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פניני לפרשה
"בהעלת את הנרות"

)ח  ,ב (

וברש"י" :מכא שמעלה היתה לפני המנורה
שעליה הכה עומד ומטיב" .ולכאורה ,הרי
המנורה היתה גבוהה רק שמונה עשר טפחי
שה ג' אמות ,ואפשר היה להדליקה א בלי
הגבהת הידי ,א כ למה היה צור במעלה?
אלא שכא מדובר באהר הכה ,שהיה לבוש
צי  ,והדי הוא כפי שאמרו חז"ל )תמיד פ"ז(
שאסור לכה גדול להגביה את ידיו למעלה
מהצי  ,ולכ היה צור במעלה.
)מלא העומר(



אבל עדיי יש להעיר על זה :אמנ ההטבה
עבודה היא ופסולה בזר ,א הרי כה הדיוט
כשר בה והוא לא היה לבוש אלא ארבעה
בגדי בלא צי  ,ויכל אפוא להטיב את
המנורה בהגבהת ידיי בלא מעלה? ואפשר
לומר שפרשה זו נאמרה אל אהרו דוקא –
"דבר אל אהר ואמרת אליו" – ולא לבניו שכ
הטבת הנרות במשכ היתה תמיד ע"י אהרו
)כעי מה שכתב הספורנו שבמשכ ,מפני ששכ
עליו הענ ,היתה הקטרת הקטורת של כל
השנה נעשית ע"י כה גדול כמו ביו הכפורי
במקדש( ומשו שבמשכ נעשתה עבודת
הטבת הנרות רק באהרו שהיה לבוש צי –
היה צור במעלה ,שכ אסור היה לו להגביה
ידיו מעל הצי כמו שנתבאר).הדרש והעיו(

"למה נגרע לבלתי הקריב את קרב ה'
במועדו"
)ט ,ז(
"אמר לה :אי קדשי קרבי בטומאה.
אמרו לו :יזרק הד עלינו בכהני טהורי
וכו'" )רש"י בש הספרי( .יש להבי מה בקשו
הטמאי להרויח בזה שיקריבו טהורי את
קרבנ הרי הגמ' בפסחי אומרת )דס"א(
שקרב המוקרב לטמאי – פסול ,ולא יצאו
הטמאי ידי חובת? ונראה ללמוד מכא כלל
מחודש בקיו המצוות :ג כאשר נוצרי
תנאי שאינ מאפשרי למקיי המצוה
לצאת ידי חובתו ,צריכי לקיי את המצוה
מצד אהבת המצוות .הצטרפותו אל מקיימי
המצוה מביעה את אהבתו למצוה ג א ידי
חובתה העיקרית לא יצא.
)דרש משה להגר"מ פיינשטיי(

"והאיש משה עניו מאד מכל האד אשר
)יב ,ג(
על פני האדמה"
בספרי הקדושי מבואר – אומר הגר"י
קנייבסקי – שכל הספקות והבלבולי בענייני
אמונה אינ נמצאי אלא בלב

בעל הגאווה ,אור השכינה מסתלק מ
הגאוות ,וכפי שאמרו חז"ל :אי אני והוא
יכולי לדור בעול )סוטה ה'( .ועוד אומרת
ש הגמ' )ד"ג( כל אד שיש בו גסות הרוח
כאילו עובד עבודה זרה וכו' כאילו כפר בעיקר
שנאמר "ור לבב ושכחת את ה' אלוקי".
לעומת זאת מי שזוכה להגיע לענווה אמיתית
– להרגיש ולחשוב את עצמו כמי שאינו כלו
– מיד מסתלקי ממנו כל הספיקות,
וההרהורי והבלבולי נעלמי .דבר זה בדוק
ומנוסה בבירור גמור!.
)חיי עול(

"בהעלות את הנרות אל מול פני המנורה
)ח  ,ב (
יאירו שבעת הנרות"
פני המנורה הוא הנר האמצעי וא"כ היה צרי
לומר אל מול פני המנורה יאירו ששת הנרות
אלא הכוונה שא בהעלות את )ששת( הנרות
תקפיד שהנרות יפנו לנר האמצעי אז כל שבעת
הנרות יאירו וישפיעו אור עליו לישראל.
והכוונה שהנר האמצעי מסמל את אור
השכינה ואילו הנרות בצד ימי מסמלי את
העוסקי בתורה שהיא חיי עול והנרות בצד
שמאל מסמלי אות העוסקי בפרנסה
שהיא חיי שעה )כמו שנאמר אור ימי
בימינה ובשמאלה עושר וכבוד( וא שני אלו
מכווני אור מול הנר האמצעי דהיינו
שמכווני בעסק לקיי רצו ה' ולהאיר את
אור השכינה בעול אז יאירו שבעת הנרות
אבל א כל אחד פונה לעצמו אז ג הנר
האמצעי לא יזהיר את אורו.
)הספורנו(

"על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו
ובהארי הענ וכו' ויש אשר יהיה הענ
ימי מספר וגו' ויש ..מערב עד בקר ...או
יומ ולילה או יומי או חדש או ימי
וכו'" )ט ,יח כג(
הטע למה נשתנה הזמ שחנו ממקו למקו
מסביר האור החיי הקדוש על פי מאמר אנשי
אמת שהעברת במדבר היה כדי לברר
ולהוציא ניצוצות הקדושה שנשבאו ביד שוכ
המדבר אשר על כ ה' הוא היודע כמה זמ היה
נצר לבני ישראל לחנות בכל מקו כדי לברר
הקדושה מאותו מקו .ולכ הוצרכו לסדר זה
לנסוע על פי הענ.

"ויהי בנסע האר ויאמר משה קומה ה'...
)י ,לה לו(
ובנחה יאמר שובה ה'"...

לכאורה יפלא הרי המצב היה הפו כשהענ
עלה היה סימ לנסוע ולמה יצטר משה לומר
קומה ה' וכשהענ נעצר היה סימ לחנות ולמה
יצטר משה לומר שובה ה' הרי כבר שב.
מסביר ר' שמשו רפאל הירש פסוקי אלו על
פי המשנה באבות "עשה רצונו כרצונ" .בדר
כלל מפרשי את המשנה שהאד בבואו
לעשות רצו ה' יעשה זאת באותה התלהבות
ומר שבה הוא עושה רצונו אבל אפשר לפרש
את המשנה בדר אחרת שתהפו רצו ה'
להיות כרצונ דהיינו שכל כ תרצה לקיי
רצו ה' שכשאתה מקיימו תרגיש כאילו
שעשית רצונ הפרטי .וזאת כוונת משה רבינו
שאע"פ שהנסיעה ממקו חניה למקו הבא
היתה תמיד על פי ה' לפי העלות הענ אבל
משה לא הרגיש בזה שו התנגדות לרצונו
שלו .וכשראה שהענ עולה כל כ רצה לקיי
רצו ה' עד שהרגיש כאילו הוא אמר לה' קומה
ה' וה' מקיי רצונו .וזה כדי ללמד לע
ישראל שאל יחשבו שה מוכרחי לנסוע או
לחנות בעל כרח אלא שה צריכי לרצות
לקיי רצו ה' כאילו רצו ה' הוא רצונ.

"וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה
)ה  ,ד (
וכו' מקשה היא וגו'"
שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה.
)רש"י(
מדוע היה כה קשה למשה לתפוס את מעשה
המנורה? אלא ,על המנורה נאמר" :עד ירכה
עד פרחה מקשה היא" .ודורשי רשומות אמרו:
שהמנורה היא סמל ואחדות ישראל שהכל
מקשה אחת .הטובי והרעי ,החשובי
והפחותי .כול מקשה אחת .וזה התקשה
משה להבי ,כיצד עושי זאת שכל ע ישראל
)ר' שלמה קלוגר(
יהיו כמקשה אחת.

"קומה ה'"

)ו ,לה(

פי' בתרגו אונקלוס – אתגלי ה'.
שיראו אוה"ע גלוי שכינה בדר הליכת ,ויהיו
יראי היושבי במדבר להתחרות ע ישראל,
וכמו שהק בי היושבי הכל רואי אותו,
כ המליצה "קומה ה'" על גלוי כבודו ית'.
)העמק דבר(

"ויאמרו האנשי ההמה אליו אנחנו
טמאי לנפש אד למה נגרע" )ט ,ו(
לא מצינו בכל התורה כולה מצוה הקבועה
במועד שיש לה תשלומי בזמ אחר ,רק
בקרב פסח בלבד קבעה התורה זמ שני
לקיו המצוה .וכל כ למה? אלא ,לפי שהיו
אנשי מישראל שהתאמצו והשתדלו לקיי
את המצוה והיו מתחנני למשה

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"למה נגרע" ,במצוה זו מסרו את הנפש כדי
לקיימה .כ הוא ג בכל דבר שאד יגיע
לדרגה של "למה נגרע" ,יסייעו לו מ
השמי לקיי את המצוות.
)אדמו"ר מרדומסק(

"מה יצוה ה' לכ"

)ט ,ח(

ומה שנתעל ממנו די זה ולא נחשב לו
לעונש כש שנחשב בפרשת בנות צלפחד,
שכתוב בסדר פנחס )לקמ כז ,ה( "ויקרב
משה את משפט לפני ה'" ,ואמרו )ספרי
דברי( שנתעל ממנו די בנות צלפחד
בשביל שנטל עטרה לעצמו ,שנאמר )דברי
א ,יז( "והדבר אשר יקשה מכ תקריבו
אלי וגו'.
העני הוא ,מפני שירושת הבת במקו שאי
ב הוא דבר תלוי בסברא שראוי להקדי
אותה לשאר יורשי האב ,וא אות האומות
שאי לה תורה מורי כ בדבר ,ומוציאי
משכל שיוצאי ירכו של אד קודמי
ליורשו א ב א בת.
וכיו שנתעל זה ממנו חשבוהו לעונש אבל
די הפסח בדחיות הטמאי מניס לאייר,
דבר שצרי קבלה הוא ,ואינו תלוי בסברא
שנחלי חודש זה בחודש זה ,ולכ לא
חשבוהו לעונש ,ורז"ל דרשו מגזירה שוה
)רבינו בחיי(
דקריבה קריבה.

"והאיש אשר הוא טהור ובדר
היה"

לא

)ט ,יג(

פירש רבינו הק' מלובלי זצ"ל עזה"ד,
"והאיש אשר הוא טהור" ,איזה איש יכול
להיות טהור" ,ובדר לא היה" ,שהוא יושב
אוהל ,ואינו נוסע על הדרכי ,כי על הדר
עלול הוא לפגו בראיה או בשאר דברי,
שאי לו מקו להתפלל ולעסוק בתורה
כראוי.
וזה הפירוש )רש"י בראשית יב ,ב( "שהדר
ממעט ג' דברי ,ממעט את הש ,פי',
עבדות השי"ת ,וממעט את הפריה ורביה,
היינו ,שאינו פרה ורבה בתורה וממעט את
הממו ,שבדר לא יכול לתת צדקה כראוי,
כי לפעמי ירא שיחסר לו מכיסו ,והוא
במקו זר שלא יוכל להשיג בהלואה .או
שירא להראות שיש לו ממו פ יגנבו מעמו.
ג ממו בגימ' צו" קו"ל ,שאינו יכול
להתענות ולהתפלל כראוי מחמת חולשא
)אילנא דחיי(
דאורחא.

"ויסעו מהר ה' דר שלשת ימי וארו
ברית ה' נוסע לפניה דר שלשת
ימי לתור לה מנוחה" )י ,לג(
הורה דר מלכו של עול שאינו כמל
שעבדיו מקדימי לתור לו מנוחה ,א הוא
ית' השוכ בארו מקדי "דר שלשת ימי
לתור לה מנוחה".
ושמא תאמר ,הלא יטעו חורשי רע ויהרהרו
לאמר ,כי צרי הוא ית' להתפרד מה
ולהקדי מהל ימי לתור לה מנוחה,
ומתו כ יפקפקו בגדולתו כאמר כי הוא
ית' כמשרת למו חלילה ,ע"כ אמר "וענ ה'
עליה יומ בנסע וכו' ,לומר ,כי לא זזה
שכינה מעליה ,והיא ג היא בארו ,כי
)ישעיה ו ,ג( "מלא כל האר כבודו" ,כי אי
נרגש היות נוסע דר שלשת ימי ,שאינו
רק בארו הברית ,כי א דר כבוד להורות,
כי השכינה מקדמת לתור לה מנוחה היא
קודמת הארו  ,א ממכו שבתו ישגיח הוא

ית' בכל מקו כי כל האר מלא כבודו.
)אלשי הק'(

"ויהי בנסוע אהר"

)י ,לה(

עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו – נו"
הפוכה .מבאר רבי יונת איבשי שנו"
מרמזת על מפלת של שונאי ישראל לפי
הכתוב "נפלה לא תוסי קו" לכ נשמטה
ממזמור "אשרי יושבי בית א כא הנו"
הפוכה לרמז על דברי חז"ל שג כאשר
הקב"ה כביכול בורח מאיתנו ומסתיר פניו
דומה הוא לצבי הבורח א מדי פע פניו
אחורנית וכ בשעת צרה והסתר פני
אפשר להבחי שהקב"ה מראה פניו כדי
שחלילה לא יפלו ליאוש .וזהו הרמז בנוני
ההפוכי שלא תהיה חלילה נפילה גמורה
אלא שתו הנפילה נזכה לראות גילוי של
)תפארת יונת(
הארת פני..

"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי
)יא ,ה(
חנ"
בספר "חובת הלבבות" )שער הבחינה פרק
ה'( כתב דהזכרו אחד מטובות הקב"ה ,כי
מבלעדו לא היה העול יכול להתקיי,
דא הוא נכנס בפתחו של זה לא היה יודע
אי יצא ,וג בשאר דברי במאכל
ובמשתה ,שא אוכל פע אחד דבר זה,
זוכר הפע שהיה במאכל כדי כשירצה
לאכול פע ב' יזכור מה טע במאכל זה.
וזה שאמרו "זכרנו את הדגה אשר נאכל
במצרי חנ" ,כלומר ,הזכרו עכשיו בדגה
בחנ הוא ,שאי לנו דגי עכשיו.
)חת סופר – אוהל יעקב(

"וישמע משה את הע בוכה
למשפחותיו איש לפתח אהלו ויחר א#
ה' מאד ובעיני משה רע"
)יא ,י(
משה היה ד את ישראל לכ זכות בזה
שאמרו "מי יאכילנו בשר" ,שהיה סבור
שה רוצי לאכול בשר הרבה ,ולא חשד
בה שה מחפשי עלילה כדי לכפור בכח
השי"ת חלילה שאינו יכול לספק בשר ,ולכ
לא קשה היה כ"כ בעיני משה מה שדרשו.
אבל הקב"ה שהוא בוח כליות ולב ,ידע מה
שבלב ,שאי כוונת לבשר אלא עלילה
ה מבקשי לכפור בעיקר ח"ו ובכח של
הקב"ה ,וז"ש "מי יאכילנו בשר" ,נתכוונו
לומר בזה ,מי הוא שבכוחו לספק לנו בשר,
לכ "ויחר א ה' מאד – אבל – ובעיני משה
רע" ,ר"ל ,משה לא רצה לדו אות לכ
חובה ,וחשב שה רוצי לאכול הרבה בשר.
לכ היה רע בעיניו מה שהיו בוכי על
האכילה כדרכ של תינוקות ,אבל לא חרה
אפו בה כדר שחרה בה א ה') .צרור
המור ,ומהר"י אברבנאל בש י"מ ,ומנחה
)מע לועז(
בלולה(.

"וישמע משה את הע בוכה
למשפחותיו איש לפתח אהלו ויחר א#
)יא ,י(
ה' מאד ובעיני משה רע"
ויש להבי ,האי תעלה על דעת שדור
המדבר ,דור הדעה ,דור מקבלי התורה יבכו
על שנאסר לה עריות?! ג יש לדייק מהו
"איש לפתח אהלו" דקאמר קרא.
אבל י"ל דהרי היו בישראל הרבה אנשי
שנשאו קוד מת תורה עריות שנאסרו
לה עכשיו כגו אחות אביו ואחות אמו
וכו' ' ,שחייבי עליה כרת ואי בי"ד

ממיתי עליה – שלא נאסרו לבני נח) .כ
פירש"י ביומא ,ועיי סנהדרי נ"ה ודו"ק(.
וא"כ נצייר לנו האי אנשי ונשיה ,שהיו
נישואי כבר כמה עשרות שני ,ונולדו
לה בני ובני בני ,צריכי עתה לפרוש,
וג אסור לה להתייחד ,ולכ כתיב "איש
לפתח אהלו" ,הנה עומדי עתה להפרד,
הוא לעבר זה והיא לעבר אחר .וצריכי
לבחור לה כל אחד חיי חדשי וכו' וכו',
מוב הדבר בדר הטבע שמורידי דמעות
בפרידה זו.
אבל "לפו גמלא שיחנא" )לפי כח הגמל
מניחי עליו משא( .אנשי דור דעה יוצאי
מצרי נתבעי ע"ז ,ולכ ויחר א ה' מאד
ובעיני משה רע" .עכ"פ למדנו האי יש
לאד לקבל בשמחה מצות ה' בכל מצב.
)לב אליהו(

"ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעי
איש מזקני ישראל"
)יא ,טו(
וכי מה תשובה היא למתאונני באסיפת
הזקני? אלא כ אמר הקב"ה .אע"פ שה
מתאונני על בשר שאי לה ועל גשמיות
שחסירה לה ,האמת היא מה שחסר לע
ישראל זה רוחניות .ולכ אסו שבעי איש
מזקני הע ותאציל מ הרוח שעליה על
בני ישראל ,ת לה מזו רוחני שישבעו
ויתענגו מטוב ה' ואז לא יצעקו ת לנו בשר.
)ר' שמשו רפאל הירש(

"ואצלתי מ הרוח אשר עלי ושמתי
)יא ,יז(
עליה"
פ' רש"י – למה משה דומה באותה שעה,
לנר שמונח ע"ג מנורה ,והכל מדליקי
הימנו ,ואי אורו חסר כלו) ,ספרי ,במד"ר
טו ,יט(
וקשה ,והא לקמ )במדרש רבה טו ,כה(
מסיק שהיה זה עונש למשה על שאמר "לא
אוכל אנכי לבדי לשאת וכו' ,עד דמסיק
משלי אינ נוטלי כלו ,אלא "ואצלתי מ
הרוח אשר עלי".
ונ"ל ליישב דה"ק ,ע"ד דאי' בפ' במה
מדליקי )שבת כ"ב (:אי מדליקי מנר לנר
משו אכחושי מצוה ,ופירש"י :דמיחזי
כמא דשקיל נהורא ,פי' ,הרואה סובר
שנוטל מ האור כלו ,וא"כ ה"נ א
שבאמת לא היה משה חסר כלו ,מ"מ נגד
הרואה שסובר שהיה חסר ,הוה ליה עונש
)ידי משה(
זה ,ק"ל.

"ששת מאות אל #רגלי"

)יא ,כא(

ולפיכ כתב כא שש מאות אל "רגלי" ולא
מזכיר "ראשי" – שכ בשעה זו,
שהתאוננו ,היו בבחינת רגליי מרקעות
במחלוקת ובתרעומת ולא ראשי.
)אלשי הק'(

"אשרי יושב בית" ' בחד אפי'" ,אשרי
תמימי דר" בתמניא אפי )ברכות ד(
ר' נפתלי מרופשי אמר בדר צחות" ,יושבי
בית" – אלה היושבי בבית" ,חד אפי' –
פני אחת לה ,טיב ואפיי אחיד ,אבל
"תמימי דר" – אלה המכלי את ימיה
בדרכי ובנסיעות" ,תמניא אפי" – בכל
יו ובכל שעה ה צריכי לשנות את
ארח והתנהגות ,לפי הבריות ,הישוב
והמסיבות) .עיטורי תורה(



א"ה – שמעתי בש הרה"ג ר' יהודא צדקא
זצ"ל להוסי בזה ,שהנה פרק "אשרי יושבי
בית" מסתיי ב"תהלת ה' ידבר פי' ,ואילו
פרק אשרי תמימי דר" מסתיי ב"תעיתי
כשה אובד".

"ששת מאות אל #רגלי"

)יא ,כא(

מסופר על רבי אלחנ וסרמ – ראש ישיבת
"אוהל תורה" ברנובי – הי"ד.
שבשובו פע מאמריקה סיפר באירוניה ,כי
בלילה הראשו לבואו .הגישו לפניו במלו
שהתאכס בו ספל קפה מהול בחלב ,והוא
סרב לשתות ,מטעמי הידורי בכשרות,
החשש מפני חלב עכו"" ,קבלתי על עצמי
לא לשתות חלב בנכר".
הטעי לידידו בעל המלו.
והנה למחרת בבקר הופתע לראות שמגישי
לו שנית ספל קפה מהול בחלב .שאל
בפליאה :הלא הודעתי אמש שלא אוכל
לשתות משקה ע חלב ,ומארחו השיב בכל
הרצינות :סבור הייתי ,אחרי לינת לילה של
באמריקה ,בודאי כבר הספיק לשנות מעט
את השקפותיו ...אוירת המקו!!...

למה נתגאית כל כ ,מה מקור הגאוה של?
על כ לא יהיה לי כל תרו ולא אוכל לענות
כל מענה) .ספר החסידות(

"והאיש עניו מאד"

)יב ,ג(

מבאר הנצי"ב שאנשי טועי כאשר
חושבי שעניו אינו מכיר את מעלתו .לדעתו
חז"ל כינו מידה זו "שפל בר" א לעומת
זאת עניו יודע את ערכו אלא שאינו חושש
לכבודו ואינו דורש שיכבדוהו עבור מעלותיו
ולכ דווקא כא כתוב "והאיש משה עניו" –
ללמדנו שמידת הדי לא פגעה במרי בגלל
שמשה רבינו נפגע מהדברי כי הוא לא דרש
לעצמו דבר ולפי זה מובני דברי רב יוס על
עצמו "והאיכא אנא" כאשר נאמר :משמת
רבי בטלה ענוה" )בסו סוטה( כיו שידוע
שרבי יוס ויתר לרבה להקדימו כראש
הישיבה במש עשרי ושתי שנה וכל אות
שני לא נהג בשררה כלל ולא הזמי אומ
לביתו אלא יצא לשוק ככל שאר בני אד.
)העמק דבר(

)מרביצי תורה ומוסר(

"מתנבאי"

)יא ,כו(

פירשו רז"ל )ספרי ,סנהדרי י"ז (:יש מה
מתנבאי במחנה ,מה היו אומרי ,פי' רז"ל,
משה מת ויהושע מכניס לאר .
ושמעתי פי' נכבד .מני לה לרז"ל זה ,י"ל
מנוטריקו של מתנבאי" – משה תנוח נפשו
בעד אז יהושע מכניס ,זאת היתה נבואה,
הר"א ז"ל) .רא"ש – בעל הטורי(


ואמר רבי שלמה אליעזר אלפאנדרי זצ"ל,
דהנה בפ' שמות )ב ,י( כתיב "ותקרא שמו
משה ..כי מ המי משיתיהו" ,ודקדק,
דהיל"ל ממי משיתיהו ,ולמה האריכה
בלשונה לומר "מ המי" ,ואותיות נ"ה
כמיותרות.
רק העני הוא ,דאותיות "ממי"" ר"ת משה
מת יהושע מכניס ,ובתיה בת פרעה לא
הסכימה לזה ,ע"כ במכוו הוסיפה ב' אותיות
ואמרה "מ המי" .ואלדד ומידד ניבאו
"במחנה" .היינו מח ,ולמחוק אותיות נ"ה
שהוסיפה בתיה כנ"ל ,רק שיהיה "ממי""
בר"ת משה מת יהושע מכניס כנז' .כי כ
נגזרה הגזירה מ השמי .וע"ז "ויר הנער
ויגד למשה").חנוכת התורה – מסעות ירושלי
ילקוט האורי בש אמרי שלמה(

"והאיש משה עניו מאוד מכל האד
)יב ,ג(
אשר על פני האדמה"
רבי רפאל מברשד היה אומר :על כל חטאי
אוכל למצוא תרוצי בעול הבא ,א לא על
הגאוה .כשישאלוני בבית די של מעלה :למה
לא עסקת בתורה .אענה :לא ידעתי תורה,
בור וע האר הייתי ,כשישאלוני למה לא
עבדת את ה' על ידי תפילות ומעשי טובי?
אענה :לא היה לי פנאי ,טרוד הייתי למצוא
טר לבני ביתי .וכשישאלוני שוב :למה לא
סגפת עצמ ולא ישבת בתעניות? אענה:
חלוש הייתי והיה חשש של סכנת נפשות.
ושישאלוני :למה לא נתת צדקה? אענה :לא
היה בידי לתת ,עני ואביו הייתי .א
כשישאלוני :ע האר קבצ וחלש שכמות,

הליכות והלכות
הלכות בשר בחלב
נאמר בתורה שלוש פעמי" :לא תבשל גדי
בחלב אמו" וקיבלו חז"ל ,שאחד נאמר
לאיסור אכילה ,אחד לאיסור בישול ואחד
לאיסור הנאה .כל האיסורי נאמרו דוקא
במידה ובישל בשר וחלב יחד.
רבנ חייבו להמתי שש שעות לאחר אכילת
בשר מהטעמי הבאי:
א .בשר שנשאר בי השיניי.
ב .השומ נמש מהגו לפה במש שש שעות.
ולכ הלועס בשר לתינוק ופולט או האוכל
בשר מבלי ללעוס כגו מרק בשר חייב ג כ
בשש שעות .א הטוע ופולט מיד מבלי
לאכול או לבלוע כלל אינו חייב להמתי שש
שעות.
לא קיי הבדל בי בשר בקר לבשר עו
ואפילו אכל רק ירקות שנתבשלו ע בשר או
מרק בשרי חייב להמתי שש שעות עד
לאכילת חלב ,א על פי שרק אכל את
הירקות ,או המרק.
לעני חולה וקטני יש דיני חלוקי וכדאי
להתייע ע רב בכל מקרה .אול בעני קט
שאינו בר הבנה מספיקה שהיה מועטת ואי
צור בשש שעות.
בישול אוכל פרווה בסיר בשרי או חלבי:
הקדמה
א בישל אוכל פרוה בסיר בשרי או חלבי אי
האוכל הופ להיות בשרי או חלבי לגבי דיני
הרחקת  6שעות ולכ לאחר שאכל אוכל זה
כגו אורז בסיר בשרי מותר מיד לאכל חלב
לכל השיטות!
וכל הנידו זה לגבי אכילת אוכל הפרווה יחד
ע חלב ובתערובת אחת שיוסבר להל:
בדי זה ישנ חלוקי דעות בי חכמי
הספרדי למנהג אשכנז .נפרט קוד די זה
למנהג ספרדי:
די סיר שאינו ב יומו :סיר שלא בושל בו
כלל ב' 24שעות אחרונות נקרא אינו ב יומו,
ובסיר זה לדעת הספרדי מותר לכתחילה

לבשל אוכל פרווה ולאחר מכ לערבבו
)במקו אחר( ע חלב ולכ הרוצה לבשל
ספגטי בשביל לערבו ע גבינה מותר לבשל
את הספגטי בסיר בשרי שאינו ב יומו ולאחר
מכ להעבירו לקערה חלבית ולערב ש ע
גבינה.
ב .א הסיר ב יומו דהינו שכ בישלו בו בשר
ב' 24שעות אחרונות אסור לבשל בו אוכל על
מנת לאכלו ע גבינה אבל א בישל סת
ולאחר שכבר בושל האוכל רצה לאכלו ע
גבינה מותר )כגו הרתיח מי ע"מ לעשות
כוס תה בסיר בשרי ב יומו ולאחר שרתחו
המי שינה דעתו והחליט לשתות קפה ע
חלב מותר לו לעשות כ כיו שלא כיו
בתחילה לאכול ע חלב.
כל זה לדעת חכמי ספרד ,ולדעת חכמי אשכנז
הדי חמור יותר והוא:
א .בסיר בשרי שאינו ב יומו )שלא בושל בו
 24שעות בשר( אסור לבשל אוכל פרווה על
מנת לאוכלו ע גבינה ולכ אי דר לבשל
ספגטי בסיר זה ע"מ לערבו ע חלב אלא יקח
סיר חלבי או סיר פרווה ,ויש להעיר שכתבו
הפוסקי )תשובות והנהגות ח"א חכמת
אד( שבשעת הדחק מותר לעשות כ ,לבשל
ע"מ לאכול ע חלב בסיר שאינו ב יומו
אול א בישל אוכל פרווה בסיר בשרי שלא
ב יומו לא בשביל לאכול ע חלב .ולאחר
שהתבשל רצה לאכול ע חלב מותר ג לדעת
מנהג הרמ"א.
ב .סיר בשרי ב יומו כמוב שאסור לכתחילה
לבשל אוכל פרווה ע"מ לאכלו ע חלב
ואפילו כבר בישל אסור לערב ע חלב ורק
א בדיעבד שכבר עירבו את אוכל הפרווה
ע חלב כגו שחיממו מי בכלי בשרי ועשו
ממי אלו קפה ע חלב מותר לשתות משקה
זה ,כיוו שבדיעבד שכבר התערב לא
אוסרי.
ג .כל דיני אלו הנאמרי לעיל לכל השיטות
נאמר רק באוכל רגיל אבל במאכל חרי ש
אפילו לא בי יומו לכל השיטות אסור לערב
ע חלב כיו שהחריפות הופכת את טע
הבשר לשבח ולכ אי לאכול אוכל זה ע
חלב ואפילו הכלי לא ב יומו.
אי לאפות לח ע חמאה או גבינה אלא א
כ עשה סימ בלח שהוא שונה מכל לח.
שנוי ניכר לעי בכדי שלא יבוא לאכלו ע
בשר וא אפה כ ישאל שאלת חכ שכ יש
מקרי שאסור לאכול לח זה.

שבת שלו
ולמוד מהנה!!!
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ISRAEL

Vvchah kkuf
ohabk varsnu

V bwwfvhc ,uxjc
wwuvhkt kfhvww

V kkufu arsn ,hc
wwcuy jekww

Tecam achalc o
Mexico City
T. 525-55589-8756
F. 525-55589-9101

MIAMI

02 -5 86- 7469
972-3-504-4276

kkufu arsn ,hc
crgu rec

V 40 lk nv kuta wj r
v hrs vbx

Vhshnk, ohfrctk
o hdkpu n ohnfj

V ohkaurh

STATEN ISLAND

BROOKLYN

5 Oakvi ll e St ree t

1950 E . 7 St.

QUEENS

MONSEY

kkufu arsn ,hc
crgu rec

kkufu vchah

68 -5 8 14 7 S t.
Flu s hin g

V ,utmrvu ohrugh a
30 5-502-3 87 6

11 Ca lvert Drive

hatr sran
16 Dolson Road

71 8-76 1-9913

718-2 51 -9 67 6

T: 718- 263-66 55
F: 718-268-47 39

T. 84 5-352 -747 4
F. 84 5-35 2-751 7

מעשה חכמי
מאות יהודי ניאותו לוותר על פת
לחמ כדי לזכות באמירת תהילי
בתו מלחמת העול השנייה ,הגיעו
החיילי של צבא ארצות הברית לשחרר את
השרידי שנותרו בגיטאות .הגאו רבי
אליעזר סילבר זצ"ל ,כיה באותה תקופה
כאיש הדת ,וכדי לשמח את האומללי אירג
באחד המחנות קבלת שבת ציבורית .רבי
מ היהודי הגיעו להשתת בתפילה ,והנה
מבחי הגר"א סילבר שיהודי אחד נותר
במקומו ,ואינו מתלווה ליתר אחיו.
הגר"א סילבר ניגש אליו ,ושואלו בחו :למה
יפקד מושב?
והיהודי משיב :אחרי מה שראיתי ,לא אגיע
בשו אופ לתפילה!
מה ראית? – שואל הרב סילבר.
בהיותנו במחנה ,סיפר האיש ,היה רק ליהודי
אחד ספר תהילי .כיוו שבמצבי הקשי
והנוראיי בה עמדנו ,ביקשו הכל לומר
פרקי תהילי ולשפו צקו לחש לפני
אלוקיה ,ניצל זאת בעל'התהילי ודרש
מכל אחד שלוש פרוסות לח עבור כל שעת'
תהילי.
אחרי שראיתי זאת ,ממשי האיש ,אינני
מסוגל לראות את עצמי כמי שמשתיי
לקבוצה הזו .שבה נמצא אד המסוגל לנצל
את חולשת הזולת ולהוציא ממנו את פת
לחמו האחרונה.
למשמע הסיפור ,נותרו כל מלוויו של הרב
סילבר המומי במקומ ,ולא ידעו מה
להשיב לו.
הגר"א סילבר לא איבד עשתונות ולא
התבלבל .הוא פונה אליו בחיבה גדולה,
ואומר לו :חבל שהינ מסיק מסקנות על פי
מעשה של אד אחד;
אני דווקא הייתי רואה בסיפור זה את
גדלות של אחינו היהודי ,כאשר מאות
משוכני המחנה הסכימו לוותר על פת לחמ,
עבור אמירת תהילי...
כעבור דקות אחדות ניראו שניה ,הרב
סילבר והיהודי ההוא ,צועדי שלובי זרוע
לקבלת השבת הציבורית.

הדרש אמר לעצמו את מילות
השבח
"והאיש משה ענו מאד מכל האד
אשר על פני האדמה" )יב ,ג(
רבי שמלקעא מניקלשבורג הגיע פע לעיירה
אחת לשאת דברי התעוררות .לפני הדרשה
ראוהו נכנס לחדר צדדי ,ושוהה ש זמ'מה.
אחד התושבי שעקב אחריו שמע שהוא
אומר לעצמו כמה פעמי" :אתה הגאו
הצדיק ,רב של כל בני הגולה" ,וכיוצא באלה
מילות שבח על עצמו.
ראשי הקהל שידעוהו לעניו אמיתי ,התפלאו
על כ מאוד ,וכששאלוהו לטע הדבר ,ענה:
ידעתי ג ידעתי שלאחר שאסיי את דבריי
יכבדוני בכל מילות השבח שבעול .בר,
ביודעי ומכירי מ'ערכי ,אמרתי את המילי
הללו לעצמי ,כדי שאח"כ ה לא תעשינה עלי
כל רוש ,שהרי כשאני אומר לעצמי ,אני
בטוח שזה שקר גמור...
'הרוקח' בפרשת פנחס מביא מדרש מופלא
על הענווה הגדולה שהיתה במשה רבינו,
כאשר לפני פטירתו שימש את יהושע
תלמידו .וכ כתוב ברוקח:
"א"ר יאשיה באותה שעה עשה משה ליהושע
כבוד גדול בפני ישראל .היה הכרח יוצא
מלפניו בכל מחנה ישראל לומר בואו ושמעו
אמרי נביא חדש שק עליכ היו.
"הביא משה כסא של זהב ועטרה של
מרגליות וכובע של מלכות ולבוש של ארגמ,
הל והעמיד יהושע תלמידו בלבוש ארגמ
בכובע של מלכות ועטרה של מרגליות
והוליכו בכבוד גדול והושיבו על כסא זהב
שלו והעמיד עליו את המתורגמ כלב ב
יפונה ,ויהושע היה פותח ודורש בפני משה
ובפני כל ישראל .והיה משה וכל ישראל
יושבי לפניו כתלמיד לפני רבו.
"ומ א' בשבט עד ז' כאדר היה משה נוטל
המפתח ופותח את הדלת ומכבס ונוטל
חלוקו של יהושע ומנערה ומניחה
במראשותיו ונוטל מנעליו ומתקנ ונוטל
טליתו ואת כסותו ואת סודרו ואת כובעו של
זהב ואת עטרה של מרגליות ,ומצווה לכבד

אהלו של יהושע .ומכניס כסא זהב שלו
ופורס סדי של בו וסדי של מיליח וכל כלי
יקר וכלי ארגמ ושאר כלי נאי ,ומוצאי
כרוז להקביל פני יהושע ,ובעל כרחו של
יהושע הניח משה בראשו כובע של זהב וכתב
מלכות ולבשו בגדי מילית והעטיפו טלית של
ארגמ" ,וכו'.
הנהגה כזו של רב לתלמידו ,לא מצאנו בא
אומה ולשו.
יש להדגיש ג את ענוותו המרובה של כלב
שהיה באותה דרגה של יהושע ,ולמרות זאת
לא התנגד לשמש כמתורגמ שלו ,דבר שאינו
מצוי כלל במנהגי השררה של ימינו...

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

