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דבר המלך ודתו

פנינים נפלאים מתורת רבינו בענינא דיומא

מדוע הוצרכו לבקש מהם לקחת זהב וכסף
ַד ֶבר נָ א ְּב ָאזְּ נֵּ י ָה ָעם וְּ יִ ְּש ֲאלּו ִאיש ֵּמ ֵּאת ֵּר ֵּעהּו וְּ ִא ָשה ֵּמ ֵּאת
עּותּה כְּ לֵּ י כֶ ֶסף ּוכְּ לֵּ י זָ ָהב (יא ,ב).
ְּר ָ
אמרו חז"ל (ברכות ט ).אין נא אלא לשון בקשה ,שלא יאמר
אותו הצדיק ועבדום וענו אותם קיים בהם ,ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול לא קיים בהם.
והמפרשים התעוררו בזה למה צריך בקשה ליקח כסף וזהב.
ונראה לתרץ כך ,דהנה ידוע שהאבות קיימו כל התורה כולה אף
על גב דלא ניתנה עדיין ,וכמו שאמרו (יומא כח ):אפילו עירובי
תבשילין קיים אברהם.
והנה אף שבפרשת בא (י"ב ,ט"ז) נאמר שם "כל מלאכה לא
יעשה בהם"  -ביו"ט של פסח ,זה אינו ציווי רק לדורות ,וכמו
שכתב התוספות יו"ט סוף פסחים פ"י מ"ה בשם הר"ן ,דבפסח
מצרים לא היה כלל איסור מלאכה ולא הוזהרו שם על שביתת
יו"ט ,יעוין שם.
ומכל מקום וודאי שישראל היו מקיימים גם כן כל התורה
במצרים ,והיו נזהרים שלא לשאת שום משא ,וכיון שיצאו ביו"ט
לא ירצו ליקח כלל כלי כסף וזהב ,כי יקיימו איסור מלאכה הוצאה
ביו"ט שמוזהרים על כך לדורות ,וביו"ט היו מוכרחין לצאת כנודע
מאמרם ז"ל (זוהר חדש ריש פ' יתרו) אילו היו שוהין שם עוד רגע
היו משוקעים בשערי טומאה ח"ו ,ולכן אמר להם בבקשה מכם
שיקחו עמהם כלי כסף וזהב.
ובזה הותרה הקושיא שנבוכו בה המפרשים ז"ל ,דבפרשת
שמות (ג ,כא-כב) כתיב "ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים
והיה כי תלכון לא תלכו ריקם ושאלה אשה משכנתה ומגרת
ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ,ושמתם על בניכם ועל
בנותיכם" ובפרשת בא בפסוק שהתחלנו לעיל ,לא כתיב רק כלי
כסף וזהב ,ולא כתיב שמלות .ולדרכנו ניחא ,דבפרשת שמות לא
היה ציווי רק הבטחה לישראל שכשיגאלו יקחו עמהם כל טוב -
כסף וזהב ושמלות ,אבל כאן בפרשת בא שאמר הקב"ה בבקשה
מישראל ,על שמלות לא היה צריך בקשה ,כי לא ימאנו ישראל
ליקח שמלות מחמת איסור מלאכת הוצאה ,דשמלות נוכל
ללבוש בדרך מלבוש וכמו שנאמר בשמות ושמתם על בניכם ועל
בנותיכם והיינו דרך מלבוש ,אבל כלי כסף וזהב שאין יכולין
ללבוש בדרך מלבוש רק לטלטל אצלם הוצרך לומר להם
בבקשה מכם ,וזה לפענ"ד נכון וברור.
ספר שויתי עזר  -להגה"ק רבי אביעזרי זעליג אויערבך זצ"ל
אב"ד דק"ק פוסוויילער  -תלמיד הרבי ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל -
יו"ל לראשונה מכתי"ק בשנת תשע"ו

דבר המערכת

דברי חיזוק והתעוררות במשנת רבינו התוי"ט
הואיל משה באר את התורה
עומדים אנו בחודש שבט כשבראשיתה התחיל משה רבינו ללמד את
התורה הק' לבני ישראל  -כדכתיב (ריש פרשת דברים) " ְּב ַע ְּש ֵּתי ָע ָשר ח ֶֹדש
תֹורה ַהזֹאת לֵּ אמֹר".
ְּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹדש"" ...ה ִֹואיל מ ֶֹשה ֵּב ֵּאר ֶאת ַה ָ
חודש זה מיוחד ומסוגל ללימוד משניות ,כפי שהרחיב בזה הגה"צ רבי
מרדכי ענגיל-מאיר זצ"ל אבד"ק לימנא (שבמדינת גאליציה  -נפ' י"ט טבת
שנת תר"ץ) בספרו עזרת ישראל ,ומבאר באופן נפלא הקשר ללימוד משניות
בחודש שבט ,ובפרט מט"ו לחודש ,ונצטט לשונו בקצירת האומ"ר :הנה
איתא במדרשי קדמונים (מדרש תלפיות; וראה ב'דבר המערכת' בגליון
הקודם באריכות) כי אשר בן יעקב יושב על פתח גיהנם ,ואינו מניח לירד
לשם מי ששונה משניות ,והרמז בזה "מאשר שמנ"ה לחמו" אותיות משנ"ה.
ולכן מזל שבט הוא דל"י אשר במילואו כזה דל"ת למ"ד יו"ד מספרו
תקכ"ח כמנין פרקי משניות שבכל הש"ס ,וכן יש במשמעות לשון שם
החודש שב"ט שהוא משורש 'שבט המוסר'  -להורות נתן ,לשוב כל אחד
מעבירות שבידו מיראת עונש שבט מוסר שבגיהנם ,ולכן שי"ן בי"ת טי"ת הם
סופי תיבות  -תת"ן כמנין חדרים שבגיהנם כמו שאיתא בס' הפליאה ,ושארי
אותיות גימ' אש"ם "והיה כי יחטא ואשם" שולט עליו שבט המוסר שבתת"ן
חדרים ,והתיקון הוא כנ"ל ע"י לימוד משניות.
ותמצא כי ב"עשתי עשר חודש" הוא שבט "הואיל משה באר את התורה
הזאת" ,ונקרא משנה תורה והנה בט"ו בחודש מתחילין ימי רחמים וכמו כן
בט"ו באב מתחילין ימי נחמה על קיבוץ גליות ובנין בהמ"ק שיבנה ב"ב ,ולפי
המבואר לעיל שהצלה ושמירה מדינה של גיהנם הוא ע"י לימוד משניות ,וכן
קיבוץ גליות בזה תלוי כמאמר חז"ל שאין הגלויות מתכנסין אלא בזכות
משניות ,נמצא דדא ודא אחת הוא.
ובט"ו באב מצינו שהזהירו חז"ל בהוספת הלימוד כמו שאמרו (תענית
ל ):מכאן ואילך כל המוסיף מוסיפין לו ,ובוודאי כי כן צריך האדם להתחזק
גם בט"ו בשבט לעורר רחמים על עצמו ולתקן ולקשט נפשו להשביע
בצחצחות קדושת משנתו ,כי הוא עת רצון שיהיה תורתו רצויה ומקובלת
ובזה יש לבאר כוונת ספר מחברת הקודש "מהו ט"ו בשבט יגיד עליו רעו ט"ו
באב"  -והיינו שיוסיף אומץ בלימוד משניות כנ"ל שהיא מצלת מדינה של
גיהנם כמו שמקרבת הגאולה ,שתהיה במהרה בימינו אמן עכ"ד.
ומה נאה ומה טוב להרבות בלימוד משניות עם פירוש התוי"ט דייקא,
דלבד מה שהארכנו בזה בגליון הקודם דהוא סגולה ותיקון הנפש בפרט בימי
השובבי"ם ,חיבורו הגדול של התוס' יום טוב כולל רוב עקרי תורה שבעל פה,
והרוצה להחכים בתורה ידבק נפשו בדבריו ,וכפי שמעיד מרן היעב"ץ זצ"ל
בספרו לחם שמים וז"ל" :הפרשן הגדול באחרונים החכם המובהק בעל תוס׳
יו״ט ז״ל שהוא כמעין הנובע ,ומקובל מאד למעיינים ושמעו גדול בדורינו כי
השערת שכלו אל השערה קולע וכו׳ והלואי אזכה להבין בכל מקום עומק
דעת הגאון בעל תויו״ט וכו׳ .והגדתי היום שאינני כפוי טובה בהיות הגאון
המפרש הנזכר אור עיני ,ובאמת הוא יפה ללב מבין ונחמד להשכיל להטיב,
והרוצה להחכים בתורה ולהשלים נפשו ידבק במשניות עם פי' הרע״ב
וישמש לבן ענ״ק הוא האדם הגדול בעל תוי״ט לטייל אחריו בדיבוריו אריכות
וקצרות שהוא רב ומורה ומעמיד על האמת והיושר ,וכולל רוב עיקרי תורה
שבע״פ וכו׳ עכ״ל.
ובפרט בדורנו שהדבר בר-השגה לאחר שיצא הביאור המפורסם "ששון
יו"ט" המבאר כל מילה ותיבה קשה להבנה בדברי התוי"ט ,ומעטרו בהערות
והארות מחכימות [ .ראה בעמ' ג' בגליון זה ,מטעמת מפירוש נפלא זה].
ויהי רצון שבזכות לימוד משניות נזכה כולנו להיגאל בגאולה פרטית
ובגאולה כללית ,בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

הגליון יוצא לאור עולם ע"י

מכון תוס' יו"ט המבואר
לקבלת הגיליון באימייל ,וכן לתגובות והערות:
machontosfosyomtov@gmail.com

חודש שבט תש"פ לפ"ק

יש לומר כי באמת על מה שצוה הקב"ה אמרו 'נעשה' קודם
ל'נשמע' כי ידעו שהקב"ה לא יצוה להם דבר שאי אפשר לקיימו ,כי
הוא יתברך שמו ברא האדם וידע טבע בני אדם ,כי יוכלו לשמור
לקט משובח ונבחר עפ"י דברי רבינו על סדר הפרשי ות התורה
ולעשות ולקיים לפי טבעם הכל בנקל ,כמו שאמר הקב"ה ַע ִמי ֶמה
ָע ִש ִיתי לְּ ָך ָּומה ֶהלְּ ֵּא ִתיָך ֲענֵּ ה ִבי (מיכה ו ,ג) ,אבל את אשר יתקנו חכמי
הדור ז"ל חששו פן ואולי יעשו גדרים ותקנות שאי אפשר לקיימם ,לכן
גדול יהיה כבוד בית האחרון מן הראשון
רצו לשמוע תחלה מה המה ואח"כ לקבלם עליהם לעשותם ,והנה
אמרו חכז"ל (מגלה יט ,ב) מלמד שהראה הקב"ה למשה דקדוקי
וְּ ָהיָ ה ַה ָדם לָ כֶ ם לְּ אֹת ַעל ַה ָב ִתים (יב ,יג).
כתיב "וְּ ָהיָ ה ִאם ֹלא יַ ֲא ִמינּו לָ ְך וְּ ֹלא יִ ְּש ְּמעּו לְּ קֹל ָהאֹת ָה ִראשֹון תורה ודקדוקי סופרים וכל מה שהסופרים עתידין לחדש ומאי ניהו
[הפיכת מטה-לנחש] וְּ ֶה ֱא ִמינּו לְּ קֹל ָהאֹת ָה ַא ֲחרֹון [ידו כשלג] וְּ ָהיָ ה מקרא מגילה ,ואיתא בהקדמת תוס' יום טוב לסדר זרעים כי הקב"ה
ִאם ֹלא יַ ֲא ִמינּו גַ ם לִ ְּשנֵּ י ָהאֹתֹות ָה ֵּאלֶ ה וְּ ֹלא יִ ְּש ְּמעּון לְּ קֹלֶ ָך וְּ לָ ַק ְּח ָת הראה הכל למשה אפי' כל מה שתלמיד וותיק עתיד לחדש כמו
ִמ ֵּמ ֵּימי ַהיְּ אֹר וגו' .רבנו אבן עזרא כתב על הפסוק הזה ואמר הכתוב שאמרו חכמינו ז"ל אבל לא אמר רק למשה ,ומשה לא הי' מוסר זה
"האות האחרון" אע"פ שיש שם אות שלישי ,בעבור שלא הראה לו כלל עד יבוא הזמן שיתקנו כך חכמי הדור כי לכל זמן ועת לכל חפץ.
עתה רק אלה שני האותות ,כי השלישי עתיד לעשותו.
וכן איתא במדרש רבה יתרו פ' כ"ח יעו"ש ,אמר ישעי' הנביא ,מקובל
או לם בזוהר משפטים (דף קג ).איתא מקדמאה ואילך אחרון אני נבואתי מהר סיני אלא שלא הי' לי רשות לאומרו עד עתה.
קרינן ליה[ ,ושנאה האיש האחרון] ומביא ראיה מחגי (ב ,ט) גדול
וזה כל אשר דיבר ה' "אליך" ושמענו תחלה אם הציבור יכולין
יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון [האחרון קאי על הבית
לעמוד בו ועשינו (כי גזירה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בו וגם לא
השני] .אולם באמת הראיה צריכה לראיה ומצאתי בתוס' יום טוב
פשטה בישראל ולא קבלו עליהם רוב הציבור בטלה כדאי' במס' ע"ז
( דמאי פ"ז מ"ג ד"ה ומעשר שני באחרונה) הראיה שגם לאמצעי
נקרא אחרון :א) וישם את השפחות וילדיהן ראשונה ואת לאה לו ,א יעוין שם שיטת רש"י ותוס' ובפסקי תוס' מגילה דף ב' וברשב"א
וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים (בראשית לג ,ב) ב) במגילה) ובזה יש לפרש שאחז"ל קיימו וקבלו קיימו מה שקבלו כבר,
דקאי על דברי סופרים שקיימו עתה ,כי ראו כי מרדכי לא הי' משתחוה
והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול וגו' (שמות ד ,ח) וזה נכון.
ידוע שהמלכי"ם היה פעם בסדיגורא ,ובתוך הדברים אשר להמן ומסר נפשו ובאמת לא הי' רק איסור דרבנן מפני מראית עין כי
שוחחו אז הוא והרבי הזקן זצ"ל דברו גם על הפסוק גדול יהיה גזירת המלך הי' להשתחות להמן ורק על שהי' לבוש בע"ז ונראה
כבוד הבית הזה האחרון וגו' והזכיר המלבי"ם הראיה מן הפסוק כמשתחוה לע"ז חלילה ,לכן מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה והקב"ה
בפרשת שמות וְּ ָהיָ ה ִאם ֹלא יַ ֲא ִמינּו ולא ישמעו וגו' ואמר הרבי הזקן גמר עליו ועשה נסים ונפלאות אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם,
"וְּ ָהיָ ה ַה ָדם לָ כֶ ם לְּ אֹת ַעל ַה ָב ִתים " והיינו כמו שהדם היה אחר מה וראו והבינו כי יפה עשה מרדכי ודברי חכמיז"ל דברי אלקים חיים המה
שקרא אחרון ,כן מה שקרא הבית האחרון יהיה לנו עוד בית שלישי ברוח הקודש אשר הופע עליהם ממרום וקבלו הכל באמונת חכמים
שיבנה במהרה בימינו.
בעשיי' קודם לשמיעה כראוי' וכנכון וק"ל.
אהלי יעקב (הוסיאטין שמות עמ' קמה)
תורת משה למרנא החתם סופר

מעדני יו"ט

פרשת בא:

פרשת בשלח:

גליון נ"ז

ניסי קריעת ים סוף  -לכבוד ולתפארת בני
ישראל
ָק ְּפאּו ְּתהֹמֹת ְּבלֶ ב יָ ם (טו ,ח).
שנינו במסכת אבות (פ"ה ,מ"ד) :עשרה ניסים נעשו לאבותינו
במצרים ועשרה על הים.
וברע"ב מפורשים כל הניסים .והנה בתויו"ט ד"ה ועשרה על
הים כתב וז"ל :בנס החמישי שכתב הר"ב שהמים הנקפאים היו
חתיכות קטנות כעין לבנים ,יש לדקדק לאיזה סיבה וטעם נעשו
כלבנים .ונראה לי שהיה לנוי ולתפארת ישראל ,כמו הנס השני
שנעשה הים כמין אהל ובלא אהל נמי תסגי להם בהבקעו לבד,
ואם להאהיל עליהם מפני החמה הלא בלא ספק הענני הכבוד לא
סרו מהם אף כאשר הלכו בתוך הים אלא לכבודן של ישראל בלבד
הוא שנעשו להם אלו שני הנסים עכ"ל.
רבינו התוספות יו"ט – אבות (שם)

פרשת יתרו:
מדוע בפר' ואתחנן הקדימו שמיעה לעשייה
ֹאמרּו כֹל ֲא ֶשר ִד ֶבר ה' נַ ֲע ֶשה וַ יָ ֶשב מ ֶֹשה ֶאת
וַ יַ ֲענּו כָ ל ָה ָעם יַ ְּח ָדו וַ י ְּ
ִד ְּב ֵּרי ָה ָעם ֶאל ה' (יט ,ח).
בפרשת ואתחנן כתיב (דברים ה ,כג) כָ ל ֲא ֶשר יְּ ַד ֵּבר ה' ֱאֹל ֵּקינּו ֵּאלֶ יָך
וְּ ָש ַמ ְּענּו וְּ ָע ִשינּו (דברים ה ,כג) הקדימו שמיעה לעשייה.

הרשות ניתנה לפרש  -אם אין נפק"מ לדינא
וַ יְּ ַד ֵּבר ֱאֹל ִקים ֵּאת כָ ל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵּאלֶ ה לֵּ אמֹר (כ ,א).
כתב רבינו התוס' יום טוב במסכת נזיר (פ"ה מ"ה ד"ה ובית הלל
אומרים וכו') אחר שהעתיק מהרמב"ם שפי' שם אחרת ממה שפירשו
בגמרא שם ,וז"ל :אף על פי שבגמרא לא פירשו כן .הואיל לענין דינא
לא נפקא מינה ולא מידי .הרשות נתונה לפרש .שאין אני רואה הפרש
בין פירוש המשנה לפירוש המקרא שהרשות נתונה לפרש במקראות
כאשר עינינו הרואות חבורי הפירושים שמימות הגמ' .אלא שצריך
שלא יכריע ויפרש שום דין שיהא סותר דעת בעלי הגמרא ,עכ"ל.
כיוצא בזה כתב האור החיים הקדוש בהקדמתו לספר בראשית,
וז"ל :כתבתי וקבצתי על יד על יד זעיר שם זעיר שם את אשר הבינותי,
מהם ישוב הכתובים דרך עיון בשיעור הדיבור עצמו דרך פשט ,ומהם
דרך דרש ,ומהם דרך רמז ,ומהם דרך סוד בדרך נסתר ונגלה לעינים
לו ,ולפעמים אמשוך בקסת הסופר בפשטי הכתובים בדרך משונה
מדרשת חז"ל ,וכבר גליתי דעתי שאין אני חולק ח"ו על הראשונים
אפילו כמלא נימא ,אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה ,לעובדה
ולזורעה אור זרוע לצדיק ,וארץ החיים מעלת פירות לכל זרע זרוע
אשר יזרע בה בעלה בן תורה ,רק לדבר הלכה אל אשר יהיה שמה
הרוח אשר תכנו ראשונים אחריהם לא ישנו ,גם לא לבדות מדעת
אנוש דברים חדשים אשר לא שערום נוחלי תורה מפה אל פה ,אלא
ע"פ הקדמותיהם אשר קבלו דלי מדלי אשר דלה לנו איש האלהים,
מהם יקחו הקדמותיהם בני תורה לעמול לעשות מסילת הכתובים
ואורח דרך ושביל ונתיב להכנס בכתובים ,דברים שנאמרו בעל פה,
עכ"ל.

הלילה" ,].ויט" [שם כ"א :ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל

והרי שנים בתורה .וגם בנביאים נמצאים אראה יה יה בארץ החיים
וגו' בישעיה (ל"ח ,י"א) .ובכתובים נמצאים שנים מן המצר קראתי יה ,ענני
במרחב יה (תהלים קי"ח ,ה') .ומכל אלו עיניך הרואות כי זה השם ראוי
לאומרו ולהזכירו בתפלה ,שכן הוזכר על מפלתן של מצרים (בפרשת
השירה) ,ושל עמלק (בסוף בשלח) .ורפואת חזקיה (בישעיה) .ובתהלים בתפלת
ההלל מן המצר ,ושפיר ראוי להזכיר שם זה בזמן שאנו מודים ומשבחים להשי"ת.

הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים ,].בפרשת בשלח .דכל אחד מהני
פסוקים יש בו ע"ב אותיות ,ומהן שם המפורש ,אות ראשונה של
פסוק ראשון ,ואחרונה של אמצעי ,וראשונה של אחרון (זהו שם
הראשון) .וכן בזה הסדר כולן ,השם הראשון והו .וי"ו של 'ו'יסע ,ה"א
דכל הליל'ה' ,וי"ו ד'ו'יט .ושם הל"ז הוא אני ,אלף דישר'א'ל ,נון
ועוד לפירוש הכף נחת דהכוונה 'לֵּ יה' בלשון ארמית ,וכאמרינן 'לו' ולך מזבח ,למה יזכיר
ראשונה דהע'נ'ן (בחשבון ל"ז מסופו של הפסוק ולמפרע) ,ויו"ד דרוח קד'י'ם.
רבי אליעזר [ליה] בלשון ארמית ,ומיד למזבח בלשון עברית [ולא תנא בלשון
כן פי' רש"י (מה .ד"ה אני והו).
ארמית "מדבחא"] .ועוד דכפי הפירוש שבגמרא על דברי רבי אליעזר הכל בלשון
והטעם שבחרו דוקא בשם הל"ז ,י"ל מפני שכאשר נעשה שתי מערכות עברית חוץ מתיבה זו ,וקשיא למה [למה לא סיימו בפירש "ליה" בלשון ארמי ,כגון:
מאלו הע"ב שמות (בכל מערכה ל"ו שמות) ,יהיה השם הל"ז ,הראשון ליה אנן (או אנחנא) מודו] .ועוד ראיתי בהקדמת רבינו [המהר"ל רבו של רבינו
ממערכה השניה ,ונמצא שאלו שני שמות אני והו הם הראשונים התוספות יו"ט] לספר גבורות ה' ,וכן בספר דרך חיים שכתב לפום ריהטא
לשתים המערכות .והא דהקדים שם אני שהוא ראשית מערכה ולפי דרכו ,שלכך אמרו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים ,שהריוח
שניה ,לשם והו שהוא ראשית מערכה ראשונה ,כדרך אני ראשון ואני אחרון .הוא בהשתחוויה ,כדאמרי' לי'ה אנו משתחווים ולי'ה אנו מודים ,וכתיב
שוב מצאתי חלוקת שם ע"ב לחצאין (לשתי מערכות של ל"ו ל"ו שמות) ענני במרחב י' ה שמזה השם ההרחבה .הנה מבואר מדבריו שכן היא
בספר הבהיר הביאו הספ"ר והנאני.
גירסתו ,ולא כדברי בעל כף נח ת .גם עיין עוד במשנה ד' פרק דלקמן
וכתבו התוספות (ד"ה אני והו) ואמרו שתי שמות הללו משום מ"ש שם בס"ד...
דדרשינן באיכה רבתי קרא דיחזקאל (א' ,א') ו"אני" בתוך הגולה,
ומעכשיו זכינו לדין ,שזה השם (י'ה) הזכירו עכשיו (בערבות שבחג הסוכות)
כביכול
וקרא דכתיב בירמיה (מ' ,א') ו"הוא" אסור בזיקים[ .כלומר ד]
במקדש ,הוא ולא אחר .שלא בלבד שהוא קדוש שאינו נמחק ,כי אם
הוא בעצמו [אתנו בגולה] ,והיינו [אני והוא (דכתיב בהני פסוקים)] הושענא ,גם זאת שהוא שרש השם הגדול והנורא .ואתה קורא ידיד ומשכיל
שיושיע לעצמו:
הסכת ושמע דרז"ל על שם הזה הוי"ה הזה ,היה הוה ויהיה ,שאמנם

שלשתם הם אינם רמוזים ,אבל כתובים כסדרן .וזה כי אחר שאמרנו
רבינו שקיל וטרי האם לי-ה ולך מזבח הוי שם ה' או
ששרשו יו"ד במקום וי"ו ,הרי לך שרש השם במילואו י'ה'י'ה .וכן ה'י'ה
מלשון ארמי והכוונה ליה וכשיטת ה"כף נחת"
בהסיר יו"ד הראשון שהוא מלשון עתיד .גם ה'ו'ה ,כי היה בחולם הה"א ענינו
כמו הוה .וכן אתה מוצא (שמות ט' ,ג') הנה יד ה' הויה במקנך .ואם בעל
לי-ה ולך מזבח .ואע"ג דאסור לשתף שם שמים ודבר אחר
נפש אתה ועמדת בסוד ה' תדע מן מוצא דבר כי זה השם י'ה בן שתי
[שכולל בשבח אחד הקב"ה והמזבח] ,דתניא כל המשתף שם שמים ודבר
אותיות הוא ראשית הגלוי ,והשם בן ד' אותיות סדר המרכבה .ואמרו
אחר נעקר מן העולם ,שנאמר (שמות כ"ב י"ט) בלתי לה' לבדו .פירשו
האבות הן הן המרכבה:
בגמרא (מה ):דהכי קאמר ליה אנחנו מודים ,ולך אנו משבחים .ליה

גליון נ"ז

בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל

חודש שבט תש"פ לפ"ק

ששון יום טוב

מטעמת מהביאור הנפלא "ששון יו"ט" שבהוצאתנו  -המבאר דברי התוי"ט אנחנו מודים ולך אנו מקלסים .ופי' רש"י ליה אנו מודים ,שהוא
אלהינו[ .פירוש ד]מודים [דהכא] לאו לשון [שבח ו]הוד[י'] ,אלא לשון תודה
לבקשת רבים מקוראי הגליון ,מקדישים אנו מדור שלם
שאנו מודים בו ולא כופרים .ולך אנו משבחים ,שאתה חביב לפניו
ומביאים אנו טעימה מהפירוש הנפלא "ששון יום טוב" המבאר את
לכפר עלינו ע"כ.
דברי רבינו התוס' יו"ט  -בשילוב תיבות הביאור בתוך דבריו.
וראיתי לבעל 'כף נחת' שכתב וז"ל[ :ליה ולך מזבח ,פירש] לֵּ יה (כאומר לו
בחרנו להגיש בפני הקוראים פירוש על דברי רבינו במסכת
אנחנו מודים) ,למי שהזכיר בסמוך אני והו הושיעה נא .ואית דגרסי ליָ 'ה
סוכה פרק ד' משנה ה'  -הקשורים ל"פרשת בשלח" בענין 'השם
שם יו"ד ה"א ,ואינו נראה דלמה לנו להזכיר כאן זה השם ,מה שלא
המפורש' היוצא מהפסוקים שנכתבו בפרשת בשלח .במסגרת זו
הזכיר בכל המשנה ,ולא בכל התורה ,כי אם פעם אחת .ועוד שזהו
אי אפשר היה להביא דברי רבינו כולם ,שמאריך באריכות נפלאה,
מחלוקת ר' יהודה עם תנא קמא [ברישא דמשנתינו] ,שתנא קמא אומר
והבאנו קטעים נבחרים מתוך דבריו הארוכים.
שבהקפת המזבח היו מזכירין שם עצמות השם ואומרים אנא ה'
עוד יש לציין ש מפאת קוצר היריעה הבאנו רק את הפירוש
הושיעה נא ,ור' יהודה אומר שלא היו מזכירין אותו כי אם בכנוי הו ,ואם
המשולב בתוך התיבות ,ולא את הערות המחכימות המעטרות את
בהקפה עצמה שהיא מצוה וכעין תפלה לא היו מזכירין [לדעת רבי יהודה]
הפירוש ,ויותר ממה שכתוב כאן מבואר ומפורט בספר עצמו,
עצמות השם ,כל שכן בפטירה שאין כאן לא מצוה ולא תפילה ,עכ"ל.
ישמע חכם ויוסף לקח  -ללמוד בספר עצמו  -בבחינת אותיות
ואין אני מודה לו בזה (דהעיקר כסברא ראשונה דלֵּ יה תנן) כלל ,אלא כאית
מחכימות ,וימצא נופת צופים וכל טעם.
דגרסי (לי'ה) דהכי נהגי עלמא בסדר ההושענות שהכניס הפייטן זה
הקילוס בפיוטו .וכן מנוקד בסידורים חדשים גם ישנים .וזה שכתב
רמיזת השמות מפסוקי פר' בשלח
שלא הוזכר בתורה כי אם פעם אחת ,לא ידעתי איזה שזכר (שכתב
אני והו  -פי' הר"ב שני שמות של שם ע"ב ע"כ .הנקובין שנכתב פעם אחת) ואיזה ששכח (ולא הזכירו) ,ששנים מצינו בתורה בפרשה
בפסוקים של "ויסע" [שמות י"ד ,י"ט :ויסע מלאך מלאך האלקים ההלך לפני מחנה אחת ,והם בפרשת בשלח ,בשירה (שמות ט"ו ,ב') עזי וזמרת י-ה .ובסוף
ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם]" ,ויבא" [שם ,כ :ויבא בשלח (שמות י"ז ,ט"ז) כי יד על כס י-ה.

גליון נ"ז

חודש שבט תש"פ לפ"ק

התחזקות בתקנת רבינו התוי"ט
ישועות ורפואות בזכות תקנת רבינו התוס' יו"ט
שלא לדבר בשעת התפילה

ישועה פלאית בזכות שתיקה בשעת התפילה
דומה כי אין מי שלא שמע על בית הכנסת המוכר ביותר
בארצות הברית ,הלא הוא בית הכנסת 'שומרי שבת' השוכן
בשדרה השלוש עשרה ,מרכזה התוסס של שכונת בורו פארק
אשר בברוקלין שבניו יורק.
בבית כנסת זה מתפללים זה לצד זה ,אביונים ודלים לצד
שועי עולם ,משולחים בני ארץ ישראל ,לצד אנשי גולת
אמריקה .הכול מתקבלים בשעריו במאור פנים .מתקיימים בו
מנייני תפילה עשרים וארבע שעות ביממה ,ותמיד יכול כל רעב
למצוא בו מאכל ומשקה להשיב בו את נפשו.
לא היה זה אפוא מן הפלא כאשר באחד הלילות המתינו בו
יחד לתפילת ערבית ,גביר ניו יורקי עתיר נכסים ויהודי בעל
חזות ירושלמית חסידית ,שחוט של חן נסוך על פניו ,אך העוני
ניכר בבגדיו הבלים.
כבר בתחילת התפילה הספיק הגביר להבחין כי שכנו
לספסל שרוי במצוקה קשה .מראהו המרושל ומבטו המוטרד
עוררו את רחמיו ,ותפילתו שנאמרה בדמעות ובהשתפכות
הנפש הסבה את תשומת לבו.
'בוודאי עזב המסכן את משפחתו המורחבת בביתו שבעיר
הקודש' ,הרהר הגביר ברחמים' ,והוא טרח והגיע עד ברוקלין
הרחוקה כדי למצוא טרף לביתו ,אך חזותו מוכיחה עליו שעומד
הוא לחזור למשפחתו דלת האמצעים בידיים ריקות .כמה
מייאש ומדכא הדבר ,'...המשיך הגביר להפליג בדמיונו.
ההרהורים ששטפו את מוחו לא נתנו לו מרגוע ,ובטרם החל
בתפילה פנה אל היושב לצדו והתעניין במאור פנים' :האם
מארץ ישראל אתם? בוודאי באתם לכאן כדי לגייס כסף'...
היהודי ננער משרעפיו לרגע ,אך מיד סימן בידו כי אינו יכול
לשוחח כעת ,והגביר נאלץ להמתין בסבלנות עד סיום התפילה.
אלא שגם כאשר סיים החזן את התפילה לא היה סיפק ביד
הגביר להתעניין במשולח ,משום שהאיש היה שקוע בעולמות
טמירים ,והתרכז באמירת ברכות שמונה עשרה ברגש ,תוך
התעלמות מוחלטת מהסובב אותו.
זמנו של הגביר היה מוגבל ,ולכן לא חשב פעמיים .האיש
עשה עליו רושם בל יתואר ,והוא הוציא מכיסו את פנקס
ההמחאות ,רשם המחאה על סכום עצום ,גם במושגיו שלו,
הניחה תחת סידורו של רעהו ומיהר לנסוע לדרכו.
בדרך החלו לפקוד אותו הרהורי חרטה :בצדקה ,כמו
בעסקים ,הוא לא אהב ליטול סיכונים מיותרים ,ומי יודע אולי
אדם זה אינו אלא מתחזה לנצרך ,או שאינו חפץ לקבל צדקה.
כיצד נהג הוא בניגוד לטבעו בפזיזות שכזו ונתן סכום כה גדול
לאיש שאינו מכיר כלל ועיקר?
'לכל הפחות התכוונתי למצווה' ,הרגיע את עצמו לבסוף,
'ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה'.
חלפו מאז ימים ,שבועות וחודשים .זכרו של הלילה ההוא
ב'שומרי שבת' נשכח זה מכבר מלב הגביר .והנה ,בעיצומה של
השעה הקבועה שבה קיבל קהל לבקשות עזרה וחסד ,נכנסו
לחדרו שני משולחים מוכרים .לאחר מילות הברכה המקובלות
הפתיעו אותו בשאלה" :שמא מכיר אתה את מיודענו ר' פלוני
ב"ר פלוני מירושלים עיר הקודש?"
הגביר הרים את עיניו מפנקס ההמחאות שלפניו ,הסיט את
משקפי הקריאה אל קצה אפו ומשך בכתפיו כלא מבין.
"מאין אמור אני להכירו?!" ,תמה באוזניהם תוך שהוא מגיש
לידיהם את ההמחאה החתומה" .לפי התיאור שהוא מסר לנו
חשבנו שאתה מכירו ,אך כפי הנראה טעינו" ,התנצלו השניים
ופנו לעזוב את החדר.
"המתינו לרגע" ,ניצת פתאום זיק התעניינות בעיני הגביר,

"התוכלו לספר לי מיהו האיש ומה מעשיו?"
השניים הבינו כי לפניהם הזדמנות פז לקשור שיחה עם הנדיב
הדגול ,ומשכך החליטו לשתפו בסיפורם" :לפני כעשרה חודשים
פגשנו את ידידנו ר' פלוני הנ"ל ,והסיפור שבפיו היה לא -ייאמן גם
במושגים של משולחים ותיקים כמונו; האיש סיפר
לנו כי זה עתה שב מארצות הברית לאחר שהייה של כמה
שבועות במטרה לקבץ סכום שיוכל לחלץ
אותו מבוץ החובות שבו שקע עד צוואר ,לאחר שזכה לחתן כמה
מצאצאיו.
איש צדיק ואציל נפש הוא מיודענו זה ,והייתה זו לו הפעם
הראשונה שנאלץ מתוקף הנסיבות לבקש עזרה מבשר ודם .אולם
עדינותו ואופיו השקט עמדו לו דווקא לרועץ ,והוא מצא את עצמו יום
לפני שובו ארצה ,כשבידיו סכום זעום המכסה אך בקושי את דמי
הנסיעה ,ואין בו כדי לכסות ולו את הקטן שבחובותיו הרבים.
'שבור ורצוץ הייתי באותו היום' ,סיפר לנו האיש' ,אך גמלה
ההחלטה בלבי כי את היום האחרון לא אבזבז בשיטוטים חסרי תוחלת
בין כתובת זו לאחרת ,אלא בפנייה לכתובת האחת והיחידה ,למי
שהעושר והנכסים שלו ,למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא'.
עם קבלה והחלטה נחושה זו נכנס האיש בשעת בוקר מוקדמת
לבית הכנסת 'שומרי שבת' ָש ָהמה מתפללים ,עלה לאחת הקומות
העליונות והחל בהכנות לתפילת שחרית .לאחר תפילה נרגשת ורוויית
דמעות סעד פת שחרית ,ומיד פנה לאמירת תהלים רצופה עד תפילת
מנחה .גם תפילת המנחה עברה עליו בהתרוממות נפש בלתי מצויה,
ולאחריה המשיך האיש באמירת תהלותיו של דוד בן ישי ,כבן
המתחטא לפני אביו.
בהגיע זמן תפילת ערבית התנתק האיש כמעט לחלוטין מן העולם
החומרני שבחוץ ,ובסערת תפילתו ,לא שם לבו אף למתפללים שישבו
לצדו.
אלא שלפתע ,דווקא בעיצומה של ברכת 'אהבת עולם' המרטיטה,
הופרע מכיסופיו כשחש טפיחה על שכמו' .הרמתי את עיניי מהסידור',
סיפר לנו האיש' ,והנה הבחנתי ביהודי שמראהו החיצוני העיד ברורות
כי שייך הוא לצד 'הנותנים'.
האיש פנה אליי באדיבות והתעניין' :האם מארץ ישראל אתם?
האם באתם לאסוף כסף כאן ,בארצות הברית?'
לרגע קצר חככתי בדעתי אם לענות לו ,אלא שאז נזכרתי במה
שקיבלתי על עצמי ומיד עלה ברעיוני כי נתון אני בעיצומה של שיחה
ערה עם 'הגביר' הגדול ביותר ,וכיצד זה אוכל להסיח דעתי כדי לענות
לגביר בשר ודם?!
החלטתי להתעלם מהשאלה ולהמשיך בתפילה .הייתה זו הקרבה
גדולה מצדי ,כי נראה היה שפניו של האיש היו נכונות לעזרה ,אולם
התחזקתי בהנחה כי בוודאי יכול ה' לשלוח את ישועתו אליי גם לאחר
התפילה ...וללא שאעבור על מה שקיבלתי'"
"האם אוכל להמשיך את הסיפור במקומכם?" ,הפתיע הגביר
לפתע את אורחיו בשטף דיבורם ,ומבלי לחכות לאישורם המשיך:
"בוודאי כבר הבנתם כי אני הוא האיש שהנחתי את ההמחאה תחת
סידורו של ידידכם ,ואני מודה לכם על שהורדתם ממני משא כבד.
שכן מאז אותו היום מתהלך אני ברגשי חרטה ,תוך שספק מנקר בלבי
האם ההמחאה המכובדת שנתתי הגיעה לידיו של אדם שלא נזקק לה
כלל.
עתה הבנתי כי זכיתי לשמש שליח ממרום להושיע יהודי שהבין
הכתובת הטובה מהי ביותר לישועה ולהצלחה".
במילים אלו נפרדו השניים מן הגביר ,כשההמחאה המכובדת
שבידם הייתה חיוורת לעומת המסר העוצמתי שנטלו אתם כצידה
נצחית לחיים.
(בפקודיך אשיחה' ח"ג עמ' שצה ה"ב)
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