
 פרפראות
 

 

 זכר שמחים יותר לידת ב
 לו צער לידה כי לא יהיה

 'ב עמודמהרש''א                                 
 

טתשע''עניני מילה חודש   פרשת תזריעמפתח נושאים  אעמוד 
 

 עמוד ב
 איך ידע הלל שקול הצווחה איננו מתוך ביתו

 
בזכר שמחים יותר כי לא יהיה לו צער לידה 

 'א מהרש'
 

כמה טוב נגרם לאדם ע''י ששמחים בו וח''ו 
 בהיפך

  געמוד 
 בתר עניא אזלא עניותא ביאור בדרך צחות  

 
 עניני מילה

אליהו מלאך הברית הנה שלך לפניך ביאור 
 ע''ד הבני יששכר

    דעמוד 
שש אנכי על "אמרתך" ביאור נאה בלשון 

 "אמרתך" דקאי אמילה  
 

מרים שמע לפי''ז י''ל טעם נאה לכך שאו
 ישראל קודם המילה

 
 ביאור נוסף לכך   ש"אמרתך" קאי אמילה 

    העמוד 
על כן בשכר זאת איך אפשר לבקש שכר על 

 קיום מצוה
    ועמוד 

אשר קידש ידיד מבטן  ארבע שיטות בביאור 
 מי הוא ידיד

 
על כן בשכר זאת איך אפשר לבקש שכר על 

 קיום מצוה
 

ני ירצה אבי הילד שמיום השמיבאיך אמר 
 דמו 

 

 
    זעמוד 

איך אמר באבי הילד שמיום השמיני ירצה 
 דמו 

 
מי הוא בעל ברית המילה, אשר שש לעשות 

 צדק, ומהו ומשכורתו כפולה
 

    חעמוד 
רמז בכתוב כי שמחת מילה הוא זמן לתודה 

 וקול זמרה
 

ביאור במה שמברכים להכניסו בבריתו של  
 א''א בעתו ובזמנו

 עמוד ט   
 

 החודש פרשת
 

שלושה סיפורים המסוגלים לצרכי פסח 
 בהרחבה עפ''י המגיד מקאז'ניץ

 
 עמוד י

ר''א בן ערך התחיל מהחודש הזה לכם למה 
 לא התחיל מבראשית

 עמוד יא
למה ייסד הקליר לחודש הישועות והגאולה 

 מהפסוק ראשון לציון וגו' 
 

 ביאור בדרך הלצה ישראל מונין כמנין הלבנה
 יבעמוד 

אירה לארץ בשמחה גם  כאשר יורים השמש מ
 בה חיצים וחניתות

 
מתוך הלוח "דבר בעתו"  על שמות הקודש 

 שנמחקו באש ובמים 
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 איך ידע הלל שקול הצווחה

 איננו מתוך ביתו
 

מעשה בהלל הזקן  (א''ברכות ס ע) איתא בגמרא
, בעיר, אמר קול צוחהשהיה בא בדרך ושמע 

 מובטח אני שאין זה בתוך ביתי.
 

, שנתחבר ע''י קדמון אחד עולת אהרוןבספר 
אהרון זעליג בן ממדינת פולין ה''ה הר''ר 

 הודפס בשנת תצ''ג,ו, הר''ר יואל פייביש
 

, וצריך ביאור, במה היה הלל מובטח, כתב
דעל שהיה צדיק בזה היה מובטח,  דאין לומר

זהו וודאי אינו דלא יתכן שצדיק כמו הלל 
יהללך זר ולא יאמר לעין כל שהוא צדיק, ד

 ,)משלי כ''ז ב'(פיך כתיב, 
 

במה שאמר ושמע קול צווחה זהו  ועוד קשה
כפול לכאורה דהיינו קול והיינו צווחה, ולמה 

 לי לתרווייהו,
 

 " הוא טמא טמא יקראצווחה"ביאור העולת אהרון 
 

עפ''י הא דאיתא  ונלענ''ד, וכ''כ בעולת אהרון,
 ד(''י ד''תהלים קמ) כתיב (ב''ז ע''ברכות י)

אלופינו מסבלים אין פרץ ואין יוצאת ואין "
שלא תהא  - ואין צוחה", תינוובוצוחה ברח

 סיעתנו כסיעתו של אלישע שיצא ממנו גחזי,
 

שהיה   (,צוחה זה גחזי)ד''ה  תוספותכתבו ה
והצרוע "ה( ''מ ג''ויקרא י) וכתיב ביהמצורע 

אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה 
טמא " שפם יעטה וטמא טמא יקרא פרוע ועל

 עכ''ל התוספות, .טמא יקרא היינו צוחה
 

דעל גסות רוח נגעים באים  והנה זהו נודע
, וגם זהו נודע דבית הלל )ערכין ט''ז ע''א(כמ''ש 

 )עירובין י''ג ע''ב(,-היו ענוים ביותר, כמ''ש ב
 

דזה שאמר שהלל בא בדרך ושמע  ובזה א''ש
, דהיינו של של צווחהקול קול צווחה, היינו 

, טמא טמא יקרא והיינו צווחהמצורע דכתיב 
ואמר הילל מובטח אני שאין זה בתוך ביתי, 
שבית הלל היו ענוים ביותר, ובוודאי לא יבוא 

 עכ''ל עליהם צרעת, כנ''ל.
 

* * * * * * * 
 

 
 
 

 
 בזכר שמחים יותר כי לא יהיה 

 מהרש''א לו צער לידה 
 

דבר אל בני ישראל " (ב' ב''ויקרא י)כתיב 
וטמאה  ,זכראשה כי תזריע וילדה  ,לאמר
וטמאה  ,ואם נקבה תלד" ",ימים שבעת

 ,"עיםושב
 

מפני מה אמרה   ע''ב(, א''נדה ל)  איתא בגמרא
זכר  ,לארבעה עשרונקבה  לשבעהתורה זכר 

 משבועתה  בו מתחרטת שמחיםשהכל 
בה  עצביםנקבה שהכל  ימים, לשבעה

 ע''כ, ,לארבעה עשרמתחרטת 
 

זכר שהכל  (,בע'' א''נדה  ל) מהרש"אכתב ה
כיון שקללת  , יש לפרש,שבעהשמחים בו ל

בעצב תלדי כמ"ש  ,אשה הוא צער לידהה
  ,בנים

 
שלא יהיה לו  שמחיםבנולד זכר הכל , לפיכך

נקבה שהכל  שבעה,זה הצער ומתחרטת ל
מתחרטת  צער לידהשיהיה גם לה  ,עצבים

 .ש''אהמהר עכ''ל, ודו"ק , לי"ד
 

* * * * * * * 
 

 לאדם ע''י  נגרםכמה טוב 
 וח''ו בהיפך ששמחים בו

 
דבר אל בני ישראל לאמר,  )ויקרא י''ב( כתיב

שבעת אשה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה 
  שבועים,, ואם נקבה תלד, וטמאה ימים

 
שאלו תלמידיו   )נדה ל''א ע''ב(  איתא בגמרא

ה תורה את רבי שמעון בן יוחי, מפני מה אמר
יולדת מביאה קרבן, אמר להן בשעה שכורעת 
לילד קופצת ונשבעת, לפיכך אמרה תורה 

זכר תביא קרבן, ומפני מה אמרה תורה 
שהכל זכר  לשבעה ונקבה לארבעה עשר,
שהכל  נקבהשמחים בו מתחרטת לשבעה, 

 ע''כ, לארבעה עשר,מתחרטת  עצבים בה
 

, מה גודל ההשפעה שיש יש לנו ללמוד מכאן
, עד שהתורה מעידה, שמחים בוש אדםעל 

שכאשר שמחים בו, גורם הדבר שמתחרטת 
צא ולמד כמה נזק נגרם לאדם, לשבעה, 

 כאשר מזלזלים בו.
 

* * * * * * * 
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  בתר עניא אזלא עניותא

  בדרך צחות ביאור 
 

 כורים ילפינן בתר עניא אזלא עניותאימב
 

  (הפטרת פרשת תזריע ב''מ 'דפרק  ')מלכים ב כתיב
ים קואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האל"

עשרים לחם שעורים וכרמל  כוריםיבלחם 
 ",בצקלונו

 
אמר ליה  (אע'' ב''בבא קמא צ), איתא בגמרא

מנא הא מילתא דאמרי  ,רבא לרבה בר מרי
  ,בתר עניא אזלא עניותאאינשי 

 
 כוריםיבמביאין  עשיריםדתנן  ,אמר ליה
ם בסלי ועניי ,של זהב ושל כסףבקלתות 

הסלים והבכורים  ,נצרים של ערבה קלופה
  , ע''כ,נותנים לכהנים

 
בתר עניא אזלא כורים ילפינן י, דמבמבואר
 עניותא

 
 בתר עניא אזלא עניותא ביכורים ב  כ''כ מצינו

  
אייתי  ,רב ענן (ב ע'' ה''כתובות ק) איתא בגמרא

הביא ) ,כנתא דגילדני דבי גילי ,ליה ההוא גברא
 ,אמר ליה מאי עבידתיך ם קטנים(,דגילו אדם 

)את  ,לא קביל מיניה ,אמר ליה דינא אית לי
)אני פוסל  ,אמר ליה פסילנא לך לדינא הדגים(,

  ,את עצמי מלדון בדינך(
 

קבולי לקביל  ,דינא דמר לא בעינא אמר ליה
 דתניא ,דלא למנען מר מאקרובי בכורים ,מר

יבא ואיש בא מבעל שלישה ו  ב(''מ 'ד ')מלכים ב
עשרים לחם  בכוריםלאיש האלהים לחם 
 ע''כ, ,שעורים וכרמל בצקלונו

 
הביא עמו ש יששהא אפשר לומר, בדרך צחות

, הדין תורה ממנו  כדי שיקבל הביאם  הדגים
לא קיבל הדין תורה וגם לקח את  ולבסוף גם

 הדגים,
  

, בתר עניא אזלא עניותאדאמרי אינשי היינו 
  ודבר זה ילפינן מביכורים.

 

* * * * * * * 
   

 עניני מילה
 
 
 
 

 
 הנה שלך לפניך אליהו מלאך הברית

 ביאור ע''ד הבני יששכר
 

אליהו הא דאמרינן קודם הברית,  יש להבין,
הנה מהו  , הנה שלך לפניך מלאך הברית

האם הברית נעשה בשביל אליהו  שלך, 
 הנביא, הברית נעשה כי כך צוה לנו השי''ת, 

 
ע הבני יששכר בשם הרה''ק ביאור עפ''י מה ששמ

 שאמר בשם מדרש מקרליןר' שלמה 
 

)אות  הבני יששכרמבעל   אגרא דפרקאבספר 
משם קדוש ישראל,  נאמר ליכתב וז''ל, קמ''ו(,  

שלמה מקארלין ה"ה הרב הקדוש מוה"ר 
 זצללה"ה הי"ד,  

 
, בשעה שאמר הקב"ה בשם המדרש שאמר

 ברית מילהלאליהו, שיצטרך להיות בכל 
, אתה ידעת שאני אמר אליהושראל, שבי

 הבעל בריתית', הנה אם יהיה  מקנא לשמך
בעל עבירה, לא אוכל לסבול להיות שם, 

, ואז שיכפר להבעל בריתוהבטיחו השי"ת 
 יהיה ריקן מעבירות, 

 
בעל עבירה,  המוהל, אפשר יהיה והשיב עוד

 , שיכפר גם להמוהלהבטיחו השי"ת 
 

 עומדים שםהקהל ה, אפשר יהיו השיב עוד
בעלי עבירות ולא אוכל לסבול, הבטיחו 

כן שמעתי שיצאו  שיכפר לכל הקהל,השי"ת 
 הדברים מפי הקדוש הנ"ל, 

, נ"ל שזה מה עוד הבני יששכר כתב עוד 
  בפינחס הוא אליהו,שמרומז 

 
"תחת אשר קנא  )במדבר כ''ה י''ג(, כתיב

  לאלקיו, ויכפר על בני ישראל",
 

, והוצרך להיות אצל קנאהכי הואיל ומדתו 
גורם  קנאותו י''ולא יוכל לסבול, ע כל ברית,

כי הוצרך השי"ת להבטיחו  הכפרה לישראל,
 .עכ''ל הבני יששכרכנ"ל, 

 
 ביאור במ''ש לאליהו הנביא הנה שלך לפניך

 
בא שאליהו הנביא, ש וןכי אפשר לומרלפי זה 

את עונותיהם  לוקח משום קנאתוובכל ברית, 
   והקהל, ,המוהל ,של הבעל ברית

 
 ,אליהו מלאך הבריתהא דאמרינן  בזה מובן,

 ,הברית קודםשאומרים  הנה שלך לפניך
 הרי מכיון ובאת ליקח עונותיהם של הקהל, 
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כלומר עונותיהם של הקהל,  "שלך" לפניך,

הרי הם שבאת ליקח מהם, ולכפר עליהם. 
 ,לפניך

 
, קודם שמע ישראלדלכך אומרים  ואפשר,

הנה שלך  ,ליהו מלאך הבריתאשאומרים 
 כדי לקבל עומ''ש, ולחזור בתשובה. ,לפניך

 

* * * * * * * 
 

ביאור נאה  "אמרתך"שש אנכי על 
 בלשון "אמרתך" דקאי אמילה  

 
תניא רבן שמעון  (,א ע'' ל''שבת ק) איתא בגמרא

בן גמליאל אומר כל מצוה שקיבלו עליהם 
 ''ב()תהלים קי''ט קס דכתיב ,מילה כגון ,בשמחה

עדיין  ב",כמוצא שלל ר שש אנכי על אמרתך"
  "אמרתךפירש רש''י  "עושין אותה בשמחה, 

אמירה יחידה שקדמה לשאר אמירות, והיא 
עיין   , שישראל עושין וששים עליה,מילה

  מהרש''א בביאורו,
 

 אמרתך דקאי אמילה, ביאור נאה בלשון יש לבאר 
 

רים כ''ו )דב כתיב (,א' ע''חגיגה  ג) איתא בגמרא
 ",היום האמירךהיום וה'  האמרתאת ה' " י''ז(

אתם  ,אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל
ואני אעשה  ,אחת בעולם חטיבהעשיתוני 

  ,אחת בעולם חטיבהאתכם 
 

דכתיב  ,אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם
ואני  ,"אחד שמע ישראל ה' אלהינו ה'"

 שנאמר ,אחת בעולםחטיבה  אעשה אתכם
 ע''כ,, בארץ אחדישראל גוי  ומי כעמך

 
 חטיבה אחת בעולםמהו  פירוש רב האי גאון

 
)ערך אמר, , בשם רב האי גאון בספר הערוך, 

  ,פירוש  חגיגה ג' ע''א(, בתחתית העמוד מובא עה''ג
דבר כלומר  ,אחד בעולם ציור, "חטיבה"

 ,  עכ''ל הערוך, הניכר שאין כמותו
 

ניכר שאין דבר הו אחד בעולם ציור כימבואר, 
ניכרים  שעשה הקב''ה לישראל, שיהיו ,כמותו

 , המילהרק ע''י  אהו
 

 וה', האמרת את ה' ,  כי הלשוןמבואר
, והוא ציור מיוחד חטיבה אחת, הוא האמירך

 ,רב האי גאוןשע''י המילה, כפירוש 
 

 לפי''ז מתפרש כמין חומר 
 

 
שאמרו  "אמרתך"שש אנוכי על "  הכתוב
האמרת שהוא מלשון דקאי אמילה, חז''ל 

כפירושו של רב  ציור מיוחד., שהוא, והאמירך
 האי גאון.

 

* * * * * * * 
 

שאומרים נאה לכך טעם לפי''ז י''ל 
 שמע ישראל קודם המילה

 
 האמרתאת ה'  (א' ע''חגיגה  ג)  איתא בגמרא,

אמר להם הקדוש  ,היום האמירךהיום וה' 
 חטיבהאתם עשיתוני  ,ברוך הוא לישראל

אחת  חטיבהואני אעשה אתכם  ,עולםאחת ב
  ,בעולם

 
דכתיב  ,אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

ואני אעשה  ,שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
ומי כעמך  שנאמר ,אתכם חטיבה אחת בעולם

 , ישראל גוי אחד בארץ
 

אחת הוא ציור  חטיבהכי  לפי מה שנתבאר
אתם , ואמרו חז''ל אמילהמיוחד וקאי 

שמע "דכתיב  ,אחת בעולםעשיתוני חטיבה 
ואני אעשה  ,"אחד ישראל ה' אלהינו ה'

ומי כעמך  שנאמר ,אחת בעולםחטיבה  אתכם
 ,בארץ אחדישראל גוי 

 
דקודם שעושים התינוק  מבואר, לפי''ז

, המילה, שזו ציור מיוחד, פירוש חטיבה אחת
, ואומרים חטיבה אחתאנו עושים להקב''ה 

 זה טעםו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד,
 קודם המילה. שמע ישראלאומרים שלמה 

 

* * * * * * * 
 

 "אמרתך" ש נוסף לכך  ביאור 
 קאי אמילה 

 
מעשה  )תנחומא תזריע פרק ה'(, איתא במדרש

ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא, 
איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו, א"ל 

 של ב"ו נאים. 
 

א"ל ר'  א"ל טורנוסרופוס, למה אתם מולין,
עקיבא, אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה 
שואלני, ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה 

 בני אדם נאים משל הקב"ה, 
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, א"ל אלו הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות

א"ל ר'  מעשה ידי אדם,מעשה הקב"ה, ואלו 
 עקיבא, אין אלו נאים יותר מן השבלים, 

 
למה אם הוא חפץ במילה  א"ל טורנוסרופוס

אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו, א"ל ר"ע לפי 
שלא נתן הקב"ה את המצות לישראל אלא 

  )תהלים י''ח(, ולכך אמר דוד לצרף אותם בהם
 , ע''כ לשון המדרש, צרופהה'  אמרת

 
, כמ''ש אמילהה' צרופה, קאי  דאמרת, מבואר

במדרש, שלא נתן הקב"ה את המצות לישראל 
)תהלים אמר דוד  , ולכךלצרף אותם בהםאלא 

 , צרופהה'  אמרת  י''ח(
 

 ל''שבת ק), הא דאיתא בגמרא לפי''ז מבואר
תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל , (א ע''

 ,מילהמצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון 
 אמרתךדהלשון  ,אמרתך דכתיב שש אנכי על

 ה' צרופה. אמרת , כמ''שאמילהקאי 

 
* * * * * * * 

 
טן  ארבע שיטות אשר קידש ידיד מב

 מי הוא ידידבביאור 
 

המברך אומר,  )שבת קל"ז ע"ב(,, איתא בגמרא
 מבטן וכו',  ידידאשר קידש 

 
 שיטת רש''י ידיד הוא יצחק

כי  מפרש, מבטן(,  ד''ה )שבת קל"ז ע"ב רש"י
אבינו, דקודם שנולד  ליצחקהכוונה  ידיד

)בראשית י''ז למצוה זו, דכתיב  נתיחדיצחק, 
וגו' והקמותי את  יולדת שרה אשתךאבל  י''ט(

 .מילהבריתי אתו היינו 
 

 שיטת תוספות ידיד הוא אברהם
 ידידמפרש, כי  (, ידיד ד''ה )שבת קל"ז ע"ב תוס'

כדרשת  ,ידידאבינו שנקרא  לאברהםהכוונה 
 )ירמיה י''א ט''ו(שנאמר  )מנחות נ''ג ע"ב( חז''ל

  זה אברהם, ,"בביתי לידידימה "
  

 א גאון ידיד זה יעקבשיטת רב שריר
 מפרש )מובא בערוך, ערך ידיד( בתשובת הגאונים

אבינו , כי  ליעקב,  כי הכוונה שרירא גאוןרב 
יעקב אבינו הוא היחיד שכבר במעי אמו 

 ,ועוד ,התורה מעידה עליו שהוא קדוש
לא  ,קודשצאצאיו באות ברית  כל שחתימת

תמצא זה לא באברהם ולא ביצחק אלא 
 ,  ביעקב

 
 ת המהרש''א ידיד זה כלל ישראלשיט

 
אשר קדש בד''ה  'ז עמוד ב''שבת דף קל) מהרש''א

אמר אשר  דאכלל ישראל  מפרש (ידיד כו'.
כדכתיב  ידידשקראן הכתוב  ,ידידקדש 

לפי פירש"י ובביתי  לידידימה  )ירמיה י''א ט''ו(
 עם סגולתי, -ידידי , בספר ירמיה פשוטו

  
מילה "ידיד" פירוש הכי הדעות השונות ב יש לומר 

 אינם חלוקים
 

כי אלה הדיעות אינם חלוקים,  ,אפשר לומר
אלא כל אחד מסביר את אחד משלשת 

שאומר המברך   ,מבטן ,ידיד ,קידשהמילים, 
 ,ואין מחלוקת בדבר

 
המילה  ,פירש , בתשובת הגאונים"קידש"

 כמבואר לעיל, אבינו, ליעקב, שהכוונה קידש
 
, שזה ידיד ילההמ מפרש תוספות, "ידיד"

, על המדרשהדרש שדרש עפ''י אבינו,  אברהם
 זה אברהם, הפסוק "מה לידידי בביתי",

 
ידיד, מפרש המילה, , המהרש''א "ידיד"

של  פשוטוכפירש''י לפי , כלל ישראל שהם
 בביתי", שהם עם סגולתי, לידידי"מה  מקרא

 
, שהכוונה מבטןרש''י מבאר המילה,  ,"מבטן"

 ובא לעיל.אבינו, כמ ליצחק
 

 עפ''י דיבור המתחיל מדויקהדבר 
ברש''י בדיבור המתחיל   בעיוןוכך מבואר, 

 ,ובתוספות
 

 ", ומסביר כנ"ל,ידידמתחיל הדיבור "תוס' 
 

 ", ומסביר כנ"ל,מבטןמתחיל הדיבור " רש"י
 

שם את הדגש על המילה  תשובת הגאונים
 .", ומסביר כנ"לקידש"
 

 * * * * * * * 
 

ת איך אפשר לבקש על כן בשכר זא
 שכר על קיום מצוה

 
 ,המברך אומר '(ז  ב''שבת דף קל) איתא בגמרא

אשר קידש ידיד מבטן, חוק בשארו שם, 
על כן בשכר באות ברית קדש.  וצאצאיו חתם

 ,, למען בריתו אשר שם בבשרנווכו' זאת
, כיצד ניתן לבקש שכר על עשית מצוה, וקשה

 ן ל''ט)קידושיהא אמרינן  ,בשכר זאתולומר 
ואיתא  שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ע''ב(

 שלא ע''מ לקבל פרס,
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 ביאור הדבר בדרך המהרש''א

 
 ז''שבת  קל) המהרש''אעפ''י דברי  ויש לומר,

וה הקב"ה יצ ",בשכר זאת על כן"שמבאר,  '(ב
דהיינו  ,לאברהם להציל ידידות שאריתנו

  , הגיהנםדהוא  ,גופינו משחת
 

שאברהם בין י''ט ע''א( )עירו כדאיתא בגמרא
יושב על פתחו של גיהנם ומסיק משם למי 

אשר  למען בריתווהיינו  ,שאין בו דבר עבירה
 , ע''כ דברי המהרש''א,שם כו' ודו"ק

 
אין כאן בקשת  כימבואר בדברי המהרש''א, 

 אלא לאחר מיתה, שכר בעולם הזה,
 

 ביאור הדבר במשך חכמה
 

בה ר) איתא במדרשדבמשך חכמה מתרץ,  
 י''ג( דברים פרק ז) עה''פ, (דברים פרשה ג פסקה ה

מה פרי ", וברך פרי בטנך ופרי אדמתך"
אף פרי בטנך צריכים  עישוראדמתך צריכים 

 ע''כ, ,המילהוזו  עישור
 
מכיון כתב  (דברים כח פסוק ד) משך חכמהב
כמו שאמרו  ולבקש שכרשרי לנסויי  במעשרד

לכן תקנו  ,עיין פ"ק דתענית דף ט()בחנוני נא, 
משום . לבקש שכר עליה המילהבברכה על 

  עכ''ל.שמילה נקרא מעשר כדאיתא במדרש 
 

 * * * * * * *  
 

ויקרא  ,קיים הילד הזהביאור במ''ש 
 כשם שנכנס לבריתו, בישראל שמו

 
יש לבאר הסמיכות במ''ש אלוקינו ואלוקי 

לאביו ולאמו, אל   קיים הילד הזהאבותינו 
ויש , שמו בישראל ויקראמה שאומרים 

 ם ביאור מה שעונים הקהל,יהקדל
 

כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה ולחופה 
 ולמעשים טובים, 

 
למאורעותיו,  גורםכידוע כי שם האדם 

וכאשר אדם ר''ל נחלה יש ומוסיפים לו שם 
 על שמו הקיים,

 
כאשר ניתן לו שמו בברית  ועל זה אנו מיחלים

לומר, שנכנס לברית, כ שכשםהמילה, 
שקיבל בזמן הברית באותו שם  שבאותו שם

יישאר לתמיד, ושלא יצטרכו ח''ו להוסיף לו 
כשם שנכנס לברית כן ייכנס "שם, וזהו 

 "לתורה ולחופה

 
הסמיכות במ''ש אלוקינו  ובכך יש לבאר

לאביו  קיים הילד הזהואלוקי אבותינו 
ויקרא שמו ולאמו, אל  מה שאומרים 

ם שיתקיים הילד שמתפללי ,פירוש ,בישראל
, בשמו שעכשיו נותנים לו, וזהו הזה לתמיד

הסמיכות, קיים הילד הזה, ויקרא שמו 
  בישראל. 

 * * * * * * * 
 

וצאצאיו חתם באות ברית קודש 
 בר''ת למנהגי הבריתרמזים 

 
רמז בראשי תיבות למה שמברכים כן יכנס לתורה 

 לחופה ולמע''ט
 

 מל אומר:ה (שבת דף קלז עמוד ב) איתא בגמרא
. אבי אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה

אשר קדשנו במצותיו וצונו  הבן אומר:
 העומדיםלהכניסו בבריתו של אברהם אבינו. 

כשם שנכנס לברית כך יכנס  אומרים: שם
 עשים טובים. 'מופה ול'חורה ל'תל
 

אשר קידש ידיד מבטן, חוק  והמברך אומר:
 קדש. ברית  חתם באותבשארו שם, וצאצאיו 

 
 , באות ברית קדשם ''חתוצאצאיו , לרמזיש 

 
כשם  שמברכיםלברכה  ,יבותתאשי ההם ר

ופה 'חורה ל'תשנכנס לברית כך יכנס ל
ראשי התיבות שהם  ."עשים טובים'מול

 , חת''ם
 

אורחים לקרב הרמז בראשי תיבות למה שמכבדים 
 התינוק אל מצוות המילה

 
ים , הוא רמז למה שנוהגבאו''ת ברית קודש

בברית קודש, שמעבירים מיד ליד לקרב את 
 או''תהתינוק למצוה, וכך הוא הרמז, שר''ת 

תקרב, אל ברית קודש, ו'בחר ת'שרי א'הם 
 .באו''ת ברית קודשוזהו 

 

 * * * * * * * 
 

יש לכוין בעת בכיית התינוק בזמן  
 מבעל הכלי יקר, המילה

 
תניא רבן שמעון  )שבת ק''ל ע''א (, איתא בגמרא

ן גמליאל אומר כל מצוה שקיבלו עליהם ב
בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על 

 אמרתך, כמוצא שלל רב, 
 



 ז   
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במדרש  כתב, , (ד''ה שש אנכי)שם  ובתוספות
למנצח על  ,כתיב( תהלים פרק ו' )שוחר טוב
 , בשמינישהיא  המילהנדרש על ו השמינית

 
 הכלי יקר,מבעל  עוללות אפריםבספר כתב 

)מובא באוצר המפרשים,  ט סימן תס''ט()עמוד י''
שבת ק''ל, בחידושי הגאון ר' אליהו גוטמאכער 

  מגריידיץ, בעמח''ס צפנת פענח(
 

גם יכוין כל אדם על צרותיו בעת  ,וכך כתב
בכי הנימול מיסורי המילה, שקול זה עולה 
בלי מונע מכל קליפה, שיכלול גם תפלתו, על 

ל השמינית למנצח ע )תהלים פרק ו'(, זה נאמר
כלומר בכי הילד  קול בכיי,כי שמע ה'  וכו'

ה' תפילתי יקח,  שמע ה' תחינתיהנימול, 
והוא עצה נפלאה, ולכן יש לנהג לומר רק 

 מזמור זה. 
 

* * * * * * * 
 

 מיום ש אבי הילדב איך אמר
  השמיני ירצה דמו

 
הרחמן , אמרינן, בברית מילה ברכת המזוןב

ויזכו לגדלו ולחנכו , אבי הילד ואמוהוא יברך 
 , מיום השמיני והלאה ירצה דמוולחכמו, 

 
, )עניני ליקוטים באמרי אמת איתא, והקשו

ע''ה, למה  אדמורי בעלזא ובשם מילה עמ' צ''ד(
, אצל מיום השמיני והלאה ירצה דמו כתב

 ברכת האב, ולא אצל ברכת התינוק, 
 

 אינו בר דעת,, דהתינוק רך הנימול, ותירצו
יודעים אם נימול לרצונו, אך כאשר ואין אנו 

בבריתו  בנוהילד גדול ונעשה אב, ומכניס את 
שאאע''ה, עי''כ הוא מגלה דעתו, שמילה 

, נעשה לרצונושנימול הוא לשמונה ימים, 
שמיום השמיני, אבי הילד, וע''ז מברכים את 

שמל את בנו, ובכך גילה דעתו, שכשנימול 
ע''ז מברכים את האב , הוא, היה זה לרצונו

 ודפח''ח.שירצה דמו, 
 

 לפי''ז אפשר לפרש כפתור ופרח,  
 

 ,שפך דם האדם  ,('ו ')בראשית ט הפסוק,
 פירוש, שכאשר אדם שופך ישפך,  דמו ,באדם

כלומר בקיום מצוות מילה,  דם האדם,את 
 , ישפך דמו, אצל אדם אחר, שהוא בנו, באדם

שנימול  ,  דבכך מגלה דעתושדמו נשפךכאילו 
 לרצונו.

 * * * * * * * 
 

 
על ברית המילה, אשר שש ב אהו מי

 ומהו ומשכורתו כפולה ,לעשות צדק
 

בפיוט הנאמר בברכת המזון לברית , איתא
 מילה

 
ויזכו  אבי הילד ואמו,, הוא יברך הרחמן

לגדלו ולחנכו ולחכמו, מיום השמיני והלאה 
 יו עמו. קאל ה'ירצה דמו, ויהי 

 
אשר , בעל ברית המילהברך , הוא יהרחמן

וישלם פעלו  שש לעשות צדק בגילה,
 ויתנהו למעלה למעלה.  ומשכרתו כפולה,

 
, ויהיו רך הנמול לשמונההוא יברך  הרחמן,

ל אמונה, ויזכה לראות פני קידיו ולבו ל
 השכינה, שלש פעמים בשנה. 

 
, ואת אבי הילדמאחר ובירך את יש לברר, 

 , ברית המילה בעל, א''כ מיהו רך הנימולה
 

וגם מהו  לעשות צדק בגילה, ששאשר 
 ומשכורתו כפולה,

 
 ביאור המהרש''א בפסוק שש אנוכי על אמרתך

 
שש אנכי על " תהלים פרק קיט קסב() כתיב

 ",אמרתך כמוצא שלל רב
 

דרש רבי  (,אע'' ד''סוטה י)איתא בגמרא  
מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס  ,שמלאי

או לשבוע  ,ריה הוא צריךוכי לאכול מפ ,לא"י
הרבה  ,אלא כך אמר משה ,מטובה הוא צריך

ואין מתקיימין אלא  ,מצות נצטוו ישראל
אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על  ,בא"י

כלום אתה  ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,ידי
 ,מעלה אני עליך ,לקבל שכרמבקש אלא 
לכן " )ישעיהו נ''ג י''ב(, שנאמר ,כאילו עשיתם

  ,שלללו ברבים ואת עצומים יחלק  אחלק
 

חידושי אגדות מסכת סוטה דף )מהרש"א כתב ה
שנא' לכן אחלק לו ברבים גו'.  (יד עמוד א

 דהיינו אחלק לו שכר בכלל הרבים שבאו לא"י 
 

שהוא דבר שלא  ,ודימה לו השכר הזה לשלל
כן תקבל שכר  ,טרח בו אלא אחרים עשאוהו

אלא  כאילו עשית על דבר שלא טרחת בו
  ,אחרים שיבואו לשם

 
שש " תהלים פרק קיט קסב() והוא כוונת הפסוק

 ששר"ל  "אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב
 אמירת התורה בעלמא בלא  ,אנכי על אמרתך
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 שששקיומה וטורח עשייתה כמוצא שלל רב 

 עכ''ל המהרש''א,, על דבר שלא טרח בו וק"ל
 

ן תניא, רב( שבת דף קל עמוד א) איתא בגמרא
שמעון בן גמליאל אומר: כל מצוה שקיבלו 

שש אנכי ", דכתיב מילהעליהם בשמחה כגון 
עדיין עושין  - "על אמרתך כמוצא שלל רב

שבת דף קל )ופי' המהרש''א אותה בשמחה, 
  כמוצא שלל, ללא טורח,( עמוד א

 
 כשכר כפולקבלת שכר על דבר שלא טרח בו הוא 

 
ל דבר , כי אדם המקבל שכר בתמורה עמבואר

שעשה הרי זה שכרו משלם, אך כאשר מקבל 
שכר על דבר שכלל לא טרח בו  הרי זה נראה 

האחד שכאילו עשה, והשני  כשכר כפול,
 שמקבל שכר על מה שלא עשה,

 
", בעל ברית המילהד", מבואר היטיבלפי זה 

 דקאי אמילה, שש", הוא התינוק, "אשר 
 , יקבל שכרו, כאילו עשאוהוושלא טרח בו, 

 
, כמו ומשכורתו כפולהמה שאמר  גם מבוארו

שבארנו שהמקבל שכר על מה שלא טרח בו 
 הרי זה כמקבל שכר כפול,

 
ולפיכך מייחד הפייטן ברכה מיוחדת לאשר 

 .כפולה, וגם שמשכורתו ולא טרח בו שש
 

* * * * * * * 
 

 רמז בכתוב כי שמחת מילה הוא 
 זמן לתודה וקול זמרה

 
כי נחם ה' ( "ק גישעיהו פרק נא פסו) כתיב

ציון נחם כל חרבתיה וישם מדברה כעדן 
ששון ושמחה ימצא בה תודה וערבתה כגן ה' 

 וקול זמרה
 

 ששון ושמחה הוא הכוונה לשמחת ברית
 

ליהודים היתה " (בע'' ז''מגילה ט) איתא בגמרא
אמר רב יהודה  "אורה ושמחה וששון ויקר

אנכי על  שש"וכן הוא אומר  מילהזו  ששון
 "אמרתך

 
תניא רבן שמעון  (אע'' ל''שבת ק) איתא בגמרא

בן גמליאל אומר כל מצוה שקיבלו עליהם 
כגון  ,שעושין משתהפירש רש''י  ,בשמחה

שש אנכי על אמרתך כמוצא "דכתיב  מילה
 מחה"שלל רב עדיין עושין אותה בש

 

 
 ,כתיב '(ז תנחומא פרשת תזריע) איתא במדרש

 "ל בשר ערלתווביום השמיני ימו" )ויקרא יב ג(.
אין כתיב כאן שיוציא הוצאות, ראה כמה 
ישראל מחבבין את המצות, כמה הן מוציאין 

 אמר הקדוש ברוך הואהוצאות כדי לשמרן, 
אתם משמחין את המצות, אף אני אוסיף לכם 

ויספו ענוים " ט(.''ט י'')ישעיה כשמחה, שנאמר 
  ",בה' שמחה

 
 ,תיבכ '(זחיי שרה תנחומא פרשת ) איתא במדרש

ואני תמיד איחל והוספתי על כל , ")תהלים עא(
ביום ")ויקרא ט(  כתיב ,א"ר חוניא "תהלתך

כשמל בנו אפילו  "השמיני ימול בשר ערלתו
אדם ממשכן עצמו משמח אותו היום הוי 

 ,"והוספתי על כל תהלתך"אומר 
  

 ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרהביאור 
 

שעדיין  חהושמ ,, כי ששון זו מילהמבואר
תודה ימצא בה  עושין בשמחה ובמשתה, ואז

והוספתי על כל כמאמה''כ " וקול זמרה,
 ".תהלתך

* * * * * * * 
 

להכניסו ביאור במה שמברכים 
 בבריתו של  א''א בעתו ובזמנו

 
 ,את הכל עשה יפה" א(''י 'קהלת פרק ג) כתיב

 עתו",ב
 

מעשה   '(תזריע הפרשת תנחומא ) מדרשאיתא ב
רנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזו ששאל טו

א"ל של  ,מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו
א"ל טורנוסרופוס הרי השמים  ,ב"ו נאים

  ,יכול אדם לעשות כיוצא בהםהאם והארץ 
 

לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן  ,א"ל ר"ע
הבריות שאין שולטין עליו אלא אמור דברים 

 שהם מצויין בבני אדם. 
 

א"ל אני הייתי יודע שעל  מולין א"ל למה אתם
דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי 

  ,שמעשה בני אדם נאים משל הקב"הלך 
 

א"ל אלו  הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות
א"ל אין  ,מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם

  ,אלו נאים יותר מן השבלים
 

למה  ,אם הוא חפץ במילה ,א"ל טורנוסרופוס
א"ל ר"ע מה  ,מהול ממעי אמו אינו יוצא הולד

 שאתה אומר למה אינו יוצא מהול לפי שלא 
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נתן הקב"ה את המצות לישראל אלא לצרף 

כל " )תהלים יח(ולכך אמר דוד  ,אותם בהם
", פירוש, שיקחו חלק אמרת ה' צרופה

 בהשלמת האדם,
 

איך אמר ר''ע שמעשי אדם נאים יש לשאול, 
עשה  משל הקב''ה, הרי שלמה אמר את הכל

 יפה, כלומר שהכל מושלם,
 

את הכל דלפיכך אמר שהע''ה  ,ויש לבאר
, הכונה שהכל יפה בעתווהוסיף  ,עשה יפה

 ,ומושלם אחרי שהשלימו האדם, ע''י המילה
 לפיכך מברכים להכניסו בבריתו של א''א 

 
, שזו ההשלמה להכל עשה יפה, אבל בעתו

  .בעתוצריך שיהיה השלמה של 
 

* * * * * * * 
  

 פרשת החודש
 

שלושה סיפורים המסוגלים לצרכי 
 פסח בהרחבה עפ''י המגיד מקאז'ניץ

 
מאת מוה"ר רבי ישראל  אוצר ישראלבספר 

הלוי רוזנצווייג זצ"ל סופר סת"ם פה קרתא 
דירושלים תובב"א נאסף ונערך בעזהשי"ת 
ע"י נכדו מרדכי הכהן בלום שנת תשס"ו 

 לפ"ק, בעמוד ל''ז כתב,
 

זי"ע סיפר בכל שבת  קאזניץהמגיד הקדוש מ
מברכין ניסן אלו הג' סיפורים ומסוגלים 

 להשפיע לבני ישראל צרכי פסח בהרחבה, 
 

זי"ע צוה לספר  שומר אמוניםוכ"ק מרן בעל 
הג' סיפורים בהיומא דהילולא של רבינו רבי 

 אלימלך זי"ע 
 

 מעשה הראשון 
 

שעשה לפני חג הפסח חבית  היה איזה יהודי
למכור את החבית יי"ש ועבר עם  יין שרף ונסע

החבית יי"ש את הגבול בין מדינה למדינה 
ותפסו אותו שומרי הגבול ולקחו ממנו את 
החבית יי"ש היה אסור לפי חוקי המדינה 

 לסחור עם יי"ש מבלי רשיון מיוחד, 
 

תיכף להרבי רבי אלימלך זי"ע  נסע היהודי
ובכה מאד שלקחו ממנו החבית יי"ש אז אמר 

 א שילך ויאמר לשומרי הגבול לו הרר"
 
 

 
שיטעמו מהחבית יי"ש ויראו שזה חבית מים 
ולא יי"ש וכן עשה היהודי וצוה לשומרי הגבול 
לטעום מהחבית וראו שהיא מלאה מים ולא 
יי"ש ונתנו בחזרה החבית יי"ש, והיהודי חזר 
שוב להרר"א ובכה לפניו שהחבית יי"ש הינה 

שיו מקור הכנסה עבורו לצרכי פסח ועכ
החבית יי"ש מלאה מים אז אמר לו הרר"א 
שיטעום ויראה שהחבית מלאה יי"ש וכך הוה 
שהחבית מים נהפך שוב ליי"ש והיה להיהודי 

 צרכי פסח בהרחבה גדולה,
 

 מעשה השני
 

שנאבדה ממנו טבעתו וצוה  פעם היה מלך
לחפש הטבעת, ומי שקיבל על עצמו לחפש 

לו הטבעת נתן לו המלך הרבה מעות שיהיה 
 אפשרות לחפש הטבעת, 

 
שהיה עני ואביון ולא היה לו  והיה שם יהודי

במה להכין צרכי חג הפסח אמרה לו אשתו 
הנה אתה רואה שהמלך נותן מעות למי 
שרוצה לחפש טבעתו תלך גם אתה ותאמר 
שאתה גם כן רוצה לחפש הטבעת והמלך יתן 
לך מעות ובזה המעות יהא לנו במה להכין 

נראה בעיניו עצת אשתו והלך צרכי חג הפסח,ו
להמלך ואמר שרוצה ג"כ לחפש טבעתו והמלך 
נתן לו מעות והיהודי הכין בזה המעות צרכי 
פסח בהרחבה גדולה והיהודי היה ג"כ מכניס 
אורח והביא לביתו על הסדר של ליל חג הפסח 

 הרבה אורחים, 
 

היה גלח שונא ישראל  אחד מיועצי המלך
ל איך יהודי הנ"ל מובהק ולא היה יכול לסבו

רימה את המלך והוציא ממנו מעות, והלך 
הגלח בליל חג הפסח מאחורי חלון היהודי 
וכראותו איך שאוכל ושותה ואינו עוסק כלל 
בחיפוש טבעת המלך הלך הגלח להמלך ואמר 
לו אתה חושב שהיהודי מחפש הטבעת הנה 
אראה למלך מה עשה היהודי במעות שנתן לו 

 המלך, 
 

עם הגלח עד ביתו של היהודי  והמלך הלך
ועמדו מאחורי החלון והסתכלו בפנים וראו 
האיך שהיהודי יושב כמלך בגדוד, והיהודי 
היה לו מנהג כשאמר ההגדה כשהגיע 
להחרוזים דיינו אמר היהודי חרוז אחד וכל 

 המסובים ענו אחריו דיינו, 
 

מאחורי החלון אמר אז  ובעת שעמד המלך
נו ושמו של הגלח היה היהודי החרוזים של דיי

דייני, והבין המלך שהגלח דייני הוא גנב 
 לאסור הגלח ולהכותו עד  הטבעת, וצוה המלך
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שיודה וכך הוה שהודה שגנב הטבעת והיהודי 

 היה לו צרכי פסח בהרחבה גדולה,
 

 מעשה השלישי
 

עבד אצל פריץ פעם אחת התפאר  יהודי אחד
הפריץ ואמר להיהודי נכון הדבר באם לא 
הייתי נותן לך פרנסה היית גווע ברעב ח"ו, 
היהודי היה תמים וי"ש ענה להפריץ מה אתה 
אומר אתה מפרנס אותי הלא יש אל בשמים 
והוא זן ומפרנס לכל הברואים ואותי ג"כ 
מפרנס ואם הפריץ לא יהיה השליח מן 

 השמים יתן לי השי"ת ע"י שליח אחר, 
 

תשובתו של היהודי חרה לו  כששמע הפריץ
מאד וצוה להיהודי שיעזוב מיד את מקומו 
ולא יתן לו שוב עבודה זה היה לפני חג הפסח 
והיהודי היה עני ולא היה לו במה להכין צרכי 

 החג, 
 

של מטבעות זהב והפריץ  להפריץ היה אוצר
נהג ליכנס לאוצרו לנקות המטבעות מחלודה 
והיה מנקה המטבעות ברוק שבפיו ולהפריץ 

ע שזאת החיה עושה מה היה חיה קוף וכידו
שרואה שהאדם עושה וכשנכנס הפריץ לאוצרו 
לנקות המטבעות לקח עמו הקוף וראתה איך 
שהפריץ מנקה המטבעות ברוק שבפיו וחשבה 
שהפריץ אוכל מהמטבעות של זהב אח"כ 
ירדה החיה  לבדה להאוצר והתחילה לאכול 
מהמטבעות עד שנתמלא כרסה עם מטבעות 

ראה הפריץ שהחיה של זהב ונפלה פגר, כש
נפלה פגר צוה למשרתו שיזרוק הנבלה לביתו 
של היהודי שידע שאם אני לא נותן לו אזי אין 
לו פרנסה וכשזרקו החיה בביתו של היהודי 
נקרע בטנה ונפלה ממנה הרבה מטבעות של 
זהב והיה כבר להיהודי צרכי חג הפסח 

 בהרחבה גדולה, 
 

שלח הפריץ את משרתו לבית  בליל הפסח
יהודי לראות אם יש לו מה לאכול ומשרתו ה

הגיע בחזרה ואמר להפריץ שיש להיהודי כל 
טוב  אז שלח לקרוא את היהודי ושאל אותו 
מאין היה לו מעות להכין צרכי פסח סיפר לו 
היהודי איך שזרקו לו חיה בביתו וממנה נפלה 
מטבעות של זהב אז אמר הפריץ עכשיו כבר 

והיה להיהודי  מודה שהשי"ת זן ומפרנס לכל
 צרכי פסח בהרחבה גדולה. 

 
מפי הרה"ח ר' אלעזר ביין ששמע מהגה"ק 

 מפיאסעצנא זי"ע נכד המגיד מקאזניץ זי"ע
 

* * * * * * * 

 
התחיל מהחודש הזה  רךען ב א''ר

 לכם למה לא התחיל מבראשית
 

, אמר רבי חלבו קמ''ז ע''ב(, )שבת איתא בגמרא
ומיא  וגייתא()יין ממדינת פרחמרא דפרוגייתא 

דדיומסת, קיפחו עשרת השבטים מישראל, 
איקלע להתם, אימשיך  רבי אלעזר בן ערך

 )אחר היין דפרוגייתא והמים של דיומסת(בתרייהו, 
 איעקר תלמודיה,  

 
קם למיקרי בספרא, בעא  כי הדר אתא,

"החרש אמר  "החדש הזה לכם",למיקרא 
בעו רבנן רחמי עליה והדר  היה לבם",

 ע''כ,  תלמודיה,
 

למה כשקם רבי אלעזר בן ערך  יש לשאול,
 "החודש הזה לכם",למקרא בסיפרא, קרא 

"בראשית ולא ביקש לקרוא בתחילת התורה, 
 שהוא תחילת התורה,  ברא אלוקים",

  
שמות   )ילקוט שמעוני, יש לבאר, איתא במדרש

אמר ר' יצחק, לא היה צריך  י''ב רמז קפ''ז(,
 דש הזה לכם",מ"החולהתחיל התורה אלא 

שנצטוו  בה ישראל,   מצוה  ראשונהשהיא  
 מ"בראשית ברא אלוקים",ולמה התחיל 

משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת 
 גוים, ע''כ,

 
 רבי נהוראי הוא רבי אלעזר בן ערך

 
רבי נהוראי  )שבת קמ''ז ע''ב(,, איתא בגמרא

אומר, הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר 
יך שחבריך יקיימוה בידך, שהיא תבא אחר

 רבי נהוראיואל בינתך אל תשען, תנא, לא 
שמו, ולמה נקרא  רבי אלעזר בן ערךשמו אלא 
, בהלכהשמנהיר עיני חכמים  נהוראישמו רבי 

 ע''כ,
 

שרבי אלעזר בן ערך, נקרא רבי  מבואר א''כ
, על שם שהיה מנהיר עיני חכמים נהוראי

  "בהלכה",
 

ק התורה של רבי , שחללפי''ז צריך לומר
והחודש , ההלכהאלעזר בן ערך, הוא חלק 

שנצטוו  בה   הלכה  ראשונההיא   הזה לכם,
שבתורה,  חלק ההלכהישראל, ושם מתחיל 

 ועד כאן הוא משום כח מעשיו הגיד לעמו,  
 

, דלפיכך ביקש לפי''ז מבואר  כפתור ופרח
להתחיל מ"החודש הזה לכם", משום שהוא 

 קו בתורה, כמבואר, , והוא חלההלכהחלק 
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ולא מ"בראשית ברא אלוקים", שאין זה חלק 

 ההלכה, ולא זהו  חלקו בתורה.
 

כי על זאת אנו מבקשים  איתא בספרים הק'
משום שלכל אחד  "ותן חלקנו בתורתך",

ואחד מששים רבוא נשמות ישראל יש לו 
שורש נשמתו המיוחד לו בתורה, אם בהלכה 

ש אם אם באגדה אם בדרוש אם בחידו
"אשרי מי  וכך פירשובבקיאות  ואם בעיון, 

כלומר תלמודו  ותלמודו בידו",שבא לכאן 
דייקא השייך לשורש נשמתו, ואשרי מי שזכה 

 לגלות ולעסוק בתורה לפי שורש נשמתו,
 

* * * * * * * 
 

לחודש הישועות   למה ייסד הקליר
 והגאולה מהפסוק ראשון לציון וגו' 

 
תנא דבי רבי   (אע'' 'פסחים  ה) איתא בגמרא

זכו לשלשה  ,בשכר שלשה ראשוןישמעאל: 
 ראשון 

 
  ,בשכר שלשה ראשוןפירש''י,  

 שביתת הרגל דפסח, 
 ושביתת הרגל דחג, 

 עכ''ל רש''י ,ונטילת לולב שנקראו ראשונים
 

ביום " ז'( ג''ויקרא כ)  שביתת הרגל דפסח
מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת  הראשון

 ",עבדה לא תעשו
 

ביום " ל''ט( ג''ויקרא  כ), ושביתת הרגל דחג
  ", שבתון וביום השמיני שבתון הראשון

 
ולקחתם לכם " ('ג מ''ויקרא  כ) - ונטילת לולב

  ים" וגו',תמר פרי עץ הדר כפת הראשוןביום 
  

 זכו לשלשה ראשון.
 להכרית זרעו של עשו, 

 לבנין בית המקדש, 
 ולשמו של משיח. 

 
)בראשית כ''ה  דכתיב ,ולהכרית זרעו של עש

אדמוני כלו כאדרת  הראשוןויצא " כ''ה(
  ",שער

 
 )ירמיה י''ז י''ב(דכתיב , לבנין בית המקדש

  ", מקום מקדשנו מראשוןכסא כבוד מרום "
 
 
 
 

 
  )ישעיהו מ''א כ''ז( דכתיב, ולשמו של משיח

ולירושלם מבשר  הנם לציון הנה ראשון"
 ע''כ, ן",את

 
פסח  כי שאור זה היצה''ר טעם להשבתת שאור ב

 כוחו של עשיו מהרש''א
 

זכו בד''ה,  (א' ע''פסחים  ה) מהרש"אכתב ה
כי טעם  הענין מבוארוז''ל, . לשלשה כו'

כי בו  ,הראשוןשנאמר בו  השביתה בפסח
והקב"ה  ,נגאלו ישראל מן המשעבדים אותם

בכל מיני מכות  את המשעבדיםהיה דן 
  ,וטביעה בים

 
שאור כי  ,שאור בפסח והוא טעם השבתת

הוא כחו של ס"א  ,רעהר שבעיסה הוא היצ
  ,שיכרת בזמן הגאולה שרו של עשו

 
 זו יגאלו גם לעתיד מעשו הובזכות שבית

והקב"ה ידין  ,שנקרא הראשון המשעבד אותנו
)י''א  אותו ויכרית זרעו וכדאמרי' בפ"ק דר"ה

, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל ע''א(
 'אעכ''ד המהרש'

 
ובשורת הגאולה ביטול היצה''ר וביאת ומכיון 

  )ישעיהו מ''א כ''ז(המשיח. אמרו חז''ל מהפסוק 
ולירושלם מבשר  הנם לציון הנה ראשון"

לפיכך ייסד הקליר, את הפיוט לפרשת  ן",את
החודש בו מברכים חודש ניסן על הפסוק 

ולירושלם מבשר  הנם לציון הנה ראשון"
 ן",את

* * * * * * * 
 

 יאור בדרך הלצה ב
 ישראל מונין כמנין הלבנה

 
כמנין , הפירוש אפשר לפרש בדרך הלצה

, דיש, ורבים המה בתי המדרש ובתי הלבנה
הכנסת, כי בתחילת התפילה, יש בקושי מנין, 
ולאט לאט הציבור גדל והולך, עד שבאמצע 
התפילה הציבור כבר מלא, אך לאחר מכן, 

פי שהיה לקראת הסוף, המנין הולך ופוחת, כ
 בתחילה,

 
, בתחילת החודשוזו היא דרכה של לבנה, 

נראית בקטנה, באמצע החודש, נראית 
במילואה, ולקראת סוף החודש, נראית שוב 

 בקטנה, בדיוק כמו המנין שהצגנו לעיל,
 

, כמנין הלבנהולפי דרכנו נאמר כי זה הפירוש 
 ,הלבנהנראה כמו  שהמניןכלומר 
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מרינן בתפילת דלפיכך אועוד אפשר לומר, 

ראה והתקין צורת התפילה,  באמצעשבת 
, כי באמצע התפילה הלבנה כבר הלבנה

ראה והתקין צורת במילואה כמו המנין, וזהו 
 הלבנה.

 

 גם  בשמחה ארץמאירה להשמש 
 כאשר יורים בה חיצים וחניתות

 
החדש הזה לכם ראש ")שמות י''ב ב'(,  כתיב

 ",חדשים
 

אמר רבי  ,ע''א ( מ''בסנהדרין )  איתא בגמרא
המברך על החדש אסי אמר רבי יוחנן כל 

, כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא בזמנו
 זה אליוכתיב התם ", לכם"החדש הזה "

 ואנוהו", 
 

מאי מברך,   ,מ''ב ע''א (סנהדרין ) ועוד איתא  שם
אמר רב יהודה ברוך וכו' אשר במאמרו ברא 

ן חוק וזמן נת ,שחקים וברוח פיו כל צבאם
 ששים ושמחים ,להם שלא ישנו את תפקידם

לעשות רצון קונם וכו', ע''כ,  כתב רש''י, 
 לשמש" )תהלים י''ט(כדכתיב  ,ששים ושמחים

שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו  
שהשמש יוצאת להאיר , מבוארכגבור",  ישיש

 כשמחת חתן היוצא מחופתו,  בשמחה,
 

דכתיב,  מאי)נדרים ל''ט ב'(,   איתא בגמרא
"שמש ירח עמד זבולה", שמש  )חבקוק ג' י''א(

 וירח בזבול מאי בעיין, והא ברקיע קביעי, 
מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו 
לפניו, רבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן 
עמרם אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאירין, 

, אמר ירה בהן חיצים וחניתותבאותה שעה 
ואתם ום ויום משתחוים לכם, להם, בכל י

, בכבודי לא מחיתם, בכבוד בשר ודם מאירים
ובכל יום ויום יורין בהן חיצין  ,מחיתם

 )חבקוק ג' י''א(שנאמר   ומאירים,וחניתות 
 "לאור חציך יהלכו" וגו', ע''כ,  

 
, ע''י יסורים, כי הם יוצאים להאיר  מבואר

, ששים ושמחים, וכי לזה יקרא יש להקשות
, בשמחה יםיוצא םשהאפשר לומר  ואיך

 ויש ליישב,כאשר יורים בהן יום יום שיאירו, 
 

תנו רבנן, עלובין  ,פ''ח ב'(שבת ) איתא בגמרא
, ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין

עליהן הכתוב  עושין מאהבה ושמחין ביסורין,
 השמש"ואוהביו כצאת  )שופטים ה' ל''א(,אומר 

 בגבורתו", ע''כ, 
 
 

 
העושין מאהבה ושמחים כי  מהא דאמרו ז''ל,

, אנו למידין כי לשמשהם דומין  ביסורים
, אע''פ שנעשה באהבההשמש יוצאת להאיר 

 , יסוריםהדבר ע''י 
,  דאע''פ לפי''ז מתורצת קושיתנו כפתור ופרח

שהשמש יוצאת להאיר ע''י יסורים, כאמרז''ל  
כל , בבכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתותש

ששים זאת השמש יוצאת בשמחה, כמ''ש 
 .ושמחים

 

* * * * * * * 
 

מתוך הלוח "דבר בעתו"  על שמות 
 הקודש שנמחקו באש ובמים 

 
 ( 907)עמוד  בלוח "דבר בעתו"  ט' ניסן תשע''ט

 
 ראוי לבדוק את המזוזות כל שנה לפני פסח,

 
 לפי שנוהגין לגרר ולרחוץ הכתלים והפתחים,

 
 שמתקלקלות המזוזות וקרוב הדבר מאוד

 
 מחמת לחות המים ואדי הקיטורן,

 
 ובודאי יפה כח הסופרים אם יזרזו את הבעלי 

 
 בתים על בדיקה זו

 
 )לשכת הסופר" י''ח א'(

 
 ה מוצגות ב''מכון פאר'' בבני ברקמדי שנ

 
 עשרות מזוזות שנמחקו בהם שמות הקודש 

 
 ר''לממים ומחום 

 
 ע''כ מהלוח דבר בעתו
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