
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ˘„˜Ó‰ ˙È·Ï ıÂÁ ˙¯ÂË˜ ¯ÈË˜‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰  

Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï È„Î ‰ÙÈ‚Ó ˘È˘ ÔÓÊ·?  

 Ô˙˘¯Ù·È''È Ê''· Ï‰˜‰ ÍÂ˙ Ï‡ ı¯ÈÂ ‰˘Ó ¯·È„ ¯˘‡Î Ô¯‰‡ Á˜ÈÂ 

Â‚Â 'ÌÚ‰ ÏÚ ¯ÙÎÈÂ ˙¯ÂË˜‰ ˙‡ Ô˙ÈÂ.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' מלאך המות מסר כשעלה משה למרום 'מ א''ט ע''שבת פ 

שנאמר ויתן את הקטרת ויכפר על ,  ממות שהקטורת מצילהלו

אי לאו דאמר ', העם ואומר ויעמד בין המתים ובין החיים וגו

  .מי הוה ידעמלאך המות ליה 
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : נהי דמלאך המוות גילה לו שקטורת עוצר את

איך היה מותר להקטיר קטורת בחוץ שהוא איסור Ó '' Ó,המגיפה

וכן , וכן החתם סופר בתורת משה, ש בפרשתןכך מקשה האור החיים הקדו ,דאורייתא

  . ב בעמק דבר''הנצי
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡  :  

לצד שהענין כאן הוא הפך הדין להקטיר קטורת חוץ לזמנו  .‡

לזה אמר ויקח אהרן וטעם ויקח הוא כאשר , וחוץ למקומו

ויאמן נביא כשיאמר לעבור על , דבר משה פירוש על פי נביא

כך , וכאליהו בהר הכרמל, לפי שעהמצוה אחת ממצות התורה 

יורה דעה ,  אורח חיים-ז מכתב יד "ת רדב"שווכן כתב ב, תירץ האור החיים הקדוש

  .' סימן צ'חלק ח

 כיון שהמלאך גילה לו שבזה עוצר את המגיפה היה מותר לו .·

כך תירץ , להקטיר בחוץ משום דפקוח נפש דוחה כל התורה

  .ב בעמק דבר''הנצי
 ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂÈ·Ó‰''Ë ז מובא ''בספרו בית אלקים שער התפלה פרק ט

 דבזמן שבית המקדש כשהיה מגיפה היה ט''ס שבת פ''בגליוני הש

  עושים קטורת מלבד מה שצריך לעשות בבוקר ובערב

ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע כתב שהטעם שהיה מותר 

, משום דזה היה הוראת שעה על פי נביא, להקטיר קטורת

דפקוח נפש דוחה כל ,  בלי הוראה מנביא מותרהרי אפילו

  .ה''וכן סימן קפ, ד''סימן קפ' ת עטרת משה חלק ב''כך מקשה בשו, התורה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 ' משנה ד'מסכת יומא פרק חם "פירוש המשנה לרמבפ מה שכתב ב'' ע.‡

מתיה בן חרש שהתיר להאכיל את האדם ' אין הלכה כרד
מפני , בד שלכלב שוטה אם נשךביום צום כפור יותרת כ

 וחכמים אומרים אין עוברין ,שאינו מועיל אלא בדרך סגולה
‡‰Â ÔÂÈ‚‰‰˘ ¯Â¯· ¯·„ ‡Â‰˘ „·Ï· ÈÂÙ¯· ‡Ï�ÔÂÈÒ על מצוה 

Â˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ËÂ˘Ù‰ ,‡Ï ˙ÂÏÂ‚Ò· ÈÂÙÈ¯‰ Ï·‡, לפי שענינם 
והיא טענה מן , ונסיונו רחוק, חלוש לא יחייבהו ההגיון

כ יש לתרץ דברי האור ''וא, גדול דעהווזה כלל , הטוען בה
ולכן מצד פיקוח נפש לא היה , החיים דסבירא ליה כיסוד זה

וכיון , כיון דהויא דרך סגולי ולא בטבע, יכול אהרן לעשות כן
דהיה כרוך באיסור קטורת חוץ לזמנו ומקומו היה אסור 

ר עיטורי ועיין בספ, ד''סימן קפ' ת עטרת משה חלק ב''כך תירץ בשו, לעשות כן
ו אריכות גדולה בענין ''ועיין בספר מעדני אשר פרשת כי תשא תשס, חיים בפרשתן

  .האם חולה מותר לחלל שבת כדי לקבל ברכה מצדיק

פ מה שכתבו הראשונים והאחרונים דבגזל אמרינן יהרג '' ע.·
 א''ע' ק פ''ב' ומביאים ראיה מהא דאמרינן בגמ, ואל יעבור

ח מלבו ושאלו לרופאים ואמרו מעשה בחסיד אחד שהיה גונ
הביאו לו עז וקשרו לו ' אין לו תקנה עד שינק חלב רותח וכו

לימים נכנסו חביריו לבקרו כיון שראו העז , בכרעי המטה
משום , חזרו לאחוריהם אמרו לסטים מזוין בביתו של זה

ובמאירי שם הקשה הא פקוח נפש , דרועה בשדות אחרות
תרץ דגזל לא הותר משום  ומ,דוחה כל האיסורים שבתורה

 מהו להציל עצמו בממון ב''ע' ק ס''ב'  מגמÚÓ˘Ó ÔÎÂ, פקוח נפש
, ד''א סימן קכ''ק ח''מ מ''ת שו''ח וכן בשו''ת בנין ציון סימן קס''ועיין בשו, חבירו

דכיון דהקטורת והמחבת הויא  ˘''ÈÙÏ''‡ Ï ‰�שדנו באריכות 
ת עטרת משה חלק ''כך תירץ בשו, חפצי שמים אסור להציל עצמו בהם

  .ד''סימן קפ' ב
 סבירא ליה להאור החיים דמי שמחוייב מיתה ואין צריך בית .‚

דין לדונו או שכבר נידון על פי בית דין אין מחללין עליו את 
ח סימן ''כך כתב בביאור הלכה אורהשבת או לעבור עליו שאר איסורים 

מפורש בקרא כ יש לומר דכיון ד'' ואט בסופו דלא כהפרי מגדים''שכ
מזה ידעו משה ואהרן , ה ואכלה אותם כרגע''שאמר הקב

מימילא אין לעבור , שדינם חרוץ למות והם גברא קטילא
ת ''כך תירץ בשו, עליהם בשבילם על דברי תורה להקטירם בחוץ

  .ד''סימן קפ' עטרת משה חלק ב
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˙Â¯˘ÚÓÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙˙Ï ·ÂÈÁ‰ ÏË·˙È ‡·Ï „È˙ÚÏ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח כ''י' ‰ ¯Ó‡ÈÂ ' ‡Ï ˜ÏÁÂ ÏÁ�˙ ‡Ï Ìˆ¯‡· Ô¯‰‡ Ï‡

ÌÎÂ˙· ÍÏ ‰È‰È.  
  

‰ ‰�‰·Ó¯" Ì כל שבט לוי מוזהרין  כתב א'יהלכות שמיטה ויובל פרק

 אלא םיראה לי שאין הדברים אמוריו, שלא ינחלו בארץ כנען

בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה 

Î˘ ˙Âˆ¯‡‰ ÏÎ ¯‡˘ Ï·‡ ÍÏÓ ˘·Â, בניהם ונתחלקה להם

 ÏÎÎ Ô˙ÊÈ··Â ˙Âˆ¯‡‰ Ô˙Â‡· ÌÈÂÏ‰Â ÌÈ�‰Î‰ È¯‰ Ï‡¯˘È ÈÎÏÓÓ

Ï‡¯˘È.  
  

·‡¯‰ ÂÈÏÚ ‰˘˜‰Â''„: אם כן לא יטלו בהם תרומות ומעשרות, 

כי את  ד''ח כ''יÔ˙˘¯Ù· ·Â˙Î„ ÂÓÎ , כי הם היו תחת חלק הארץ

, תרומה נתתי ללוים לנחלה' מעשר בני ישראל אשר ירימו לה

  .בני ישראל לא ינחלו נחלהעל כן אמרתי להם בתוך 
  

·ÂÍÏÓÏ ‰�˘Ó ד"הראבכתב דכוונת ' ג הלכה י''הלכות שמיטה ויובל פרק י 

הוא דווקא נתינה לכהן זה אינו צריך לתת במקומות שיש להם 

 וזהו שכתב , אבל איסור טבל אינו תלוי בחלק הארץ,חלק בארץ

 דדוקא מהנתינה לכהן הוא שהוקשה לו ,כ לא יטלו"ד א"הראב

ד דחיוב ''פ חזינן דשיטת הראב''עכ,  שהיא תחת חלק הארץלפי

  .תלוי בזה שאין להם חלק בארץ, נתינת תרומות ומעשרות
  

·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ ı¯˙Ó˘ ˘È''Ì: ולבני לוי הנה א''ח כ''י דמקודם כתיב 

, נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים

ואיך תלה , דכ מבואר דהמעשר היא חלף עבודתם באהל מוע''וא

אלא הפירוש הוא , כ במה שלא נטלו חלק בארץ''הכתוב אח

המעשר נתתי להם בכל מקום מפני עבודתם באהל מועד ולזה 

אמרה תורה כל מעשר בישראל כלומר אפילו שלא בארץ ישראל 

על כן אמרתי להם ' כ אומר כי את מעשר בני ישראל וגו''ואח

ר שנתתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה כלומר אח

על כן אמרתי , המעשר בכל מקום מושבותיהם תחת עבודתם

פ בתוך בני ישראל כלומר בארץ שבעה עממין לא ינחלו ''דעכ

אבל שלא במקומות אלו ינחלו גם כן והמעשר תחת , נחלה

וכן במרגלים הים , ד''ק י''ח ס''כך כתב בערוך השלחן הלכות יובל סימן ל, העבודה

  .ב''ע' סנהדרין צ
  

 ‡˙È‡ ‰�‰Â·˘¯·''Ì שלעתיד לבא יהיה חלק בארץ א''ב ע''ב קכ''ב 

חזינן שהוא נמי ,  שער לוי אחדא''ח ל''יחזקאל מלשבט לוי שנאמר 

  .יטול חלק בארץ
  

 ÔÎÂÓÒ‰ ·˙Î"‚ דלעתיד לבא נוטלין חלק בארץ ו"רע' לאוין סי 

  .שנאמר שער לוי אחד
  

¯· Ï·‡''ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÂÁ Ì˘ ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘· ÔÎÂ Ì˘ Ô: דגם לעתיד 

והא דכתוב שער אחד הכוונה שיזכר , לא יהיה חלק ללוים בארץ

  .ש שם באריכות''עיין ברש, שמו בחלוקת הארץ אבל לא שיקבל חלק

  

 ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó·Âה''מצוה תק·˘¯‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ‰Ó˙ ''Ì:ע '' דדבר זה צ

הא , דלעתיד יתבטל מצוה האיך יכול נביא לעקור דבר מן התורה

ומכל שכן , אין נביא רשאי לחדש דברואלה המצוה כתוב ש

  . לעקור לעולם את הלאו דאורייתא של יהיה להם נחלה בארץ
  

ı¯˙Ó˘ ˘È: דרק במה ששיך היום לארץ ישראל אסור ללוים 

, כ לעתיד יכול ליטול שפיר חלק''אבל ממה שיתוסף אח, ליטול

ל דלעתיד לבא כל ''פ מה דאיתא בחז''ל אתי שפיר ע''לפי הנ

È‡˜ ‰Ê ÏÚÂ'' ÌÈÂÏÏ ‰È‰È˘ Ì ‰¯˘·,  ארץ ישראלהעולם יהיה

ÌÏÂÚ‰ ¯‡˘· Â�ÈÈ‰ ‰Ê· ˜ÏÁ ,‰¯Â˙‰ ÔÓ Â‡Ï ¯˜Ú� ‡Ï ÔÎÏÂ , כך

  .ע''ב אות ש''תירץ בקובץ שיעורים ב

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ד דחיוב נתינת תרומה תלוי בזה '' לשיטת הראב

' קשה מהא דאיתא בגמ, שהכהנים והלוים לא קיבלו חלק בארץ

מר רבי יוחנן מניין לתחיית המתים מן התורה  אב''ע' סנהדרין צ

וכי , לאהרן הכהן' תרומת ה  ונתתם ממנו אתפרשתןשנאמר ב

שנותנין לו ,  והלא לא נכנס לארץ ישראל,אהרן לעולם קיים

וישראל נותנין לו תרומה ,  אלא מלמד שעתיד לחיות,תרומה

וכיון דמבואר בפרשתן דהטעם , מכאן לתחיית המתים מן התורה

כ לעתיד ''א, נין מתנות כהונה כיון שלא נטלו חלק בארץדנות

כך מקשה בפרשת דרכים דרך הקודש , שיטלו חלק מדוע נותנין להם תרומה

וכן בערבי נחל , ד''ת עמודי אור סימן ע''וכן בשו, ד''מ צ''וכן בחתם סופר בפרשתן ע', דרוש ו

  .'סימן ג' ת מנחת יצחק חלק ה''וכן בשו, ריש פרשת בלק

  

ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡:  

 הדין דין אמת שבמקום שיש חלק לכהנים אין נוהגים שם .‡

י ''אלא שבארץ ישראל שכבר נתקדשה ע, תרומות ומעשרות

י עזרא לא יבטלו ממנו תרומה לעולם אף ''יהושע או ע

מ חיוב תרומות ומעשרות ''מ, לעתיד כשיהא חלק ללוים

י אבל קיני קניז, שכבר נתחייבה הארץ לא יפקע ממנו

וקדמוני שעדיין לא נתקדשו מעולם ולא נהגו בהם תרומות 

כך תירץ , ולעתיד כשיכשה מלך המשיח יטלו הכהנים חלק בהם

  . דרך הקודש' המשנה למלך בספרו פרשת דרכים דרוש ו

 דגם לעתיד א''ב קכ''שם בד אזיל בשיטת השיטה מקובצת '' הראב.·

כך תירץ , שפירל אתי ''לא יטלו הלוים חלק ונחלה בארץ לפי הנ

  .הגאון רבי מנחם זעמבא בספרו אותיות פרחות

  

 ı¯‡· ˜ÏÁ ÂÏË� ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ¯˘ÚÓ ÌÈÂÏ‰ ÌÈÏ·˜Ó ÚÂ„Ó  

È ‰È‰ ı¯‡· È¯‰''ÌÈ˜ÏÁ ·?  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע נוטלים הלויים מעשר בגלל שלא נטלו חלק 

ולפי חלוקה שוה היה , הם היו שנים עשר שבטיםהרי , בארץ

וכן , ה''ספר החינוך מצוה שצכך מקשה ב, ם עשרראוי שיטלו חלק אחד משני

  .בחתם סופר סוף פרשת קורח

   

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

כי מהיותם מבית המלך ראוי , זה היתרון להם לכבודם .‡

  .ה''ספר החינוך מצוה שצכך תירץ ב, שתהיה חלקם יתרה על כולם

ב הוא משום שכר '' מה שנותנים להם יותר מחלק אחד מי.·

 יש שני טעמים בתורה בטעם נתינת מעשר אחד לכן, עבודתם

ומה שמוסיפין לו זה בגלל חלף שכר , לחלק אחד משנים עשר

  .כך תירץ בחתם סופר בסוף פרשת קורח, עבודתם

  

 ˙ÂÎÂÒ· ‰ÎÂÒÏ ÂÏ˘ Ï·Ë ˙Â¯ÈÙ ˙‡ ÒÈ�Î‰˘ ÈÓ  

˙È·‰ È�Ù ˙ÈÈ‡¯ È¯˜Ó Ì‡‰?  

ÓÈ˜''Ïדאין מתחייב במעשר מן התורה רק בראיית פני הבית .  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם כשמכניס בסוכות פירות לבית האם מתחייב 

במעשרות כמו שהכניס בבית או דילמא אין מתחייב במעשרות 

  . דלא מקרי בית לענין מעשר
  

Ó‚· ‰�‰' וחכמים , נחלקו בזה דרבי יהודה מחייבא''ע' יומא י 

  .פוטרים
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:סוכת החג  'הלכה ד  'הלכות מעשר פרק דם '' פסק הרמב

  .בחג אינן קובעין שכל אלו אין דירתן קבע
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú·Âדלא גרע , מ מדרבנן אף סוכה קובע'' כתב דמ

  . ע''ב וצ''ע' יומא י' עיין גמ, ל דקובע למעשר מדרבנן''מחצר דקימ



 Ì˜ÊÁÓÂ ˙˜ÂÏÁÓ ÈÏÚ·· ÍÓÂ˙˘ ÈÓ  

‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯·ÂÚÂ ˘�Ú� Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ז ה''י' Â˙„ÚÎÂ Á¯˜Î ‰È‰È ‡ÏÂ.  
  

Ó‚· ‡˙È‡' כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו'י א''סנהדרין ק  ,

  .שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו
  

 ‡˙È‡ ‰�‰Â„Ó· ‰·¯ ˘¯בוא וראה כמה קשה ח'' פרשה יבפרשתן 

 שכך ,ה מאבד את זכרו"מחלוקת שכל העוזר במחלוקת הקב

 ,ותאכל את החמשים ומאתים איש' כתיב ואש יצאה מאת ה

ד של מעלה אין קונסים "שה המחלוקת שבברכיה כמה ק' אמר ר

ג במחלוקתו "ד של מטה מבן י"אלא מבן עשרים שנה ומעלה וב

של קרח תינוקות בן יומן נשרפו ונבלעו בשאול תחתית דכתיב 

  .ונשיהם ובניהם וטפם וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה
  

  

· ‰�‰ÂÂ˘"Ï‡ÈÎÏÓ È¯·„ ˙ ל ''הנ' כתב על דברי הגמ ג'' סימן ע'חלק ג

˘‡È‡ ÂÓˆÚ· ‡Â‰ Ì‡ Û�Â  ,ונראה דנקיט מחזיק במחלוקתל ''וז

‚ ˙˜ÂÏÁÓ ‰˘ÂÚ‰ „È· ˜ÈÊÁÓ˘ ˜¯ ÌÈ˜ÏÂÁ‰ ÔÓ"Â‡Ï· ¯·ÂÚ Î, 

 מה ליה דקשה ל,ולזה מייתי קרא דולא יהיה כקרח וכעדתו

 אבל הכוונה דלא ,למיכתב וכעדתו דסגי דלימא כקרח לחוד

 אסור אף  אלא,מיבעיא שאסור לעשות מחלוקת דזה הוי כקרח

 והיינו שלא יהי כעדת קרח שהם ,להחזיק עם החולק על הרב

 ואיתא שם בסנהדרין דיליף שאין מחזיקין ,החזיקו בידו

 נראה ,במחלוקת מדכתיב ויקם משה וילך אל דתן ואבירם

ה אל קרח שהיה עיקר בעל "הכוונה שמוכיח ממה שלא הלך מרע

חזיקים  אבל הלך אל דתן ואבירם שהיו ראשי המ,המחלוקת

 ממילא , והיינו משום שאם לא יהיו מחזיקים בידו,במחלוקת

 ,ÌÈ¯ÊÂÚ ‡Ï· Â„·Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ˙˜ÂÏÁÓ ÏÚ· ÏÎ ÈÎתבטל המחלוקת 

ה לדתן ואבירם שאסור "ולזה שפיר ילפינן ממה שהלך מרע

   .להחזיק במחלוקת
  

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ‰�‰Â :והא ראיה דאף , כתבו דלא הויא לאו גמור

אלא הויא רק , א מנו ללאו זה בין הלאויןאחד ממוני המצוות ל

רבי וכן  'ם שורש ח"ספר המצוות לרמבכך כתב ב, אסמכתא בעלמא מדרבנן

  .וכן במשך חכמה בפרשתן' ח עמוד ב''באר שבע תמיד כוכן , בפרשתןאליהו מזרחי במדבר 
  

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â''Ò מהא דאיתא ,  כתב שזה רק מדרבנןא''י ע''סנהדרין ק

ן דאסור להו לדבית ישראל למיעבד פלוגתא בשאילתות בפרשת

דכיון דקיימי בפלוגתא אתי למיסנא הדדי ואמר רחמנא לא 

תשנא את אחיך בלבבך ואמר רבי יהודה אמר רב כל המחזיק 

נראה , במחלוקת עובר בלאו שנאמר ולא יהיה כקורח ועדתו

דסבר דזה רק אסמכתא או אפשר דהשאילתות סבר דהויא 

וכותב דהאריך בספרו לקח טוב איסור משום סייג דאורייתא וזה טעם ה

  .באריכות האם מצינו גזירה בתורה
  

·ÂÂ˘"¯È‡È ˙ÂÂÁ ˙ של קורח בעת המחלוקת דאף ש כתב ו''סימן קס

מ בדבר ''של ולא יהיה כקורח וכעדתו מלא היה אכתי הציווי 

דיש ללמדו מסברא דרע ומר הוא כגון מחלוקת של קרח 

קשה מחלוקת עד שנאבדו אפילו יונקי ל " לכן שפיר ארז,נענשים

  .'שדים אף שאין מענישין בידי שמים בפחות מבן כ
  

Â ‰�‰ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ כתב דבר נפלא בכוונת בספרו ספר המגיד על התורה 

הפרי  וכותב ,„ÙÈ ÂÊ ‰˘¯Ù‰ �„¯˘˙ בפרשתן שכתב י''דברי רש

, דבעל דרשן שידבר דרשה בפרשת השבוע מפרשה אחרתמגדים 

Ó'' Î˘‡, כיון שאינו נוגע לפרשת השבוע,  יפהלא יהא דרשה

 ‰ÙÈ ‰˘¯„ ‡È‰ ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘ ‰˘¯Ù‰ Â�ÈÈ‰„ Á¯Â˜ Ï˘ ‰˘¯Ù‰

ÚÂ·˘ ÏÎ· ,ÚÂ·˘ Â˙Â‡Ï Ú‚Â� Â�È‡ ‰Ê˘ ÚÂ·˘ ÍÏ ÔÈ‡„ , אבל בדברי

   .ואולי כוונת בדרך צחות, י לא משמע כן דכתב דיפה נדרשת בתנחומא''רש

˙˜ÂÏÁÓ Ï˘ „ÁÂÈÓ Ú¯‰ ¯ˆÈ ˘È ˙·˘· ÚÂ„Ó?  

Ó‚· ‡˙È‡' הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן'ב עמוד א''גיטין נ  , È· ÏÎ„

È„„‰ È„‰· Âˆ�ÈÓ ‡˜ ÂÂ‰ È˘Ó˘.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כך מקשה החתם סופר ,  מדוע רבו בניהם רק בבי שמשי

ם ''וכן במהר, של דרשות חתם סופר' ב המודפס בסוף חלק ב''ס גיטין ס''בלקוטים על הש

  .א''ב ע''שיף גיטין נ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דנר שבת משום שלום בית לכן ,  דתיקנו אז שיהא שלום בבית.‡

 דעשרתם ד''שבת לל ''ולכן הזהירו חז, אז מתגבר היצר ביותר

ערבתם הדליקו את הנר שיאמר בניחותא כדי שלא יבא לידי 

  . ף בגיטין''ם שי''כך כתב במהר, מחלוקת

 ולא מצא י השבת מתברכים ששת ימי המעשה''משום דע. ·

לכן כל מגמתו , ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום''הקב

של שטן לחרחר ריב בשבת ביום שהברכה מצויה שלא תמצא 

ועל דרך זה אני , כלי מוכן לקבל ומקולקלים כל ימי המעשה

 ששת ימים תעשה מלאכה וביום 'ה ב''שמות למפרש הפסוק 

ה בזכות פירוש שמלאכת ששת ימים נעש, השביעי יהיה לכם

ולכן לא תבערו אש המחלוקת בכל , קדושת יום השביעי

  .כדי שתמצא הברכה מקום לחול, מושבותיכם ביום השביעי

· ·˙Î ÔÎÂ‰¯Â¯· ‰�˘Ó בזהר ל '' וז'ק ט'' סב''סימן רסח ''אור

חס ומקובלים הזהירו מאד שלא יהיה שום מחלוקת בשבת 

 גבי א"ב ע" ניטיןג' מ וכן מוכח בג, ובפרט בין איש לאשתוושלום

  .הנהו בי תרי דהוו מינצו בהדי הדדי

¯˘‡ È�„ÚÓ: נראה לפי זה לומר טעם מדוע נהגו בהרבה 

משום דבשבת שזה הזמן , מקומות שעושים שבת התאחדות

שיש יצר הרע מיוחד למחלוקת מראים איך שמתגברים על 

  . המידות ומתאחדים

¯˘‡ È�„ÚÓ:תב דבי  כא''ד ע''תענית כי '' יש להעיר דהרי רש

כתובות ובמקום אחר , היינו ערב שבת לא שמעתי טעםשמשי 

ונראה בעיני לפי שבין השמשות שלו ל '' כתב טעם וז'מ א''ג ע''ק

שגור בפי כל והכל חרידים אליו לגמור מלאכתן עד שלא 

פ חזינן דזה ערב שבת ולא ''עכ, תחשך קרו ליה בי שמשי

ר הרע כדי  דכבר בערב שבת יש את היצ:Â�ı¯˙Ï ‰‡¯, שבת

  .להפריע לכל השבת

 מפאת שבכל ימי השבוע האנשים טרודים בעבודתם איש איש .‚

ואין להם פנאי ועת לקרוא , ממלאכתו אשר הם עושים

אבל בהגיע יום השבת יום מנוחה ושביתה מכל , למהלומות

ולכן יש לומר כי כל השבוע היה , אז המריבה מצויה, העבודה

כי , שעת הכושר להתקוטטטרודים בעבודה ולא היה להם 

העבודה שעסקו בה מלאו את כל חללי מחשבותם ולא נתנה 

אמנם בכל ערב שבת כאשר בא יום , להם לפנות לבם לריב

כך , אז התחילו לריב, המנוחה ושבתו מכל העבודה ומלאכה

ד רישא מאמר ''ל אב''תירץ בספר הדרש והעיון בפרשת ויקהל להגאון רבי אהרן לווין זצ

  .ה''מ רס''ע' וכן כתב בדברי תורה מונקטאש חלק ב, א''רפ

  
  

  

‰Ó„‡· ÚÏ·È‰Ï ‰�Â˘Ó ˘�ÂÚ· ˘�Ú� Á¯Â˜ ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·Ë''Ï Ê'' ·Ì˙Â‡ ÚÏ·˙Â.        
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כך מקשה במושב ,  מדוע נידונו בבליעה ולא בשריפה

  .'זקנים לבעלי התוס
  

ı¯˙ÓÂ:דכיון שהם רצו להגביה על כולם לפיכך השפולו מכולם  ,

 דעוזיהו רצה להיכנס לפני ו''כ' דברי הימים בא ראיה מהמבואר והבי

  .והכי נמי  כאן, מחנות' ולפנים ונקנס והשתלח חוץ לג
  

‡ÏÙ� ÔÙÂ‡· ¯È·Ò‰˘ ˘ÈÂ: דכיון שאמרו למשה רבינו מדוע 

 והאיש משה 'ב ג''במדבר יוהתורה מעידה על משה ' תתשנשאו וגו

ענישו להיות פחות וכדי ל, עניו מאוד מכל האדם על פני האדמה

  .כך כתב בספר זר זהב, צריך להכניסו תחת האדמה, ממשה



  

  
  

úéöéö ïîæ åàì äìéì éøä úéìè íò ÷éìãäì ïéðò ùé äëåðçáù úåéäì ìåëé êéà  

 úåúìéàùä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîçìùéå úùøôá  ìàîù ãöî çúôä ìò äøåðîä úà çéðî
éäúù éãëäîùá äøåðîäå ïéîéá äæåæîä òáå ìàúéáä ìòöîàá úöéåöî úéìèá  , éøä úåù÷äì ùéã

äìéìá äëåðç øð ïé÷éìãî ,úéöéö ïîæ åàì äìéìå ,à''äìéìá úéöéö ùéáìîù úåúìéàùä áúë êéà ë ,
íéðôåà òáøàá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù êàáðæéà øæòéìà áøä'' à úéá æðàö ììåëùîù  

õøúì äàøð ,úéöéöî äìéìá øåèô éàãåã ,èä áúë éøäã úéìèä èåùôì áåéç ïéà ìáà''' æùéøá  ïîéñ

é''ñ ç''à ÷ 'úéöéö ïîæ åàì äìéì åìéôàã ,î'' íò úéìèá úáù ìéìá íéáøä úåùøì úàöì øúåî î
äéèéùëúå ãâáä éåð íäù éåùî àéåä àìå úéöéö ,òà ïë íâ äìéìá åëìäù éøä''åùî øåèôã ô àéåäã í

èéùëú ,äìéìá óà àèçä ïî úìöî ïë íâå.  
  

èéìù åìéç äîìù áøä'' àå÷éñ÷î  

ùø úèéù éôìã íéöåøúä ïî ãçàá íúöøúù äî''äìéìá óà úéöéöá áééç úåøð ùéã àëéäã é  éúà
øéôù ,ã úåøð ïé÷éìãî äëåðçáã ïåéëã øîåì ùéà'' óà úéöéö ùéáìäì áåéç ùéù íåé åîë àéåä ë

ò ùé ïëì äìéìáäìéìá óà úéöéö ùéáìäì ïéð ,øéòäì ùéäëåðç úåøðî úåðäéì øåñàã ïåéëã  ,à'' ë
íúéàøå áùçé àìå äæ øåàî úåðäéì ìëåé àì , åðîéî úåðäéì éøùã ùîù àëéàã ïåéëã øîåì ùé àìà

úéöéö úåöîá áééç àìéîéî ,ùäã àìôð øáã øîåì äàøð äæ éôìå'' òøåàá''òøú ïîéñ ç''ñ à''æ ÷ ' áúë
 ïéðòäòåãî øåàéá êéøöå úéöéöä èéîùäå äæåæîå äëåðç øð ïéðòì ÷ø úååöîá ááåñî ìù , ùé øåîàäìå

ùá íúä ÷ééåãîã øîåì''ä óéòñ ò 'éãéçé åðééäå øð ÷éìãîã éøééîã ,ùäù ïåéë äæ éôìå'' éøééî ò
úéöéöá áééç åðéàå øåàäî úåðäéì øåñà ùîù éìá ÷éìãîù.  

  

èéìù ïèøâðéå á÷òé áøä'' àîù úéáæðàö ììåë ù  

ò õøúì äàøð'' íäøáà ïâîä áúëù äî ôøåà''é ïîéñ ç''ñ ç''ã ÷' úéöéö ïîæ àåä íéáëåëä úàö ãòã 
åéìò êøáì íéìåëéå ,ì÷ùä úéöçîáå , àéìúã íåùî åðééäã åøéáñä íù øâééà àáé÷ò éáøá ïëå

äìéì ÷ôñ àåäù óà äééàø ïîæ àåä ïééãò íéáëåëä úàö ãòå åúåà íúéàøá ,àå''à ë ùéù øéôù éú
úéöéö ïîæ ïééãò àåä æàù äòé÷ùá ïé÷éìãî äëåðç øðù úåúìéàùä úòãá øîåì.  

  

äìéìá óà úéöéö ùéáìäì áåéç ùé íé÷ìåã úåøðùë íàä  
íåé åîë àéåäã äìéìá óà úéöéö çéðäì áåéç ùé úåøð ùéùëã íé÷ñåôä íùá íúàáäù äî , ïåéë

éàøåî ïðéôìé äìéìá úâäåð äðéà úéöéöù èåòéîäãåúåà íú ,à'' óà úéöéö çéðäì áééç äàåøùë ë
äìéìá.  

  

èéìù èðô øúìà íééç áøä'' àúéìò øúéá  

äøä''èéìù øâéöðã äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  

îâá àúéàã àäî øéòäì äàøð 'î úåçðî'' âãåáë àñëì äîåã òé÷øå òé÷øì äîåã íéå íéì äîåã úìëú, 
á÷äî øëæéù éãë''åø ïéàù äìéìá ìáà äò åìéôà òé÷øä úà íéà''úéöéöá íéáééç ïéà úåøð é.  
    

äøä''èéìù øòðöééåå ãåã óñåé â'' àäéðúð æðàö úéø÷  

á äæ ïéòë ïééöì äàøð äîëç êùîë ÷øô úåîù'' æàéáîáàøä éøáã " éô ìò óàù êúåìòäá äùøôá ò
 åøîàùà äùøô àçñôã àúìéëî' á÷ä øáãðù úåøáã ìë"íåéá àìà äéä àì äùî íò ä ,ù øîàð" íåéá
ä øáã 'äùî ìà "å úåîù'ë ''á â øáã ' íåéë äéä íé÷ìåã úåøðä åéäùë äæ ìëá,äìéìá åîò øáãå  ,à'' ë

ä äæ éôì''úéöéöá ä.  
  

îé÷ã ïåéë äáåè õøà äæù áìëå òùåäéì ìàøùé íò åðéîàä àì òåãî''äàîë éøúã ì  
øàù íéìâøîä éøáãì íéùðàä åùùç òåãî íééçä øåàä íùá íúù÷äù äîäáåè äðéà ìàøùé õ ,

äøùòä éøáã ùéçëäì äøåúä èôùî éô ìò ïåãì åìéëùä àì äîì,áä éøáãá ', ïåéë îé÷ã'' ìëá ì
 äøåúääàîë éøú àåä úåãòä ïéãù,éøúë äàîå  ,àå'' äáåè õøà äæù åøîàù íéðù ïàë ùéù ïåéë ë
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íé÷ðò éðá íù ïéàå úåìåãâ ïðéà íéøòäù ,çöððå äìòð äìò åøîà ÷ø ,ä ïãîåàá ú÷åìçî äæ éøä úòã

úåòã áåø øúá ïðéìæàã.  
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òàã íé÷ñåôä íùá íúáúëù äî''îé÷ã â''øö úáùáã ììåçî íéøçà íéãâá ùéáìäì íéëé , ìáà
ù óéìçäì êéøö ïéà ìòðîúáù ãåáëì åéãâá óéìçäì íãà áééçù íéùåáìîä ììëá ìòðîä ïéà ,

îåäéàø íéàéá éîìùåøéäî äæì å ÷øô úáù 'á äëìä ' ãç ïéìãðñ ïéøú äéì éåäîì àùð øáã äéçøåà åàì
àúáùì ãçå àìåçì,áùì íéìòðî ãçéì êøåö ïéàù ùøåôî éøä ú , ìù íéìòðîä úáùá ùáåì àìà

ìåçä éîé .  
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äéîúá ïåùìá äæ éîìùåøé øàéá äùî ,à''úáùá íéìòð óéìçäì êéøöù êôéäì äéàø àéåä ë.  
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íééìòð , ÷åñôä ìò çðòô úðôö øôñáãë íéøáã''ã è '" äúìá àì êìòðå íëéìòî íëéúåîìù åìá àì

êéìâø ìòî " äîìùá òåãî äù÷ äøåàëìããéçé ïåùì ìòðáå íéáø ïåùì áåúë , úåòéã éôì õøéúå
ðä''úáùì úãçåéî ìòð êéøö ïéàã ì ,íãà ìëì íééðù íéëéøö åéä úîàá ãâááã , ãçàìå ìåçì ãçà

úáùì ,íéáø ïåùì äøåúä äáúë ïëìå ,ãéçé ïåùì äáúë úáùá óéìçäì êéøö ïéàù íééìòðá ìáà .  
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øéòäì äàøð , äéøà øåâáã á÷ò úùøôãåáëì íäù íéùåáìî øàùì íéìòðî ïéá ÷ìçì äáøä êéøàä ,
àùî''÷æð òåðîì ÷ø íééìòðî ë ,íééìòðî óéìçäì êéøö ïéà úáùáù äî áèéä øàåáîäæ éôìå.  

  

èéìù ñéåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  

ìù øåöé÷áã ïééöì äàøð'' äøåâç óàù áúë ä ìãðñååéî åì äéäé òáåëåúáùì úãç , àìôá áúë ïëå
úáùì íéãçåéî íéìòðî åì äéäéù õòåé , êéøö ïéàù íéìòô áøä éøáã úà àéáäù øçà íééçä óëá ïëå

íéìòð óéìçäì ,íéìòðî óà óéìçäì úåãéñç úãî åäéî áúë.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

éîìùåøéä ìò íéìùåøé áåèä ïééöì ùé , íäøáà ïâîá áúë ïîéññø'' áøàä íùá áúë'' äî ìë óéìçéã é
÷åìç åìéôà åì ùéù ,à''óéìçäì ùé íéìòðîä íâã òîùî ë ,éîìùåøéá ïë òîùî àì äøåàëìå , êà

äéçøåà åàìã áúë éîìùåøéäã øîåì ùé ,îâá åðéöîãëå ïë úåùòì ïåâä ìáà 'ë÷ úáù'' è íãà øåëîéù
íééìòðî ç÷éå åì ùéù äî ìë ,áåùç ãâá íééìòðîã ïðéæçàåä  ,à'' íéìòðî úáùá óéìçäì ïéðò ùé ë

ïë íéâäåð äáøäå.  
  

íòôä ãåò êøáì êéøö íàä óñåî ììôúäì êéøöù çëùù ùãåç ùàøá úåòèá åúéìè èùôù éî?  

 äøåú úòãä íùá íúàáäù äîùøäîì''øåà í''ç ïîéñ ç ' øåáñ äéäù úåòèá úéìèä èùô íà  ÷ôúñðù
ôú ãåò ùéù óëéú øëæðå äìôúä äøîâð øáëùåéðôì óñåî úìé , ìò íòôä ãåò êøáì êéøö íàä

úéìèä.  
  

äøä''èéìù ãìòôðæéåå äãåäé íäøáà â'' àø íéìùåøé''çîå íééç úøàôú úáéùéá î''çáèîá úåøùë ñ  

 èðìåùè ìù äøéã÷ä øñåä úåòèáù éîù äøæç éðéãá úáù úåëìäì äîåã äæù øùôàã øéòäì äàøð
 øúåî úåèéù äîë éôìù ÷øîä àìå úáù ìéìáäøéëì èðìåùèä øéæçäì.  
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