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פרשת ויקהל פקודי  -החודש תשפ"א – גיליון כ'
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בעריכת :הרב צבי וינברג 270-5161167

לקבלת הגיליון kavvenaki1@gmail.com :

אדם שלא יודע איזה חודש היום ואין באפשרותו להוכיח
זאת ולברר ,ויש לו לפניו את כל המצוות הנוהגות במועדים
– היאך ינהג למעשה?
(לא,טז-יז) ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת
לדרתם ברית עולם ...ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי
ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת
וינפש.
בגמ' שבת (סט ):אמר רב הונא היה מהלך במדבר ואינו יודע
אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחד ,חייא בר רב אומר
משמר יום אחד ומונה ששה ,ורב הונא סבר כך משום שאזלינן
כברייתו של עולם.
ובשו"ע (או"ח שמד,א) פסק כרב הונא ,ש"ההולך במדבר ואינו
יודע מתי הוא שבת ,מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו שכחתו
ומקדש השביעי בקידוש והבדלה".

אתר קב ונקי kavvenaki.co.il -

והביא שבאדם שלא יודע אם היום יום הכפורים או פסח ושאר
ימים טובים ,כיון שתלוי בבי"ד שמקדשים את החודש ,שוב נימא
בזה שאזלינן בתר רוב ,וממילא יכול לאכול חמץ כל השנה ואין
עליו שום חובה לעשות את מצוות המועדים ,ע"כ[ .וצ"ע האם גם
בזמננו שלא מקדשים ע"פ הראיה אלא נוהגים ע"פ הלוח ,האם
המועדים נקראים קבוע].

הלכות שבת לאדם שקפץ ע"י שם המפורש למקום
שנכנסה השבת
(כד,מב) ו ָָאב ֹא הַ ּיֹום ֶאל הָ עָ ִין ָואֹמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ ֹד ִני ַאבְ ָרהָ ם ִאם י ְֶשָך
הלְֵך עָ ֶליהָ .
נָא מַ צְ ִליחַ דַ ְרכִ י אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ֹ
כתב רש"י" ,ואבא היום"  -היום יצאתי והיום באתי מכאן
שקפצה לו הארץ.

בס' ליקוטים יקרים (מר' ישראל דוד מילר ,נדפס בסוף סערת
אליהו לרבי אברהם בן הגר"א) הביא מהגר"א שדין זה שמונה
הוא ששה ימים ומשמר את היום השביעי כרב הונא ,רמוז בפסוק
הנ"ל.

בשו"ת רב פעלים (לבעל הבן איש חי ,ח"ב סוד ישרים סימן ד ד"ה
חקירה בענין) כ' לחקור מה הדין באדם שנמצא בשבת במקום
שעוד לא שקעה השמש ,וקפץ ע"י שם המפורש למקום שכבר
שקעה השמש ויצאה שבת ,האם יכול להתנהג כיום חול ולעשות
מלאכה משום שסוף סוף נמצא כעת במקום שיצאה כבר שבת ,או
שנאמר שכל אדם צריך לשבות כ"ד שעות שלמים בשבת ,והוא
שבת פחות מכ"ד שעות.

אלא שבאה התורה הקדושה לרמוז דהאי "לעלם" כוונתו לעֶ לֶם,
פי' "העלמה" ,דהיינו שנעלם ממנו יום השבת כשהולך במדבר,
ובכל זאת "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ" ,פי'
שבתחילה מונה ששה ימים כברייתו של עולם ,ואחרי זה – "וביום
השביעי שבת וינפש" והוא כדעת רב הונא שמונה כברייתו של
עולם ,ע"כ.

וכ' שם שגבי שבת כתיב "בכל מושבותכם" דהולכים בו אחר
המקום ,א"כ גם כאן נלך בו אחר המקום ,וכיון שבמקום הזה
נשלם שבת ונכנס חול אז גם האדם היושב באותו מקום צריך
לנהוג כך ,דהא לא תלה הכתוב שמירת השבת וקדושתו במספר
השעות ,שלא אמר צריך לשבות כ"ד שעות ,אלא אמר "יום",
ואמר "בכל מושבותיכם" שתלה היום במקום ,ואם הוא עומד
במקום שפנה היום ונכנס הלילה ,הא ודאי לא נשאר אצלו
מקדושת שבת כלום" ,עי"ש[ .ועי' בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סי' פד
ד"ה הנה כבר]

דהנה יש לדקדק מדוע בפסוק הראשון כתוב "עולם" מלא,
ובפסוק שלאחריו כתיב חסר "לעלם".

וכ' בביאור הלכה (שם ד"ה ההולך במדבר) שה"ה אם שכח
באיזה חודש עומד ,או מנין הימים של חודש בניסן סיון תשרי
ויצוייר זה בימים שאין הלבנה נראית וכדומה ,דזה ג"כ אי אפשר
לידע ולהכיר הימים טובים ,ואינו יודע מתי חל המועדות ,צריך
לנהוג מספק בקדושה עד שידע שיצאו הימים טובים.
וצ"ע על דברי ה"ביאור הלכה" ,ממש"כ בס' פרדס יוסף כאן,
שהביא את דברי הגר"א הנ"ל ,ובהגה"ה שם כ' האמרי אמת זצ"ל,
שהמפרשים הקשו על הגמ'( ,עי' מג"א סק"א) מדוע צריך לשמור
שבת ,ולא הולכים אחרי רוב ימים שהם חול ולא שבת ,ותירצו
ששבת נקראת קבוע דהיא קביעא וקיימא ,ולא אזלינן בתר רוב,
דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.

איזה רעיון חינוכי לומדים מהצווי על המשכן והשבת?
(לה ,א-ב-ה) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם
אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם...ששת ימים...קחו
מאתכם תרומה לה' וגו'.
יש שינוי בסדר הצווי של הקב"ה למשה ,לבין הסדר שמשה
מצוה את עם ישראל ,כשציוה הקב"ה למשה (לעיל פרק לא) ציוהו
קודם על המשכן ואח"כ על השבת וכאן כשמשה מצוה את עם
ישראל ,קודם מצום על השבת ואח"כ על המשכן.
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למד מכאן ר' יהודה החסיד בס' חסידים (אות תקס"ח) רעיון
חינוכי ,שכשהאב מצוה לבנו שיעשה מעשים ,מה שחפץ שיעשה
תחלה יאמר לו באחרונה ,שהרי מלאכת המשכן נאמרה לו למשה
תחלה ושמירת שבת באחרונה ,ומשה הקדים לצוות את השבת
תחלה.

איזה דמיון יש בין איסור זורע בשבת לאיסור הוצאה
מרשות לרשות?
(לה,ב) ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם
קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת.
בבראשית רבה (יא,ה) מובא ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי
עקיבא אם הקב"ה מכבד את השבת אל ינשב בה רוחות ואל יוריד
בה גשמים ואל יצמיח בה עשב.
אמר לו רבי עקיבא ,תיפח רוחיה דההוא גברא ,אמשול לך משל
לשנים שהיו דרין בחצר אחת ,אם אין זה נותן עירוב ואין זה נותן
עירוב ,אינן מותרין לטלטל בחצר ,אבל אם היה אחד דר בחצר הרי
הוא מותר בכל החצר כולה ,אף כאן הקב"ה לפי שאין רשות אחרת
עמו וכל העולם כולו שלו ,מותר לטלטל בכל העולם כולו.
ובפי' משנת רבי אליעזר (לרבי אליעזר ב"ר יהודה זצ"ל
מפינטשוב) הקשה שבתירוצו של רבי עקיבא ,יישב לו את הקושיא
איך מוריד גשמים מרשות לרשות ,אבל מה שמצמיח בה עשב איך
מתורץ ממה שכל העולם שלו.
וכ' ומצאתי בס' דברי נחמיה (פר' בחוקתי) שמתרץ שעיקר טעם
איסור זורע בשבת היינו משום שהוציא מרשות דומם לרשות
צומח ,ולכך מי שכל העולם שלו מותר ,ודוחק ,ועי"ש.

אדם ומלאך שעשו ביחד מלאכה בשבת ,האם זה נקרא
"שנים שעשאוה" – ופטורים?
(לה,ב) ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם
קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת.
וברש"י ,הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר
שאינו דוחה את השבת.
המהרי"ל דיסקין מביא ממדרש (זוהר ח"ב רכב ):שמלאכת
המשכן היתה נעשית בנס ,שכיון שהיה נותן ידו אל המלאכה מיד
בא מלאך ה' ומסייעו לגומרו.
ולפי"ז מבאר מדוע הקדימה התורה לצוות על השבת ,משום
שהיה הו"א שמותר לעשות את מלאכת המשכן אף בשבת דהוי
שנים שעשאוה ופטורים ,שהרי עושה האדם את המלאכה ביחד
עם המלאך.
על זה בא הכתוב לאמר "ששת ימים ֵּתעָ שה מלאכה" ,ר"ל
"תעָ שה מעצמה" שנעשית ע"י סיוע המלאך ,וא"כ תהיו סבורים
ֵּ
שמותרים אתם לעשות בשבת ,לזה אמר הכתוב "וביום השביעי
יהיה לכם קודש" שאתם אסורים בעשיית מלאכה.

מדוע יש ענין להדליק הרבה נרות בשבת?
(לה,ג) לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.
במגיד מישרים (פרשת ויקהל) מובא שבליל שבת פ' ויקהל (כ"ב
אדר א' שנת ש"ו) אמר המגיד למרן ה"בית יוסף" ,שמה שכתוב
בפסוק "ביום השבת" ,זה בא לומר ,שדוקא ביום השבת עצמו
אסור להדליק אבל מבעוד יום מותר להדליק וימשיך לדלוק
בשבת ,ובא הכתוב להוציא מדעת הקראים שאין להם נר שדולק
ביום השבת ,ועליהם כתוב (שמואל א ב,ט) "ורשעים בחושך
ידמו" ,ואוי להם ,שבכל מקום שפקרו המינים תשובתם בצדם.
במעשה רב (אות קיב) מובא שהגר"א היה מדליק בביתו בערב
שבת הרבה נרות.
ובהגהות בנין שלמה שם (לרבי שלמה כהן זצ"ל מווילנא) כתב:
שמעתי ממו"ר הגאון רבי יעקב באריט ז"ל ,שכל ענין של הדלקת
הנר בערב שבת והולך ודולק בשבת ניתקן גם ,כדי להוציא מליבן
של צדוקים שאומרים שאסור שיהא בשבת נר דלוק בבית.
ועפי"ז י"ל דמצוה להרבות בנרות כדי לפרסם הדבר יותר ,וכמו
דמצינו גבי קצירת העומר דכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות
לשם כדי שיהא נקצר בעסק גדול.
בבראשית רבה (יא,ב) "ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש
אותו" ,וכו' ,ר' אלעזר אומר ברכו בנר ,ובי היה המעשה פעם אחת
הדלקתי את הנר בלילי שבת ובאתי ומצאתי אותו במוצאי שבת
דלוק ולא חסר כלום.

ההורג אדם בשבת ע"י שם המפורש ,האם חייב משום
נטילת נשמה ,שהוא תולדה דשוחט?
(לה,ג) לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.
ברמב"ם (הל' שבת פכ"ד ה"ז) כתב" :אין עונשין בשבת ,אף על
פי שהעונש מצות עשה ,אינה דוחה שבת ,כיצד הרי שנתחייב בבית
דין מלקות או מיתה אין מלקין אותו ואין ממיתין אותו בשבת,
שנאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" ,זו אזהרה
לבית דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה והוא הדין לשאר
עונשין".
ובס' מעשה רקח (על הרמב"ם ,לרבי מסעוד חי רקח זצ"ל
וונציא) כתב :נתעוררתי אם יש איסור בהריגה על ידי שם בשבת
למי שנתחייב מיתת בי"ד ,כמו שמצינו במרע"ה כשהרג את
המצרי ,ואם גם זה נכלל באין מענישין בשבת שכתב רבינו זלל"ה.
וכ' נלענ"ד שהוא בכלל אין מענישים בשבת שכתב רבינו ,דסוף
סוף עונש מיתה הוא ומיקרי אב מלאכה לחייבו ,אם יהיה בעדים
והתראה שהתרו בו אל תזכיר השם הקדוש וכו' ,דלפי הנראה
הוצאת נפש הוא ותולדה דשוחט הוא ,ומה לי על ידי סייף וכיוצ"ב
מה לי ע"י שם ,ומכל שכן דקי"ל עקימת שפתים הוי מעשה ,אפי'
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לענין מלקות דבעי מעשה ,ונפקא מינה לחייבו בבי"ד על הרציחה
גופא משום חילול שבת ,וצריך להתיישב על הדבר.1

האם גיהנם שובת ביו"ט ובר"ח?

ישראל מה שעשה העכו"ם היה מלאכת איסור הלכך מיקרי שלא
שבת.

פנינים ,מרגליות ,וידיעות נכבדות

אולם מאידך גיסא מביא ה"אתוון דאורייתא" ראיה דהוי
איסור גברא.

(לה,ג) לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת.
בבעל הטורים ,אמר הקב"ה אור שלי ,פי' של גיהנום ,שובת
בשבילכם( ,עי' סנהדרין סה ):גם אור שלכם יהא שובת.

דהק' התוי"ט בשבת (פ"ז מ"ב) מדוע התנא שנה את המלאכות
ע"ש הפועל ,הזורע החורש וכו' ולא ע"ש הפעולה ,הזריעה
והחרישה וכו' ,דהא המשנה אומרת "אבות מלאכות" וכוונתה על
המלאכה ,ועי"ש.

במרדכי פ' ערבי פסחים (לז ).כ' "כשחל ראש חודש במוצ"ש אין
אומרים צדקתך דנשמות אין חוזרין לדינם.

וכ' דאי נימא דמלאכת שבת הוי איסור גברא א"כ י"ל שהתנא
השמיענו דהזריעה והחרישה בעצמם אינם אסורין אלא האדם
הזורע והחורש הוא העובר.

נחלקו הראשונים האם גיהנם שובת ביו"ט.

כדאיתא בפסיקתא "אמר רבי אפוטריקי אור של גיהנם שובת
בשבת ובראש חודש ודריש ליה מדכתיב ויצאו וראו בפגרי
האנשים וגו' וסמיך ליה והיה מידי חדש בחדשו ומידי שבת
בשבתו".

מה הטעם שמשה רבינו לא נתן נדבה למשכן?
יאהָ ֵאת
(לה,ה) ְקחּו מֵ ִא ְתכֶם ְתרּומָ ה ַלה' כֹל נ ְִדיב לִּבֹו יְבִ ֶ
ְתרּומַ ת ה' זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּונְחשֶ ת.

וכן כשחל יו"ט במוצ"ש אין אומרים אותו אע"ג שחוזרות לדינם
ביו"ט ,מ"מ אין לאומרו מפני כבוד יום טוב כדי שלא לפרסם
שחוזרות לדינם ביו"ט ,ע"כ.

במדרש רבה (ויקרא א,א) עה"פ שנאמר בתחילת ספר ויקרא,
"ויקרא אל משה" ,מובא שהיתה נפשו של משה עגומה עליו,
ואמר :הכל הביאו נדבתן למשכן ואני לא הבאתי ,אמר לו הקב"ה
חייך שדבורך חביב עליו יותר מן הכל ,שמכולן לא קרא הדיבור
אלא למשה,3

ועי' בשו"ת דודאי השדה (סי' נ'  -להר"ר אלעזר חיים דייטש
זצ"ל ,סאיני רומניה תרפ"ט) דמה שאומרים היתומים קדיש
בשבת ויו"ט ,נראה דאינו דווקא להציל מדינה של גיהנם ,אלא
להעלות נשמתו למקום יותר גבוה ,וזה מותר אף בשבת.

וצ"ע מדוע באמת משה לא הביא נדבה למשכן ,ובמה הוא
שונה משאר ישראל שהתנדבו.

אולם תוס' ביצה (לג :ד"ה כי כתבו) כ' שגיהנם שובת ביו"ט.2

ומביא שם שכ"כ בסידור האריז"ל של ר' שבתי קודם קדיש
דרבנן.

איסור מלאכה בשבת הוא איסור גברא או איסור חפצא?
בברכות (נג ).אמרי' שנר שהדליק עכו"ם בשבת אסור לברך עליו
במוצ"ש מפני שלא שבת ממלאכת עבירה.
ובאתוון דאורייתא (לר"י ענגיל זצ"ל כלל י') כ' שמכאן מוכח
שאיסור מלאכה בשבת אינו איסור על האדם אלא שההדלקה
בעצמותה הוי מעשה אסורה ומתועבת ,ואפי' עכו"ם שאינו מצווה
על שביתה כיון שהיתה הדלקה שוב מיקרי עבירה.
ועי' בית האוצר (ח"א סי' קכ"ה) שחזר בו מראייתו.
ועי' שו"ת הרא"ש (כלל כ"ב סי' ה') שגרס בגמ' "מלאכת
עבודה" ,והכוונה ממלאכת עבודה לישראל ופי' דכיון דאילו עשה

 1ועי' בשו"ת הרשב"א (ח"א סי' שנז) לגבי מיתת בי"ד ע"י גוי ,ועי' מש"כ בזה בשו"ת באר
יצחק (או"ח סי' יד) ובשו"ת הר צבי (או"ח א סי' קמח) ועי' בס' חבצלת השרון (לר' מרדכי
קרליבך שליט"א) כאן מש"כ להק' על הרשב"א מדברי הרמב"ם הנ"ל

 2ועי' ברכ"י או"ח (סי' תי"ט) ,ויעיר אזן (ק"ז ע"ב) ושו"ת חיים שאל (ח"ב סי' ל"ח אות
פ"ב).

ונאמרו בזה כמה ביאורים:
א .בענף יוסף על המדרש (שם) ביאר בשם היפה תואר ,שכיון
שמשה היה עשיר ,רצה להשתתף עם הנשיאים שאמרו ,שקודם
יתנדבו הציבור מה שיתנדבו ,ומה שישאר הם יתרמו ,וכאשר
הציבור השלים את הכל ,לא נשאר לנשיאים להביא אלא אבני
השוהם והמילואים ,ולמשה לא היה אבנים אלו ,ולכן לא נשאר לו
מה להביא.4
ב .בס' מעלות התורה (לרבי אברהם אחי הגר"א זצ"ל ,הוצ'
פנינים ניו יורק תש"ו ,מאמרים שבסוף הספר אות יא) מובא
שהטעם שלא נתן משה לנדבת המשכן ,כי העיקר היה הנדיבות לב,
כמ"ש (שמות כה,ב) מאת כל איש אשר ידבנו לבו ,ולגבי משה לא
שייך נדבת לב ,שנדבת לב לא שייך אלא למי שיש לו לעצמו,
ומתנדב לבו לתת משלו ,אבל משה היה דבוק מעולם בהשי"ת,
ומה שהיה לו ,לא היה חושב שהוא שלו ,וא"כ איזה נדבת לב היה
שייך אצלו.
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בפי' מהרז"ו פירש את תשובת ה' למשה ,שה' אמר לו שכל תכלית המשכן היא עבור
דבורי איתך.

 4וכבר העירו על דבריו ,איך אפשר לומר כן על משה ,שהרי על הנשיאים היתה טענה שהיו
עצלנים ,ולכן נחסר אות י' משמם[ .ראה חקרי לב]
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ג .בס' בית אבות (לרבי שלמה זלמן זצ"ל אב"ד סוגינדט ,נכדו
של רבי אברהם אחי הגר"א זצ"ל ,ראשי אבות פרק י"ד עמ' יא
הע' ב') כתב טעם אחר בזה ממש"כ זקנו,
כי כוונת השי"ת היתה להשרות שכינתו ע"י ישראל ,וציוה
למשוך את לבבם ע"י שינדבו לבם ,כמ"ש מאת וכו' אשר ידבנו לבו
וכו' ,ומכל הלבבות של עם ישראל יוקם המשכן ,שיכלול את כל
ישראל מכל פרטיהם,
אולם משה והנשיאים לא נתנו שום נדבה למשכן משום
שהנשיאים כל אחד מהם היה שקול כנגד כל שבטו ,ומשה היה
שקול כנגד כל ישראל ,לכן הנשיאים לא נתנו דבר פרטי אלא את
אבני השוהם והחושן שהשם של השבט היה חקוק על האבן ,וזה
נחשב לדבר כללי ,ומשה שהיה כלול מכל ישראל לא התנדב שום
דבר ,אלא היה עוסק בהקמתו של המשכן בכללו.
ד .בחתם סופר (עה"ת פ' ויקרא) כתב שהרי כל נדבת המשכן היה
לכפר על העגל ,וממילא לא היה משה רשאי לתת שום נדבה למשכן
שמי שאינו מחוייב אסור ליתן לקרבן ציבור ,אבל אח"כ שנתרצה
ה' לישראל וכיפר להם ע"י תשובה הצטער שלא התנדב למשכן,
עי"ש.5

בזמן שהיו עם ישראל במדבר האם מעשה ידי האשה היו
לבעלה?
(לה,כב) ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם
וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'.
בפנים יפות ,הקשה מנין היה לאשה לתת תרומות למשכן ,הרי
מה שקנתה אשה קנה בעלה ,ומעשה ידי האשה לבעלה.

חודש ניסן שבו הוקם המשכן ואגב אותו ראש חודש משמרות כל
ראשי חודשי השנה[ .ועי' פרקי דרבי אליעזר פמ"ה]
וכ"כ השו"ע (או"ח תיז,א)" :ראש חודש מותר בעשיית מלאכה
והנשים שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה הוא מנהג טוב".
במנהגי מהר"ז בינגא (מגדולי אשכנז מחותנו של המהרי"ל ,הל'
ראש חודש סי' ב' עמ' קיז) כ' ש"מהאי טעמא נהגו הנשים ללבוש
קצת בגדי שבת לראש חודש לפי שיום טוב שלהן הוא דאסורין
במלאכה ,משא"כ באנשים דמותרים במלאכה לפיכך אינם
לובשים האנשים בגדי שבת בר"ח כמו הנשים".
וכן במנהגי ווירמיזא (לרבי יוזפא שמש סעי' סג) כ' "יש נשים
שיש להם סרבלים מיוחדים לראש חודש בבית הכנסת ורובם יש
להם צעיפים של ראש חודש".6
במוסף שבת קודש (יתד נאמן כי תשא תשס"ז) מובא ראיון עם
ר' אליהו מרדכי זונפלד ,נינו של רבי יוסף חיים זונפלד זצ"ל,
ומספר שם:
"אני נזכר בסיפור מאוד מעניין שסיפרה הסבתא שלי שהיתה
כלתו של רבי יוסף חיים ,שלעת זקנותו היתה מטפלת בו ואחראית
על עניני הבית.
בראש חודש אחד היתה אצלו בבית ,והוא ישב ולמד ,ושמע אשה
שבוכה בסימטאות בתי מחסה שסמוך לביתו ,הוא פנה לסבתא
ואמר לה" :שיינדל ,תבדקי מה קורה שם" ,היא חזרה וסיפרה לו,
שיש יהודיה עניה שמגיעה תמיד לקחת כביסה ,אבל אנשים לא
נותנים לה כעת כביסה לכבס ,משום שהיום ראש חודש ונוהגים
שהנשים לא מכבסות ,ולא עושות מלאכה.

וכתב שעדיין לא תיקנו תקנה זו שמעשה ידיה תחת מזונותיה,
ולכן מעשה ידי האשה לא היה לבעלה.

רבי יוסף חיים שאל אותה :יש בבית בגדים שצריך לכבס? היא
השיבה בחיוב ,ואמר :תביאי את הכביסה אלי ותקראי לאשה
הזאת ,הוא מסר לה את הכביסה לכבס.

ובס' "ליקוטי יהודה" מביא מהאמרי אמת זצ"ל ,שתירץ שהלא
תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה ,וכיון שבזמן שהיו ישראל
במדבר ירד מן לכל אחד ואחד ,ובעלה לא היה צריך ליתן לה
מזונות ,ממילא מעשה ידיה הוא שלה.

וכשכולם ראו שרבי יוסף חיים מוסר בגדים לכביסה ,כל
השכונה מסרה לה את הכביסה.

מדוע הנשים באשכנז לבשו בראש חודש בגדים מיוחדים?

ואמר רבי יוסף חיים :האם על חשבון מנהג לא תוכל האשה
להביא אוכל לילדים שלה?

(לה,כב) ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם
וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'.

איזה אשה היתה "ראש ישיבה" ומסרה שיעורים מאחורי
וילון לפני בחורים מופלגים?

בדעת זקנים (לבעלי התוספות ז"ל) כתב" :ויבואו האנשים על
הנשים" ,כלומר לשלול מהן תכשיטיהן כדכתיב "חח ונזם",
ואעפ"כ הנשים שמחות וזהירות במלאכת שמים ,כדכתיב "כל
הנשים אשר נשא לבן אותנה" ,לפיכך זכו הנשים שלא לעשות
מלאכה בראש חדש לפי שבמעשה העגל לקחו תכשיטיהן בעל
כרחן ,כדמשמע מדכתיב "ויתפרקו" ,ובמעשה המשכן שמחו
בנתינה ,לפיכך נתן להם ראש חודש ליום טוב ,ונראה לי דזהו ראש

(לה,כה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת
ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש.
איתא ביומא (סו ):שאלה אשה חכמה את רבי אליעזר ,מאחר
שמעשה העגל שוין מפני מה אין מיתתן שוה (שמתו בג' סוגי
מיתות) ,אמר לה אין חכמה לאשה אלא בפלך ,וכן הוא אומר "וכל
אשה חכמת לב בידיה טוו".

 5וראה עוד בשם משמואל (ריש ויקרא) ובס' דרושים לכל חפציהם (להרב יעקב חזקיהו
פיש שליט"א עמ' נה) מש"כ לפרש ע"פ המלבי"ם ,ובס' חקרי לב (שמות כאן)

 6ועי' ט"ז תיח,ג ,ובמעשה רב כ' שהגר"א חבש כובע שבת בר"ח ,וכן בסידור האריז"ל,
ובסידור החת"ס ,וביסוד ושורש העבודה שער ט' פ"ב
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במופת ,כגון שכר ועונש ותחיית המתים ,או היו מסתפקים בהם,
פי' שהחכמה של אשה היא בכלי האריגה ,והיא לא תבין את מה
על כן לא מכרו את אדמתם נחלת העוה"ז והיו מן כת המשומדים
שישיב לה( .ועי' ברבינו בחיי כאן)
נכבדות תקנה ,עכ"ל.
וידיעותאין להם
פנינים ,מרגליות ,אשר
ובקונטרס זכור לדוד (להאדר"ת זצ"ל) כ' ששמע בשם הרבנית
לפי דברים אלו ביאר ה"משך חכמה" מדוע בחר הקב"ה בשביל
אמו של הגר"י סלנטר זצ"ל (אשת הג"ר זאב בן אריה שנדפסו
עשיית המשכן דווקא אדם משבט יהודה ומילא אותו בחכמה
הגהותיו בסוף ש"ס וילנא) ,שאמרה ,שר' אליעזר הולך לשיטתו
בכתובות (פ"ט משנה ד') שהמושיב את אשתו חנונית רבי אליעזר
ובדעת,
אומר ,הרי זה משביעה אפלו על פילכה.
וז"ל" :הענין ,דמסירת נפש צריך להיות שלא בחקירה
והתחכמות יתירה ,ויהודה (נחשון בן עמינדב) מסר עצמו בים
ובתוס' סוטה (כא ):כ' בשם הירושלמי ,שלא השיב לה מפני
במסירת נפש ,וכן חור מסר עצמו בעגל ,דהחקירה תעכב ברצון
שישרפו ד"ת ולא ימסרו דברי תורה לנשים.
פנימי מלמסור נפשו על קידוש השי"ת ,כעדות יעב"ץ החסיד ,לכן
ועי' שו"ת תשב"ץ (ח"ג סי' ע"ח) שהביא פירוש בהלכה בשם
אמר שבעבור זה שלא חקרו ולא נתחכמו יותר מדאי לכן וימלא
אשת הרב ר' יוסף.
אותו בחכמה ובדעת וכו' ,והבן.
ובלקט יושר (יו"ד עמ' ל"ז) כ' שכלתו של רבו בעל ה"תרומת
הדשן" למדה לפני זקן אחד נשוי במקום שרוב בני הבית מצויים.
ובשו"ת מהרש"ל (סי' כ"ט) כ' שזקנתו הרבנית מרת מרים נ"ע
תפסה ישיבה כמה ימים ושנים וישבה באוהל ,וילון לפניה ,ואמרה
הלכה לפני בחורים מופלגים.
ובהקדמת ספר "מעבר יבוק" כתב על אמו שכל ימיה לא פסקה
פומא מגירסא במקרא במשנה ובספרי הפוסקים ובראש כולם
הרמב"ם וגם שיח לה היה בס' הזוהר כפי השגתה,
הגאון רעק"א זצ"ל כתב על אשתו (מובא בחוט המשולש דף
ס"ה) פעמים רבות היה לי משא ומתן עמה בויכוח ביראת ה' עד
חצי הלילה.
בס' מעגל טוב לחיד"א (עמ'  )351מביא מה שראה שיר לאשת
הגאון בעל בנין אריאל ז"ל ותפסו עליה שהחליפה בטעות כ' לח',
והשיבה (מישעיה מ,לא) וקוי ה' יחליפו כח.
במנחת חינוך (רנז,ד) כ' דלדעת הרמב"ם אין צריך לעמוד מפני
אשה ,אף שהיא חכמה שלמדה תורה מ"מ אין חכמה לאשה אלא
בפלך ,ובשו"ת בית יהודה (עייאש  -יו"ד סי' כ"ח( מסיק להלכה
שצריך לקום.

מדוע לנשים ולעמי הארצות היה יותר קל למסור נפשם על
קידוש השם בזמן גירוש ספרד?
(לה,ל-לא) ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל
בן אורי בן חור למטה יהודה ,וימלא אתו רוח אלקים בחכמה
בתבונה ובדעת ובכל מלאכה.
בס' "אור החיים" (להחסיד רבי יוסף יעב"ץ זצ"ל ממגורשי
ספרד ,פרק ה') כתב :כי הן הנה הנשים הספרדיות באו והביאו את
בעליהן למות על קדושת הש"י ,והאנשים אשר היו מתפארים
באלו החכמות ,המירו את כבודם ביום מר ,וזו ראיה גדולה
ועצומה שאם לא התחכמו אלא היו מן כת הפתאים היה פתיותם
מצלת אותם ושומר פתאים ה' ,אבל אחרי שלא נתפייסו להאמין
בקבלה ויצאו אל החקירה האמינו היסודות אשר בהם נתייחדנו
עם חכמי האומות והפילוסופים ,וכפרו כל העיקרים אשר נתבארו
 7שכל ישראל מצויין אצל משה רבינו (רש"י)

בעל חי שניצוד האם משתנה לו משהו בגופו?
(לו,ו) ַויְצַ ו משֶ ה ַו ַּיעֲבִ ירּו קֹול ּבַ מַ חֲ נֶה לֵאמֹר ִאיש וְ ִאשָ ה ַאל
רּומת הַ ק ֶֹדש ַו ִּי ָכלֵא הָ עָ ם מֵ הָ בִ יא.
ַי ֲעשֹּו עֹוד ְמלָאכָה ל ְִת ַ
בגמ' שבת (צו ):מובא שפסוק זה הוא המקור לאיסור הוצאה
מרשות לרשות בשבת ,שהרי משה היה יושב במחנה לויה ומחנה
לויה היה נחשב רשות הרבים ,7ואמר לעם ישראל שלא יוציאו
מרשות היחיד שלהם ,לרשות הרבים שהוא נמצא בה,
והנה תוס' (שבת ב .ד"ה פשט) כתב שמלאכת הוצאה היא
'מלאכה גרועה',
ובביאור דברי התוס' שהוצאה היא 'מלאכה גרועה' כתב
בחידושי רבי משה קזיס (הוצ' מכון ירושלים עמ'  5ד"ה ובדבר),
שכל המלאכות האסורות בשבת כולן עושות רושם בדבר שעושין
בו המלאכה והוא משתנה ממה שהיה קודם לכן,
כי הזורע כיון שהניח הזרע תחת הקרקע נעשה מוכן להשתנות
ולצמוח בעומדו שם ,מה שלא היה מוכן לזה קודם לכן ,וכן החורש
והקוצר וכל שאר המלאכות,
וגם הצד צבי אע"פ שאין הצידה עושה רושם ניכר בגופו ,מ"מ
אנו אומרים מסברה שהיא מלאכה ,כיון שמתחילה היה ברשות
עצמו ועתה הוא ניצוד ועומד ביד בני אדם וזה חשוב שינוי בגופו,
אבל ההוצאה מרשות לרשות לא מסתבר שתהיה מלאכה כלל
כי מחמת ההוצאה מרשות לרשות אין החפץ משתנה כלל ובהוייתו
עומד ,ולפיכך אם לא ביארה לנו התורה בפירוש שהיא מלאכה לא
היינו מחשיבים אותה למלאכה אע"פ שהיתה במשכן ולזה
הוצרכנו לקרא ד"איש ואשה אל יעשו" ,ע"כ.
והנה לגבי מה שכתב רבינו משה קזיס ,ש'צד צבי' אין הצידה
עושה רושם בגופו,
מעניין לראות את דברי הרמב"ן (שמות ל,כג) שדן שם לגבי
זהותו של המור שמכינים איתו את שמן המשחה ואת הקטורת,8
וכתב שם שזה מגיע מדם של חיה הדומה לצבי הידועה בהודו,

 8ראה קב ונקי כי תשא תשע"ד שהבאנו בזה את מח' הרמב"ם והראב"ד.
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ובהמשך דבריו מפרש לפי"ז שגם המילה דרור ,שנאמרה בזה
"מור דרור" הכוונה שצריכים לקחת את החומר הזה מהחיה
בהיותו במצב דרור (חופשי) ,ומתהלך בין ערוגות הבשמים ומתענג
כרצונו ,כי כאשר ילכד ויעמוד ברשות אדם לא יעשה מור כי אם
מעט ואיננו מבושם.
רואים מהרמב"ן שיש גם שינוי ניכר בבעלי חיים בין מצב שהם
משוחררים ,למצב שהם ניצודים ,וקשה לדעת בכל בעל חי את
ההבדל.

האם היו בגדים מיוחדים ללויים בעת השירה ,או בעבודת
המשא?
(לה,יט) ֶאת ּבִ גְ דֵ י הַ ְֹש ָרד לְשָ ֵרת ּבַ קֹדֶ ש ֶאת ּבִ גְ דֵ י הַ קֹדֶ ש ל ְַאהֲ רֹן
הַ כֹהֵ ן וְ ֶאת ּבִ גְ דֵ י בָ נָיו ְלכַהֵ ן.
נחלקו המפרשים מה הם בגדי השרד ,רש"י (לעיל לא,י) כתב
שהם הבגדים שכיסו בהם את כלי הקודש בעת מסעם (במדבר ד'
ו-יב) ,והרמב"ן (שם) פירש שהם בגדי הכהונה,
ובחידושי חתם סופר (פ' כי תשא ד"ה ואת בגדי שרד דף קלח)
פירש שלא היה ראוי שהלויים המשוררים והשוערים ,וכן
הישראלים הכשרים לשחיטה והפשטה ,שישמשו בבגדי חול
שלהן ,ולפעמים עוד יהיו בבלאי סחבות וטלאי ע"ג טלאי ,ולא
ראוי לשמש בהן למלך הכבוד ,ועל כן נעשו בגדי שרד לשרידים
האלו מתכלת וארגמן ותולעת שני בלא שש [פשתן] ,שיהיו ראויים
ללכת איתם ,שהרי לא הותר כלאים אלא בדברי עבודה.9
וחידוש גדול מתבאר מתוך דברי החתם סופר ,שלויים בעת
השירה לבשו בגדים מיוחדים,
אולם בתורת כהנים נראה שלא היה בגדים מיוחדים ללויים,
שדרשו שם (שמיני אות לד) את מה שנאמר 'ולבני אהרן תעשה
כותנות' – כותנות לכהנים ולא כותנות ללויים.
אלא שכתב שם הראב"ד שאע"פ שלא עשו כותנות ללויים ,אבל
בגדים אחרים עשו להם שהיו מתבלים עבודתם ,כדאמרי' לעיל
בפ' צו.
ששם בתורת כהנים (צו פרשה א' אות ד) מובא :כשם שהסדיר
משה עבודת כהונה כך הסדיר עבודת כהונה ולויה ,ובגדי כל אחד
ואחד לפי מה שהוא.
וכתב שם הראב"ד שבגדי כל אחד ואחד ,הכוונה לבגדי הלויים
שהיו מלבישים אותם משל ציבור ,מפני שהיו מבלים בגדיהם
בעבודת משא של המשכן.10

 9וראה בתורת משה לחת"ס (פ' כי תשא ד"ה בגדי שרד) שבגדי שרד ,היו לכהנים שלא
בשעת העבודה ,כשהיו יושבים להורות הוראות.
 10וראה בעמק הנצי"ב על הספרי (במדבר פר' נשא פמ"ו) דסידר ללויים בגדים מיוחדים
לעבודת השיר .ובדברי הימים (ב' ה,יב) שהלויים היו מלובשים בבגדי בוץ ,וברמב"ם (פ"י
מכלי המקדש הי"ג) לענין אפוד בד ,שאף הלויים היו חוגרים אותו .וראה שם משמואל

מה הפירוש ששואלין ודורשין בהלכות ירושלים?
שי הַ ְמלָאכָה ֶאת הַ ִמ ְשכָן עֶ ֶֹשר י ְִריעֹת
(לו,ח) ַו ַּי ֲעשֹּו כָל חֲ כַם לֵב ּבְ ֹע ֵֹ
ּות ֵכ ֶלת וְ ַא ְרג ָָמן וְ תֹולַ עַ ת שָ ִני כְ רֻ בִ ים מַ ֲע ֵֹשה חשֵ ב עָ ָֹשה
שֵ ש מָ ְשזָר ְ
א ָֹתם:
כבר העירו במפרשים ,מדוע התורה חזרה שוב ושוב על מעשה
המשכן ,שכבר הצטוו על זה בפרשיות הקודמות.
ונראה ליישב ע"פ מש"כ במדרש תנחומא (פר' צו אות יד) :א"ל
הקב"ה ליחזקאל גדול קרייתה בתורה כבנינה ,לך אמור להם
ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה ,ובשכר קרייתה שיתעסקו
לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקים בבנין הבית.
ולפי"ז יש לומר ,שהתורה באה ללמד אותנו ,בזה שחוזרת על
מעשה הקמת המשכן כמה פעמים ,שעצם העיסוק והלימוד
והשינון של הפסוקים שנאמר בהם הקמת המשכן ,יש בזה
חשיבות כשלעצמה ,והעוסק בזה כאילו בנה את המשכן בעצמו.
וכן מובא ברבנו בחיי (סו"פ ויקהל) וז"ל :ודע כי הסיפור בענין
המשכן וכליו והחקירה בתכונת צורותיו ומובאיו ושעור ארכן
ורחבן וקומתן ,אע"פ שאין בהמ"ק קיים מצוה גדולה היא ,עד
שמים יגיע שכרה ,ותורה היא וללמוד אנו צריכין,
וכן הזכירו רז"ל בענין הקרבנות כי כל המתעסק בלימוד
הפרשיות וישא ויתן בלבו עניניהם ,כאילו הקריב הקרבן עצמו,
הוא שאמרו (מנחות קי ).כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב
עולה ,בפרשת חטאת כאילו הקריב חטאת ,וכן כולם,
הא למדת מזה על הסיפור בפיו בלבד שכרו איתו ופעולותו
לפניו ,כאלו עשה המעשה והקריב קרבן על המזבח ,וה"ה בספור
עניני המשכן והמקדש ,ע"כ.
ע"פ מדרש זה מבאר הגרצ"פ פרנק זצ"ל (מקדש מלך פ"א) את
דברי הרמב"ם שבפתיחה להלכות בית הבחירה ,הציג את הפסוק
שנאמר בתהילים (קכב,ו) "שאלו שלום ירושלים" כשער פתיחה
להלכות בנין בית המקדש,
משום שבפתיחה זאת רמז הרמב"ם שלא יעלה על דעתנו כי רק
במעשה הקרבנות שעליהם כבר נאמרו ונשנו הרבה דרשות חז"ל
ממקראות מלאים כי חובה עלינו לעסוק בהם גם לאחר החורבן,
וזה כבר ידוע שהלימוד בהם חשוב ומקובל ומרוצה לפניו יתברך
כאילו הקרבנו במועדו ובמקומו ,אבל לעסוק בלימוד הלכות בית
הבחירה ככל משפטו וחוקתו בזה לא מצינו מפורש,
לכן בא לומר שמצוה עלינו לעסוק בזה גם בחורבנו ,וזה בא דוד
המלך ע"ה לאחר שראה ברוח קדשו שירושלים עתידה ליחרב
וימים רבים תעמוד בחורבנה שוממה וגלמודה ואין דורש ואין
מבקש בשלומה ,עמד והזהיר ואומר "שאלו" כלומר עיסקו בה,

(נשא ד"ה שמואל) בשם אביו זצ"ל שבגדים מורים על פנימיות שצריך להיות נעלם וע"כ
כהנים שהם פנימיים צריכין בגדים ולא לויים ,וע"כ שמואל שהיתה בו גם המעלה של
פנימיות כתוב בו בגדים בצד מה.
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בם לייסרם לבל יטו מהדרך הטובה ,ו"משני קצות הכפורת"
כמו שואלין ודורשין בהלכות הפסח וכו'" ,שלום ירושלים" זה בית
שהאב והאם ייסרוהו ביחד ,ולא מה שייסר האב ויתקן תקלקל
הבחירה וכו' ,עי"ש.
בגעגועיה ,עכ"ל.
האם
פנינים ,מרגליות ,וידיעות נכבדות
וכ' שם הגרצ"פ (בהגהות טור מלכה) שמוכרחים לומר
ובשל"ה הקדוש (שער האותיות  -אות ד' דרך ארץ  -יז) כ' דרך
שהרמב"ם סובר שבית המקדש יבנה בידי אדם ,כי אם נאמר
רמז אני אומר" ,ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן" (איכה ד ,י),
שסובר כשיטת התוס' (שבועות טו 11):בשם התנחומא שבית
רוצה לומר אותן הנשים שמרחמים על ילדיהן לבלתי הכות אותם,
המקדש לעתיד יהיה מאליו בידי שמים ,א"כ לא נצטרך אנחנו
הם מבשלות אותם ,כלומר ממיתות אותם ,כאילו היו שוחטים
לבנותו בידיים ,ולא שייך לומר בזה שהעיסוק בהלכות אלו יהא
אותם ומבשלים אותם כבשר בהמה חיה ועוף.
חשוב כאילו בנינו אותו.
וכתב שאמר ידידו הגרי"פ פערלא זצ"ל שמזה שהרמב"ם הביא
את הלכות בנין בית הבחירה ,בכל צורותיו ,בספרו היד החזקה,
מזה מוכח דסבירא ליה שבנין העתיד יהיה ע"י אדם,12
ומביא שכ"כ הרמב"ם (בהקדמה לפי' המשנה) שהתועלת שיש
במשניות מס' מידות הוא ,כשיבנה בית המקדש יש לשמור ולעשות
כתבנית שכתובה במשניות שם ,מפני שהוא ברוח הקודש,
מוכח מכל זה שהרמב"ם סובר שבית המקדש השלישי יבנה בידי
אדם ,והתנחומא שהביא התוס' דברי אגדה הוא ,ואין למדים
ממנה ,אלא שכוונת המדרש לומר שהקב"ה יסייע בדרך נס
שיבנוהו[ .תפארת ישראל בועז ריש מס' מידות]

העוסק בהלכות בגדי הכהונה האם הוא כעוסק בפרשיות
הקרבנות שנחשב כמקריב?
וחשבתי האם הענין של קריאת הפסוקים ולימוד ההלכות
שמצאנו בקרבנות ,ובבנין המקדש ,נוהג גם בבגדי כהונה,
שבשלמא בקרבנות או בבנין הבית ,הם דברים השייכים לכל
אחד ,שכל ישראל שייך בקרבנות ,או בבנין הבית,
אולם בבגדי כהונה ,הרי לא שייך כלל בישראל ,לא בהכנתם ולא
בלבישתם ,ומה נאמר בזה,
ומצאתי בעקידת יצחק (פר' תצוה שער נא) שהביא את דברי
חז"ל (ערכין טז ).שנכתבו בגדי כהונה אצל פרשת הקרבנות ,לומר
לך מה קרבנות מכפרים אף בגדי כהונה מכפרים,
וביאר זאת שכמו שהשתדלות בעניו הקרבנות תועיל מאוד
לאנשים אפי' בשעה שאין לנו מזבח ולא קרבן ,כן הוא ענין בגדי
הכהונה שהלומד בתורתן ומעיין בתכונתם ותכליתן יועיל לו בכל
עת ובכל זמן ,להסיר הבגדים הצואים מעליו ולהלבישו מחלצות
טהורות ונקיות ,ואין לך כפרה וקינוח גדול מזה.

מהי הדרך הראויה בחינוך?
(לז,ז) ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות
הכפרת.

מה עשו עם גלימתו של הקיסר נפוליון בחורבת רבי יהודה
החסיד?
ש ֵאת הַ כִ ּיֹור נְחשֶ ת וְ ֵאת ַכנֹו נְחשֶ ת ּבְ מַ ְראֹת הַ צ ְֹבאֹת
(לח,ח) ַוּיַעַ ֹ
אֲ שֶ ר צָ בְ אּו פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵ ד.
בשו"ע או"ח (סי' קמז סעי' א') כתב הרמ"א שאין לעשות מפות
לספר תורה מדברים ישנים שנעשו בהם בצרכי הדיוט דברים
אחרים.
ומתבסס על דברי המהרי"ל בשם ס' האגודה ,שכתב שכמו שאין
להשתמש למזבח בעצים שהשתמש בהם הדיוט ,כך אין לעשות
מעילים לס"ת מבגדים שהשתמש בהם הדיוט.
והמגן אברהם (סק"ה) כתב :נראה לי דדווקא כמות שהן ,אסור
להשתמש בהן ,אבל אם שינה צורתן ועשה מהן כלי אחר מותר,
שהרי הכיור נעשה ממראות הצובאות.13
והמשנ"ב (שם סקי"ג) הביא את דברי המגן אברהם ,וכתב שאף
שיש מחמירים גם בזה ,אבל מנהג העולם להקל.
על פי פסקו של המגן אברהם ,התירו להשים פרוכת בארון
הקודש שעשויה מגלימתו של קיסר ,משום ששינו מצורתה.
ומעשה שהיה כך היה ,בשנת תקע"ב בתקופת מלחמת צרפת –
רוסיה ,מטהו המצומצם של נפוליאון מנהיג צרפת ,הבלתי מעורער
בעבר ,התמקם בכפר קטן סמוך למוסקבה ,מסתתר מאימת
האוייבים שזינבו בצבאו ללא רחם .מסופר כי יהודי עשיר
ממוהילוב בשם ר' יוסף ,בן למשפחת לוריא נתקל יום אחד בפרש
הדור ,שהציג עצמו כקיסר נפוליאון וביקש את עזרתו של היהודי,
הלה קיבלו בכבוד מלכים ולאחר שהאכילו והשקהו ,הדריכו ואת
מלוויו בשבילי היער שהיו נהירים לו היטב ,לקראת פרידתם פשט
נפוליאון את גלימתו ההדורה מעליו והעניקה לר' יוסף ,תמורת
מסירותו ,כמו גם בשל חששו להחשף בבגדי מלכות.
האדרת המלכותית בעלת קטיפה ורקמה מפוארת ,אשר סיפורה
מופיע בספר 'משפחת לוריא' ,המתאר את ייחוסה של המשפחה,
נשמרה אצל ר' יוסף בחשש רב ,מאימת השלטונות ,לבל יידעו
שסייע לאוייבם המר ,ולבסוף עשו הימנה פרוכת נאה לארון

באלשיך (לעיל כה,יח) כ' שענין הכרובים שהיו בדמות של
תינוק ,מרמז על חינוך ילדים" ,מקשה" ,בא לרמז שתקיש ותכה
 11וכ"כ רש"י (ר"ה ל ).ובסוכה (מא).
 12וכן מורה לשון הרמב"ם (פי"א ממלכים ה"א) שמלך המשיח הוא בונה המקדש.
 13באמת אין כוונת המג"א שהתיכו את המראות ושינו צורתן לגמרי ,ועשו את הכיור
מהנחושת שלהם ,אלא שנעשו מהמראות עצמן בלא התכה ,ומה שכותב 'ששינו צורתן'

כוונתו שעצם זה שקבעום בכיור ועשאום חלק מכלי אחר ,שלא כשימושם הראשון .ובשו"ת
חת"ס (או"ח סי' מב) כתב שגם המראות הותכו ,והכיור נעשה מהנחושת שלהם .וראה
בהרחבה בס' המשכן וכליו (עמ' רצז)
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הקודש עם רקמת פסוקים ושמת ,ושיגרוה ירושלימה ,שם פיארה
את ארון הקודש של בית הכנסת חורבת רבי יהודה החסיד.14
סיבה נוספת להתיר ,שכל הנידון לאסור הוא רק בתשמיש
קדושה ממש ,אבל בתשמיש דתשמיש מותר ,ופרוכת לארון
הקודש זה רק תשמיש דתשמיש( .ראה מג"א שם ומשנ"ב)

בבית המקדש השלישי – האם יהיה מותר לעשות וידיאו
במעגל סגור ,ומערכת מחשבים מרכזית?
ש ֵאת הַ כִ ּיֹור נְחשֶ ת וְ ֵאת ַכנֹו נְחשֶ ת ּבְ מַ ְראֹת הַ צ ְֹבאֹת
(לח,ח) ַוּיַעַ ֹ
אֲ שֶ ר צָ בְ אּו פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵ ד.
בשפתי כהן (עה"ת מרבי מרדכי כהן זצ"ל מגורי האריז"ל) פירש
את המילה 'הצובאות'  -צובאות ובאות לאהל מועד ,שהיו אלו
הנשים שחפצות לבוא לאהל מועד לשמוע דברי תורה או להתפלל,
כמו שתרגם אונקלוס 'הצובאות' – דאתיין לצלאה ,אלא שהיו
מתביישות שלא יראו אותן האנשים,
מה עשו ,עשו מראות ,וע"י אותם מראות היו רואין כל מה
שבפנים ,ורצו לעשותם מברזל הנדיי שמראה דבר הקטן לגדול,
וכאשר ראו שאין שום ברזל נשמע בנדבה ,וגם ידעו שהקב"ה שונא
את הברזל ,עשו אותם מנחושת קלל ,ולא עשאום מזכוכית ,כדי
שלא ישבר בנסיעתם וחנייתם ,ע"כ.
נמצא א"כ דבר פלא שעשו כן הנשים ,שהיו מסתכלות לתוך
המקדש ע"י מראות ,ולכאו' היה אפשר לדון האם באמת מותר
להסתכל פנימה ,שמצד מעילה ודאי שאין בזה שהרי קול מראה
וריח אין בו משום מעילה ,אבל אולי מצד הצניעות וכבוד לא ראוי
שיביטו מבחוץ פנימה ,וצ"ע.15
והנה בבית המקדש השלישי שיבנה במהרה ,יש לדון האם אפשר
להכניס בתוך הבנין מערכת של וידיאו במעגל סגור ,שיהיה אפשר
להעביר בשידור חי את שמחת בית השואבה או את עבודת הכהנים
בעזרה,
ומצאתי בס' מי ימצא (להרב משה יוסף שורש שליט"א ,עמ"ס
סוכה נא :ד"ה היכי) שכתב :נסתפקתי אם לעתיד לבוא בבית
המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו יונהגו כל שכלולי
הטכניקה המצויים בדורנו ,כגון מחשבים שבאמצעותם ניתן
לתכנן את כל מערכת הקרבת הקרבנות באופן יעיל ביותר ,מסכים
של וידיאו במעגל סגור שבהם ניתן לצפות בעבודת הכהנים
ובשמחת בית השואבה ,מערכת של רמקולים להכרזת הודעות
למשמר הכהנים וכדו'

 14פרוכת זו נמצאת כיום במוזיאון ע"ש מאנה כץ בחיפה ,לאחר מאבק משפטי שנערך לפני
כמה שנים בין צאצאי משפחת לוריא ,להנהלת המוזיאון .הפרוכת:

או שמא כיון דכתיב בדברי שמואל לדוד לגבי בנין המקדש "הכל
בכתב מיד ה' עלי השכיל" ,וכל הנ"ל לא נאמר בנבואה ,אין היתר
להכניס כל זה למקדש.
וכתב ,נלענ"ד שלא לומדים מפסוק זה אלא כל מה שקשור לבנין
בית המקדש ולמידותיו ,וכן לתבנית כלי השרת וכדו' ,אבל אין
לזה שייכות לענינים טכניים צדדיים ,שהרי לא יעלה על הדעת
שיהיו נרות שמן במקום תאורה מודרנית ,פלורוסנטים,
פרוז'קטורים וכדו' ,ע"כ16.
ונראה להביא ראיה שמותר ,שהרי כתוב שבבית שני עשה בן
קטין מוכני לכיור ,שהיה זה מין מכונה שהיתה מעלה ומורידה את
הכיור ,וכיון שזה דבר טכני שעוזר ,ולא משנה ממבנה הבית
והכלים ,לכאו' אין בעיה.

האם מותר להסתכל על אשה דרך מראה?
ש ֵאת הַ כִ ּיֹור נְחשֶ ת וְ ֵאת ַכנֹו נְחשֶ ת ּבְ מַ ְראֹת הַ צֹבְ אֹת
(לח,ח) ַוּיַעַ ֹ
אֲ שֶ ר צָ בְ אּו פ ֶַתח אֹהֶ ל מֹועֵ ד.
בפירוש הריקאנטי (פר' ויקרא עה"פ אם עולה קרבנו )17כתב
וז"ל :צריך הכהן לראות בשעת זריקת הדם את האיש והאשה
המתכפרים בקרבן ,ובעבור שאסור להסתכל באשה ,לכן עשו
הכיור במראות הצובאות ,כי כשהכהן מקריב קרבן של נשים,18
מסתכל בכיור ורואה בו פרצוף האשה המביאה קרבן.
וכן מובא בס' ליקוטי תורה (להאריז"ל פ' ויקהל) שבשעת
הקרבת הקרבן היה הכהן מכיר בפניו של האדם את המקום
שפגם ,והיה מנקה אותו מחטאו ,ובאשה שאסור להסתכל בפניה
הביא אותה לפני הכיור שעשו במראות הצובאות ורואה שם
צורתה ,ומכיר במחשבתה ,והיה מנקה חלאתה.
ועל ביאור תמהו האחרונים שהרי אם חוששין להרהור
כשמסתכל בפני האשה ,א"כ גם כשרואה את פניה ע"י המראות
הצובאות שייך הרהור.19
ביאור נפלא בזה כתב הגר"ש פינקוס זצ"ל (בספרו תפארת
תורה) דשני ענינים יש ביצה"ר ,האחד המשיכה לחטא מחמת טבע
הגוף הלקוח מן העפר וממילא נמשך אחר העפר ,והשני כח טומאה
ומלאך השנשלח מהשמים לנסות את צדקת האדם והוא מושכו
לחטא,
וא"כ בענין הראשון היינו המשיכה הטבעית לתאוות ,בזה היה
עוצם קדושתן של חז"ל שלא שלט בהם יצה"ר כלל ,וכמו שמשמע
בכמה מקומות,

 15ומצאתי במושב זקנים (מבעלי התוס' עה"ת בפרשתינו) שכתב :וי"מ דלכך הקפיד משה
במראות הצובאות שהוא על הכיור בין ההיכל ובין המזבח ,ופתח ההיכל היה פתוח ,שנכנס
כהן גדול לפנים ועובד העבודה ,והוא בתוך המראות ,וישראל שהיו בעזרה רואין כל עבודת
כהן שעושה על ידי המראות ,וכאלו היו בפנים ,והרי כתיב (ויקרא טו,יז) 'וכל אדם לא יהיה
באהל מועד בבואו לכפר בקודש' וכיון שהיו רואים אותו ודמותו ועבודתו תוך המראות
לכך הקפיד משה.
 16וכ' שם שבס' הערות הגרי"ש (סוכה שם) משמע כדבריו.
 17והביאו בש"ך על התורה ,וכ"ה במושב זקנים.
 18ראה קידושין נב :אשה בעזרה מנין ,ברש"י ובתוס' שם.
 19וראה שו"ת מנחת אלעזר (ח"ג סי' כה) וראה בדרך חכמה (להגרח"ק שליט"א פ"ז מהל'
בית הבחירה הי"ט בביאור הלכה ד"ה ולכפרה) ובשו"ת עני בן פחמא (סי' ו')
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משא"כ כאשר בא מלאך של אש נגד האדם בחרב וחנית להרגו
בזה גם חז"ל היו צריכין לסייעתא השמיא מרובה,

מן עלויהון בגין דלא ישלוט בהון שרבא ושמשא ואוף לא מטרא
וברדא".

פנינים ,מרגליות ,וידיעות נכבדות

והנה יצה"ר שהוא מלאך של אש דרכו לשכון אצל האשה ששם
הוא המקום להכשיל האדם בחטא ופוגע במי שנפגש עם האשה
אפילו ע"י ראיה ,משא"כ יצה"ר של עפריות חומר הגוף אינו קשור
למקום האשה אלא הוא חלק מן האדם מיניה וביה,
והנפק"מ הוא למי שרואה אשה דרך מראה או תמונה דאי
איירינן ביצה"ר הטבעי שבתוך האדם הרי עכ"פ כח התאוה
מתעורר ע"י שנזכר לו ענין החטא ובא לידי הרהור גם דרך מראה,
אבל אם גופו קדוש ומזוכך הרי במה שהוא רואה ונזכר לא
יעשה עליו שום רושם כלל ,ורק כאשר נפגש עם המלאך מתעורר
המלאך להכשילו ,אבל המלאך הזה נמצא רק במקום החטא עצמו
ואינו עובר אליו דרך מראות ותמונות,

ולכן במקדש שהיו הכהנים קדושים וטהורים וכבשו את היצר
הרע הטבעי והחומרי ,א"כ אין להם חשש להביט באשה דרך
מראה ,ועי"ז לא ישלוט בהם היצר הרע כלל.
ודו"ק כי הדברים אמיתיים ונפלאים ומתיישב בזה מילתא
טובא דתמיה בענין זה ,עכ"ד.

פקודי
האם נכנס גשם ואבק דרך ענני הכבוד?
ּומן הַ ְת ֵכלֶת וְ הָ ַא ְרגָמָ ן וְ תֹולַעַ ת הַ שָ ִני עָ שֹּו בִ גְ דֵ י ְֹש ָרד לְשָ ֵרת
(לט,א) ִ
ּבַ קֹדֶ ש ַו ַּי ֲעשֹּו ֶאת ּבִ גְ דֵ י הַ קֹדֶ ש אֲ שֶ ר ל ְַאהֲ רֹן כַאֲ שֶ ר צִ ּוָה ה'' ֶאת
משֶ ה.
וכתב האבן עזרא שבגדי השרד הם הנזכרים בפ' במדבר
שכיסו את כלי הקודש בעת שנסעו ,כי ה' ציוה שיכסו את הארון
בפרוכת בעבור כבודו ,ועל הפרוכת כיסוי עור תחש ,ועל זה כיסוי
בגד תכלת ,ועל דרך הסברא כי התכלת בעבור כבוד הארון אם היה
האויר זך ,ואם ירד גשם יסירוהו ויעמוד עליו כיסוי תחש.

וא"כ קשה מדוע היה צריך כיסויים על המשכן מחמת הגשמים,
וכן בעת המסע להגן על כלי הקודש ,הרי הגשם לא נכנס דרך
העננים.

ובאילת השחר (עה"ת לעיל כו,יג) כתב שאמנם במדבר לא היה
גשם ,אבל כשהמשכן היה בשילה השתמשו ביריעות האלו ,כמו
שכתב הרמב"ם (הל' בית הבחירה א,ב) ושם בוודאי ירדו גשמים,
ע"כ.
אולם בזה מיושב רק פריסת היריעות על המשכן ,אבל עוד צ"ב
פריסת היריעות על כלי הקודש בעת המסע.
ועל דרך מה שכתב באילת השחר ,נראה ליישב שכשנכנסו לארץ
כבר לא היו ענני הכבוד ,והיו צריכים להעביר את הכלים ממקום
למקום ,ואז היו צריכים לכסות את כלי הקודש מפני הגשם
והאבק.
ועוד נראה ליישב שהרי מובא בגמ' תענית (ט ).שכשאהרן נפטר
הסתלקו ענני הכבוד ,ואפי' שאח"כ חזרו העננים בזכות משה,
מ"מ לא חזרו מיד ,שהרי מובא בגמ' בראש השנה (ג ).שהכנעני
מלך ערד שמע שמת אהרן והסתלקו ענני כבוד וכסבור שניתנה
רשות להילחם בישראל ,ואם חזרו העננים מיד לא היה בא
להלחם.
וא"כ יש לומר שבעת שאהרן הסתלק ולא היו ענני כבוד ,היו
צריכים כיסויים על המשכן ועל הכלים מפני הגשמים.
ועוד נראה ליישב ע"פ מש"כ החת"ס (שו"ת או"ח סי' רח) לחלק
בין עם ישראל ללויים לגבי מילה במשך מ' שנה במדבר ,שבגמ'
יבמות (עב ).מובא שישראל לא מלו במדבר במשך מ' שנה משום
שלא נשבה רוח צפונית ,שהיא רוח שגורמת למזג אויר נוח למילה,
והסיבה שלא נשבה רוח צפונית י"א משום שהם היו נזופים מחמת
חטא העגל ,20וי"א כדי שהרוח לא תפזר את ענני הכבוד,

וכן בבמדבר (ד,ו) כותב האבן עזרא שכל הכלים בעת המסעות
שמו עליהם עורות תחשים מפני הגשם והאבק ,וכ"כ שם הרמב"ן.

וכ' שם החת"ס שב' הפירושים נכונים ,שכל זה היה רק לעם
ישראל ,אבל לשבט לוי שלא חטא בעגל ,כן נשבה רוח צפונית,
ונכנסה בין העננים ,ולכן הם מלו את עצמם כל מ' שנה ,כמו
שמובא במדרש רבה (שמות יט,ה).21

מקום נוסף מביא האבן עזרא את ענין הגשם במשכן ,לעיל
ּומכְ סֵּ ה
ית ִֹמכְ סֶ ה ָלאֹהֶ ל ֹערֹת ֵּאילִֹם ְמ ָאדָ ִֹמים ִֹ
(כו,יד) עה"פ "וְ עָ ִֹֹש ָ
ֹערֹת ְתחָ ִֹשים ִֹמלְמָ עְ לָה" ,כתב ,שהיו צריכים להניח מכסה על
מכסה ,בעבור הגשם.

ולפי"ז אפשר לומר ,שאם מצאנו שלשבט לוי נכנסה רוח צפונית
דרך העננים ,יכול להיות שגם נכנס קצת גשם או אבק משם ,ולכן
המשכן שהיה בתחומם היה צריך כיסוי ,וכן בשעת המסעות שהיו
הלויים נושאים אותם.

וצריך ביאור בדבריו שהרי כידוע בעת שהיו ישראל במדבר היו
מוקפים בענני כבוד הן בנסיעתם והן בחנייתם ,ולא נכנס גשם או
אבק דרך העננים ,כמו שמובא בתרגום על שיר השירים (ב,ו) "וחד

 20כ"כ רש"י שם ,אולם תוס' כ' שהיו נזופים ממעשה מרגלים ,ועי' סדר הדורות (ב"א
תפ"ח) שמוכיח כפי' התוס' מראיית הנגע של מרים שאין רואים ביום המעונן ,וע"כ שהיה
שמש ,כי מעשה מרים היה לפני מעשה המרגלים ,והיה רוח צפונית שפיזרה את העננים.

 21ובזה השיב שם החת"ס למה שערער המשכיל א.ח .בספרו ,שכיון שמצאנו שהלויים מלו
את עצמם ולא קרה להם כלום ,איך משה רבינו הניח את שאר עם ישראל ולא זרזם למול
את עצמם ,ולפי מה שכ' שם החת"ס מיושב שרק ללוויים נשבה רוח צפונית בתוך העננים.
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האם מלאכות שבת נלמדות גם מהמלאכות שנעשו בהכנת
בגדי הכהונה?
(לט,ג) ַוי ְַר ְקעּו ֶאת פַחֵ י הַ זָהָ ב וְ ִקצֵ ץ פְ ִתילִם ַלעֲשֹוֹת ּבְ תֹוְך הַ ְתכֵ לֶת
ּובְ תֹוְך הָ ַא ְרגָמָ ן ּובְ תֹוְך תֹולַעַ ת ַהשָ נִי ּובְ תֹוְך הַ שֵ ש מַ ֲע ֵֹשה חשֵ ב.
וכתב רש"י שהתורה מלמדת אותנו איך היו מכינים את חוטי
הזהב ,שהיו מרדדין את הטסין של זהב בצורה דקה מאוד ,ואח"כ
היו קוצצין מהן פתילים דקין לאורך הטס כדי לעשות מהם
חוטים.
והנה בגמ' שבת (קג ).מובא מאמר של אביי ורבא שמלאכת מכה
בפטיש היתה במשכן ,שכן מרדדי טסי משכן היו מכין ג' פעמים על
הטס ופעם אחת על הסדן כדי להחליק את הקורנס ,וכתב שם
רש"י שהיו עושין כן לציפוי הקרשים.
וקשה מדוע רש"י היה צריך להוכיח מהקרשים שלא כתוב כן
מפורש בתורה שהיו מרדדין טסי זהב ,ולא הוכיח מפרשתינו
שכתוב מפורש שהיו מרדדין פחי זהב ועושים מהם חוטין לשזירת
בגדי הכהונה ,וכמ"ש רש"י על פסוק זה.
ובס' מי טל (להרב יחיאל מנחם קלמנסון שליט"א הוצ' מכון
ירושלים סי' לז) כתב שהנה ידוע שאת כל ל"ט אבות מלאכות
שנלמדות מהמשכן ,הכוונה שנלמדות מהמלאכות שהיו בהקמת
המשכן ולא בעבודת הקרבנות,
אולם שיטת רב האי גאון שהובאה בהקדמה לאגלי טל שכן
למדים מעבודת הקרבנות ,שהוא מביא שכל המלאכות של זורה
קוצר וכו' היה בעשיית לחם הפנים והמנחות,
ויש להסתפק מה הגדר של בגדי כהונה האם זה בגדר מלאכת
הקמת המשכן ,או בגדר של קרבנות,
ומצאנו בפירוש קדמון ממצרים על הרמב"ם (הובא ברמב"ם
זמנים שבהוצאת פרנקל פ"ז מהל' שבת) ,שנוקט שכל י"ג
המלאכות שקשורות לצמר זה היה במשכן בבגדי הכהונה,
אולם רש"י על המשנה של אבות מלאכות (שבת עג ).כותב
שמלאכות אלו היו בעשיה של יריעות המשכן,
וממילא אפשר ליישב שרש"י לשיטתו שסובר שמלאכות שבת
נלמדות רק ממלאכות שהיו בהקמת המשכן עצמו ,ולכן הביא את
הדוגמא של מרדדי טסי משכן עבור ציפוי הקרשים ,ולא את
הדוגמא של טסי הזהב עבור בגדי הכהונה.

האם יש מקומות שגדלים בקרקע ,צמחים מזהב?
(לט,ג) וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת
ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב.
ברש"י כתב :כאן הוא מלמדך היאך היו טווין את הזהב עם
החוטין ,מרדדין טסין דקין וקוצצין מהן פתילים לאורך הטס,
לעשות אותן פתילים מעורבין עם כל מין ומין בחשן ואפוד ,שנאמר
בהן זהב חוט א' של זהב עם ו' חוטין של תכלת ,וכן עם כל מין ומין
שכל המינים חוטן כפול ששה והזהב חוט ז' עם כל א' וא'.

דבר נפלא נמצא בס' "משנה לחם" (על המשניות ,לרבי יעקב
עמדין זצ"ל סוכה פ"א מ"ה) שכתב :נמצא לפעמים בזמן ובמקום
ידוע בדי זהב צומחים מן הקרקע ,וגדלים בזקיפה ,כאשר הגידו
רבים משרי מדינות הגר שראו זה בעיניהם באיפרכיא ראר"א,
ומפורסם הדבר באותו מחוז ,וכן סיפרו לי מאנשי אמת מפולין
שנמצא פעם בין התבואה גדלה שיבולת מזהב ,וקנה אותו יהודי
מכפרי בדמים מועטים והרויח הרבה ,מיהא דבר זה אינו שכיח".

איזה בגד מבגדי הכהן גדול הוא בגימטריא "חפץ חיים"?
(לט,כב) ויעש את מעיל האפד מעשה אורג כליל תכלת.
בגמ' ערכין (טז" ).מעיל מכפר על לשון הרע ,אמר הקדוש ברוך
הוא :יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול.
בכלי יקר (לעיל כח,לא) כתב" :לפי שהמעיל מכפר על לשון הרע,
על כן היה כולו תכלת ,כי תכלת דומה לים ,וע"י התכלת יסתכל
בים ,וממנו יראה וכן יעשה ,כי בים נאמר (איוב לח י,יא) "ואשבור
עליו חקי ואשים בריח ודלתים ,ואומר עד פה תבא ולא תוסיף".
וכך נתן הקב"ה אל הלשון חומה ובריח ,כמו שאמרו רז"ל (ערכין
טו" :):ולא עוד אלא שהקפתי לך שני חומות אחת של עצם ואחת
של בשר" ומה יתן ומה יוסיף לך שמירה לשון רמיה ,כי יצא לחוץ
ידבר ישלח חץ שחוט לשונו לכל ד' רוחות העולם ויעבור בריח
ודלתים ,והיה מן הראוי שילמד האדם מן הים אשר אינו עובר
דלתים ובריח ואינו פורץ גדרו.
וזהו טעם התכלת שדומה לים כי בהסתכלו בתכלת יהיה נזכר
אל הים שדומה לו בצבע וממילא יתבונן אז במעשה הים וממנו
יראה וכן יעשה ,ע"כ[ .ועי' שמירת הלשון ח"ב פט"ו]
שמעתי מהרה"ג ישראל רוזנברג שליט"א ,שאמר פעם בסיום
ספר "חפץ חיים" ,ש"מעיל האפד" בגימטריא "חפץ חיים" []642

מי הראשון שתיקן אמירת ק' ברכות ,ומתי תיקנם?
(לח,כז) ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני
הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן.
בבעל הטורים כ' שכנגד מאה האדנים שהיו במשכן תקנו מאה
ברכות בכל יום,
וכ"כ במגלה עמוקות (ואתחנן אופן ע"ה) שמשה תיקן מאה
ברכות כשנתן מאה אדנים.
וכ"כ בהקדמה לס' המנהיג שמשה תיקנם ושכחום וחזרו
ויסדום( ,ועי שו"ת יוסף אומץ סי' נ')
ובשערי אורה (השער הראשון הספירה העשירית) כ' נמצא שם
אדנ"י הוא סוד הברכה ,לפי כי שם אדנ"י הוא כדמיון אוצר לקבל
שפע כל הברכות ומיני האצילות ,והוא בדמיון בריכה ובית קיבול,
לכך הוא מלשון "אדני החצר" שבהן נכנסין העמודים ,ולפיכך
חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום כדי להמשיך מכל אחת
ואחת ,מפני שמאה ברכות באות בשם "אדני" מאלו הבריכות,
ואם חיסר ברכה אחת פוגם ומטיל מום( .ועי' אור החיים לעיל
כו,ט)
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בעת שעסקו ישראל בבניית המשכן האם היו פטורים
מקיום שאר מצוות?

ואז היה תוקע ,ואמר מהר"ר מענלין שהשטן היה שם ועכבן
מלתקוע.

פנינים ,מרגליות ,וידיעות נכבדות

(לט,לב) ו ֵַתכֶל כָל ֲעבֹדַ ת ִמ ְשכַן אֹהֶ ל מֹועֵ ד ַו ַּי ֲעשֹּו ּבְ נֵי ִי ְֹש ָר ֵאל כְ כֹל
אֲ שֶ ר צִ ּוָה ה' ֶאת משֶ ה ֵכן עָ שֹּו.
בס' אמרי שפר עה"ת (לרבי שלמה קלוגר זצ"ל) פי' פסוק זה
על פי הדין של "עוסק במצוה פטור מן המצוה".
וכתב שבעת שעסקו בבנין המשכן היו פטורים ממצוות ,מטעם
שהיו עסוקים במצווה ,וזה שנאמר "ותכל וכו' ויעשו בני ישראל
ככל אשר צוה" ,שלאחר שסיימו את עבודת המשכן ,חזרו לעשות
את כל המצוות.

וממשיך שם שרואים כן מהציווי המיוחד של שמירת שבת בתוך
מלאכת המשכן ,שלעיל (לא,יג) כתיב" :אך את שבתותי תשמרו",
וכ' רש"י אע"פ שתהיו רדופין וזריזין בזריזות המלאכה שבת אל
תדחה מפניה כל אכין ורקין מיעוטין למעט שבת ממלאכת
המשכן.
זאת אומרת שלולי המיעוט ,הייתי אומר שכיון שעסוק במצות
עשיית המשכן יהא פטור ממצוות שבת ,לכך כתיב "אך את
שבתותי תשמרו" ,ובא לומר ששאר מצוות מבוטלות בשעת עשיית
מצוות הקמת המשכן ,משום העוסק במצוה פטור מן המצוה ,לבד
מן השבת ,ע"כ.
ויש לדון בדבריו:

ובדגול מרבבה (לבעל הנו"ב) כתב :נראה לענ"ד שזה היה
בתקיעות מעומד ,אבל בתקיעות מיושב ,לדעתי זה הפסק גמור בין
ברכה לתקיעה ,ולומר שזה נקרא לצורת התקיעה קשה הדבר ,כי
אין הסגולה בדוקה.
ובשערי תשובה (שם סק"ו) מיישב את הנהגה זו ,שיש לומר
שכיון שלא היו יכולים לתקוע ,בעל כרחך שהיה צריך הפסק גדול
ללכת לקחת שופר אחר וכיוצ"ב ,ובלאו הכי היו צריכים ברכה
אחרת ,וגם עתה שקראו ויהי נועם ,באמת ברכו לפני התקיעה
ברכה אחרת.
וכ' המשנ"ב (שם סקי"ח) שאמנם בשערי תשובה מיישב קצת
דבר זה ,מ"מ לכתחילה נראה לענ"ד שאין לעשות כן.
עכ"פ צריך ביאור ,מה שייכות הפסוק ויהי נועם לענין סילוק
השטן מהפרעה בתקיעת השופר,
ועוד צ"ב מדוע היה צריך להפוך את השופר ולומר את הפסוק
מהחלק הרחב ,ולא אמרו זאת מהחלק הצר.

כמה שעות הגיהנם בוער בשבוע?
(לט,מג) וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה
ה' כן עשו ויברך אותם משה.

א .האם בעוסק במצוות עשה פטור ממצות לא תעשה ,כהכא
שעוסק בעשה של עשיית המשכן ולולא הפסוק היה פטור ממצוות
לא תעשה של מלאכה בשבת.

וברש"י כתב" :ויברך אותם משה"  -אמר להם :יהי רצון
שתשרה שכינה במעשה ידיכם ויהי נועם ה' אלהינו עלינו וגו',
והוא אחד מי"א מזמורים שבתפלה למשה.

ב .האם העוסק בהכשר מצוה פטור מן המצוה ,שהרי בבניית
המקדש דנים האחרונים 22אם הבנין הוא המצוה בעצמה או רק
הכשר מצוה.

מבואר מרש"י שאמר משה רבינו את הפסוק "ויהי נועם"
(תהלים צ,יז) והמשיך לומר את מזמור "יושב בסתר" (תהלים
צא).

איזה פסוק אמרו לתוך שופר כשלא הצליחו לתקוע בו?

והנה כתוב בזוהר (פר' נח ח"א סב ).שכל יום שובת הגיהנם את
הזמן שישראל מתפללים ג' תפילות ,וכתוב שם שכל תפילה היא
שעה וחצי נמצא שכל יום שובת הגהינם ארבע וחצי שעות,

(לט,מג) ַוּי ְַרא משֶ ה ֶאת כָל הַ ְמלָאכָה וְ ִהנֵה עָ שֹּו א ָֹתּה ַכאֲ שֶ ר
צִ ּוָה ה'' כֵ ן עָ שֹּו ַויְבָ ֶרְך א ָֹתם משֶ ה.
וכתב רש"י שמשה רבינו אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה
במעשה ידיכם ,ויהי נועם ה' אלהינו עלינו וגו' ,והוא אחד מהי"א
מזמורים שבתפילה למשה.
בס' מטה משה (דיני שופר ותקיעות סי' תת"ח )23כותב:
שמעתי ממורי ורבי מוהר"ז ציו"ן מעשה אירע למה"ר מענלין ז"ל
שהיה בעירו שלשה תוקעים מובהקים ובראש השנה בא האחד
לתקוע ולא יכול ,בא השני ולא יכול ,בא השלישי ולא יכול ,וצוה
מהר"ר מענלין ז"ל להפך השופר ולקרות בו ויהי נועם ,וכן עשה

 22ראה בס' המפתח רמב"ם פרנקל ריש הל' בית הבחירה.
 23ומובא במג"א (סי' תקפ"ה סקי"א) בשם מהרי"ל.

ובמגלה עמוקות (ואתחנן אופן קכז) עושה חשבון שבשבוע שובת
הגיהנם  53שעות ,משום שבששה ימים שובת  62שעות []5 4.5 2
ובשבת עוד  64שעות ,נמצא שהגיהנם בוער בשבוע רק  332שעות.
ובספר תהלים עם פי' כרם חמד (לרבי יהודה לייב רבינוביץ
שליט"א ,מזמור צא) מביא את ה"מגלה עמוקות" הנ"ל וכתב
שלכן "כל האומר שיר השירים ניצול מדינה של גיהנם" (א"ה  -לא
מצאתי מקור למאמר זה) ,משום שבשיר השירים יש 332
פסוקים.24

 24בס' רחמי האב כ' יש לרמז בזה וליתן טעם מה ששיר השירים קי"ז פסוקים ,דשיר
השירים הוא אהבת ה' ודביקות כנסת ישראל עם הקב"ה ,ואמר ישקני מנשיקות פיהו ,וכל
דיבור ודיבור נאמר בפה ולב שווין ומספר "פה לב" בגימטריא קי"ז
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ומוסיף שם שבמזמור "יושב בסתר" יש קי"ב תיבות ,ובכפילת
פסוק "אורך ימים" שבסוף המזמור ,שיש בו ה' תיבות ,הרי קי"ז
תיבות ,נמצא שהמזמור הזה מכוון כנגד השעות שדולק הגיהנם,
ואולי לכן אומרים במוצ"ש מזמור זה ,זולת כשיש יו"ט באמצע
שאז אין קי"ז שעות שהגיהנם בוער ,לפי שביו"ט אין רשעים
נידונין בגיהנם ,ע"כ.

כמה אנשים צריכים להיות עם הסופר בשעה שכותב
סת"ם?
(לט,ל) ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב
פתוחי חותם קדש לה'.
במושב זקנים לבעלי התוס' כ' "מכאן היה אומר החסיד
(כנראה כוונתו לר' יהודה החסיד) אדם שכותב אזכרות במזוזה
תפילין ובס"ת צריך עשרה ,ולטבול ולהיות במקום טהרה ,מפני
שאין בקדושה פחות מעשרה"( .ובפוסקים לא הוזכר כלל את
הענין של עשרה אנשים)
והחיד"א בס' תורת השלמים כ' דנאה לסופר טבילה תמידית
ומשמע אפי' כשאינו חייב בטבילת עזרא.
ובאשכול (הל' ס"ת סי' י"ז) כ' שמיע לן האידנא שאיכא סופרים
שאין כותבים השמות אלא מניחים חלק מקום השמות,
וכשמסיימין כל התורה כולה מטהרין עצמם וכותבים השמות,
ובקסת הסופר (סי' יא סעי' יח) ,כ' שאם עושה כן בכל הס"ת יש
לחוש מחמת שכל הכתב נתישן קצת והשמות יהיו בכתב חדש
יהיה נראה כמנומר ואין לעשות כן( .ועי' שם במשנת הסופר מש"כ
בזה)

האם כיור של בית הכנסת נחשב חלק מכלי בית הכנסת?
(מ,ל) ַו ָּי ֶֹשם ֶאת הַ כִ ּיֹר ּבֵ ין אֹהֶ ל מֹועֵ ד ּובֵ ין הַ ִמזְ ּבֵ חַ ַוּי ִֵתן שָ מָ ה ַמיִם
ל ְָר ְחצָ ה.
הרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות להרמב"ם (במצוות לא
תעשה ששכח אותן הרב ,מצוה ג) כתב :שנמנענו שלא לשנות סדר
הנחת הכלים במקדש כשולחן והמנורה והמזבחות ,והוא אומרו
יתעלה (שמות כג,יג) "ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו" ,ובא
הפירוש המקובל שהיא אזהרה למה שציוה בענין סידור המקדש.
ובס' משנת חיים (להרב חיים מאיר הלוי שטיינברג שליט"א סי'
צח עמ' שכג) העיר מדוע הרמב"ן השמיט את הכיור ,הרי גם לכיור
היה מקום קבוע בין המזבח לאהל מועד.
וכתב שהרמב"ן לשיטתו (לעיל ל,יט) שכתב שרק הרחיצה בכיור
היא המצוה ,אבל הכיור ציוה בו להזמנה ,ואיננו מעכב ,ולא מצוה,
כי הנה ביום הכפורים כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב.

וכ"כ בבכור שור ובחזקוני (שם) :לפי שאינו אלא להכשר מצוה,
לא כתב מצוות עשייתו עם שאר הכלים.
ומעתה י"ל דהא דלהרמב"ן אין איסור לשנות את מקום הכיור,
הוא משום שאין להכיור מקום מצד עצמו אלא כל מקומו נקבע
כיון דשם נעשית קידוש ידים ורגלים ,דאין אפי' מצוה לקדש
מהכיור ,וכל עשיית הכיור היא שיהיה מוכן לרחיצה ממנו ,ולפיכך
אין לו קביעות מקום מצד עצמו.25
דבר דומה מצאנו בכיור של בית הכנסת ,שמובא בשו"ת אבני
נזר (או"ח סי' לד אות כד) נידון לגבי עשיית חור בקיר של בית
הכנסת מעבר לעבר ,בשביל כיור ,וכתב :נפלענ"ד לאסור ,ואף
למתירין לעשות חור לתחוב בו שטענדי"ר [סטנדר] ,זה רק בכלי
בית הכנסת שהרי הם כבית הכנסת ,אך כיור שנעשה רק כדי
לרחוץ בו ,אינו נצרך לעשות בבית הכנסת דווקא ,ואין זה בכלל
כלי בית הכנסת.26

מה הטעם שתקנו לומר בבוקר את פרשת הכיור ולא את
פרשת בגדי הכהונה?
(מ,ל) ַו ָּי ֶֹשם ֶאת הַ כִ ּיֹר ּבֵ ין אֹהֶ ל מֹועֵ ד ּובֵ ין הַ ִמזְ ּבֵ חַ ַוּי ִֵתן שָ מָ ה
מַ יִם ל ְָר ְחצָ ה.
בבית יוסף (או"ח סי' א' ד"ה וכתוב) מביא מהארחות חיים
(הל' מאה ברכות סי יד) בשם הר"י בן יקר ,שיש נוהגים לומר
בבוקר את פרשת הכיור (שמות ל' יז-כא) כי היא העבודה
הראשונה ,וכתב זאת בשו"ע (סי' א' סעי' ט') שיש נוהגין לומר
פרשת הכיור.
ודבר זה צריך עיון ,דבשלמא שאר הקרבנות שאומרים את
פרשיותיהם כמו שמובא שם בשו"ע לגבי פרשת עולה וחטאת וכו',
זה דבר ששייך לכלל ישראל ,וע"י אמירת הפרשיות יחשב כאילו
הקריבו את הקרבנות האלו.
אבל מה ענין ישראל לפרשת הכיור ,שהרי הוא שייך רק לכהנים
שצריכים לטהר עצמם ע"י הכיור ,ולשם מה תיקנו לנו לומר זאת
לפני התפילה.27
והיה אפשר ליישב ,שכיון שאנו עומדים להתפלל ,ועל תפילה
נאמר ונשלמה פרים שפתינו ,שהתפילה במקום הקרבנות ,וכיון
שכדי להקריב קרבנות צריכים קידוש ידים ורגלים ,אף אנו
אומרים את פרשת הכיור ,דהוי כקידוש ידים ורגלים.
אבל לפי"ז היה צריך לומר גם את פרשת בגדי הכהונה ,שהרי כהן
המקריב ללא בגדי כהונה עבודתו פסולה.
ואמר ידידי הרב יצחק ברינבוים שליט"א שיש לחלק בין הדין
של קידוש ידים ורגלים לבין הדין של בגדי כהונה,
דהנה בקידושין (לו ).שנינו ,שסמיכות ,תנופות ,הגשות,
קמיצות ,הקטרות ,מליקות ,קבלות ,הזאות ,נוהגות באנשים ולא

 25אולם ברמב"ם (פ"ה מהל' ביאת מקדש ה"י) מבואר שיש מצוה לכתחילה לקדש מהכיור,
שכ' וז"ל :מצוה לקדש ממי הכיור ,ואם קידש מכלי שרת הרי זה כשר.
 26ועי' פסקי תשובות (סי' קנ"ב סקי"ג)
 27ונראה לבאר שהרי מובא ברשב"א (ראה משנ"ב סי' ד' סק"א) שהטעם מדוע תיקנו חז"ל
ליטול ידיים כל בוקר ,כדי להתקדש בקדושתו וליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו מן

הכיור קודם עבודתו .ולפי"ז אפשר לומר שגם תקנו לומר את פרשת הכיור ,שזה מקדש את
האדם כקידוש ידים ורגליים.
אלא דמשמע בשו"ע שענין האמירה הוא כמו שאר הקרבנות שזה כאילו עשאם ,שזה מצד
עבודת הקרבנות ולא מחמת הקשר לנטילת ידים.

13
ביומא (לז ).מובא שכדי למנוע זאת עשה כהן בשם בן קטין
בנשים ,חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות ,ועל כל דבר ודבר
"מוכני" (מכשיר שמסובבים אותו כדי להרים ולהוריד את החבל
מביאה הגמרא לימוד מיוחד ,שנוהג באנשים ולא בנשים,
לכיור) לשקע בו את הכיור כל לילה אל תוך בור שהיה
הקשור
פנינים ,מרגליות ,וידיעות נכבדות
והקשה שם תוס' (לו :ד"ה חוץ ממנחת סוטה) שמדוע הגמרא
בעזרה שהגיעו אליו מי מעיין.
צריכה ללמוד כל אחד מלימוד מיוחד ,הרי גם בלי זה נשים
מי הכיור התחברו בכך למי המעיין ,ועי"ז נחשבו מי הכיור
פסולות ,שהרי הם מחוסרות בגדי כהונה ,ואף כהנים שעבדו בלא
כחלק מן המעיין ,ואינם נפסלים בלינה ,ואף שמסתמא היה יותר
בגדי כהונה עבודתם פסולה,
קל לשפוך מן הכיור כל יום את המים שנפסלו ולהחליפם במים
ותי' התוס' ב' תירוצים:
חדשים ,כמו שעשו כנראה לפני חידושו של בן קטין ,מ"מ גנאי הוא
לפסול מים קדושים.29
א .שמדובר שהנשים לבשו את הבגדים,
ומעתה נשאלת השאלה ,הרי במשכן ג"כ היתה אותה בעיה,
ב .שכיון שלא נצטוו בבגדי כהונה ,לא נחשבות כמחוסרות
וכיצד יעשו שלא יפסלו מי הכיור בלינה ,ובפשטות היה אפשר
בגדים.
לומר שגם במשכן היו ממלאים כל יום מים חדשים לכיור,
וכתב הראגטשובר בצפנת פענח (מהדו"ת דף עד ).שמהתירוץ
השני של תוס' מוכח שהמחייב של בגדי כהונה אינו מחמת העבודה
של הקרבת הקרבנות אלא מחמת העובד ,וכיון שהעובד היא אשה
שלא נצטוותה ,זה לא נחשב כמחוסר בגדים.

ובס' בארה של מרים (להרב אשר שיק שליט"א עמ' נה) מביא
רעיון יפה בזה ,שמובא בתוספתא (סוכה ג,ג) שבזמן שישראל היו
חונים ,הבאר של מרים היתה שורה כנגדן במקום גבוה ,כנגד פתחו
של אהל מועד ,ונשיאי ישראל באין ומושכין ממנה מים כל אחד
לתוך שבטו.

וחקר בזה בחידושי רבי אריה לייב מאלין (ח"ב סי' יא) וז"ל:
יש לחקור בעיקר דין של קידוש ידים ורגלים ,אם הוא דין בגברא,
היינו דכל זמן שלא נתקדש בקידוש ידים ורגלים הוי פסול
לעבודה ,או נימא דהוא דין בעבודה ,דצריכה מקודם קידוש ידים
ורגלים ,ע"כ.

נמצא שהבאר שהיתה כמעיין ,היה עומדת מול הפתח של אהל
מועד היכן שהיה עומד הכיור ,והיו מושכין מהבאר מים עד הכיור,
או שהיו נוטלין את הכיור כל לילה ומניחין אותו בתוך הבאר,
ונמצא שמי הכיור מחוברין כל הזמן למעיין ולא נפסלים בלינה.

וכמו כן יש לדון מה הגדר של קידוש ידים ורגלים מהכיור,

ונראה שזה שתקנו לומר את פרשת הכיור ולא את פרשת בגדי
הכהונה ,משום דס"ל שבבגדי הכהונה ה'עובד' הוא המחייב ,ולכן
לישראל אין שייכות כלל לענין בגדי הכהונה ,ואין לו לומר את
פרשיותיה.
אולם לגבי הכיור ,ס"ל שהמחייב הוא ה'עבודה' ,וממילא אף
ישראל שכעת עוסק ב'נשלמה פרים שפתינו' של תפילה במקום
עבודת הקרבנות ,אומר את פרשת הכיור.

איזה כלי מתוך כלי הקודש במשכן היה בתוך הבאר של
מרים בעת המסעות של ישראל במדבר?
(מ,ל) ַו ָּי ֶֹשם ֶאת הַ כִ ּיֹר ּבֵ ין אֹהֶ ל מֹועֵ ד ּובֵ ין הַ ִמזְ ּבֵ חַ ַו ִּי ֵתן שָ מָ ה ַמיִם
ל ְָר ְחצָ ה.

ולפי"ז כתב שם לתרץ קושיא גדולה ,שהמתבונן בפרשיות
במדבר ונשא המדברות על עבודת המשא של הלוים יראה כי
התורה מפרטת מי נשא במסעות את כל חלקי המשכן ואת כליו,
ורק דבר אחד לא מוזכר מי נשאו ,וזה הכיור ,וזה פלא.
יתרה מזאת כאשר התורה מפרטת את מהלך פירוק המשכן ע"י
בני קהת ,שהיו מכסים את כל הכלים ,ג"כ מוזכר כיסוי לגבי כל
הכלים ,ולגבי הכיור לא מוזכר כלל כיסוי,
וכתב ששאלה זו נשאלתי לפני כארבעים שנה ע"י דודי הר"ר דוד
בריסק ז"ל ,וסיפר ששאל שאלה זו כמה גדולי תורה אך לא קיבל
תשובה ונשארו בצריך עיון.30
וכתב שלפי התוספתא יש לומר ,שהיו מכניסים את הכיור לתוך
הבאר ,ובעת המסע היתה הבאר הולכת מאליה ,והיה הכיור נישא
מאליו ע"י הבאר ,וממילא לא היה צריך כיסוי.

יש כלל שכל דבר הראוי להינתן בכלי שרת כחלק מעבודת
המקדש ,מתקדש בדרגת קדושה גבוהה יותר כאשר הוא אכן ניתן
בכלי שרת ,ואז חלות עליו חומרות מסוימות הנובעות מתוך
קדושה זו ,אחת מחומרות אלו היא "פסול לינה" ,דהיינו הוא
נפסל כשיעבור עליו הלילה ,ואי אפשר להתשמש בו למחר ,לכן
לאחר שהתקדשו מים בכיור ,הם נפסלים מחמת לינה במשך
הלילה.28

 28ראה זבחים כא.
 29רש"י יומא (לז ).ד"ה מוכני.
 30ומביא שם שבאבן עזרא (שמות לה,טז) כתב שאין לכיור ולכנו בדים ,ואולי על העגלות
היו נשואים .ולפי"ז בני מררי הם שנשאו את הכיור ,כי בני קהל היה משאם בכתף ולא על

העגלות .וכתב שתלמידיו שאלו את הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר שמסתמא בני קהת
נשאו את הכיור.

