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תשפ"ג גליון תקע"ג פר' בשלח - שירה
מסכת זבחים ד. – ו.

משולח� גבוה
אמרי קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"אאמרי קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 
גאה  כי  לד'  אשירה  לאמר  לד'  הזאת 

גאה וגו' (טו, א). 
הה"ד פיה פתחה  ואי' במדרש (שמו"ר פר' כג, ד)
שברא  מיום  לשונה,  על  חסד  ותורת  בחכמה 
הקב"ה את העולם ועד שעמדו ישראל על הים 
אלא  להקב"ה  שירה  שאמר  אדם  מצינו  לא 
שירה,  אמר  ולא  הראשון  אדם  ברא  ישראל, 
ולא  המלכים  ומן  האש  מכבשן  ניצל  אברהם 
אמר שירה, יצחק ניצל מן המאכלת ולא אמר 
שירה, יעקב ניצל מהמלאך ומעשו ומלבן ולא 
אמר שירה, עד שבאו ישראל על הים ונקרע 
להם ואמרו שירה, שנא' אז ישיר משה. ואמר
(מרן מהרי"ד זי"ע) כ"ק דודי ז"ל בשם כ"ק זקיני
ז"ל דצריך להבין למה באמת לא אמרו האבות 
הק' שירה, אלא דהאבות הק' מחמת ענוותנותם 
לא אמדו עצמן שראויין לומר שירה דאי' דשירה 
צריכה טהרת הגוף והנפש, אבל כאשר באו בני 
ישראל  לכללות  הנס  ונעשה  הים  על  ישראל 
שנתפרסם עי"ז שמו יתברך בעולם שפיר אמרו 

שירה, ע"כ.

דראיתי  הכוונה,  אחר  באופן  קצת  ואפ"ל 
שלמה  ר'  להרה"ק  שלמה  דברת  בספה"ק 
לוצקער זי"ע, שהיום חל היו"ד דיליה, עה"פ מה 
תצעק אלי דבר אל בנ"י ויסעו, דפי' רש"י למדנו 
שהיה משה עומד ומתפלל א"ל הקב"ה מה תצעק 
אלי וכו' לא עת עתה להאריך בתפלה שישראל 
נתונים בצרה. וצריך להבין דלא מצינו בפירוש 
בפסוק שמשרע"ה עמד בתפלה, ומבאר דכן דרך 
הם  דבריהם  שכל  בהקב"ה  הדבקים  הצדיקים 

דבורו  רעהו  אל  כאיש  כשמדבר  וגם  בדביקות, 
הוא תפלה להשי"ת, ומפרש בזה הפסוק אהבתי 
כי ישמע ה' את קולי תחנוני, דהוא כפל לשון, 
את  או  קולי  את  ה'  ישמע  כי  אהבתי  דהול"ל 
תחנוני, ומהו כי ישמע ה' את קולי תחנוני, אלא 
מדבר,  שאני  קולי  כשזה  דגם  אמר  שדהמע"ה 
אצל הקב"ה זה בבחי' תחנוני, וכן כאן כשדיבר 
משרע"ה אל בנ"י, התיצבו וראו את ישועת ה'
וגו' ה' ילחם לכם וגו', זה הי' תפלה להשי"ת ועל 

זה כ' רש"י למדנו שהי' עומד בתפלה, ע"כ.

המדרש  בדברי  כאן  גם  הכוונה  אפ"ל  ובזה 
מיום שברא הקב"ה את עולמו לא 'מצינו' אדם 
שיאמר שירה וכו' וכן האבות הק', אלא שבאמת 
וישוררו  יודו  לא  הק'  שהאבות  היתכן  צלה"ב 
הק'  האבות  דבאמת  אלא,  חסדיו,  על  להשי"ת 
אמרו ג"כ שירה בדבורים שלהם רק שלא היה 
תפלה  והיו  בדביקות  היו  דבריהם  שכל  ניכר, 
ושירה להשי"ת, וזאת מצינו ג"כ אצל משרע"ה 
שבדיבורו אל בנ"י עמד והתפלל להשי"ת, ועל 
תפלה זו אמר לו הקב"ה מה תצעק אלי, לא עת 
עתה להאריך בתפלה, אלא, דבר אל בני ישראל 
משה  יאמרו  ואז  הים,  להם  ויקרע  וגו',  ויסעו 
ובנ"י שירה בהדיא, או משום שהי' באופן יותר 
נעלה או דכיון דהי' נס לכללות ישראל ובכללות 
ישראל היו אכן צדיקים כמשרע"ה שכל דבריהם 
תפלה להשי"ת, אבל אפשר שהיו גם כאלה שלא 
היו במדריגה זו, לכן הוצרכו לומר שירה בפועל 
כל בנ"י יחד, וזה מה דאי' במד' הה"ד פיה פתחה 

בחכמה, ותורת חסד על לשונה.

ס"א ליל שב"ק פר' בשלח שבת שירה תשע"א

לד'  אנכי  רוזני�  האזינו  מלכי�  שמעו 
אנכי אשירה אזמרה לד' אלקי ישראל 

(הפטרה). 
ואמר דודי ז"ל בשם כ"ק זקיני (מרן מהרי"ד 
ז"ל הכוונה בזה עפ"ד זקיני הרה"ק ר' אהרן  זי"ע)

טשארנובל'ער זי"ע, שאמר, דכשאני קם בוקר 
ואומר מודה אני לפניך, ומתבונן מי הוא האני, 
ומי הוא הלפניך, א"א לי להמשיך ולומר הלאה, 
רק השי"ת הוא הנותן לי כח להמשיך, ואמר כ"ק 
זקיני ז"ל דהעצה לזה הוא ע"י שכוללים עצמן 
שירות  לומר  אפשר  ואז  ישראל  כללות  בקדו' 
אנכי  כאן  מש"כ  פי'  ובזה  להשי"ת,  ותשבחות 
דכשאיש ישראל מתבונן מי  לד' אנכי אשירה, 
אנכי, לגבי ד', א"כ איך יוכל להיות אנכי אשירה, 
אלא דהעצה לזה הוא, אזמרה לד' אלקי ישראל,
שכולל עצמו בכללות ישראל, ועי"ז אזמרה וגו', 

שיוכל לומר שירות ותשבחות להשי"ת.

הגמ',  עפ"ד  עוד,  הוסיף  ז"ל  דודי  וכ"ק 
דהדיוט כורע ומשתחוה ד' פעמים בתפלת י"ח, 
וברכה,  ברכה  כל  תחלת  לכרוע  צריך  וכה"ג 
אבל המלך, כיון שכרע שוב אינו זוקף, דצריך 
להיות בכריעה כל תפלת י"ח. והטעם בזה, כיון 
לו  וחלקו  בקדושתו  מאוד  גדול  היה  שהמלך 
עניו  יותר  להיות  צריך  היה  ע"כ  הרבה,  כבוד 
ושפל ברך, ומש"ה כיון שכרע שוב אינו זוקף, 
ובזה  לרמז שצריך להיות תמיד בכריעה וענוה.
פי' מש"כ בתחלת הפסוק שמעו מלכים האזינו 
ורוזנים,  המלכים  ישמעו  דווקא  למה  רוזנים, 
להיות  צריכים  והרוזנים  שהמלכים  כיון  אלא 
צריכים  דוקא  הם  ע"כ  ושפלות,  בענוה  תמיד 
לשמוע ולהתבונן בזה, דאנכי לד' אנכי אשירה, 

- בשפלות עצמם וברוממותו יתברך.

קדושת  בסה"ק  עפמ"ש  אופן  בעוד  ואפ"ל 
לוי, עה"פ וירא ישראל את היד הגדולה אשר 
ויאמינו  ד'  וייראו העם את  ד' במצרים  עשה 
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משולח� מלכי�
פנינים יקרים על פרשת השבועפנינים יקרים על פרשת השבוע

כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם וגו'. יש לדקדק מה 
הבשורה הזאת שלא יוסיפו לראותם מה יזיק להם אם יראו אותם אם לא יכלו 
להרע להם, אך הנה כתיב וישאו בנ"י את עיניהם וגו' וייראו מאד ויצעקו וגו' כי 
אמנם הקב"ה שלח להם את המצרים הללו לייראם ביראה החיצונית כדי שעי"כ 
יגיעו ליראת הרוממות כי כן כשהקב"ה שולח לאדם איזו מכאוב ויראה החיצונית 
הוא למען השב לבבו ליראת ה' יראת הרוממות, ובאמת זכו ישראל והשיגו עי"ז 
יראת הרוממות כמ"ש אח"כ וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ולא היה 
להם לירא עוד ממצרים, ואעפ"כ וייראו העם את ה', כי כן צריך להיות שתסיר 
מהאדם היראה החיצונית והמכאוב אעפ"כ יעמוד על משמרתו נכון לירא את ה' 
כל הימים, וז"ש כאן כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם וגו' 
זה היה לשון הבטחה לבשר אותם שלא יצטרכו עוד ליראה חיצונית ע"י המצרים, 
רק תיראו את ה' בכל לבבכם עד העולם, כמ"ש וייראו העם את ה' וגו' אז ישיר 
משה פי' כשראה משרע"ה כי בנ"י הגיעו למעלת היראה האמיתית אז שמח בזה 
ואז ישיר משה, כי זה היה כוונת משה רבינו כל הימים לזכות את ישראל ביראת 
תפארת שלמה הרוממות האמיתית. 

אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת  ויאמרו 
עשית לנו וגו'. נראה לפרש דברי תלונתם כי מאחר שראו את כל הנסים והנפלאות 
שעשה ה' במצרים למען הוציאם ושוב ראו עתה עצמם בצרה גדולה לכן התייאשו 
מהצלתם וחשבו שכל הנסים שעשה ה' ביציאתם ממצרים לא היו בשבילם, אלא 
נעשו כדי שיוציאו עמם עצמות השבטים וארונו של יוסף, שלא יהיו קבורים במצרים 
הראויים  קברים  שאין  במצרים,  קברים  אין  המבלי  אמרו  ולפיכך  טומאה,  מקום 
לאבותינו במצרים לכן לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים 
מה טובה יש לנו בזה הלא לא הטבת בזאת כי אם לאבותינו.  כתב סופר

ויאמר ה' כו' מה תצעק אלי. פרש"י ז"ל למדנו שהיה משה עומד ומתפלל אמר 
לו הקב"ה כו' ד"א מה תצעק אלי עלי הדבר תלוי, וצריך להבין למה הביא רש"י 
ב' פירושים אמנם הנה לפי פשוטו שהיו יראים מאד שלא ימית פרעה אותם כמו 
שכתוב ויראו מאד ואמר להם משה אל תיראו התיצבו כו' צריך להבין הלא לא קדם 
לו מאמר הקב"ה התיצבו, אמנם יש לומר על התיצבו כו' ב' פירושים הא' כי למשה 
היצר מאד צער ישראל ודיבר על לבם ובחדא מחתא היה זה תפלה לפני השי"ת 
כמו שאמרו חז"ל על אסתר בדברה אל המלך וכן נחמיה בדברו אל המלך, (נחמיה 
ב ד) כי כן דרך הצדיקים הדביקים בו ית' וכל דבריהם הוא בדביקות ונעשה תפלה 

לפני השי"ת ב"ה, ובזה יובן הפסוק אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני והוא כפל 
לשון, ולפענ"ד את קולי כשאני מדבר והוא תחנוני, והנה משה רבינו ע"ה בגודל 
דביקותו בבורא ית' כל דבריו היה עמו ית' פנים אל פנים בגודל דביקותו הזכה, כי 
דיבר בדביקות גדול והשי"ת ב"ה משיב לדבריו, כמו שהיה כאן עם ישראל וניחם 
להם והיה זה התפילה, ואמר לו השי"ת מה תצעק אלי, ופרש"י למדנו שהיה עומד 
בתפלה ר"ל עם הדיבורים הנ"ל שאמר לישראל, ומעתה לא קשה למה לא נכתב 
דברת שלמה שהיה עומד בתפלה, ולדברינו זו גופא התפלה. 

משולח� גבוה
דיבורים קדושים מרבוה"ק מבעלזא זי"עדיבורים קדושים מרבוה"ק מבעלזא זי"ע

כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע
נוסע  והנה מצרים  עיניהם  ישראל את  בני  וישאו  ופרעה הקריב 
(יד, י). והדקדוק מבואר דהול"ל בלשון רבים ומצריים 'נוסעים'  אחריהם
ולא נחם  יז)  יג,  (לעיל  נוסע אחריהם. אלא דאיתא  'ופרעה'  אחריהם, או 
אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר פן ינחם העם בראותם 
אחרי  מצרימה  ישובו  שישראל  מאוד  ותמוה  מצרימה,  ושבו  מלחמה 
השעבוד הקשה שהיה להם שם. ואמר רבינו הקדוש שר שלום מבעלז 
זי"ע דאיתא ביומא (פ"ו ע"ב) היכי דמי תשובה באותו מקום וכו', על כן 
מקום,  באותו  לשוב בתשובה שלימה  יהיה בדעתם  השי"ת שמא  חש 
והיינו פן ינחם העם בראותם מלחמה - מלחמת היצר, ויחושו שהוא מפני 
שעדיין לא שבו בתשובה שלימה באותו מקום, ועי"ז ושבו מצרימה - 

לשוב שם בתשובה באותו מקום, עכת"ד.

והנה  כתיב  דלהכי  זי"ע,  מהרי"ד  מרן  הקדוש  נכדו  ע"ז  והוסיף 
מצרים נוסע אחריהם, שישראל ראו שמצרים - כלומר ארץ מצרים נוסע 
היכולת  וממילא  מצרים,  ארץ  ממקומה  נעקרה  פרעה  שעם  אחריהם, 
בידם לשוב בתשובה שלימה באותו מקום ג"כ, ולכן ויצעקו בני ישראל 

אל ה', שעשו תשובה גמורה ושלימה ודפח"ח.

כ"ק מרן מהר"ש זי"ע
(יד, טו).  ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו
ובאור החיים הק' הקשה דלמי יצעק אם לא אל ה', הלא עת צרה היא 
ליעקב, דהים לפניהם ומצרים לאחוריהם, עיי"ש. אלא דאיתא במכילתא 
(מס' דויהי פר' ו) דהים סירב ליבקע בטענה שבני ישראל עבדו עבודה זרה 

במצרים. ובילקוט שמעוני (רמז רל"ד) מובא בדרש המכילתא, שהקב"ה 
השיב על זה שוטה שבעולם וכי לדעתם עבדוה, והלא לא עבדוה אלא 

מתוך שעבוד ומתוך טירוף הדעת, ואתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון.

שעבודה  כיון  הקיטרוג,  את  לבטל  אונס  בטענת  היה  לא  ובאמת 
זרה היא מג' עבירות שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור (סנהדרין ע"ד ע"א), 
ואף לר' ישמעאל (סנהדרין שם) דס"ל יעבור ואל יהרג, הרי בפרהסיא אף 
לדבריו יהרג ואל יעבור בעבודה זרה, ואם כן אף דהוי באונס לא היו 
לבני ישראל לעבוד עבודה זרה. ועל כן בשביל לבטל הקטרוג ולתקן 
את חטא העבודה זרה היו צריכים בני ישראל שיהיה להם עכשיו אותה 
מידת בחירה של יהרג ואל יעבור פי' של מסירות נפש עבור שמו יתברך.

שוב  התפילה  ע"י  כי  אלי,  תצעק  אל  למשה  הקב"ה  שאמר  וזה 
מתעורר הקטרוג של הללו עובד ע"ז, דבר אל בני ישראל ויסעו - שיסעו 
וילכו לתוך הים במסי"נ וע"י כך ישקיטו הקטרוג, ובכוחה של אמונה זו 
שהלכו במסי"נ הם יינצלו. וזהו דאיתא במכילתא (מס' דויהי פר' ה) דנחשון 
בן עמינדב קפץ לתוך גלי הים, פי' שמסר נפשו, ורק אז נבקע להם הים.

עובדי� טבי�
מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל וי�עו.

מסופר על רבינו הקדוש מרן מהר"י מבעלזא זי"ע ששאל פעם בחלום את הרבי ר' אלימלך זי"ע בעל הספה"ק נועם אלימלך ביאור הפסוק בפרשת בשלח (שמות יד, 
טו) מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו דיפלא מה זו שאלה מה תצעק אלי, הלא אז היו ישראל בצרה גדולה הים לפניהם המצרים לאחריהם ונחשים ועקרבים מכל 
הצדדים, א"כ מה הי' לו למשה רבינו מנהיג ישראל לעשות אם לא רק לצעוק אל ה' שיעזור להם, וגם קשה להבין הלא עדיין לא נקרע הים ואיך הי' יכול לומר להם שיסעו ?

 השיבו הרבי ר' אלימלך זי"ע עפ"י מעשה (הובא בספר תפארת יהונתן פר' לך) מלך גדול היה לו בת יחידה מושלמת בכל המעלות כראוי לבת מלך, ובנות המדינה קנאו בה 
וארבו לנפשה, ויהי כאשר התגדלה ונשאה לאיש ובמלאת הימים ימי הריונה ותקש בלדתה, והרופאים התייאשו ממנה כי היתה מתייסרת ביסורים נוראים של חבלי לידה, 
בא חכם אחד ואמר שהוא יוכל ליתן לה תרופה שתוליד בשלום בלי מכשול, ופקד שיוציאו כל איש מעליה שלא יראה ולא ימצא שום יליד בלעדם בחדרה שמה רק הוא 
ואביה המלך, ואז כאשר היו שניהם יחדיו בקש החכם שהמלך יצא ויכריז שלבתו נולד הולד למזל טוב ויצוה לפרסם הבשורה טובה תיכף ומיד בכל העיר ויעבירו הקול 
בכל המדינה, המלך תמה למה מבקש החכם להקדים לפרסם הדבר בטרם הולידה, אבל החכם צוה שיחיש וימהר למלאות בקשתו ואז מיד יעברו החבלים ותוליד בקרוב 
ובניקל, ומה לא יעשה האב לטובת בתו היחידה יצא והכריז שבתו המליטה בשעה טובה ומוצלחת, ויפקד המלך פקידים לפרסם בכל מדינות מלכותו, ומיד התהפכו החבלים 
בנעימים לצהלה, והולידה בן והי' שמחה גדולה להמלך שעלתה תרופה ומרפא לבתו ושש לבן הנולד לה, ושאל להחכם פשר דבר שביקש להקדים פירסום הבשורה טובה 
בטרם שהגיעתה, ענה החכם כי לבת המלך ישנם הרבה אויבים ונשים מכשפות עשו בלהטיהם כל מיני כשפים לעצור יציאת הולד ולגרום לה יסורים שתמות בלדתה, ע"כ 

צוה להכריז שכבר יצא הולד בריא ושלם ומכיון שיתפרסם שכבר הולידה תתיאשנה המכשפות ותחדלנה מלעשות כשפים נגדה, וכאשר פתר החכם כן הי' באמת ע"כ.
וכן הי' גם במצרים שהיתה מלאה חרטומים ומכשפים שהתאמצו להפריע את יציאת ישראל ממצרים והרי אחז"ל (סנהדרין סז:) למה נקרא שמן כשפים, שמכחישין 
פמליא של מעלה וע"כ נתעכבה הישועה מלבא, וכן היו שרי מעלה משטינים ומקטריגים שקטרגו על ישראל שאינם ראויים להיגאל, ע"כ כאשר צעק משה רבינו לפני 
השי"ת אמר לו ה' מה תצעק, הלא אדרבה על ידי צעקתם ידונו המקטריגים שעוד לא נגמר הצלת ישראל ויקטרגו עוד, על כן טוב שישתוק ולא יצעק עוד רק דבר אל 
בני ישראל ויסעו, כאלו כבר העקוב למישור וכאלו כבר קפאו תהומות ונתיבשו מים אדירים, וניתן בים דרך ובמים עזים נתיבה, וכשיראו המקטריגים כך שמשה רבינו 
צוה ליסע ולילך לתוך הים ידונו שכבר נגמר למעלה ונגזר שיבוא הנס של קריעת ים סוף, ואז יניחו מלקטרג ויתבטלו מיד כל הכשפים והמסטינים ועל ידי כן 
קונ' הדרך יזכו לגאולה, עד כאן תשובת רבינו בעל נועם אלימלך שהשיב בחזיון לילה לרבינו מהר"י מבעלזא זי"ע. 



ג

לאוקי שמעתתא
פניני הלכה ועיון על העמודים הנלמדיםפניני הלכה ועיון על העמודים הנלמדים

הרב אשר ליברמאן שליט"א
ירושלים

סתמא לשמה במצוותסתמא לשמה במצוותסתמא לשמה במצוות
לגבי כוונות הנסתרות של המצוהלגבי כוונות הנסתרות של המצוה

במאמרינו הקודם הובאו ב' נקודות שעליהם סובב פלוגתת הבאר מים חיים והנודע 
ביהודה בנוגע לכוונות נסתרות של המצוה ובנוגע לאמירת לשם יחוד. ונחזור עליהם 

בקצרה.

א' הנה בסוגייתינו נתבאר דלגבי גט אמרינן דסתמא לאו לשמה קאי, וכל שלא חישב 
זבחים  ולגבי  עומד לשמה,  אי"ז  כוונת מחשבת לשמה  הוציא בשפתיו במפורש  או 
אמרינן דסתמן לשמה קאי, ואפילו אם לא חישב המקריב מחשבת לשמה בכל הד' 

עבודות הרי בסתמא עומד לשמו.

ונחלקו הנודע ביהודה והבאר מים חיים אם מצוות ה' דומין לקדשים דאמרינן בהו 
סתמן לשמן קאו, או דילמא הריהם דומין לגירושין דאמרינן בהו סתמא לאו שמה קאי.

•

הוכחת הבאמ"ח מדין מצ"כ
דלא אמרינן סתמא לשמה

דפשיטא  הוא  חיים  מים  הבאר  שיטת  והנה 
דלא אמרינן במצוות סתמא לשמה מדקיימא לן 
וכל  כוונה,  צריכות  מצות  ד)  סי' ס סעי'  או"ח  (שו"ע 

שלא כיון בפירוש לשם מצוה לא יצא יד"ח ואילו 
הו"א סתמא לשמה היה צריך להיות כשר אפילו 

לא כיון בפירוש לשם מצוה.

לשמה  סתמא  במצוות  אמרינן  דלא  וכיון 
לגבי עיקר כוונת מצוה כמו"כ לא אמרינן סתמא 

לשמה לגבי הכוונה הפנימית של טעם המצוה.

וכבר נתבאר במאמרינו הקודם בגדר החיוב 
ועניניה  טעמיה  המצוה  עשיית  בעת  לכוין 
'לשם  לכוין  החיוב  מן  נלמד  שהוא  הנסתרים 
ניחוח' בעת הקרבת הקרבן, דמלבד החיוב לכוין 
הפנימיים  עניניה  לכוין  יש  המצוה  כוונת  עיקר 

כמה שיד שכלו משגת.

•

תמיה על הוכחת הבאמ"ח
מדין מצ"כ

סתמן  השם  דמצוות  הדברים  עיקר  ואולם 
לגבי  הנוב"י  אמרו  לא  באמת  עומדים,  לשמן 
הכוונה הפשטית של קיום המצוה, רק לגבי כוונות 
חיים  מים  והבאר  המצווה,  שבמעשה  הנסתרות 
הוכיח שלא כדבריו ממה דנקטינן שכוונת המצוה 
הפשטית (שעושה דבר זה לשם מצות ה') מעכבת, הרי 

דלא אמרינן בכוונת מצוה סתמן לשמן.

קשים  חיים  מים  הבאר  דברי  ולכאורה 
דלגבי  ביהודה  הנודע  מסכים  דודאי  להולמם, 
מצות  לשם  המעשה  שעושה  הפשטית  הכוונה 
מצוות  וכדנקטינן  לשמה  סתמא  אמרינן  לא  ה' 

צריכות כוונה.

ומה שכתב הנודע ביהודה דאמרינן במצוות 
כיון  שכבר  אחר  דווקא  היינו  לשמן  סתמן  ה' 
בפירוש שעושה הדבר לשם מצוה, מעתה, לגבי 
הכוונות הנסתרות שבמצוה סובר הנוב"י דאמרינן 

סתמא לשמה.

•

בירור סברת הבאמ"ח
ויישוב התמיה הנ"ל

ע"י  לנו  יבואר  הבאמ"ח  דברי  יישוב  אולם 
בא  כאשר  ל"ק,  מתוך  אחדים  דברים  העתקת 
מצוות  לגבי  אמרינן  דלא  שיטתו  סברת  לבאר 
דאמרינן  מקדשים  בשונה  עומדים  לשמה  סתמן 

בהו סתמא לשמה.

"והחילוק ביניהם מבואר למשכיל על הדבר, 
והדיבור  הכוונה  בהם  היה  כבר  בקדשים  כי 
זו עולה  הרי  לשמן בעת הפרשתם במה שאמר 
או חטאת וכדומה ולשם זה הביאן עתה למקדש 
כשמקריבן  גם  ההקרבה,  בעת  כן  ועל  להקריבן 
סתם אמרינן מן הסתם לשם זה הועלה על המזבח 

כאשר הובא אל הקודש בשמו.

בסתם  "זבחים  באומרם  מאוד  מדויק  וזה 
לשמן עומדין", כלומר לשמן הראשון שקרא להם 
שמם  שאין  המצות  בעשיית  כן  ולא  בעליהם, 
עליהם מקודם כמו בקורא קריאת שמע שנוכל 
לומר שהוא קורא בתורה או בתוקע שנוכל לומר 
שהוא תוקע לשיר או בנוטל אתרוג שנוכל לומר 
שנוטלו להריח בו ועל כן לא מהני ביה סתמא 
שאשה  לגירושין  ממש  דומה  והוא  פנים  בשום 
שם  שאמרו  כמו  עומדת  לגירושין  לאו  בסתמא 

וצריך ליחד הגט במפורש לשמה וסתמא פסול".

•

יישוב שיטת הנוב"י
צריך  ביהודה  הנודע  שיטת  ביישוב  אמנם 
אז  הפשטית,  המצוה  כוונת  שכיון  דלאחר  לומר 
חל על המעשה תורת מעשה מצוה, ומכאן ואילך 
לשמה,  סתמא  אמרינן  הנסתרות  הכוונות  לגבי 

דמצוות השם אחר שכיון בעשייתם לשם ה'.

•

ביאור בפלוגתת הנוב"י ובאמ"ח 
ע"פ חקירה בגדר דין מצ"כ

והבאמ"ח  ביהודה  הנודע  דפלוגתת  ויתכן, 
תלוי בחקירה יסודית בגדר כוונת מצוה הפשטי 
דנקטינן להלכה שהיא מעכבת, האם הוא מדיני 

לצרף  צריך  המצוה  לקיים  דבכדי  המצוה,  קיום 
מחשבת הלב לפעולת האברים, או שהוא מדיני 
'מעשה' המצוה, דבכדי לצאת יד"ח בעשיית מצוה 
מעשה  ולא  מצוה  מעשה  להחשב  המעשה  צריך 
המחשיב  הוא  מצוה  לשם  והכוונה  גרידא,  חולין 

את המעשה למעשה מצוה.

חילוק  את  היטב  המבטא  בהלכה  נ"מ  וישנו 
ההבנה שבין שני צדדי חקירתינו, בכל המצוות 
שופר  כתקיעת  בשמיעה  חובתן  ידי  שיוצאין 
לכוין  צריך  אשר  זה  הוא  מי  המגילה,  וקריאת 
הרי  המצוה  קיום  מדיני  הוא  דאם  מצוה,  כוונת 
השומע שהוא מקיים המצוה הוא זה אשר צריך 
לכוין כוונת מצוה והמשמיע א"צ כלל לכוין לשם 
מצוה כיון דהוא עצמו אינו יוצא יד"ח עתה בקיום 
מצוה זו, ואילו הוי דין כוונת מצוה מצד מעשה 
המצוה דהמעשה צריך להחשב מעשה מצוה צריך 
ייחשב  דעי"ז  מצוה  לשם  לכוין  המצוה  העושה 

המעשה למעשה מצוה.

ולדינא נקטינן (סי' ריג ס"ג, ועיי"ש בהג' רע"א בשם 
הב"י) דגם השומע וגם המשמיע צריכים לכוין לשם 

מצוה, ומינה נשמע דדין כוונת מצוה אינו מדיני 
קיום המצוה גרידא, כי אז א"א לחייב כוונת מצוה 
מדיני  הוא  אלא  יד"ח,  בה  לצאת  שבא  זה  רק 

מעשה המצוה ג"כ.

•

אם  והבאמ"ח  הנוב"י  נחלקו  דבזה  ויתכן 
דין  להחיל  מועיל  הפשטי  מצוה  מעשה  כוונת 
דהנוב"י  הנסתרות,  הכוונות  לגבי  לשמה  סתמא 
סבר דדין כוונת מצוה הוא מדיני מעשה המצוה, 
תורת  המעשה  על  חל  פשטי  מצוה  כוונת  דע"י 
מעשה מצוה ולפיכך אמרינן סתמא לשמה לגבי 
שאר הכוונות, ואילו הבאמ"ח סבר דכוונת מצוה 
הוא רק מדיני קיום המצוה, ואינו מועיל להחיל 
הוא  חלוק  ובזה  מצוה,  מעשה  שם  המעשה  על 
מקדשים דבקדשים חל על החפץ שם קודש ולכן 
נאמר בו דין סתמא לשמה משא"כ במעשה מצוה 
שאפילו אחר שעשאה בכוונת מצוה לא חל שום 
דין בגוף המעשה שהוא נחשב מעשה מצוה, ולכן 
נתכוין עושה המעשה בפירוש לא  כל מה שלא 

אמרינן סתמא לשמו.

משולחן גבוהמשולחן גבוה
המשך מעמוד א'המשך מעמוד א'

דמחמת שבאו אז להשגה גדולה וכמ"ד  עבדו, 
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל,
במשה  וג"כ  בהשי"ת,  אמונה  להם  היה  עי"ז 
אשה  שילוד  איך  והאמינו  ראו  שעי"ז  עבדו, 
ועפ"ז  יכול לבוא למדריגה כזאת, כמו משרע"ה.
אפ"ל מש"כ כאן שמעו מלכים האזינו רוזנים
ישראל  איש  יוכל  איך  עצה  נותן  דהכ'  וגו', 
ששומע  ע"י  להשי"ת,  ותשבחות  שירות  לומר 
דמזה  להשי"ת,  אומרים שירה  איך שהצדיקים 
יוכל כאו"א ליקח כח לומר שירות ותשבחות, 
וכאן הרי אמרה דבורה שירה ונבואה, וע"ז אומר 
שישמעו  רוזנים,  האזינו  שמעו מלכים  הכתוב 
שאמרה  ואיך  שירה  אומרים  שהצדיקים  איך 
דבורה הנביאה, שירה ונבואה, ועי"ז אנכי לד' 
אנכי אשירה אזמרה לד' אלקי ישראל, שמזה 
ותשבחות  שירות  לומר  כח  ליקח  כאו"א  יוכל 

להשי"ת.
ס"ג שב"ק פר' בשלח
שבת שירה תשס"א



ד

מאוצרות רבותינו
מרבוה"ק מבעלזא על הדףמרבוה"ק מבעלזא על הדף

נפש אמר רחמנא ולא קניא להונפש אמר רחמנא ולא קניא להונפש אמר רחמנא ולא קניא להונפש אמר רחמנא ולא קניא להונפש אמר רחמנא ולא קניא להו
ביאור הילפותא מתיבת 'נפש'ביאור הילפותא מתיבת 'נפש'

שנינו בסוגיין, שמי שהניח מנחה לשני בניו 
משום  והטעם  שותפות,  בו  ואין  קריבה  ומת, 
וגו',  לה'  מנחה  קרבן  תקריב  כי  ונפש  דכתיב 
בשותפות.  בא  שאינו  יחיד,  לשון  משמע  ונפש 
כיוצא בזה, מבואר גם במנחות (קד:), שם קתני 

הכל בא בשותפות חוץ ממנחה דכתיב נפש.

בסוגיין,  רחמנא)  אמר  נפש  (ד"ה  התוס'  והקשו 
קרבנו  ציבור,  ולא  נפש  דריש  כהנים  דבתורת 
ולא שותפין, ומשמע שהמיעוט של שותפות הוא 
מתיבת קרבנו ולא מתיבת נפש, כי מתיבת נפש 
ילפינן דבר אחר נפש ולא ציבור, ותירצו התוס' 
שבאמת כוונת הגמ' כאן גם כן דילפי' מקרבנו 
משום  'נפש',  בגמרא  שאמרו  ומה  מנפש,  ולא 
באמת  אבל  מקום,  בכל  מייתי  דקרא  דרישא 

הכוונה להמשך דברי הפסוק, עכת"ד התוס'.

מהרי"ד  מרן  כ"ק  מאת  נוסף  יישוב  לפנינו 
זי"ע לקושייתם של התוס', אשר השתלשלותה 
רבי  הרה"צ  שסיפר  כפי  שהיה,  מעשה  ידי  על 

יצחק דוד רוקח זצ"ל.

כאשר  כזאת  לעת  טוב,  מה  בעתו  ודבר 
כ"ק מרן שליט"א נסע לארה"ב, למען השלמת 
בניית המרכז הגדול לתורה וחסידות, מי חכם 

וישמר אלה, וכך היה מעשה:

הראשונה  העולם  מלחמת  שבעת  ידוע,  הן 
ה'הויף'  ולבנין  הכנסת  לבית  רב  נזק  נגרם 
בבעלזא, וכשחזר כ"ק מרן מהרי"ד ז"ל לבעלזא 
לאחר המלחמה - אחרי שישב זמן רב במונקאטש 
- התחיל לתקן את הנזקים ולבנות את הריסות 

בית הכנסת.

כמובן שלשם כך היה דרוש כסף רב, וחסידי 
מאודם,  בכל  התנדבו  ואתר  אתר  בכל  בעלזא 

תרמו וגייסו ממון רב.

גם בעיר קראקא היתה חבורה של חסידים 
שהחליטו לאסוף ביניהם סכום גדול, וביניהם הי' 
גדול  עני  היותו  שלמרות  אחד,  חסיד  איש  גם 
זו,  בכל זאת רצה גם הוא להימנות על חבורה 

ולנדב סכום לצורך תיקון בית הכנסת.

עמהם,  שיצרפוהו  החבורה  מבני  ביקש  הוא 
אבל הם דחו אותו בטענה שהוא עני, ולא יוכל 
לעמוד בסכום שכל אחד מהם קיבל על עצמו. 
הוא עמד בשלו ולא נתן להם מנוח, וכיון שאסף 
לו,  ולסרב  יכלו לדחותו  סכום מסויים שוב לא 

וקיבלו ממנו את כספו.

נבחר  הנדבות,  גביית  מלאכת  ככלות  ויהי 
על  שבחבורה,  חכם  והתלמיד  המיוחד  אחד 
מנת לנסוע לבעלזא בשליחות כל בני החבורה, 
מרן  לכ"ק  המתנדבים  כספי  את  ולמסור 

מהרי"ד זי"ע.

זי"ע  כ"ק מרן מהרי"ד  לחדרו של  כשנכנס 
והכסף בידו, ביקש ממנו כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע 
שיזכיר בקוויטל את שמות האנשים המתנדבים 

אשר בעם, בשמם ושמות אמם.

עני,  חסיד  אותו  של  לשמו  האיש  כשהגיע 
יכול  הי'  "האיך  זי"ע:  מהרי"ד  מרן  כ"ק  נענה 
אני  מכירו  והלא  כזה,  סכום  בנתינת  להשתתף 
ברשימה  תכניסהו  אל  כן  על  אשר  עני,  כאיש 
והחזר לו את כספו, והנה מתקרבים כעת הימים 
אתו  אדבר  לבעלזא,  יבוא  בודאי  והוא  טובים, 
אז על כך". לא הרהר אותו תלמיד חכם אחר 
הדבר  שהי'  ואף  זי"ע,  מהרי"ד  מרן  כ"ק  דברי 
לפלא בעיניו, לא שאל כלום, רק קיים את דברו, 

והחזיר להעני את כספו.

כשהגיעו ימי החג אכן הגיע אותו חסיד עני 
זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק  אל  וכשנכנס  לבעלזא, 
לקבלת שלום, הניח לפני כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע 
את סכום הכסף שהוחזר לו. כעת כבר לא סירב 
וקיבל ממנו את הכסף  זי"ע  כ"ק מרן מהרי"ד 
עני  כמובן שאותו  הכנסת,  בית  לתיקון  כנדבה 

שמח מאד שנדבתו נתקבלה.

 - החבורה  אנשי  לשאר  הדבר  שנודע  כיון 
שאף הם הגיעו לבעלזא לשהות בצל הקודש - 
הי' להם הדבר לפלא גדול, מדוע בתחילה סירב 
כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע לקחת את תרומתו, וכעת 

קיבלו במאור פנים.

במוצאי החג כשנכנס החסיד שהיה השליח 
להביא את הכסף של כל בני החבורה - לקבל 
זי"ע:  לו כ"ק מרן מהרי"ד  ברכת פרידה, אמר 
בפעם  קבלתי  מה  מפני  אתה  מתפלא  "בודאי 

הזאת את כספו של אותו עני. ובכן אומר לך:

אשר  אומר  רבי  קד:)  (מנחות  בגמרא  איתא 
אשר  נדבותם  ולכל  נדריהם  לכל  קרבנו  יקריב 
יקריבו לה' (ויקרא כב, יח), הכל באין בשותפות, לא 
סילק הכתוב אלא מנחה שנאמר נפש. וביאורו, 
יחיד,  בלשון  'נפש'  מנחה  אצל  דכתיב  דכיון 

משמע שאין המנחה באה בשותפות.

וקשה, הלא גם בשאר קרבנות נאמר בלשון 
יחיד, כדכתיב (שם א, ב) אדם כי יקריב מכם וגו', 
ובמה נשתנה קרבן מנחה משאר קרבנות. ועוד 
באה  המנחה  אין  באמת  מה  מפני  להבין  ראוי 

בשותפות, ומה טעם יש בדבר.

ואפשר לבאר טעם הדבר, בהקדם דברי הגמ' 
(שם) מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש, 

אמר הקב"ה מי דרכו להביא מנחה - עני, מעלה 
אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני.

ד"ה  ויקרא  משה,  (תורת  סופר'  ה'חתם  והקשה 
ונפש) דאם כן למה לא נאמר 'נפש' גם בקרבן 

המנחה  שהרי  ממנחה,  פחות  שוה  שהוא  עוף 
שיעורה עשרון סולת, וצריך להביא שמן ליצוק 
עליה, ולבונה לתת עליה, ואילו עוף אין צריך 
דרכו  מי  אמור מעתה  עצמו,  העוף  זולת  כלום 
גם  נאמר  לא  למה  כן  אם  עני,   - עוף  להביא 

בו 'נפש'.

כזה  מעני  מדבר  שהכתוב  החת"ס,  ותירץ 
ואת  לו,  אין  יונה  בן  או  תור  לקנות  שאפילו 

הקמח והשמן למנחה הוא לוקח מן הלקט שכחה 
ופאה שליקט, והלבונה גדלה במקום הפקר, והוא 
וכיון  לה',  קרבן  ומביאו  לחמו  את  מפיו  חוסך 
חשוב  כן  על  נפש,  במסירות  נעשה  זה  שקרבן 
נפשו,  את  הקריב  כאילו  הקב"ה  לפני  הדבר 
עכ"ד. ולפי זה יבואר שפיר למה אין מנחה באה 
עליה  נפשו  את  מקריב  שהעני  לפי  בשותפות, 
וחוסך מפת לחמו כמו שפי' החת"ס, ובדבר של 

מסירות נפש לא שייך שותפות.

נפש,  שלא שייך שותפות במסירות  והטעם 
כי הנה בכל מצוה ומצוה שהאדם מקיים, צריך 
לכלול עצמו בתוך כללות ישראל, כי איש יחיד 
לעצמו אינו יכול לקיים המצוה בשלימות כראוי, 
ורק על ידי שהוא נכלל בתוך בני ישראל עולה 
לו המצוה כראוי. אבל כל זה לא שייך במצות 
מסירות נפש, שאז אין שייך לכלול עצמו בתוך 
כללות ישראל, כיון שאדם יכול למסור את נפש 

עצמו בלבד, ולא את נפש אחרים.

בגמ'  שדרשו  שמה  לומר,  אפשר  ומעתה 
אין  'נפש',  מדכתיב  במנחה  שותפות  למעט 
הכונה רק משום שנאמר 'נפש' בלשון יחיד, רק 
הכונה מצד זה שהוא מוסר את נפשו להביא את 
נאמר  וזהו באמת הטעם שרק במנחה  המנחה, 

נפש כנ"ל.

ושוב לא קשה מידי מהא דמצינו לשון יחיד 
גם בשאר קרבנות, כי אין הלימוד ממה שנאמר 
מוסר  שהעני  זה  מצד  רק  יחיד,  בלשון  'נפש' 
את נפשו, ובמסירות נפש אין אפשרות לכלול 
עצמו בתוך כלל ישראל , ודבר זה אכן אינו שייך 

בשאר קרבנות.

התוספות  קושיית  את  ליישב  יש  זה  ולפי 
כאן  בגמ'  דאמרי'  אהא  נפש)  ד"ה  (ה:  בזבחים 
שנפש בא למעט שותפות, הלא בתורת כהנים 
דרשינן נפש, - ולא ציבור, קרבנו - ולא שותפין, 
באה  מנחה  שאין  ממעטינן  דמ'נפש'  משמע 
בציבור, ואילו דין שותפות ממעטינן מ'קרבנו' 
בגמ' שממעטים  כהמבואר  ודלא  מ'נפש',  ולא 
שותפות מנפש. והתוס' תי' דבכל מקום מייתי 
רישא דקרא, ובאמת גם בגמ' עיקר הילפותא 

הוא מ'קרבנו', וכדאיתא בתורת כהנים.

ליישב  אפשר  שנתבאר  מה  לפי  אמנם 
שותפות  דין  ממעטינן  שבאמת  אחר,  באופן 
מדכתיב 'קרבנו' וכדאיתא בתו"כ, ומה שנקטו 
לומר  נתכוונו  מ'נפש',  שותפין  למעט  בגמ' 
ש'נפש' זהו טעם הדבר למה באמת אין מנחה 
עליה,  נפשו  מוסר  כיון שהעני  בשותפות,  בא 

ובמסירות נפש לא שייך שותפות .

הטעם  שזהו  זי"ע  מהרי"ד  מרן  כ"ק  וסיים 
כי  הרשימה,  מן  העני  את  להוציא  ציוה  למה 
הכסף שלו הוא מנחה כזאת שהוא הקריב נפשו 
נפש  מסירות  כי  לשותפות,  זקוק  ואינו  עליה, 
אינה באה בשותפות, כמו שאמרו בגמרא סילק 

הכתוב את המנחה שנאמר בה נפש.



ה

בשפתי צדיקי�
עובדין קדישין מהילולא דצדיקיאעובדין קדישין מהילולא דצדיקיא

במשנת רבוה"ק מבעלזאבמשנת רבוה"ק מבעלזא

הגה"ק רבי שלום מרדכי
הכהן שבאדרון זצ"ל

אבד"ק ברעזאן / ט"ז שבט תרע"אאבד"ק ברעזאן / ט"ז שבט תרע"א
נולד בזלאטשוב, ביום כ"ז ניסן תקצ"ה, לאביו הג"ר משה ז"ל, כשהגיע לפרקו נשא 
את בת הנגיד רבי אברהם יקיר ז"ל מבילקאמין, והיה סמוך על שולחנו מספר שנים, 
ולאחר מכן חזר לבית אביו בזלאטשוב, מאחר שלא רצה ליהנות מכתר תורה, לכן 
שלח ידו במשא ומתן, כאשר את רוב שעות היממה הקדיש ללימוד התורה מתוך יגיעה 
עצומה, בשנת תרס"ב נשא בזיוו"ש את הרבנית גיטל ע"ה בת רבי שמשון מרגליות 
ז"ל מקהל עדת חסידי בעלזא, כאשר עמד בכור המבחן אצל גדולי הדור יצאו כולם 
מהתפעלות, לנוכח ידיעותיו הרחבות וגאונותו המבהילה, הגאון רבי שלמה קלוגער 
זצ"ל הסמיכו להוראה, וכן הגאון רבי יוסף שאול נאטנזהון זצ"ל שאמר עליו שהוא 
עתיד להיות המשיב של הדור הבא, ולמרות זאת התעקש המהרש"ם שלא לקבל את 
ומסחריו,  כל עסקיו  סיבבו שבשנת תרכ"ז הפסיד את  אולם משמים  הרבנות,  עול 
ובלית ברירה היה מוכרח להתעטר בנזר הרבנות על מנת לכלכל את בני ביתו, תחילת 
כהונתו היתה בעיירה פאטק שעל ידי בוטשאטש, לאחר מכן נתמנה לכהן ברבנות 
יעאזלוביץ, ומשם עבד לכהן כראב"ד בוטשאטש, אולם כעבור שנתיים ימים בלבד 
נתעלה לכהן פאר ברבנות ברעזאן, משם יצא טבעו בכל העולם, ואלפים רבים מכל 
קצוי תבל דרשו לשמוע את דבר ה' זו הלכה, והלכו לאור פסיקותיו והכרעותיו, חיבר 
ספרים רבים אשר נתקבלו בקרב ישראל בהערכה ובחיבה, משך שלושים שנה נהג 
נשיאותו ברמה, והעמיד תלמידים הרבה, באשמורת הבוקר של יום י"ב שבט שנת 

תרע"א נפל למשכב, וביום ט"ז שבט השיב את נשמתו ליוצרה.

ונחה עליו רוח ה'
נודע  אשר  זצ"ל  מברעזאן  מהרש"ם  הגאון 
הפוסקים  מגדולי  כאחד  שמו,  ובישראל  ביהודה 
תלמידיו  מגדולי  אחד  כידוע  היה  הרבנים,  ונזר 
של כ"ק מרן מהר"ש זי"ע, תחילת דרכו בקדושה 
מוחזקת לו מאבותיו, כאשר אביו עוד זכה לנסוע 
אל כ"ק מרן מהר"ש זי"ע, והוא אשר צירף אליו 
טל  בשחר  עוד  בנסיעותיו  המהרש"ם  בנו  את 
ילדותו, ולא זו בלבד, אלא שבראש ספרו 'תכלת 
מרדכי' מעיד המהרש"ם על עצמו, שכל חכמתו 
וגדולתו אשר יש לו, הוא מכח ברכת קדשו של 
בימי  זי"ע, אשר האציל עליו  כ"ק מרן מהר"ש 
אבי  עם  הייתי  "כאשר  לשונו:  וזה  ילדותו,  טל 
מורי בבעלז אצל הגה"ק הר"ש ז"ל, והנה אא"מ 
נתן פתקא להרה"ק וכנהוג הזכיר גם את שמי, 
על  לידי  מעות  שיתן  מאאמ"ו  שאלתי  אולם 
פדיון. ושאלני אבי מורי, הלא נתתי גם עבורך 
הפדיון נפש, ועניתיו, הנני רוצה ליתן פדיון נפש 
פתקא  עם  להרה"ק  ונכנסתי  בפרוטרוט.  בעדי 
ופדיון נפש, ושאלני הלא אביך היה אצלי, וכבר 
נתן לי הפתקא גם בעדך, והשבתי, אשר אנוכי 
רוצה ביחוד להזכיר את שמי, לקבל ברכת רבינו 
שאצליח בתורה הקדושה, וכשמעו כך, אמר לי: 
אם כן אברכך, והניח ידיו הקדושים על ראשי, 
הרגשתי  קדשו,  מהיכל  כשיצאתי  כך  ואחר 

שנכנס בי רוח חכמה ובינה ודעת", עכ"ל.

בימי חורפי הייתי בבעלז...
ימי שבתו בבעלזא בצל קדשו של מרן  את 
מהר"ש זי"ע, הוא אף מזכיר אודות דבר הלכה, 
ב) סי'  אבהע"ז  (ח"ב,  שלמה'  'ביכורי  בשו"ת  וזהו 

על  רבנים"  מאה  "היתר  בנידון  דן  הוא  כאשר 
מנת להשיא אשה על אשתו, דהדין הוא שמאה 
ולא  שונות,  מארצות  להיות  צריכים  הרבנים 
כולם מעיר אחת, ונשאל הגה"ק, באם שנתאספו 
יכולים  אם  אחת,  בעיר  ארצות  מהרבה  רבנים 
בעיר  מקובצים  בהיותם  מהם  חתימות  לקבל 
אחת, או צריכים לקבל החתימות דוקא בהיותם 
בקוצר  הגה"ק  והשיב  הארצות.  בכל  מפוזרים 
הקודמים  הגאונים  בימי  חורפי  "בימי  אמרים: 
[מרבנים]  חתימות  שם  ואספו  בבעלז  הייתי 
מכל הארצות, וכן המנהג פשוט", דהיינו, שראה 
וגדולי  רבנים  אסיפת  של  מקום  שהי'  בבעלזא 
תורה מכל הארצות, שבאו לשם לקבץ החתימות 
לקבל  שיכולים  הרי  שונות,  מארצות  מרבנים 
החתימות אף כשנתקבצו כל הרבנים בעיר אחת.

כוחא דהיתרא עדיף

זצ"ל  ברוך'  'מקור  בעל  הרה"ק  כק"ז  סיפר 
מסערט ויזניץ, שפעם הראה לו חותנו כ"ק מרן 
מהרי"ד זי"ע, כת"י של המהרש"ם בו הוא כותב 
קושיותיו  את  ומיישב  הלכה,  של  ומתן  במשא 
הוא  דבריו  ובסוף  עליו,  תשובה  דרכי  בעל  של 
כותב: "ומה שאני מיקל יש לי טעם בזה, וידוע לו 
הטעם". שאל ה'מקור ברוך' את מרן מהרי"ד זי"ע 
מהו הטעם הידוע הלז. אז סיפר לו מרן מהרי"ד 
זי"ע, שבימי חורפו של המהרש"ם בהיותו אברך 
רך בשנים, כאשר נכנס פעם בקודש פנימה אל 
כ"ק מרן מהר"ש זי"ע יחד עם עוד שני אברכים, 
על מנת לתת קוויטל, קם כ"ק מרן מהר"ש זי"ע 
על מנת לחגור עצמו בחגורה מיוחדת כמנהגו, 
ותוך כדי כך נאנח ואמר: "וואס וועט זיין? כל 

אחד ואחד מוסיף חומרות על חומרות, מתי יבא 
אברך תלמיד חכם, שיפסוק שמעתתא אליבא 
דהלכתא, על פי האמת, בלי חומרות יתירות". 
האציל  הקוויטלעך,  את  מהם  קיבל  מכן  לאחר 

עליהם את ברכות קדשו ושלחם לשלום.

שאל המהרש"ם את אחד האברים  כשיצאו, 
מה הוא עוסק לפרנסתו, והוא השיב שהוא סוחר 
מה מעשיו,  השני  האברך  עצים, שוב שאל את 
הרהר  אז  תבואה,  סוחר  שהוא  השיב  והוא 
המהרש"ם בלבו, שאם כן מוכח שדברי מרן היו 
המהרש"ם  עצמו  על  קיבל  מאז  אליו,  מכוונים 
להתייגע ולברר את ההלכה הדק היטב, לאסוקי 

שמעתתא בכוחא דהתרא.

הייתי מצווה ועומד
מפי הגה"ק מבעלזא...

זי"ע  כ"ק מרן מהר"ש  הורה  אחת אף  פעם 
איזה  להתיר  זצ"ל,  מברעזאן  מהרש"ם  להגאון 
שאלה חמורה בהלכות טריפות, כדי למצוא תיקון 
כתב  בתחילה  עוף,  באותה  שהתגלגלה  לנשמה 
הגאון המהרש"ם את תשובתו הארוכה והמנומקת 
בו כתב רק את כל צדדי ההיתר וראיות מראיות 
שונות. לאחר זמן הגיעה התשובה לידיו של הגאון 
רבי שמואל דוד הכהן כ"ץ פרידמן זצ"ל אבד"ק 
חוסט, והוא הגיע למסקנא שהמהרש"ם הקיל בזה 
יותר מדי וקשה לסמוך על כך, לכן כתב הגאון 
מחוסט תשובה ארוכה ביותר בה הוא דוחה את 
כל ראיותיו של המהרש"ם, ומסיק שאסור לאכול 
את העוף, והוא אף מתפלא מאד איך קיבל עליו 
חזר  כך  לנוכח  דא.  בכגון  להקל  כח  המהרש"ם 
ובתוך  מסקנתו,  את  לבאר  וכתב  המהרש"ם 
מה  ע"פ  מבהילים  דברים  כותב  הוא  הדברים 

שנצטווה ממרן מהר"ש זי"ע, וז"ל:

מפי  ועומד  מצווה  הייתי  כי  ידידי  נא  "דע 
למצוא  דחוקה  להכנס בפרצה  הגה"ק מבעלזא 
היתר על פי הלכה לעוף זה, והבנתי מדבריו כי 
יש בכך משום תיקון ועליה לנפש גלגול השוכן 
אותו  ונצטער  טרח  כן  וגלל  זה,  העוף  בתוך 
צדיק לבקשני להתעמק בים התלמוד והפוסקים 
ולחפש אחר כל צדדי היתר על פי ההלכה, כדי 
ולזאת  זה,  בעוף  שנתגלגלה  זו  נשמה  להציל 
התאמצתי למצוא מקור וראיות להתירו, ומאחר 
טרחתי  תורה  פי  על  להיתר  פתח  שמצאתי 
חבילות  חבילות  והבאתי  להתיר  סניף  לעשות 
לחזק פסק זה, ואם כי ידעתי יש להשיב על קצת 
דברים, וכאשר השבתני בתשובה מאהבה, מכל 
נחיצות  לפי  דא  וכגון  להתיר,  מקום  יש  מקום 
בלחישה  לי  נאמר  כאשר  הצורך,  וגודל  הענין 
האדמו"ר  כ"ק  צדיק  אותו  מפי  יוצא  מפורש 
ראה  הבדולחים  שבעיני  זי"ע  מבעלזא  הגה"ק 
דברים  והשיג  וידע  הדברים,  בשורש  והביט 
יש  כי  והחלטתי  נעלמים מאתנו, אמרתי  שהם 
לסמוך על דיעות המתירים ויצא הדבר מאיתי 
בהיתר, אך במקום אחר בשאלה כגון זו מודינא 

לך שיש מקום להחמיר".

מדברי תורתו מדברי תורתו   
מבעלז  הקדוש  הגאון  מאדמ"ו  שמעתי 
זצוק"ל [-כ"ק מרן מהר"ש זי"ע], לפרש דנודע 
כי התורה והמצוות שאדם עושה בלא תשובה 
נמסרים ח"ו לסט"א, והם עושקים אותנו, והוא 
נותן להם יד לזה לעשקם ח"ו וגורם לזה, אבל 
אם מתודה ועושה תשובה אין להם שליטה,
וזה שאומרים (בתפילת נעילה) ותלמדנו להתודות 

למען נחדל מעושק ידינו, עכ"ל.
(תכלת מרדכי)
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הרב יהודה בראנסדאפער שליט"א • לונדון

סעודה שלישיתסעודה שלישית

חיובה וזמנה 
בסו' הגמ' במס' שבת (קיז:) מבואר החיוב לסעוד 
שבהכתוב  מכך  שנלמד  כפי  בשבת,  סעודות  שלוש 
כה) (טז,  וגו'  היום  אכלוהו  משה  ויאמר  שבפרשתינו 
נאמר שלוש פעמים היום. וכן נתבאר השכר המופלא 
של המקיים שלוש סעודות בשבת אשר ניצול משלוש 
גיהנם,  של  ומדינה  משיח,  של  מחבלו  פורעניות, 
וממלחמת גוג ומגוג, הלבוש (בסי' רצא סעי' א') נקט מד' 
הגמ' האילו כי חיוב סעודה שלישית הוא מדאורייתא, 
החיוב  כי  ונקט,  דבריו  דחה  (שם)  רבה  האליה  אולם 

מדרבנן, והפסוק אסמכתא בעלמא.
דייקו  (שם קיח.)  והרא"ש  ד"ה במנחה)  (קיח.  התוס' 
מל' הגמרא בשבת, דהיכא דיש שריפה במנחה מצילין 
שחל  בי"ד  (יג.)  דפסחים  ומהגמ'  אחת,  סעודה  מזון 
סעודות,  ב'  מזון  רק  מלפני השבת  דמשיירין  בשבת 
של  זמנה  כי  חמץ,  לאכול  אין  ולמעלה  המנחה  דמן 
וכתבו  ולמעלה.  המנחה  מן  הוא  השלישית  הסעודה 
בתוס': לא כאותם שמחלקים סעודת שחרית, ומברכים 
בינתיים. ובהמשך: ועוד אומר ר"י, שיש כאן בחלוקת 

הסעודה לשתי סעודות איסור ברכה שאינה צריכה.
על  העיד  ד'),  סי'  כב,  (כלל  הרא"ש  בשו"ת  אמנם 
עצמו: שכאשר היתה סעודת השבת נמשכת עד שבע 
שעות, שכבר הגיע זמן מנחה, היה מסיים את הסעודה, 
המוציא  ומברך  ידים  נוטל  ושוב  המזון,  ברכת  מברך 
כיון שנמשכה  כן,  וכתב: דאם לא  לסעודה שלישית. 
כ"כ זמן הסעודה [של שחרית] לא היו יכולים לאכול 
זמן  קודם  אבל  גסה,  באכילה  אלא  שלישית  סעודה 
המנחה אין לאכול בסעודה שלישית. וכשהוא מפסיק 
אין כאן  ומברך ברכת המוציא,  מן המנחה בסעודתו 
כיון שהוא מפסיק  לצורך,  ברכות שלא  משום מרבה 

מפני כבוד השבת לקיים סעודה שלישית. 
ושוב השיב  הרא"ש בתשובה נוספת (כלל כב סי' יג), 
וז"ל: ומה ששאלת אם מותר לדרוש לכתחלה בציבור 
שחרית  בסעודת  שלישית  סעודה  לעשות  שיוכל 
ולהפסיק בין מאכל למאכל. דע כי אין לאכול סעודה 
שלישית אלא אחר חצות, מדאמרינן בפ"ק דפסחים: 
י"ד שחל להיות בשבת דאינו מניח לשבת אלא מזון 
שתי סעודות. והאוכל סעודת שחרית אחר חצות יכול 
קודם  האוכל  אבל  סעודות  לשתי  הסעודה  להפסיק 
חצות אין יכול להפסיק, ואין הצבור בקיאין בזה. אשר 

בן ה"ר יחיאל זצ"ל.

יוסף,  והבית  (סי' רצא)  הטור  בדברי  נתבארו  עוד 
שיטות הראשונים האם חיוב סעודה שלישית בפת או 

במיני תרגימא.

ההלכה והמנהג
בשו"ע (שם סעי' א') כתב המחבר: יהא זהיר מאד 
לקיים סעודה שלישית, ואף אם הוא שבע יכול לקיים 
אותה בכביצה. יבואר לשון השו"ע: זהיר מאד. בהמשך 
(סע' ב) כתב: זמנה, משיגיע זמן המנחה דהיינו משש 
שעות ומחצה ולמעלה ואם עשאה קודם לכן לא קיים 

מצות סעודה שלישית. 
מדברי המחבר (סע' ג) נראה כי אין קפידא לאכול 
סעודה שלישית גם קודם תפילת מנחה, שהביא דעת 
הרא"ש שאפשר לחלק סעודת שחרית בלא שיתפלל 
השו"ע  מסדר  כן  דייקו  ובפוסקים  בנתים,   מנחה 
מנחה  תפילת  לדין  שלישית  סעודה  דין  שהקדים 
בשבת, אמנם ברמ"א נקט (סע' ב): ויש אומרים דיותר 
טוב להתפלל מנחה תחילה, וכן נוהגים לכתחילה בכל 
מדינות אלו. ובהמשך (סע' ג) כתב הרמ"א: מי 
שיודע שאפשר לאכול אחר שיתפלל מנחה 

מנחה,  קודם  שלישית  סעודה  יעשה  לא  הציבור,  עם 
מיהו עם עשאה, יצא. 

המחבר בשו"ע (סעי' ג) נקט כדברי הרא"ש, שבהגיע 
זמן המנחה, אפשר לחלק את הסעודה לשני חלקים.

עוד נפסק בשו"ע (סעיף ה): צריך לעשותה בפת, 
ויש אומרים שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד 
מחמשת מיני דגן, ויש אומרים שיכול לעשותה בדברים 
שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים אבל לא בפירות, 
ומסיק  לעשותה,  יכול  בפירות  דאפילו  אומרים  ויש 
המחבר: וסברא ראשונה עיקר שצריך לעשותה בפת 
אלא אם כן הוא שבע ביותר. ובמשנ"ב (ס"ק כג) כתב: 
כיכרות,  ושני  בפת  המובחר  מן  מצוה  עלמא  ולכולי 
אלא דפליגי לענין דיעבד אם יצא בזה. טעם המקילים 
שאין מחייבים פת, מבואר בדברי המשנ"ב שם: כיון 
דאין דרך לאכול סעודה שלישית לתיאבון סגי בהכי, 

וזהו גם כן טעם שאר הדעות שמקילים בזה.
בסידור הרב בעל התניא (סדר סעודה שלישית) כתב: 
סעודות.  מבשאר  יותר  זו  בסעודה  דג  לאכול  וטוב 
והוא פלא. וע"פ דרוש ראיתי בס' שער הכולל (ביאור 
לאוואט) דוד  אברהם  להג"ר  הרב,  סידור  ופסקי  לנסחאות 
זמן  הוא  אז  דשבת  מנחה  דבזמן  ידוע  דהנה  שכתב 
היחוד ולכן אומרים אז בסדר התפילה אתה אחד, והנה 
הבאר  הביא  (בסי' סג)  קידושין  בהל'  אבהע"ז  בשו"ע 
היטב בשם הרוקח דהי' המנהג לאכול דגים בסעודה 
של יום אחר החתונה שהי' נקרא סעודת היחוד, דגים, 
ברמז לוידגו לרוב, וביון שבס"ג הוא זמן היחוד יש ענין 

לאכול דגים בזמן ס"ג. ודפח"ח.

מעלת סעודה השלישית בשבת 
וסגולותיה 

בדברי הגמרא במסכת שבת (שם) מסרו חז"ל על 
מעלות אכילת שלוש סעודות בשבת, שהמקפיד בענין 
זה ניצול משלוש פורעניות מחבלו של משיח ומדינה 

של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג. 
והנה המחבר בשו"ע (סי' רצא סעי' א') כתב בפתיחת 
דיני סעודה שלישית בשבת: יהא אדם זהיר מאד לקיים 
סעודה שלישית. ולכאורה לא מובן הלשון זהיר מאד, 
בזה.  להיזהר  שיש  הזהירות  ומה  גמור,  חיוב  זה  והרי 
נובע  הזהירות  שגודל  נראה  (ס"ק א)  המשנ"ב  ומדברי 

ממעלת הסעודה השלישית המבוארת בדברי חז"ל.
הרב החיד"א בס' מחזיק ברכה (סי' רצ"א) מבואר 
בביאור נוסף: דהכוונה דצריך זהירות לפי שבסעודה 
זו ניכר כבוד השבת, שהוא דבר שאינו עושה בחול. 
דעיקר האכילה דבר יום ביומו הוא בלילה פעם אחד 
וביום פעם אחת, ובסעודה שלישית מגדיל כבוד השבת 
לעשות בו סעודה מחודשת. והזהיר לקיימה הנה שכרו 
גם על סעודת לילה וסעודה שניה, כאילו עשאם לכבוד 
שבת דווקא. אך אם יתרשל לקיים סעודה שלישית, 
מורה כי שני הסעודות לא עשה לכבוד שבת, אלא כך 
ומשום כך  וביום.  דרכם של בני אדם לסעוד בלילה 
צריך ליזהר מאד לקיים סעודה שלישית, כי בקיומה 

יתברר כי כל מה שעשה לכבוד השבת.
ובס' דברי אמת להרה"ק הרבי מלובלין זי"ע (פר' 
בלק) כי מטעם זה נהגו לכנות סעודה זו בשם שלוש 
סעודות - שזהו מקיים כל הסעודות, כי הראשונות גם 
הוא רעב ויש לו הנאה הגם שהוא מצוה וקראת לשבת 
עונג. אך סעודה זו ודאי מגלה שהוא לשם שמים, כי 
אינו תאב, ממילא מתקן הכל, כי מראה בעצמו שאף 
היה  כן]  [אפילו בראשונות, אע"פ  היה תאב  אם לא 
מקיים. על כך נקרא שלש סעודות, ופשוט אין מצוה 

נקראת אלא על מי שגמרה, עכ"ד.

יתירות  גדולות  מעלות  מצינו  זאת  עוד  אמנם 
הזוהר  פי  ועל  השלישית.  בסעודה  דווקא  ונשגבות 
ותורת הנסתר יש ליזהר בסעודה זו ביותר, כי מדובר 
חיובה,  ותוקף  זו  סעודה  תפארת  יקר  על  נכבדות 

ובסודה קדושה רבה.
והעריכו מאד את  וצדיקי הדורות החשיבו  גדולי 
גודל חשיבות זמן זה, והיו מהדרין להסב בסעודה זו 
תוך  אל  בה  ולהאריך  לקחם,  שומעי  תלמידיהם  עם 
ובדברי  ודביקות בהשי"ת,  ותשבחות  הלילה בשירות 
הוא  כי  טובים.  ולמעשים  לתשובה  המעוררים  תורה 
זמן תשובה לרבים. ובליקוטי מהרי"ח מביא מס' שבחי 
קיבץ  הכפר  ומחזיק  בכפר  שבת  שפ"א  הבעש"ט 
הנשמה  שתצא  באמרו  שלישית,  בסעודה  האנשים 
מאד,  הבעש"ט  ונהנה  בישראל,  אנשים  בין  יתירה 

ומציין לאיגרת הקודש שבסו"ס נועם אלימלך.
תלמידיו  עם  יושב  שהיה  החת"ס  במנהגי  וכ"ה 
לתוך  שעות  כמה  עד  ותוכחה  מוסר  בדברי  ומאריך 
קדושת  מפאת  חרדה  נתמלאו  המסובים  וכל  הלילה, 

אמרי אש אשר מפיו יהלכון, עיי"ש. 
שלישית  סעודה  זמן  בגודל  ומפליג  מש"כ  ונציין 

דו"ז בשו"ת משנה שכיר (אורח חיים סי' צה):
יש להפליא המנהג הוא לישב בסעודה שלישית בלי 
דליקת נר, והלא ידוע מה שאמרו חכז"ל (שבת כה, ב)
על פסוק (איכה ג, יז) ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת נר 
בשבת. ופרש"י שם ובמקום שאין נר אין שלום. וא"כ 
מפני  וא"ת  שלישית.  בסעודה  נר  מדליקין  אין  למה 
שאי אפשר לומר לעכו"ם להדליק, הא אפשר לעשות 
הצדיקים  על  להפליא  יש  וביותר  מער"ש.  דולק  נר 
שיושבים ומאריכין מאד בסעודה שלישית שעות הרבה 
בעת  טועמין  ואעפי"כ  נר,  בלי  כך  ויושבים  בלילה, 
שמחה  ומרגישין  גדולה  ונעימות  נפש  עריבות  הזאת 
יתירה עד להפליא, ובעת שמדליקין הנרות כבר אינם 
מרגישין נעימות נפש כ"כ כמו קודם ההדלקה כידוע 
ובאמת  סעודה שלישית,  הרגש קדושת  המרגיש  לכל 
היא פליאה נשגבה. אבל הוא הדבר שדברנו כמבואר 
בסה"ק  הביא  וכן  העליון.  אור  דאז מתגלה  בשלה"ק, 
יסוד שורש ועבודה (שער ח פ"ו) מזוהר (פ' פקודי) דעל 
יבקע כשחר  (ישעיהו נח, ח) אז  סעודה שלישית נאמר 
שלום  יש  ואעפי"כ  הגשמי  לנר  צריך  לא  ע"כ  אורך, 

ושמחה ועוז וחדוה במקומינו והבן כי הוא אמת. 
ועפי"ד האלה אמרתי בביאור מה שראיתי להגה"ק 
(פ' וזאת הברכה) לפרש הפיוט של  בספר ישמח משה 
חמוץ  מאדום  בבואו  שלישית  בסעודה  שבת  זמירות 
בגדים כו' ראותו כי כן אדומי העוצר יחשוב לו בבצרה 
תקלוט כבצר ומלאך כאדם כו' ומזיד כשוגג במקלט 
עכ"ל  נוצר  אמונים  חסידיו  כל  ה'  את  אהבו  יעצר 
הפיוט. והקישור הוא פלא, איך נמשך האי אהבו את 
ה' כו' למה שמספר מטעותו של היצה"ר. ואמר הקדוש 
הנ"ל דהנה האי פיוט לקוח מש"ס מכות (יב, א) דמספר 
מהריגת היצה"ר ומפליטתו לערי מקלט בזמן הגאולה 

שיהי' בב"א. 
ולכאורה קשה, כיון דאומרים זאת בכל שבת א"כ 
יוכל לשמוע ולידע זאת ואיך לא נחוש שיתודע מזה, 
יתודע  שלא  מחשש  ר"ה  קביעת  מכריזין  שאין  כמו 
אל השטן, ולמה אין חוששין גם בזאת שלא יודע לו. 
ותירץ עפ"י דידוע דיש יום אחד בשנה שאין שליטת 
היצה"ר והוא משתלח לארץ גזרה כדי שלא ישמע ולא 
פנאי להשטין,  לו  יהי'  ולא  ישראל  בני  ידע ממעשה 
לעשות  יכלו  ישראל  מבני  משתלח  דהשטן  וכיון 
מעשיהם בשלימות ולרצות פני אביהם שבשמים, כמו 
יושבים בשלש סעודות  כן יש לומר דבזמן שישראל 
נוכל  שפיר  ע"כ  גזרה,  ארץ  אל  מהם  השטן  נתגרש 
לזמר זמירות הנ"ל ולהודות לאל על טעותו והריגתו, 
ואעפי"כ לא נחוש על הודעתו יען כי בזה העת הוא 
נתגרש מעמנו, וזה שמסיים אהבו את ה' כל חסידיו, 
יען שכעת אין השטן בינינו והא ראי' שאנו מספרים 
בקול רם מטעותו ואין חוששין שישמע זאת א"כ ודאי 
דאינו כאן מפני שאינו שולט בעת הזאת, א"כ הגיע 
השעה שנוכל לבא לידי אהבת השם בשלימות, ע"כ 
אהבו את ה' כל חסידיו, אמונים נוצר, שנוצר האמונה 
ולא נעזוב אותה, עכ"ד הקדוש הנ"ל ודברי פי חכם חן. 
ליצה"ר  אין  באמת  למה  להבין  צריך  ולכאורה 
שליטה בשעת שלש סעודות, אבל בהנ"ל יובן היטב, 
המשך בעמוד הבא
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עמודי דגירא
זבחים ד. – ו.זבחים ד. – ו.

הרב אליהו שמוטץ שליט"א •  בית שמש

"והנה ידוע דקדושה גדולה היא לעסוק בתורה בסדר קדשים""והנה ידוע דקדושה גדולה היא לעסוק בתורה בסדר קדשים"
חתם סופר (פר' ויצא)

יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים

במדרש רבה (ויק"ר ז ג): אמר רב אסי מפני מה 
מתחילין לתינוקות בתורת כהנים ואין מתחילין 
והקרבנות  טהורים  אלא שהתינוקות  מבראשית, 

טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים.

עוד יש לומר, על פי מה ששמעתי מכ"ק אבי 
זצללה"ה  זקיני  בשם  שאמר  זצללה"ה  אדמו"ר 
את  מטהר  קדשים  בסדר  שהלימוד  מקאצק, 
המחשבות, ובשם אדמו"ר הרי"ם מגור זצללה"ה 
מחשבות  צריכין  קדשים  סדר  שללימוד  אמר 
שלעומת שאדם  ביניהם,  הכריע  והוא  טהורות, 
הלימוד  במדה  בה  טהורות,  במחשבות  לומד 
מטהר את המחשבות, ונקל לו טהרת המחשבה 

בכל פעם יותר, עכת"ד.

ולפי זה מובן, שלהתחיל בלימוד תורת כהנים 
לעבודה  צריכין  נטהרו,  לא  המחשבות  בעוד 
חוץ,  מחשבת  כל  בכח  מעליו  להרחיק  יתירה, 
על ידי צמצום כל חושיו בעיון ההלכה. וממילא 
לא  ממחשבות  ידעו  שלא  שהתינוקות  מובן 
לפניהם  יאות  כהנים  בתורת  הלימוד  טהורות, 

ביותר, ומשמר אותם שלא תתפגם מחשבתם.

ונהירנא כד הוינא טליא, כ"ק אבי זצללה"ה 
ספי לי כי תורא דינים והלכות פסוקות בתורת 
כהנים יותר מבשאר חלקי הש"ס, אף בעודני רך 
שלא יכולתי להבין יותר מהלכות פסוקות, אולי 

היה זה מטעם הנ"ל.

שם משמואל (פר' מקץ)

 - לשמן  שלא  שנזבחו  הזבחים  כל    - לשמן  שלא  שנזבחו  הזבחים  כל  ב.ב. 
לשם  לבעלים  עלו  שלא  אלא  לשם כשרים,  לבעלים  עלו  שלא  אלא  כשרים, 
הפסח  והחטאת,  הפסח  מן  חוץ  הפסח חובה.  והחטאת,  הפסח  מן  חוץ  חובה. 

בזמנו, והחטאת בכל זמן.בזמנו, והחטאת בכל זמן.

בעל תשובה צריך להיות
לשמה בלבד

'חטאת' היינו בעל תשובה, והוא צריך להיות 
לשמה בלבד, כדי שיוכל לחזור למעמדו, וב'פסח' 
שאז  זרה,  מעבודה  ידיכם'  'משכו  איתא  כן  גם 
קבלו עליהם בני ישראל עול מלכות שמים, שזו 

היתה העבודה הראשונה להשם יתברך.

זה הוא ההבדל בין ישראל לגוי, שבגוי  הרי 
איתא דאדעתיה דנפשיה קעביד, וישראל עביד 

לשמה, שנמשך אחר רצון השם יתברך ומבטל 
עצמו לרצונו יתברך, ובמצה גם כן איתא מצה 

המשתמרת לשם מצה, שצריך להיות לשמה.

אמרי אמת (פסח תרס"ה)

ב. ב. למה לי למיתנא 'אלא שלא עלו', ליתני למה לי למיתנא 'אלא שלא עלו', ליתני 
קא  הא  חובה',  לשם  לבעלים  עלו  קא 'ולא  הא  חובה',  לשם  לבעלים  עלו  'ולא 
לשם  עלו  דלא  הוא  לבעלים  לן,  לשם משמע  עלו  דלא  הוא  לבעלים  לן,  משמע 
ואסור  קיימי  בקדושתייהו  אבל  ואסור חובה,  קיימי  בקדושתייהו  אבל  חובה, 

לשנויי בהו.לשנויי בהו.

המשנה והתלמוד לשונם מדוקדק 
במאוד מאוד

'טוב טעם ודעת למדני', על זה התפלל דוד 
המלך עליו השלום (תהלים קיט סו), וכן בנו שלמה 
תטיב  חכמים  'לשון  אמר  השלום  עליו  המלך 
דעת' (משלי טו ב). על כן דע והאמין, כי המשנה 
ואם  מאוד,  במאוד  מדוקדק  לשונם  והתלמוד 
יש יתיר לשון או חסיר או חליף, לא דבר רק 
הוא, ואם רק הוא מכם (ירושלמי פאה פ"א ה"א). ומי 
עיניו  יפתחו  וידקדק,  ה' מן החכמה  לו  שחלק 
ויראה נפלאות מחידושי לשונם, וגם ילמוד מזה 

כמה דינים, ואביא קצת לדמיון.

שנזבחו  הזבחים  'כל  זבחים:  בריש  שנינו 
שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם 
חובה'. והקשו בגמרא: 'מאי אלא שלא עלו, ולא 
עלו מבעיא ליה'. ופירש רש"י (שם ד"ה למה): מפני 
שחייב אדם ללמד לתלמידיו דרך קצרה. ומיתור 
שאסור  דדינא,  נפקותא  בגמרא  הוציאו  זה, 
כי  לשמן,  שלא  עבודות  שאר  או  דמן  לזרוק 
עדיין בקדושתן הם עומדים, ולכן אמר 'אלא', 
ירידה  לומר, שאין להם אלא אותה  אשר רצה 

לבד, והוא שלא עלו לבעלים.

של"ה (כללי התלמוד יג)

ב.ב. מוצא שפתיך תשמור מוצא שפתיך תשמור
ועשית כאשר נדרת לה' אלקיך.ועשית כאשר נדרת לה' אלקיך.

ע"י שנודר לעשות המצוה
הרי הוא בל יחל דברו

הנה מודעת זאת אשר אין לך אדם שאין לו 
שעה, וכאשר יעלה על לב האדם איש הישראלי 
לעשות איזה מצוה ממצות השם אשר תעשינה, 
עסק  זמן  תגיע  שכאשר  בעי,  למיחוש  אולם 
ידיחנו  לעשותה,  במחשבתו  עלה  אשר  המצוה 

ויסיתנו וימנענו היצר הרע.

בעת  שתיכף  היעוצה,  העצה  זאת  כן  על 
אשר יעלה מחשבת המצוה בלבבו, ימהר ויחיש 
להוציא בשפתיו בביטוי שפתים, שהנני מקבל 
עלי לעשות המצוה, ואז אתי עלה מדין ותורת 

נדר, שהוא ב'בל יחל דברו'.

תשמור  שפתיך  'מוצא  הכתוב  שאמר  וזה 
ועשית כאשר נדרת', כאשר קבלת עליך המצוה 
בן  אתה  ואין  בנדר,  אצלך  הוא  הרי  לעשותה, 

חורין להבטל ממנה.

קדושת יו"ט (פר' כי תצא)

הוית  לא  פפא:  לרב  רבינא  ליה  אמר  הוית   לא  פפא:  לרב  רבינא  ליה  אמר  ב:ב: 
דרמי  חרמך,  בי  בתחומא  באורתא  דרמי גבן  חרמך,  בי  בתחומא  באורתא  גבן 
להו.  ושני  אהדדי  מעלייתא  מילי  להו. רבא  ושני  אהדדי  מעלייתא  מילי  רבא 
וברש"י: לא הוית גבן באורתא בתחומא – וברש"י: לא הוית גבן באורתא בתחומא – 
כלומר, חבל על שלא היית אמש בשבת כלומר, חבל על שלא היית אמש בשבת 
לבית  לבא  שתוכל  התחום,  בתוך  לבית אצלנו  לבא  שתוכל  התחום,  בתוך  אצלנו 

המדרש ולשמוע.המדרש ולשמוע.

הראיה מסוגיין שמותר ללמוד ביום 
השבת שקלא וטריא בסוגיות עמוקות

שאלה. חכם אחד עובר אורח בא אצלנו, ומצא 
חברים לומדים ביום שבת קודש סוגיות עמוקות 
בש"ס בדרך שקלא וטריא. ופקפק בזה, באומרו 
דשקלא  זה  בלימוד  גדולה  טרחא  שיש  מאחר 
וטריא, שצריך לעיין בו הרבה, אין נכון ללמוד 
בו ביום שבת, משום עונג שבת, כי בשבת קודש 
נכון ללמוד לימוד פשטי, הן פסקי הלכות בסדר 
בקיאות  בדרך  הגמרא  לימוד  הן  ערוך,  השולחן 

בלא שקלא וטריא, הן במדרשות.

דבריו  מצאנו  לא  השכל  השערת  פי  ועל 
נכונים בזה, כי הנראה לנו הוא שאין לחלק בענין 
לימוד ועסק התורה בין חול לשבת, ומותר ללמוד 
בכל מיני לימוד בשבת. אך אנחנו נרצה שנביא 
הגמרא  מן  הנזכר,  החכם  לדברי  סותרת  ראיה 
הסברא  מצד  ולא  הראשונים,  הפוסקים  מן  או 
בלבד, על כן יורינו אם יש איזה ראיה מן הגמרא 

לסתור דבריו הנזכרים או לאו.

תשובה. איתא בגמרא דזבחים דף ב' אמר ליה 
רבינא לרב פפא, לא הוית גבן באורתא בתחומא 
בי חרמך, דרמי רבא מילי מעלייתא אהדדי ושני 
וכו'.  הזבחים  כל  תנן  מעלייתא  מילי  מאי  להו, 
בתחומא,  באורתא  גבן  הוית  לא  רש"י:  ופירש 
אצלנו  בשבת  אמש  היית  שלא  על  חבל  כלומר 
בתוך התחום, שתוכל לבוא ולשמוע וכו' עיין שם.

נמצא דהיה דרכם ללמוד ביום שבת שקלא 
מן  ראיה  לכם  הרי  עמוקות,  בסוגיות  וטריא 
הצריך  בלימוד  המפקפק  דברי  לסתור  הגמרא 
עיון. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי.

שו"ת תורה לשמה (סי' קי)

לשם  נזבח.  הזבח  דברים  ששה  לשם  לשם   נזבח.  הזבח  דברים  ששה  לשם  ב:ב: 
זבח, לשם זובח, לשם שם, לשם אשים, זבח, לשם זובח, לשם שם, לשם אשים, 
לשם  וברש"י:  ניחוח.  לשם  ריח,  לשם לשם  וברש"י:  ניחוח.  לשם  ריח,  לשם 
ניחוח - לשם הנחת רוח להקב"ה שאמר ניחוח - לשם הנחת רוח להקב"ה שאמר 

ונעשה רצונו.ונעשה רצונו.

עיקר עבודתנו לתת נחת רוח
להבורא ברוך הוא

הבורא  את  ועובד  ולומד  מתפלל  כשאדם 
אזי  ובמצות,  בתורה  שמו  וברוך  הוא  ברוך 
כמו  גדולה מזו,  יש להקדוש ברוך הוא שמחה 
'לשם ששה  זבחים  ז"ל במסכת  שאמרו חכמינו 
'לשם  ריח',  'לשם  ואמרו  נזבח',  הזבח  דברים 
שאמר  לפניו  רוח  שנחת  רש"י :  ופירש  ניחוח', 
ונעשה רצונו. ובזה עיקר עבודתנו, לתת נחת רוח 
להבורא ברוך הוא ליוצרינו ולבוראנו בעבודתנו 
תמה, ובכל הדיבורים אנחנו ממשיכין שפע רב 

בכל הברואים והיצורים והנעשים.

וכשיעלה זה במחשבת לבב איש, אזי יתלהב 
אשר  איש  במחשבתו:  יגיד  וככה  בקרבו,  לבבו 
נוצר מטיפה סרוחה, ואחריתו רמה ותולעה, יעלה 
ויעשה  הנעימים,  מעשיו  ידי  על  למעלה  ככה 
ברוך  הבורא  בו  לשמח  שיוכל  במעשיו  פרי 
ויבא  קדושים,  ומשרתיו  קדוש  הוא  הוא, אשר 
ובכל  המלאכים  ובכל  העולמות  בכל  רב  שפע 

הנשמות, והאל הקדוש ישמח בו.
קדושת לוי (קדושה שלישית לפורים)

אליבא דהלכתאאליבא דהלכתא
המשך מעמוד ו'המשך מעמוד ו'

שיהי'  מאור  העליון  אור  גילוי  ג'  הסעודה  כי  יען 
בזמן הגאולה בעת שיהי' ה' אחד ושמו אחד, וכאשר 
הבאתי לעיל מיסוד האמונה שע"כ נאמר בה מנוחה 
שלימה שאתה רוצה בה, והיא מעלמא דברא כרעותי' 
כדברי הרמב"ן בספר שלחן ארבע, ומורה על העתיד 
וע"כ נקרא רעוא דרעוין וכמו שאמרו בפסחים (נ, א), 
לעתיד לבא כלו טוב, ע"כ שפיר אין ליצה"ר שליטה 
בזמן סעודה ג' כמו בזמן הגאולה דיתבטל מעלמא, 

ואתי שפיר בהבנת הדברים בס"ד.
הנהגה  הוזכרה  וכבר  גשמי.  מנר  נמנעו  כן  ועל 
ב'  (וילעדניק, שער הזמנים שער  ישראל  שארית  בס'  זו 

עמ' י"ג).



 חברת "הוגי תורה - ישכר באהליך"
 דקהל חסידי מכנובקא בעלזא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 ברוב כבוד ויקר מגישים אנו ברכת מזל טוב
קדם פני ידידנו החשוב עוסק בתורה בחשיכה באורה

הרה"ג מוה"ר ר' יהודה בראנסדאפער שליט"א
לונדון

 עורך מדור לאסוקי שמעתתא בגליונינו
לרגל אירוסי בנו החתן אהרן ני"ו

 יתברך ממעון הברכות בכל מילי דמיטב, ושיהי' בשעה טובה ומוצלחת
וירוה רוב תענוג ונחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח מתוך הרחבת הדעת

 כעתירת
הנהלת חברת הוגי תורה

נדבת 

הרה"ח ר' יצחק משה זילבערשטיין שליט"א
וויליאמסבורג

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג ני"ו 
 יתברך ממעון הברכות בכל מילי דמיטב, וירווה מהם ומכל יו"ח

תענוג ונחת דקדושה ויהא קשר של קיימא ובנין עדי עד

 בית המדרש דחסידי בעלזא "היכל אהרן"
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א

וואן לעריוס סטר. 38-40 – אנטווערפן יצ"ו

וימת יוסף וכל הדור ההוא
תנא  האי  של  מרום  לשמי  הסתלקותו  את  מרה,  אנו  מבכים  סגולה,  עם  אמוני  תוך 
גאון  והדרו,  הדור  פאר  ומגדול,  מעוז  וגדול,  גאון  האי  רב  דיהודאי,  חכימא  ירושלמי, 
ישראל ותפארתו, אשר האיר לארץ ולדרים, בתורתו הבהיר בשחקים, חובר חיבורים 
מחוכמים, בכל מכמני התורה עטופים, העולים על שולחן מלכים, זקן ויושב בישיבה 
והעמיד תלמידים לאלפים, משרידידור הישן ומעתיקי השמועה, כי לו נאה כי לו יאה 
מרן  לכ"ק  אהבה  בעבותות  וקשור  זי"ע,  קוה"ק  מרן  של  וחביבו  גיסו  מלוכה,  כתר 

אדמו"ר שליט"א, וידיד נאמן לכל קדשי בית בעלזא.

 כקש"ת הגאון הגדול

 רבי יוסף ליברמאן זצוק"ל
ראש ישיבות שומרי החומות ורב ביהמ"ד סאדיגורא עיה"ק ירושת"ו

בעל מחבר ספרי שו"ת משנת יוסף
ונשמתו הטהורה עלתה בסערה השמימה ביום שב"ק לסדר בן  אשר של"ח 
פורת יוסף )ויחי( השיב נשמתו הטהורה ליוצרה למגינת לב משפחתו הרוממה 

ואלפי תלמידיו ומעריציו שהלכו לאורו,
גדולה היא האבדה ואין לה תמורה

תנחומנו הכנים נשלחים לראש משפחתו המפוארה בנין וחתנין 
 רבנן ההולכים בדרכיו בהרבצת תורה ויראה

 בניו הרבנים הגאונים
מ"מ הגאון רבי יקותיא' שליט"א - רב ביהמ"ד סאדיגורא

 מ"מ הגאון רבי יושע שליט"א – ראש ישיבות שומרי החומות
 מגדולי הרבנים דקהילתינו הק'

אשר עינו וליבו תמיד עלינו ומסור בלו"נ לכל קדשי בית חיינו
ולבנותיו ולחתניו הרבנים הגאונים מרביצי תורה ויראה שליט"א

הרופא לשבורי לב הוא ירפא את שברון לבבם, ובהר ד' שמה, יזכו לראות בנחמה, בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים, נחמו נחמו יאמר א' בכפלים, ובהמשך מפעליו הגדולים לתורה ולתעודה ובמשנת 
יוסף הטהורה תתנחמו ותתחזקו, יוס"ף ד' עליכם ועל בניכם וברוכים תהיו לד', עדי נזכה לראות 

בישועתן ושמחתן של ישראל בעגלא ובזמן קריב בב"א

המשתתפים בצערם מתפללי ביהמ"ד והגבאים

 בית המדרש דחסידי בעלזא "היכל אהרן" 

 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר ממכנובקא בעלזא שליט"א
 אנטווערפן יצ"ו    38-40וואן לעריוס סטר. 

     

 ושם אשה גדולה
 

 יתנחם ממרומים, האי מרביץ לעדרים,  סיני ועוקר הרים
 ה"ה ראש ישיבת מחזיקי לומדי תורה דחסידי בעלזא לונדון יצ"ו 

 שליט"א   יוסף יודא ווייס הגאון החסיד מורנו רבי 

 אחיו הרבנים הגאונים מרביצי תויר"ש וכל המשפחה הרוממה שיחיו 

ראש   עטרת  מאתכם  הצדקנית,אמה    –בהילקח  הרבנית  מלכות,   של 
ולתפארת, כפה פרשה  אשר   גידלה בנתה ביתה לשם  וידי' שלחה לאביון, במסי"נ  לעני 

ביסודות   נתיבתם  סללה  תבל,  רחבי  בכל  הפזורים  ויראה  תורה  ומרביצי  ת"ח  של  דור 
בתפילה  שפכה  ליבה  צקון  וביטחון,  באמונה  מצב  בכל  השי"ת  ועבודת  בתורה  איתנים 

דבשמיא  מרא  באוזן    קמא  לב  ונדכאי  לנשברי  חיזקה  משמר,  מכל  שמרה  פי'  עת,  בכל 
 ורוחב לב קשבת

 ע"המחלה חי'ה מרת 

 בת גאון הגאונים, פוסק הדור, בעל החלקת יעקב זצ"ל  
   מגדולי חסידי בעלזא -אבדק"ק ציריך יצ"ו  

 

 א"ח החסיד המפואר, נגיד וטפסר מעמיד ממלכת התורה וחסידות 
 מורנו הרב רבי יששכר דוב ווייס זצ"ל 

 ראש קהל יט"ל דסאטמאר בעיר מאנשעסטער יצ"ו 

 בנו יקירו של מרא דארעא דישראל בעל המנחת יצחק זצ"ל 

 

  בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, אתכםהמקום ינחם 

 בתוך אבלי ציון וירושלים תתנחמו  
 ונזכה במהרה לבניין ביהמ"ק ולביאת משיח צדקנו וירננו ויקוצו שוכני עפר 

 המתפללים והגבאים 
 

פרנס היום
 יום ד'

 פרשת בשלח
זבחים דף ה:

הר"ר יצחק מרדכי 
דזשאזעף הי"ו

בארא פארק

 לרגל שמחת
הולדת הבת שתחי'

הנלהבות  ברכותינו  נא  ישא 
שיזכה  התורה  החזקת  בזכות 
לרוות רוב תענוג ונחת דקדושה 
ממנה ומכל יו"ח מתוך הרחבת 

הדעת, נחת וכל טוב

נדבת

הרב יעקב יהודה מושקוביץ שליט"א
בית שמש

לרגל שמחת הולדת הבת שתחי' 
 יה"ר שיזכה לגדלה לתורה ולחופה ולמעש"ט

ולרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 

נדבת

 הרב דוד שמעון
אהרן סופר שליט"א

בני ברק
לרגל שמחת הולדת הבן ני' 

יה"ר שיזכה להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו 
ובזמנו ולגדלו לתורה ולחופה ולמעש"ט ולרוות ממנו 

ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה מתוך בריות 
גופא ונהורא מעליא

נדבת

הר"ר יהושע לייב קארפ הי"ו
אלעד

לרגל שמחת הולדת הבת שתחי' 
 יה"ר שיזכה לגדלה לתורה ולחופה ולמעש"ט

 ולרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

נדבת 
 הרה"ח ר' משולם

הורוויץ הי"ו
בית שמש

 לרגל היכנס בנו יוסף ני"ו
לעול התורה והמצוות

יזכה לראות ממנו רב נחת ותענוג 
דקדושה ויעלה מעלה מעלה על במתי 

התורה וחסידות וירווה ממנו ומכל 
יו"ח תענוג ונחת דקדושה

נדבת 

הרה"ג ר' מאיר ווייס שליט"א
בני ברק

 לרגל היכנס בנו משה עקיבא ני"ו
לעול התורה והמצוות

יזכה לראות ממנו רב נחת ותענוג 
דקדושה ויעלה מעלה מעלה על במתי 

התורה וחסידות וירווה ממנו ומכל 
יו"ח תענוג ונחת דקדושה


