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כמעט כסדם היינו מכוון למעשה 
 ברבי אליעזר בתנורו של עכנאי

 ג'עמוד 
טתשע'' תשעה באב מפתח ענינים דברים חזון אעמוד 

 

     בעמוד 
 ועד בלי דיביאור הכתובים ודי זהב 

 
יש לכוון הכתוב וזהב עשו לבעל לכתוב 

 עושר שמור לבעליו לרעתו
 

תוכחה מגולה ותוכחה מסותרת בכתובים 
 ביאור  המהר''ם שי''ף

 
      געמוד 

תוכחת של משה  שלא יתבייש החוטא 
 ותוכחת  אהרון שהתבייש 

 
כמעט כסדם היינו מכוון למעשה ברבי 

 אליעזר בתנורו של עכנאי
     דעמוד 

ך הקב''ה בתנורו של עכנאי למה קא חיי
 ע''ד המהרש''אביאור נצחוני בני 

 
במחשכים הושיבני ביאור בדרכי הניצוח 

   ע''ד המהרש''א
 

     הוד מע
חכמים נבונים  וידועים ונבונים לא היו, 

 מבואר ע''ד חכמה בינה דעת
 

      ועמוד 
לשונם באותה ביאור בשינוי ששינו  חז''ל 

 דרשה
 
  ז עמוד

רש''י מביא   משל הדיוט שלא דומה לנמשל 
 ולמה  לא מביא  פסוק

  
נה לשונו מה' דיבר לבאר העניין שהנביא שי

  לפי ה' דיבר
 
 
 
 

 
לעם הדומה איך השווה הנביא את ישראל 

 לחמור
 

 עמוד ח
 מצדיקי אמתהתועלת שבאכילת שיריים 

 
כל רודפיה השיגוה בין המצרים ביאור 

 בגימטריא
 

     טמוד ע
כספך היה לסיגים סבאך מהול במים ביאור 

  נפלא מהמהרש''א
  

 על מה ולמה חרבה ירושלים
 
  י עמוד

המשתכרים במלוה מלכה ומאחרים קום 
 לק''ש גרמו לחורבן הבית

 
אחר שביאר המהרש''א דבר דיבור על 

 אופניו, כתב כולם הם בדור הזה 
 

חטא חטאה ירושלם על כן  וגו' ביאור נורא 
 יש בכתבי האר''י ז''ל 

 
     יאעמוד 

איוב בקש להפוך קערה על פיה ביאור בדרך 
 צחות

   
אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד 

 לבנותה, למה באש
 

 טעם להנחת אפר בראש החתן
 

שכינה מישראל ואפילו בשבת של לא זזה 
 חול יש לכוון לתשעה באב

      יבעמוד 
 נעשה ונשמע ב"מכון פאר"
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 ודי זהב  יםביאור הכתוב

 ועד בלי די
 

אלה הדברים " (דברים פרק א פסוק א) כתיב
ל ישראל בעבר הירדן אשר דבר משה אל כ

במדבר בערבה מול סוף בין  פארן ובין תפל 
 ",ודי זהבולבן וחצרת 

 
, ברכות ל''ב א''ב ע''סנהדרין ק) איתא בגמרא

 ,אמרו דבי רבי ינאי ,"ודי זהב" כתיב ע''ב(
רבונו של  ,אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא

עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להן 
ם להם לעשות גר עד שיאמרו דיילישראל 

 להם אלהי זהב. 
 

תענית ) איתא בגמראיש להקשות, מהא ד
הביאו את כל " )מלאכי ג' י'( כתיב (א''ע כ''ב

המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי 
ות אם לא קובחנוני נא בזאת אמר ה' צב

אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי 
 , "עד בלי דילכם ברכה 

 
)פירש''י  ב יודאמר רמי בר ר ,עד בלי דימאי 

 )שיתעייפו( עד שיבלו חכם ששמו יוד(,
 שפתותיכם מלומר די.

 
אדרבה  די,שאין זה חסרון בלומר  מבואר,

 די,עד שיבלו שפתותיכם מלומר די יש לומר 
 

שכאשר מדובר בכסף וזהב,  ,לבאראולי יש 
מכוון הפסוק שיתן להם הטובה עד שלא 

 בשבילושלא יגיעו למצב ש ,דייצטרכו לומר 
עד כסף וזהב שהשפעת להן לישראל 

גרם להם לעשות להם אלהי  שיאמרו דיי
 ,זהב

 
הכתוב עפ''י מה שפירש רש''י   והדבר מכוון,
הביאו את כל המעשר אל בית " )מלאכי ג' י'(

ובחנוני נא בזאת  ויהי טרף בביתיהאוצר 
ות אם לא אפתח לכם את קאמר ה' צב

עד בלי ארבות השמים והריקתי לכם ברכה 
יהי מזון מצוי  -ויהי טרף   ,רש"יכתב  ,"די

עד  עד בלי די, ובמזון דרשו חכמים לשמשי
 שיבלו שפתותיכם מלומר די, 

 
יש לפרש שלא יגיעו לומר  אבל בכסף וזהב,

 עד בלי די.די, וזהו 

 
* * * * * * * 

 
 

 
הכתוב וזהב עשו לבעל כוון יש ל

 עושר שמור לבעליו לרעתו לכתוב
 

, ברכות ל''ב א''ב ע''דרין קסנה) איתא בגמרא
 ,אמרו דבי רבי ינאי ,"ודי זהב" כתיב ע''ב(

רבונו של  ,אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא
עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להן 

גרם להם לעשות  עד שיאמרו דיילישראל 
 להם אלהי זהב.

 
יתי יש רעה חולה רא"  ' י''ב(קהלת ה) כתיב

 ",תותחת השמש עשר שמור לבעליו לרע
 

 )הושע ב' י'( הכתוב , מה שאמרלכווןאפשר 
 ".לבעל"וכסף הרביתי להם וזהב עשו "

עשר שמור " ' י''ב(קהלת ה)  הכתוב מכוון אל
 " לרעתו "בעליו"ל
 

* * * * * * * 
 

תוכחה מגולה ותוכחה מסותרת 
 מהר''ם שי''ףה בכתובים ביאור 

 
אלה הדברים אשר דבר " ' א'(,דברים  א) כתיב
 , "כל ישראל אלמשה 

 
 , אל בני ישראלדבר משה  ' ג'(,דברים א) כתיב

 
מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך  ,רש"יכתב 

שלא יהא רואהו יותר ומתבייש , למיתה
 , ע''כ,ממנו

 
)סוף  ,דרושים נחמדיםב ,מהר"ם שיףכתב ה

אל כל אומרו תחלה , וקשה  מסכת  חולין(,
  אל בני ישראל.ואחר כך  ,ישראל

 
 ,רש"י ויהי בארבעים שנה במ"ש, ועוד

וזה  ,אלא סמוך למיתהמלמד שלא הוכיחן 
היאך לא יוכיח אדם את חבירו ובניו  ,תימה

אם רואה בהן שאינן נוהגין כשורה עד סמוך 
 ,וביני וביני יוסיף עון על עוונותיו ,למותו

ומה אני מקיים הוכח תוכיח אפילו מאה 
  ,פעמים

 
חו הטעם שלא יהא מוכי והיאך כתב רש"י

הא צריך לחזור ולהוכיח  ,וחוזר ומוכיחו
 אפי' מאה פעמים.

 
וכיח את חבירו רוצה להכי ה וביאר הדבר,

את שלא יוכיח  ,ש מצינו בספריםישלא יבוי
 רק  ,כדי שלא לביישו ,אותו החוטא לבדו
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למה " )ירמיהו ב' כ''ט(כמ"ש  לכלול כולם
 . "פשעתם בי כולכםתריבון אלי 

 
 ,לרבות "את" ,יח אתוזה פירוש הוכח תוכ

אם תרצה להוכיח  ,יאמר ,תוכיח הוכחוכפל 
עם עמיתך. ואז כלומר  ,אתאדם אזי תוכיח 

 שלא תביישו.  ,ולא תשא עליו חטא
 

כל אל   אשר דבר משה אלה הדברים כמו כן
 . ישראל

 
שנה דבר  עתה ויהי בארבעים מה שאין כן

למקצתן החוטאים  ,בני ישראל אל משה
ומתבייש ממנו יותר, שלא יהא רואהו 

 עכ''ד המהר''ם שי''ף. ]כפירש"י[.

 
* * * * * * * 

 
תוכחת של משה  שלא יתבייש 

 החוטא ותוכחת  אהרון שהתבייש 
 

 דרכו של אהרון להשיב מעוון ולקרב לתורה 
 חוטאהיה ע''י שנתבייש ה

 
  'מלאכי פרק ב ,ילקוט שמעוני), איתא במדרש

בשלום " ב' ו'()מלאכי  כתיב(, רמז תקפח
  ",ורבים השיב מעוון ובמישור הלך אתי.

 
ורבים "מה תלמוד לומר  ,ר' מאיר אומר

אם  ,מלמד שהיה אהרן מהלך ,"וןוהשיב מע
נתן לו שאלת  ,פגע בו אדם רע או רשע

למחר בקש אותו האיש לילך ולעבור , שלום
אמר אוי לי איך אשא עיני ואראה  עבירה,

, םבושתי ממנו שנתן לי שלו ,את אהרן
תו האיש נמנע מלילך לעבור ונמצא א
 ע''כ, עבירה, 

 
כי דרכו של אהרון להשיב מעוון היה  מבואר

 , שנתבייש החוטאע''י 
 

מה בין דרכו של משה שלא  א''כ יש להבין
יתבייש החוטא לדרכו של אהרון שנתבייש 

 החוטא,
 

 כי חילוק גדול יש בין  וצריך לבאר ולומר,
 אהרון תוכחתו של משה לתוכחתו של

 
היתה שהיה מוכיחם על  תוכחתו של משה

הדברים הלא טובים שעשו בכל מקום 
 שהוא, ועל מה שנענשו, 

 
 

 
לא היה מונה לחוטא דברים  משא''כ אהרון

אם פגע בו אדם רע לא טובים אלא ההיפך, 
והחוטא הוא  ,נתן לו שאלת שלום ,או רשע

אמר אוי לי ו זה שעשה בעצמו חשבון לעצמו
בושתי  ,י ואראה את אהרןאיך אשא עינ

 ,ממנו שנתן לי שלום
 

* * * * * * * 
 

מכוון למעשה  כמעט כסדם היינו
 ברבי אליעזר בתנורו של עכנאי

 
 אל יפתח אדם פיו לשטןלעולם 

 
כמעט " (' הפטרת חזון ישעיהוי' ישעיהו א)כתיב 

 ה'שמעו דבר כסדם היינו לעמרה דמינו 
ינו עם קקציני סדם האזינו תורת אל

, ס' א''ט ע''ברכות י)", מכאן אמרו ז''ל רהעמ
אל יפתח אדם לעולם  ע''א, כתובות ח' ע''ב(,

כמעט "שנאמר  ,מאי קראה ,פיו לשטן
שמעו " –מאי אהדר להו נביא " כסדום היינו

 ", ע''כ,דבר ה' קציני סדום
 

 מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס
 

מעשה  '(פרק א) פרקי דרבי אליעזראיתא ב
ר בן הורקנוס, שהיו לאביו ברבי אליעז

 )מישור( ורשים, והיו חורשין על גבי המענהח
 ,)מקום הררי ומסולע( והוא היה חורש בטרשין

 ישב לו והיה בוכה. 
 

מפני מה אתה בוכה, שמא  אמר לו אביו
)החליפו מצטער אתה שאתה חורש בטרשין, 

ו אתה חורש על גבי יעכש למקום מישור(
נה והיה בוכה. המענה. ישב לו על גבי המע

אמר לו מפני מה אתה בוכה, שמא מצטער 
)וגם כאן  אתה שאתה חורש על גבי המענה

אמר לו לאו, ולמה אתה בוכה,  .קשה לך(
 אמר לו שאני מבקש ללמד תורה, 

 
 בן עשרים ושמונה שניםוהלא  ,אמר לו

ד תורה, אלא קח לך ואתה ואתה מבקש ללמ
 אשה ותוליד לך בנים ואתה מוליכן לבית

 הספר. 
 

, עד עשה שתי שבתות ולא טעם כלום
שנגלה לו אליהו זכרונו לברכה ואמר לו, בן 
הורקנוס למה אתה בוכה, אמר לו מפני 

אמר לו אם אתה  שאני מבקש ללמד תורה,
מבקש ללמד תורה, עלה לירושלים אצל רבן 

עמד והלך אצל רבן יוחנן בן יוחנן בן זכאי. 
 ו מפני מה זכאי, ישב לו והיה בוכה, אמר ל
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שאני מבקש ללמד אתה בוכה, אמר לו מפני 

  תורה.
 

עלה לך  אמרו בניו של הורקנוס לאביהם
לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך. 

 ועלה לירושלים לנדותו,
 

אמר לו בני,  היה רבי אליעזר יושב ודורש
אלא  לשמוע דברי תורה, לא על כן באתי
 ועתה שבאתי לראותך לנדותך מנכסי,

וראיתי כל השבח הזה, הרי אחיך מנדים 
 ע''כ, מהם והם נתונים לך במתנה.

 
 מעשה בתנורו של עכנאי

 
תנור של , (ב''ט ע''בבא מציעא נ) איתא בגמרא

אמר רב יהודה אמר  ,עכנאי. מאי עכנאי
זו,  )כנחש( שהקיפו דברים כעכנא ,שמואל

 ,וטמאוהו
 

בן  באותו היום השיב רבי אליעזר ,תנא
כל תשובות שבעולם ולא קיבלו  ,הורקנוס
 הימנו. 

 
חרוב זה  -אם הלכה כמותי  אמר להם

יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, 
ואמרי לה ארבע מאות אמה. אמרו לו: אין 

 מביאין ראיה מן החרוב. 
 

אמת  -אם הלכה כמותי  ,חזר ואמר להם
המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. 

 איה מאמת המים. אמרו לו: אין מביאין ר
 

כותלי  -: אם הלכה כמותי חזר ואמר להם
בית המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית המדרש 
ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם 
 -תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 

אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של 
רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי 

 ין ועומדין. אליעזר, ועדין מט
 

מן  -: אם הלכה כמותי חזר ואמר להם
השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה 
לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל 
מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא 

אמר  -מאי לא בשמים היא?  -בשמים היא. 
רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני, 

כבר כתבת אין אנו משגיחין בבת קול, ש
  –בהר סיני בתורה אחרי רבים להטת. 

 
, אמר ליה: מאי אשכחיה רבי נתן לאליהו

, עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא
  (,)בענין מחלוקת רבי אליעזר וחכמים

 
 ,אמרו, קא חייך ואמר נצחוני בני ,אמר ליה

אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי 
 כוהו.ונמנו עליו ובראליעזר ושרפום באש, 

אמר להם רבי  -ואמרו: מי ילך ויודיעו? 
עקיבא: אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון 
ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו. 
מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, ונתעטף 
 -שחורים, וישב לפניו בריחוק ארבע אמות. 

אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה יום 
ומה לי כמדאמר לו: רבי,  -מיומים? 

אף הוא קרע  -שחבירים בדילים ממך. 
 שהבין שנידוהו, בגדיו וחלץ מנעליו,

 
מכיון ובתחילתו הלך אביו יש לומר, 

אפשר שע''י , פיו לשטן פתח, והרי לנדותו
 צריכיןשהיו  בסופו , נגרםשפתח פיו לשטן

 .לנדותו

 
* * * * * * * 

 
בתנורו של הקב''ה קא חייך  למה

 'ד המהרש''אע' נצחוני בניעכנאי 
 

א"ל רב אחא  (ב''עבודה זרה ג ע) איתא בגמרא
שחרב בית  מיום ,לרב נחמן בר יצחק

 ,המקדש אין שחוק להקב"ה
 

אין  ד''ה ב''ע 'עבודה זרה ג) כתבו התוספות
והא דאמרינן  (שחוק לפני הקדוש ברוך הוא

 בתנורו של עכנאי, (ע''ב ט'')ב"מ נבסוף הזהב 
ו אלא בדיחותא אחיך ואמר נצחוני בני אינ

 עכ''ל התוס', ,בעלמא
 

 ד''ה ב''ט ע''בבא מציעא נ)  כתבו התוספות
והא דאמר בריש ע"ז  (קחייך ואמר נצחוני בני

מיום שחרב בהמ"ק אין שחוק לפני  (' ע''ב)ג
דקא  היינו קבוע והכא ,הקדוש ברוך הוא

מילתא דבדיחותא בעלמא הוא  ,חייך ואמר
 ,עכ''ל התוס', דאמר

 
, נצחוני בניכשאמר הקב''ה  ,יש להבין

במחלוקת בין רבי אליעזר בן הורקנוס 
, מהי השמחה שיש לפניו, דקא בדח לחכמים
 וחייך,

 
במחשכים הושיבני ביאור בדרכי 

 ח ע''ד המהרש''אוציהנ
 

)זכריה  כתיב (א''ד ע''סנהדרין כ) איתא בגמרא
ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי "י''א ז'( 

 , "ובליםנועם ולאחד קראתי ח
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אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל,  - נועם

 שמנעימין זה לזה בהלכה. 
 

אלו תלמידי חכמים שבבבל,  - חובלים
 שמחבלים זה לזה בהלכה. 

 
ויאמר אלי אלה שני בני היצהר העמדים "

 . "ושנים זיתים עליה
 

אלו תלמידי חכמים  ,אמר רבי יצחקיצהר 
שבארץ ישראל, שנוחין זה לזה בהלכה 

 שמן זית, כ
 

אלו תלמידי חכמים  ,ושנים זיתים עליה
  ,שבבבל שמרורין זה לזה בהלכה כזית

 
במחשכים הושיבני כמתי " )איכה ג' ו'( כתיב
זה תלמודה של  ,אמר רבי ירמיה "עולם
 ע''כ, ,בבל

 
שאין  ,במחשכים הושיבניפירש רש''י 

 נוחין זה עם זה ותלמודם ספק בידם.
 

רבי זירא  (א''ה ע''פבבא מציעא ) איתא בגמרא
כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא 

כי היכי דלא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה, 
  ע''כ,, נטרדיה

 
כשעלה לארץ   דלא ניטרדיה ,רש"יכתב 

ישראל ללמוד מפי רבי יוחנן, ואמוראין 
שבארץ ישראל לא היו בני מחלוקת, ונוחין 

 ,)כד, א(זה לזה כשמן, כדאמרינן בסנהדרין 
ן את הטעמים בלא קושיות ומיישבי
 ,ופירוקין

 
 ד''ה א''ה ע''בבא מציעא פ) כתב המהרש''א

הא ודאי דגם  (דלשתכח תלמוד בבלאה מיניה
 ,בני א"י הוו מקשין ומפרקין אהדדי

כדאמרינן לעיל בר' יוחנן גופיה דאמר על 
ר"ל דהוי מקשי ליה כ"ד קושיות ומפרקינן 

היו מעיינין ליה כ"ד פירוקי אלא דהיינו ש
ומתקנין כל דבר על בוריו והשמועה יוצאה 

דאהכי מייתי לה התם  ,לאור על ידי פלפולם
דר"ל עוקר הרים וחריף טובא הוה והיה 
מחבב ומיישב דברי ר' מאיר כדאמרינן נמי 

  ,לעיל דע"י פלפולם רווחא שמעתתא
 

דאפשר שהיו מפלפלים  משא"כ בני בבל
כל מי אשר  חילוקים שבדור הזהדוגמת 

אשר יודע לכוין על צד היותר בפלפול של 
וכל אחד מכוין לדחות  ,הבל הרי זה משובח

 כדקרי להו מחבלים שאין נוחין דברי חבירו 
 

 
ועל ידי כך לא סלקא להו  ,זה לזה בהלכה

 ,שמעתתא אליבא דהלכתא
 
 ,במחשכים הושיבנינמי התם  כדקרי להו 

והוא שאמר דלא נטרדיה כי פלפול כזה 
ד את האדם מן האמת ואין מגיעו מטרי

 לתכליתו המבוקש וק"ל:
 

חרוב זה  ב''ט ע''בבא מציעא נ) מהרש"אכתב ה
לאחר שביאר באריכות כל ענין     (יוכיח

כי  ,אפשר שאמר כן, כתבתנורו של עכנאי, 
בדרך הנצוח בכל דור ודור יש הלומדים 

ויש  ,וקנטור כמו שחשב ר"א עליהם
, שלא ע''מ לומדים לפי הנצוח האמיתי

 לקנטר, ע''כ,
 

, כי דרכי הניצוח הם שתיים, האחד מבואר
כביאור המהרש''א,  ניצוח ע''מ לקנטר,

וכמו שחישב רבי אליעזר על החכמים, 
והאחד הוא ניצוח שלא ע''מ לקנטר, אלא 

 ניצוח בדרך האמיתי,
 

דכשאמר הקב''ה בתנורו  לפי''ז יש לומר,
פרש שיש בוודאי אין ל נצחוני בני,של עכנאי 

כאן ניצוח ע''מ לקנטר כלפי הקב''ה, אלא 
בודאי כונתם לניצוח האמיתי, לפיכך קא 

שבא הקב''ה להודיעם שאין כאן  חייך ובדח,
 חשש ניצוח ע''מ לקנטר.

 

* * * * * * * 
 

לא ונבונים  חכמים נבונים  וידועים
 ע''ד חכמה בינה דעתמבואר  ,היו

 
ים "הבו לכם אנש )דברים א י''ג(, כתיב

לשבטיכם ואשימם  חכמים ונבנים וידעים
 בראשיכם", 

 
  ,, נבונים, מבינים דבר מתוך דברכתב רש''י

 
"ואקח את ראשי  )דברים א ט''ו(, כתיב

  ",חכמים וידעיםשבטיכם אנשים 
 

 אבל נבונים לא מצאתי, ,כתב רש''י
 

)עירובין ק' ע''ב,   ,כבר דייקו חז''ל בדבר זה
חכמים לה אמר  דבתחי  נדרים כ' ע''ב(,

חכמים ולבסוף לקחו רק  ונבנים וידעים,
 ודרשו בזה, ,נבוניםולא כתיב  וידועים,

 יי''ש מה שדרשו,ע
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 חכמים נבונים וידועים הם כי ביאור העניין 

 בחינת חכמה בינה דעת
 

, בספר אגרא דפרקא  הבני יששכר כתב
וז''ל, להבין בחינת מציאות ג' )אות קל''ב(, 

 בשכל האדם,  בינ"ה ודע"תחכמ"ה מוחין 
 

דמושכל ראשון, שנופל בשכלו  חכמה,
-, "כ"חחכמ"הלעשות דבר מה, זה נקרא 

מ"ה", שהוא רק מחשבה פשוטה, בלי 
התפשטות עדיין באורך ורוחב, איך ומה 

י' נקודה יעשה הדבר ולכך בחי' חכמה הוא 
 בלי התפשטות, 

 
אח"כ כשמתבונן, האיך ומה יעשה  בינה,

, מבין דבר מתוך דבר בינ"הרא הדבר, זה נק
היינו מתוך דבר המושכל הראשון, ע"כ 

שהוא התפשטות  בינה  ה',נקראת בחינת 
בתוכה האות י', הנקודה קו לאורך ולרוחב, ו

 ,הראשונה
 

אפילו יתבונן האדם בחכמתו ובינתו  והנה
לעשות איזה דבר, אם יניח הדבר 
ממחשבתו, לא תוגמר לו העשיה אשר גמר 

ד אשר יקשור הדבר במחשבתו בדעתו, ע
בהסכמה שלא ישקוט עד אשר יעשה הדבר 

 הנרצה לו, 
 

 דע"תהנה ההסכמה ההיא נקראת  דעת,
 )הוא לשון התקשרות מלשון וידע אדם( 

 
והוא התקשרות  שמקשר הדבר במחשבתו,

המחשבה עם המעשה, על כן הדעת הוא סוף 
 המחשבה ותחלת המעשה, 

 
יא שחיבר הדבר בספר התנ הנה כן מפורש

)ליקו"א פ"ג(, הגאון החסיד מהרז"ש זצ"ל 
 ,באגרא דפרקא הבני יששכר עכ''ל

 
אפשר להבין  לפי הדברים הנפלאים הנ''ל,
, משום נבוניםלמה לא אמרה תורה, 

, ידועיםשכאשר התורה אמרה שהיו אנשים 
, שהוא סוף המחשבה דעתשהיה בהם 

, חכמיםותחילת המעשה, ומכיון דכתוב 
, שהוא לדעת, והגיעו חכמההשהיה בהם 

סוף המחשבה ותחילת המעשה, מובן 
האיך  ,והיה בהם בינה נבוניםמאליו, כי היו 

ז''ל, במשנה חומה יעשה הדבר, דהרי אמרו 
אם אין בינה אין  )פרק ג', משנה י''ז(אבות, 

, ואין צ''ל חכמים וידועים דעת, וזהו
 .נבונים

* * * * * * * 
 

 
 ז''ל ח ששינו ביאור בשינוי 

 באותה דרשהלשונם 
 

אמר רבי  '(עמוד ב 'עירובין דף ק) איתא בגמרא
כתיב  ,שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

חכמים הבו לכם אנשים " )דברים א י''ג(,
)דברים א , וכתיב "לשבטיכם ונבנים וידעים

ואקח את ראשי שבטיכם אנשים "  ט''ו(,
 .נבונים לא אשכח, ואילו "חכמים וידעים

 ע''כ,
 

אמר רבי  '(עמוד ב 'נדרים דף כ) איתא בגמרא
 ,נאמר, שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

 ,, וכתיבאנשים חכמים ונבוניםהבו לכם 
חכמים אנשים ואקח את ראשי שבטיכם 

 ,ע''כ ולא כתיב נבונים, ,"וידעים
 

 ההבדל באותה הדרשה בין עירובין ק' לנדרים כ'
 

רבי , אותו בעל המימראבדרשתו של 
גמרא ואל בר נחמני בשם רבי יונתן, בשמ

 לא אשכח, נבונים ,ק' אמר דף  עירובין
"לא מצא נבונים", כלומר שמשה רבינו 

אבל   )דברים א ט''ו(, וכ''כ רש''י בחומש,
 ,נבונים לא מצאתי

 
ויש  לא כתיב,נבונים  ,אמר ובנדרים כ'

אך לא כתבום, א''כ  שמצא נבוניםלהבין 
רים סותרים באותה הדרשה נמצאים הדב

מלא האחד את השני, דלמה ישנה בלשונו 
 ללא כתיב, ,אשכח

 
 ביאור הדבר עפ''י דברי המהרש''א

 
' ד''ה כל עמוד ב 'נדרים דף כ) מהרש"אכתב ה
נבונים  ולא כתיבדקאמר  ,ודעוז''ל,  שאשתו(
אבל שבט יששכר  ,שאר שבטים אצלהיינו 

שהיה בדורו של משה היה בהו ודאי נבונים 
 עכ''ל המהרש''א,  ,ודו"ק

 
 שהוסיףכי מה  אפשר וצריך לומר,

 ,דבר שאינו מן הענין בתו''ד,המהרש''א 
 "ולא כתיב"וביאר את מה שאמרו ז''ל 

 הוא משום שהיה קשה למהרש''אעיי''ש, 
מלא  נראה שהדרשה סותרת את עצמה,ש

 ע''ז אמר, ודע, כי מה  אשכח ללא כתיב,
 

שכר " לומר לך שבשבט ישלא כתיבשאמר "
"לא , ומה שאמר לא כתיברק  יש נבונים

זה לגבי שאר השבטים, ואין כאן  אשכח",
 סתירה,

 * * * * * * 
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 לאשמשל הדיוט מביא   רש''י 

 לא מביא  פסוק ולמה  דומה לנמשל
  

ותאמרו בשנאת ה' " (ז''כ ' דברים א) כתיב
 "תנו הוציאנו מארץ מצריםוא
 

והוא היה  ,בשנאת ה' אתנו ,רש"יכתב 
אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. משל 
הדיוט אומר מה דבלבך על רחמך מה 

)מה שבלבך על אוהבך בלב אוהבך , דבלביה עלך
 עליך(

 
רמז ילקוט שמעוני פרשת דברים ) איתא במדרש

אפשר שהמקום  "בשנאת ה' אותנו, "תת"ה(
והלא כבר נאמר אהבתי  ,שונא את ישראל

 אתכם אמר ה', אלא הן ששונאין את
המקום, משל הדיוט אומר מה דבלבך על 

 רחמך מה דבלביה עלך,
 

 המשל אינו דומה לנמשל
 

לפי זה שה' אוהב אותם והם  יש להבין,
 שאומר המשל ,אינם אוהבים אותו, א''כ

אינו  בלב אוהבך עליך ,מה שבלבך על אוהבך
כי אם ה' אוהב אותם אז גם הם  דומה,

צריכים לאהוב את ה', ואין המשל דומה 
 משל, כזה ולמה הביא רש''י לנמשל, 

  
למה רש''י דלכאורה יש לשאול  יש לפרש,ו

אומר מה דבלבך על שמשל הדיוט מביא 
  רחמך מה דבלביה עלך,

 
"כמים  )משלי כ''ז י''ט( לא מביא את הפסוקו

 הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", 
 

 אינו דומה לב האדם ללבו של הקב''ה
 

האדם לאדם  שאינו דומה לב אלא משום
כי בלב אדם לאדם, זה  ,ללב הקב''ה לאדם

מה שבלבך על אוהבך בלב אוהבך ש ,נכון
, אך בין הקב''ה לאדם, גם אם אין עליך

האדם אוהב לה', ה' אוהב את האדם, ולכן 
אין המדרש ורש''י מביאים את הפסוק 

 , "האדם לאדםלב כן פנים לפנים הכמים "
 

 חושב הדיוטבמשל  ועל זה מפרש רש''י
גם  שבלבך על אוהבךמה  כמו שבלב אדם,ש

, זה גם בין הקב''ה לאדם, בלב אוהבך עליך
ולכן חשבו שה' שונא אותם, אבל אין הדבר 

כי בין הקב''ה כן, אלא זו מחשבת הדיוט, 
גם אם האדם אינו אוהב לה' ה'  לאדם,

 אוהב את האדם, וזה מה שאמר רש''י כי רק 
 

 
שווה בין לב אדם לאדם לבין הדיוט מ

 הקב''ה לאדם.
 

* * * * * * * 
 

הנביא שינה לשונו לבאר העניין ש
 מה' דיבר לפי ה' דיבר

 
שמעו שמים  (הפטרת חזון 'ב' ישעיהו א), כתיב

, בנים גדלתי דבר ה'כי והאזיני ארץ 
  ורוממתי וגו'

 
ם  (כ'-ט''י' ישעיהו  א) כתיב תֶּ ַמעְׁ ִאם תֹּאבּו ּושְׁ
ץ תֹּאֵכלּוטּוב ה   רֶּ ב  ,א  רֶּ ם חֶּ ִריתֶּ ֲאנּו ּומְׁ מ  ִאם תְׁ וְׁ
לּו ֻאכְׁ ר תְׁ בֵּ י ְיהָוה דִּ י פִּ  ,כִּ

 
 ביאור בשינוי הלשון כי ה' דבר כי פי ה' דיבר

 
למה שינה הנביא לשונו, בתחילה  ,יש לדעת

  ,כי פי ה' דיברובסוף אמר  כי ה' דיבראמר 
 

וש הפסוק וכל רהענין בהקדם פי יש לבאר
, , וביארו הבואריםתרואים את הקולוהעם 

 תדמות האותיוע''י שקולות הם הכי ראיית 
 מופיעות באויר, וכך רואים את הקולות. 

 
אין אתנו בכלל באופן דיבורו של השי''ת 

יודע עד מה, ובפרט כאשר דיבר אל השמים 
ואל הארץ, כפי שאומר הנביא שמעו שמים 

יבר, , וע''ז אומר הנביא כי ה' דוהאזיני ארץ
 בלי לומר כיצד דיבר,

  
ץ אבל כאשר הנביא אומר  רֶּ א  לּוטּוב ה  ֹּאכֵּ , ת

ב ו רֶּ לּוש מכיוון  ,ְתֻאְכלּוחֶּ ֹּאכֵּ הם  ,ְתֻאְכלּו ת
אותם האותיות, ואין להבחין בהם רק ע''י 
מוצאות הפה והניקוד, חייב הנביא לשבר 

פי ה' דיבר, כביכול את אוזנינו ולומר כי 
 פה,שהם ע''י מוצאות ה

 
 מה' דיבר לפי ה' דיבר.ולכן שינה הנביא 

 

 * * * * * * * 
 

 איך השווה הנביא את ישראל 
 לעם הדומה לחמור

 
ידע שור " (הפטרת חזון 'ג ')ישעיה א כתיב
 ,ישראל לא ידע ,וחמור אבוס בעליו ,קנהו

 נן", עמי לא התבו
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שמעו דבר ידוד קציני סדם ( י' ')ישעיה א כתיב

למה לי רב , ינו עם עמרהקהאזינו תורת אל
 וגו', זבחיכם יאמר ידוד

 
איך כינה הנביא  יש להתבונן עמוק היטב,

את ישראל, שאפילו לדעתו של חמור, שהוא 
 ידעהשוטה שבחיות, גם לא הגיעו, כאומרו 

האם  עמי לא ידע,, וחמור אבוס בעליווגו' 
 היינו, לחמור דמינו,לשוטים 

 
 ביאור הדבר ע''ד אני וחמורי נאכל באבוס אחד

 
אמר רבי  ע''א(  ח''פסחים  קי) איתא בגמרא
בשעה שאמר הקדוש ברוך  ,יהושע בן לוי

זלגו  ,וקוץ ודרדר תצמיח לך ,הוא לאדם
אני רבונו של עולם  ,אמר לפניו ,עיניו דמעות

 ,כיון שאמר לו ,וחמורי נאכל באבוס אחד
 , נתקררה דעתו ,עת אפך תאכל לחםבז
 

, דהמשתף עצמו באכילת ביאר המהרש''א
 יורד בדעתו אל דעת החמור,החמור, 

 
טעמו של הקב''ה שאמר למה לי רוב זבחיכם 
 שאינו רוצה לאכול עם מי שדעתו כדעת החמור

 
רובם של קורבנות חלקם לגבוה,  כידוע,

וחלקם לבני אדם, ומכיון ורצה הקב''ה 
אינו רוצה בהקרבת הקורבנות,  לומר, כי

ורצה לתת טעם  ,למה לי רב זבחיכםכמ''ש 
 שאינו רוצה בהקרבת הקורבנות,   לדבר

 
מכיון שבאכילת הקורבנות,  ,ונימוקו עמו

חלקם לבני אדם, וחלק כביכול אכילתם 
לגבוה, א''כ אמר הקב''ה, איכה אוכל 
לאכול  יחד עם ב''א מאותו מאכל, אם אדם 

 כך, ואמר אני וחמורי וכו', הראשון חשש מ
 

עם מי שדעתו  ואין הקב''ה רוצה לאכול
וחמור למטה מדעת החמור, ולפיכך אמר, 

שאינו  ,למה לי רב זבחיכם ,אבוס בעליו
רצה להשתתף באכילתו באותו אבוס עם מי 

  שדעתו כדעת החמור,
 

דלפיכך אמר למה לי רוב זבחיכם,  אפ''ל,
ם ולא אמר למה לי כל זבחיכם, משו

שבקרבן עולה שכולו לגבוה, אין כאן בית 
 מיחוש שיוכל לאוכלו, דאין לאדם חלק בה.

 
משווה  הנביא לפי''ז פירוש הדבר, שאין

את עם ישראל לעם הדומה לחמור, ח''ו 
 למה אין הקב''ה רוצה הזבחים. מבאראלא 

 

* * * * * * * 

 
 אכילת שיריים שב התועלת

 מצדיקי אמת
 

ועבדתם את ידוד  (ה''ג כ''שמות כ) כתיב
יכם וברך את לחמך ואת מימיך קאל

 קרבך,והסרתי מחלה מ
 

  (,פרשת משפטים) ,ספר אוהב ישראלכתב ב
כל  ,)פסחים קיב.(ע"ד שאחז"ל  ,או יאמר

  ,הנוטל פרוטה מאיוב מתברך עיי"ש
 

לאשר היתה הברכה שורה בכל אשר  ,היינו
לו. לזה כל שנטל ממנו איזה דבר שכבר 

רכת ה' הוא ג"כ מתברך. שרתה עליו ב
וזש"ה ועבדתם את ה' אלהיכם הבטיחנו 

וברך את לחמך גו' והסירותי  ,הש"י וית'
שהש"י יברך לחמו  ,מחלה מקרבך. היינו

וכל  באמת,ומימו של הצדיק העובד את ה' 
ישלח לו  ,מי שיאכל ויטעום אצלו כלום

כגון רפואה למי  ,השי"ת מבוקשו הצריך לו
מה שאר מבוקשים וכדו ,שצריך לרפואה

עכ''ל , כי"ר אמן ,בגשמיות וברוחניות
 האוהב ישראל,

 
האוכל משיירי הצדיק, תתקרב דעתו לדעת 

 ביאור הענין ע''ד המהרש''א הצדיק,
 

עפ''י מה שביאר  ועוד אפשר לומר,
המהרש''א שהבאנו לעיל, כי עיניו של אדם 

שהאוכל הראשון זלגו דמעות, מכיון 
דעתו לדעת  ממאכלו של חמור תשתווה

 החמור כנ''ל, 
 
 

, מרובהכמה מדה טובה  א''כ מבואר,
לאמור, כי האוכל משיירי הצדיק, תתקרב 
דעתו לדעת הצדיק, וזהו עניין אכילת 

 שיריים מצדיקים העובדים ה' באמת, 

 
* * * * * * * 

 
כל רודפיה השיגוה בין המצרים 

 בגימטריאביאור 
  

ה בין כל רדפיה השיגו"( 'ג 'איכה א) כתיב
 ",המצרים

 
שנים מארבע  ק''ץהורדו , גאולת מצריםב

, ומדרשות חלוקים אם השלמת המאות שנ
הד'  שנה היה קושי השיעבוד או 400ה

 גלויות שאחרי יציאת מצרים שהם 
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ההשלמה לארבע מאות שנה, א''כ הגלויות 

שהורדו ביצי''מ  הק''ץהמשלימים הם בין 
  ה,הימין שתהיה הגאולה השלמ ק''ץלבין 

 
תחלק  כאשר , 380בגימטריה "מצרים" 

לשתיים, שהוא  בין המצרים, שוה  מצרים
, שהיא "ץ"ק"בגימטריא  שהם , 190

ותעמד " (ג''ב י''דניאל י)הגאולה העתידה, 
בין המצרים  לפי''ז, ",הימין לקץלגרלך 

 קץ לקץ,פירושו בין 
 

",  המצריםכל רדפיה השיגוה בין " וזה הרמז
 כל רודפיה השיגוה. ''ץק''ץ  לק  ביןו

 

* * * * * * * 
 

כספך היה לסיגים סבאך מהול 
 ביאור נפלא מהמהרש''א במים 

  
כספך היה )ישעיה א' כ''ב הפטרת חזון(," כתיב

שריך סוררים  לסיגים,  סבאך מהול במים,
 , "וחברי גנבים

 
אמר לו   ט''ו ע''ב(בבא בתרא )  איתא בגמרא,

ר לו הקונה, , אמכספך היה לסיגיםהמוכר, 
 כו'.  סבאך מהול במים

 
 ד''הבבא בתרא דף טו עמוד ב ) כתב המהרש"א,

למה שינה  ,וקשה (א"ל כספך היה לסיגים
, ובסביאה לא היה לסיגים ,הלשון, בכסף

 , סבאך היה מהול במיםכתב היה,  היה צ''ל 
 

כספך היה "כי לשון,  ,המהרש''א מבאר
משמע, שמעיקרא היה כסף,  "לסיגים

הוה אח"כ לסיגים, כי הלוקח היה מזייף ונת
סיגים שלו שיהא נראה למוכר ככסף, ויתן 
לו המוכר יין טוב, וכשהוא בא ליד המוכר 

ואחר שמדד המוכר הוא נראה ככסף, 
 והיה לסיגיםהכסף  נשתנה ללוקח היין,

 ונראה ביד המוכר לסיגים, ורק אז הבין
 שהקונה  רימהו,  המוכר,

 
הלוקח ליד המוכר  ןהיה נותבשעה שאם כי 

היה לו למוכר  היה נראה מעיקרא כסיגים,
 טענה גמורה, שע"כ נתן לו היין מהול במים,
משום שהכסף מהול בסיגים, ואין כאן גונב 
ונגנב, כי כסף מהול בסיגים שווה ליין מהול 

ואין לקונה טענה על המוכר שקיבל  במים, 
יין מהול, משום שגם הוא נתן כסף מזוייף, 

וכך יאמר ן כאן לא סוררים ולא גנבים, ואי
, נתת כסף מזוייף, קיבלת יין המוכר לקונה

 מזוייף, 

 
ליד המוכר, הכסף שכשבא  ,אבל השתא

נראה ממש ככסף, א''כ היה צריך ליתן לו 
יין נקי, וכאשר נתן לו יין מהול, רימה 
המוכר, וכך יוצא ששניהם רימו האחד את 

 השני, 
 

 נראה נקי,הקונה רימה שנתן כסף ש
והתברר שהוא מזויף, והמוכר רימה שקיבל 
לידיו כסף נקי, ונתן תמורתו יין מהול 

כספך היה לסיגים, סבאך "וזהו  במים,
 ,"מהול במים, שריך סוררים וחברי גנבים

 .ע''כ דברי המהרש''א
 

* * * * * * * 
 

 על מה ולמה חרבה ירושלים
 

לא חרבה  )שבת קי''ט ע''ב( איתא בגמרא
 ,אלא בשבילים ירושל

 
 שחללו בה את השבת,

 
 שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית,

 
 שביטלו בה תינוקות של בית רבן,

 
 שלא היה להם בושת פנים זה מזה,

 
 שהושוו קטן וגדול,

 
 שלא הוכיחו זה את זה,

 
 שביזו בה תלמידי חכמים,

 
 שפסקו ממנה אנשי אמנה,

 
מקדש  )יומא ט' ע'ב( הגם שכבר אמרו חז''ל

ט ''שבת קי)וכו', באו חכמים  פני מה חרבמ
 ( והוסיפו עליהם, ב''ע
 

ד''ה בשביל(  ב''ט ע''שבת קי) וכתב המהרש''א
דכל חד  דאמרי דכל הני אמוראי ,לכאורה
 בשביל זה "אלא" לא חרבה ירושליםאמר 

 נראה כו' וכל חד נקט מלתא אחרינאו
ר' אבהו אבל מדלא קאמר  ,דפליגי אהדדי

דלא כו' משמע  אבהו מר ר'ואאלא  אמר
 ,פליגי

 
אם  ,בדברי המהרש''א לדעת הכונהיש 

ואז יש לתת  דלא פליגי, המהרש''א ,תמסקנ
 , או שמא דפליגידמשמע  אלאמובן בלשון 

 



 
 דברים חזון תשעה באב                                        פארפרפראות 

 י

 
ומשמע  דפליגימשמע  ,כתב שתי הצדדים

 ללא הכרע. דלא פליגי,

 
* * * * * * * 

 
 םבמלוה מלכה ומאחרי יםשתכרמה

 רבן הביתקום לק''ש גרמו לחו
 

אמר רבי )שבת קי''ט ע''ב(  איתא בגמרא
אלא בשביל אבהו: לא חרבה ירושלים 

 שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית,
 

ד''ה בשביל(,  ב''ט ע''שבת קי) מהרש"אכתב ה
לכבוד  בתשוצאי כרים במתכי כן דרך המש

שמבטלין ק"ש של  מלוה מלכה,סעודת 
ולמחר גם בשחרית עוברים זמן  ,ערבית
רבים ו ,ואומרים הוי כי עדיין ראשי דוי ק"ש

וצאי הם שדרך חיוב הוא להם להשתכר במ
עיי''ש  ,ולבטל ק"ש של שחרית בזמנו בת,ש

 באריכות.
 

המאחרים כי עלינו לשבח לאלה  יש לומר,
בסעודת מלוה מלכה,  לצאת מן השבת

בכ''ז לקריאת שמע של  וממהרים לבוא
 .שחרית בזמנה

* * * * * * * 
 

יאר המהרש''א דבר דיבור אחר שב
  ם בדור הזההכולם על אופניו, כתב 

 
ד''ה ואמר  ב''ט ע''שבת קי) מהרש"אהכתב 
אחר שביאר את דברי חז''ל על מה רבה(, 

הנה רוב עונות כתב וז''ל,  חרבה ירושלים,
  וכמעט כולם הם בדור הזה בעו"ה.

 
מעט מזעיר שנזהרים בהם  ,איסורי שבת

באיסורן וראוי בכל ורבים שאינן יודעין 
קהלה להודיע ברבים לדרוש להן ולהודיע 

רבים הם שדרך  בתשוצאי איסורן. ובכל מ
חיוב הוא להם להשתכר במ"ש ולבטל ק"ש 

 של שחרית בזמנו. 
 

הוא מצוי בכל  ,ביטול תינוקות של בית רבן
הבחורים מבטלין רוב הימים קהלה גם 

והולכים ברחובות בביטולים  בבין הזמנים
 טיולים. ו
 

הוא פרוץ בדור  ,בענין שהשוו קטן כגדול
שכ"א רוצה להיות רב ואב"ד באין הזה 
 והוא בכלל רבים חללים וגו' וכ"א  תורה

 
רוצה להנהיג עצמו בעשירות בין בבגדים בין 

 בבתים ובכל דבר וזה יבא לגזול חבריו. 
 

בעיקרי הקהלות אינה כלל שאומר  ההוכחה
 כבודו.  כ"א על חבירו ראוי לחוש על

 
ושלא לקבל תוכחתם מצוי הוא  ביזוי ת"ח
 בכל יום. 

 
אינו באמונה בכל מיני אונאה  משא ומתן

ורבית וגזילה עד שנעשה כהיתר למי שבא 
 לידו ממון חבירו ואינו משלם 

 
וחרד לשום לבו לכל זאת  ויש לכל ירא ה'

ומי שבידו למחות ימחה ויוכיח זה את זה 
 על כל זאת 

 
בכל זה אך אמרתי לי  אריךוהיה ראוי לה

אולי לא יהיה משגיח בדבר וכבר אחז"ל 
בכל כיוצא בזה מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו 

 עכ''ל המהרש''א.. מזידין
 

* * * * * * * 
 

 וגו' על כן  חטא חטאה ירושלם
 בכתבי האר''י ז''ל יש ביאור נורא 

 
כל הקובע מקום  )ברכות ו' ע''ב( איתא בגמרא

 אברהם בעזרו,לתפלתו אלוקי 
 

)נדפס לראשונה  ודרך משהבספר הגן  כתב
באמסטרדם בשנת תנ''ט, ובנוסח השער כתוב, 
חיברו הרב המוכיח מוהר''ר משה כהנא, אב''ד 

)הדבר  ור''מ דק''ק גיביטש, במדינת מערהערין(
על הגמרא  מובא בענף יוסף שבספר עין יעקב,

בד''ה כל הקובע,(  אות כ' בברכות דף ו' ע''ב,
 עיי''ש

 
)איכה א'  כתיב איתא בכתבי האר''י הקדוש,

לנידה  "חטא חטאה ירושלם על כן ח'(
  "היתה

 
עיין ) מבואר כאשר איכא זמנים של ריחוק,ו

דרק ע''י דבר קבוע יכול  ,יו''ד סי' קצ''ה ס''ה(
ועכשיו בגלות ישראל  יותר להתקרב,

אנו מרוחקים מהשי''ת, משום  בעוה''ר,
שלם, ואז אין השכינה שחטא חטאה ירו

 רק במקום קבוע,יכולה לשרות עם ישראל, 
ואז, אלוקי   קובע מקוםולכן יש להיות 

 , ע''כ,אברהם בעזרו, ודפח''ח
 

* * * * * * * 
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 להפוך קערה על פיהבקש איוב 

 בדרך צחותביאור 
   

" ויקלל את יומו, ויאמר,  יוב ג' א'(, )א כתיב
יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר,  

 שנצטער על היום שנולד, 
 

אמר  ט''ז ע''א( )בבא בתרא  איתא בגמרא
 על פיה,  קערהרבא, בקש איוב, להפוך 

 
, קערה, להפוך אפשר לפרש ולומר הכונה

, פירוש שהיה מעדיף עקרה, מקערהולעשות 
רה, כפי שאמר יאבד יום שתהיה אמו עק

אולד בו והלילה אמר הרה גבר, וזהו להפוך 
 קערה על פיה.

* * * * * * * 
 

אתה ה' באש הצתה ובאש אתה 
 , למה באשעתיד לבנותה

 
למה יבנה הקב''ה את הבית  יש להבין,

השלישי מאש, ולא מאבנים טובות 
הכל שלו, כדכתיב לי הכסף והרי ומרגליות, 
 ולי הזהב,

 
עד שיפוח " (שיר השירים פרק ד פסוק ו) כתיב

היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל 
 "גבעת הלבונה

 
מכיוון ובית המקדש  ,בדרך אפשר יש לבאר

לעתיד ונשרף באש, והפך כולו גחלים ואפר, 
לבוא במהרה בימינו, כאשר יבוא העת 

את  ויפיחלבנותו מחדש יעשה הקב''ה, 
הרוח, באותם הגחלים העוממות מאז ועד 

היום ונסו הצללים,  יפוחעד אשר  ע''דעתה, 
ומאותם הגחלים העוממות יבנה ביהמ''ק 

 ''אבב
 

 טעם להנחת אפר בראש החתן
 

המשמח חתן )ברכות ו' ע''ב(  איתא בגמרא
עפ''י  כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים,

לכן מניחים אפר בראש ש דברנו יש לבאר,
 יפיח את האפר,החתן, כדי שע''י השמחה, 

 וע''י כך תבנה אחת מחורבות ירושלים,
 

 למה מניחים האפר בראש ומבואר 
 

ופדויי ידוד ישובון  נ''א י''א( ישעיה) כתיב
  על ראשם,ובאו ציון ברנה ושמחת עולם 

 
 

 
 ראש עלאם לא אעלה את ירושלים  כתיב

  על הראש.ולכן שמים האפר  ,שמחתי
 

* * * * * * * 
 

לא זזה שכינה מישראל ואפילו 
 לתשעה באב יש לכוון בשבת של חול

 
רעיא  )חלק ג דף קע''ט ע''ב איתא בזוה''ק

"לא זזה שכינה מישראל בכל  (,מהימהנא
 שבתות ויומין טבין, ואפילו בשבתות דחול", 

 
 ביאור הדבר מבעל פרשת דרכים בשם אביו

 
לבעל משנה למלך  בספר פרשת דרכים

)דרוש שלשה ממוהר''ר יהודה רואזניס זצ''ל, 
ועשרים, דרך העצב(  )בהוצאת המכון לעריכת 

ז, ד''ה ספרים תורניים, ירושלים תשנ''ב, עמוד רנ''
  עוד נקדים(,

 
"מעולם לא   מאי דאמרינן במדרש, ,כתב

זזה שכינה מישראל בשבתות וימים טובים 
  ואפילו בשבת של חול", 

 
 בשם אביו מוהר''ר רבי שמואל רוזאניס ביאור 

 
, במדבר שובתהש  עפ''י מה דאיתא בגמרא

אפשר שהוא חול גמור, עכ''ז, לא זזה שכינה 
 מישראל, ע''כ,

 
 הדבר מבעל פרשת דרכים ביאור 

 
וכ''כ, ידוע אצל  בספר פרשת דרכים פירש,

בעלי המחקר דמשכחת לה דבמקום אחד 
עדיין יום הוא , והוא שבת גמור, ובמקום 
אחר הוא כבר לילה, והוא חול גמור, עכ''ז 

 לא זזה שכינה מישראל, 
 

 פרי מגדיםביאור הדבר מבעל 
 

 פרשת דרכים לבעל הפרי מגדים,בקונטרס 
  )הודפס בסוף הספר פרשת דרכים, בהוצאה הנ''ל(
כתב, יש לפרש, אע''ג דאנן ידעינן בקביעא 
דירחא, מכיוון דבחוץ לארץ עושין שני ימים 
טובים, הרי הכוונה ליו''ט שני של גלויות, 
שהוא יו''ט של חול, אפ''ה לא זזה שכינה 

 מישראל. 
 

 פרי מגדיםביאור הדבר מבעל 
 

ל מצוות לבעל הפרי בקונטרס מתן שכרן ש
 שם בחקירה ח' כתב, וז''ל,  מגדים,

 



 
 דברים חזון תשעה באב                                        פארפרפראות 

 יב

 
הובא בפרשת דרכים, מעולם לא  ובמדרש

זזה שכינה מישראל בשבתות וימים טובים 
ואפילו בשבת של חול,  לדידי יש לומר, 

)סי' תוספת שבת ד''ת,  כמבואר באו''ח 
ויש עושין ב' שעות תוס' והוא רס''א ס''ב(  

ה שכינה, משעה חול גמור, אפ''ה לא זז
 ,שקיבלו התורה, עכ''ל

 
 בשו''ת הרדב''זביאור הדבר 

 
כתב, שזהו,  )ח''א סי' ע''ו(, בשו''ת הרדב''ז

דבשבת יש חילוק גדול בין השוכנים במזרח 
לשוכנים במערב, ונמצא שהזמן שהוא שבת 
לאלו הוא חול לאחרים, ואפילו בעיירות 
הסמוכות יש הבדל בזמן, בין טבריא 

 לציפורי,
 
 מהגר''אביאור הדבר 

 
הגר''א פירש, שבתות דחול הם התלמיד 

 )מובא בניצוצי זוהר עה''ג(חכמים, 
 
 מהרמ''קביאור הדבר 

 
)אות נ''ב, ערך , הרמ''ק, בספרו שיעור קומה

כתב, ועיקר הזמן המכוון אינו בשאר  זמן(
תחומי העולם, אלא בתחום ארץ ישראל, 

רץ שבה סוד משכן הקדושה, וכאן באנו לת
קושיית השבת שהוקשה התוכניים, ותירצו 
מה שתירצו, ומבאר שם העניין בדרך עמוק 

 מאוד,
 

 יסוד ושורש העבודהביאור הדבר מבעל 
 

בספרו קרני אור,  יסוד ושורש העבודה,
)ביאור נפלא על הזוה''ק, ממוהר''ר אלכסנדר 
זיסקינד מהוראדנא, בעמח''ס יסוד ושורש 

ו''ר מוהר''ר אריה העבודה, ובתוכו חידושים ממ
כתב, וז''ל, בשבתות לייב אב''ד קעניגסבערג,( 

דחול, אינו מובן, אפשר לפרש לרבי כמה 
פירושים, דר''ל שמיטה וחול המועד, וכולם 
דחוקים מאוד והשם יודע, גם אפשר לרבי 
לפרש, דמלת דחו''ל הם ר''ת דחוץ לארץ, 

 ,ודוחק, עכ''ל
 

 אמרי אמתביאור הדבר מבעל 
 

, פירש, עפ''י מה רי אמת זצ''לבעל אמ
עשה שבתך חול  )שבת קי''ח(דאיתא בגמרא 

ואל תצטרך לבריות, וגם אם עושה משבתו 
 חול, לא פסקה שכינה,

 
, כתב, כי במדרש ניצוצי אורות להחיד''אב

אליהו דף נ''ז פירש בזה למעלה מכ' 
 פירושים,

 
 ,למקום בענין השעות המתחלפות ממקום

סי' שד''מ, חוות יאיר סי  עיין מור וקציעה
 רי''ט, 

 
   שהמכוון לתשעה באבלומר לי נראה 

 
 )איכה א' ט''ו(, כתיב, דהכוונה על תשעה באב

  תשעה, ואיתא, דלעתיד יהיה מועדקרא עלי 
ומשום כך, נפסק להלכה  באב מועד גדול,

 )או''ח סי' תקנ''ט(,שאין אומרים תחנון, 
 

וא יום של אע''ג דעתה עדיין ה לפי''ז א''ל,
חול, אך כיון דלעתיד יהיה יום של מועד, 
ע''ז אמר מעולם לא זזה שכינה מישראל 
בשבתות וימים טובים ואפילו בשבת של 
חול, וכבר עתה תשרה שכינה של יו''ט 
בתשעה באב, אע''פ שעדיין לא בא מועד, 
ויתן השי''ת שנזכה כולנו יחד במהרה 

 ד.-ע-ו-א   מ-י   ב-כ בימינו לזמר,

 
* * * * * * * 

 
 נעשה ונשמע ב"מכון פאר"

 
בא להזמין תפילין לילד שמתקרב לבר  לקוח

שנה  25מצווה, וסיפר שהוא זוכר שלפני 
כשהוא נהיה בר מצוה הוא בא ל"מכון 

כח בזמן הרכבת פאר"  עם אבא שלו והיה נו
 התפילין שלו, 

 
שתוך מספר דקות הוא  האיש היה המום

 25קיבל את הזמנת התפילין שלו מלפני 
 שנים ששמור במאגר של המכון,

 
שהילד והמשפחה הוזמנו לטקס  וכמובן

הרכבת התפילין, וקבלת הסבר מורחב על 
 התפילין והלכתם.

 
 
 

 להערות הארות ולקבלת העלון

 ן פאר"ניתן לפנות אל "מכו
 בני ברק   2רח' חזון איש 

  03-6161777פקס 
 0527-616166נייד  
 y0527616166@gmail.comמייל  

 

mailto:y0527616166@gmail.com

