
 בלימוד משניות -נר מצוה ותורה אור

הנה כל מועד ומועד יש לו סגולה מיוחדת, וכשמגיע היו"ט חוזר וניעור הרושם שעשה אז  
בעת שנעשה הנס אשר בעבורו הוקבע, ואפשר איפוא להמשיך אותו הדבר למה שהוא מסוגל  

 יוחדת לזכות בכתרה של תורה, וכדלהלן:המ לתו לזמן הזה. חג החנוכה סגו 
בעל   לאדם    הרוקח הרה"ק  ששימש  הראשון  האור  כנגד  נרות  ל"ו  בחנוכה  דתיקנו  אומר: 

)לחנוכה מאמר ב אות ח(: הנך רואה מדבריו ז"ל    הבני יששכר הראשון ל"ו שעות. וכתב על זה  
ונקבע    אור הגנוז רת  מהאשהארת המצוה נר חנוכה הוא  שכל דבריו דברי קבלה מפי אליהו ז"ל  

לדורות ברוח הקודש מפני שידעו דבכל שנה יתגלה האור ההוא. על כן קראו לימים האלה חנוכה 
גאולה העתידה, שאז יתגלה לנו האור הגנוז בשלימות. ונגנז האור   –שהוא חינוך והרגל על לעתיד  

ונר חנוכה הוא  ל( "ההוא בתורה )ראה דגל מחנה אפרים פר' בראשית בשם מרן הבעש"ט הק' זצ 
 עכ"ד יעו"ש. חינוך והרגל לאור ההוא, ועל כן הוא "מסוגל לתורה"

הגמ' בשבת כא:( "מאי חנוכה? דתנו רבנן" ללמדך שמהותם    "י בדרך מליצה נהגו לומר )עפ ו 
 .)ראה תפארת שלמה לחנוכה ד"ה גדולים( של ימי החנוכה היינו לימוד התורה

נרו  הדלקת  שלאחר  מסופר,  בזה  חכיוצא  הרה"ק  נוכ ת  שח  היה  הרי"ם ה  ל  "זצ  החידושי 
ל שאל פעם את אחד מחסידיו אחרי התפילה האם קורה "זצ  המגיד מקאז'ניץ לחסידיו: הרה"ק  

אצלו לפעמים שאחרי התפילה הוא מתיישב ללמוד בסוגיא שהיה לו בזה קושיות ולא הבין כראוי, 
מה כוונת רבו בזה, ואמר    סידהח   האם הוא מנסה ללמוד ולהבין הסוגיא אחר התפילה, ולא הבין 

לו הרבי, היות שאתה מבקש ומתפלל בתפילת שמו"ע "חננו מאתך חכמה בינה ודעת" ואם יהודי 
אינו מאמין שיוכל לפעול בתפילתו שאכן יזכה להבין ולחכמה ודעת, איך יכולה התפילה באמת  

 לעזור לו.
לעסוק בתורה, כי נר  יך  צר  המשיך החידושי הרי"ם ואמר לחסידיו: אחרי הדלקת נר חנוכה

מצוה ותורה אור, כל מצוה מעורר האור של תורה, ובפרט מצוות נר חנוכה שזה לבד מצוה מאירה 
הרי היא מעוררת ביותר את אור התורה, על כן יש ללמוד אחר הדלקת הנרות )שיח שרפי קודש,  

 חנוכה אות יב(.
  בענין  ובפרטבימים אלו, רה התו החכם עיניו בראשו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בלימוד 

  שהוא  שידע  נשמה   אותיות  שמשנה  הנשמה  חלק  מתעורר  הזה   הלימוד  י "שע  המשניות   לימוד 
  גרמא  הזמן   בחנוכה  ועכשיו   ז"בעוה  תכליתו   מה  ידע   שאדם  המטרה  כל  ודה  ממעל  אלוקי  חלק
  ן בשמ  חנוכה  נרות  שמדליק  ז "ועי  ,ה"נשמ   אותיות  שהשמן   שלמה   תפארת  ק"בספה   שכתב  כמו 

  ישראל  באלוקי  חלק  לכם  שאין   לכתוב  היונים  שאמרו   ממה  להיפך  ,הנשמה  חלק   שיתעורר  כהו ז
  יום  כל  אומרים  שאנו   כמו   ,ממעל  אלוקי  חלק  לו   יש   מישראל  אחד  שכל  שידע  צריך  האדרב  רק

  חלק  את   ולגלות  להוציא  להשתדל  צריך   ולכן '  וכו   היא   טהורה   בי   שנתת  נשמה   אלוקי   בתפילה
 .  שלו   הכוחות ת גלו ול  בו  שטמון   הנשמה

וז"ל:    מדרשו של שם ובספר   נפלא,  רמז  בזה  , כ "עה  ת " משניו  בגימטריא   ת " זי  ן"שמ כתב 
 והלימוד ,  ה"משנ   אותיות  ה"נשמ  כי,  אותה  להאיר  לנשמה  מאד  מסוגל  המשניות  לימוד  כי  לרמוז

  נשמת '  ה  ר"נ  כדכתיב  הנשמה  היא,  תמיד  ר"נ  להעלות  למאור כתית  זך  זית  לשמן   דומה  במשניות
 .עכ"ד ודפח"ח םאד

מורגשים בחסרון הללו  ימי החנוכה  ויש להוסיף טעם נוסף ללימוד משניות בעת הזאת, דב
גורם לקרב את הגאולה, וכדאיתא במדרש רבה )ויק"ר פר' צו(  וי לימוד משניות הו  -בית המקדש 

רה הקט אין כל הגליות הללו מתכנסות אלא בזכות המשניות וכו', וכי יש מנחה טהורה וקמיצה ו 
כאילו אתם מקריבין  זו משנה, אמר הקב"ה הואיל ואתם מתעסקין במשנה  זו,  אי  בבבל, אלא 

 .  עכ"ל  קרבן 
ובפירושו   משניות,  בלימוד  פעלים  להרבות  וללמד  ללמוד  להתחזק  גרמא  הזמן  זה  ולפי 

ר  הטהור של רבינו בעל התוס' יו"ט, ובפרט שבדורנו אחרי שיצא לאור הביאור "ששון יו"ט" הוי דב
 לכל נפש, וכל אחד יכול להשביע נפשו ורצונו במים מתוקים של תורה. שוהה

 בית המקווה במהרה בימינו אכי"ר.ב   בהדלקת המנורה הטהורהויה"ר שנזכה לראות בעינינו  

 
 

 דבר המלך ודתו

 פנינים נפלאים מתורת רבינו בענינא דיומא 
 

 דבר המערכת
 דברי חיזוק והתעוררות במשנת רבינו התוי"ט 

 שהרוצה להיטהר מסייעין אותומרמזים נרות חנוכה 

מאלכסנדר ]הרה"ק    ר"אאמו  ק "כ יחיאל  , הקשה  ל "זצ[  רבי 

 . הנרות על  דוקא הנס  קבעו מדוע

 אמרם  דברי  על(  יומא  סוף)  התוספות יום טוב  דברי  ל פיע  ל"י

 מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  אשריכם  בי עקיבאר  אמר"(  שם)  ל"ז

  הוא   האדם  לו  שיבור  ישרה   דרך,  "שבשמים  אביכם  אתכם  מטהר   ומי

  ולפי ,  מטהרים  אתם  מי  לפני'  בחי  והוא,  עצמו  את  ויטהר  שיקדש

  נפשו   אך,  עצמו   את  לטהר  לכופו  יוכל  ולא  עליו  רע  האדם  לב  שיצר

  עון   יכפר  רחום  והוא,  כלל  לו  שאין  מעשיו   דלות  בראותו   עליו  תאבל

  עליכם   וזרקתי  שנאמר  וכמו,  טהורים  מים  עליו  וזורק   ותוא  מעורר

 ומי'  בחי,  צדקו  בימין  ויתמכוהו  ויעוררוהו,  וטהרתם  טהורים  מים

 . עד כאן תוכן דבריו ,שבשמים אביכם אתכם מטהר

  גם   שפגמו,  מאד  המצב  בשפל  שהיו  הרשעה   יון  בימיהנה  ו

  בהחלק  יהיה   שהפגם   כ"כ  שיחטא  מהנמנע  שהוא  אף ,  יעקב  בהחלק 

 ישראל  שחטא  פ "אע(  מד  סנהדרין)  ל"ז  וכאמרם,  אלקי  החלק ,  יעקב

  החלק  ז"עכ  שחטא  פ "אע  מווארקא  ר " אדמו   שפירש  וכמו,  הוא

 אומרים  שאנו  וכמו,  הוא  וישראל  בקרבו  נשאר  יעקב  החלק   ישראל

 בהחלק גם פגמו  הרשעה  יון בימי ז"עכ, היא טהרה  בי שנתת נשמה 

 באלקי  חלק   לכם  שאין  כםל  כתבו   היונים  להם  שאמרו  וכמו,  אלקי

 שפירש  וכמו,  דוקא  השור  קרן  על  לכם  כתבו  להם  שאמר  וזה ,  ישראל

 כי  להם  להראות  ה "זצללה   ]הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר[  ר"אאמו

 דפסול   השור  קרן  על  שרק ,  עקידה   וזכות  אבות  זכות  להם   תמה 

.  ישראל  בלב  המושרשת  האבות  בהחלק   גם  פגמו  כי  והיינו,  לשופר

  איך   עצות  וחקרו  שדרשו,  ובדקו  חשמונאי  בית  ותמלכ  וכשגברו

,  השפל   מצבם  רוע  על  מאד  עליהם  דאב  נפשם  כי,  עצמו  את  לטהר

  עצמו   את  לטהר  כדי  נפשם   ובכל   לבבם   בכל  נפשם  למסור  ורצו

  שהיו ,  מעשיהם  מתוך  ניכרת  היה  שמחשבתם  עד  מזוהמתם 

  נפשם   בטהרת  גם  רצונם  ומסתמא,  טהור  שמן  אחר  מהדרים

 זכו   זה   בזכות,  נפש  במסירות  מגמתם  עיקר  היה   זה   כי,  בשלימות

 מים עליכם וזרקתי, שבשמים  אביכם אתכם מטהר ומי' לבחי להנס

  קבעו   זה   ולזכר.  טהור  שמן  של  פך  ומצאו  ה " הקב  להם  וסבב,  טהורים

 . דוקא השמן על הנס  ועשאו

  להראות   אך,  מזה   נפקא מינה  שום  עתה  לנו  אין   לכאורה   כי  ואף

  כשירצה,  א"בבי  הגואל  ביאת  עד'  ה   את  עבודל  ניקח  ממנו  כי  לכל

 ירצה   אם  ז"עכ,  כך  כל  שפגם  מי  אף,  עצמו  את  ולטהר  לקדש  אדם

 מים  עליכם  וזרקתי'  לבחי  זוכה ,  טהרתו  אחרי  ומהדר  עצמו  את  לטהר

 .גמורה  בטהרה   ומטהרו, צדקו בימין ויתמכוהו ויעוררוהו, טהורים

 לחנוכה   )אלכסנדר( תפארת שמואל  

 

 

 

 

 ע"י  עולם הגליון יוצא לאור 

 מכון תוס' יו"ט המבואר
 וכן לתגובות והערות:  ,לקבלת הגיליון באימייל

machontosfosyomtov@gmail.com 
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 מעדני יו"ט
 הפרשיות התורה דברי רבינו על סדר  ונבחר עפ"י  לקט משובח 

 : פרשת תולדות 

   לכל הנבראיםמצד מדת הדין מגיעים מזונות 

ְוָאנִֹּכי ִאיׁש   ָאִחי ִאיׁש ָשִער  ֵהן ֵעָשו  ִרְבָקה ִאּמֹו  ַיֲעקֹּב ֶאל  ַויֹּאֶמר 
 . (יא, זכ)  ָחָלק 

במד"ר )פ' ס"ה( ויאמר יעקב הן עשו אחי איש שעיר, גבר שדין  
א ושעירים ירקדו שם, ואנכי איש חלק כמד"א כי חלק ה' עמו  כמד" 
 וכו'.  

ביאור הדברים דהנה כל מה שברא הקב"ה בעולמו ניתן לו עם  
  תוס' יו"ט בריאתו הקיום ובכלל זה המזונות שלו, וידועים דברי  

כי    ,המורה על הדין  ֵׁשם)ברכות פ"ז מ"ג( שבברכת הזימון מזכירין  
כי לא נבראו שיגועו    ,לכל הנבראיםמצד מדת הדין מגיעים מזונות  

)פ  קידושין  שלהי  ובש"ס  חי  ,בברעב,  ראית  להם   ה ב(  שיש  ועוף 
אומנות והם מתפרנסין שלא בצער וכו' אלא שהרעותי את מעשי 

 וכו', משמע שלולא החטא היו מגיעין המזונות במדת הדין. 

והטעם שבגמר הבריאה שניתן לו הקיום ניתנו לו נמי מזונותיו. 
זה  נגמרה אך  שלא  השדים  אבל  בריאתם,  שנגמרה  בנבראים  ו 

בריאתם מפני שקידש היום כבמדרש )פ' ז'(, א"כ מובן שלא נבראו 
עמם מזונותיהם ואין להם חיות ומזונות אלא מה ששודדים וגונבים,  
להו  לית  ומני  וכייל  וחתים  דצייר  מילי  ע"ב(  )ק"ה  חולין  וכבש"ס 

צייר וחתים דרכם למשקל,  רשותא למשקל מיני', מכלל דמידי דלא  
כתב  אחרי(  )פ'  והרמב"ן  שודד,  מלשון  נגזר  שדים,  שמם  וע"כ 

 שנקראו שדים בעבור שמשכנם במקום שדוד כגון המדבר.
  ְוֵׁשם   ,ולפי דרכנו יובן ביותר שבאשר כל קיומם הוא מהשדידה 

יתבאר  האמור  ולפי  בקיומו.  נתלה  ומהותו  מהותו  הוא  דבר  של 
גבר שדין, שידוע שהסט"א אין לה    -  ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיׁש ָשִער המאמר  

חיות בפ"ע כלום אלא שאליה דבר יגונב מן הקדושה, וע"כ מהותו  
של עשו לחיות מן הגזלות ומן החמסים ולהשיג מה שרוצה רק ע"י 

חלק ה' עמו, ואין קיומי וחיותי   -  ְוָאנִֹּכי ִאיׁש ָחָלק תחבולות ושוד. אבל  
לת הניתן לי  אלא ממה שהנני חלק ה' ואינני נצרך עוד לשום דבר זו

מהשמים. והיא מעין מאמר שלמה המע"ה אני שואל בתו של מלך  
והכל בכלל, וכבר פירשנו שבפשוטו שוב הוא שואל כסף וזהב וכו'  

ששוב אין דברים אלו תופסין מקום אצלו ואיננו נצרך  אלא הפירוש  
 עוד לשום דבר נוסף.  

זקני האדומו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק שכבוד  וכעין שהגיד 
שמאחר שאתה מלך שוב אין חסר לי שום דבר,   ,לכות הוא לאמורמ

וזהו   לעניננו.  הצריך  עכת"ד  מקום,  אצלי  תופס  אין  דבר  ששום 
הוא   עצמו  וזה  בכלל,  והכל  מלך  של  בתו  את  שואל  אני  הפירוש 

 מאמר יעקב ואנכי איש חלק: 
ובזה יש לפרש הענין שבשבת יהי' כאילו כל מלאכתך עשוי',    

מות את עצמו אלא באשר שבת היא נחלת יעקב,  שאין הכוונה לר 
יהי' באותה בחי' להיות חלק ה' שמעתה אין שום דבר בעולם תופס  

 . מקום וחסר לו 
 שנת תרע"ו    - פרשת תולדות    - ספר שם משמואל  

 
 

 : צאפרשת וי
יעקב אמר לבנותיו מכך שאיני בוש להסתכל בפני לבן  

 סימן שלא גנבתי ממנו כלום

ַויֹּאֶמר ָלֶהן רֶֹּאה ָאנִֹּכי ֶאת ְפֵני ֲאִביֶכן ִכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִכְתמֹּל ִׁשְלׁשֹּם  
 (.  ה , לא)  י ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי ֵק ֵואל 

צבי   מוה"ר  הקדוש  ממורינו  ששמע  זצלה"ה  מאאמו"ר  שמעתי 
, שפירוש הפסוק על פי מה  (בעל הבני יששכר)  אלימלך זללה"ה מדינוב

במס'  תוס' יו"ט  שארז"ל בירושלמי מס' ערלה )פ"א ה"ד( ומובא ב
תכל ביה הנ"ל וז"ל, א"ר יודן בר חנין סימנא דאכל מן חבריה בהית מס 

עכ"ל, והנה כאן נאמר לעיל וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב  
את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה ע"כ בני  

   .ואדרבא לבן מקבל ממנו שנתברך על ידו כידוע ,לבן

וזה שמביא ראיה ואמר להן ראה אנכי את פני אביכן, ר"ל הרי אנכי  
להסתכל בפניו, וזה ראי' שלא לקחתי מאביכן מסתכל בפניו ואיני בהית  

כנ"ל  באפיה  לאסתכולי  בהית  חבריה  מן  דאכיל  מאן  כי  כלום, 
כתמול  אלי  אננו  כי  ממני,  לוקח  שהוא  הראי'  ואדרבה  מהירושלמי, 
שלשום, ר"ל שהוא אינו יכול להביט בפני כמקדם, א"כ מזה ראי' שאני  

ידוע דל כי  ור"ל הטעם  המקבל,  והוא  המשפיע  נתברך  הוא  בן באמת 
 בגלל יעקב וכמ"ש יעקב ויברך ה' אתך לרגלי עכת"ד ודפח"ח. 

בפשטות    ,ולפי זה צריכין להבין סיום הפסוק ואלקי אבי היה עמדי
ח"ו   גזל  ולא  גנב  לא  שהוא  לדבריו  סימן  להם  נתן  דבזה  לפרש  נוכל 
אתם  הרי  כי  ר"ל  עמדי,  הי'  אבי  ואלקי  שהרי  והראיה  כלום,  מאביהם 

י' לי השראת השכינה, וא"כ איך יוכל להיות שאני גנב או גזלן יודעים שה 
 . ח"ו כדברי אביכם כנ"ל

 אמרי יוסף להרה"ק מספינקא זי"ע 

 
 : וישבפרשת 

 כי בא יבא יומו ויהיה הוא נמסר -מסור  -מלשין נקרא 

 (.  יח ,לז) ַוִיְתַנְכלּו אֹּתֹו ַלֲהִמיתֹו 

כתב דישבו בדין אלו    (תורת משה וישב ד"ה ויתנכלו)חתם סופר וב
בדיבה מ דכוונתו  כרודף  מיתה  דחייבוהו  אלו  מחייבים,  ואלו  זכים 

,  ָארּור ַאָפם ִכי ָעז  (ויחי מ"ח, ז)שיקללם אביהם, כאשר היה באמת בסוף  
ַלֲהִמיתֹו  וזה   אֹּתֹו  למימר ַוִיְתַנְכלּו  ליה  והוי  להמיתו  מזימות  שחשבו 

למה נקרא מסור ולא מוסר, כי הוא מסור   הסמ"עלהמיתנו. אך כתב  
שלו, על כן אמר להמיתו, וזה ויתנכלו אותו שדנו   לכל ובסופו ליטול את

מחשבותיו המה כרודף ויתחייב הוא מיתה, ומסור דינו שלא בפניו, לכן  
שחלם   בא  החלומות  בעל  הנה  אמרו  והמזכים  אליהם,  יקרב  ובטרם 
למלוך עלינו ואין כוונתו להמיתנו, והיה בית דין שקול והשליכו אותו לבור  

 .נס, עיין שםאם הצדק אתו יהיה ראוי ל

בנדרים    התוספות יו"טוהנה מה שכתב בשם סמ"ע הביא ג"כ  
בשם   מ"ג(  מפראג )פ"י  ומוסר   מהר"ל  הפועל  הוא  לשעתו  דמסור 

נמסר,   הוא  ויהיה  יומו  יבא  כי בא  להורות  אחרים, אבל קראוהו מסור 
ועפי"ז כתב טעם לשם ארוס אע"פ שבאמת הוא המארס ומקדש אשה,  

מ זה  ידי  על  מקום  לאשתו,  מכל  נתחייב  שאיש  דברים  בכמה  תחייב 
 ויצדק שם ארוס שנכנס בחיובים ושב הוא לפעול עיין שם: 

יו"ט  ואגב אעלה מה שהקשה ב] )פ"ב מ"ב( הלשון  תוס'  יבמות 
שצריך  בחליצה  מסייע  שהוא  ותירץ  נחלץ.  למימר  ליה  דהוי  החולץ, 

הכי משום  לחלוץ  )קמא    שיתכוון  ביהודה  ובנודע  שם,  עיין  חולץ,  תני 
אה"ע סוף סימן צ"ד( כתב שביבמות )ק"ה ע"ב( משמע שלשון חלץ הוא  
ג"כ לבישת הנעל, והוי פירוש החולץ שלובש הנעל לצורך יבמתו, עיין 

סופר   קול  ובספר  י"ג)שם  אות  מהרא"ל    [ (יבמות  תפארת  ובספר 
ביא כי המלשין נעשה ה   (אות כ ד"ה ועוד)מהסבא קדישא משפאלי ז"ל  

תיכף מסור לגמרי בידי הסטרא אחרא, ומן הרגע שעשה העבירה נמסר  
ברשות הסטרא אחרא גופו נשמתו ורכושו, ואף גם התורה ותפלה שלו  

 .עיין שם

 דס יוסף ר פ 
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 ששון יום טוב
 המבאר דברי התוי"ט   -מטעמת מהביאור הנפלא "ששון יו"ט" שבהוצאתנו 

 
הגליון, ל  מקוראי  רבים  מהפירוש    בקשת  טעימה  אנו  מביאים 

בשילוב    - הנפלא "ששון יום טוב" המבאר את דברי רבינו התוס' יו"ט  
 תיבות הביאור בתוך דבריו. 

רבינו   דברי  על  פירוש  הקוראים  בפני  להגיש  הקשורים  בחרנו 
לימוד התורה  על עניני  ,  אבות ענינא דיומא קטעים נבחרים ממסכת  ל 

 לרגל "חג החנוכה" הקרב ובא, בבחינת כי נר מצוה ותורה אור. 
בתוך   המשולב  הפירוש  את  רק  הבאנו  היריעה  קוצר  מפאת 
התיבות, ואת הערות המחכימות המעטרות את הפירוש לא הבאנו,  
חכם   ישמע  עצמו,  בספר  ומפורט  מבואר  כאן  שכתוב  ממה  ויותר 

בבחינת אותיות מחכימות, וימצא    - עצמו  ללמוד בספר    - ויוסף לקח  
   נופת צופים וכל טעם. 
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המשנה   לשון  אבות  )זה    ויש   שיושבין   שנים :  (במ"  גפ"מסכת 
  יראי  נדברו  אז'( ג  מלאכי )  שנאמר  ביניהם  שכינה  תורה  דברי  ביניהם 

'  ה   ליראי   ניו לפ   זכרון   ספר   ויכתב   וישמע '  ה   ויקשב   רעהו   אל   איש '  ה 
  ועוסק   שיושב   אחד   שאפילו   מנין   שנים   אלא   לי   אין   שמו   ולחושבי 

  בדד   ישב '(  ג   איכה )   שנאמר   שכר   לו   קובע   הוא   ברוך   שהקדוש   בתורה 
 . עליו   נטל   כי   וידום 

  פני   רואים  שאינם  הכת  הם  כי  מהליצנים,  הפך  ביניהם.   שכינה 
  ם אמנ  [,[ע"א   ]דף מ"ב   נאמרין  אלו  סוף פרק   בסוטה   כדאמר]  שכינה 

  מהם   מתרחקת  השכינה   במותם  אפילו  הליצנים  כי  להפך.  הן  אלו
  שכינה   בחייהם  אפילו  ואלו  בחייהם,  כל שכן  שהרי אינם רואים פני שכינה,

 :מדרש שמואל. במיתתם כל שכן ביניהם, שרויה 
תורה   להוציא  רגיל  אינו  שהיחיד   בתורה.   ועוסק   מפיו,  דברי 

  אצל   שהוא  כמו   רה'תו  בדברי  'ועוסק   אצלו  לומר  שייך  לא  ולפיכך
 : זה שאמר עליהם 'ויש ביניהם דברי תורה'   עם זה  מדברים שהם שנים

  . עליו   נטל  כי   וידום   בדד   ישב  שנאמר  שכר   לו   קובע   ה " ב   שהקדוש 
 בלבד ע"כ.  בעבורו  היתה  כולה   התורה   כל  נתינת  כאילו  ב,"הר  פירש

  כגירסת   גירסתו  אבל  ואין זה מתפרש שפיר לגירסתנו.   .ם"הרמב  פירש  וכן
דיש    חיים,  בדרך   כ"וכ  ה,"הרמ  בשם   במדרש שמואל  שכתוב  הספרים

  הכתוב   עליו  שמעלה   ושונה   שיושב  אחד'  שאפי  'מנין  גורסים  ספרים
 עליו',  נטל   כי   וידום  בדד   ישב  שנאמר   כולה   התורה   את  קיים   כאילו

  שלנו נראה   הספר  ולגירסת  .ולכן פירש שכאילו היתה נתינת התורה בעבורו  כ,"ע
  נטל  'כי  שמפרש  הרשב"ם,  בשם מדרש שמואל  כתבמה ש  לפרש כמו

 שמזומן  כבר,   שכרו  כנטל  הוא  הרי  או  משלם,  שכר  עליו  שהושלך  עליו'
 .  אחר פירוש שמפרש בסמוך, שאעתיק  י"בפירוש רש ועיין. כ"ע הוא,

שמואל  וראיתי   לפנינו,   שהוא  כמו  ב"הר  לשון   שכתב  במדרש 
  על הארון את   וסכות  וםתרג  סכך,  לשון  עליו'  נטל  'כי  עוד  הר"ב   ושפירש

)על מי    עליו  סוככת  שהשכינה   כלומר  )שמות מ', ג'( ותטיל,  הפרכת
. כ"ע  ראשו, על צל  להיות וצוקה  צרה  מכל להצילו  שיושב ועוסק בתורה( 

  ועוד  .'ו  משנה   בסוף  ב"הר  בדברי  הפירוש  זה   כתוב  שלנו  ובספרים
  במשנה   שהעתיק   ל"ז   י"בפירוש רש  שמואל   מדרש  בספר  שם  ראיתי 

 כי' וכו וידום ל,"ז י"בפירוש רש'  ו  במשנה  כתוב שנמצא בה  וכתוב ו,ז
  לשון   )כלומר ויש מפרשים(  לה   ואמרי .  עסק   אותו  על  שכר,  עליו  נטל

 זה   כתוב  חיים  בדרך  הנדפס  י" בפירוש רש   גם  .'וכו  וסכות  כמו  סכך,
  ולא  מקומו  במשנה ו'   דלקמן אמינא אנא מסתפינא  לא ואי. הפירוש

 אאחד   ואפילו  שרויה   דשכינה   קאמרינן  משנה   ה באות  שם  כי  כאן,
 בדד  ישב  'שנאמר  התם  גרס  י"דרש  ואמינא נמי  )ושפיר שייך ענין הצל להצילו(, 

 אזכיר   אשר  מקום   'כל  כמו שכתוב שם לפנינו   ולא גרס  עליו',   נטל  כי  וידום
  כל פסוק ב ל  ליה   גריס  י" דרש  ל" נ  ועוד  וברכתיך'.  אליך  אבא  שמי  את

  צריך   אין  כי  כלום,  בו  פירש  לא  ולפיכך  נה ב'(,בכאן )במש'  וגו  מקום
  גדול   שכר  קביעות  לך   ואין  'וברכתיך',  כתיב  דבהדיא  פירוש,  לשום

  ומנין  הגירסא שלנו  דבספרים  כתב   חיים  ובדרך.  בעיני  נראה  כך.  מזה 
 שכר  לו   קובע  ה " והקב  עמו'   'שהשכינה   בתורה  שעוסק  אחד'  שאפי

 בכאן  י"רש  שמפרש  לומר  וכלנ  זו  ולגירסא.  כ"ע  ,'וגו  בדד  ישב  שנאמר
   )ושפיר הוה ראיה שהשכינה עמו(. 'וכו וסכות כמו עליו נטל כי

  אחד '  דאפי  מאחר  וכי  הקשו,  )ע"א(  ' ו  דף  דברכות  ק"פ '  ובגמ
  ולמה צריך את הדרשה מהפסוק אז   מיבעיא  תרי  שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו,

רונות )כמו שכתוב הזכ  בספר  מילייהו  מכתבי  תרי  ומשיבה הגמ' .  נדברו וכו' 
וכו'(, לפניו  זכרון  ספר  ויכתב  הפסוק   מיליה   מכתבי  לא  חד  בסוף 

  קובע   ה "'והקב  באחד  התנא לגירסא זו  דמוסיף  והא.  כ"ע  בספר הזכרונות, 
  אלא   משכר,  שנים  למעוטי  לאו  ואילו בשנים כתב רק ששכינה ביניהם,שכר'    לו

  ודרשינן   ,עליו  נטל  כי  כדכתיב  בהדיא,  קרא  ליה   פריש  דבאחד  משום
  לתרווייהו )גם ענין השראת השכינה וגם ענין נטילת השכר(,   מפסוק זה 

לכן הזכיר התנא את שני הדברים הללו על אחד    שכר,  נטילת  נמי  וכן  וסכות,  כמו
  )ולא לגבי שנים שעוסקים בתורה(,   באחד  קרא  ליה   פירש  ולהכי  שעוסק בתורה.

היה    לשנים  שכן  במכל  תילף  דמיניה   משום אם  שנים  )אבל  לגבי  מפורש 
 : שעוסקים בתורה, לא היינו למדים מזה לאחד שעוסק בתורה(
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רבי נחוניא בן הקנה  (:  ה מ"   ג פ" מסכת אבות  זה לשון המשנה ) 
אומר כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך  

נותנין   תורה  וכל הפורק ממנו עול  דרך  ארץ  ועול  עליו עול מלכות 
 . ארץ 

 :ם "הרמב. הקריאה  התמדת תורה.   עול 
 הלוחות,   על  חרות  ואמרו,  ם,"הרמב  לשון  . ' וכו   ממנו   מעבירין 

 למי המלכים,  ועניני  הזמן מתולדות החירות  ל,"ר הלוחות. על חירות
 שמואל  במדרש  וכתב.  כ"ע  הלוחות,  על  שנכתב  מה   ועושה   שמקבל

)שמות    שנאמרבמשנה    גורס  ם"מבשהר  היצהרי,  מתתיה   הרב  בשם
 בברייתא  זה   לשון  ונמצא.  כ"ע  חירות,   קרי  הלוחות   על חרות  (, ט"ז ל"ב 

 : )להלן פ"ו מ"ב(  חכמים דשנו

  של   עולה   קשה   האומר  ב"הר  פירש  תורה.  עול   ממנו   הפורק   וכל 
)משנה   דלעיל  בנפשו'  ד'מתחייב  ולאו  לסובלה ע"כ.  יכול  ואיני  תורה 

 דהכא  מלכות'   עול[  עליו]  מ'נותנין  חמור  לבו לבטלה   ד'( במפנה 
)שהרי ודאי מי שפורק ממנו לגמרי עול   דליתא  דודאי ממנו עול תורה,   בפורק 

  לעיל   דאמרן  בנפשו'  ד'מתחייב  אלא  תורה חמור ממי שמפנה לבו לבטלה(,
  ודמו   בנפשו,  מתחייב  הרי הוא  מזיקים  או  לסטים  בו  יפגעו  אםש  היינו
 אדרוש  לנפשותיכם  םדמכ  את  ואך  כמו  מעצמו,  נדרש  היה 

 כל  יארעו  שלא  אפשר  אבל  , שם  י"כדפירש רש(  , ה')בראשית ט'
  עולים   משא  מלט  יוכל  ולא'  וכומלכות    עולעליו    נותנין  הכא  אבל.  רע

 :לי נראה . הללו
 

 דרך ארץ קדמה לתורה

 ( לשון המשנה  י"ז מ   ג פ" מסכת אבות  זה  בן    (: שנה  רבי אלעזר 
 . אם אין דרך ארץ אין תורה   עזריה אומר אם אין תורה אין דרך ארץ

  אין   ארץ  דרך  אין  ב"הר  פירש  .' וכו   ארץ   דרך   אין   תורה   אין   אם 

 משתכחת   שתורתו  סוף  ארץ,  דרך  אין  ואם  .'וכו   יפה   ומתנו  משאו
ע"כ   שיקדם   שצריך  ואיחור  קדימה   על  לומר  התנא  בא  ולא.  ממנו 

 יהיה (  לא)  מהם  אחד  גם  אין  כן  אומר  אתה   שאם  לחברו,  האחד
  יש   אחד  וכל  האחר  לו  שיקדם  כ" א  אלא  האחד  אין  אםש  במציאות,

 בלא  המאוחר  שימצא  אפשר  שאי  נמצא  חבירו,  על  קדימה   דין  לו
 ועוד,.  נמצאים  אינם  ששניהם  נמצא  מאוחרים,  ושניהם  הקודם,

שכתבתי   התורה,  על  זמנית  קדימה   ארץ  לדרך   שיש  שודאי   וכמו 
תורה(ב  "פ   במשנה ב' תלמוד  יפה   אינו  שאם  התנא  שכוונת  אלא  .)ד"ה 

 כי  הבריות,  עם  יפה ומתנו    משאו  יהיה   לא  ונותן,  שנושא  פ "אע  לומד,
  דף ל'ב"ק  ]   המניח  בפרק   ל"חז  שאמרו   כענין   לעשות,  מה   כדת  ידע  לא
 דרך  אין  אם  וכן  דנזקין.  במילי  לעיין  חסידא  למיהוי  דבעי  מאן  האי  [ע"א 

  ו ממנ   משתכחת  שתורתו   סוף  ,' וכו  יפה  ונותן  נושא  שאינו  כלומר  ארץ,
  זה אדם הבריות שאומרים שמים  שם מחלל שהוא חטא אשר העון על

 . 'וכו [ע"א  ]יומא דף פ"ו  מעשיו מקולקלין כמה  תורה  שלמד
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ואם בזיכוי הרבים עסקינן, הרי שאותי עצמי הוא זיכה בנקודת מבט 
 כזו ששינתה לי את החיים. 

אומר   הוי  אישי.  באופן  לי  קורא  הקב"ה  שמתרחש  אסון    – בכל 
הנורא  האסון  אותי,  לזעזע  צריך  במירון  האסון  אלי,  מכוונת  הקורונה 

אישית,  בא אלי  זועק  בקרלין  הבית  חנוכת  של  הקדוש  המעמד  מצע 
ואצעק:   הזמן שאקום  הגיע  כלפי.  הם מכוונים  גם  והמהומות  הטילים 
"אבא אני מקבל על עצמי להשתפר, הבנתי כבר את הרמזים". ואפילו 
אם אתקדם בצעד קטן כחודו של מחט, אבא הרחום יראה שקיבלתי 

 אולם.את המסר ויפתח לי פתח כפתחו של  

הקב"ה יעזור שכולנו יחד נתקרב אליו, וכבר יביא עלינו בקרוב את  
 הטוב הנגלה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. 

 ( הרב פנחס שפר, גיליון השגחה פרטית ) 

 

 מדברים בתפילה לא צריך למופתים כשלא
היקר שיחי', ואני    עומד אני כעת באמצע ימי ה"שבע ברכות" לבני

עם הקוראים  את  לשתף  חובה  הפרטית   יתחושותי  חש  וההשגחה 
   שראיתי.

בבורו פארק, בכל שבת    אני מתפלל בבית המדרש "אמונת ישראל"
אומר התורה  קריאת  רבי  הר  לאחר  הגה"צ  ה"ה  וואלפסון  ב  משה 

שאינם    ", עבור כל אלותוספות יום טובה"מי שברך" של ה"   שליט"א, את
 מדברים בתפילה וקריאת התורה. 

גידול בנים ה"י עם  לפני כמה שנים היתה לי תקופה קשה של צער
בליבי אימתי יתקיים גם בי את הנאמר   בני הבחור, ותמיד קויתי וצפיתי

ּוְלַמֲעִשים   ַחִיים ְוַקָיִמים ִויַגְדֵלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחָפה   ִלְראותֹּ ָבִנים  שם: "ְוִיְזֶכה 
ים", ואזכה גם אני לרוות רוב 'אידיש  נחת' מבני. טובִֹּ

שזכיתי להכניס בני    וכעת שאני עומד בימי ה"שבע ברכות", לאחר
ומוצלחת, עם כלה צנועה וחסודה, אומר   זה תחת החופה בשעה טובה 

איך לאט    טוב", כשאני מסתכל על העבר  מלא: "הודו לה' כי  אני בפה 
 לדרך הישר.  לאט מבלי משים התייצב הבחור, ושב 

עמדה לי, כאשר כתבו   מתי שמתי לב כי זכותו של התוספות יום טוב
 משה וואלפסון שהיה מסדר קידושין, התלבט  את הכתובה, והגה"צ רבי

ה  והחליט היות וז  לכתוב ה' לחודש או ו', לבסוף התיישב בדעתו  האם
 יכול להימשך, עדיף לכתוב ו'.

יום ו'  הכתובה  את  כשקראו  החופה  תחת  אלול,    בעמדי  לחודש 
ו' אלול הוא יומא דהילולא של בעל התוספות    אחזני צמרמורת, הלא 

שנים    ,זה מקרה?! אז הובהר לי עד כמה עמדה לי הזכות  יום טוב! האם
ה בעיני התורה, ועכשיו אני רוא   רבות נמנעתי מלדבר בתפילת וקריאת

 שברך".  שנתקיים בי ה"מי

מצאצאי התוספות יום   ואם לא די בזאת, נזכרתי שגם הכלה הינה 
 טוב.

כשלא  חיבה.  של  בקריאה  אליכם  גם  אפנה  מדברים    רבותי! 
פשוט,  הדבר  למופתים,  צריך  לא  המלך    בתפילה  היכל  אל  כשבאים 

כבוד,  בדרך  אליו  התפילות    ומדברים  חולין,  ושיחות  הפסקות  בלי 
 ורואים ישועות.  עות נשמ

 )גליון ג'(נקדישך  

 
 

בזכות הזהירות מלשוחח   ישועות ונחמותסיפורים נפלאים  
   כתקנת רבינו התוס' יו"ט  בשעת התפילה

מאז כ"ה בחשוון תשע"ה אני מקפיד שלא   
 "לשוחח בטלפון בבית המדרש 

עתיר   ביהודי  הבחנתי  המדרש,  בבית  ששהיתי  בעת  פעם 
זכויות, ממזכי הרבים שבדור, שממהר החוצה לנהל שיחת טלפון 
מחוץ להיכל. הדבר עורר את סקרנותי, וביקשתי לדעת מה עומד  

 מאחורי הנהגה זו, והוא סיפר בחפץ לב:

לשוחח  שלא  להקפיד  החילותי  תשע"ה  בחשוון  כ"ה  "מאז 
המדרש", סיפר, והוסיף: "אז קיבלתי איתות    שיחות טלפון בבית

 מן שמיא להקפיד על כך…"

 איתות מהשמים???

"היה זה הפיגוע בשכונת הר נוף", הסביר, "כשיהודים נרצחו 
בתוך בית כנסת ה"י. כששמעתי על כך הבנתי שהקב"ה מדבר  
יחידי,  לי מסר. שהרי הקב"ה ברא את האדם  ובא להעביר  אלי 
יאמר   אחד  שכל  כדי  בסנהדרין,  המשנה  שאומרת  כפי  וזאת 

בעולם   משהו  קורה  ואם  העולם'.  נברא  בשב  –'בשבילי  ילי. זה 
 לעורר אותי. וגם כאן הרגשתי שהקב"ה מדבר אלי". 

"תאר לעצמך, אבא שנולד  –בן שיחי מתנשם קלות וממשיך 
לו בן יחידי לאחר עשרים וחמש שנות ציפייה. הבן גדל, בגר, והחל  
לווה  האב שהבן  הימים שומע  והנה באחד  ידו במסחר.  לשלוח 

את ביתו על   כסף מהשוק האפור, וחייו בסכנה. הוא נחרד ומכר
מועד   הבן  ושוב  שנה,  חולפת  ממיצר.  ולחלצו  לבנו  לעזור  מנת 
האב   שלומו.  את  שמסכנות  מפוקפקות,  בעסקאות  ומתעסק 
אותו   שיניאו  שונים  משליחים  שליחים  אליו  לשלוח  מנסה 
ממעשיו, אבל הבן ממאן לשמוע. בלית ברירה הולך האבא ומדווח 

 בות כך כהוגן. לרשויות על המצב של הבן, והוא מסתבך בעק 

יותר   גורלו, אבל האבא בוכה הרבה  בוכה על מר  כעת הבן 
וליבו שותת דם. 'למה בני יקירי, מדוע הבאת אותי למצב הזה?'  

 הוא שואל מיוסר.

צרה,   כשיש  בתשובה  ולשוב  לזעוק  שחובה  אומר  הרמב"ם 
ואומר בלשונו: 'אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו, דבר זה  

העולם דרך   ממנהג  זו  הרי  נקרית,  נקרה  זו  וצרה  לנו  אירע 
שמתרחשות  שצרות  שאומר  מי  כי  נראה,  פניו  על  אכזריות!'. 

הן   המשל   –מקרים  בעקבות  'אכזר'?  למה  אבל  טיפש,  הוא 
שהבאתי קודם שוב ברור למה זאת מידת אכזריות. כי הרי הקב"ה  
כל   שאוהב  הרחמן  אב  וכשאבינו  גלויים,  חסדים  לעשות  רוצה 

עושה כזה דבר,   –הרבה יותר ממה שאבא אוהב בן יחיד שלו  יהודי  
אז אנחנו צריכים לרחם על אבא, שקורא לך שוב ושוב 'ילד שלי,  

אל אביך   –אני אוהב אותך, מחכה לך, מתגעגע אליך! שוב אלי  
 " - – –המצפה לך, הראה לי שאתה שומע אותי, אנא 

משתדל   אני  מבין?  "אתה  קלה.  אתחנתא  עושה  שיחי  בן 
אות   –לשמוע כל קריאה מן השמים, לדעת שאם זה הגיע לאזני  

הדבר כי היא כוונה אלי אישית מן השמים, ולכך אני מנסה לתקן 
 משהו ולהתקרב יותר לאבי הרחום שמחכה לי".

עכשיו הבנתי גם איך היהודי הזה מצליח כל כך, וזוכה לעשות 
ה שהוא  דברים גדולים מאד בזיכוי הרבים. אם הוא חי בכזו צור 

 שומע קריאות מהקב"ה ונענה להן, אין בכך כל פלא.


