מלהתפלל הוא ופטור

 הכנסת-מבית ישיר בשידור המבודדים תפילת

-לשליח בסמוך טלפון ויציבו מסויים כנסת בית עם יתאם החול שבימי ונכון שטוב אלא

 שאמר' 'ברוך השחר, מברכות התפילה, סדר כל את עמם יחד הוא גם ויתפלל ציבור,

 הוא שאם השו"ע וכדברי עמהם, יתחיל העמידה, ילתתפ להתפלל וכשמתחילים וכו',

 את שומע וכאשר מתפללים. שהציבור לשעה יכוין הכנסת, לבית לבוא יכול שאינו אנוס

 שבחזרת האמנים וכל קדושה, עונה וכן אמן. יענה הטלפון, דרך ישיר בשידור הקדיש

 ובשבת לה.התפי תחלית של המדוייק הזמן את ביותר לדעת שייך החול ובימי הש"ץ.

 הציבור. תפילת לזמן בהשערה יכוין במדוייק, לדעת יכול שאינו

 נחמן, לרב יצחק רבי ששאל ע"ב( ז )ברכות בגמרא שהובא מהמעשה נלמד זה וענין

 אמר חולשתו. מפאת יכול שאינו נחמן רב לו אמר הכנסת,-בבית להתפלל בא לא מדוע

 זה שדבר נחמן רב לו אמר בבית. ועמ שיתפללו אנשים עשרה למר שיאספו יצחק, רבי לו

 בה שבשעה ציבור-לשליח שיאמר יצחק, רבי לו אמר כן. עושה ואינו בטירחא כרוך

 עמם. תפילתו שעת לכוין שיוכל כדי למר, וידיע יבוא הכנסת,-בבית הציבור מתפללים

 )תהילים המלך דוד שביקש הכתוב, על יוחאי, בר שמעון רבי בשם יוחנן רבי אמר שכך

 מתפללים. שהציבור בשעה רצון? עת אימתי - רצון" עת ה' לך תפילתי "ואני ד(י סט

 רב עניתיך". רצון בעת ה' אמר "כה ח(: מט )ישעיה מהפסוק למד חנינא ברבי יוסי רבי

 )תהילים כתוב וכן ימאס", ולא כביר אל "הן ה(: לו )איוב מהפסוק למד חנינא ברבי אחא

 שאין מנין דרש, נתן ורבי עמדי". היו ברבים כי ,לי מקרב נפשי בשלום "פדה יט( נה

 בשלום "פדה וכתיב ימאס", ולא כביר אל "הן שנאמר רבים? של בתפלתן מואס הקב"ה

 חסדים ובגמילות בתורה העוסק "כל הקב"ה: אמר עמדי", היו ברבים כי לי מקרב נפשי

 העולם". אומות מבין ולבני לי פדאני כאילו עליו אני מעלה הצבור, עם ומתפלל



 

"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע

 קורלנסקי

 ה'קורונה' בהלכה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קעחעמוד 

 יכוין הפחות לכל באפשרותו, שאין ומי בציבור, תפילה חשיבות כמה עד נלמד ומכאן

 מתפללים. שהציבור לשעה

 המגיפה לעצירת וסגולות תפילות

 וכן שבתהלים, וצ"א ג' פרק זו בתקופה לומר רצוי התורה,-לקריאת ההיכל פתיחת בעת

 מלכינו', 'אבינו יאמרו הש"ץ תחזר שלאחר רצוי גם המגיפה. לעצירת המיוחדת התפילה

 מנחלתך". מגיפה מנע מלכינו, "אבינו באמירת ביותר ויכוונו

 מעשה בזכות המגפה שנעצרה מצינו שכן הקטורת', 'פיטום פרשת לומר המקפידים יש

 עליה ותן המחתה את קח אהרן, אל משה "ויאמר יג(:-יא יז )במדבר בתורה ככתוב אהרן,

 המתים בין ויעמוד העם. על ויכפר הקטורת את ויתן וגו', תקטור ושים המזבח, מעל אש

 "ונשלמה בבחינת הוא הקטורת' 'פיטום פרשת ואמירת המגפה". ותיעצר החיים ובין

 המגיפה. לעצור ומסוגל ג(, יד )הושע שפתינו" פרים

 מרחק בשמירת התורה-קריאת

 ברצונם ולכן מהסובבים, הידבקות מחשש זו, בתקופה לתורה מלעלות החוששים ישנם

 מילה עמו ויקרא יברך והעולה האחד בס"ת יקרא קורא-והבעל נוסף, תורה-ספר להוציא

 והמברך כן, לעשות נכון אינו אולם מרעהו. איש מרחק בשמירת השני, בס"ת במילה

 שמירת על יקפידו אך אחד, ספר מתוך ולקרוא בו שקוראים תורה בספר לאחוז צריך

 מעט. מרחק

 ה''פר פרשת קריאת

 מצוה שהיא סוברים מהראשונים ורבים 'פרה', פרשת קוראים תשא(-כי )פר' השבת

 מן הוא קריאתה דחיוב תרפ"ה( וסי' ס"ב קמ"ו )סי' יוסף הבית מרן פסק וכך מדאורייתא.

 השיג תרפה( )סי' הגר"א בביאור אמנם ע"א(. יג )ברכות התוס' מדברי כן והביא התורה,

 ראשון דפוס שבתוס' העירו אך לו. נזדמנה משובשת חאשנוס וכתב יוסף הבית מרן על

 כן, מחק ומהרש"ל יוסף, הבית כדברי פרה, פרשת גם מפורש ר"פ( )ויניציה, הש"ס של

 כן, מפורש ע"א( יג )ברכות פרץ רבינו בתוס' ועכ"פ אלו. דברים היו לא כבר הגר"א ולפני

 )סוטה שאנץ ובתוס' ע"ב( לב )סוטה הרא"ש ובתוס' )שם( וברשב"א החסיד ר"י בתוס' וכן

 בשמו הביא וכן וקט(, קח, )סי' הדשן תרומת ובשו"ת ע"ב(, יז )מגילה ובריטב"א ע"א( לג

 תרפה(. סי' בב"ח )הובא והמהרש"ל קנד(, עמ' )ח"א יושר בלקט

 מדאורייתא? היא פרה פרשת שקריאת מנין

 ילקוט בספרו אדומה. פרה מעשה זכירת בתורה נזכר היכן להבין צריך ולכאורה

 ארץ א סי' ציצית, )הל' החיים בארצות מהמלבי"ם הביא סק"א( תרפה )סי' הגרשוני

 ז(: ט )דברים במדבר ישראל עם שעשה מסיכה עגל לענין שכתוב מפני סק"ד( יהודה

 גנאי היא העגל שפרשת וכיון במדבר", אלוקיך ה' את הקצפת אשר את תשכח אל "זכור

 מעשה על לכפר באה אדומה פרה שמצות 'פרה', שתפר לקרוא תיקנו לכן לישראל,

 בנה, צואת ותקנח האם שתבוא הדרשן, משה רבי בשם חוקת( )פר' רש"י כדברי העגל,



 

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, בעל ילקוט יוסף. נמסר ע"י הרב ונערך ע"י הרב יצחק 

 קורלנסקי

 ה'קורונה' בהלכה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קעטעמוד 

 סימן )או"ח הבושם ערוגת בשו"ת הביא וכן גנאי. בלי רמז, בדרך הזכירה בזה ויוצאים

 מג(. סימן )ח"ב מישרים דובב ובשו"ת י(, )דף החרדים על יהודה ובבאר רה(,

 רבי נחלקו ע"ב( סח קידושין ע"א, קטו מציעא )בבא בגמרא כי זה, טעם על קשה אולם

 ולרבי דקרא, טעמא דורשים שמעון לרבי דקרא. טעמא דורשים האם שמעון ורבי יהודה

 כמה ולומר שבת-בליל דרשה לדרוש אפשר כלומר, דקרא. טעמא דורשים אין יהודה

 כרבי והלכה בפסוק. שמפרשים הטעם פי על הלכות להוציא אין אבל שרוצה..., טעמים

 ומרן ה"א( מלוה מהל' )פ"ג הרמב"ם שפסק וכפי דקרא, טעמא דרשינן דלא שמעון

 סי"ד(. צז סי' )חו"מ ערוך השולחן

 לזה רמז שום דאין התורה? מן היא פרה פרשת דגם לומר לנו מאין תמה אברהם ובמגן

 רמז לזה שיש כתב ס"ז( תרפה )סי' השולחן ךובערו התורה. מן שאינה פסק ולכן בגמרא,

 לחוקת וגו' ישראל לבני "והיתה י(: יט )במדבר כתוב אדומה פרה בפרשת שכן בתורה,

 בזמן דגם במקדש, תלוי אינו פרה שאפר לדורות, נוהגת שתהא בספרי, ודרשו עולם",

 כתוב רשההפ ובסוף י(,"ברש ע"ב ו נדה ע"א, כה )חגיגה פרה אפר להם היה האמוראים

 הפרשה קריאת לענין שבא אלא הוא, ומיותר עולם", לחוקת להם "והיתה כא(: )שם עוד

 הקדימה "למקראה ע"א( צ )זבחים בגמרא שאמרו כענין פרה, אפר שאין בזמן אף

 עצם לנו שאין הזה בזמן שכן וכל בענין. קוראים שיהיו שם( )נדה ופירש"י הכתוב",

 חיוב שיש לומר יש דודאי פרה, אפר לנו היה אם הזה ןבזמ להיות ראויה שהיתה המצוה,

 הפרשה. לקרות

 רחמנא – "אנוס בזה גם הכנסת, לבית לבוא לו יכול שאינו בבידוד, השוהה אולם

 פטריה".

 לגוי גמור חמץ מכירת

 והשאלה מרובה, במזון להצטייד וחפצים הבאות, מפני וחוששים מעט הפוחדים ישנם

 שעורכים כפי לגוי, המכירה על ולסמוך הפסח חג לפני גמור חמץ לקנות מותר האם

 בכמות מזון ולקנות הבד"צים, ויתר המקומית הרבנות או לישראל הראשית הרבנות

 מרובה?

 כאשר כמובן גמור, חמץ ואפילו לגוי, חמץ במכירת נהגו דנא ומקדמת מאז כידוע

 שלא יותר שטוב תבוכ אמנם וכיו"ב. הראשית הרבנות ידי על וכדין, כדת המכירה מעשה

 יאכל הפסח חג שקודם ומוטב כלל, ברשותו בעין חמץ להשאיר ולא למכירה, להזדקק

 בקנין המכירה את עושים שאם קיג( סי' )או"ח סופר חתם בשו"ת כתב אולם הכל. ויבער

 אינו בליבו אם אף לגוי, המכירה בעת לעשותם שרגילים כפי הקנינים ויתר ושטר כסף

 של החמץ כל את לקנות כסף לו יש וכי החמץ, את הקונה הגוי גם שהרי לגמרי, כן חושב

 ומעשה ע"ב( נ )קידושין דברים" אינם שבלב "דברים מקום מכל המדינה?! ושל העיר

 המכירה. על סומכים ולכן לבו, מחשבת על גוברים והקנינים המכירה
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפעמוד 

 אותם וכן "ב,וכיו ומאפיות מכולות כגון חמץ, של גדולה כמות לו שיש מי זה ולפי

 לסגור שיש אלא המכירה, על סומכים הכל, לזרוק מרובה והפסד הבאות, מפני החוששים

 ח"ו. מהחמץ לאכול יכשלו שלא אלו, מקומות ולסמן

 מוגדר הקמח אין כי הפסח, לאחר בביתו לאפות קמח, של גדולה כמות קונה אם ובפרט

 ואם לתיתה תהליך עברו חיטיםשה ברור לא כי חמץ, ספק בגדר היותר ולכל גמור, כחמץ

 הפסח ימי שערי בספר שביאר וכפי החיטים, כל לא פנים כל ועל זו, בלתיתה מתחמצים

 גמור. מחמץ יותר הרבה קל והוא לגוי, במכירה להקל יש בקמח ולכן נג(. )עמ'

* 

 הרב ע"י ונערכים קודש, שבת ערב שישי, יום מדי נאמרים שליט"א הראש"ל מרן דברי
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 משוררים על הגש"פ שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל –חדוותא 

 שאלות בפרשת ויקהל
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפאעמוד 

 חידות

 הרב / השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

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

 הגש"פ על משוררים

 ויקהל בפרשת שאלות

 החצר לעיוק הארון בדי דברים: ארבעה כלפי רק בתורה נאמר לשון איזה .א

 אחרות? בפרשיות והאליה והחושן בפרשתינו,

 עוג? ממלכת ערי וכלפי המשכן ממרכיבי אחד כלפי רק בתורה נאמר לשון איזה .ב

 לפרעה? רמז שהוא חי בעל של משם כחלק זה לשון מצאנו )בנביאים( והיכן

 ,2) "כנגד" לשוןו כו(? כו, לעיל רש"י )עי' "עובר" לשון "?התקבצו" לשון מצאנו היכן .ג

 הרקיעים? אחד של כשמו ברש"י נקרא במשכן חלק ואיזה ה(? כו, לעיל רש"י עיין

 פרשת שבריש במנין נכלל לא המשכן למלאכת שנודב המתכות מן חלק איזה .ד

 פקודי?

 וביחזקאל אשור, מלך כלפי )לז( ישעיה בנביא מוזכר בפרשה המוזכר תכשיט איזה .ה

 יהודה? ממלכי אחד כלפי )יט(

 קודיפ בפרשת שאלות

 גם ונמצא )רש"י(, החיצון ובמזבח במנורה, )רש"י(, הפנים בלחם נאמרה לשון איזו .ו

 המלחמה? למקום ככינוי בנביא

 לג(? ט, לעיל רש"י )עפ"י המשכן ולאדני מצרים ממכות לאחת משותף דבר איזה .ז

 עי' השאלות )לכל ?"קצה" לשוןו "שרשים"? לשון "?מוקפות" לשון מצאנו היכן .ח

 כח( פרק לעיל פירש"י

 תורת ולדעת רש"י, לדעת רבינו משה ע"י נאמר בתהילים ממזמור חלק איזה .ט

 חכמים(? )שפתי ישראל בני ידי על נאמר והילקוט כהנים

 וברש"י? בפרשה מצאנו "כפולים" דברים אלו .י

 מה( יחזקאל) החודש פרשת דאפטרתא חדוותא

 רבים? בלשון וסיים יחיד בלשון הפסוק התחיל היכן .יא

 "כתיתה"? לשון מצאנו היכן .יב

  okmail.co.il@7628366 לכתובת. לשלוח נא חלקן( או השאלות )לכל ופתרונות תגובות
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 שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 תשובות לחדוותא כי תשא
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפבעמוד 

 תשא כי לחדוותא תשובות

 ל'? בפרק ברש"י נמצאת אסתר ממגילת מליצה איזו .א

ְשתָ  כט( ל,) ש ְוָהיו ֹאָתם ְוִקד  ֹמֵגע   ָכל ָקָדִשים ֹקדֶׁ ם ה   כל אותם. שתוקד ופירש"י ִיְקָדש: ָבהֶׁ

 לגדולה, אלא משיחתן צורך שאין לפי רבוי, לשון מתורגם ומלכים וכהנים משכן משיחת

 שמנים וראשית משוחין רקיקין כמו משיחות, ושאר גדולתן, חנוך שזה המלך יסד כן כי

 עברית: כלשון בהן ארמית לשון ו.(, ו, )עמוס ימשחו

 אדם? של מאיבר חלק שם לע חז"ל בלשון נקרא בפרשה המוזכר צומח מין איזה .ב

ר לד( ל,) ל ה' ו ֹיאמֶׁ ה אֶׁ ח ֹמשֶׁ ִםים ְלךָ  ק  ת ָנָטף ס  ְלְבָנה וְשֵחלֶׁ ִםים ְוחֶׁ ד ז ָכה וְלֹבָנה ס  ד ב   ְבב 

 צפורן, קרוי המשנה ובלשון כצפורן, ומצהיר חלק בשם, שורש ושחלת. ופירש"י ִיְהיֶׁה:

 וטופרא: אונקלוס שתרגם וזהו

 אשה? של כשמה חז"ל לשוןב נקרא ואיזה

ר לד( ל,) ל ה' ו ֹיאמֶׁ ה אֶׁ ח ֹמשֶׁ ִםים ְלךָ  ק  ת ָנָטף ס  ְלְבָנה וְשֵחלֶׁ ִםים ְוחֶׁ ד ז ָכה וְלֹבָנה ס  ד ב   ְבב 

 כמו עוד לרבות סמים, ה', הרי ג', וחלבנה ושחלת נטף שנים, סמים מעוט ופירש"י ִיְהיֶׁה:

 מור, והלבונה, החלבנה, והצפורן, הצרי, הן, ואלו י"א. הרי ולבונה, עשר, הרי אלו,

 וכו'. ,וקציעה

ִיְקָרא יד( מב, איוב) איוב מבנות אחת של שמה הוא וקציעה ת ֵשם ו  ח   ְוֵשם ְיִמיָמה ָהא 

ֵחִנית ה ה  יעָּ ְחִליִשית ְוֵשם ְקצִּ ן ה  רֶׁ פוְך: קֶׁ  ומבושם ערב נודף ריחה . קציעה י"ופירש ה 

 : בשם של כקציעה

 "יופי"? ולשון "אמת" לשון הוא מין יזהוא

ר לד( ל,) ל ה' ו ֹיאמֶׁ ה אֶׁ ח ֹמשֶׁ ִםים ְלךָ  ק  ת ָנָטף ס  ְלְבָנה וְשֵחלֶׁ ִםים ְוחֶׁ ד ז ָכה וְלֹבָנה ס  ד ב   ְבב 

 וכו' בסיני, למשה לו נאמרו סממנין י"א ו:( )כריתות רבותינו למדו מכאן ופירש"י ִיְהיֶׁה:

 וכו' והקנמון והקילופה, ,הקושט וכו' הן, ואלו

ת ִאְמֵרי ֹקְשטְ  ְלהֹוִדיֲעךָ  (כא כב, )משלי שנאמר אמת, לשון והוא ת ֲאָמִרים ְלָהִשיב ֱאמֶׁ  ֱאמֶׁ

יךָ   רבים. במקומות בתרגום אמת לשון הוא ו"קושטא" .ְלֹשְלחֶׁ

ָתה ו(: ס, )תהלים שנאמר יופי, לשון והוא יךָ  ָנת  ט ֵניִמפְ  ְלִהְתנֹוֵסס ֵנס ִליֵראֶׁ ָלה קשֶּ  סֶׁ

 האומות יהרהרו לא הטובה להם שכשתתן בעולם מדותיך לקשט קשט. מפני י"ופירש

 נסיונות: בכמה לו עמדו הם כי להם היטב יפה ויאמרו דיניך יקשטו אלא אחריך

 "?גירושין" לשון מצאנו היכן .ג

 רש החל וכן רך,את כתרגומו אוריש. ופירש"י וכו' ִמָפנֶׁיךָ  גֹוִים אֹוִריש ִכי כד( לד,)

 גירושין: לשון לב.(, כא, )במדבר האמורי את ויורש וכן לא.(, ב, )דברים

 

 



 

 שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 תשובות לחדוותא כי תשא
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפגעמוד 

 "הבדלה"? ולשון

ר י( לד,) ְםךָ  ָכל נֶׁגֶׁד ְבִרית ֹכֵרת ָאֹנִכי ִהֵמה ו ֹיאמֶׁ ה ע  ֱעשֶׁ ֹאת אֶׁ ְפלָּ ר נִּ  ְבָכל ִנְבְראו ֹלא ֲאשֶׁ

ץ גֹוִים וְבָכל ָהָארֶׁ  מכל בזו מובדלים שתהיו ונפלינו, לשון לאות.נפ אעשה ופירש"י וכו' ה 

 עליהם: שכינתי תשרה שלא אלילים, עובדי האומות

 ?"ריבוי" לשון

ְשתָ  כט( ל,) ש ְוָהיו ֹאָתם ְוִקד  ֹמֵגע   ָכל ָקָדִשים ֹקדֶׁ ם ה   כל אותם. וקדשת ופירש"י ִיְקָדש: ָבהֶׁ

 לגדולה אלא משיחתן צורך שאין לפי ,רבוי לשון מתורגם ומלכים וכהנים משכן משיחת

 וכו'.

 "קבלה"? ולשון

ת ִתָשא ִכי יב( ל,) ם ִיְשָרֵאל ְבֵני ֹראש אֶׁ  קבלה לשון תשא. כי ופירש"י וכו' ִלְפֻקֵדיהֶׁ

 כל יתנו אלא לגלגולת, תמנם אל הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל כשתחפוץ כתרגומו,

 נם:מני ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד

 חור? נהרג שבו הזמן כלפי ברש"י לכאורה מצאנו סתירה איזו .ד

ֲהֹרן ו י ְרא ה( לב,) ן א   הרבה דברים ג.(, )י, רבה בויקרא ומדרשו ופירש"י ְלָפָניו ִמְזֵבח   ו ִיבֶׁ

 מזבח בינה( )לשון ויבן וזהו והרגוהו, מוכיחם שהיה אחותו בן חור ראה אהרן, ראה

 וכו' בהם ולא הסרחון בי שיתלה מוטב ואמר ראה ועוד לפניו, מזבוח ויבן לפניו,

 העגל. את אהרן שעשה קודם נהרג שחור עולה רש"י ומדברי

ב ְשָלִמים ו י ִגשו ֹעֹלת ו י ֲעלו ִמָםֳחָרת ו י ְשִכימו ו( לב,) ֱאֹכל ָהָעם ו ֵישֶׁ ָיֻקמו ְוָשתוֹ  לֶׁ ֵחק: ו   ְלצ 

 יז.(, לט, )בראשית בי לצחק שנאמר כמו עריות, לויג הזה במשמע יש לצחק. ופירש"י

 כאן אף יד.(, ב, ב-)שמואל לפנינו וישחקו הנערים נא יקומו שנאמר כמו דמים, ושפיכות

 חור: נהרג

 לומר נראה אולם ,העגל את עבדו כאשר למחרת נהרג שחור עולה הדברים ומפשטות

 הבאים הקלקולים לכל רמז הזה בלשון יש רק חור, הריגת על עולה אינו הכתוב שפשט

 ע"ז. לעבוד העם של רצונם מחמת נהרג שחור היא לכך והדוגמא זרה, עבודה איסור מכח

 הקרבנות? לשאר הפסח מקרבן למדים דין איזה .ה

ט ֹלא כה( לד,) שנאמר אימורים, לינת דין ל ִתְשח  ם ָחֵמץ ע  ר ָיִלין ְוֹלא ִזְבִחי ד  ֹבקֶׁ ח ל  ג זֶׁב   ח 

ח: ָפס   :ואברים חלבים הקטר לכל למד אתה ומכאן אמוריו, הפסח. חג זבח "יופירש ה 

 הפסח? קרבן מהלכות משה למד קרבנות להלכות שייך שאינו דין ואיזה

ְיִהי יט( לב,) ר ו  ֲאשֶׁ ב כ  ל ָקר  ֲחנֶׁה אֶׁ ם  ת ו י ְרא ה  ר וְמֹחֹלת ָהֵעגֶׁל אֶׁ ף ו ִיח  ה א   ִמָיָדיו ו י ְשֵלךְ  ֹמשֶׁ

ת ֻלֹחת אֶׁ ֵבר ה  ת ֹאָתם ו ְיש  ח   אחד שהוא פסח מה אמר, וגו'. מידו וישלך ופירש"י ָהָהר: ת 

 מומרים ישראל וכל כאן, כולה התורה בו, יאכל לא נכר בן כל תורה אמרה ,המצות מן

 וכו' להם ואתננה

 



 

 שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 חדוותא דאפטרתא פרה )יחזקאל לו(
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפדעמוד 

 (לו יחזקאל) פרה דאפטרתא חדוותא

 "שממה"? לשון מצאנו היכן .ו

ץ )לד( ה ְוָהָארֶׁ ת ָעֵבדתֵ  ַהְמַשםָּ ח  ר ת   אשר הארץ רש"י עֹוֵבר: ָכל ְלֵעיֵני ְשָמָמה ָהְיָתה ֲאשֶׁ

 ונזרעת: נעבדת תהיה הנה עד שממה היתה

 עוונותיהם? ישראל לבני יזכרו שלא נרמז היכן .ז

ִם ְכֹצאן ָקָדִשים ְכֹצאן )לח( יהָ  ְירוָשל  ָעִרים ִתְהיֶׁיָנה ֵכן ְבמֹוֲעדֶׁ ֳחֵרבֹות הֶׁ  ָאָדם ֹצאן ְמֵלאֹות הֶׁ

 ואצלחינון באינשא אסגינון כתרגומו אחר לשון קדשים. כצאן ופירש"י ה': ֲאִני ִכי ְוָיְדעו

 עליהן: נזכרים עוונותיהם יהיו שלא כלומר בבעירא

  



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 פקודי-כתב חידה לפרשת ויקהל
 

 פ"תש דשהחו - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפהעמוד 

 קופולוביץ אשר הרב / חידה כתב

 פקודי-ויקהל לפרשת חידה כתב

ת ְבַפת כֶּ ְצרֶּ ת נִּ פֶּ ית ְכתֹוסֶּ יְטנִּ  ְלקִּ

ינָּה מֹוט ְכמוֹ  יט ְספִּ  ַלַףַבְרנִּ

ם ית ְתַחֵסְשנָּה ְואִּ נִּ  תֹורָּ

יעַ  ים ַתגִּ מִּ ית ְסעָּ נִּ  ְכַמְהְסכָּ

* 

יָּד ווי ְלַאַחר מִּ ְשבֹות ַהעִּ  לִּ

ח אָּ דֹול הָּ יף ַהגָּ  ְלַרבֹות תֹוסִּ

ה תָּ ה צורָּ דָּ ע נֹועָּ שָּ רָּ  ַלֲחֹבט בָּ

יד תִּ עָּ בֹוא, לֶּ ְשעוֹ  לָּ ְגבֹות ְברִּ  לִּ

* 

ַמ"ח ים,אֵ  ְלרָּ רִּ ימֹות ט"ו בָּ  ַמְשלִּ

ן ְוי"ג ְתַבְנמֹות ְבַייִּ  מִּ

ה רָּ ְזְקפו ַיַחד ֲעשָּ מֹות נִּ  לָּ

ְגַדל ְוַלֵכן ים תִּ חִּ  ַאםֹות ַכֲחמִּ

* 

ים מִּ ת ֲחכָּ ה אֶּ ְקרו ַהתֹורָּ  חָּ

ת י, ְואֶּ ש ַהֵחצִּ חָּ ְפרו ַבמָּ  סָּ

ֵאל שֹוְנֵאי ְשרָּ יָּה יִּ ְכלָּ  ֻשְחְררו מִּ

תו ַבחִּ ֱעלוךָּ  ף,ְכשֶּ ְמרו הֶּ  אָּ

* 

ף ים ַעל מוסָּ ְניָּנִּ ים עִּ אשֹונִּ  רִּ

ים חורִּ ם ְואָּ ים ֹלא ְלעֹולָּ ְשַתמִּ  מִּ

ים ים ַדף ְבֹראש ַהְםַדְקְדקִּ  נֹוְתנִּ

ים ְשמוֹ  ה-וְביָּ   ְמַסְםנִּ

* 

 



 

 כתב חידה / הרב אשר קופולוביץ

 פיתרון כתב החידה לפרשת כי תשא: 'חצי'
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפועמוד 

 'חצי' תשא: כי לפרשת החידה כתב פיתרון

לום יעו ֹלא ַתֲאוָּה ְבשִּ ם ַתגִּ ַמיִּ  א פרשה רבה )קהלת בידו תאוותו וחצי מת אדם אין ַלחָּ

 יג( פסוק

ֵתנו שָּ ְקלו וְבַפרָּ תָּ י תִּ ם בִּ  ַסֲעַמיִּ

ְשְקלו תִּ ים ְכשֶּ ְשרִּ ם עֶּ  גרה מעשרים חצי שהיא השקל מחצית ַבֹםאְזַניִּ

יעו ַתְכרִּ ה וְכשֶּ ים ַבַםֲעשֶּ  רעותהכ שתי לתת ומאתים חמישים מחציתו בשם קנמון ֵריַחיִּ

 בריחים( היטב הדק שטחנו או ריח, לרחיים: משמעות )דו

* 

ים א ְבפורִּ ְבנָּה ֹלא ְבַדְוקָּ ש נִּ ְקדָּ  בית - למלכות שחוצץ דבר ולא המלכות חצי עד ַהםִּ

 טו:( )מגילה המקדש

ה ?ֵסרֹות ְמֹצא ְמֵהרָּ ה בִּ כָּ  נשאר אמות בשתי פירות קב חצי מציאת של הדין ְתֻחַדש ֲהלָּ

 בתיקו

מוג ם עִּ כֶּ ים לָּ ֱאֹלקִּ ש ְביֹום ְולֶּ  סח:( )פסחים לה' וחציו לכם חציו -יו"ט ְמֻקדָּ

ְדקו חוץ בִּ ים מִּ ְסנִּ ל ומִּ ש ְבֹכתֶּ דָּ  ולפנים מחציו , שלו ולחוץ מחציו חדש בכותל המוצא חָּ

 ב,ג( מציעא )בבא בעה"ב של

* 

ם ְיַסֵכם ת ַבַעל עִּ יס ,ַהַביִּ רִּ ן אָּ  ולרביע לשליש הלמחצ אריסות ַיְרקָּ

ן ְיַבֵיש ַרחום ְוֹלא ַחמון  דוד עבדי של זקנם חצי את גילח העמוני נחש בן חנון ַבזָּקָּ

 י( ב )שמואל

ם וֵבין ַבַחַחר ה ַעְרַביִּ ְנחָּ  ומחציתה בבוקר מחציתה משיח, כהן של חביתין מנחת ְתֻתַףן מִּ

 יב( ו, )ויקרא הערבים בין

ְגֹנב ר יִּ שָּ ן ַנַער ןְוַייִּ  בָּ  נעשה האיטלקי יין לוג וחצי בשר מנה( )חצי תרטימר משיגנוב ְמֻסכָּ

 ח,ב( )סנהדרין ומורה סורר בן

* 

ית עִּ ְמצָּ יָּה אֶּ ַףח ֲענִּ נָּה תִּ  לצפון האמצעית עוני( )לחם המצה את חוצים ְלַהְצסָּ

ר ע ְכבָּ ְקבָּ ב נִּ אָּ  נזק חצי ומשלם משונה המזיק אב הוא קרן ְמֻשמָּה ַתְשלום לָּ

ֵלל ֵבית ְזרו הִּ הוא ,חָּ י שֶּ נָּה ְבלִּ  לו שאין כב"ש לומר ב"ה חזרו חורין בן וחציו עבד חציו ַתףָּ

 ד,ה( )גיטין לשחררו וחייבים תקנה

ֵדר ה ַמֲחנֹות סִּ מָּ ְלחָּ נָּה ְלמִּ  לשתי ויחץ... ותפילה: מלחמה לדורון שהתכונן יעקב וַמתָּ

 מחנות



 

 פולמוס / הרב אברהם שרייבר, ורבני ולומדי אספקלריא

 באילו כספים השתמשו בשלשים באדר קודם שהגיעו עדים?
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפזעמוד 

 פולמוס

 ולומדי ורבני יבר,שרי אברהם הרב / פולמוס

 אספקלריא
 שרייבר: אברהם הרב שאלת

 עדים? שהגיעו קודם באדר בשלשים השתמשו כספים באילו

 חדש שדורשים כמו החדשים, בכספים השתמשו ואילך ניסן חודש מראש שנה בכל

 וכו". והבא

 שלא זמן כל ניסן א" או אדר ל" הוא אם ידעו לא עדיין אדר לחודש השלושים ביום

 בו? השתמשו כסף ובאיזה הבית, בזמן בו נהגו כיצד עדים, הגיעו

 תשובה לקבל אשמח

 שרייבר אברהם

* 

 ותגובות: תשובות

 א. תגובה

 באשדוד צ"ומו רב ,ס"ושא המצוות סימני ס"מח ,מרקסון יוסף מרדכי אברהם הרב

 וז"ל: כתב י" אות ק"ה מצוה חינוך במנחת

 היתה לא ואם חדשה, מתרומה יןמקריב היו בניסן באחד שנה בכל היתה והמצוה

 בניסן באחד הברייתא בדברי ע"ב ז" השנה ראש יהושע ובפני הישנה. מן לוקחין חדשה

 חדשה, מתרומה מתחילין חודש ראש בליל דתיכף כתב, שקלים, לתרומת השנה ראש

 ד"ה א" עמוד שם אבן ובטורי חדשה. מתרומה להיות צריכים בלילה שצריך עצים כגון

 כמבואר מעובר אדר אין שנים דרוב אף אדר, של שלושים יום בדין באורך פלפל ואם,

 החודש, את קדשו ולא ל" ביום עדים באו שלא זמן כל ה"א[, פ"ג השנה ]ראש בירושלמי

 מן למפרע והקריבו החודש וקדשו היום בסוף עדים שבאו אף ,ישנה מתרומה לוקחין

 כל מהחדשה מביאין ואין הישנה, ןמ דכשרה שם בש"ס כמבואר בה, לן לית מ"מ הישנה,

 באו שלא אירע אם נכונים יהושע הפני דברי ומ"מ באריכות. עי"ש עדים, באו שלא זמן

 בודאי שמים, קדשוהו דכבר בודאי, יתקדש ואחד שלושים יום א"כ השלושים, ביום עדים

 יללע שכתבנו מה ועיין חדשה. מתרומה להיות צריכים עצים, כגון שצריך מה כל בלילה

 ואילך[: ו" אות ד" ]מצוה החדש קדוש מצות

 והטו"א חדשה, מתרומה החלו ר"ח מידבליל הפנ"י שלדעת סותרים, הדברים לכאורה

 הדיעות. ב" לקיים רוצה והמנ"ח העדים. שבאו אחר שרק כ"

 שניהם. את מביא פ"ח ס"ק פ"ד הקודש בשקל שליט"א והגרח"ק



 

 פולמוס / הרב אברהם שרייבר, ורבני ולומדי אספקלריא

 ?באילו כספים השתמשו בשלשים באדר קודם שהגיעו עדים
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפחעמוד 

* 

 ב. תגובה

 ב"ב אהרן יד ישיבת י"שע כולל אשר ,אייכנשטיין מרדכי משה הרב

 העניין, מעיקר אינו כנראה והבא", "חדש שנא" מה וגם איסור, זה אין כה, ובין כה בין

 ציבור. משל שיבוא שהעיקר

* 

 ג. תגובה

 לידיד' 'איגרת כותב הרמב"ם, על מלך' 'שפתי מח"ס קנר, הלוי יעקב משה הרב

 קנדה( - )טורונטו

 בס"ד

 ביותר! נאה חכם שאלת

 מבורר ניסן בא" דרק שם הגמ" דברי מתוך דייק למידק[ ואיכא ]ד"ה ז. ר"ה אבן בטורי

 חדשה. מתרומה מביאין

 לזה. והראי" הטעם ויעו"ש

 ושמח כשר חג

 מכירו בלתי ידידו

 קנר הלוי יעקב משה

* 

 ד. תגובה

 נתיבות ,יברוב יהודה הרב

 שליט"א. שרייבר אברהם הרב לכבוד

 עד לתמידין הישנים בכספים השתמשו הכי דבלאו לומר שי לכאורה לשאלתו, במענה

 ועיין. ימים, ד" ביקור טעון קרבן שהרי ניסן ד"

 יהודה

* 

 ה. תגובה

 רוזובסקי ש"הגר מרן ספרי עורך ,אשדוד – יוסף דעת כולל ראש ,נוביק הלוי יחיאל הרב

 ל"זצ

 בס"ד

 להעיד דיםע שבאו טרם באדר שלושים ביום הקרבנות הקריבו ממה לשאלה בקשר

 החדש. שראו



 

 פולמוס / הרב אברהם שרייבר, ורבני ולומדי אספקלריא

 באילו כספים השתמשו בשלשים באדר קודם שהגיעו עדים?
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קפטעמוד 

 דצריך להא המקור שזהו חדשה, מתרומה והבא דחדש שהדין שמאחר לומר יש הנה

 כלל להם היה לא אם שגם בדיעבד מעכב אינו החדשה, דהתרומה מהשקלים להביא

 מרן להדיא כתב כאשר לגמרי, השקל ממחצית שלא אחר מכסף להביא יכולים תרומה

 פשוט כן אם באורך, שם עיין ד" סימן זבחים יעקב הילותק בספרו זצוק"ל קניבסקי הגרי"י

 מתרומה הקרבן להביא מצוה קיום דין שיש ורק הישנה, מהתרומה גם בדיעבד שיוצאים

 ויצאו הישנה מהתרומה ליתן יצטרכו וודאי העדים באו לא עדיין אם אולם דווקא, חדשה

 בה.

 הללו. הדברים נגד הוכחה לכבודו יש אם לדעת אשמח

 ושמח כשר חג וברכת רב דבכבו

 נוביק הלוי יחיאל

*  

 ו. תגובה

 וינברג בצלאל משה הרב

 בשקלים, ירושלמי דברי שהביא הביא, ואם ד"ה ז. דף השנה ראש אבן בטורי היטב עיין

 וחידש: אחר, ביאור כתב ולבסוף לבארו, דרכים כמה אבן הטורי וכתב

 שמא ספיקא דאיכא גב על ףא אדר, של ל" דביום בא דאם בהא, קמ"ל דטובא י"ל 

 מבערב, למפרע ניסן ר"ח ויהי" היום, החודש ויתקדש לערב סמוך היום עוד עדים יבואו

 רוב ר"ח בכל והא מת"ח, קטרת להביא שמצוותו בניסן א" למפרע היום שהי" נמצא

 לא דמה"ט הניסוך, בשעת שהיה שחר של תמיד של שיר קודם באים העדים אין פעמים

 קרב שחרית ר"ה של תמיד ל"( )דף פ"ד לקמן כדתני" י"ט של שיר שחריתב בר"ה תיקנו

 דאם כיון בסמוך שקלים דתרומת אר"ה וכדמשני ר"ה שאר בהדי הלמיחשבי הלי פסיקא

 לא שעדיין וכ"ש התם, רש"י וכדפי" כהלכתו איפכא י"ל וה"נ ליה, פסיקא לא יצא הביא

 עידי באים היה לא לפעמים וגם ורת,קט אחר הי" הניסוך שהרי קטורת הקטרת קודם באו

 בכל אדר של ל" דביום וסד"א רפ"ג. כדתנן הערבי" בין של וקטור" תמיד לאחר עד קידוש

 והיום היום, ראי" עידי יבואו אכתי שמא מספק חדשה מתרומה קטורת יקטירו השנים

 עידי באו שכבר דהיינו בזמנו החודש בא אם דווקא קמ"ל מת"ח, לבוא שמצוותו ניסן ר"ח

 לספיקא ול"ח ישנה, מתרומה בא עדיין באו דלא כמה כל אבל מת"ח, דבא הוא ראי"

 עוד. היום יבאו לשמא ול"ח הישנה, מן לאו ואם דקתני והיינו יבאו. שמא

 .האלו הטו"א דברי שמביא ח", סימן שונים ענינים ]ברייש[, יעקב חלקת בשו"ת ועיין

 וינברג בצלאל משה

* 

 

 



 

 ורבני ולומדי אספקלריאפולמוס / הרב אברהם שרייבר, 

 באילו כספים השתמשו בשלשים באדר קודם שהגיעו עדים?
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצעמוד 

 ז. תגובה

 אשדוד ',נפשא תחדי' עלון ל"ומו פורים על 'פתגם ונשמע' ח"בעהמ ,גוטמן לישרא הרב

 קודם. ימים ד" ביקור חייב קרבן כי ידוע

 הבאה. לשנה הקודמת השנה שבין הזמן בתפר עשו מה אז

 ניסן. 'בא רק נעשתה מהלשכה לקופות התרומה הרי קרבן קנו מעות מאלו

 את המירו העת בהגיע ורק חולין, ווהי להקדישם, מבלי הכבשים את ביקרו ואולי

 בכבשים. החדשים המעות

 מר. של לשאלתו התשובה גם זה שאולי רעיוני על עולה דברי, ומדי

 המעות כנגד הוא שהכבש הרי ניסן א" היום אם תנאי. ידי ועל עושים היו שכך

 ואם... החדשות,

 ברכות חותמי ברוב

  בידידות

  גוטמן ישראל 

* 

 ח. תגובה

 לוין אליהו הרב

 והיה ,ההקרבה לפני ימים כמה ביקור צריך אחד שמצד הסתדרו בכלל איך סוגיא יש

 .הישן מהכסף הקרבנות את לחלל צריך

 היו השנה שבראש כמו כנראה ,חסר לניסן הסמוך אדר יצא השנים ברוב למעשה

 יכלו שכאן כ"ש ,היום את שיקדשו בהנחה וכו" שופר ותקיעת יו"ט ליל קידוש עושים

 .זה על ךלסמו

 אליהו

    

  



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב יחיאל אומן, מח"ס הקריאה והקדושה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצאעמוד 

 היומי לדף אספקלריא

 שבת במסכת הארות – היומי לדף אספקלריא

 והקדושה הקריאה מח"ס אומן, יחיאל הרב

 לשבת סמוך בחפצים יציאה בדין

 בביתו. גזרו ואם לרה"ר, ביוצא גזירה א[

 הדין ופירוש ויצא", ישכח שמא לחשכה, סמוך במחטו החייט יצא "לא ]יא.[ במשנה

 כבר דהא ויצא, ישכח שמא קאמר למה צ"ע זה אבל לרה"ר, המחט עם לצאת לו שאין

 יצא.

 )ונקיט ברה"ר, אמות ד' שיעבירנו היינו 'ויצא' דהאי דצ"ל בפמ"ג[ ]והביאו כתב י"ובפנ

 הוא(. הוצאה בכלל דמעביר התם וכדמפרשי' פירקין דריש דמתני' דומיא 'יצא' לשון

 דאסור משמע ויוציא", ישכח "שמא והשו"ע ם"רמבה דלשון ע"ז העיר בפמ"ג שם אמנם

 כה"ג מצינו ובאמת משתחשך. הרבים לרשות ויוציא ישכח שמא בביתו, גם כך ללכת

 בהם שגזרו דתכשיטים סד:[ ]בדף רב דברי והיינו דרה"ר, הגזירה עם וחצרו ביתו דכללו

 בחצר. גם דגזרו ל"י הכא ה"ה ולכאו' בחצר, גם בהם תתקשט לא ברה"ר,

 ורבא אביי מדפליגו כן שאינו והוכיח זו, ראיה שהביא בנעט ם"מהר בחי' עי' אמנם

 בביתו. כשנמצא ולא לשם, כשמוציא רק דהאיסור מ"ש )כדלהלן( בכרמלית

 שהרי לגזירה, וסיבה טעם דאיכא התם דשאני בסברא, החילוק ולבאר להוסיף ואפשר

 ובכה"ג גזירות, בשאר וכן ליכנו,שתו סיבה וזה לחברותיה להראותו לה גורם התכשיט

 שיוציא, מיוחדת סיבה אין הרי כאן אבל בחצר, כבר במקצת שייכא דהגזירה אמרי'

 גזרו זה על דוקא ולכן שבידו, לדבר לב ישים ולא ברה"ר ויוצא שנכנס המציאות מלבד

 בידו. הדבר שנמצא המצב על ולא

* 

 בידו. או בבגדו מיירי אם הפלוגתא ב[

 פירשה אביי במחטו', החייט יצא ד'לא המשנה בפירוש ורבא אביי פליגו ובגמ'

 יוציאנה שמא לשבת סמוך בה יצא ולא בבגדו, לו התחובה במחט דמיירי כפשוטה,

 הכא גזרו מ"מ עליה, חייבין ואין כדרך שלא הוי יוציאנה אם נמי דבשבת ג"ואע בשבת,

 לגזירה. גזירה

 דהוצאה ר"בתוה פי' דוכתי, משאר יותר הלגזיר גזירה לגזור כאן שהחמירו והטעם

 ן"בר וכעי"ז לגזירה, גזירה לגזור רבנן בה אחמור ע"כ ההוה, ודבר דשכיחא מילתא

 כמלאכה, נראית שאינה גרועה', 'מלאכה נקראת היא )שלכן אדם", כל בעיני קלה "שהיא

 גירסא יאהב ן"והרמב היום(. כל לזוית מזוית חפצים לפנות מותר היחיד ברשות שהרי

 כרה"ר כרמלית שעשו או גזירה, חדא הוי איך אנפי בב' וביאר היא, גזירה חדא דכולה

 משחשיכה. לצאת שאסור מה בכל השמשות בין לצאת שאסרו או דבר, לכל



 

 מסכת שבתהארות ב –אספקלריא לדף היומי 

 הרב יחיאל אומן, מח"ס הקריאה והקדושה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצבעמוד 

 יצא שלא המשנה פי' ולדבריו לגזירה, גזירה לגזור אין הכא דגם וסבר פליג רבא אמנם

 לחשוש דאין וס"ד יותר, גדול שהוא בקולמוס ש)והחידו בידו כשהוא קולמוס או במחט

 עם שבת בערב בבגדו התחובה במחטו החייט יצא "לא שפירשה והברייתא בכה"ג(, בו

 בשבת, כן הוציא אם חייב אומנותו דרך דאומן י"כר אליביה הגמ' פירשה חשיכה",

 )ואין ריםמות אדם שאר אבל דוקא, החייט" יצא "לא ולפ"ז לשבת, סמוך גם גזרו ובדידיה

 אמרי' הכלל, מן יוצאים ויש כולם על שהיא בגזירה דדוקא פלוג', 'לא ג"בכה לומר

 שפיר ג"בכה מסוים, במין רק שייכת שמעיקרה בגזירה אבל בגזירתם, רבבנן פ"דל ג"בכה

 עליהם(. רק גזרי'

 דעתם עצמה בשבת שהרי אסרי', בידו דדוקא והטור ם"מהרמב י"הב הוכיח ולהלכה

 בלשונם נקטו ולכן לגזירה, גזירה גזר דלא כרבא סברו ומאידך פטור, אומן שאפי' מ"כר

 חייב בשבת הוציא שאם בכה"ג דדוקא בידו", במחטו החייט יצא "לא ע"והשו ם"הרמב

 בשבת. עוד ויוציאנו ישכח שמא לשבת סמוך יוציא שלא גזרו חטאת,

 דלא כצורתה המשנה ף"הרי יקהעת דמחד הפוסקים, התלבטו ש"והרא ף"הרי ובדעת

 מאידך אבל ל,"ג דגזרי' וכאביי דמתני' כפשטא בבגדו תחובה משמע במחטו, החייט יצא

 ג,"דל כרבא משמע כרמלית, הוסיף ולא וישתה יעמוד דלא המשנה כ"ג העתיק בעירובין

 י,"רכ דהלכה הגר"א דעת )וכן מיירי, ובהכי חייב דאומן י"כר שפסקו ל"דצ י"הב וכתב

 כותיה(. מתני' דסתם ועוד כר"י, הלכה ור"י ר"מ בעירובין ל"קי דהא

 * 

 האסור. הזמן שיעור ג[

 ,כבצה"כ קודם שעה חצי שהוא שמצדד ]ברא"י[ בפמ"ג עיין לחשיכה, סמוך בגדר והנה

 כל אבל קטנה, למנחה ור"ל למנחה סמוך הוא לחשיכה סמוך דהאי איתא )ובירושלמי

 בפיר"ח(. זולת ירושלמיה הביאו לא הפוסקים

 ל"א אמאי א("הרשב )היינו מה"ת לחומרא תורה ספק דלמ"ד לפ"ז, הקשה י"ברא ושם

 וגדר סייג לעשות חז"ל ביד כח דאין ותירץ דאורייתא? נמי דהוא ביה"ש ויצא ישכח שמא

 על שמוסיפים תוסיף לא בכלל דהוי בזה, הטעם )וחידש הספק על לא הודאי על כ"א

 סייג, לעשות שהורשו משמרתי' את 'ושמרתם משום הוא שהותר והיכא ה,התור מצוות

 .כגלספק( ולא תורה לודאי דוקא הוא הרשות וכל

 אם בזה"ז הספק לגבי בפמ"ג מדבריו לספק, סייג עבדי' דלא במש"כ להקשות יש והנה

 לחומרא התורה מן ספק אי בפלוגתא תלוי בזה דהדין וכתב לאו, או הרבים רשות לנו יש

                                                

 
, ומכח זה הקשה דנחמיר בביהש"מ, אמנם בביה''ל הביא בשמו סמוך לבהש''מ, צה"כ הנה בראש יוסף כתב קודם כב

וצ"ל דלא למד מדבריו אלא השיעור דחצי שעה, אבל לגבי ה'חשיכה' החמיר דהיינו שקיעה, ולכאו' מדברי הרמב''ן 

 נו שה''ח.בפסחים כא: מדה"ר מוכח כן דחשיכה היי
ושוב הוסיף דבאמת יש כאן גם ודאי דאורייתא, היינו תוספ"ש, ואעפ''כ ל"ג עליו, דלמצוה או איסורא בעלמא לא  כג

 .עשו סייג



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב יחיאל אומן, מח"ס הקריאה והקדושה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצגעמוד 

 התורה מן ספיקא שכל להר"מ אבל בספק, גוזרין אזי לחומרא שהוא א"דלהרשב ת,"המ

 לספק? סייג עבדו לא להרשב"א דגם כתב דברא"י וקשה לגזירה, גזירה הוה שרי,

 אלא אינו י"ברא כ"מש דכל לאחריה, או התקנה בעיקר הספק אם דחלוק ליישב, ויש

 לא, או בו לגזור אם להכריע ונדרשו ,התקנה בשעת שהיה ספק שהוא מ,"ביהש לגבי

 האם הנידון כאן בזה"ז, רה"ר לגבי בפמ"ג מש"כ כגון לדידן, בספק אבל דל"ג, והכריעו

 לחומרא סד"א ולמד"א גזרו, שעליו המקום זהו הרי רה"ר הוי שאם לא, או בתקנתם נכלל

 גזרו. נמי ע"ז שמא ולהחמיר לחוש יש ודאי מה"ת

 בכך. שלחו שלא המנהג בירור ג[

 עם לשבת הסמוכה שעה בחצי לצאת שלא לדידן לצאת צריך הנתבאר, לפי ומעתה

 הוא עליהם, וחייב כלים שם להניח שדרך מקום דכל המ"ב וכמש"כ בכיסו, או בידו כלים

 לא דממילא השקיעה אחר שעה כחצי יוצא ביה דמחמרי' כ"צה שזמן )ואף הגזירה. בכלל

 אחר דק' ג"י כבר כ"לצה לחוש יש הדין דמעיקר בודאי הרי אבל מלאכה, אז עבדי'

 ל(."כנ חפצים להוציא ולא לחוש לנו יש השקיעה קודם דקות כעשרים וממילא השקיעה,

 סמוך בידו בחפץ לצאת לא בזמננו ליזהר נהגו שלא ע"ז, שעמד א"בשפ וראיתי

 עם ע"ש בבגדיו למשמש אדם דחייב הדין חנניא שאמר דאחר לחדש ורצה לחשיכה,

 אח"כ אבל להצניעה, יזכור בודאי המחט ימצא ואם ימשמש אדם כל מעתה חשיכה,

 .כדלהתירו וא"א שבמנין דבר הוי דהא בזה, פקפק

 בזה אין אמנם לחשיכה, סמוך ושרי רה"ר ליכא דהאידנא המנהג, לתרץ כתב ובמג"א

 (לרה"ר כשיוצאים גם מקפידים )שלא לרה"ר שסמוכות הגדולות בערים להתיר בכדי

 לנו יש מה"ת לחומרא סד"א דלמ"ד בפמ"ג נתבאר מקומות בשאר גם זאת ומלבד

 בזה. להחמיר

 ]בועז[ י"בתפא דיברו, וקולמוס מחט בכעין דדוקא לומר שרצו מהאחרונים יש ואכן

 שישכחם חיישי' ע"כ שעה, כל לנשאם שדרכם באלו, דוקא קיימת הגזירה שסיבת כתב

 ולבלר במחטו חייט כעין בחפץ אלא אסרו דלא כתב "ג[ס ]ט' ישראל אבן ת"ובשו עליו.

 את ממנו ישכיח ושמא הוא חול של חפץ כי וגם לנושאו, עליו כבד שאינו בקולמוסו,

 שהוא שוכח שאינו שמסתבר כבד חפץ אבל חשיכה, עם גם בטלטולו וימשיך השבת

 עליו. גזרו לא ויניחנו, ששבת ויזכר בידו,

 הסברא שכתב המאירי מדברי הן י"האב של וכחותיוה דהנה זה, בחידוש לדון ויש

 כתב ואח"כ שישכחנה, לחוש יש דקותה שמתוך כתב ובתחילה מחט, דוקא שנקטו

 או בידו המחט רואה שהוא שמתוך שבת, שכחת לו גורם שהמחט משום מחט שנקטו

                                                

 
וכן חזי' בב"ח שדברי חנניא לא מועילים לדינא, שכתב דמה שלא הביא הרי"ף פלוגתא דאביי ורבא בכרמלית,  כד

בע"ש, "וכל שכן הוא דלמצוה מן המובחר לא יצא לכתחלה סמוך לפי שסמך על מ"ש חייב אדם למשמש בבגדו 

לחשיכה ואפילו תחובה לו בבגדו", ומשמע דלא סמך על משמוש אלא בדברים שבבגדו שלא גזרו עליהם, אבל 

 דברים בידו או בכיסו שיש לגזור בהם אין לסמוך על משמוש.



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 והקדושההרב יחיאל אומן, מח"ס הקריאה 
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצדעמוד 

 הביא ועוד גזרו. במחט שדוקא סברות ב' הביא וא"כ .כהחול שהוא סבור הוא בבגדו

 דבר הי"ח מתוך דברים כשתי בקולמוסו ולבלר במחטו לחייט הרשב"א דמנה מהא ק,לדיי

 כאחת. הו"ל אלו דברים שני גם א"כ ענינים, שאר גם שאם אלו, שרק ומשמע שגזרו,

 הוא כן דאכן המאירי, מדברי שהביא מה ראשית ראיותיו, לדחות אפשר לכאו' אבל

 הקשה מיד אבל המחט, שישכח ששדהח הפשוטה ההבנה לפי כן שכתב דבריו בתחילת

 מלאכת פטור וכו' בה הכיר ולא בחיקו אבן דהיתה בב"ק )מהגמ' תוס' כקושית ע"ז

 שכחת משום החשש דאין תירוצם את והביא גז"ל(, נגזור ואיך תורה, אסרה מחשבת

 יש לפ"ז והרי בידו(, שמחט בידיעתו ויצא שבת שהוא )שישכח שבת, שכחת אלא האבן

 שבת. שהוא שישכח לחשוש יש שבכולם לים,הכ בכל לגזור

 דרך אלא אמרוה "שלא ותירץ גדולים, בכלים אף נגזור דא"כ מיד, שהקשה זהו ובאמת

 סבור הוא בבגדו או בידו המחט רואה שהוא שמתוך שבת, שכחת לו גורם שהמחט ,עצה

 אדוק שנקטו המשנה לשון לבאר אלא בא דלא מבואר עיצה' 'דרך ומלשונו חול", שהוא

 שמחד ם"הרמב על שהקשה אח"כ, בדבריו יותר ונתבאר דברים. שאר ולא במחטו חייט

 החייט יצא שלא הדין הביא ומאידך מ(,")כר פטור אומנותו דרך שאומן פסק שבת גבי

 ומפני איסור, סרך לידי לבא שלא עצה דרך פסקוה "ושמא ותירץ שבת, ערב במחטו

 דפסקי' למאי אלא נאמרו לא אלו דבריו דכל ומבואר בו", מרגיש אדם שאין דבר שהוא

 עיקר שהוא במקום אה"נ אבל במחטו, חייט על במיוחד לגזור שייך לא וא"כ מ,"כר

 דברים. לשאר מחט בין לחלק אין הגזירה

 ג"כ קולמוס, וגם מחט גם דבר ח"בי א"הרשב דמנה מהא המאירי שהביא הב' ובראיה

 מנה זה גם הנר, לאור יקרא ולא כליו את יפלה אל כ"שאח בגזירה גם שהרי לפקפק, יש

 בגדיו בין הבחנה כגון שגזרו, אופנים עוד בגמ' נתבאר בפירוש ושם דברים, לב' הרשב"א

 בהגדרת הפוסקים בין דיעות יש שם )ובאמת צלוחיות, הבוחן שמש או אשתו, לבגדי

 דבר דגם ן"ורמב א"ברשב המובאים ן"הר דברי הביא א"שבמג הגזירה, שבכלל הדברים

 דבריו יתכנו התם ולהמקילים בזה, שמקילין יש הביא ל"והביה אסור, הבחנה כ"כ צ"שא

 על גזרו שבתחילה לומר דיש גזירות, ב' הוי למה כ"א להקשות ואין מחט(. לענין גם

 כל ממנו הקלים דברים עוד עמו כללו ואז יותר, הקל על לגזור הוסיפו כ"ואח החמור,

 לו(. הדומה כל בכלל הוי אחד, מין דוקא פירשו לא שאם הגזירות )וככל להם, לחוש שיש

 לחוש. יש בודאי בכיסו ד[

 לאדם יש ע"לכו דלכתחילה ל"צ אין אבל מדינא, הגזירה על אלא דיברנו לא כאן ועד

 בכיסו דברים לשאת שאין המחמירים דעת סי"ז[ ]ש"ג בשו"ע שנתבאר כמו בכה"ג, לחוש

 בחצר, תכשיטין לגבי שם ח"דסי בפלוגתא דתליא א"במג התם שנתבאר )ואף בשבת,

 ע"השו דמסתימת ג"הפמ העיר כבר אבל להקל, לנו יש בזה גם כהמקילים דנקטי' ולמאי

 א(."הגר דעת וכן דבר, בכל ולא הקלו תכשיטין לגבי דדוקא זו, בפלוגתא תלהו דלא נראה

                                                

 
דאין לומר כן, "שמשמוש תפליו גורמת ג"כ  , ותירץוהקשה דא''כ בתפילין נמי נימא דהוא דרך חול ויבוא לשכוח כה

 לזכור כל המוטל עליו שאין משמוש תפלין בלב הפונה לדברי חול".
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצהעמוד 

 שמא השבת, בבגדי חפצים להניח לכתחילה יןשא )סק"ז( ש"י בסימן גופיה א"המג כ"וכ

 יניח שלא ליזהר שיש שכן כל דבריו דלפי העול"ש וכתב בשבת. עמהם ויצא ישכח

 עלול אשר חפצים ושאר מטפחת שלו השבת במלבושי בביתו כשהוא עצמו בשבת

 שהניחם יודע דאם כתב ד"התהל )אמנם הרבים לרשות עמהם ולצאת מהם לשכוח

 כדין עירוב שיש במקום דכן בשש"כ הגרש"ז וכתב לשכחה, חיישינן לא טמוע לזמן בכיסו,

 בכיסו(, ימשמש העירוב מן לצאת יבוא ואם העירוב, מן לצאת רגיל כשאין להניח יכול

 חשיכה עם אבל לחשיכה, בסמוך דוקא היינו גזרו שלא בבגדו בתחוב דאף א"הגר ודעת

 חנניא דברי את פירש וכך גזרו, עורו(שי נתבאר ולא המ"ב כ"כ לשקיעה, סמוך )היינו

 היה אם שאף ואף ,כוגמורה חובה שהוא חשיכה", עם ע"ש בבגדו למשמש אדם "חייב

 את יישב )ולפ"ז גזרו חשיכה שעם למשמש חייב מקום מכל חייב, היה לא בשבת יוצא

 ודכיר, בהם למשמש שחייב בתפילין הטעם את הפוסקים העתיקו מדוע י"הב קושית

 אף להתיר דבאו פטור, בשבת והלובשן מלבוש דרך שהם בתפילין גזרי' לא ה"אבל והרי

 דבתפילין כתב והב"ח מותרין. הזה הטעם מן ובתפילין דוכתא, בכל שאסור חשיכה עם

 ברה"ר(. אמות ד' לאמטויי ואתי מרישא להו ושקיל לנקביו שיצטרך לחוש יש

* 

 הנר לאור ההגדה קריאת היתר

 פסח. לבלי ההגדה קריאת א[

 ]בהל' מהרי"ל ודעת בשבת, כשחל הנר לאור ההגדה לקרות שרי אי דנו בפוסקים הנה

 מ[."ר סי' א"]ח הרשב"א וכ"כ שומר, עם אלא בה, כשרגיל אף לאסור פסח[

 הגדה מצות תבטל א"כ נחמיר דאם - א' טעמים, ומג' להיתר ל"משבה הביא י"והב

 ועיקר "שהואיל המאירי כ")וכ שומרו עמו אקור שאין חבירו – ב' יטה. שמא ספק משום

 והוי לקורא", או לקוראים נשואות עיניהם השולחן בני כל לשאול אלא אינן אלו עניינים

 קצת. בפיו שגורה תהא שלא הארץ עם דאין - ג' כשומר(,

 שומר וא' ביחד קוראין כשכמה אלא הותר לא הב' דלטעם הטעמים, ג' בין מ"נפ ואיכא

 אסור. יהיה כולם את נחמיר ואם בפיו. ששגור למי אלא הותר לא הג' לטעםו חבירו, על

 דמצות שרי, בפיו שגורה הגדה אין אם דגם שכתב סגי, הא' דבטעם חידש ג"בפמ אמנם

 ]בס"ק המ"ב וכ"כ הגדה. מצות תיבטל דלא הא' הטעם משום דכונתו ומשמע הוא, עשה

 אדם שום שם לו ואין סידור, בלי כלל בפיו שגור ואין מעולם, למד שלא "ע"ה יז[

 הגדה מצות לבטל שלא להקל דיש ג"כ אפשר מ"מ יטה, שלא עליו דעתו שיתן שיבקשהו

 שמי לברהמ"ז, מזה שלמד מי )וראיתי שמן". של נר רק לו אין אפילו התורה, מן שהוא

                                                

 
 אמנם מלשון הטוש''ע מוכח דליכא חיוב למשמש, שכתבו רק 'מצוה למשמש'. כו
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 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצועמוד 

 ברכת של ראשונה ברכה לקרוא לו להתיר אפשר פ,"בע ברהמ"ז לקרוא יודע שאינו

 ח[(."]חש כזמדאורייתא הדעות לכל שהיא ,המזון

 ואנן מצוה, ביטול במקום בה שהקלו זו גזירה שנא מאי אלימתא, קושיא להקשות ויש

 ומגילה, ולולב בשופר כגון מצוה, ביטול במקום גם גזירתם שהעמידו מקומות בכמה ל"קי

 כשחל ההגדה ותמצ ביטלו לא כאן ט"ומ בקי, לשאינו חיישי' מ"מ בקיאין דרובא ג"ואע

 נטה ומשו"ה ל"ז, סי' ג"ח שלום דברי ת"בשו בזה שעמד )וראיתי בקי, שאינו משום בשבת

 שהקשה השולחן' ב'זה וע"ע והמאירי, בתשובה הרשב"א מדברי כדמשמע להחמיר

 טעמא(. האי ש"ל בקידוש ת"מה ההגדה ח"יד שיוצא דלהסוברים

 .מקומות משאר זו בגזירה יותר הקלו האם ב[

 נחשב שבות בכל דבעלמא שבותין, משאר שונה זו דגזירה לומר שרצה מי וראיתי

 שבת, לחלל מומר נחשב ע"ז דהעובר אמרו ואף גוונא, בכל שבת וחילול איסור למעשה

 לעיל הטייה)והבאנו לידי יבוא שלא תקנה תיקנו אלא גמורה, גזירה אמרו לא כאן אבל

 לומר רחוק ולא עיצה", "דרך שנאמר במחטו, החייט יצא שלא הגזירה על המאירי לשון

 תיבטל "שלא שכתב ל"השבה מלשון לזה וסמך המשנה( שבהמשך זו תקנה על גם דקאי

 גזירה, ודאי ולא יטה שמא ספק נחשב למה ולכאו' ",יטה שמא ספק משום הגדה מצות

 הטייה. ספק רק בעצם גזירה זה שאין ש"את ל"להנ אבל

 והא"ר והט"ז ח"הב מדברי ראשית בזה, חילקו שלא מוכח יםהפוסק מדברי לכאו' אבל

 שונים, באופנים וביארו הקוראים ובשניים חשוב באדם התירו ט"מ זה בדבר שהתקשו

 ל"מהרי שהביא ]סק"ה[ המג"א מדברי מוכח וכן שונה. גזירה זו שכאן חילקו ולא

 יזכירנו זמורה תוךלח בא דאם בהמה גבי על לרכוב מותרים שנים יהיו כן דאם שהקשה

 שישב קודם זמורה יחתוך שמא דגזרינן תי' ל")דבמהרי תירוצים כו"כ בזה ונאמרו אחר,

 דדוקא או חבירו, על לבו שם א"כ שאין ענינים כב' דהוי משום תי' א"והמג הסוס, על

 דהטיית תי' ובעול"ש לא, דרשות במילי אבל בשנים, התירו מצוה לצורך שהוא בקריאה

 לחוש יש הזמורה בחתיכת כאן אבל ביחד, שניהם שיטו למיחש וליכא בחד סגי הנר

 הבינו דלא כולם מדברי מוכח פ"ועכ שבת(. שהוא ישכחו ושניהם ביחד הזמורה שיחתכו

 הגזירות. אלו בין חילוק

 ברמב"ם, שנתבאר השבותין כל בכלל ונקדים אחר, ומטעם הדברים לקיים דיש אלא

 מלאכה שאינן מדברים אפילו תשבות בתורה "נאמר א["ה א"]פכ ם"הרמב כתב שהנה

 אסורים דברים מהן שבות, משום חכמים שאסרו הן הרבה ודברים מהן, לשבות חייב

 סקילה". איסור מהן יבוא שמא גזרה אסורים דברים ומהן למלאכות, דומים שהן מפני

 מ"המ שביאר מו)וכ 'תשבות' בדין מקורם חכמים גזירות דכל מבואר דבריו בריש והנה

 אח"כ שהוסיף ממה אמנם אסמכתא(, דהוי העיקר[ שהוא מ"הלח וכתב הב', ]באופן

                                                

 
עיקרה וכתב שם דמסתמא אף בכל הארבע ברכות אפשר להקל, דהרי אף הגדה אין כולה מדאורייתא, אלא  כז

 מדאורייתא, ומ"מ משמע מהמשנ"ב שמותר לקרוא את כולה, וא"כ ה"ה הכא.



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב יחיאל אומן, מח"ס הקריאה והקדושה
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצזעמוד 

 לאיסור לבוא שעלול משום או למלאכה דומה משום רק היא הגזירה דסיבת נראה

 סקילה.

 יהיה שלא השבת יום להבדיל היה בשבותין הכללי הענין דאמנם בזה, הביאור אבל

 לבוא עלול או למלאכה כשדומה ורק גזירות, לגזור סיבה ואינ לבד זה טעם אבל כחול,

 השבת. מדיני לחלק ועשאוהו כשבות החשיבוהו אזי לגזור, סיבה בו שיש למלאכה

 היה לא השבותין שבלי השביתה, ענין על בנוי אכן חז"ל גזירות דיסוד מבואר, ונמצא

 היתה בפועל רהשהגזי אף 'שבות'(, בלשון נקרא ה"משו בשבת)ואולי השביתה ניכר

 מלאכה. צד במקום

 דרבנן, לדינא ועשאוהו בה שגזרו אחר יטה, שמא מחשש רק שהיא כזו גזירה גם ולפ"ז

 דשביתה, הענין בעיקר גם חילוק נמצא שאם אלאבו. להקל ואין השבותין ככל נחשב

 משאר יותר בו שהקלו הטעם להבין נוכל הגזירות, משאר זו גזירה יותר קיל בזה שגם

 ות.מקומ

 שהם בתשמישים מיירי יטה שמא גזירת שהרי החילוק, מאוד מובן בסברא ולכאורה

 לגזור טעם שיש לומר א"א ובודאי שבת, בליל תורה ולימוד שבת וכבוד עונג צרכי כולם

 שאין אופן בכל הקלו ה"ומשו שהחמירו, הוא החשש משום רק וע"כ עצמו, משום בזה

 שמצאו כיון ולכן עצמם, מצד חול דברי שהם ילן,בא ועליה ברכיבה כ"משא החשש. את

 לגמרי. בהם גזרו איסור צד בהם

 דבקריאה הגזירות בין שחילק המג"א דברי על המחצה"ש, בדברי מבוארים והדברים

 לדבר שהם באילן ועליה ברכיבה כ"משא מצוה, מקום שנחשב כיון בשניים התירו

 לולב להביא כגון דמצוה, לרכיבה ירנת ברכיבה גם דא"כ התו"ש קושית והביא הרשות,

 לן פלג מאן וא"כ רשות, קריאת שאסרו מצאנו לא בקריאה גם ומאידך וכדומה, ושופר

 הקריאות דרוב כיון התירו שבקריאה פשוט, ביניהם דהחילוק המחצה"שותי' הגזירות. בין

 האי משום אסור, דבאמת דרשות קריאה ימצא דלפעמים גב על ואף מצוה, דבר הן

 הוא ברכיבה כן שאין מה פלוג, לא משום דמצוה קריאה נאסר לא דרשות עוטאמי

 גם דמצוה, רכיבה יקרה לפעמים ואם דאסורים, הרשות לדבר הן הרכיבות דרוב להיפך,

 פלוג. לא משום אסור כן

 לגרום עלולה בעצמה שהמצוה במקום דדוקא ג,"הפמ על הקושיא ליישב אפשר ועוד

 ביטלוה לא הנר, לאור לעיון קשורה אינה עצמה שהמצוה ןכא אבל החמירו, לאיסור

 שמא כ"ג מצה מצות יבטלו וכי בעצמך הגע הנר, לאור לקרוא שיצטרכו אותם משום

 לחשש. המצוה עיקר בין קשר שאין פשיטא הנר, לאור לו הנצרכות המצות לברור יצטרך

* 

 

 

 



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב אריה גלינסקי מח"ס בירורים וביאורים
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצחעמוד 

 וביאורים בירורים מח"ס גלינסקי אריה הרב

 שבת מסכת

 ב. דף

 נקיט, ההוה דדבר מפרש ור"ת דיציאות, המשנה עם התחיל למה הקשו יציאות ד"התו

 ]ובאמת שכיח אינו לא"ה אי אבל שכיח זה שאז ריבוא ס' שאי"צ נאמר אם רק זה לכאו'

 ובמשכנו"י בזה, מש"כ ס"ז שמה בסי' בביאוה"ל יעוי' בזה ר"ת שיטת כ"כ ברור אינו

 אמנם בשבתו[ שבת הלכות בספר בזה שציין מה י'ויעו גדול, ויכוח בזה יש אפרים ובבית

 בשביל מספיק וזה שכיח דבר הוא הוצאה איסור שיש דהיכן התו' דברי דביאור יתכן

 וצ"ע. שכיח, שיחשב

* 

 החייט יצא לא משום השבת יציאות דשנה התו' כתבו השלישי בתי' הנ"ל בדיבור בתו'

 משום וכו' לכובס כלים תניןנו אין משום המלבן תני דלא והא לחשכה סמוך במחטו

 במשנה מבואר הוצאה עכ"פ דהא בזה הכוונה קצת צ"ב היא, גרועה מלאכה דהוצאה

 ומי מלאכות שהם דברים שאר על ידע מהיכן המשנה יודע שאינו ומי מלאכה, שהיא

 כלפי לומר שייך היא גרועה מלאכה דהוצאה והא הוצאה, על גם יודע המשנה שיודע

 במשכן, יהיו שהתולדות שצריך או בתו', בהמשך כמבואר פסוקים שני לזה דצריך מה

 אליבא נכון שהוא אחר אבל מלאכה, שזה לזה מקור צריך דאמת שאליבא בזה שהיסוד

 מלאכות שאר דגם מלאכות לשאר הוצאה מלאכת בין הבדל אין לאנשים לכאו' דאמת,

 דהלכות המשנה ובלכת דצריך מ"ש וא"כ מהמשנה, יודעים הוצאה וגם מהמשנה יודעים

 וצ"ע, הקדמה אי"צ אחרות ולמלאכות היא גרועה מלאכה כי יצא לא משום הוצאה

 אבל מלבן איסור שיש בעצמה הזאת המשנה מתוך יבינו דאנשים התו' כוונת וכנראה

 צ"ע ולכאו' וצ"ע, איסורו מפורש יהיה לא אם יבינו לא אנשים היא דגרועה כיון הוצאה

 נכתבנה והיכן אחת תיבה דהוא המלבן לשנות שייך דאין יטותבפש התו' תירצו לא למה

 יש כה שבין השבת ביציאות משא"כ מקום, לזה אין אולי ג"כ לבד חייב המלבן ולכתוב

 טעם שיבינו כדי החייט יצא לא לפני דייקא מקום לה יש הדין בפרטי שלימה משנה לנו

 וצ"ע. וק"ל האיסור

* 

 הוצאה מלאכת ודוביס היא גרועה מלאכה דהוצאת בהא

 לרשות הרבים מרשות מוציא לי דמה היא גרועה מלאכה דהוצאה בעה"ב פשט תוד"ה

 ]והוא חילוק אין שבאמת הכוונה אין וכו', היחיד לרשות היחיד מרשות לי מה היחיד

 מקום בשום מצינו שלא דבר שהוא ע"ב מד בפסחים וחלב בשר גבי שמוזכר חידוש כעין

 יומא כולי תרי שאי ייתכן איך קושי בזה דיש מחודש, דבר באמת שהוא שהכוונה אחר,

 בין לחלק טעם אין בסברא דבאמת חידוש שהוא נפרש כאן וה"ה אסור, מבשל ואי שרי

 ולכן הוא שגזה"כ רק היחיד לרשות היחיד מרשות לבין היחיד לרשות הרבים רשות



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב אריה גלינסקי מח"ס בירורים וביאורים
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 קצטעמוד 

 אע"פ התו' תכוונ אינו שזה בהכרח אבל חידוש, היא כי היא גרועה מלאכה הוצאה

 בהכרח אבל חידוש בגדר היא שהוצאה כנ"ל שהכוונה נראה היה הלשון פשטות שאולי

 וכו' הרבים' לרשות מרה"י אלא קעביד, מאי לרה"י 'מרה"י אמרו ע"ב מט דלקמן אינו[ זה

 הדיבור בסוף בתו' מזה ויותר לרה"י, למרה"ר לרה"י רה"י בין הבדל דיש להדיא מבואר

 שהוא דבר כל על רק שחייב אומרים היינו במשכן היתה הוצאהש דלולא כתבו הזה

 של חשיבות איזה בעצם לה יש דהוצאה ומבואר הוצאה, כמו גמורה למלאכה דומה

 מרשות לי מה היחיד לרשות הרבים מרשות מוציא לי מה דסו"ס התו' כוונת רק מלאכה

 יותר קעביד אימ לרה"י מרה"ר גם עדין החילוק דאחרי היינו היחיד, לרשות היחיד

 וק"ל. גרועה מלאכה נחשב ולכן מאוד קל דההבדל לרה"ר, ממרה"ר

 למלאכה דומה והוא חשיבות לזה שיש שמבואר הנ"ל התו' לשון צ"ב אכתי ואמנם

 הוצאה והלא דברים, שאר לעניין מלאכה גדר מזה לומדים ממילא שהיינו כדי עד גמורה

 לכל לומדים שהיינו לומר ייתכן איךו מלאכה שם לה אין ומסברא היא גרועה מלאכה

 נחשב דבוודאי בזה הביאור הנראה כפי אמנם גמורה, למלאכה דומה שהוא בזה כיוצא

 דעכ"פ ולהיפך היחיד לרשות הרבים מרשות החפץ שמביא בזה מלאכה פעולת כאן

 כמלאכה, ע"ז להסתכל שייך ובאמת למקום ממקום זז שהחפץ חשוב דבר כאן נעשה

 ]לולא בזה כיוצא דברים לשאר מזה ולומדים כמלאכה ע"ז מסתכלים שאנו הטעם אבל

 מחמת רק מלאכה, שזה בסברא פשוט שבאמת מחמת לא הוא במשכן[ היה שזה זה

 תעשו לא נאמר בפסוק דהרי שבת איסור מלאכת חשיבות בו לתלות אחר דבר לנו שאין

 ונלמד כמלאכה ע"ז נסתכל בהכרח ולכן מלאכה, הוא הנאסר דהדבר וע"כ מלאכה, כל

 דבר הוא כמלאכה לזה שמתייחסים הדבר עצם סוף סוף אבל בזה, כיוצא לכל מזה

 דווקא דאולי מיוחד פסוק צריך דבר כל ולכן וכו', לרה"י מרשה"ר לי דמה מאוד מחודש

 חשיבות בו יש זה אופן דווקא להיפך או לרה"י[ מרה"ר ]היינו המלאכה של הזה האופן

 מלאכה, הוא הגדר ולכאו' נכתב, שהוא אחר רק מלאכה מסברא זה דבר אין כי והיינו

 לו אין עצמו מצד הוא אבל בו, לכיוצא מזה שנלמד עד שבזה המלאכה להבין שייך

 צע"ק. ועדיין ודו"ק מלאכה של חשיבות מסברא

 בגוף כלום נשתנה לא כי גרועה מלאכה דהוצאה הטעם לפרש מקום יש הדבר ובעצם

 עצמו בו לא אבל למקום ממקום שעבר במקומו דהיינו לו חיצוני בדבר רק הדבר

 דא"כ כוונתם שזה משמע לא לכאו' התו' בלשון אבל כן[, מבואר שבמאירי ]וכמדומה

 עצם חידוש שהוא משמע לרה"י מרה"י לי מה לרה"י מרה"ר לי למה שייכות לו אין

 אבל החפץ בגוף יצירה שאין רק ולא מסברא יצירה שום כאן ואין מלאכה שזה הדבר

 וצ"ע, עצמו החפץ כלפי וכו' לי מה והכוונה התו' בדברי כן ולפרש לדחות יש אולי

 לא, לרה"ר ומרה"י להוציא מותר ברה"י כבד שמשא הוא דחידוש הלשון ]וברמב"ן

 הטרחא עיקר שבדר"כ וכיון תורה חילקה לא רק טרחא היא המלאכה דגדר קצת ומשמע

 בדבר קולא מצינו כי באמת חידוש הוא ולכן "גבכה רק אסור לכן לרשות מרשות היא

 וק"ל כ"כ כן משמע אין בתו' אבל וכנ"ל, הוא חידוש בחלב בשר ע"ד איסור להיות הראוי

 וצ"ע[



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב אריה גלינסקי מח"ס בירורים וביאורים
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 רעמוד 

 המלאכה חשיבות ומה המלאכה הגדרת באמת מהי לבאר יש הוצאה מלאכת ובעיקר

 התו' וןמלש שהזכרנו למה ובפרט היא, מלאכה עכ"פ הוא, גרועה שמלאכה ]אף בזה

 שנעשה היא המלאכה דגדר אפ"ל והיה נתבאר[, ולעיל גמורה למלאכה דומה שהיא

 שייך מה דא"כ אינו זה אבל לשינוי, נחשב עצמו וזה למקום ממקום שעבר בחפץ שינוי

 שמקרב היא המלאכה דגדר נראה לכן ללהיפך, היחיד לרשות הרבים מרשות בין לחלק

 רק לשימוש, הדבר את שמכין בעלמא מלאכה נייןע שזהו לשימוש ראוי להיות החפץ את

 ]ולכן שימושו למקום שמקרבו ע"י הוא וכאן בהדבר תיקון של מעשה ע"י הוא בדר"כ

 קירבו לרה"י מרה"י דגם לרה"י מרה"י לי מה לרה"י מרה"ר לי מה של סברא יש בעצם

 ורה"י ברה"ר משא"כ מהותי שינוי כאן דאין נחשב זה אין אעפ"כ רק שימושו למקום

 זהו אבל כנ"ל היא גרועה מלאכה ועכ"פ אחרים, הם שהשימושים אחר למקום שמביאו

 לבחוץ, הראויים דברים צריך שהוא בחוץ עומד של הוצאה יש ולכן המלאכה[ גדר

 והכנסה אצלו, לשימוש דברים שמכין עניין הוא הוצאה והכנסה, הוצאה יש ואצלו

 ההכנסה שאצלו בפנים העומד בעה"ב אצל ולהיפך אצלו, משימוש הדברים שמבטל

 דאולי אחד כל על פסוק צריך ולכן להיפך, והוצאה לשימוש הדברים הכנת היא לרה"י

 חשיבות, לזה יש הרגיל השימוש מקום שזה היחיד ברשות לשימוש דברים הכנת רק

 ברשות לשימוש דברים להכין הוא והרבותא חשיבות כ"כ לזה אין שם להיפך ואולי

 היא גרועה דמלאכה כיון פסוקים ב' דצריך מובן לכן רגיל, תשמיש מקום ושאינ הרבים

 גבי שכתבנו ]ומה בזה לבאר לכאו' נראה כן לשימוש שמכינו מה היא המלאכה וכל

 ראוי יהיה שלא שעושה מה הוא המלאכה שעניין דבעה"ב והוצאה דעני הכנסה

 יש מזה שההיפך בנין לש דבר בכל שכ"ה ומבואר וסותר דמכבה דומיא היינו לשימוש,

 דהכנסה שאמרו ממה להעיר מקום יש ואמנם שבו, ההיפך בגלל מלאכה חשיבות לזה

 ייתכן אבל אחרת, מלאכה עניין הוא דהלא פשוטה כ"כ סברא אינו ולהנ"ל הוא סברא

 בגלל מלאכה הוא מזה ההיפך דבר איזה ויוצר הבונה דבר שכל סברא עצמו שזה

 דבעה"ב והוצאה דעני בהכנסה דגם יל"פ בזה להתעקש הנרצ ואם וצ"ע, שבו הסתירה

 פסוק אי"צ עצמו לזה למה א"כ אבל השני, במקום לשימוש הכנה הוא המלאכה גדר

 בזה[. וצע"ק מהוצאה הכנסה ה"ה מהשני אחד ללמוד א"א ודבעה"ב דעני דאם נוסף

 ה"ימר הוא כי הושטה תולדות, הם וזריקה דהושטה העמוד בסוף בתו' מבואר והנה

 אינו לכן מקום סוג באותו היינו ראוי להיות של עניין אותו שהוא להנ"ל מובן וזה לרה"י

 ועל הנ"ל, דברים אין ששם רה"ר דרך ועבר אחר במקום דהוא תולדה הוא ועכ"פ אב,

 שהמלאכה לכאו' מזה ומשמע להנ"ל וצ"ב ביד להולכה דומה אינו כי התו' כתבו זריקה

 אחרת היא בפועל המלאכה צורת עכ"פ כי בדוחק י"ל אוליו וצ"ע, ההוצאה בעצם היא

 בזה. וצ"ע תולדה כן עכ"פ הוא ולכן דבר אותו הוא המלאכה שעיקר אע"פ אב אינו לכן

 משכב"ז[. ובחת"ס, ברמב"ן, ]ויעוי'

* 

 ג. דף



 

 הארות במסכת שבת –אספקלריא לדף היומי 

 הרב אריה גלינסקי מח"ס בירורים וביאורים
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 ראעמוד 

 אדעתיה לאו דילמא אחריתי במסכתא תשייליה לא מסכתא בהא רבי קאי 'כי בגמ'

 קצת תימה הוא', שינויא דלאו שינויא לך דמשני כספתיה הוא הרב גברא דרבי לאו דאי

 שינויא דלאו שינויא לך שמשני חשש יש אם הרי ש"כספתיה", בכך רק הוא הפגם דאטו

 חמור יותר הוא שכספתיה כך על דהלשש וצ"ל ההלכה, בעצם מכשול מזה להיות יכול

 עניינו. בעצם

* 

 ד. דף

 לידי שיבוא קודם לרדותה לו התירו בתנור פת ביקהד אביי בר ביבי רב בעי 'גופא בגמ'

 בשוגג אילימא דמי היכי לרבינא אביי בר אחא רב ליה אמר התירו, לא או חטאת חיוב

 חייבי כל והתנן מחייב מי ואידכר דאיהדר לאו ואלא התירו, למאן ליה אידכר ולא

 בכך דמה מאוד, צ"ב הגמ' דברי שגגה' וסופן שגגה תחלתן שתהא עד חייבין אינן חטאות

 והלא החטאת, דמי את ממנו לחסוך כדי הוא לרדות ההיתר ואטו חטאת חיוב דאין

 פשוט הלא וא"כ איסור, מעשה כאן יהא שלא כדי הוא להתיר דהצד פשוט וודאי לכאו'

 חמור יותר הוא האיסור להיפך אדרבא רק איסור מעשה פחות אין ואידכר דבאהדר

 איסור לידי דלישני כאן התו' בקו' נכלל הוא אולי אמת]וב וצע"ג בחטאת, מתכפר שאינו

 כך סקילה איסור לידי שענו שכמו רק ולא הגמ' דברי עצם צ"ב באמת אבל חטאת, חיוב

 כן ליישב יש עכ"פ רק מובנים הגמ' דדברי מהתו' ונראה חטאת, איסור לידי ליישב יש

 איסור כלפי י"ל י'ת אותו רק סקילה איסור דהיינו אחרת באוקימתא להעמיד ואי"צ

 להתיר עניין שיש לכאו' משמעות ויש וכנ"ל מאוד צ"ב עצמה הגמ' דברי ובאמת חטאת,

 מאוד[. צ"ב וזה חטאת חיוב במקום דווקא

* 

 ה. דף

 כגון הונא דרב בריה חייא רבי אמר וליכא ארבעה, מקום גבי מעל עקירה בעינן 'והא

 הכא משופע בכותל רבא כדאמר נח, לא והא נמי כותל גבי על הכותל, גבי מעל שקלט

 למה דמי ]ולא נח שלא למקשן מהיכ"ת דלכאו' קצת צ"ב הגמ' לשון משופע', בכותל נמי

 טפחים לי' שהגיע במשנה מפורש ששם בספר, קורא דהיה המשנה על כן שהקשו

 המקשן קו' דעיקר ונראה נח[, שלא מהיכ"ת כאן אבל נח שלא אע"פ משמע התחתונים,

 שלא אלא קושייתו, לבאר שהמשיך וכפי הנחה חשיבי לא הכותל ע"ג םשמי מצד הוא

 מקומות[. בכמה כה"ג ]ומצינו הקו' לבאר סיים

* 

 ו. דף

 יחיד דברי וכששומעין ליכתוב, ניתנה שלא מפני 'שהסתירוה סתרים מגילת רד"ה

 המגילה', את מסתירין - ישתכחו שלא אותן וכותבין המדרש, בבית נשנין שאינן חדשים

 כדי ואולי ישתכח, שלא כדי לכתוב מותר דכה"ג משמע שהרי ההסתרה בטעם ויל"ע
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 הכתיבה של זה מעניין כולם ידעו שלא רצו לכן הלכות לכתוב באיסור לזלזל יבואו שלא

 וק"ל. מסויים לצורך שזה יודעים ידעו שכן ואלו

* 

 ז. דף

 לא יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי נינהו, כרמלית לאו נמי כולהו אטו 'והכרמלית בגמ'

 רבים ביה דדחקי דזימנין גב על דאף הרבים, לרשות הסמוכה זוית לקרן אלא נצרכה

 זה מרומז היכן קצת יל"ע דמי', כרמלית כי תשמישתיה ניחא דלא כיון לגוה ועיילי

 מהותו עצם באמת כי ואולי סתמא, כרמלית בשם נקרא זה דווקא ולמה כרמלית, בתיבת

 עניינו מבחינת וגם כן הוא מקומו מבחינת גם כי היחיד", לרשות הרבים רשות "בין הוא

 וצ"ע. כרמלית, סתם נקרא וע"כ כן, הוא

* 

 ח. דף

 הרי"ף[ ]וכ"כ הדפנות עובי ללא טפחים ד' שצריך ר"ח דברי הביאו ו' רחבה תוד"ה

 למיתב דחזי מחמת ברוחב מצטרף כן ומחיצה גידוד בגבוה שמצטרף דכמו העירו והתו'

 האי בלא דאפילו קצת ומשמע לרוחב מצטרף דכן וכתב סתם ברא"ש ]והנה מידי, עלה

 בזה וצל"ע הטעם כל שזה לכאו' משמע דבגמ' קצת קשה זה אבל למיתב דחזי סברא

 מידי עלה למיתב דחזי דהא והרי"ף ר"ח בשיטת ליישב וייתכן כנ"ל[, ג"כ כוונתו ואולי

 שמה לומר סברא אין דאל"ה דברים יועל להניח באמת שעשוי בדבר רק סברא הוא

 בשימוש דרכו אין דהא ד' כרוחב לו חשיבות יתן בו ולהשתמש דבר עליו להניח שיכול

 משא"כ וגדר[ תל ]כמו דברים עליו ויניחו שיכסוהו זה עניין שייך בבור ולכן כלל, זה

 הוא הרי לזה ראוי שהוא דכל דסבי"ל צ"ל והתו' וק"ל, בזה דרכו אין כלי שהוא בכוורת

 וצ"ע. בכך דרכו כלי דגם דסבי"ל או מחשיבו

* 

 ט. דף

 דעצם נימא דלא קמ"ל ואולי בזה, קמ"ל מה יל"ע להסתפר, הספר, לפני ד"ה ברש"י

 רק דהאיסור אמר לכן גזירה, חדא וכולא יסתפר שמא עליה גזרו הספר לפני הישיבה

 להסתפר.

* 

 ממש נפרש דלא כוונתו ואולי בזה, כוונתו מה יל"ע למנחה, קודם למנחה, סמוך ברד"ה

 שעה חצי דהוא בסמוך רש"י כתב סמוך ושיעור מה, זמן לו קודם אפילו רק למנחה סמוך

 ערבי מריש לזה המקור ואולי קטנה[, במנחה וכיוצב"ז גדולה במנחה שבע ]מתחילת

 וק"ל. יעו"ש ומעלה ט' משעה בברייתא שם והלשון למנחה סמוך הלשון שג"כ פסחים

* 
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 פסחים בערבי רק לאכול דאסור פסחים ערבי בריש מהמשמעות הקשו ישב לא "התוד

 באיסור מהותי חילוק יש דהרי אפ"ל לכאו' דבריהם ולולי מנחה, בהתפלל דהתם ותירצו

 חשש שיש כזו בצורה דווקא הוא ולכן ימשך שמא האיסור ששם מנחה, לפני לאכול

 דהיינו בעלמא טעימה ולא סעודה, זהאי בעינן ועכ"פ גדולה סעודה רק וי"א ימשך שמא

 פסח בערב אבל לזה, מהני דשומר וייתכן הרבה, אפילו מזונות ותבשיל פת כביצה

 מזונות של תבשיל כגון טעימה גדר שהוא בדבר גם והאיסור לתאיבון שיאכל כדי האיסור

 דכאן בלשון מאוד מדוייק הוא ובאמת פסחים, בערבי שנסף מה וזה מהני, לא שומר וכן

 שהוא בצורה והיינו לאכול", "להיכנס הוא דהאיסור לאכול ולא וכו' אדם יכנס לא כתוב

 יאכל" "לא הוא האיסור פסחים בערבי אבל להימשך ויכול האכילה, לעניין נכנס

 כן תירצו לא למה קצת ויל"ע וכו' וטעימה שומר יועיל ולא האכילה בעצם דהאיסור

 התו'.

* 

 י. דף

 לבייהו, חליש קא הוה יומא, כולי בדינא יתבי הוו הונא רב רב ורבה חסדא 'רב בגמ'

 על תעלה וכי הערב, עד הבקר מן משה על העם ויעמד מדפתי רב בר חייא רב להו תנא

 דין שדן דיין כל לך לומר אלא נעשית, מתי תורתו כלו היום כל ודן יושב שמשה דעתך

 ברוך להקדוש שותף הנעש כאילו הכתוב עליו מעלה אחת שעה אפילו לאמיתו אמת

 אכן זהו אם דלכאו' נעשית", מתי "תורתו הגמ' קו' קצת צ"ב בראשית', במעשה הוא

 ומה ת"ת, מפניה נדחית וא"כ אחרים, ע"י לעשותה אפשר שאי מצוה הוא הרי מצוותו,

 ע"א[, ו בברכות ]כמבואר תורה היינו נמי דינא שהרי ובפרט נעשית, מתי תורתו הקו'

 וצ"ב. תורתו, נעשית צמוע בזה הרי וא"כ

* 

 הוא שפשוט דמשמע קצ"ב סעודה', זמן עד ששת רב אמר בדין יושבין מתי 'עד בגמ'

 הוא מתי לומר והו"ל אכילה לאחר דין ג"כ משכח"ל לכאו' והרי בבוקר, הוא הדין שזמן

 וצ"ב אכילה, קודם דייקא הוא הדין זמן שעיקר לכאו' ומשמע אכילה, דלאחר דין זמן

 צ"ע[. ואכתי ה' סי' סוף הקדשים כסף ]ויעוי'

* 

 וישב אדם יחזר לעולם רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא 'ואמר בגמ'

 שעוונתיה דכשם מועטין',צ"ב עונותיה קרובה שישיבתה שמתוך קרובה שישיבתה בעיר

 שאמנם מרובה זמן שישיבתה עיר להעדיף יש וא"כ מועטין, זכויותיה גם כך מועטין

 היא הראיה ]ובאמת וצ"ע מרובה, טובה ומדה רבים זכיותיה גם אבל רבים ונותיהעו

 וצ"ע[. מנ"ל, עיר בסתם אבל מזכויות עוונותמרובים היה ושם רשעים שהיו מהצוער

* 
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 יא. דף

 דיו הימים כל יהיו אם רב אמר גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא 'ואמר בגמ'

 של חללה לכתוב מספיקים אין לבלרין אדם בני לוכ יריעות ושמים קולמוסים ואגמים

 יל"ע חקר', אין מלכים ולב לעמק וארץ לרום שמים משרשיא רב אמר קראה מאי רשות

 הטבע, בדרך זה אין שבאמת לומר בזה הכוונה ואולי בזה, להשמיענו חז"ל באו מה

 אינו בותםומחש ליבם עניין כל כי ה' ביד ושרים מלכים לב שיהיה שמוכרח מובן וממילא

 צ"ע. ואכתי הטבע, בדרך להיות יכול

* 

 שמוטץ אליהו הרב

 למרחץ" אדם יכנס "לא ע"ב: ט שבת היומי בדף היום 

 למרחץ... כניסה לאסור קול היום נשמע שבדיוק ומעניין
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 פרק כ' "לתהות על הקנקן"
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 סיפור

 מהעבר מפעים, היסטורי סיפור – ההפיכה" "מתוך

 וינשטוק חיים חנוך הרב / רחוק הלא
 הסכמות וקיבל תשנ"ז בשנת בארה"ב הספר את כתב שמחברו ספר לע נסמכתי ]נ.ב.

 בשפה החסידיים הנעורים ולבנות לבני נכתב זה באמריקה. הרבנים מגדולי רחבות

 לתוכן[ אחראי לא אני מאד. רחב ספרותי עיבוד לזה ועשיתי האידית

 הקנקן" על "לתהות כ' פרק

 שייך להופכו רוצה אחד גוף ,פינקלשטיין שלום בחיים אוחזים גופים שני תקציר:

 להיפרד בו לוחם השני הגוף ואילו לגאולה, המהפכני מתהליך חלק שיהיה כדי אליהם,

 המשחיתים. מחבורת

 האם הזו, למטרה המשתלח השעיר להיות הופך לעתיד חמיו הויזמן יוסף משה רב

 של האידישקייט את וחס חלילה שמסכן בחתנו למאבק אותו לרתום במשימתם יצליחו

 ירושלים.

 הזו. המשימה סביב להתחולל שעתיד הקשה המאבק את לנו יגוללו הבאים הפרקים

 חילק יומו את גידיו. ושס"ה אבריו ברמ"ח היה חסיד, קרלינער גלויברמאן, שמואל רב

 קרלין, חסידי של הכנסת בבית ערך היום של הראשון חציו את שווים, לא חלקים לשני

 בסכנת להעמידו הייתה שיכולה קרה מקווה לאחר למדי, הסוער יומו החל השכם מבקר

 שחקים למרומי עד מגיעה הקרלינערס של )תפילתם התפילה באש להתחמם עבר חיים

 כולם החזן, את חש לא בעולם מקום בכל שלהם המדרש לבית שנכנס מי רמקול, ללא

 מותיעצ כל בבחינת ה"ברען" בשיא במילה מילה נאמרת התפילה כשכל אחת" "חטיבה

 תאמרנה(

 את ללמוד יושב הוא חיל, אל מחיל ילכו לרגע, נח אינו הוא כמים, לבך שפכי לאחר

 הש"ס סדר לפי גמרא דף ולאחריו יומי, החלק את לישראל" ב"חק תחילה יומו, סדר

 כל שליש, בבכיות כ"ז יום אותו של התהילים פרקי אמירת סדר את יש לאח"ז ומדרשים.

 פת ללא המאוחרות הצהרים לשעות עד ר"ת של ותפילין בטלית מעוטר כשהוא זה

 הטלית והלימוד התפילה לאחר וסוכר. חלב ללא טורקי קפה כוסות כמה מלבד שחרית,

 זיעה. מרוב הייתה סחוטה טלית( א'טערקישע בשם )הידועה שלו העבה

 לחמו את להרוויח יצא קצרה, ומנוחה בקר/צהרים ארוחת לאחר היום של השני בחציו

 לממוצע, ומעבר מעל ידע שטח בכל תחום. בכל כמעט כ"כולבויניק" שימש הוא שר.ביו

 נפש. לכל סביר ובמחיר הלקוח רצון לשביעות תהיה שעבודתו עליו לסמוך היה ניתן

 מאות ככספת, סגור בפה ניחן הוא מוחלטת, סודיות הייתה, שלו המעלות מעלת אבל

 בתרייתא לזיבולא עד אצלו שמור הכל חד,א סוד ממנו דלף לא ומעולם אליו עברו סודות

 סודות כמה מוציא היה אם כי אמר ביין לבו כטוב הפורים משתה באמצע אחת )פעם
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 לרב מאד התקרב האחרונות בשנים כפשוטו( אדמה רעידת הייתה העולם לחלל

 חשובים תפקידים בידיו הפקיד לבבו, וטהרת יסודיותו נאמנותו את בראותו וועלוויל,

 סטיה. בלי שיבצעם עליו וחזקה העניין לטובת שנצרכות פעולות מיני כל ביותר,

 לו יש כי הרב לו רמז בשבוע, שבוע כמדי רבו אל גלויבערמאן שמואל רב כשהגיע

 בני מטובי אחד על שמוטל חשד על פרקים בראשי לו סיפור הוא לבצע, חשוב תפקיד

 לערוך ממנו ביקש הוא המחתרות( לאנשי )הכוונה ה"יעניקע" אל שהסתפח הקהילה

 שלא בצורה הערב, בשעות 5 הנביאה חולדה שברחוב הבית סביב שקטים מעקבים

 הכסף דאגה, אל מכובד כסף יצריך התפקיד אם המקום, יושבי הם מי לו ולדווח תבלוט

 האחרונה. לפרוטה עד לו ישולם

 ביקשו החשוד הבית בסביבות לבית מבית עבר התפקיד, את קיבל שמואל שרב מרגע

 פסח לקראת לסייד שהחליט תושב לצרכיו, שענה בית מצא בס"ד סיוד, עבודות לעשות

 מעולה ממש היה הבית ביפו, בנו לבית להתפנות הסכים טוב מחיר שיקבל וכששמע

 ההולכים תנועת את לראות הוא יכול כך הרחוב, צידי שני אל השקיף הוא מבחינתו,

 ביום כבר שירצה, שעות באלו לעבוד היה יכול גם הוא העבודה, שעות במשך ושבים

 מקום או מוזנחת חורבה סתם זה האם היטב, ובחנו הבית על ושקף עמד הראשון

 את קלט הראשון במבט כבר הרבה, להתאמץ צריך היה לא הוא חשודים. לכינוסים

 חורבה, כמעט שנראה לבית למדי חסונה דלת שהציבו המקום בעלי של הגדולה הטעות

 אומר לא עוד זה אבל לעצמו, צחק שוטים, ממש הם כזו?! לדלת חורבה כהצרי מאימתי

 או המחתרות( מאנשי )קבוצה גרופע" "אונטערערדישע הם האם הבית, יושבי על כלום

 )נגררים( נאכשלעפערס

 בצורה מתאספים זה במקום כי בבירור שמואל רב ידע ומחקר, עבודה שבועיים לאחר

 לומר אפשר אי גם אך ניקים,-כל"ו להגדירם קשהש איש עשר כחמשה למדי, זהירה

 שמואל )רב זה מסוג אנשים שם נראו לא מעולם חתרניות, לפעילויות משמש שהמקום

 ושיגם בשיחם והבין השונות עבודותיו עקב ולח"י אצ"ל אנשי של רצינית קבוצה הכיר

 תוניםהנ על ענתה לא חבורה אותה אוהד, רק ומיהו פעיל הוא מי להבחין ידע הוא

 הללו(.

 "קירוב במטרת היו שנגועים ומשיחיסטיים תימהוניים מיני כל היו הנכנסים אלו

 האחרים, בעידוד בעיקר אך באמצעים, לבחול בלי הניתנות, הדרכים בכל הגאולה"

 תימהוני יהודי לאור( מליכטמן שמו את )עיברת אור יוסף הייתה, שלו הראשית הראיה

 אחד שהוא כנראה למקום, נכנס ראהו יום בכל כמעט ם,במקו ביותר רציני שותף שהיה

 לחזור היה שיכול עד פה, על הכיר מתנגנת חסידית באידיש דרשותיו את הראשים.

 ישראל בבית המרכזי הכנסת בבית )כולל ברבים היה דורש הלה והפוך, ישר עליהם

 הדחוף רךהצו ועל צדקנו למשיח הציפיה על מעריב( במנחה שמואל ר' של תפילתו מקום

 לישועה. שיביאו מעשים לעשות
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 כרב בקנאים נוזף היה דלתתא" "אתערותא בלי דלעילא" "אתערותא שתהיה אפשר אי

 הישועה,. קץ לקירוב דבר עושים ולא רגל על רגל שיושבים על ודומיו, שמואל

 את בקדיש לומר ונהג יכול שרק מה להוסיף שאהב ברנדר יואל לר' לעג אחת לא

 משיחיה". קץ ב"ויקר הנוסח

 דיא אין אנ'האנט אריין נישט לייגסט דיא אז מאכסטי, משיחיה" "קץ "וואספארא

 ידך את מכניס אינך אם אמירה[ ]מלבד עושה אתה משיחיה קץ )איזה וואסער" קאלטע

 לו החזיר וכשהלה הגאולה(. קירוב לעשות אצבע נוקף אינך )כלומר הקרים המים לתוך

 בני את וללמד וקשת חץ ללמוד ידיו נשא לא מעולם וריםמדיב שחוץ אפיים אחת מנה

 דערנענטערין צו איך טוה וואס ווייסטי "וואס סתומות: במילים לו השיב מלחמה, ישראל

 רעדין ציא צייט דיא נישט נאך סיא הבחירה? בית בנין דעם צוגרייטן אום משיח דעם

 לא עדיין הבחירה, בית ניןוב המשיח את לקרב עושה אני מה יודע אתה )מה דעם" וועגין

 כך(. על לדבר הזמן הגיע

 את משנים שהם הבחין הוא שעות, ובאלו מתכנסים הם בהם הימים את מיפה הוא

 המקום בו בשבוע ג' יום מלבד דרשני[ אומרת זאת ]זהירות יחידים מגיעים וגם השעות

 מאד. מאוחרת בשעות מתכנסים הם אולי היום, שעות כל כמעט שומם

 יהיה, שלא מי יהיה צעיר, לבחור ראוי אינו המקום בזה"ל: לו אמר רבו אל כשהגיע

 גם קשר להם שיש יתכן הקץ, קירוב והוגי משיח הוזי תימהוניים יצורים שם מסתובבים

 הבדל אבל יש אחד. במישור פועלים הללו כי שיהיה, מתאים מאד המחתרות, אנשי עם

 ולא רעיון כאנשי יותר שמוגדרים אנשים רק מגיעים מקום באותו הקבוצות, בין גדול

 ולא הגאולה קירוב ענייני את רעיונית בצורה לומדים שהם לי נראה מלחמה, חוגרי

 אל להגיע קצרה הדרך שמשם חוששני אבל )נשק( "געווער" עם בפועל מתעסקים

 האפלים. המחוזות

 בהתעניינות. הרב שאל שם? ראית אנשים כמה

 לא לעולם מתוחכמים, מאד הם איש, עשר חמישהכ למנות הצלחתי הזמן "במשך

 ההולכים, לציבור חשופה שאינה הסמטה של השני מהצד מגיעים הם בקבוצות, יבואו

 ביאתם בעת אותם לראות יכולתי כך המקום, על טובה תצפית לי יש מלאכתי בשל

 לומדת קבוצה וכל במקום כינוסים כמה להם שיש כנראה יציאתם. בעת אף ופעמים

 לשמים עד זועק וזה עליהם לעלות יצליחו שלא כדי וחשאי ממודר נעשה הכל אחר, בזמן

 משם". תצמחנה לא שטובות

 באגביות. הרב שאל ביניהם? עשרה שמונה כבן צעיר בחור איזה ראית האם

 אין אבל הארבעים, עד העשרים שנות באמצע הם כולם כמעט ראיתי, לא יצור "כזה

 העשרה. בשנות אחד אפילו

 כמעט מגיע שלום חיים תיובתא, ולא ראיה לא כאן אין למעשה לעצמו, חשב הרב

 בו, ירגישו ושלא במקום ללמוד איך אחרת דרך לו אין כי בוקר לפנות בשעות רק בודאי



 

 סיפור היסטורי מפעים, מהעבר הלא רחוק / הרב חנוך חיים וינשטוק –"מתוך ההפיכה" 

 פרק כ' "לתהות על הקנקן"
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 רחעמוד 

 להגיע שמואל ר' את לבקש אפשר אי למקום, הוא מגיע העבותה החשיכה בחסות רק

 חשודים הם הנראה וכפי ללימוד שלו גזו הבני הם מי לדעת לו חשוב יותר כאלו, בשעות

 המחתרות חברי אל דרכו האם עמהם, שלו הקשר העמיק כמה עד השאלה למדי.

 מה לדעת אפשר איך שלהם. הלימוד בדרך רק בזה מתעניין לא כלל שהוא או סלולה,

 בפנים. נעשה מה ידע אם רק דרך אין שם? עושים הם באמת

 את לפרוץ לנסות תוכל "האם המו"צ: אותו שאל מתוח שקט של דקות כמה לאחר

 מתעסקים במה עמוק יותר מושג לקבל כדי אותה שפרצו ניכר יהיה שלא בצורה הדלת

 במקום?"

 ג' שביום לב שמתי אמנם זהירים, להיות מאד צריכים אבל יכולתי, כמיטב "אנסה

 זאת שבכל יתכן לדעת, אפשר אי אבל לגמרי, שומם שהמקום רבות שעות ישנן בשבוע

 על לעלות שעלול בפנים מישהו שם אין אם אדע איך עובד, שאיני בשעות לשם מגיעים

 לי יש יתברך, למענו חמורים דברים לעשות מסוגלים הם וירחם, יחוס השם ואז זהותי

 כך שגם האומללה שתחי' ו"לאלמנתי" להם ידאג ומי חיתנתי לא שעוד ילדים עשרה

 מסתדרת". היא בקושי

 מגיעות, שידיך כמה עד בזהירות המוטל את תעשה מידי, מסובך הנושא את תקח "אל

 הרפה". קל, במשהו אפילו אותך לסכן וחס חלילה עלול שהעניין תראה אם

 הגיע הוא שעות, לא בשעות נוסף מעקב עשה הוא דבריו, את אימץ שמואל רב

 תהעושו הנפשות את הכיר הוא במקום, אינו איש ג' ביום כי בהשערתו שצדק למסקנא

 משקיף בדירה בילה שעות שלוש ניסים, על סמך לא אך הגיעו, לא הלילה שכולם וראה

 יומו זה שמא ומפחד, מקור רועד כשגופו שהשיג, צבאית משקפת עם נסתר ממקום

 אלו שעות של ברדיוס שיגיע איש שאין משוכנע שהיה לאחר רק אדמות, עלי האחרון

 בדלת. לטפל נפנה

 את לסלק הצליח הוא המקצועיות, ידיו מול עמדה לא לאב למדי, חסונה היה הדלת

 בכל שמא כולו, רועד נכנס הוא לרווחה, נפתחה הדלת מהם, באחד לפגוע בלי הבריחים

 כדי הרבה להתאמץ צריך היה לא הוא לשווא, היה חששו אך במקום, מישהו מצוי זאת

 מסובכים נעוליםבמ שמצוידת ביותר חסונה דלת מולו נעמדת מטרים שני שכעבור לגלות

 פנימה. לחדור מקצועי פורץ על מקשים הם גורדי" "קשר כמו מנעול גבי על מנעול ביותר

 שצריך מקום בכך, לו די אבל לפרוץ, כזו דלת ניסה לא מעולם לאחוריו, נרתע שמואל ר'

 דרשני. לשמים עד זועק נידח כך כל ובמקום סגירות בכאלו סגור להיות

 ביקור. שם שעשה לאיש ניכר יהיה שלא למקומה הדלת את והחזיר לאחוריו חזר הוא

 הדלת משקוף על קטנה מטבע הניחו הם ביותר, זהירים היו המקום אנשי כי ידע לא אבל

 תעלם המטבע תהיה שלא סיבה מאיזו יכנס שלומם מאנשי שאינו אדם שאם לוודא כדי

 ביקור.ה על ידעו במקום עקיבות ישאיר לא אם גם נסתר, חריץ איזה בתוך
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 מראש. למעלה עד חשוד המקום משמעיות, החד במסקנותיו המו"צ את עדכן למחרת

 עליו זה ממקום בשלום שיוצא הטוען וכל זה במקום לחפש מה שלומנו מאנשי לאחד אין

 הראיה.

* 

 את עצום במתח ימים אותם בכל שהיה יוסף משה לרב להודיע שלח וועוויל רב

 הממצאים.

 עדיין מאד, מסוכנת כת של ברשת נלכד עלינו לא שלום יםחי שלך, בחשדות "צדקת

 וגם כתער חד בשכל ניחן שלום חיים כי אליו, חדרה ההשפעה כמה עד מושג לנו אין

 משנה עתה צריכים אבל בשל, כפרי בידיהם שיפול לי נראה לא לפיכך מאד, בריא

 בנך עם ביחד ילשיעורי שישי ליל בכל מגיע הוא הלא מעתה, אותו אבדוק אני זהירות,

 חלילה באם החמיץ, וחס חלילה אם לגלות שלי בדרכים לרחרח אנסה זלמן, אפרים

 של הקשר את לנתק גלויות, לך אומר שהוא, בכל אפילו החמיץ והוא אירע מכל הגרוע

 עליו אין ב"ה נקי, זלמן אפרים בנך משכא" "מינות כי שלום, חיים עם זלמן אפרים

 צריכים מעלי, דלא אינשי במחיצת נראה לא גם הוא וזבות,כ דעות על שהם כל רינונים

 בקלות. שמדבק המשחיתה המינות בנגע יידבק שלא משמר, מכל עליו לשמור

 לבו. בנהמת יוסף משה רב זעק השידוך?" את לעזוב אז שאצטרך אומר זה "האם

 לא שלא עד מעמיקה, יותר דעת שיקול שטעון נוסף נושא כאן יש אמרתי, לא "זה

 לא עוד הם הכי בלאו כאלו, דרסטיים צעדים לעשות אין בפועל, תבשילו את דיחהק

 עד יחד, לחתנם אפשר שאי ספק אין אבל תחי', בתך על רעה השפעה תהיה ולא נשואים

 הפושעת. החבורה את שעזב בבהירות נדע שלא

 שנפלה מאד" גבוהה "נשמה שלנו הבחור את להוציא מאמץ, כל לעשות עכשיו צריכים

 יגיע כאשר מסוכן, מקום מאותו להצילו וצריכים תחתית" כ"שאול שמוגדר מקוםל

 אוכל בו למצב אותו להביא איך בס"ד ואחשוב לחדרי כן אחרי אותו אכניס שלי לשיעור

 אותו שתמנע טובה בעצה אותי שיחונן הקב"ה לפני אתפלל פנימיותו, על לעמוד

 ח"ו. מאתנו מלהתרחק

 תצטרך בקורטוב, אפילו אליו חדרה שהמינות בבירור אדע םא העניין: את עכשיו נסכם

 אין בלימוד, אפילו שייכות לו תהיה שלא ממחיצתו, זלמן אפרים בנך את להרחיק תיכף

 מפיק "פה לו שיש בפרט אליו, ביותר הקרובים אל לחדור הנגע עלול כמה עד לדעת

 לא עתה, לעת אך ם,שיטת את להחליף עפר" "ישני אפילו לשכנע מסוגל הוא מרגליות"

 החמיץ. שחתנך גילינו לא עדיין כי כלום, עושים

 שאלה כבר וזו לשידוך קץ תעשה היא בזה כי הדבר, על ביתך לבני קל ברמז תרמוז אל

 הלך פעמים כמה יודעים אנו אין הרי מאומד, נפשות דיני לדון ואין נפשות" "דיני של

 אתה שם, שמתכנסים הברנשים ואל בין אותו ראה לא המקום, אחר שעקב זה לשם,

 )אפילו אחד" כ"בי עלי נאמן שאינו כביכול" "קנאי של עדות ויש אחת פעם אותו ראית

 בקביעות. שם שוכן שהוא שיעיד נוסף אדם מצאתי לא ועדיין אחד( כעד לא
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 כן על בעניין, מסמרות לקבוע בלי לתוכו נכנס המינות נגע שמא לחוש יש עתה לעת

 את לעזוב אותו לשכנע אנסה כלום, הריח שלא אמצא אם משלי, יםבדרכ אותו אבדוק

 הצעדים על לחשוב נצטרך איתם, הקשר על לשמור יתעקש אם לחלוטין, ההוא המקום

 הבאים.

 שתהיינה שבשיחות מקוה אני שידוך, להרוס שיכולות מסקנות להסיק אסור עדיין אך

 תקוה כולי התקררה. לא עדייןו בו בוערת זו שאש כיון התורה, לאור להחזירו אצליח

 משחיתים". משיחיים אותם עם מלהתעסק ידיו את ימשוך שבס"ד

* 

 יושביו( בפי המסתורי המקום כונה )כך המקלט" "עיר אל ענתבי רפאל הגיע רביעי ביום

 עצר הדלת את כשפתח במקום, נמצא לא שהוא יום שאין וכמעט החבורה מראשי הוא

 )מטבע "שילינג" מטבע להניח שהציע הפרקטית העצה ,במקום היה מישהו מדפוק, לבו

 בתוך נבלעה המטבע עצמה, את הפעם הוכיחה הדלת חריץ בתוך ההם( בימים חשובה

 במקומה, נותרת הייתה המטבע המיוחד המפתח עם הדלת של רגילה בפתיחה החריץ,

 אם גם החריץ, אל מחליקה המטבע הייתה אחרות בדרכים הדלת את לפרוץ כשניסו רק

 לוחץ מיוחד מנגנון היה ממש, של פריצה לעשות בלי הדלת את ומחזירים מוציאים היו

 על עמד שמישהו יודע היה לא שהפורץ כך מיוחד. חריר לתוך אותה ומבליע המטבע על

 הדבר.

 יודע מי החמור, המצב על יום באותו שהגיעו לחבריו הודיע שלנו, למקום חדר "מישהו

 השניה הדלת אמנם הקנאים, חבר אולי או האנגלית טרההמש האם הברנשים, הם מי

 ניסה שמישהו לנו די אבל במקומה, שנותרה מיוחדת מטבע הייתה שם גם נפרצה, לא

 אזהרה". נורות להדליק כדי הראשונה הדלת את לפרוץ

 קומה גבה צעיר חבשוש, אריאל לעומתו טען להיבהל, ממי לנו שיש חושב לא "אני

 נחשוב בוא לפאניקה. נכנס לא שלעולם הביא הרגוע טבעו כשנה, לפני אליהם שהצטרף

 היו אם כי נמוכה, היא הסבירות האנגלית, המשטרה שזו תאמרו אם פרץ, מי בהיגיון,

 כלי להם חסרים לא השניה, הדלת את גם לפרוץ בעיה כל להם הייתה לא פורצים

 לבינות או יריות כמה ע"י אותה מסירים עקשנית, היא הדלת ואם משוכללים, פריצה

 מהם "הקנאים" ידידינו אלו ואם משי. בכפפות חשד של במקרים נוהגים לא הם חבלה,

 שלנו. היכולות את להם נראה נוספת, פעם שינסו אדרבה להיבהל?! צריכים אנו

 כפי יכולים הם לנו להציק אבל לפרוץ, מסוגלים לא הקנאים אם אפילו צודק, לא "אתה

 ושמתות חרמות צרות ולעשות ביניהם חיים אנו יושבת, אני עמי בתוך יודעים, הם שרק

 יש לחלוטין, למחנה מחוץ אותנו ויוציאו למניין אותנו לצרף ירצו לא הם מאד, חזקים הם

 עתה שלעת סבור אני התמידי. החששן ענתבי רפאל לעומתו טען להפסיד, מה הרבה לנו

 הרוחות". שיירגעו עד המקום, את לסגור עלינו
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 רפאל לדעת לחוש האם בעניין, לדון הנוכחים חמשת ישבו לסעור, הרוחות לוכשהח

 עשתונותיו את מאבד שאינו חבשוש אריאל של בדעתו להחזיק או ההיסטרי, ענתבי

 ביותר. הקשים במצבים

 אחרי שעושים למעקבים לחוש יש מהקנאים, לחוש צריכים לא אנו אם "אפילו

 רוצה לא אני אלינו, שהגיע החדש הבחור את למשל קחו שלנו, החדשים המצטרפים

 אותו לאבד יכולים לא אנו חכמים, אמרו לכותל אזנים כי מיבעי למיחש בשמו, לנקוב

 את שבועות אפילו או ימים למספר נסגור אם שלנו, האדישות בגלל רק לו, וכדומה

 הציע מאיתנו". לרדת טובה חלק כל להרוס שאוהבים הקנאים את ישכנע זה המקום,

 האחרון. הפוסק להיות אוהב תמיד שהיה ויטמן וחנןי

 מיכאל כי הוחלט קיימת, עדיין הסכנה האם לדעת כדי אחד, פה התקבלה דעתו

 מקום נקבע עתה לעת תזוזה. או תנועה כל על להם ידווח באזור שמתגורר מיצמאכר

 מרכזי יותר והמקום היות הנביאים ברחוב סוויסה יהודה של בדירתו נקבע הכינוס

 יום. מידי שיוחלפו ובקודים שעות לא בשעות יותר חשאית בצורה למקום להגיע יצטרכו

 במקום. מתאספים לא שיותר נסתרים בקודים החבורה בני כל את כעת ליידע יש

* 

 האובייקט נראה לא יותר מעשיות, תוצאות הניבו ווערקער לייבל רב של המעקבים

 מעשיו כי משמעית חד לו הבהיר חמיו יכ לכך הסיבה האם ההוא, באזור הולך החשוד

 החשדן מוחו אבל מאד, יתכן מאד? יקר מחיר כך על לשלם עלול והוא לו נודעו הטובים

 נעלמו "הצדיקים" יתר גם מאד, מוזר משהו כאן יש כפשוטם, הדברים את מקבל לא

 נראה יותר היום? משעות אחת באף ברחוב אותם רואים אין ולמה מה על מהאופק,

 טוב. מריח לא וזה מהמקום... חפוזה נטישה תהשהיי

 מפקודיו, אחד אף לזירה מכניס לא הוא הנתונים, את לעבד החל כברק המהיר מוחו

 אבל טובים, שטח אנשי להיות יכולים הם עצות, לו לתת שיכולים גדולים מבינים לא הם

 אינו לםלעו מעצמו, עצה הנוטל כל עצמו, עם רק להתייעץ יכול הוא לזה. מעבר לא

 מתחרט.

 החליפו והם אחרים מעקבים נערכים כי שותפיו, את הזהיר הבחור כי לי שנראה "מה

 החדש המקום את לחפש צריכים א"כ חשוד, בחזקת עדיין שלנו הבחור ולפיכך מיקום,

 ממושך. זמן עצמו עם שנועץ לאחר לייבל ר' החליט שלהם"

 שיעשה הקמב"ץ ווערקער לייבל רב על חזקה אבל אחת, רגל על לא הוא כזה חיפוש

 ירושלים את לתקן בשביל לא אם לעולם, הגיע לחינם לא שהרי בנחישות, מלאכתו את

 וחוש לרחרח שיודע פרגר יונטי את יש זה בשביל יגיע, זה אבל זמן יקח קדישא, קרתא

 יגיע הוא ערמה, הרבה לו שיש רציני ובטלן צעיר בחור הוא ביותר, מעולה שלו הריח

 גילוי. לאיזה ותבמהיר

 כמה עוד לקבל הבטחה עם הבחור אחרי להתביית ממנו וביקש ליונטי קרא הוא

 שעות גם לו, ידוע כבר הלה מעשה, מאפס שגוועת המסכנה החיות את להחזיק גראשין
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 יוצא הוא שעה ובאיזו יום באיזה בדיוק לדעת אפשר אי לו, ידועות קצת פעילותו

 מקבל יונטי זה בשביל הפעילות, שעות ואת הימים את משנה הוא לפעמים כי מהבית,

 האפשרי. בהקדם תגענה התוצאות אבל כפול, שכר עתה

 אפשר אי עצמו, על רק סמך לא הלה יונטי, של החשאית הפעילות ארכה וחצי שבוע

 עול, פורק ח"ו הוא שגם עצמו על חשדות יעלה לא וחס שחלילה מדי הרבה להסתובב

 חוט קצה לו שאין כשראה מאויבים, שנקיים ומקומות מניםז לחפש צריכים זה בשביל

 אין ברמן, נחצ'ה את לדובב צריך היה לזה נוספים, מידע למקורות צריך שהוא הבין

 כל קשה הוא עובד לכך לא הדל, מכספו להוזיל וחס חלילה אבל אספקה, מקור כמוהו

 ההשקעה חנופה, תמילו בהרבה די לזה בפניו, עומד לא שאיש נוספת מטבע לו יש כך,

 המסתור ומקום עברו ימים מספר בשטח, העושות הנפשות את הכיר נחצ'ה השתלמה,

 יותר. ואף עין קשר עמם שומר שהבחור נודע ועמו התגלה החדש

* 

 תש"ב אדר

 בנוי השיעור "מצב" מינצברג זאב( ישראל )רבי הגרי"ז מרן של בשיעור יש שישי ליל כל

 את ולהכיל להבין כישרוניים מאד להיות צריכים לבנה. גבי על אריח אמנותית, בצורה

 נעזרים הם זה לצורך השיעור, את היטב יודעים כולם לא ואכן משמיע, שהגאון מה כל

 שנה לארבעים קרוב רבו אחרי כרוך כבר הוא התלמידים, ותיק עקשטיין ברוך רב בגאון

 רב היה שפעמים ושאמר שהיו עד לאשורו, אותו יודע שאינו אומר שרבו דבר ואין

 בו לו אומר היה ברוך ורב שנים וכך כך לפני שאמר מסוים פרט אותו שואל וועלוויל

 במקום.

 לאחר מותש היה כבר לרוב וועלוויל, מרב הבהרות לבקש היו יכולים סגולה בעלי רק

 ביקש לפיכך שואלים, לעשרות תשובות וענית שיעורים והשמעת לימוד של שלם יום

 שלום, חיים היה הסגולה מיחידי אחד לביתו. בחדרו מנוחה דקות כמה אחר לצאת

 את וועלוויל רב מפרק היה לרוב ממש, של לקירוב זכה ששאל הברזל קושיות בזכות

 השיעור ולאחר בצ"ע השיעור בשעת נותר פעמים מספר אך השיעור, בתוך קושיותיו

 בעניין. שוב לפלפל בעצמו קראו

 בליל ברם שישי, לילי יתר מכל שונה יהיה שלא היה הנדמ שישי ליל אותו של השיעור

 מיוחד, מאמץ ללא ליישבה היה שניתן קושיא לו הקשה שלום חיים כאשר זה שישי

 תיגש השיעור "לאחר בשקט: מפטיר הוא לקושיא, מתייחס לא וועוויל רב מה משום

 כך". על ונדבר לחדרי

 הוא עומדת, היא דרגה באיזו קושייתו, את הכיר הוא תדהמה, כולו היה שלום חיים

 בחר הפעם למה נקל, על אותם פירק וועלוויל ורב בהרבה קשות שאלות שאל כבר

 השיעור? לאחר לו להשיב

 שיער. לא הוא הדברים...אף יגיעו היכן עד אבל בעזהי"ת, יקבל הוא התשובה את
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 בהרחבה הפסח לצרכי מקוז'ניץ מהמגיד סגולה

 ישראל צראו / אלו סיפורים שלשת לספר

 בהרחבה הפסח צרכי

 ומסוגלים סיפורים, הג' אלו ניסן מברכין שבת בכל סיפר זי"ע, מקאזניץ הקדוש המגיד

 לספר ציוה זי"ע אמונים שומר בעל מרן ]וכ"ק בהרחבה. פסח צרכי ישראל לבני להשפיע

 זי"ע[. אלימלך רבי רבינו של דהילולא ביומא סיפורים הג'

 הראשון מעשה

 יי"ש, החבית את למכור ונסע שרף, יין חבית הפסח חג לפני שעשה די,יהו איזה היה

 ולקחו הגבול שומרי אותו ותפסו למדינה, מדינה בין הגבול את יי"ש החבית עם ועבר

 רשיון מבלי יי"ש עם לסחור המדינה חוקי לפי אסור היה כי יי"ש, החבית את ממנו

 מיוחד.

 אז יי"ש. החבית ממנו שלקחו מאד ובכה זי"ע, אלימלך רבי להרבי תיכף היהודי נסע

 מים חבית שזה ויראו יי"ש מהחבית שיטעמו הגבול לשומרי ויאמר שילך הרר"א לו אמר

 מלאה שהיא וראו מהחבית, לטעום הגבול לשומרי וציוה היהודי, עשה וכן יי"ש, ולא

 יי"ש. החבית בחזרה לו ונתנו יי"ש ולא מים

 לצרכי עבורו הכנסה מקור הינה יי"ש שהחבית ולפני ובכה להרר"א שוב חזר והיהודי

 מלאה שהחבית ויראה שיטעום הרר"א לו אמר אז מים, מלאה יי"ש החבית ועכשיו פסח,

 גדולה. בהרחבה פסח צרכי להיהודי והיה ליי"ש, שוב נהפך מים שהחבית הוה! וכך יי"ש,

 השני מעשה

 לחפש עצמו על קיבלש ומי הטבעת לחפש וצוה טבעתו, ממנו שנאבדה מלך היה פעם

 יהודי שם והיה הטבעת. לחפש אפשרות לו שיהיה מעות הרבה המלך לו נתן הטבעת

 אתה הנה אשתו לו אמרה הפסח, חג צרכי להכין במה לו היה ולא ואביון עני שהיה

 כן גם שאתה ותאמר אתה גם תלך טבעתו, לחפש שרוצה למי מעות נותן שהמלך רואה

 חג צרכי להכין במה לנו יהא המעות ובזה מעות, לך יתן והמלך הטבעת לחפש רוצה

 הפסח.

 לו נתן והמלך טבעתו, לחפש ג"כ שרוצה ואמר להמלך והלך אשתו, עצת בעיניו ונראה

 מכניס ג"כ היה והיהודי גדולה. בהרחבה פסח צרכי המעות בזה הכין והיהודי מעות

 היה המלך מיועצי דאח אורחים. הרבה הפסח חג ליל של הסדר על לביתו והביא אורח,

 והוציא המלך את רימה הנ"ל יהודי איך לסבול יכול היה ולא מובהק, ישראל שונא גלח

 שאוכל איך וכראותו היהודי חלון מאחורי הפסח חג בליל הגלח והלך מעות, ממנו

 חושב אתה לו: ואמר להמלך, הגלח הלך המלך טבעת בחיפוש כלל עוסק ואינו ושותה

 המלך! לו שנתן במעות היהודי עשה מה למלך אראה הנה הטבעת? מחפש שהיהודי



 

 סגולה מהמגיד מקוז'ניץ לצרכי הפסח בהרחבה לספר שלשת סיפורים אלו / אוצר ישראל

 מעשה השלישי
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 רידעמוד 

 וראו בפנים והסתכלו החלון מאחורי ועמדו היהודי, של ביתו עד הגלח עם הלך והמלך

 כשהגיע ההגדה כשאמר מנהג לו היה והיהודי בגדוד, כמלך יושב שהיהודי האיך

 שעמד ובעת "."דיינו אחריו ענו המסובים וכל אחד חרוז היהודי אמר דיינו להחרוזים

 "דייני", היה הגלח של ושמו דיינו, של החרוזים היהודי אז אמר החלון, מאחורי המלך

 "דייני", אומרים וכולם המלך, טבעת גנב מי חקירה היהודי עושה עכשיו הנה המלך ואמר

 שיודה, עד ולהכותו הגלח לאסור המלך וצוה הטבעת גנב הוא דייני שהגלח המלך והבין

 גדולה. בהרחבה פסח צרכי לו היה והיהודי הטבעת שגנב דהשהו הוה, וכך

 השלישי מעשה

 באם הדבר נכון להיהודי: ואמר הפריץ התפאר אחת פעם פריץ. אצל עבד אחד יהודי

 ענה שמים, וירא תמים היה היהודי ח"ו? ברעב גווע היית פרנסה לך נותן הייתי לא

 לכל ומפרנס זן והוא בשמים, ל-א יש הלא אותי? מפרנס אתה אומר, אתה "מה להפריץ:

 השי"ת לי יתן - השמים מן השליח יהיה לא הפריץ ואם מפרנס, כן גם ואותי הברואים,

 אחר!". שליח ידי על

 את מיד שיעזוב להיהודי וציוה מאד, לו חרה היהודי, של תשובתו הפריץ כששמע

 עבודה. שוב לו יתן ולא מקומו

 להפריץ החג. צרכי להכין במה לו היה ולא ניע היה והיהודי הפסח, חג לפני היה זה

 והיה מחלודה, המטבעות לנקות לאוצרו להכנס נהג והפריץ זהב, מטבעות של אוצר היה

 מה עושה החיה שזאת וכידוע קוף, חיה היה ולהפריץ שבפיו. ברוק המטבעות מנקה

 אתהור הקוף, עמו לקח המטבעות לנקות לאוצרו הפריץ וכשנכנס עושה, שהאדם שרואה

 זהב. של מהמטבעות אוכל שהפריץ וחשבה שבפיו, ברוק המטבעות מנקה שהפריץ איך

 עם כרסה שנתמלא עד מהמטבעות לאכול והתחילה להאוצר לבדה החיה ירדה כך אחר

 פגר. ונפלה זהב, של מטבעות

 היהודי, של לביתו הנבלה שיזרוק למשרתו ציוה פגר נפלה שהחיה הפריץ כשראה

 נקרע היהודי של בביתו החיה וכשזרקו פרנסה. לו אין אזי לו נותן לא אני שאם שידע

 בהרחבה הפסח חג צרכי להיהודי כבר והיה זהב, של מטבעות הרבה ממנה ונפלה בטנה

 גדולה.

 לאכול, מה לו יש אם לראות היהודי לבית משרתו את הפריץ שלח הפסח, בליל

 היהודי, את לקרוא שלח אז טוב, כל להיהודי שיש להפריץ ואמר בחזרה הגיע ומשרתו

 פסח? צרכי להכין מעות לו היה מאין אותו ושאל

 אמר אז זהב, של מטבעות נפלו וממנה בביתו חיה לו שזרקו איך היהודי לו סיפר

 בהרחבה פסח צרכי להיהודי והיה לכל, ומפרנס זן שהשי"ת מודה כבר עכשיו הפריץ:

 גדולה.

 זי"ע. מקאזניץ המגיד נכד זי"ע מפיאסעצנא מהגה"ק ששמע ביין אלעזר ר' הרה"ח )מפי

 המו"ל( בהסכמת כאן הובא ישראל', 'אוצר מתוך



 

 סיפור / נמסר לזיכוי הרבים ע"י ידיד אספקלריא

 מהו המבחן האמיתי לדעת מה טיבו של האדם?
 

 פ"תש החודש - פקודי ויקהל לפרשת אספקלריא

 רטועמוד 

 אספקלריא ידיד ע"י הרבים לזיכוי נמסר / סיפור

 האדם? של טיבו מה לדעת האמיתי המבחן מהו

 היה האלטער הבחור )מבוגר(, "אלטער" בחור עם שלמד חברון, בישיבת בבחור מעשה

 מאושר היה לא ביממה, שעות 16 ולמד - בפיו, שגורים וירושלמי בבלי שש"ס כמי ידוע

 עימו. ללמוד שזכה על מהבחור

 שהוא במה נוחה, דעתו שאין לו ואמר לו, קרא חדש מאיר ר' המשגיח בהיר ביום אך

 הסברים. ביקש והוא בהיר, ביום כרעם עליו נפלה הבשורה עימו. בחברותא לומד

 מסלבודקא הסבא עם שהיה סיפור לו לספר יוכל רק ט,לפר יכול שאינו לו אמר המשגיח

 זצ"ל.

 אלטער בחור היה ישמור, ה' בחלקם, נפלו הבחורים וטובי השתוללה, שההשכלה בזמן

 הצעיר על אסר הסבא ולפתע עימו, למד צעיר ובחור שעות, 18 ולמד הש"ס כל את שידע

 חסד בתורת ורק שלו לוכו הרווח כי פגיעה, בזה ראה לא שהאלטער כמובן עימו. ללמוד

 שואלים, לא כלל הסבא על לשאול ושבר. שוד היה זה לצעיר אך הצעיר, עם למד הוא

 הסבא צדק כמה עד כולם הבינו עכשיו רעה. לתרבות יצא והאלטער הימים עברו והנה

 האדם שטבע דעות בהלכות הרמב"ם כדברי יקלקלו, שלא כדי שהפרידו, מסלבודקא

 וחבריו. רעיו אחר יוובמעש בדעותיו להימשך

 בליבו וחשב הבין, לא אך הדברים את יישם הצעיר סיפורו, את סיים חדש מאיר ר'

 בגופו. לוקה בכשרים חושד עם ומה לזה, שייך לא כלל האלטער הרי מגזים המשגיח

 את שאלו הכל העת. באותו שפעלו המחתרת מארגוני לאחד נתפס האלטער לימים

 אות )ש"ג תשובה בשערי יונה רבינו בדברי להם ענה .זה את ידע הוא האיך המשגיח

 כמו כז(. )משלי מהללו' לפי ואיש לזהב וכור לכסף 'מצרף הפסוק את שמבאר קמח(

 כמה ורואים אותו, מתיכים שבו הכור, זה ולזהב הצירוף, זה לכסף האמיתי שהמבדק

 שיהלל'. מה 'לפי זה האדם מה לדעת האמיתי המבדק כך בו, יש סיגים

 הוא טוב איש כי ובחנת תדע והצדיקים והחכמים והטובים המעשים משבח הוא אם

 דבריו. בכל תמיד והטובים הטוב את לשבח לבו את ימצא לא כי בו. נמצא הצדק ושורש

 בידו יש כי יתכן ואם .בטוב ובחור ברע מאוס מבלי בעליהן. ולהבזות העבירות ולגנות

 ה'. מכבדי מעדת והוא בבחירה שרש וול הוא, הצדק מאוהבי אבל נסתרים, עונות

 עבודת את והמחלל הגמור הרשע הוא - רשעים מהלל או מגונים, מעשים והמשבח

 הש"י'.

 לכן עמהם. שליבו הבנתי המחתרת, ארגוני את שמשבח האלטער את פעם שמעתי

 עימו, הבחור גם יצא רעה לתרבות יצא הוא כאשר עימו ילמד הבחור שאם חששתי

 (שפז עמ' המאיר ספר זרביב; פנחס )הרב ם.ביניה והפרדתי


