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אגדה ובקיאות

"ויעש כן אהרן... כאשר ציוה ד' את משה" (ח, ג)

"להגיד שבחו של אהרן שלא שינה" (רש"י)
ישנה  הכהן  שאהרן  אמינא  הווה  יש  האם  זועקת:  השאלה 
בקיומו  קושי  שום  שאין  בדבר  בפרט  השי"ת?  מציווי  במשהו 

כלשונו וככתבו?
של  המסור  מוועדי  לאחד  זצ"ל  מקלם  הסבא  שכותב  במכתב 
דוקא  נבחן  אינו  האדם  הדברים,  הן  שהן  מבאר,  הוא  תלמידיו 
לעשות  לאדם  קל  לפעמים  אדרבה,  ועצומים,  גדולים  במעשים 
מבצעים גדולים, לעסוק בהצלת נפשות וכד', המבחן האמיתי הוא 

בדברים הקטנים, האם האדם עושה אותם כפי שצריך.
כבחמורה"  קלה  במצוה  זהיר  "הוי  פ"ב)  (אבות  ז"ל  אמרם  זה 
כי הצדיקים האמיתיים עושים עסק ממצוה קלה שבקלות כאילו 
ומצות  אבינו  באברהם  נתבונן  הבה  שבחמורות.  חמורה  היתה 
הכנסת אורחים שעשה, שכה הפליגו חז"ל בגדלותה, איזה מעשה 
בימי  מתרוצצים  ובנו,  ואשתו  הוא  ערבים,  שלשה  באו  זה?  היה 
חולי ומכאוב, לשחוט, לבשל, לאפות ברמה גבוהה, כאילו נכנסו 

למעונו גדולי הדור.
זהו שבחו של אהרן שהיו לו עינים לראות, שפעולה קטנה כזו 
של הטיית הפתילות היתה אצלו עסק כאילו נכנס לפני ולפנים. 
למה? כי מבטו היה - "כאשר ציוה ד' את משה", ולכן "לא שינה" - 

היינו, כאילו עושה עכשיו את העבודה הגדולה ביותר.
תמיד,  לכם  אומר  שאני  מה  תבינו  בזה  זצ"ל:  הסבא  מסיים 
ויתקנו  יכינו  רק  אם  צעירים,  בחורים  אפילו  מתפללים  שעשרה 
העיר  בווילנא,  מנינים  מאות  לכמה  הם  שווים  לתפילתם,  עצמם 
לעשות  עומדים  מה  פשוטה  והבנה  הכנה  שכן  לאלקים.  הגדולה 
מרוממות את המעשה לאין ערוך.      (חכמה ומוסר ח"ב עמ' תלא)

"בחודש הראשון" (ט, א)

"פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר למדת שאין 
מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא 

גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר 
לא הקריבו אלא פסח זה בלבד" (רש"י)

־צריך ביאור, מהו הרווח בזה שהעמדנו את הפרשה באיחור כל
שהו, הלא סוף סוף שתי הפרשיות ילמדו על ידינו והגנות תתגלה, 

אם לא בתחילה אז קצת לאחר מכן, מהו הרווח בזה?

היה הגה"צ רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל משגיח ישיבת מיר מבאר 
אם  שגם  הבריות,  בכבוד  התורה  דקדקה  כמה  עד  נלמד  שמזה 
צריך לכתוב גנות, צריך להשתדל להקטין אותו ולדחות אותו, גם 
אם הדחיה קטנה בכחוט השערה כבר דבר גדול הוא, שהרי טבעו 
של אדם הוא שככל שקרוב הוא לתחילת הספר, הוא לומד אותו 
יותר בעיון, ולכן דוחה התורה ומאחרת מעט כתיבת פרשה זו כדי 

לשמור ככל שניתן על כבוד ישראל ולא לדבר בגנותן.
סיפר הרה"צ רבי שלמה הופמן זצ"ל: "כשהיה הגאון רבי אהרון 
אלמנת  חמותו,  בבית  מתאכסן  היה  מחו"ל  מגיע  זצ"ל  קוטלר 

־הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, והיו מקבלים את פניו גדולי ונ
קיי הדעת שבירושלים כדי להיוועץ עמו ולשוחח בדברי תורה".

בדמותה  קוטלר  הרב  הבחין  פנים,  בקבלת  הפעמים  "באחת 
של בעלת הבית - חמותו כשהיא שולחת מבטים חטופים לתוך 

־החדר. ואז הבחין שטרם נגעה יד המשתפים בעוגיות ומיני המא
הנוכחים  את  הרב  מיד  שאל  השולחן.  אל  הרבנית  שהגישה  פה 
כתפיים,  במשיכת  הרבנים  נענו  מה?'  דבר  טועמים  אינכם  'מדוע 
ואחד תהה בקול נמוך: 'דאס איז וינברג'ס?' (-האם זו תוצרת של 
מאפיית וינברג, שהיא הכשרות היותר מהודרת בעת ההיא), הגיב 
וינברג')  לא  וינברג,  ('כן  וינברג'  נישט   - וינברג  'יא  קוטלר:  הרב 
שאר  גם  בירכו  וכמובן  ואכל.  בירך  המזונות,  מן  לידו  נטל  ותיכף 

האורחים".
ר'  המשיך  במקום"  נשארתי  אני  ורק  האסיפה  "כשנתפזרה 
אהבה  ותוכחת  תרעומת  בנימת  זצ"ל  הגאון  אלי  "פנה  שלמה, 
ואמר לי: 'הא לך סוגיית שיקול הדעת - על ספק ספיקא של מנהג, 
חומרא מדרבנן מקפידים ומחמירים, אבל על ודאי דאוריתא של 
הונאת וצער אלמנה אשת חבר ועוד איסורים, מדלגים בלא לשים 

לב...".                                              (דעת תורה - לתתך עליון)

"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" (ט', כג)

"קסבר רבי יוסי: סותר על מנת לבנות במקומו - הוי סותר, 
ליה  אמר  סותר.  הוי  לא   - במקומו  שלא  לבנות  מנת  על 
סותר  והתם  ממשכן  להו  ילפינן  מלאכות  כל  מכדי,  רבה: 
התם,  שאני  ליה:  אמר  הוא!  במקומו  שלא  לבנות  מנת  על 
כיון דכתיב 'על פי ה' יחנו' - כסותר על מנת לבנות במקומו 

דמי" (שבת לא:)

המשגיח דסלבדוקא רבי משה טיקוצ'ינסקי הביא מפי רבו רבי 
אברהם גרודז'ינסקי (בספר בעקבות משה):

כדי להתחייב בשבת צריך לעשות 'מלאכה חשובה', כפי שעשו 

אגישמקע ווארט
                        גליון שנ"ח פרשת בהעלותך י"א אייר תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |   ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו

לע"נ רבי שמשון ב"ר שלמה חיים זצ"ל נלב"ע י"ז סיון תשל"ז. ת.נ.צ.ב.ה.



בו  אין  במקומו,  שלא  לבנות  מנת  על  סותר  המשכן.  במלאכת 
חשיבות של מלאכה, כי מלאכת הסותר שהיתה במשכן נעשתה 
על מנת לבנות באותו מקום. לפיכך צריכה הגמרא לבאר טעמו 
של דבר, מדוע הסתירה שהיתה במשכן נחשבת כעל מנת לבנות 

במקומו, זאת כיוון שנאמר "על פי ה' יחנו".
אחד  במקום  חשיבות  כל  לישראל  היתה  שלא  הדבר,  ביאור 
או  ב'אילים'  חונים  הם  אם  להם  היא  ואחת  אחר,  ממקום  יותר 
וגם  התכלית  היה  ב'אילים'  הבנין  לא  כן,  כי  הנה  ב'מרה'.  חונים 
לא הבנין ב'מרה', אלא כל תכליתם היתה לחנות על פי ה'. נמצא 
שאצלם חשיבות והגדרת המקום היא - מקום אשר בו חונים על 

פי ה'.
לפיכך, כאשר בונים במקום מסוים, הרי זה כאילו בנו במקום 
הראשון, כי לדידם אין כל משמעות והבדל בין מקום זה למקום 

אחר, ובשניהם היו חונים על פי ה' ללא כל שיקול וטעם נוסף.
(בעקבות משה)

"עשה לך שתי חצוצרות כסף" (י, ב)

בדברי המדרש הראה הגה"צ רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל משגיח 
בעבודת  האדם  הצלחת  לכל  גורלית  גדולה  ידיעה  מיר  ישיבת 
השם. שכשהאדם מביט על היצר הרע שעמל להכשילו ולשרשו 
לגמרי מעבודת השם עלול הוא להתקף חרדה איך יוכל לנצחו? 
אולם בחז"ל מבואר שתפקיד האדם רק לסתת ולשפשף את לב 
לנצחו  להצליח  דשמיא  סייעתא  עליו  משפיע  הקב"ה  ואז  האבן 

לגמרי. 
חז"ל דורשים על הפסוק (שיר השירים א, נח) "צרור המור דודי 
שליקטו  מי  כל  הזה  המור  מה  אבינו,  באברהם  קרייה  פתח  לי... 
ידיו מתמרמרות כך אברהם אבינו ממרר ומסגף עצמו ביסורים". 
הגדרת עבודתו שלא אברהם אבינו שהיה תמיד בביקורת עצמית 

לעקור ולשרש רצונות פסולים, וכך הגיעה למדרגתו המרוממת.

כמה דורשים מהאדם? כל אחד לפי כוחותיו, אך עיקר העיקרים 
שיהיה מורגש מכל הנהגתו שהוא מכין את עצמו. ציור חי לזה צייר 
המשגיח ממאורע שארע באותה תקופה, שמלך פולין ביקר בכמה 
המשגיח  אמר  מיר.  הישיבה:  בעיירת  גם  ביקר  וביניהם  עיירות, 
הרחובות  את  ציפו  לא  במיר  שכאן  רואים  הינכם  לתלמידים: 
בכסף וזהב ואריגי משי, אלא סיקלו את האבנים מהדרכים וניקו 
היטב את השוק מליכלול, כל מי שעבר ראה שעמלים כאן מאד 
לקראת ביקור המלך, האם יש הוה אמינא שהמלך יכעס על שלא 
קיבלו אותו כאן כמו בעיר הבירה?! עיקר רצונו הוא לראות האם 

התכוננו לקראת בואו לפי ערך העיירה הקטנה.
זהו תפקידנו, לעסוק כל הזמן בסיתות האבן, ולמרות שהאבן 
גדולה והסיתות עצמו לא ישבור את האבן לגמרי, אך כשמסתתים, 
לכובשו  דשמיא  סיעתא  יש  כך  ויותר  יותר  שמסתתים  וככל 
לגמרי.                                     (מאמרי המשגיח רבינו ירוחם)

"ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה... ותשקע 
בערה  כי  תבערה  ההוא  המקום  שם  האש. ויקרא 

בם אש ה'" (יא, א-ג)

יש להתבונן מדוע נבחרה דווקא מיתה משונה זו להענישם על 
חטאם? ומה טעם "ותשקע האש" - "שקעה במקומה בארץ" כפי 

שפירש רש"י; מהי המדה כנגד מדה בעונש זה?
פירש האלשיך הק':

העם התאוננו על ה' ועל תורתו, והם הצדיקו את טענתם למרד 
זה באומרם כי התורה הקדושה היא אלוקית רוחנית, ובשל כך אין 

היא מתאימה לבעלי גוף ואינה יכולה להידבק עם גוף חומרי.
את  מזככת  שהתורה  הבינו  לא  כי  בידם,  היתה  טעות  אמנם 
לרוחני.  הופך  הגשמי  שהחומר  עד  אותו  ומטהרת  הגוף  כוחות 
וכפי שאמרו חז"ל (חגיגה כז.): "תלמידי חכמים שכל גופן אש", 
כל  כט) "הלא  כג,  כנאמר (ירמיהו  לאש,  נמשלה  שהתורה  והיינו 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

מי  עליהם  הזה  לטהרם  להם  תעשה  "וכה   
חטאת  והעבירו תער על כל בשרם" (ח', ז')

כמבואר  היה,  שבת  זה  יום  דהנה  בזה,  תמהו  האחרונים 
בשבת פז: דאותו יום [של הקמת המשכן] נטל עשר עטרות, 
היום  דבאותו  בספרי  ואיתא  וכו',  בראשית  למעשה  ראשון 
[שמיני למילואים] כלו הקמותיו וראש חדש ניסן היה, בשני 
גלחו,  ובשביעי  ראשונה,  הזיה  הזו  בשלישי  הפרה,  נשרפה 
הלויים  שגילוח  נמצא  פ"א]  [פ"ז  נשא  פרשת  ברש"י  והובא 
השבת,  את  גילוח  מצות  דחתה  היאך  וקשה  היה,  בשבת 

וצ"ת.
ובחת"ס כתב בזה ישוב נפלא וז"ל, בפ' המצניע [שבת צד:] 
שערות,  ב'  הזוג  פי  כמלא  הוא  שבת  גילוח  דשיעור  מבואר 
וא"כ צריך שיטול כשיעור שינטל בזוג, ובפרק יוצא דופן [נדה 
נב:] במתני' פרש"י [ד"ה שיהו] דשיעור קריצת צפורן [שהוא 
שיעור שער לקיום מצות גילוח] הוא פחות משיעור פי הזוג, 
קריצת  כדי  עד  שבת  בערב  הלויים  גילחו  שכבר  י"ל  וא"כ 

צפורן, ושוב אינו חייב על גילוחו בשבת, ובשבת קיימו מצות 
גילוח בשיור השערות שהיו כקריצת הצפורן, עכ"ד החת"ס.

שאמרו  דמה  מובן,  שום  לדבריו  אין  ריהטא  לפום  והנה 
דשיעור מלאכת גוזז הוא כדי שינטל בזוג, מיירי בשיעור מספר 
גודל  בשיעור  מיירי  לא  אך  שערות,  ב'  מנין  שהוא  השערות 
השער, ומנין לנו דשיעור שער האמור בשבת שאני משיעור 
שכתב  אזיל,  לטעמיה  החת"ס  אכן  מקום,  בכל  האמור  שער 
דאיתמר  דכיון  גרסינן]  [ד"ה  קנ"ס  סי'  או"ח  חת"ס  בשו"ת 
הלכתא בשבת בלשון שינטל פי הזוג אף שיעור גודל השער 

בכלל דבפחות משיעור גודל זה לא מיקרי חילול שבת.
בנדה  דהנה  רברבי,  באשלי  תליין  החת"ס  דברי  עיקר  אכן 
שם נחלקו בשיעור שער האמור בכל מקום, אם הוא כדי לכוף 
בזוג,  שינטל  כדי  או  בציפורן,  לקרוץ  כדי  או  לעיקרן,  ראשן 
ומסיק דהלכה כדברי כולם להחמיר, וא"כ למ"ד דשיעור שער 
הוא כדי שינטל בזוג, א"כ שיעור גילוח הלויים שוה לשיעור 
כדברי  ליישב  אין  לדידיה  וא"כ  גוזז,  במלאכת  האמור  שער 
החת"ס שלא הניחו שיעור זה בשבת דע"כ הניחוהו כדי לקיים 

מצות גילוח, ושוב צ"ע היאך גילחו בשבת..
                                  (חבצלת השרון)



הדבק  כל  כך  אש,  נעשה  בו  שנותנים  מה  אש  מה  כאש",  דברי 
בתורה נעשה אש. והיינו שהתורה מזככת ומזקקת את החומר.

לפיכך נענשו מדה כנגד מדה - "ותבער בם אש ה'", והיינו, בגלל 
שהם מאסו מלהידבק בתורה שהיא 'אש', לכן תאכלם האש.

וכנגד טענתם שאין האש הרוחנית יכולה להידבק בחומר, לכן 
חומר  לך  אין  שהנה  ויבושו,  יראו  למען  במקומה,  האש  שקעה 
עכור יותר מהאדמה ועם כל זאת תשקע האש בה ותסבלנה, קל 

וחומר לגוף האדם שהוא זך הרבה יותר מן האדמה.
לפי  מוכן  מקום  שהוא  היינו  גורם,  שהמקום  יטענו  שלא  וכדי 
תבערה",  ההוא  המקום  שם  "ויקרא   - לכן  לאש,  להתחבר  טבעו 
היה  ולא  האש,  שם  נטמנה  פרטית  ובהשגחה  שבמקרה  להורות 

המקום מוכן לכך קודם לכן.                              (האלשיך הק')

"ויהי העם כמתאוננים רע באוזני ה' ותבער בם אש 
ה' ותאכל בקצה המחנה והאספסוף אשר בקרבו 
התאו תאווה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי 

יאכילנו בשר ועתה נפשנו יבשה אין כל" (יא, א)

"אמר כמתאוננים כי היו מדברים במר נפשם כאשר 
יעשו הכואבים והיה רע בעיני ה' שהיה להם ללכת אחריו 
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טוב אשר נתן להם" (רמב"ן)

פוניבז'  ישיבת  משגיח  זצ"ל  פרידלנדר  חיים  רבי  הגה"צ  היה 
אומר, הרמב"ן בדבריו מגלה לנו איך הגיעו לירידה כה גדולה, לפי 

־ערכם. תחילת חטאם היה, כששאלו שאלות, כמו "איך נחיה במ
דבר?", אז היו עדיין רק בגדר "כמתאוננים", לא ממש "מתאוננים", 
שאלתם  צורת  שמתוך  אלא  במפורש,  טענות  טענו  לא  הם  שכן 
כחוסר  הובנה  שאלתם  כלומר,  "כמתאוננים",  שהיו  היה  ניכר 
שהמקור  חשש  יש  אם  אבל  ומעמדם,  במצבם  ובטחון  שמחה 
"כמתאוננים",  כבר  זה  היה  ושמחה  בטחון  מחוסר  נובע  לשאלה 
אבל בכך פתחו סדק ליצר הרע ומכאן ואילך החלה התדרדרותם, 
עד שלא היו רק כמתאוננים, אלא "וישובו ויבכו גם בני ישראל", 

־זה מה שכותב הרמב"ן: "כי היה חטאם הראשון להתרעם על חס
רון הנאותיהם במדבר וישבו עוד לעשות כענין ההוא ולא לקחו 
מוסר על אש השם שבערה בם", היכן ניתנה דריסת הרגל ליצה"ר, 

ע"י שהיו "כמתאוננים".
יסוד גדול נשנה כאן, אדם צריך להזהר ולהשמר, כשהוא עדיין 
רחוק מהחטא שלא לפתוח פתח ליצר  הרע, כשהוא יכול עדיין 
להבחין באפסיות היצר ושקריו שכולו דמיונות בלבד, אולם אחרי 

־שנותן לעצמו דריסת רגל ולו קטנה, כאן הוא כבר בסכנת התד
רדרות, שככל שיכנס לחטא לא יהיה מסוגל להרגיש את השקר 
והכזב הטמון בפיתוי היצר ובדמיונותיו, יוצא שהוא עצמו בפתח 
ע"י  לכך  והסיוע  העזרה  את  לו  ומגיש  היצר  את  מחזק  שנותן, 
את  ומוביל  ממשות  של  דברים  ושקריו  העוה"ז  בתאות  שרואה 
יצרו לרדת באופן שיהיה קשה שבתעיים להתמודדות. (שפתי חיים)
נפלאות מסופר על עבודת הקודש של הגאון רבי דוד פוברסקי 
זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' בהתייחסו ליצה"ר כאויב אמיתי ולא נתן 
לו שום דריסת רגל, מסופר שעוד בלומדו בישיבת מיר באירופה 

־הטיף פעם המשגיח רבי ירוחם מוסר לאחד הבחורים שלא הת
נהג כפי שציפה ממנו וכאשר נשאל על ידו למה אינו מעיר לר' 
דוד באותו ענין ענה: "כיצד יכול אני להטיף לו מוסר, כאשר גם 

יצה"ר פוחד ממנו?"
בבחרותו, קיבל על עצמו לא לכסות את כל גופו בשמיכה, אלא 

תמיד להשאיר יד אחת בחוץ, כך שיהיה לו קל יותר לקום בבוקר, 
חימום  היה  לא  כאשר  באירופה  הכפור  בלילות  גם  כך  נהג  הוא 
בבתים ושמר על מנהגו זה עד שנותיו האחרונות, אלו היו הדרכים 

בהן נלחם ביצר הרע. 
כידוע, היה רבי דוד פותח את סדר יומו בישיבה בשעה שלש 
בשני  מלווה  היה  כבר  כאשר  המאוחרות  בשנותיו  בוקר,  לפנות 
וגשום,  קר  בלילה  בבוקר,  השכם  לישיבה  הלך  כאשר  בחורים, 
כבר  אליו  בא  "האלטער"  שהזקן  הבחורים  לאחד  בדרך  אמר 
מתכוין,  הוא  זקן  לאיזה  אותו  ושאל  נדהם,  הבחור  בוקר.  באותו 
זקן  "המלך  דוד:  רבי  ענה  מסלבודקא,  או  מקלם  האלטער  האם 
וכסיל", העיז הבחור ושאל: "ומה רצה הזקן מראש הישיבה?" ענה 
רבי דוד, שהוא ניסה לפתות אותו להשאר בבית עוד חמש - עשר 
דקות. הבחור העיז שנית ושאל "ומה ענה לו ראש הישיבה", ענה 
על  רק  זהו  היצה"ר,  עם  המאבק  שכל  לדעת,  "עליך  דוד:  רבי  לו 
חמש הדקות הראשונות, אם ויתרת לו על דקות אלו הפסדת את 

כל המערכה", המשיך רבי דוד ואמר: "אני גרשתי אותו מיד".
נאמר  חורפי,  בבוקר  השכם  לישיבה  ללכת  כשעמד  אחד  יום 
לו שאין חשמל בישיבה וגם חשוך שם וקר, אולם הוא התעקש 
ללכת. כשנשאל מה יוכל לעשות שם בחושך ובקור, ענה, שיתכן 
שלא יוכל לעשות הרבה, אולם אם לא ילך לישיבה היום, יהיה לו 
קשה לקום מוקדם למחרת בבוקר ובימים הבאים, ולתת ליצה"ר 

פתח ואחיזה כל שהיא, איננו מסכים.
(שפתי חיים - לתתך עליון)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: האם יש איסור גזל לקחת בביהמ"ד חומש לקריאת 
התורה שילד תפס ומכירו שלא יקשיב בקריאת התורה ורק 

ישחק בחוץ בשעת קריאת התורה?
תשובה: מותר.. 

שאלה: הלומד בגמרא ששייך לבית המדרש והתחיל לכתוב 
חידושים בצד ופתאום נזכר שהגמרא איננה שלו, האם חייב 

לשלם להם (לקנות גמרא חדשה)?
תשובה: לא.

אינה  שהגמרא  החידוש  כתיבת  באמצע  נזכר  ואם  שאלה: 
שלו, האם יגמור לכתוב, כי חצי חידוש הוא הגרוע מהכל?

תשובה: אולי.

שאלה: מעשה באחד שנסע במונית משדה התעופה והבחין 
בנהג שאינו ישר, וכשהגיע ליעדו לקח את התיק ואמר לנהג 
שיעלה  עד  מעט  לו  שימתין  ומבקש  הארנק  לו  שנפל  הגוי 
לביתו ויקח פנס כדי לחפש את הארנק כי ברכב היה חושך. 
הרכב,  בתוך  נמצא  שהארנק  בחשבו  הנהג  ברח  ובינתיים 
דמי  מתשלום  נפטר  והנוסע  נברא,  ולא  היה  לא  האמת  ולפי 
שהנהג  או  בטעות  כמחילה  דהוי  גזל  על  עבר  האם  הנסיעה. 

אשם בעצמו על שברח בחשבו שירוויח עי"ז?
תשובה: הוא וויתר מעצמו מכבר.

(שאלת רב)



בין שבילי המוסר  
"ויהי בנסוע הארון" (י, לה)

פרשת "ויהי בנסוע הארון" נעתקה ממקומה ונשתלה כאן (במדבר י, לה) 
כדי להפסיק ולחצוץ בין פורענות לפורענות (שבת קטז ע"א), בין פורענות 
"ויסעו מהר ה'" לפורענות המתאוננים. ומה היא פורענות "ויסעו מהר ה'" 
כתבו בתוספות בשם המדרש שנסעו מהר ה' "דרך שלשת ימים", כתינוק 
הבורח מבית הספר שבורח לו והלך לו, כך היו בורחים מהר סיני דרך שלושת 
ימים, לפי שלמדו הרבה תורה בסיני. ומשמע מדברי התוספות, שהתביעה 
היתה מדוע התרחקו כל כך, "דרך שלשת ימים", והרמב"ן (במדבר י, לה) 
כתב בשם המדרש שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר, 
אמרו: שמא ירבה ויתן לנו מצוות. וזהו: "ויסעו מהר ה'", שהיתה מחשבתם 
היה  זה  חטאם  אלמלא  ושמא  ה'".  "הר  שהוא  מפני  משם  עצמם  להסיע 

מכניסם לארץ מיד.
הים,  ביזת  באסוף  עסקו  סוף  מים  שבעלותם  השנוי,  על  העירו  וכבר 
בעל  שהסיען  כב),  טו,  (שמות  סוף"  מים  ישראל  את  משה  "ויסע  ונאמר: 

כרחם מפני הביזה (רש"י). וכאן נאמר: "ויסעו מהר ה'" מרצונם. 
ויש להבין, וכי נשאו רגליהם ויצאו למסע?

בשנה  אייר  כ'  ועד  סיון  חודש  מראש  תמימה,  כשנה  שם  ישבו  הלא 
שאחריה. וכל נסיעתם על פי ה', בהעלות הענן, וחייבים היו לצאת למסע. 
ומה  אחריו.  ללכת  היו  וחייבים  ימים,  שלושת  דרך  לפניהם  נסע  והענן 

התביעה עליהם?!
והיתה זו תביעה כה נוראה, שמחמתה לא זכו להכנס מיד לארץ - 

ומהעיכוב נסתבב חטא המרגלים, ונקבעה בכיה לדורות, ומתו במדבר, 
ואנו סובלים התוצאות עד היום!

ורואים, שגם כשדברים נקבעים במרום ונעשים בין כך, בשמים דנים איך 
אנו חושבים אודותם. האם שמחים או מצטערים, ששים או עצובים.

מתי עמדתי על כך? בסיביר, בתור לתבשיל הטריפה.
ואספר -

כשצבאות הגרמנים שעטו לפנים רוסיה בשלוש זרועות והמערך הצבאי 
הרוסי התמוטט, פשטה בהלה נוראה. גייסו חילות מילואים מכל הבא ליד. 
בישובים  אותנו  ופזרו  בסיביר,  שהינו  בו  המחנה  שומרי  את  גם  גייסו  כך 
מעבודת  שנפטרנו  שמחנו  אחד  מצד  חמורות.  תנועה  מגבלות  תוך  סביב 
הכפיה, מצד שני במחנה היו מזונותינו מובטחים, גם אם בצמצום. בכפרים 

צפויים היינו לחרפת רעב.
פעמיים בשבוע, בימי שני ורביעי, חילקו השלטונות אוכל לתושבים. כל 
לתוכו  הגירו  והמחלקים  דלי,  עמו  הביא  הארעיים,  התושבים  כולל  תושב, 
תפודים  פעם  עץ,  כבולי  קשים  צנונים  אלו  היו  פעם  היומי.  המצרך  את 

רקובים למחצה, הכל התקבל בברכה ועזר לשרוד עד לפעם הבאה.
הבוקר  מאשמורת  החלוד.  הדלי  עם  הגעתי  החלוקה  מימי  באחד 
השתרך התור, הייתי  מספר מאתיים ומשהו. התענינתי: מה מחלקים? ענו: 

תבשיל.
הלכתי לבדוק.

מה  ומהביל.  שחור  סמיך.  מרק  זה  היה  מנתו.  את  שקיבל  לאחד  פניתי 
הוא מכיל? הפקדתי את הדלי ביד זה שלפני, והלכתי לראות. כיון שבאתי 
בידים ריקות הניחו לי להתקדם. ראיתי את הדוד הענק, והמחלק משקיע 
הם  מה  נתזים.  ומעלים  נופלים  וגושים  שלפניו,  לכלי  ומגיר  המצקת  את 

גושים אלו, ירקות או בשרים?!
חשבתי: אלי זה מרק פיגולים. לא אטול ממנו.

ומיד עלתה מחשבה סותרת: אולי מרק ירקות מזין הוא, ומצבינו הגופני 
כה ירוד.

ושוב: ספקא דאורייתא לחומרא.
ומאידך גיסא: ספק פיקוח נפש, לקולא.

והתור מתקדם-
החלטתי לעשות מעשה, פניתי עם הדלי, וישבתי בצד. אם אפרוש כליל, 
דת,  מטעמי  אוכל  שאיני  יבינו  למזון?!  תור  עוזב  מי  חשד.  הדבר  יעורר 

ויתחיל אחרי מעקב. אבל כאן, בצד, לא יעורר הדבר תשומת לב.
עלה  המביל.  מהמרק  דעתי  להסיח  הייתי  חייב  והציק,  קרקר  הרעב 
במוחי פסוק מ"אשרי": "צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו". צדק 
הנהגות  הלא  הכיצד,  הדין.  משורת  לפנים  הוא  חסד  הדין,  שורת  לפי  הוא 

סותרות הן.
לא היו עמי ספרים, מזה שנים שלא ראיתי גמרא. אבל זכרתי שזו שאלת 
הגמרא במסכת ראש השנה (דף יז ע"ב) והיא עונה: בתחילה צדיק, ולבסוף, 

חסיד. מה ביאורם של דברים.
בתחילת  ברש"י  המובאים  המדרש  דברי  ידועים  הן  לעצמי:  וחשבתי 
ברא  אמר:  ולא  הארץ",  ואת  השמים  את  אלוקים  ברא  החומש: "בראשית 
העולם  שאין  וראה  הדין,  במידת  לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה  ה'. 
מתקיים, והקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין. והיינו דכתיב: "ביום 
עשות ה' אלקים ארץ ושמים" (בראשית ב, ד). ומה שייך אצל הקב"ה שחשב 

כך וחזר בו ועשה אחרת, הן "לא אדם הוא להנחם". (שמואל א טו, כט).
ע"ב)  יז  (ברכות  שאמרו  וכמו  הדין.  במדת  העומדים  שאשרי  אלא 
אבינו  ויעקב  החסד.  למידת  להזדקק  מבלי  בזרוע"  "נזונים  שהצדיקים 
למידת  אצטרך  שלא  כ)  כח,  (בראשית  לאלקים"  לי  ה'  "והיה  התחייב: 
דרכיו",  בכל  השם  "צדיק  וזהו:  הדין.  במידת  אעמוד  אלא  הרחמים 
מלכתחילה משביעים את האדם שיהיה צדיק (נדה ל ע"ב), ויוכל לעמוד 
בתביעות מידת הדין. ולבסוף, משאינו כן, אזי "וחסיד בכל מעשיו", מצרף 

מידת החסד כדי שיוכלו לזכות בדין - 
ובינתים התור הלך והתקדם, והכרוז מכריז: מספר מאה ושלושים, מאה 
וחמישים, מאה ושבעים, ואלו שאחרי פונים לעברי ודוחקים בי: "נו, קום, 
בכל  נאחז  ואני  לקריאתם,  ומצטרף  מקרקר  והרעב  בתור"  עמוד  הצטרף, 
כוחי בפסוק, להגות בו, לחדש בו, להסיח דעת מהתור. יהא אשר יהא, לא 

אתגאל בפיגולי נכרים. מה עוד ניתן לומר על הפסוק - 
מספר מאה ושמונים - 

"נו   - ואחד  שמונים  מאה   - לו"  קראו  כאן,  מקומו  הזה,  היהודי  "איפה  
בא כבר"!

"זהו" מודיע המחלק, "המרק נגמר!"
אנקת אכזבה בקהל, ואנקת הקלה כאן , בצד. "לפחות ישבת כל הזמן" 
אמרו המתפזרים בקנאה. בשבוע הבא יחלקו לאלו מנה כפולה. אולי לפת, 

אולי תפוחי אדמה.
ואז, בהברקה פתאומית, הבזיק במוחי פרוש חדש בפסוק -

הן נגזר עלי שלא אקבל את המנה. המרק נגמר לפני שהגעתי. וזהו: "צדיק 
השם בכל דרכיו", נגזר שבטני תהמה ברעב. אבל "וחסיד בכל מעשיו" איזה 
חסד עשה עמי, שבנוסף עמדתי בנסיון והחלטתי שבכל מקרה איני אוכל. 
עליו  מעלה  עשאה,  ולא  ונאנס  מצוה  לעשות  חישב  בגדר  ממש  זה  והרי 

הכתוב כאילו עשאה (קידושין מ ע"א)!
אבל  למסע.  ויצאו  שיקומו  נגזר  דרכיו"  בכל  ה'  נאמר - "צדיק  כאן,  אף 
בו  הנשגב  למקום  וגעגועים  לב  בכאב  בקושי,  באנחה,  יוצאים  היו  אילו 
קיבלו תורה ומצוות. וכמו שנפסק (שו"ע או"ח צ, יב) שאין לרוץ ביציאה 
מבית הכנסת. וכמו שמצינו (מדות פ"ב מ"ו) שאחד משערי המקדש הוא 
שער יכניה, שכשהגלהו נבוכדנצר נכנס להשתחוות ונטל רשות ויצא דרך 
אותו שער (רא"ש שם) להראות כמה קשה עליו הפרדה. אילו עשו כן, היו 

נכנסים לארץ מיד!
הבורח  כתינוק  בשמחה,  קל,  בלב  קלה,  ברגל  מישצאו  כן,  עשו  ומשלא 

מבית הספר - כמה גדולה ההקפדה!
"אונס  אמנם  זאת.  עושים  כיצד  השאלה  אנוסים,  ואף  כשחייבים  גם  כי 
רחמנא פטריה" (ב"ק כח, ב) אבל אם התכוון לעשותה ברצון, נענש עליה..
                                                (והגדת)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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 המנורה פני מול אל הנרות את בהעלותך"

 )ב, ח" (הנרות שבעת יאירו
 הכהן שעליה המנורה לפני הייתה שמעלה מכאן – בהעלותך"

 שלוש רק היה המנורה של גובהה הלא. )י"רש( "ומיטיב עומד
, ידו את בהרימו בנקל אליו להגיע יכול אדם שכל כך, אמות
 מלא" בעל משיב, ברם? במעלה צורך היה, אפוא, מה לשם

 על הציץ את נשא אשר הכהן באהרן מדובר הרי כאן –" העומר
 וכמו, הציץ מן ידיו להרים לו היה אסור הדין לפי ואשר, מצחו

 למדרגה אהרן היה זקוק ולכן), ב, ז תמיד( במשנה שאמרו
 מעל ידיו להרים מבלי המנורה את להיטיב שיוכל כדי, מיוחדת
 . לראשו

 )ת"מעש(
 

 )ב, ח" (הנרות את בהעלותך"
 .)י"רש( "מעליה עולה שלהבת שתהא"

 הדלקה" הרי, הכהן לאהרן נאמר הנרות הדלקת על שהציווי אף
 קדושה בעבודה לעסוק חייב ואחד אחד כל, כלומר". בזר כשרה

 . שבשמים לאביהם וקירובן ישראל נשמות' הדלקת' של זו
", מאליה עולה שלהבת שתהא עד" להיות צריכה זו' הדלקה'ו

 עוד להזדקק מבלי, עצמו בכוחות' ידלק' 'נר'שה עד היינו
 '. המדליק' של להשפעתו

 )317 'עמ, ב כרך שיחות-ליקוטי(
 

 )ג, ח" (ןאהר כן ויעש"
, בניו שני מתו כאשר, המשכן חנוכת של הראשון ביום אפילו

), איכה מדרש( אבל הוא כאשר נרות להדליק הוא הנהוג מן ולא
 כי אף, אחר לידי הנרות הדלקת את ןאהר מסר לא זאת בכל

 והוכיח הנרות את העלה עצמו הוא אלא, בזר כשרה הדלקה
 דין הוא מקבל אם כי, אסונו עקב שינוי שום בו חל שלא בזה

  ...מאהבה שמים
 )משה תורת(

 

 )ג, ח" (ןאהר כן ויעש"
 להוראות פנימית התנגדות מעין בו שיש אדם של טבעו

 גדול שאדם ככל. אחר אדם ידי על מגבוה עליו המונחתות
 שיקול פי על נעשים שמעשיו להראות הוא משתדל, יותר

 אם, ייפגע שכבודו לאדם נדמה לפעמים. שלו והבנתו דעתו
 או שיתקנה מבלי, ודקדוקיה לפרטיה מגבוה הוראה יקיים אכן

 בכל אלא, כך בגדולים רק לא. האישי מסגנונו משהו בה יוסיף
 הם שלגביו במקום דווקא דברים עושים רבים אדם בני. אדם

 גדול יצרו – מחברו הגדול כל"ו. כן לעשות שלא נקראים
 סמל, הכהן אהרן". שינה שלא – אהרן של שבחו" כן על". הימנו

 העלאת לגבי ההוראות כל את משה מפי שמע, והענווה השלום
 ". לו שהורו כפי בדיוק ועשה, במנורה האור

 ). שבת לקראת(
 

 )ג, ח" (ןאהר כן ויעש"
 . "שינה שלא אהרן של שיבחו מגיד" י"רש מסביר

 ?שינה לא ןשאהר זה שבח איזהו: שאלו רבים
 ואינה, מאוד עד הוא דורסני" ההרגל" של שכוחו לך לומר אלא

הנחות התפילין לאחר ל הראשונה בפעם תפילין הנחת דומה
  מספר שנים.

 מפותחת הכי שהמחלקה: הצדיקים אחד פעם אמר לחינם ולא
 לאנשים המיועדת" הקפואים מחלקת" היא העליון בעולם
 , התלהבות שום וללא מקפיא בקור' ה את שעבדו

 באותה המצווה את קיים שתמיד ןאהר של מעלתו הייתה וזו
 ". קודש שלהבת"
 

 יצוה מה ואשמעה עמדו משה הםיאל ויאמר"
 )ח, ט" (לכם' ה

 אלא? כך לומר אדם מכל לעניו מתאימה זו לשון אין לכאורה
 להם אמר כך. משה של ותנותווענ גודל ללמוד יש מזה, אדרבה

 ואשמעה, עמדי שתעמדו ובזכותכם בכוחכם, בגללכם, עמדו
 כל לי אין, לבדי אותי ותשאירו מפה תלכו אם כי'. ה יצוה מה

 . לכם' ה יצוה מה לשמוע זכות
 )ב"תרל סיון ז"י - ב"תקס ע"זי רליןאמק אהרן רבי ק"הרה(
 

 )ד, יא" (בקרבו אשר והאספסוף"
 של טיפוס. אסיפות בעלי אלו" אספסוף"ה: חריף אייזל' ר אמר

 מכנסים. באסיפות אלא אינו וכוחם פעולותיהם שכל, עסקנים
  ...ישיבות ומושיבים כינוסים

 

 )ה, יא" (חנם... הדגה את זכרנו"
 כרוןיהזש כתב') ה פרק הבחינה שער" (הלבבות חובת" בספר

, להתקיים יכול העולם היה לא ויבלעד כי, ה"הקב מטובות אחד
 בשאר וגם, יצא איך יודע היה לא זה של בפתחו נכנס הוא אםו

 זוכר, זה דבר אחד פעם אוכל שאם, ובמשתה במאכל דברים
 מה יזכור' ב פעם לאכול כשירצה כדי במאכל שהיה הפעם

 .זה במאכל טעם
, כלומר", חנם במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו" שאמרו וזה

 .עכשיו דגים לנו שאין, הוא בחנם בדגה עכשיו הזכרון
 

 חמישה ולא יומיים ולא תאכלון אחד יום לא"
 עד יום עשרים ולא ימים עשרה ולא ימים
 כי יען ...מאפכם יצא אשר עד ימים חודש

 )כ-יט, יא" (’ה את מאסתם
 הבשר ריח את אפילו לסבול תוכלו שלא מאפכם יצא אשר עד
 השמים מן שהכל שתדעו כדי. מיתה לידי שתבואו עד

 על ותמותו, בבשר נפשכם קצה ולבסוף, בבשר כ"כ שחשקתם
 . בכבודי ופגעתם בי נפשכם שקצה
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 ימים ועשרה, ויומיים אחד יום של זה גבול הכתוב שקבע וזה
 ביום שימותו שיש. מיתתם לאופן רמז וחודש, יום ועשרים

 ויש. יום בעשרים ויש ימים בעשרה ויש ימים בשני ויש אחד
 וזה, הראשון ביום מיד ימותו שביניהם שהרשעים. בחודש
 . ימים כמה עוד יחיו כ"כ רשעים שאינם

, כ"כ רשעים היו שלא, שבהם שהכשרים, להיפך אומרים ויש
 . מותו ויבקש מיטתוב ימים הרבה יתענה והרשע. מיד ימותו

 

 האשה אודות על במשה ואהרן מרים ותדבר"
 עניו משה והאיש... לקח אשר הכושית
 )ג-א, יב..." (מאוד
 משה של ענוותנותו ענין את התורה הסמיכה מדוע: השאלה

 ?משה נגד ןואהר מרים של דבריהם לתוך
 אם, אומרים ל"חז: כך) סופר החתם בן" (סופר כתב"ה משיב
, מקומו את וממלאים אותו יורשים אינם שצאצאיו אדם ראית
. ב. הוגנת שאינה אשה נשא. א: סיבות 2-מ אחתמ הדבר נובע
 . הציבור על משתרר הוא

 מת משה"ש במחנה התנבאו ומידד שאלדד אחרי תמהה מרים
 שאחד משה זכה לא מדוע", לארץ י"בנ את מכניס ויהושע

 האשה אודות..." אלא זה אין? ישראל בהנהגת אותו יירש מבניו
 ואם !הוגנת שאינה אשה נשא הוא" = לקח אשר הכושית

 בגלל זה דרכו ממשיך בן לו שיהיה זכה לא משה אולי, תאמר
 מוסיף זה על? הציבור על משתרר שהוא - השניה הסיבה
 פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה והאיש: "הכתוב

 הסיבה ולכן. הציבור עם בשררה נהג שהוא לא ייתכן=  "האדמה
 אשה - הראשונה סיבהה היא רק ממשיכו להיות זכה לא שבנו

 . הוגנת שאינה
 

 על אשר האדם מכל מאוד ענו משה והאיש"
 ) ג, יב" (האדמה פני

-שהקדוש, וראה צא: מסלנט ליפקין ישראל רבי כך על העיר
 עניו" שהיה, רבינו משה על כאן מעיד ובעצמו בכבודו הוא-ברוך

 בכל כמותו מצינו שלא, מופלג כינוי -" האדם מכל מאוד
 ימיו בערוב נאמרו לא אלה ודברים. אחר אדם שום על המקרא

; העם כמנהיג הענפה פעילותו של בעיצומה אלא, משה של
 שעה אותה נכונו מנהיגות שנות ושמונה שלושים עוד שהרי

 ציון הוא-ברוך-הקדוש מפי משה ששמע אחרי ואף. למשה
 הנעלה המדרגה זוהי. עיניו רמו ולא ליבו גבה לא - זה לשבח
 פני על אשר" אחר אדם שום זכה לא שכמותה, ענווה של ביותר

 ". האדמה
 

 על אשר האדם מכל דומא ענו משה והאיש"
 )ג, יב" (האדמה פני

 דומא: "אומראיש יבנה  לויטס' ר): ד, ד( נאמר אבות בפרקי
 משה גדולת כן אם היא מה קשה זה ולפי", רוח שפל הוי דומא

 ענו משה והאיש" לומר וצריך? אחד" דומא" רק אלא שאינו
 ומשה, דומא פעמיים להיות צריך אדם שכל", האדם מכל דומא
  …דומא פעמים שלש דהיינו אדם מכל נוסף" דומא" היה

 )דניאל פניני(
 

 על אשר, האדם מכל דומא עניו משה והאיש"
 )ג, יב" (האדמה פני

 בה ןיחנש כפי, הענווה למידת להגיע יכול, הפשוט האדם גם
 הטובות המידות את", אדם מכל" ללמוד ויש - נוירב משה

 האדמה עובדי" האדמה פני על אשר" ומהאנשים. בהם שימצא
 . אמיתית ענווה המחוננים - והתמימים הפשוטים

 

 )ז,יב" (הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא"
 של בדרך רבים לדברים להגיע יכול היה רבינו שמשה פי-על-אף

 בכל" זאת-בכל, בבית דבר כל לראות שיכול בית-כבן, הבנה
 . פשוטה אמונה מתוך ’ה את עבד הוא -" הוא נאמן ביתי

 )ממעזריטש המגיד(
 

 )ט, יב" (וילך בם' ה אף ויחר"
" וילך(" והלך נגוז מהרה ועד להתקיים האריך לא האף-חרון

 - זעמו וכמה: "חכמינו שאמרו כפי") אף ויחר" על פואא מוסב
 ). ו ברכות( "רגע

 

 )יב, יב" (כמת תהי נא אל"
 ). מדרש( זר - משה, קרוב - אהרן ?נגעה את רואה מי

שלא יכל לראות את נגעה של  נוירב משה אצל לפרש יש למה
 שנעשה משעה, ברם? קרוב היה הוא גם והלא, זר בתור מרים
 . קרוב מלהיות חדל ,שמימי ,יםאלה-איש משה
-בעל אם הרי, דיין להיות פסול שקרוב פי-על-שאף הוא הדין
 . דיין להיות האב אפילו כשר" אבא עלי נאמן: "אומר הדין
 בכל משה עבדי כן לא: "מקודם הוא-ברוך-הקדוש שאמר וןמכי

 . קרוב בתור פסול עוד היה לא ממילא", הוא נאמן ביתי
 

 ימים שבעת למחנה מחוץ מרים סגריות"
 )טו, יב" (מרים אסףיה עד נסע לא והעם

 למשה שנתעכבה אחת שנה בשביל המקום לה חלק הכבוד זה"
 )י"רש" ('מרחוק אחותו ותתצב' שנאמר ליאור כשהושלך

 בעת למרים הכבוד הראה יתברך שהשם מה לכאורה תמוה
 היה לא חטאה לא אם וכי, שלה החטא ידי על השבא צרעת
 ?לה לחלוק שרוצה כבוד לה חולק
, יתברך השם לפני היא חביבה כך שכל להודיע שהוא נראה אבל
 וגם, הטובים מעשיה מצד ביותר אוהבה הוא חטאה בעת שגם

 .שכר לה וליתן לכבדה רוצה אז
 )משה דרש(
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 ישראל בני בגשת נגף ישראל בבני יהיה ולא"
 )יט, ח" (דשוהק אל

 דהלומד ל"חז שאמרו מה בזה לרמוז כתב" אהלך שלום" בספר
) .ל שבת( בגמרא כמובא. בו ליגע יכול ותוהמ מלאך אין תורה

 היה ולא תורה ולומד יושב שהיה, ה"ע המלך דוד של במעשה
 הלך. מלימודו פסק שלא כיון, אליו להתקרב תוהמו מלאך יכול

 בחוץ דוד יצאש וקשקש בענפי האילנות ועשה רעש גדול עד
 . שם עיין .נשמתו ונטל ונפל המדרגה ונשברה, לראות
, ותוהמ ממלאך מציל תורה שלימוד ).י מכות( בגמרא ואמרו

 היה ולא תורה ולומד יושב שהיה חסדא רב על הגמרא ומספרת
 הלך. מלימודו פסק שלא כיון, אליו להתקרב תוהמו מלאך יכול

 ויכול מלימודו חסדא רב ופסק. ונשבר שם הארז העץ על ונשען
 . לו

 בגשת נגף ישראל בבני יהיה ולא" :הפסוק שאמר מה אפוא וזהו
 היא הקודש אל גשוישי בזמן היינו": דשוהק אל ישראל בני

 . נגף בהם יהיה לא אזי - בה ולעסוק ללמוד, הקדושה התורה
 

 ולא העבודה מצבא ישוב שנה חמשים מבן"
 )כה, ח" (...עוד יעבוד

 ). י"רש( "השערים לנעילת הוא חוזר אבל"
 אומר, לעצה חמשים בן) כא', ה פרק( באבות המשנה על

 מצבא ישוב שנה חמשים ומבן בלווים שנאמר: הברטנורא
, השירות ומהו' וגו אחיו את רתיוש עוד יעבוד ולא העבודה

 ?כאן מדובר עצה באיזו". עצה להם יתןיש
 כמה תעה אדם: מעשה לספר רגיל היה ם"הרי חידושי בעל
 אחד זקן ראה לפתע. ממנו לצאת איך יודע היה ולא ביער ימים
 ודאיוב מפיו: בלבו אמר, גדולה שמחה ושמח לקראתו הולך
 לצאת הדרך היכן לי אמור: אותו שאל. הנכונה הדרך לידע אוכל
 אני שנה שבעים שכן. יודע אינני אני אף, הזקן לו ענה. היער מן

 – אני שהלכתי בדרך: לך לומר יכול אני זה דבר רק. כאן תועה
 לילך שיש הנכונה הדרך את. תועים זו שבדרך, תלך אל אתה
 בן יכול הזאת העצה את. למצוא עצמך אתה תצטרך – בה

 המשמר על לעמוד" משמרת לשמור, "לתת שיםיהחמ
 . שם להיכנס לא כדי לנעול שער איזה", שערים לנעילת"
 )מגור , ה"אמרי אמת"מרדכי אברהם' ר ר"אדמוה(

 

 לפני ונזכרתם. בארצכם מלחמה תבואו וכי"
 )ט ,י" (מאויביכם ונושעתם אלוקיכם' ד

 ישראל גדולי שקבעו, אירופה יהודי הרג בימי שאירע מעשה
 שיאמר ולהתפלל, עליהם שמים רחמי לעורר ציבור תענית יום
 מרדכי אברהם' ר ק"הרה והיה, הרף המשחית לשטן ה"הקב
 שיצטרפו בשידולים ומרבה לכן קודם מתאמץ ל"זצוק מגור
 כחטיבה, ועדה חוג מכל אמונים שלומי כל ולתפילה לצום
 להשתתף סירבו יםמסוימ אנשים. בידו עלתה לא אך, אחת

. הציבור בהנהגת עמהם שנחלקו פלוגתא בעלי עם יחד בתענית
, שנינו, לאמור והתבטא גדול צער מגור ר"האדמו אז הצטער

 אינו ואומר בנהר אשה שטובעת כגון, שוטה חסיד דמי היכי'
 ישראל כנסת עכשיו'. מצילה ואינו, בה להסתכל ארץ מדרך

 ואלו, להצילה רחמים לבקש צריך, הנורא בים טובעת
  ...מתחסדים

 

     '"ד אמר אשר המקום אל אנחנו נוסעים"
  )כט ,י(
 ונבאר, החיים של העיקרית הנסיעה, זה מפסוק ללמוד יש

 אחד את פעם ליווה ל"זצ דסלר אליעזר אליהו רבי. משל בדרך
. אחרת לארץ ונסע הישיבה את עזב הלה כאשר, מתלמידיו
 ואמר הרב אל התלמיד פנה הרכבת תחנת עבר אל בהתקרבם

 לבי מקרב לך מאחל אני: רכויוב הרב עמד. רבי ברכני: לו
 עד, רבינו: ושאל התלמיד תמה! בנסיעתך נוח מקום שתמצא

, חיי ימי כל במשך בדרכי אותי שתלווה ברכה ביקשתי, כאן
 לו השיב. ונעימה טובה לנסיעה בברכה רק מברכני הרב ואילו
 יתהיה כוונתי. חייך ימי כל למשך רכתיךיב, אכן: דסלר הרב

. ב"העוה לקראת הנסיעה, החיים כל במשך הנמשכת לנסיעה
 תנאים לך יהיו הזאת הארוכה הנסיעה כל שלאורך לך איחלתי
 חייו ימי כל במשך עצמו את לראות האדם על, הנמשל. נוחים
 אינו בנסיעה המצוי שאדם כשם. למקום ממקום שעובר כמי
 משום זאת וכל, אותו הפוקדים נעימים לא למצבים לב שם

 של תחושתו להיות צריכה גם כך. חולף מצב זהו כי יודע שהוא
 פרוזדור הינו ז"שהעוה האמיתית הידיעה את לעצמו שסיגל מי

 קשייםה על להתגבר יותר קל לו יהיה כך ידי על. ב"לעוה בלבד
 לאחר. בחיים בדרכו בהם תקליי שהוא גשמייםהו רוחנייםה

 העיקרית מטרתו לקראת יתקדם הוא הקשיים על ההתגברות
 . ובהצלחה טחהבב

 

 )לא, י( "םילעיני לנו והיית"
 אחד צבי. משל פ"ע נסביר להבין וכדי, טובה בעין תלוי הכל
 בעצי מההסתבכות חלץילה יכולת בלי עבות ביער בקרניו נאחז
 שנלכד הפח מן נצלילה יוכל כיצד מחשבות הצבי חשב. היער

 היער את לעקור שעליו, למסקנה הגיע הוא מחשבה לאחר. בו
 שוב להסתבך מבלי בשלום הדרך את לעבור יוכל הוא ואז, כולו

 ברגליו לרקוע החל הוא. בדרכו העומדים הרבים העצים בענפי
 היה עמלו כל אולם, העצים את להפיל כדי בקרניו ולהכות

. הרבים מאמציו למרות בדרכו התקדם לא כמעט הוא. אולשו
 שנות כל, עמלך כל אולשו: לו ואמר אחד פיקח לשם הזדמן
 רק. כולו היער את לעקור כדי לך יספיקו לא כוחותיך וכל חייך

 היער את לעבור רצונך אם, לעשות תוכל ויחידה אחת פעולה
 בשלום לעבור תוכל אז. קרניך את לקצץ עליך להסתבך מבלי
 אדם בני ישנם, הנמשל. כלל לך יפריעו לא והעצים היער את

 לאנשים בינות בחברה התנהגותם דרך. פנימי תוכן להם שאין
 להשפיל יודעים הם. מחודדות םיוקרני חריפה לשון י"ע היא
 תוך, חייהם את לעבור שיוכלו מדמים הם כך י"וע זולתם את
 צודקים תמיד הם לדעתם. אחרים על אשמה הטלת כדי

 לא זו שדרך לדעת עליהם אולם. החוטאים הם והאחרים
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 com.LikutimNiflaim@gmail: במייללקבלה  com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 פנימה בלבו יכיר שהאדם היא והנכונה היחידה הדרך. תצלח
 הגרועות לתכונותיו רסן לשים ועליו מידותיו את לתקן שעליו

 פגעויי לא שאחרים באופן המידות ותיקון םיקרני קציצת י"ע
 הכל זו פעולה לאחר. הזולת על מבטו את לשפר עליו. ממנו
 את ישיג עצמו האדם וגם, שלם ישארי העולם, לתיקונו יגיע

, החיים את בשלום לעבור מעוניינים אם. הרוחנית שלמותו
 של בגישתו תלוי שהכל ללב להחדיר צורך יש, ליער הדומים
 בזולת ויתבונן דרכו את ייטיב שהוא ככל. לחיים עצמו האדם
 . למישרין תתנהל שלו דרכו גם, טובה בעין

 

 אנכי אם הזה העם כל את הריתי האנכי"
 )יב, יא" (ילדתיהו

 במחנה למשה ויקנאו)"ז"ט, ז"ק( בתהילים אומר המלך דוד
 ". ה קדוש ןלאהר
 מופרש שהיה שמשה, הסטייפעלר הסביר, הדבר פירוש
 להיות צריך שהוא היו נגדו הטענות, לשמים ועלה ומובדל
 . במחנה
' ה קדוש כי נגדו טענו, במחנה והיה שלום רודף שהיה ןאהר
 צריך ולא טענות יהיו תמיד. ומובדל מופרש להיות צריך

 . מביקורת להתפעל
 רוכב האב כאשר החמור עם שהלכו ובנו אב על הסיפור וידוע
 על תרחם לא איך: באב ונזף אדם בהם פגש. לידו מהלך והבן
 וכי: בבן ונזף אחר אדם בהם פגש. בנו את והעלה האב ירד ?בנך
 מה: השלישי בהם פגש. החמור על שניהם עלו? אב כיבוד זה
 פגש. לידו וצעדו החמור מן שניהם ירדו? חיים בעלי צער עם
 ...ליד החמור השלישי הולכים חמורים שני: ואמר רביעי בהם
 מי של סופו זה ...עליהם והרכיבוהו החמור את שלקחו דבר סוף

  .לו שאומרים ממה שמתפעל
 

 על אשר האדם מכל מאוד ענו משה והאיש"
 )ג, יב" (האדמה פני
 למצוא אוכל חטאי כל על: אומר היה מברשד רפאל רבי
 דין בבית כשישאלוני. הגאוה על לא אך, הבא בעולם רוציםית

 בור, תורה ידעתי לא: אענה. בתורה עסקת לא למה: מעלה של
 ידי על' ה את עבדת לא למה כשישאלוני, הייתי הארץ ועם

 הייתי טרוד, פנאי לי היה לא: אענה? טובים ומעשים תפילות
 גפתיס לא למה: שוב וכשישאלוני. ביתי לבני טרף למצוא
 של חשש והיה הייתי חלוש: אענה? בתעניות ישבת ולא עצמך
 היה לא: אענה? צדקה נתת לא למה: ושישאלוני. נפשות סכנת
 קבצן הארץ עם: כשישאלוני אך. הייתי ואביון עני ,לתת בידי

 על? שלך הגאוה מקור מה, כך כל נתגאית למה, שכמותך וחלש
 . מענה כל לענות אוכל ולא רוץית לי יהיה לא כך
 

    "במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע"
 )ח ,יב(

 ביאור ביתר ונבאר, ישראל בגדולי דופי ו"ח מלהטיל זהרילה יש
. יפים בציורים היכלו את שיציירו מעוניין היה מלך. משל בדרך

 כראוי ארמונו את שיקשטו ציירים הזמין הוא זו למטרה
 באו והציור הקישוט עבודת שהסתיימה לאחר. המלך לארמון
 כדי המדינה מבני רבים אנשים גם ובאו הציירים טובי למקום
 איש, אחד כפרי גם היה הבאים בין. היפים הציורים את לראות
 שבולת לצייר שהפליא צייר של ציור שם היה. מאוד פשוט
 אמר. צפור עומדת השבולת גבי ועל חיטים של שדה בתוך
 בשדה השבולת שהרי, נכון לא באופן מצייר הנך: לצייר האיכר
 הצייר, עליה תעמוד שצפור תכןיי וכיצד ברוח תמיד כמעט נעה
 האיכר מצא כאן גם. שהמחר אחרי הולכים איכרים גם צייר

 העבודה בעת הולכים האיכרים כלל שבדרך משום, גדול חסרון
 מצד האנשים את צייר והצייר, ימין מצד המחרשה אחרי
 ראה הוא כי, האיכר של מהערותיו הצייר התבייש. שמאל
 המשרת נער של בציור האיכר התבונן מכן לאחר. עמו שהצדק
. בציורו דופי האיכר מצא כאן וגם, המלך של הפנימי בחדר
 הערת כאשר: ואמר האיכר על וצעק הצייר התרגז הפעם אולם
, ברצון דבריך את קיבלתי, הקודמים ציורי על שהערת מה

 לשדות הקשורים אלו בדברים מבין הנך כי שידעתי משום
, המלך ולחדרי לך מה אולם. עיסוקך זהו שהרי, השדה ולעבודת

 על גם דעה מחווה שהנך עד מלך של חדר פעם ראית כלום
 בשלומי דופי המטילים אנשים יש, הוא הנמשל, אלו ענינים
 השגה כל אין עצמם אלו שלאנשים למרות ישראל אמוני

 שאין להם להסביר צריך. ישראל אמוני שלומי של בגדלותם
 ואם. מאד הם נעלים התורה גדולי של מעשיהם. כאן מקומם

 המלך אצל הנעשה על פשוטים אנשים אותם יודעים מה, כן
 בהם להם שאין דברים על דעה לחוות יכולים הם כיצד, פנימה

 לבקר ולא בענווה לנהוג, מקומם את להכיר עליהם, מושג כל
 . מהם וטובים גדולים על ודופי מום ולהטיל

 )ברוך אמרי(
 

 )יג, יב" (לה נא רפא נא ל-א"
 ח"תרס פסח המועד בחול: כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון סיפר

 מיד, בראדין לביקור לראשונה הגיע הוא, בחור עדיין בהיותו
 ישב הוא. מצאו לא אך" חיים חפץ"ה של לביתו פנה הוא

 כאב המבטא בכי, בוקעת יללה קול שמע הוא לפתע. והמתין
 עתה מבקש" חיים חפץ"שה לו הסבירו, נדהם הוא. נורא

 שלמה יוסף רבי אמר מיד. בלידתה המקשה אשה עבור רחמים
 המסוגל אדם מצוי בו, כזה מקום לעזוב יכולים כיצד: לעצמו
 אומר גמר במקום ובו! הזולת צרת על לבבות קורע בכי לבכות
 "…חיים חפץ"ה של בצילו ולהסתופף בראדין ללמוד

 היו שהילדים שבתקופה" חיים חפץ"ה של אשתו סיפרה וכן
. לרופאים קראו לא הם הילדים אחד חלה כאשר, קטנים

 לחם) קילו עשר כשישה( פוד לחלק לה יעץ" חיים חפץ"ה
 שליש בדמעות' לה והתפלל לעלייה עלה והוא, לעניים

 .לרפואתו

 א גוט שבת
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  ""בהעלותךבהעלותך""פרשת פרשת  
  ."תלונות"]. א, יא[ "'וישמע ה' ויהי העם כמתאוננים רע באוזני ה"

אף , ציםהם אף פעם לא מרו, שתמיד יש להם תלונות, דומה שכולם מכירים את זן האנשים האלה, המתלוננים
הם קרוצים מאותו חומר של , קשה מאד לגרום להם הנאה כלשהיא מלבד הנאת התלונה, פעם לא טוב להם

טעמם של ) מטעמי בריאות(שהמן בעל אלפי הטעמים לא טוב היה להם כי חסר בו , המתאוננים שבמדבר
. אני אתה והוא, כן, חנובמבט אובייקטיבי אפשר לומר שהמתלוננים זה אנ. השומים והבצלים ועוד, האבטיחים

  .כולנו מלאי תלונות כרימון, לא טוב לנו פה ולא נוח לנו שם, מתלוננים על החיים, אנחנו מתלוננים על הקשיים
פתאום , אם נמקד את המבט מעט יותר נראה שאנחנו שייכים דווקא לזן של המתלוננים כשזה מגיע לתחום הרוחני

והתלונה עולה , לאי ההצלחה בעליה ברוחניותאלף ואחת סיבות , וןכאן מתגלים לנו אלף ואחת סיבות לכישל
ולמה נתת , למה לא נתת לי מספיק שכל, ולמה עשית אותי אחרת, למה לא בראתני כזהנו של עולם בויר": וקוראת

ועוד כיוצא בהנה טענות , למה הוא מצליח להבין ולמה אני סתום, למה לו יש כסף ולי אין כסף, לי כאלה ייסורים
הרי : ה"הצד השווה שבהן שבסופו של דבר מתגנבת לה איזה שהיא נימה שמטיחה ואומרת כלפי הקב ..."ותלונות

כל  עם –ואתה הוא זה שבראת אותי כשם שאני , לא אני הוא זה שבקשתי, אתה הוא זה שבראת אותי כאן בעולם
  ...אז אתה יודע שאני לא יכול, החסרונות

עסקיו חובקי ,  בגביר אדיר מוצלח ומצליח בכל אשר הוא עושהשהמע:  הבאסיפורהתשובה לטרוניא הזו טמונה ב
, קשריו המסועפים עם פוליטיקאים ואנשי ממשל הקנו לו מעמד של כבוד בין הסוחרים והמשקיעים הזרים, עולם

כך שכל המעלות שמנינו לא עזרו לו לרוות , עם כסף וכבוד לא קונים נחת, אבל כידוע. כך שכסף וכבוד לא חסרו לו
  .נשא להןיחת מזוג בנותיו הבוגרות שישבו בבית גלמודות ובודדות כשאיש אינו חפץ להנ

אולם , פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, הליכותיה נאות ומעשיה טובים, הראשונה חכמה הייתה ונבונה
דופן עד שהיו מראה ותוארה מכוערים היו באופן יוצא , שקר החן והבל היופי התקיים בה באופן המושלם ביותר

  .ומאחורי גבה היו מכנים אותה כערורית, הבריות ממאנים להביט בפניה מרוב כעורה
מלומדת , חכמה ושנונה, נאה היתה ויפת תואר ומראה, השניה לעומת זאת נתברכה בכל מה שחסר לראשונה

עת שהייתה נתקלת ובכל , פה גדול היה לה שלא ידעה לשלוט בו, אך חסרון גדול עמד לה לרועץ. ויודעת ספר
ולו הקטן ביותר שלא נשא חן בעיניה היתה פותחת את פיה ושופכת משם שפע של קללות בזה אחר זה , במשהו

אמותיה ' כמובן שכל מי שנתקל בה פעם אחת חשש שוב להתקרב לד, בקצב שלא היה מבייש שופר בשעת השברים
  .שמא יפול בלא משים לתוך פיה הבוער

יה מקללת את מזלה השכם יוהשנ,  האחת שותקת ובוכה ועיניה מאדימות בכיעור נוסף,ישבו זוג הבנות בבית
אלא , חלפו ימים ושנים ודומה היה שהמצב יישאר כך לנצחכך . וההורים רואים ועיניהם כלות בצער, והערב

יה בעיקר מומחה ה, שאלפים מבתי ישראל בתפוצות נזקפו לזכותו, שהתמזל מזלם ולעיר הגיע שדכן בעל שם עולמי
איך שהגיע לעיר ושמע על זוג . יודע היה כמי שמן השמיים מלווים אותו בכל צעד ושעל, בשידוך זוגות בעלי בעיות
  .נכנס מיד לעובי הקורה למצוא שידוך מתאים לשתי הבנות, בנותיו של העשיר ומצוקתן

נשאו את מומם באהבה לא ארכו הימים והשתיים מצאו את עצמן נשואות באושר ובשמחה לבעלים טובים ש
 את הראשונה המכוערת השיא לבחור ?...כיצד הצליח שדכן זה במקום שנכשלו האחרים .והרעיפו עליהן כל טוב

עיוור הוא מימיו לא ראה צורת איש , אלא שאינו יכול לראות את אשתו המכוערת, טוב לב ושמח בחלקו, חכם ונבון
את השנייה בעלת הפה המקלל השיא השדכן . קו עם אשתוכך שלא היתה לו סיבה שלא להיות שמח בחל, או אשה

כך שאין , ועיניו הפוזלות אינן מסוגלות לקרוא מבטא שפתיים, לבחור חרש ששתי אוזניו סתומות באופן מוחלט
  .פעם לאוזניו חשש שקללותיה העסיסיות של זוגתו יגיעו אי

יוור בטוח לפי דברי השדכן כי אשתו הע, כך חיו השתיים שמחות ומאושרות בחלקם ובעליהם שמחים כנגדם
ביום . כך שגם הוא מאושר ושמח, והחרש משוכנע כי פיה הרוטט של אשתו נוטף ברכות שמים וארץ, הטובה בנשים
רופא המחולל ,  שמועה סביב אזני הגביר כי לעיר הגיע רופא מומחה מאחת הארצות הרחוקותהמן הימים חלפ

שמע הגביר . נפתחות אוזניהם לשמוע, וחרשים, אילמים חוזרים לדבר, קחיםעוורים נעשים פ, פלאים אצל מטופליו
העיוור , להוזיל מכיסו סכום עתק ולתתו לאותו רופא שירפא את שני חתניו, והחליט להעניק לזוג בנותיו מתנה

  .מעיוורונו והחרש מחרשותו
והחרש ,  נפקחו עיניו לרווחהמה גדלה שמחתו כששמע כעבור שבועות מספר של טיפול מתמשך כי חתנו העיוור

הרבנים , ערך החותן המאושר סעודת הודיה מפוארת בה השתתפו כל טובי העיר וגדוליה. נפתחו אוזניו לשמוע
אלא שלמרבה תמהונו הבחין החותן כי פניהם של שני . והנגנים נגנו לקול מצהלות הקהל, הפייטנים זמרו, דרשו

דומה היה כי אינם שמים לב . מו פניהם ודוק של עצב נמתח עליהםנתכרכ, חתניו אינן צהובות כתמול שלשום
  .הפייטנים והרבנים, ובאו הנגנים, נרקחו המטעמים, כאילו לא לכבודם הוזמנו האורחים, למתחולל סביבם

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



מה מקום לנפילת פנים זו בזמן השמחה ומהר מאוד התגלתה לו , ניסה החותן לגשש ולראות מה סיבת העצב
לפי , התברר כי מאז ריפא הרופא את מומם הפכו חייהם לבלתי נסבלים. במלא עגמומיותההתמונה העגומה 

והחל אף הוא מכנה אותה , הראשון שהיה בטוח שאשתו הטובה בנשים גילה את כיעורה במלא כיעור: דבריהם
ע לשמ, שהיה עד כה מחייך למראה אשתו המבורכת הפך מהר מאוד לפצצת כעס מתקתקת, השני". כערורית"

במקום , וכי הלך ממונו לטמיון, ראה האיש כי כלתה אליו הרעה. שכמובן התגברו לאור כעסו, קללותיה של אשתו
  .שיביא לו שמחה הגיע אליו ההיפך

י חייהם וחיי בנותיי אינם ימאז ריפאת את חתנ", אמר" השב לי את כספי". נטל את שני חתניו וחזר אל הרופא
מתארים בצבע מלא את חייהם שהתאמללו בעקבות ,  ומחרה מחזיק אחריווצמד החתנים מהנהן בראשו" חיים

  .וחיוך דק נמרח על פניו, הוא חושב שמדובר בהצגה טובה, הרופא אינו יורד לסוף דעתם. מעשי הרופא
ומהר מאד הוא וצמד חתניו מקימים קול זעקה שגורמת לרופא להבין שלא מדובר בהלצה " עשיר יענה עזות"אבל 

ומוציא ממגירתו כמה משחות נתונות בצנצנות , חושב מעט, הרופא מגרד בפדחתו. וכוונותיהם רציניות למדי
והחרש , העיוור לעוורונו, ותורק אחזיר את המצב לקדמ, אין בעיה רבותי: "פונה אל הצמד בחיוך, זכוכית

  ".לחרשותו ותקבלו את כל הכסף חזרה עד הפרוטה האחרונה
  .יפה הבינו את מה שהיו צריכים להבין. מהר מאד תפסו השלושה את רגליהם ועזבו את המקום בבושת פנים

נזכור ,  את החייםכשאנו באים בטרוניה אל מי שנתן לנו, נחזור אל עצמנו ונבין שכשאנו מתלוננים על מה שיש לנו
  !איפוא כי בידו גם הכח לקחת

. ל"שקע במשבר נפשי ושם קץ לחייו רח, סטודנט חילוני ששכר דירת גג בעיר, שבליטא' התרחש בעיר טלז מעשה נורא         
כל בוקר , שומעים כל לילה טיח נופל מן התקרה) שהיו מאלו שלחמו נגד קיום הישיבה בעיר(אחרי המקרה היו בעלי הבית 

 כך  אחר,מתקנים את התקרה, הם היו מנקים את החול. עלייה ובכל פעם היו מוצאים במקום אחד תל של טיח וחולעלו ל
  .בלילה עוד פעם הטיח נופל למעלה בעליה

בסופו של דבר , המעשה נתפרסם בכל האזור והפך מוקד לכופרים בעיר להיפגש בערבים ולנסות להסביר את התופעה המוזרה
 על פשר הדברים והוא  – ל"יוסף בלוך זצ' גאון רהבלית ברירה הלכו ושאלו את הראש ישיבה . רוןהודו שאין להם שום פת
ולכן הטיח נופל , והדם רוצה להיקבר, יכול להיות שחדר דם מהסטודנט לתוך רצפת עץ של העלייה", הסביר להם בפשיטות

קברו את , ו שמה כתמים גדולים של דםחזרו לבית עקרו את ריצוף התקרה ובאמת מצא, מן התקרה כדי לכסות את הדם
  .והשלום חזר לבית, העצים הכתומים בדם

בית לראות התאפקתי כל הזמן לא להיכנס ל", האחרי כמה ימים פגש ראש הישיבה אחד מהכופרים בעיר שאמר לו בגאוו
יא לא ללכת לבית ולכן חשבתי שזה יותר בר, שפחדתי אולי זה יכריח אותי להיות מאמין, ולשמוע איך שהטיח נופל

שהרי אתה רואה כל בוקר כיצד השמש יוצאת ומביאה אור , לא היה לך מה לדאוג" :הגיב על כך ראש הישיבה ".המפורסם
כח הראיה  – אתה רואה. אתה רואה את השמיים נזרעים בעננים המשקים את האדמה ומזה גודל פרי וירק, כח וחיים לעולם

ועם כל זה נשארת , אתה מתבונן איך שתינוק גודל ומתחיל לדבר. ול לעשות ולשכפלשאף אחד לא יכ', גם הוא מעשי ה, שלך
, כי אתה בבחירתך וברצונך לכפור, קצת טיח שנופל מן התקרה לא ישפיע עליך, אין לך מה לדאוג .''מה גדלו מעשיך ה'כופר ב
  "!נכנעת לתאוות שלך! לו כניעת נצחאתה פשוט נכנעת , זה היצר הרע במיטבו, לא כי באמת יש איזשהו נתון לכך. כופר

שאין לנו מושג באור , האמת היא. והניח אותם בגן עדן, ה ברא את האדם ואשתו"הנה הקב, כמו שרואים בחטא עץ הדעת
אם היו מניחים אותנו בגן מופלא , אבל גם לפי המושגים הזעירים שלנו, אין לנו מושג במה שהיה שם. ובזוהר של גן העדן

. שכל הזמן שבעולם לא יספיק כדי לאכול אותם, כל הפירות האקזוטיים, אננס ואנונה ומנגו ופפיה, לרשותנושהכל עומד בו 
אז ". כי ביום אכלך ממנו מות תמות, מעץ הדעת טוב ורע לא תוכל ממנו. "את פריו אסרו לאכול. רק עץ אחד יוצא מן הכלל

תשכילו , העיניים יפקחו, כדאי לאכול: לוחש כל מיני דבריםהוא . אבל אז בא הנחש ?חסר לנו כאן אוכל. אסור ודי? מה
, הגירוש מגן העדן. משך ידועהוה, האכילה לבעלה, אכלה, התוהאשה התפת... כדאי כדאי. תבינו דברים חדשים, ותחכמו
אך , ט קטןונראה שהסדר שונה בפר, נעיין בפסוק. לא בדיוק? כך זה קרה . כל צרותינו עד היום הזה, קשיי הפרנסה, המוות
, ונחמד העץ להשכיל, וכי תאווה הוא לעיניים, ותראה האשה כי טוב העץ למאכל"? התאיך האשה התפת !מעותי מאדמש

ואילו , "ידיעת הטוב והרע"הסית בגלל תכונת , הנחש דיבר על ההשכלה. סדר השלבים מעורר תמיהה". ותקח מפריו ותאכל
  ?ךמהי הסיבה לכ! בפסוק מופיע טעם זה באחרונה

כאשר , לפני עשרות שנים. נסביר אותו בסיפור מעשה שהיה! שהתורה מלמדת אותנו דבר נפלא, ראהכשנתבונן בדבר נ
. ולימוד התורה לא שבה את לבו, היה באחת הישיבות בחור לא כשרוני במיוחד, הכפירה עשתה שמות בנוער רחמנא ליצלן

  .א נשר מן הישיבה ונסחף בחיי החוליןהו. והוא לא עמד בפיתויי היצר, חיי ההוללות קרצו לו
ואמר בעל כרחו עצר . לא היה יכול להתעלם. והנה ראש הישיבה פוסע מולו – אותו בחור הלך ברחובה של עיר, עברו שנים

מול הדרת הפנים והלבוש הרבני של ראש  – ופעתוהובכלל כל , וראשו המגולה, הלבוש שלו. וכל פרצופו האדים מבושה, שלום
, מיד נצנץ בו רעיון גאוני ..."?עד היכן התדרדרת, לאן נעלמת, היכן אתה":  נתן בו ראש הישיבה מבט חומל ושאל...הישיבה

והחלטתי לעזוב את , כל מיני ספיקות, היו לי שאלות באמונה, פשוט... אני ! רבי, לא התדרדרתי":  בחוצפהוהוא אמר
  "!אשוב ברצון לבית המדרש – עניולשכנ, אם כבודו יוכל לענות לי על שאלותי, אדרבה! הישיבה

האמן לי שיש לי  – אילו באמת היו לך שאלות, שמע נא": וענה בפיקחות, פתח את פיו! הוא לא יפול במלכודת, חייך הרב
  !בישיבה, לשאול אותי אזיכולת .  שתפגוש אותי במקרה ברחובהיית צריך לחכות עדולא ! תשובות

איך תוכל : ואז הייתה לך שאלה. רצית להתפקר ולעזוב את הישיבה, קודם כל! התהליך אצלך היה הפוך, אלא מה"
הרי שהשאלות שלך הן , אם כן... והמצאת את השאלות האלו, ואז מצאת את התירוץ למצפונך! הרי אתה דתי? להתפקר

  ...לשעבר חפו –  ופני התלמיד"...ועל תשובות אינני יכול לענות, למעשה תשובות
, היא גם ראתה שהוא תאוה לעיניים. ורצתה פשוט לטעום,  האשה ראתה שהעץ טוב למאכל,קודם כל. זה מה שכתוב בתורה

  ...פיתויי הנחש והתאוריה של ההשכלה: ואז בא התירוץ? הרי אסור: אבל אז התעוררה השאלה. וחמדה אותו
ם היה יותר "רמבה: תגידו לו, תמיד כשתראו מישהו שמדקלם על שאלות כביכול באמונה וכל מיני התחכמויות, מעכשיו

ועל תירוצים אין מה  – וחיפשת תירוץ, אתה רצית להתפקר, אלא מה. ל"וגם הגאון מווילנא והחזון איש זצ, פיקח ממך
  .)נצוצות( ...ואיננו מחפשים תירוצים, אנחנו איננו רוצים לחטוא! לענות

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: ותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמ
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד "לע ,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .לנפטרי עם ישראכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 (י"ב י') ".והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג"

 

אם מרים הצדקת  - זה לגודל העונש שיש למספרי לשון הרעמד וללמ
ומסרה נפשה עליו  תודליבאחיה, והיתה גדולה ממנו וג רקברה יהנביאה שד

ולא הועילו כל זכיותיה,  הבורישה עונש גדול על דנברה שלא בפניו, נעיוד
וה לשאר ואלא שעשאתו ש ,ברה לא היה לשון הרע ממשיבור שדיוגם הד

 ,לשון הרע ממש על גדולים מהם םשמספרי אנשיםהנביאים, ק"ו לשאר 
תורה חברת  ל ומכופל. ומפני זה אסרהונשם כפושיתביישו, שע ,ובפניהם

 ד ט')"(רבינו בחיי דברים כ    ! שהם מדברים דברים בטלים ,הכסילים ויושבי קרנות

 
 א') (י"ב ".ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח"

 

אודות המעשה הבא הגאון ר' יהודה בויאר התפעל במיוחד, 
 והתבטא: 'בדרך כלל הקב"ה לא עושה דברים כאלה ברבים!'

 

רים בישיבת ובחידידי, תלמיד חכם יקר, היה בין הבחורים המ
הוא היה בחור דא עקא  -בבני ברק הנכבדה "בית שמעיה" 

 אך עדיין לא מצא את זיווגו.  ,הצעות רבות שיחרו לפתחו ר.בוגמ
 

'אחד הבחורים החל להסתובב בישיבה עם  סיפורו המדהים: ווזה
שעה יקבל על עצמו כל אחד ש בעניני לשון הרע, דף של "קבלה"

 ישמע לשון הרע. וארבעים יום, בהם לא ידבר זמן של  בתוךאחת 
 

הבחורים. את ראיתי שהעסק לא מתרומם. היה קשה לו לשכנע 
ביקשתי החלטתי לקחת על עצמי לארגן זאת. ניגשתי אליו, 

 שיתן לי לקחת את העול הזה עלי, הוא הסכים. 
 

ם וערב מסרתי שיעורים, בהם במשך כמה ימים, בהפסקות צהריי
ביום הראשון השתתפו שישים  -דיברתי על מעלת הענין 

: כל בחור לוקח על עצמו שעה את הרעיון בחורים! הסברתי
אחרת בה הוא לא מדבר ולא שומע לשון הרע. מרכיבים מכולם 
ארבעים יום, כך למעשה יוצא שכולם לא מדברים לשון הרע. 

מספר הרעיון סחף את ים ימשכנעתי, השקעתי מאד, תוך 
 הישיבה, הגענו למאתיים בחורים, רוב בני הישיבה! 

 

הסברתי על מעלת  וב הזמן ואותב ,בליל שבת -אות משמים 
הספר כולו  ,לתדהמתי .הענין בישיבה פתחתי ספר בבית הכנסת

הזכויות  ,ארבעים יוםחיבור מעלת  ,'ארבעים יום' ענין שלב בסב
 ראיתי בזה אות נפלא מן השמים! -הנוראות שאפשר לקבל 

 

הלכות לשון ללמוד הבחורים החלו  -בישיבה החלה התעוררות 
 .כתבגם עלי  ,השיבםוהגאון רבי יהודה בויאר  ,ביררו ,שאלו .הרע

 

מיד מאותו זמן שהתחלתי להתעסק בזה החלו לזרום הצעות 
ההצעה הזו כבר עלתה  .הארץשידוכין. ביניהן היתה הצעה מצפון 

וירדה בזמנו, גם המרחק היווה בעיה. בשלב מסויים המשגיח 
 מחליט שצריך לקבוע פגישה, הוא מתקשר... 

 

'היא עוד זמן מה  :התשובה מצידו השני של הקו היתה מפתיעה
. 'בבני ברקיוצאת לבני ברק, מוזמנת לחתונה שתערך הערב 

 מספר שעות היתה כבר פגישה...  תוך
 

אותו יום בו דיברתי בפעם הראשונה לפני מיום הארבעים ערב 
 הבחורים, התארסתי עמה. 

 

לכבוד החתונה הוצאתי חוברת, פלפול, משא ומתן בפתיחה של 
 ה"חפץ חיים" להלכות לשון הרע. שם החוברת היה "הכל יודוך". 

 

רקד עם  הגאון ר' שלמה אנגלנדר ,ראש הישיבה ,בחתונה
רקדו  -ו עם החוברת פיזזחיים". הבחורים התמונה של ה"חפץ 

                                     'את השיר "הכל יודוך" בהתלהבות עצומה, בהתרגשות מיוחדת!
 ("נר לשולחן שבת" וקיצרתי בשרשרת הניסים!)                                                                       

 
 נפלא שארע בשבוע שעברמוסרי מעשה 

 

לבקש ברכה  ,ההאדמו"ר מסדיגוררבם, נכנסו שני חסידים אל 
  על זיווג הגון לבנותיהן שהגיעו מזמן לפרקן.

 

כל אחד יפסיק להתפלל על עצמו מעתה ' :אמר להם הרבי
 "שברו צלחת" הםושני ,לא עבר שבוע ימים '!ויבקש על חברו

 ) 'הרה"ח צל("נר לשולחן שבת" יש"כ                 !ממש שעה הבאות ,בבית הרבי

   
                                                     

 
                   

 
 
 

לכבוד שלום וברכה  - נמירוב ,יום א' פרשת בהעלותך תקצ"ז"
 .הרבני מוה' יצחק נ"י ,בני חביבי ,אהובי

 

אהובי בני, זכור אל תשכח את כל אשר נעשה בחג השבועות 
 הקדוש והנורא שעבר.

 -על הפסוק "וצו את יהושע וחזקהו  ' ו')ז(במדבר רבה ראיתי במדרש 
". ןאלא למזורזי ןואין מזרזי ,ןאלא למחוזקי ןלמדנו שאין מחזקי

שבועות חג הה הרבה לדבר... והוא שייך למה שדיברנו ביש לי בז
רק להתחזק,  ,שאסור להיות עצל ורפה ידים ,בגודל ההתחזקות
 ... לשעל ידי זה זוכים 

 

אע"פ שהקב"ה בחסדו הגדול מחזק אותנו הרבה, מראה לנו 
איתנו ולא נירא ולא נפחד כלל.  'ומרמז לנו בכל פעם כי עדיין ה

מי שהוא  אם כי  ,אעפ"כ אי אפשר לקבל את כל החיזוק הזה
שקורין אותו  ,לבלי להיות עצל רפה ידיםבעצמו מתגבר 

 ודאיוכי ב ,של הקב"ה נפלאותיו , ובאמת זה מדרכי'שלימזלניק'
ואם כן הכל ממנו  בעצמם הוא רק כח ה' יתברך םהמחוזקי
 !בעל בחירה בהכרח שיתחזק בעצמואעפ"כ האדם  ,יתברך

 

ואין  וזהו בכלל דבריו ז"ל שיש כמה דברים שהם תלויים זה בזה
יודעים מהיכן ההתחלה ... וכל מה שמחזק עצמו יותר מחזקו 

 כי מידה טובה מרובה ... ,הקב"ה כפלי כפליים
 

אם אמנם צערך גדול ואני מצטער הרבה מיסוריך, ה' יתברך 
מרחם, עם כל זה אתה מחמיר ביותר ואתה מגדיל הצער יותר 

הצער והצרה ולמצוא את מדי, וכל דברינו הם למעט ולהקטין 
 הרחבה בתוך הצרה עצמה ...

 

 .אבל אני רואה בכל פעם שה' יתברך מתאווה גם לתפילתנו
וה וולה' הישועה והתק ,מה שנעשה ובשביל זה נעשה בכל פעם

 ("עלים לתרופה")                   "!שיתקן הכל מהרה והכל יתהפך לטוב

 
 מה ארע בי"ב סיון בעירו של הגאון האדר"ת? - שבת י"ב בסיוןה

 

י"ב סיון השנה, בבית המדרש "בעלי  ,בליל חמישי"כתב האדר"ת: 
עגלות", הכניסו ספר תורה. תחילת כתיבתו של הספר היתה על 

 ידי אנשי החבורה, וסיומו בידי הנשים...
 

נהוג בכל תפוצות ישראל שנשים מתעסקות לכתוב ספרי תורה, 
  .י"ג)א' תפילין הל' ( נשים פסולות מכתיבת ס"תש דלא כרמב"ם שכתב

 

ספר תורה, אף שאינה מצווה על כתיבתו, ודע כי הכותבת 
מקיימת בזה מצות "החזקת התורה", שעל ידיה יש ספרים 
שיכולים ללמוד בהם. ואף שהנשים פטורות מלימוד תורה, מכל 
מקום יש להן זכות החזקת התורה, ובזה הן הרי חייבות, כדברי 
הגמ' שנשים זוכות על ידי סיוען לבעליהם ולבניהם בלימוד 

 בכך נחשב כאילו למדו בעצמן, וגדול זכותן למאד.התורה, ו
              "ובזה נלמד מוסר גדול למצות החזקת התורה ולומדיה!

 "נשים במאי זכיין..." ותוס' ע"ז כא.) -אהל חנוך" ועיין שו"ת רשב"ש שכ"ד, או"ש הל' ס"ת, ברכות יז.  -("צהר

 
 (רמב"ם הל' ס"ת ז' א')    .'מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ס"ת'
 

כי  ,מצוות בכתיבת ס"ת ןשנשים אינרבים הרמב"ם ביארו  בדעת
("בית הלוי"  .ןצריכות ללמוד דיניהש אףחייבות בתלמוד תורה. אינן 

 יו"ד ע"ר) "ברכי יוסף"( של ישראל!" "ודברי הרמב"ם כמנהגם ח"א ו')

א. כתיבת  .ס"תה"שאגת אריה" כתב שנשים מצוות בכתיבת 
  (ל"ה) .חייבות ללמוד את דיניהן ב. .בתלמוד תורה האינה תלוי ס"ת

 

מצות כתיבת ספר תורה ענינה ש כתב, הגאון רבי דוד מקרלין
שיהיה לכל אדם ספר ללמוד בו, והוא סניף ממצות לימוד תורה, 
שנצטווינו להגות בה יומם ולילה. ואם לא יהיה בידו ספר ללמוד, 

מניעות בעסק התורה. ולכן נשים אזי יגיעו לו הרבה פעמים 
 )ועיי"ש ("כרם שלמה" סיון תשנ"ה                                                 פטורות ממצוה זו.

 

חייבות  כן הרמב"ם סובר שנשים ,אדרבהש, כתב"ערוך השולחן" 
לא  (י"ח)בכתיבת ספר תורה, שהרי בתוכן מצוה זו בספר המצוות 

 ו') יו"ד ע"ר(להבדיל משאר מצוות.    ,מזכיר שנשים אינן חייבות בה

 בהעלותךפרשת 
 530גליון 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

 
 

 אם אין קמח אין תורה!
 תרומות והנצחות 
 יתקבלו בברכה

© 



 (ח' כ"ה) ".ד עודודה ולא יעבוומבן חמשים שנה ישוב מצבא העב"
 

מן פרשת הסתלקותו 'יוסף מרדכי בוימל: סיפר הגאון רבי 
גליציה ורבני יואל, מגאוני משה הגאון רבי  ,של אבי מוריהעולם 

 נשמעת כאגדה!  
 

צפה מראש את פטירתו. כשמלאו לו ארבעים  זכרונו לברכההוא 
כך  -חלם כי מן השמים פרשו מכמורת לרגליו  ,שניםושבע 

אותו חתם במילים "העתירו  ,סיפר. הוא כתב באותו זמן שיר וידוי
משנתו מאד הוא חשש , 'נא'והדגיש את התיבה נא בעדי", 
בצער ופעם הפליט  ,את שנת החמישים יסייםפן לא  ,החמישים
ד ודה ולא יעבוהעב שים שנה ישוב מצבאיחמומבן " את הפסוק

                 (פרקי חיים בסוף שו"ת "עמק הלכה")                           !'כך היהכפי ש -" עוד

 
 (י"א כ"ח) ."ויאמר אדני משה כלאם ...ויען יהושע בן נון "

 

אל כבוד ': מגאוני גליציה וארה"ב ,תשובת הגאון רבי יהושע בוימל
 ידידי הרב המאוה"ג חו"ב חסיד וענו כש"ת שרגא פייבל מנדלוביץ

 

אשר דרש לחוות דעתי בדבר אחד מתלמידי המתיבתא "תורה 
, באופן משונה -בעצת אחד הפרושים  -ודעת" שהתחיל להתנהג 

והן בשאר דרכיו, בפרישות  ,הן במלבושיו, כבן ציצית הכסת
יתירה ואינו סר למשמעת כבוד תורתו, ומשפיע על שאר 

 .ומטריד את רבותיו ואת ההנהלה ,התלמידים שיתנהגו כמותו
באומרו  ,לכן גזר עליו שלא יבוא לישיבה, אבל הוא מסרב לשמוע

 בשם מורו הזקן, שאין בידו למונעו מלבוא ללמוד במתיבתא.
 

 תשובה:
יפה עשה כבוד תורתו במה שגזר עליו שלא לבוא, פשוט וברור ש

רבותיו דינו להוציאו מבית המדרש. את דכיון שהוא מטריד 
ירמיה מבית המדרש, שהיה  יכה היא, שהוציאו את רברוגמרא ע

. והנה (ב"ב כג:) מטריח עליהם, מטרידם בשאלות שאין בהם ממש
לא  אתירמיה היה מתנהג בצדקות וחסידות ובכל ז יודאי רב

אף  ,שורת הדין להוציאו ,השגיחו על צדקתו, כל שכן תלמיד זה
 שיש בזה אולי ביטול תורה עבור התלמיד.

 

שמוע לוגדולה מזו נראה, שאם התלמיד יושב במקומו 
  רבי יהושע בוימל עיי"ש). בענין זה האריך(השיעורים, איסור גזל הוא 

 

ראל נשען גאון קדמון אשר בית יש .וכבר דבר זה היה לעולמים
אותם  -ת מהר"י ברונא והוא בתשוב ,עליו קרא תיגר על זה

הכל לפי  -הבחורים הלבושים טלית קטן על בגדם בפרהסיא 
 (שו"ת "עמק הלכה" ח"ב כ"ח)                                  'הזמן והאדם! ,המנהג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 י"ג)(י"ב  ".ל נא רפא נא להקלאמר  ...ויצעק משה "

 

רב אחד בא לפני הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר עם שאלה 
 רפואית סבוכה שנידונו בה גם צדדים הלכתיים.

 

לאחר שהורה לו הרב וואזנר כיצד לנהוג, שאל אותו לשם החולה 
ושם אמו. השיב הרב כי אינו יודע. נענה רבינו ואמר: 'תפקידו של 

בישראל צריך רב אינו מסתכם רק במענה תשובות בהלכה, רב 
לחוש ולהשתתף בכאבו של השואל, ובעת הצורך אף להתפלל 

 מעשה רב)    -("רחמי הרב" עליו לישועתו'.                                               

נזדמן לי להפגש עם רב אחד  סיפר הגאון רבי יהושע זליג דיסקין:
זמן ל בפני על שעמד בתפילת שמונה עשרה צשהתנ ,מאמריקה

 .'אני מתנצל בפניך, כדי שלא תחשדוני ביוהרה' :ממושך. אמר
 

 ,אבא שלי שהיה אחד הגאונים - הנהגה זו קיבלתי מאביוהסביר, 
רבי ראובן דננבורגר. בתחילה רבי  ,היה תלמידו של גאון עולם

עד שעבר לדוינסק שהיתה עיר  ,ראובן היה רב בעיירות קטנות
הייתי רב כמו  יסלב'כשכיהנתי באמצ'גדולה. אז התאונן ואמר: 

זאת אומרת באישון ליל  ,שצריך להיות. בבוקר לפני התפילה
רושם את  .הייתי מספיק לבקר את כל החולים בעיירה

ובתפילת שמונה עשרה הייתי מתפלל על כל החולים  ,שמותיהם
לרפואה. דוינסק לעומת זאת עיר גדולה ואני כבר מזדקן ואיני 

 'יכול לעבור ולהספיק להתפלל על כולם!
 

                     !, אבל הרב תבע זאת מעצמוכןלעשות  לא היתה זו חובה על הרב
 ("איש על העדה" שנה י"ג)                                                                                                         

 
לן אצל החולה והשתדל  רבי עקיבא אייגרהרבה פעמים 

לרופאים עבורו, וגם שאל לשמו ושם אמו להתפלל עבורו. 
כאשר ישב בפוזנא זמן רב, וראה שטרדות רבות אופפות  ,אמנם

אותו, בחר שני נאמנים ומינה אותם שיהיו שלוחיו, ושילם להם 
מכיסו, שבכל יום ויום יבקרו חולים, וגם יחקרו אחרי כל חולה 

              )"חוט המשולש"(         את שמו ושם אמו, והוא הקדוש יתפלל עבורם. 

 
 את הגאון רבי גדליה נדל בסוף ימיו שראה יקררך מעשה באב

מה " :ניגש ושאלו רב. בקושי , פוסעראהו סובלהולך ברחוב. 
"אתה רואה..." אמר אותו אברך  :ענהו רבי גדליה "שלום הרב?
 ..". רבי גדליה בן -אני רוצה להתפלל על הרב " :מיניה וביה

 

"בן, בן... גדליה אז רבינו פתע קם לתחיה, נעמד והרים קולו: או 
בשמים יודעים  ...בן, אולי צריך כתובת?! אולי צריך תעודת זהות

 נר לשולחן שבת")"(    תגיד גדליה, יודעים מי זה!" -היטב למי הכוונה 

 
סגולה לאדם שיש לו בעיה בריאותית, לכתוב בספר תורה את 

 ה באיבר החולה.ילחתהאות שמ
 

שטיינמן, מדוע הוא מקפיד נשאל מרן הגאון רבי אהרן לייב 
הרי אינה קשורה לשמו. והשיב  ,לכתוב בספר תורה את האות ע'

 ("אפיקי איל")                          וזו סגולה.  ,משום שיש לו בעיה בעין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ", וכל זה למה?כשהיה הסבא מקלם חולה, היה נעזר ב"חובש
 

יעזרהו בלי עזרה מרופא לא רצה, כי לסמוך על בטחון בלבד שה' 
להעזר  ,מאידך .ולא ירפאוהו מהשמים ,י אין בטחונו שלםלאו

פן חלילה ישים מבטחו ברופא ולא בה', לכך  ,ברופא לא רצה
מצד אחד הוא עושה השתדלות  .פלדשר"-"חובש :מצא פתרון

א רפואתו בדרך נס, שהרי גם חובש יכול לעשות וכדי שלא תב
הדרושה, אך מצד שני יודעים כולם שעל "חובש" את הרפואה 

 זכרון צבי")-("לב אליהו                וצריכים להתפלל לה'. ,לא ניתן לסמוך
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...הסיפור עם השכן –"טוב שכן קרוב" 

 טוב שכן קרוב...
 אז מה באמת קורה עם השכן הזה?! 

בוודאי אינכם מכירים אותו אישית ואף אני כמוכם [הוא אינו שכני] 

 משום כך אפרוש לפניכם את המתרחש:

בניין המשותף מצומצמת למדי, ת ההחנייה אשר שוכנת כבוד למרגלו

השכן מחנה את רכבו ב'הרחבה' ולא מתחשב בכך שישנם עוד אי  אך

אלו בני אנוש [נהגים] הדרים בבניין, הזקוקים אף הם ל"ויסעו ויחנו" 

 "לתור להם מנוחה" עבור רכבם. 

 שח לי אחד שניסה לפנות אל השכן בבקשה:

"האם תוכל להזיז מעט את רכבך, על מנת שיתפנה מקום חנייה 

 עבורי?" 

בה עווה את פניו ולא הגיב. למחרת החנה את רכבו בדיוק הלה בתגו

במרכז החנייה, באופן, שאם בעבר עוד יכולתי בדוחק רב להחנות את 

כעת הדבר אינו אפשרי כלל ואני נאלץ להחנות במרחק שני  -רכבי 

רחובות תמימים... מה עושים?! מדוע השכן עושה לי 'דווקא'? בקשתי 

? האם אסור לפנות אליו בבקשה כגון ממנו יפה. מה לא עשיתי בסדר

 זו? אנא סייע בעדי!" 

 זו השאלה והבקשה אשר נשאלתי/נתבקשתי.

 הבה נתחיל להתיר מעט את הסבך ו'לפרק' את המטען:

נסוג מעט לימים בהם היה שכננו הנכבד זאטוט צעיר. זה התחיל 

אתה לא רואה שאתה מפריע?!" המשיך  זוז הצידהבספונג'ה בבית "

זה בשביל האורחים!" בכיתה כשהילדים  זוז מפה,אורחים " כשהגיעו

" בכיתה זוז הצידהשיחקו יחד לא תמיד ששו לשחק אתו: "אתה 

ליד ההוא שאף לא אחד רצה לשבת לידו... בהצגה  בצדהושיבו אותו 

עם שלט בידו. הוא שמע את  בצדבמסיבת חנוכה העמידו אותו 

לא כדאי לתת לו  עם השלט שם בצדהאחראי מלחש תעמידו אותו 

 תפקיד גדול הוא עלול לטעות[ולקלקל לנו את ההצגה]

 

כשהמתין לראיון עבודה, "שב כאן" והורו לעבר כיסא שניצב בפינה 

החדר. לבסוף קיבל עבודה לגזום את העצים בשדרה בשולי  בצד

כשבגר והיה לאיש גם בבית לא חש  תמיד הוא בצד...הרחוב 

שם הוא מרגיש  ברכב שלוא במרכז במרכז. במקום אחד בגלקסיה הו

 מלך, מלך הכביש... 

 הנהר מן הממלכות בכל מושל היה על שלמה המלך נאמר "ושלמה

 כלשלמה את ועבדים מנחה מגשים מצרים גבול ועד פלשתים ארץ

 מלכי בכל עזה ועד מתפסח הנהר עבר בכל רודה הוא חייו. כי ימי

 [מלכים א ד']מסביב"  עבדיו מכל לו היה ושלום הנהר עבר

 אמר חד ושמואל רב עזה, ועד מתפסח הנהר עבר בכל רודה הוא "כי

 בהדי ועזה תפסח אמר וחד העולם בסוף ועזה העולם בסוף תפסח

 כל על מלך כך עזה ועל תפסח על שמלך כשם קיימי הוו הדדי
  "העולם

 על מלך הייתי קהלת אני שנאמר ישראל על אלא מלך לא ולבסוף

 בן קהלת דברי שנאמר ירושלים על אלא מלך לא ולבסוף' וגו ישראל

 מטתו הנה שנאמר מטתו על אלא מלך לא ולבסוף בירושלים מלך דוד

 חלקי היה זה שנאמר מקלו על אלא מלך לא ולבסוף' וגו שלשלמה

 -גונדו. רש"י גונדו אמר וחד מקלו אמר חד ושמואל רב עמלי מכל

 טליתו[סנהדרין כ']

כמו מלך, מלך על מקלו... והנה פתאום מגיע  גם השכן שלנו מרגיש

 מאן דהו ואומר לו זוז הצידה! תזיז את הרכב...

אתם מבינים מה קורה: כל חיישני החרום ונוריות המצוקה נדלקו 

באחת 'זוז הצידה' הוא חש מאוים על עצם הקיום שלו על הדבר 

 היחיד שעליו הוא מושל...

 ן קרוב' שלי."אהה הבנתי! עכשיו הבנתי מעט את ה'שכ

רגע, אז אני צריך עכשיו להיות הפסיכולוג של השכן שלי ולטפל 

בתסמונת 'זוז הצידה' שלו?! אני זקוק נואשות למקום חנייה, אתה 

 יכול לעזור לי לפתור את הבעיה???" 

 הרב דוד פיירמן מאת:
 שמש בית מנהל סמינר 'ואת עלית'

 

 לעילוי נשמת: יוצא לאור הגיליון 
 ר' אליעזר ברוך ב"ר שמחה ז"ל 



ראשית דבר, הבנו שאין מדובר במשהו המכוון אישית כלפינו, הוקל 

 שקול את צעדינו.לנו במקצת ועכשיו נוכל בישוב הדעת ל

 כצעד ראשון 'נכין את הקרקע':

בהזדמנות בה אנחנו פוגשים את השכן באקראי במדרגות נעצור 

 לרגע נפנה ונשאל לשלומו "מה שלומך?" 

סביר להניח כי הוא יביט בנו בחשדנות: מה יום מיומיים שאנחנו 

חפצים ביקרו ודורשים  בשלומו? "מברך רעהו בקול גדול בבקר 

 תחשב לו" [משלי כ"ז]  השכם קללה

משום מה, זה מזכיר לי את אותו אדם שהייתי פוגש בו בכל בקר 

ומברכו ב'בקר טוב' והא מצדו היה משיב לי במין ניד ראש בתוספת 

המהום קל ולא ברור. היה זה מעין 'מועט המחזיק את המרובה' 

 כאומר: "בוקר טוב אף לך ומה שלומך אתה?" 

אליו קדם הוא ברכני ב'בקר טוב' ושאל  אפס כי יום אחד בטרם אפנה

בקול "מה שלומך?"  "בשעה קלה קדמני זה לגן עדן..." [מדרש רבה 

 בראשית ס"ה]

עוד אני ניצב המום מהתפנית הבלתי 

צפויה, לא הותיר אותי הלה בתהיות ושאל 

 "אולי אתה יכול להלוות לי מאה דולר?..."

"מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם 

לו" אם אין  דאגות על הבוקר קללה תחשב 

אלא לברך את רעהו בקול גדול כנראה  

  אינטרס כלשהו חבוי מאחורי הדברים.

נחזור לסוגייתנו, השכן שנשאל 'מה 

שלומך?' בחגיגיות יתר, משיב מעט בחשדנות שמא זו הקדמה 

לבקשה כלשהי רוצים ממנו דבר מה אולי שישמרו ילדיו על השקט בין 

 י חלילה להזיז את הרכב...שתיים לארבע ואול

בפעם הבאה שנפגש נשאל שוב בשלומו ובפעם השלישית ["והחוט 

משולש לא במהרה ינתק"] עתה הגיע העת להוסיף מחמאה רצוי על 

הילדים שלו נ"י "ראיתי בבקר את הבן שלך משה, מה אומר לך 

לראות כיצד הוא שומר על אחותו הקטנה ואיך הוא חוצה אתה את 

 ות מופלגת, בלי עין הרע. ממש מיוחד!"הכביש בזהיר

אהה זה טוב! לשמוע מחמאה על הילדים שלנו אין נעים מזה. לפתע 

העולם הופך יפה יותר, השמש מאירה באור בהיר יותר, הפרחים 

מקבלים גוון עצמתי יותר... מי לא אוהב לשמוע מחמאה על הילדים? 

רח הקיפאון חיוך מפציע על דל שפתיו, הדבר ממיס את כל סוגי הק

 והאדישות. 

בפעם הבאה שתפגוש אותו תזמין אותו אליך ל'שבת על כוס קפה' 

"נשארה אצלנו משבת עוגה מיוחדת אולי תרצה לעלות אלי נשב על 

כוס קפה...?" באמת, למה לא? אצל זה שמחמיא לילדים שלי, טוב, 

הערב בשמונה ואז, כאשר הפרוסה השלישית נגרסת בין שיניו אמור 

"רציתי לבקש ממך טובה" הוא ירצין מעט [ומחשבה תחלוף בו: כך: 

"איך הוא יודע שאני אוהב לעשות טובות? איך הוא זיהה את התכונה 

המיוחדת שלי?] ואז נמשיך בבקשתנו: "אתה יודע, אני קצת נהג חדש 

'רוורסים' והרכב שלך ממש חדש...   -וקשה לי מעט בנסיעות לאחור

דאג" הוא ישסע אותך לפני שתסיים את ואני קצת חושש..." "אל ת

הבקשה "תנוח דעתך אני אדאג לכך!" למחר הוא יצמיד את הרכב 

לקיר החניה, הוא ידביק אותו 

ממש ובעצמו יצא כבר דרך 

 החלון...

  

נחזור: ראשית יש לחכות לעת רצון ולהכין את הקרקע לאט לאט. 

ך לא ליצור קשר חיובי ולאחר שהקשר נוצר להציג את הבקשה. א

כדרישה או כבקורת "אתה בסדר... הבעייה היא שלי, אני קצת 

מסתבך ברוורסים קשה לי נהיגה אחורה האם תוכל לעשות לי 

ממש אוהבים איך אמרנו בגיליון הקודם,  כולםטובה?" לעשות טובות 

כשאתה מבקש עזרה להשתלב בנתיב ולא 'נדחף' נהגים ישמחו לסייע 

 ]47גיליון  -.[עיין שםבעדך

ך אף כאן התהליך הזה קשה לרוב האנשים הם רוצים לפתור את א

הבעיה 'כאן ועכשיו' מה זה לחכות ל'עת רצון' ולהתחנף אליו? זו ממש 

עבירה להעניק מחמאות למי שלא מגיע לו ובפרט לשכן הזה... "ולא 

 שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" 

תה באופן אם אך מעבירים את הבקשה בצורה אחרת, מנסחים או

עת רצון, זה נשמע ומתקבל אחרת -שונה וממתינים לשעת הכושר

 ובגיליון הבא נבחן את הדברים בראי הבית שלנו! 

 

' וה תקרא אז אומר הכתוב עליו שכיניו וכו' את "...האוהב
 הנני"[יבמות ס"ג] ויאמר ועותש יענה

 

    9999587bb@gmail.comגיליון במייל : 
http://yeladimnoaar.blogspot.co.il 

 ,מדריך מעשי להצבת גבולות ומשמעת 'עד כאן'
 חינם למייל
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בהעלותך  •  87ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (ח, ג)  
  שבחו שלא שנה". פרש רש"י: "להגיד

  שנה'.המפרשים כבר עמדו על השאלה, מהו אותו שבח של אהרן 'שלא 
הרמב"ן לומד שאף שהמצוה כשרה גם בבניו, מכל מקום אהרן הדליק 
את הנרות כל ימיו ולא החסיר מלהדליקן. אם כן לפי הרמב"ן 'לא שנה' 

  הכונה לא החסיר.
  אבל אפשר לפרש באופן נוסף, כדלהלן:

לפני מספר שנים זכינו לקיים את מצות ברכת החמה. לפני הנץ החמה, 
היו רחובות בני ברק שחורים מרוב אדם. אנשים, בשעת בוקר מוקדמת, 

  נשים וטף השכימו קום, כדי לברך את ברכת החמה.
  מה קרה? מה קרה?

  ברכה...
וכי בשביל ברכה משכימים לקום בבוקר ונוהרים לרחובה של עיר, והרי 

  בכל יום יש מאה ברכות?
  אה... זה הרי פעם בעשרים ושמונה שנה...

שתקנו רבנן, ומה עם קריאת שמע דאוריתא? והרי ברכת החמה זו ברכה 
הרי את זה שאתה רואה ברחוב באשמרת הבקר כדי לברך ברכת החמה, 

  תמצא ביום רגיל במטה, כאשר עובר זמן קריאת שמע...
  כי זה הרי בכל יום...

אהרן הכהן, במשך כל השנים בהן הדליק את המנורה, לא איבד אפלו 
די יום הוא הדליק כאילו זו לא ליום אחד את תחושת ההתחדשות. מ

  הפעם הראשונה. כאלו הוא מדליק פעם בעשרים שנה ושמונה שנה...
  בכל יום ויום, אותה התרגשות, אותה התחדשות. –"ויעש כן אהרן" 

  (יחי ראובן)"מלמד שלא שנה".     

(ח, יא)  
מעשה  –ה"חזקוני" אומר שתנופה זו של הלויים על ידי אהרן הכהן 

נסים היתה. "תנופה", כידוע, היא לארבע רוחות השמים. עוד ידוע כי 
  מספרם של הלויים היה עשרים ושנים אלף (עין לעיל ג', לט).

מעתה הבה ונחשוב: הרי מלהניף את הידים, גם אם הן תהיינה ריקות, 
הידים  –ים ברציפות לארבע רוחות השמים עשרים ושנים אלף פעמ

  "נשברות"! למישהו כאן יש חשק לנסות?...
קל וחומר אם הידים אינן ריקות... ובכל פעם צריך להרים בן אדם בידים 

  ולהניף אותו... והרי יש בני אדם ששוקלים...
ויש צורך לעשות זאת, כאמור, עשרים ושנים אלף פעמים! ואותן יש 

 –במהירות! הרי אם יקח להניף כל בן אדם דקה אחת לעשות ברציפות, 
  ...זה יקח לאהרן שבועים, וגם זאת בתנאי שיעבוד יומם ולילה

אומר שאהרן הניף את כולם ביום אחד! (תנחומא פרשת אמור אות ד) המדרש 
אתם מוזמנים לעשות לבד את החשבון באיזה קצב אהרן "עבד"... וזה 

אהרן את הלוים, שנים ועשרים אלף  לשון המדרש: "בוא וראה, כשהניף
  הניף ביום אחד! כיצד היה מניף אותם? מוליך ומביא מעלה ומוריד". 

אמור מאתה: הכוחות הללו, להצליח לבצע את כל התנופות ביום אחד 
אומרים,  (תנחומא פרשת קרח אות ג)נן בגדר נס ופלא!והנה, חז"ל ה –

ן היתה ביחס לאותן שאחת מן הליצנויות שהתלוצץ קרח על משה ואהר
  תנופות. הוא לגלג על כך שהניפו בני אדם כמו שמניפים תרנגולים... 

המדרש מתאר איך קרח מספר לבני ישראל בלגלוג איך הניפו אותו, 
בהיותו מבני הלויים: "ולא עוד אלא נטלוני בידי ורגלי והיו מניפין אותי 

  ואומרים לי, הרי אתה טהור"...
 סים? הרי כל בר דעת מבין שהתנופהקרח! ממה אתה עושה ליצנות? מנ

  הזאת היתה מעשה נסים מתחלתה ועד סופה! על נסים אתה מעז ללגלג?
אלא למדנו מכאן, עד כמה שלילית היא הליצנות! עד כמה ארס והרס 

לא מתפעל  –היא מחוללת! מי שיש בו את המדה המגונה הזאת 
        הוא עושה צחוק אחד גדול! - מכלום! גם מנסים גמורים

  )(יחי ראובן    ה' ירחם!

 (ט, כג)  
גם מלאכת בונה וסותר ידוע כי כל מלאכות שבת נלמדות מהמשכן. 

המשכן, והגמרא (שבת לא:) אומרת כי האיסור של  לומדים מבנין
אבל אם הוא מלאכת 'סותר' נאמר רק ב"סותר על מנת לבנות במקומו", 

  סותר על מנת לבנות שלא במקומו, אינו עובר על מלאכת סותר.
שואלת שם הגמרא, והרי כל המלאכות נלמדות מהמשכן, ושם כאשר 
 פרקו את המשכן, היה זה כאשר נסעו ממקום למקום ובנו את המשכן
במקום החדש בו חנו. נמצא שהיה זה 'סותר על מנת לבנות שלא 

"שאני התם כיון דכתיב 'על פי ה' יחנו'  במקומו'? מתרצת הגמרא:
  כסותר על מנת לבנות במקומו דמי".

  מה הפשט בדברי הגמרא הללו?
רבי חיים מוולוז'ין אמר פשט, ונבארו באופן מוחשי על פי משל: יהודי 
נוסע מבני ברק לירושלים והוא אמור להגיע לירושלים תוך חמישים 

ובארבע וחמישים הוא דקות. בשעה ארבע הוא יוצא מבני ברק 
בירושלים, אם אין פקקים בדרך כמובן... איפה הוא נמצא בשעה ארבע 
ועשרים? ליד שדה התעופה. ובארבע וארבעים? ליד טלז סטון. ובארבע 

  וחמישים? אז הוא מגיע לירושלים.
עתה נצייר לעצמנו שבאותה דרך נוסע תינוק המוחזק בזרועות אמו, לו 

בר והיינו שואלים אותו: "היכן אתה נמצא כעת" אותו תינוק יכול היה לד
היה משיב: "בידים של אמא". אם היינו שואלים אותו בשעה ארבע 
ועשרים היכן הוא נמצא, שוב היה משיב: "בידים של אמא" היינו 
אומרים לו: 'משה'לה, אנחנו עכשיו ליד שדה התעופה בלוד', והוא היה 

אני בידים של אמא!" כי מעבר  אומר: "אני לא בבני ברק ואני לא בלוד,
  לזה הוא אינו יודע דבר.

כך גם בני ישראל בעת הליכתם במדבר: "על פי ה' יחנו ועל פי ה' 
בידיו של  –יסעו"! מבחינתם, בכל מסע ומסע הם נותרו באותו מקום 

  הקב"ה!
רבותי, אלו אינם דברי מוסר, לומדים מכאן הלכה! הרי הגמרא לומדת 

רה הוא רק לבנות במקומו. כלומר, על פי ההלכה, מכאן שכל איסור סתי
בידיו  –כלל ישראל במדבר היו כל הארבעים שנה באותו מקום בדיוק 

  של הקב"ה. 
זה הרי נורא נוראות! וזה צריך להיות יסוד לכל יהודי כל ימי חייו. בכל 
שלב ושלב בחיים, לדעת כי על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו", אל לך 

  (יחי ראובן)     כל העת הנך נמצא 'בידים של אמא'. , כילדאוג כלל
  

     כו תיב"ע רמז: במדבר יא,  מי היו אחיו של משה מן האם ולא מן האב?                                             

  דפים מסכת ב"ב. 176פסוקים בתהילים,   176פסוקים בפרשת נשא,   176תשובה לחידה משבוע שעבר:                      

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע   
  

  "האשה הכשית אשר לקחת ואדותדבר מרים ואהרן במשה על ""
  אודות המעשה הבא הגאון ר' יהודה בויאר התפעל במיוחד,

  לא עושה דברים כאלה ברבים!' והתבטא: 'בדרך כלל הקב"ה

עקא הוא היה בחור דא  –ידידי, תלמיד חכם יקר, היה בין הבחורים המובחרים בישיבת "בית שמעיה" הנכבדה בבני ברק 
מבוגר. הצעות רבות שיחרו לפתחו, אך עדיין לא מצא את זיווגו. וזהו סיפורו המדהים: 'אחד הבחורים החל להסתובב בישיבה 

ם לא ידבר וישמע ים יום, בהשל "קבלה" בעניני לשון הרע, שכל אחד יקבל על עצמו שעה אחת בתוך זמן של ארבעעם דף 
לשון הרע. ראיתי שהעסק לא מתרומם. היה קשה לו לשכנע את הבחורים. החלטתי לקחת על עצמי לארגן זאת. ניגשתי אליו, 

  .ביקשתי שיתן לי לקחת את העול הזה עלי, הוא הסכים

הראשון השתתפו שישים ביום  –במשך כמה ימים, בהפסקות צהריים וערב מסרתי שיעורים, בהם דיברתי על מעלת הענין 
רע. מרכיבים מכולם בחורים! הסברתי את הרעיון: כל בחור לוקח על עצמו שעה אחרת בה הוא לא מדבר ולא שומע לשון ה

רים לשון הרע. שכנעתי, השקעתי מאד, תוך ימים מספר הרעיון סחף את למעשה יוצא שכולם לא מדב ארבעים יום, כך
  הישיבה, הגענו למאתיים בחורים, רוב בני הישיבה!

שבת, באותו הזמן בו הסברתי על מעלת הענין בישיבה פתחתי ספר בבית הכנסת. לתדמהתי, הספר כולו בליל  –אות משמים 
  בזה אות נפלא מן השמים!ראיתי  –ים יום, הזכויות הנוראות שאפשר לקבל סבב בענין של 'ארבעים יום', מעלת חיבור ארבע

הבחורים החלו ללמוד הלכות לשון הרע. שאלו, ביררו, והגאון רבי יהודה בויאר השיבם, גם עלי כתב.  -החלה התעוררות בישיבה
צפון הארץ. ההצעה הזו כבר עלתה צעה מרום הצעות שידוכין. ביניהן היתה המיד מאותו זמן שהתחלתי להתעסק בזה החלו לז

  וירדה בזמנו, גם המרחק היווה בעיה. בשלב מסויים המשגיח מחליט שצריך לקבוע פגישה, הוא מתקשר...

התשובה מצידו השני של הקו היתה מפתיעה: 'היא עוד זמן מה יוצאת לבני ברק, מוזמנת לחתונה שתערך הערב בבני ברק'. 
  תוך מספר שעות היתה כבר פגישה...

  ערב יום הארבעים מאותו יום בו דיברתי בפעם הראשונה לפני הבחורים, התארסתי עמה.

ת, פלפול, משא ומתן בפתיחה של ה"חפץ חיים" להלכות לשון הרע. שם החוברת היה "הכל לכבוד החתונה הוצאתי חובר
  יודוך".

את רקדו  –התמונה של ה"חפץ חיים". הבחורים פיזזו עם החוברת  , הגאון ר' שלמה אנגלנדר רקד עםבחתונה, ראש הישיבה
  "נר לשולחן שבת") (מתוך העלוןהשיר "הכל יודוך" בהתלהבות עצומה, בהתרגשות מיוחדת!'     

  

  

איך אפשר  מהשני, אבא אחד הוריש לשלושת ילדיו ארבעה סוסים, הוא אמר להם שאף ילד לא יקבל יותר                                 
     לעשות מה שהאבא אמר?

   (אסור לחתוך סוס אסור להביא סוס למישהו אחר, צריך רק שהבנים יקבלו את הסוסים)

   נ"ייעקב ויטמ  . ש הזוכה:7 2לרועה  5 רועה אחדל: תשובה לחידה משבוע שעבר
  
  

  ידיעון היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל

   גוי של שבת

   קומה ג'. 24רח' פנקס   .23:30עד  ליל שבת מכניסת השבת

  
  

  קופרק להולדת התאומות הנכדות - ת לבסקינדופומרנצ'יק להולדת הבן הנכד הנין     משפח - גרוזמן – פלדמןת ומשפח    :מרכז העיר

     משפחת בלומר לאירוסי הבת

  משפחת סלושץ לנישואי הבת     משפחת בינט להכנס בנם לעול תורה ומצוות    משפחת שער לנישואי הבן :עמישב גני הדר

  הנכד להולדת הבןכפיר משפחות גבאי 
  

לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 סיפר  שמעתי: זצ״ל וואכטפויגל מאיר נתן ר׳ הגה״צ דליקווד המשגיח סיפר
 האחרונה שהמלחמה", חיים חפץ"מה קבלה לו שיש זצ״ל קוטלר הגר״א ממרן
 עליו אין הגויים מן ומנותק שמובדל אמיתי תורה ובן, דגאולה אתחלתא תהיה
 יהושע מרבי איש מפי איש קבלה לו שיש המשגיח אמר זה וכעין. שליטה שום
 המשיח ביאת קודם האחרונה ״שבמלחמה: זצ״ל מבריסק השרף דיסקין לייב
 מן שמובדל מי זה  יידעך ״ערליכער הפירוש ומה, ינצלו״ יידען הערליכער כל

, צדיקיםמל״ו אחד להיות על כאן מדובר שלא דהיינו שם וביאר  -! העמים
, שלהם התרבות עם שייכות לו ואין, העמים מחוקות שמובדל מי כל אלא

 והוא, שלהם והספרים והמוזיקה, שלהם העיתונים ועם, שלהם הלבוש ואופנת
 ואין אחרת ברשות נמצא והוא! שלי״ ״אתה הקב״ה עליו אומר אז, מהם מנותק
 (.חנוכה רשימות  לקט)עליו שליטה שום

 
  הכרתי שבקושי סיפר, אחד בחור איזה הגיע פעם: אחד ישיבה ראש סיפר
 ממני מבקש כך כל מה ולשאלתי, לחתונתו היום שאבוא מבקש ומאד, אותו
 משבר פעם לי היה: הלשון בזה לי ענה? אותך מכיר אני בקושי והרי, לבוא
 בתוספת כתפי על עידוד של טפיחה לי ונתן בביהכ״נ לידי עבר והרב, רציני
 ובעזרת, הנסיונות על ולהתגבר להתחזק צריך: חיזוק של טובות מילים כמה

 האדמו״ר כ״ק של אמירה ובתוספת, ח״ו להתיאש אסור, טוב יהי׳ השי״ת
 ומי, שכל בלי - מדעת שלא הוא יאוש שכל, מדעת״ שלא ״יאוש: זצ״ל מקוצק
 יתכן, אגב כבדרך לי  אמרתם זה כל, פעם אף מתיאש אינו שכל לו שיש

, מהמשבר ויצאתי, זה מכל חיזוק קיבלתי אני אבל, כלל מזה זוכרים שאינכם
 זה והנה...בחתונתי אותכם לראות מבקש מאד אני ולכן, אותי הצלתם ופשוט
 ]נתן מנחת...[נפש ״הצילו מילים כמה איך נפלא דבר

 
 בפני לעמוד שיכול שער אין, ננעלו לא צדקניות נשים של דמעתן שערי

 בהם שהרישום תורה תלמודי שערי לא גם. ארץ ושערי שמים שערי, דמעותיהן
 מאביה ירשה היא. גדולה צדקת היתה, יצחק רבי אשת, חעשין לאה רחל. נסגר
 ומסירות לוהטת שמים יראת, כאחת ופקחות תקיפות - ומבעלה נחמיה רבי
. ב"תרמ בשבט נפטר יצחק ביר בעלה. הישרה בדרך הבנים וחינוך לגידול נפש
 אותה בפורים. הדין את עליה והצדיקה לב באומץ ויגונה סבלה את נשאה היא
 ולשמוח לאכול לשולחן להסב בניה כל על צוותה, אסונה אחר חודש, שנה

 הבנים. כמנהגם הסדר את ערכה בפסח. כלום קרה לא כאילו, פורים בשמחת
 ארבע את שאלו הם. מיותם השולחן בראש האב של כשמקומו, לשולחן הסבו

 לאה רחל". קושיות ארבע אותך אשאל, אבא: "המקובל בנוסח הקושיות
 להםוישיב ביניהם יימצא הוא, אבא של בדרכו ילכו שאם, לעומתם השיבה

 נפתחו וכשבכתה, לבכות ידעה לאה רחל גם אבל.לו נדרשים שהם מה כל את
 ישיבה' לגיל הגיע ישעיה כשבנה, בעלה בחיי עוד היה זה. שערים לפניה
 חתנה לימד אז שנוסד אונגרין בבתי תורה התלמוד של הגבוהה בכיתה'. קטנה
 יעקב רבי. חעשא אסתר בתה של בעלה היה הוא, ל"זצ מן יעקב רבי הגאון

 נוהג היה הוא. ישר שכל ובעל וחריף מופלג, בעיר הלומדים מטובי היה מן
, מסכת לאותה השייכות ההלכות וכל הראשונים כל עם אחת מסכת ללמוד

 את לתרץ הרבה בחריפותו מתאמץ היה בעיקר. כליו ובנושאי ערוך בשולחן
 עם לומד היה, בגמרא השיעור לפני, בבוקר. אייגר עקיבא רבי של קושיותיו

. תהילים בספר אתם למד - מנחה לפני - ובערב, ראשונים נביאים התלמידים
 פרוש עם השבוע פרשת התלמידים עם לומד היה ובשבתות שבתות בערבי

 לשלוח החלו ורבים יעקב רבי של לימודו לדרך מוניטין יצאו מהרה עד. י"רש
 מקוםהיה ולא" הזמן" התחלת לפני עוד התמלאה הכתה. בניהם את אליו

 על, זו לכיתה הקטן ישעיה את להכניס סירב הכולל על הממונה. נוסף לתלמיד
 יצחק לרבי לו הועילה לא. חעשין יצחק רבי של הרבות הפצרותיו אף
 יצחק רבי ביד עלה שלא מה אבל... יעקב רבי חתנו מלמד זו שבכיתה" פרוטקציה"ה

 בבית שנערכה מילה ברית בעת זה היה. לאה רחל הצדקת אשתו של דמעותיה עשו
, אונגרין בתי של התורה תלמוד על הממונה מאשר אחר לא היה המוהל. השכנים אחד

 כל ובמעמד, הבית אל ובאה נדחקה לאה רחל. ישעיה את לקבל בסירובו דבק שכאמור
... בנה את לקבל שיאות מהממונה ביקשה שליש בדמעות. תמרורים בבכי פרצה המסובים

. להם נעתר והוא בקשתה את למלא בממונה דחקו והם, נכמר המסובים נכבדי של לבם
 מסירות את מקורביו בפני יציין ל"זצו דיסקין ל"המהרי שמרן לאה רחל זכתה בכדי לא

 . ויראהתורה גדולי יהיו וחתניה בניה שכל זכתה והיא, לחינוך נפשה
 ),ירושלים מדמויות(

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ן ַוּיַַעשׂ  ֲאשֶׁ ... ַאֲהֹרן ּכֵ ה רּכַ ה ֶאת' ד ִצּוָ  שלא אהרן של שבחו להגיד: ֹמׁשֶ

 במשהו ישנה הכהן שאהרן אמינא הווה יש האם: השאלה  נשאלת)רש״י(שינה״
 במכתב? וככתבו כלשונו בקיומו קושי שום שאין בדבר בפרט? השי״ת מציווי
 הן שהן, מבאר הוא תלמידיו של המוסר מוועדי לאחד זצ״ל מקלםהסבא שכותב
 קל לפעמים, אדרבה, ועצומים גדולים במעשים דוקא נבחן אינוהאדם, הדברים
 האמיתי המבחן, וכדומה נפשות בהצלת לעסוק, גדולים מבצעים לעשות לאדם
 חז״ל שאמרו כמו.שצריך כפי אותם עושה האדם האם, הקטנים בדברים הוא

 עסק עושים האמיתיים הצדיקים כי" כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי) "פ״ב אבות(
 שהיו אהרן של שבחו זהו. שבחמורות חמורה היתה כאילו שבקלות קלה ממצוה

 כאילו עסק אצלו היתה הפתילות הטיית של כזו קטנה שפעולה, לראות עינים לו
 לא"ולכן", משה את ד׳ ציוה כאשר" - היה מבטו כי? למה. ולפנים לפני נכנס
: זצ״ל הסבא מסיים.ביותר הגדולה העבודה את עכשיו עושה כאילו, היינו-" שינה
, צעירים בחורים אפילו מתפללים שעשרה, תמיד לכם אומר שאני מה תבינובזה
 העיר, בווילנא מנינים מאות לכמה הם שווים, לתפילתם עצמם ויתקנו יכינו רק אם

 את מרוממות לעשות עומדים מה פשוטה והבנה הכנה שכן. לאלקים הגדולה
 ) ח״ב ומוסר חכמה( . ערוך לאין המעשה

 
 

ָגה ֶאת ָזַכְרנוּ  ר ַהּדָ ִמְצַרִים ֹנאַכל ֲאׁשֶ ם ּבְ ִאים ֵאת ִחּנָ ֻ ׁשּ ִחים ְוֵאת ַהּקִ  ֶזָחִציר ְוֶאת ָהֲאַבּטִ
ָצִלים ְוֶאת ּוִמים ְוֶאת ַהּבְ  כי עליו אומרים חז״ל. המדבר דור את להבין צריך: ַהׁשּ
 הגיעו כולם, בן־בוזי יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה וראתה" דעה דור"  היו

 שומים או, אבטיח חתיכת או. בצל חתיכת להם שחסרה בוכים הם פתאום לנבואה
 הנביאים כל כי,:לומזה דישיבת משגיח, זצ״ל רוזנשטיין משה הרה״צ– כך על אמר
 דור אבל, חייהם ימי כל במדרגתם נשארו לכן, ויגיעה עמל ע״י לנבואה הגיעו

 מתנה להם נתן הקב״ה אלא, ויגיעה עמל ע״י נבואה למדרגת הגיעו לא המדבר
 תיכף לכן, שלהם הפנימיות נשתנתה לא אבל, התורה לקבלת להכשירם רצה כי

 )מוסר דרכי.(וחטאו פשוטים כאנשים היו מהם  הנבואה שסרה
 
 

ה ְוָהִאישׁ  ר ָהָאָדם ִמּכֹל ְמֹאד ָעָניו ֹמׁשֶ ֵני ַעל ֲאׁשֶ  פרק  אבות(הזהירו חז״ל: ָהֲאָדָמה ּפְ
 היא סכנה כלומר רוח״ שפל הוי מאד ״מאד ואמרו הגאוה מידת על מאוד) ד

 ז״ל הרמב״ן כתב כי הוא והענין, הכבוד ורדיפת הגאוה במידת להתנהג ביותר
 שכרם לשלם אפשר אי ממילא רוחני גם ושכרם רוחניות הם שהמצוות מכיון

 אם) פ״ח שה״ש( במדרש חז״ל וכדרשת, התשלום ממין שאינו גשמיים בענינים
 השפל בעולם שמקבל ומי לו יבוזו בוז - התורה באהבת ביתו הון כל את איש יתן
 הלא כי התשלומין מין מעין כבר הוא עכ״ז, מדומה כבוד שהוא למרות. כבוד הזה

 הזהיר לכן.רוחני מדבר נהנה כי הבא מהעולם לו ומנכים, רוחני ענין הוא ״כבוד״
, האש מן שבורח מי כמו הכבוד מן ברח כלומר רוח״ שפל הוי מאוד ״מאוד התנא
 ).עה״ת חיים חפץ( הבא בעולם המצוות מן וערום עני חלילה תשארשלא

 
 

ְצַעק ה ַוּיִ   צעק רבינו משה מדוע לתמוה יש:ָלהּ  ָנא ְרָפא ָנא ֵאל ֵלאֹמר' ד ֶאל ֹמׁשֶ
ְצַעק  עם יאמרו, בתפילה אאריך אם: וחשב בחכמה נהג משה אלא? בתפילתו ַוּיִ
) רש״י שפירש כמו( מאריך אינו בשבילנו אבל, בתפילה מרבה אחותו על ישראל

 עלי דברה שהיא בדבר נוגע שאני שבגלל תחשוב מרים אז בתפילה אקצר ואם
 לו שכואב למרים להראות כדי צעק? משה עשה מה. מקצר אני לכן הרע לשון
 שלא בכדי) לה נא רפא נא אל( במלים קיצר שני ומצד, עבורה ומתפלל עליה
 ).אלשיך(  בתפילה מאריך לא הוא עלינו מדוע העם תרעומת עליו תהיה

 

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

),ירושליםמדמויות(
 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

 בהעלותך דבס"
 731גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                    )הברקות( ..פץח הוא רואה שהוא מה כל, ילד כמו הוא האדם לב                                                             

 )חזון נחום( לעצמו האדם כפי לחברו לעשות בידו אין בעולם אדם םשו                                                        

 )דברים נחמדים( ?צלחה רעך דרך מדוע גתדא ואל ושמחה עליזה נפשך תהי עת בכל           
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, רופא והזמין חולה היה שפעם זי"ע מסאטמר יואל' ר  ר"האדמו על מספרים
 לבריאות הדרושה בשינה כך כל מזלזל הרב כבוד מדוע: הרב את הרופא שאל
 שבו היקר הזמן את אדם מבני שגוזל גזלן הוא השינה: הרב לו השיב  גופו
 האדם על ונופלת מתגברת כשהשינה מה אך, ומצוות תורה לרכוש יכולים הם

 ואין ושלום חס רוצח בידי שנפל למי הדבר דומה, ברירה כל לו באין, ואונסתו
 גזלן לידי הטוב מרצונו עצמו שימסור שוטה הוא מי אבל, מאתו מנוס לו
 
 
 

 חס עבירה שעובר ומי", מצוה בר" נקרא המצוות בעול שנכנס שמי הטעם
 נתינת ידי על מאשתו להיפרד יכול שבעל כמו כי" עבירה בעל"נקרא ושלום

 שמקיים מי אך, תשובה  ידי על מעוונותיו להיפרד עבירות בעל יכול כך, גט
 אפשר אי כך מאביו להיפרד יכול אינו שבן וכמו, המצוה של כבן נעשה מצוה

 ).אור מאורי ילקוט( המצוה ממעשה פעם אף להיפרד
 
 
 
 

 ומצד. תועלת יותר הרבה יקבל ובזה, שלומד המוסר דברי על לחזור והעיקר
 שיהיה, שלומד הדברים את ולקיים לקבל לרצות עצמו את להכין צריך האדם
 האדם וירגיש. בו לשים שרוצים מה את לקבל המוכן קיבול בית עם כלי כמו
 וזקוק חסר עצמו מרגיש שאינו מי אבל. לרפואה שזקוק חולה כמו עצמו את

 מתרברב שהוא כיון  העוונות כל תחילת זו שמידה, מגאוה נובע זה, לרפואה
  האנשים שאומרים כמו, חבירו מומי דוקא אלא עצמו מומי מוצא ולא כולם על

 אינו שלו הדבשת את אבל, השני הגמל של הדבשת  את רק רואה שהגמל
 שכשהמשגיח אומר שהיה, ל"זצ מסלנט ישראל' ר בשם אומרים וכך. רואה
 מתאימים כמה וחושבים אחורה שפונים כאלה ישנם, מוסרית שיחה נותן

 לחשוב גמורה טעות זוהי אבל. עליו מכוון אומר שהרב המוסר, לפלוני הדברים
 את לתקן מאמצים לעשות וחייב, רעה מידה באיזה נגוע אדם כל כי, כך

 יודע הרופא ורק, לרופא הולכים וכולם, שונים חולים סוגי שיש כמו, המעוות
 ולמעשה. יום יום האדם לוקח ואותה, חולי לכל המתאימה התרופה היא מה

, רפואה יש מחלה ולכל, ספרים שכתבו המוסר חכמי הם האמיתיים הרופאים
 )ומוסר חכמה לציון אור.(מתרפאים כך י"וע
 
 
 

איך יתכן שימצא אדם מציאה, וכאשר יבוא בעליה ויתן  שאלה:
 יווח?רסימנים באבידה ישמח המוצא משום שהדבר יחשב עבורו ל

חבית של  שאם מצא אדם(כד:) מבואר בגמרא בבבא מציעא  תשובה:
הוא אינו חייב להכריז אלא וכרים מותרת החבית וובה נריין בעיר ש

שאסור היין בהנאה, שהרי קיים חשש סביר ששייך היין לגוי. אולם 
מותר היין בשתייה  -א ישראל (יהודי) ויתן סימנים בחבית ואם יב

מספק יין של גויים, ומשום שרוב העיר נכרים  הלמוצא, שהרי יצא
 שו הבעלים, ולפיכך מותרת החבית למוצאה.ממילא נתייא

שעשועי( )תורתך

שפעזי"עמסאטמריואל' רר"מו
כךכלמזלזלהרבכבודמדוע: הרב

רה דשנפללמהדברדומה, בר ב
מרצונעצמושימסורשוטההואמי

ו", מצוהבר"נקראהמצוותבעול
להיפרדיכולשבעלכמוכי" בירה

לל

).אורמאוריילקוט(המצוהמעשה

הריקבלובזה,שלומדהמוסרדברי
אתולקייםלקבללרצותעצמואת

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

י י ...ּכִ ה מֹוֵפת ַאְנׁשֵ על הגאון רבי צבי הירש לוין רבה  מסופר: ֵהּמָ
של ברלין שעוד בהיותו צעיר לימים יצא לו שם  עילוי בכל הסביבה, 
אלמנה עשירה שמה עיניה בו ולקחה אותו אחר כך לחתן לבתה, ואחרי 
 חתונתו ישב ועסק בתורה בעיר גלונא, וגם הרביץ תורה לתלמידים,

דם לא מש מאהלה לימים מתה חותנת ומקור פרנסתו נסתם, והוא כמקו
של תורה, ולא נעצב אל לבו.פעם אחת שב מבית המדרש ומצא את 
אשתו בוכה, ועל שאלתו לבכיה מה זו עושה, סיפרה לו על מצב הבית 
הדחוק, כמעט כל מה שנשאר להם מירושת בית אמא כבר נאכל, 
ו"שארית הפליטה" לא תספיק גם לפרעון חובות, היא הוסיפה להתאונן 

יום יום מוטלות רק עליה, והוא אינו דואג כלל לביתו  על אשר דאגות
ולילדיו. גם אני כמוך, ענה לאשתו המסכנה, לבי מלא דאגה על מצבנו, 
אבל הלא יודעת את כי אמך  בחרה בי משום שהייתי מפורסם כחריף, 
וזהו ההבדל בין חריף לשאינו חריף, מה שאינו חריף לומד ומבין ומשיג 

רי החריף מהיר לשמוע ולהבין כל זה בשעה במשך שבוע או חודש, ה
אחת, ואולי גם ברגעים אחדים, ועכשיו, סיים בחיוך קל, הלא תביני 
כי מה שאת דואגת כל  השבוע אני מספיק לדאוג ברגע אחד...כמובן 
לא הספיקה תשובה זו להרגיע את רוח אשתו, והוא ניסה לנחמה 

את הכל בודאי לא  ולהשקיטה בדברי  אמונה ובטחון, כי הזן ומפרנס
יעזוב גם אותם, צריך להאמין בד' והתשועה תבוא. אשתו שהיתה 
יודעת ספר הפסיקתו תוך כדי דבריו ואמרה, בתורתינו כתוב בראשונה 
ויושע ד' ואחרי כן ויאמינו בד', והיא הוסיפה למרר בבכי, אין פת 

נו מצויה ואין פרוטה בכיס ומאין  יבוא עזרנו, מי יטרוף לחם חוקנו ל
ולילדינו. השיב לה רבי צבי הירש והרי יש לך עוד תכשיטים כלי זהב 
וכסף אבנים טובות ומרגליות,  שנשארו לך בירושה, לכי ומכרי אותם 
ותשלמי לנושים, ואנו ובנינו נחיה בנותר, ומה יהיה ככלות גם אלה, 

בטוח  -אמר לה רבי צבי הירש  -שאלה האשה. דיה לצרה בשעתה 
ינו המכלכל חיים בחסד לא יעזבנו ולא יטשנו, ושוב אני כי ד' אלק

והאיש ואשתו לא שוחחו עוד בעניני פרנסה, כי  עברו ימים וחודשים,
כאשר תם גם הכסף הזה שפכה האשה  חיו על התכשיטים אשר נמכרו.

שוב את לבה לפני בעלה מה נאכל מעתה, הלא כבר מכרתי  ולא 
ירה נוכל לאכול ארוחת נשארה אתי בבית רק כפית אחת לקפה, שבמח

הבקר. לכי ומכרי  גם את הכפית, אמר רבי צבי הירש, ואחרי אכילת 
ארוחתינו נתייעץ מה לעשות להבא, בטוח אני כי ד' אלקינו המכלכל 
חיים בחסד לא יעזבנו ולא יטשנו. עשתה האשה רצון בעלה, והלכה 
ומכרה את הכפית האחרונה, ובמחירה הביאה לחם וחמאה, ערכה את 

לחן ונתנה לבעלה ולילדיה לאכול, אבל היא לא אכלה ולא טעמה והש
כלום, אמר לה רבי צבי הירש למה לא תאכלי ולמה ירע וידאב לבבך, 
פתגם שגור הוא "ישועת ד' כהרף עין", ופירושו כאשר עין האדם כבר 
רפתה ואינה רואה כל תקוה להצלה, אז תבוא הישועה, עלינו רק 

עודנו מדבר ונושא המכתבים בא והביא  ש.לבטוח בד' ולא להתייא
מכתב ממרחקים מעבר לים מעיר לונדון, כסא הרבנות בעיר הבירה 
הזאת היה פנוי, וקהילת היהודים אשר בתוכה חקרה ודרשה אצל כל 
גדולי התורה למצוא לה רב, שעטרת הרבנות בלונדון תהיה הולמתו, 

ם הצעיר הרבנים מאמשטרדם מהנובר ומפרנקפורט הראו על חבר
הגדול בתורה ובחכמה רבי צבי הירש לוין  מגלוגא, ועל יסוד דבריהם 
והצעתם הובא עתה לידי רבי צבי הירש כתב רבנות מלונדון, בצירוף 

 סכום מסוים לצרכי הוצאות הדרך
שעשועי( )תורתך

וןאור.(ם )ומוסרחכמהלצ

תכן שימצא אדם מציאה, וכא
יח שהדבר משום המוצא ישמח ה

)ים

 

המעונינים לתרום 
להפצת העלון 
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 RLEVRON@IAI.CO.IL  

.052-7620219

ֶאל  ֲאַנְחנּו  ֹנְסִעים  מֶֹׁשה,  חֵֹתן  ַהִּמְדָיִני  ְרעּוֵאל  ֶּבן  ְלֹחָבב  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ְוֵהַטְבנּו ָלְך ִּכי ה' ִּדֶּבר  ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ֹאתֹו ֶאֵּתן ָלֶכם ְלָכה ִאָּתנּו 

. טֹוב ַעל ִיְׂשָרֵאל" 

. "ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן" 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַוִּיְבּכּו  בּו  ַוָּיׁש- ַּתֲאָוה  ִהְתַאּוּו  ְּבִקְרּבֹו  ֲאֶׁשר  ף  "ְוָהאַסְפס-
. ַוּיֹאְמרּו  ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים" 

 

ִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים   "ָזַכְרנּו ֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר ֹנאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקּׁש-
. ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ַהְּבָצִלים ְוֶאת ַהּׁשּוִמים" 

. "ּוַמּדּוַע ֹלא ְיֵראֶתם ְלַדֵּבר ְּבַעְבִּדי ְבמֶֹׁשה" 
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ר ֶאלל ּבֵ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ,ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּדַ רֹת ּבְ  )ב, ח( ...ַהּנֵ

לאהרן שלא תהיה לו חלישות הדעת מכך שלא הקריב הוא רש"י מביא, שהקב"ה אמר 
ושבטו כשאר נשיאי השבטים, משום שעבודתו גדולה משלהם, שהוא מדליק ומטיב את 

 הנרות ערב ובוקר.

, מהי הנחמה שיש בתשובה זו? הלא אין מעשה המנורה מקביל אור החייםושואל ה
בכך שהוא מקריב את כל לעבודתם של הנשיאים. ושאלה נוספת, מדוע לא הניח דעתו 

 הקרבנות כולם, תמידין ומוספין וכן הקטורת? 

ומתרץ ע"פ מה שאמרו בגמרא, שלפי שיטה אחת הנרות לא היו קבועים במנורה, והיו 
יכולים לפרקם וכך היו מנקים אותם (ועל השיטה השניה, הסוברת שהנרות היו מחוברים 

דן לפניהם ותי שם, הייתי מוכיח והיה אפשר לכופפם, אומר האור החיים: "אילו היי
מהנאמר  ב.משום שלא נזכר במעשה המנורה דבר זה.  א.מהכתובים דלא קביעי". 

"וכיסו את מנורת המאור ואת נרותיה", משמע שלא היו קבועים, שא"כ לא היה צריך 
 .יה)נרותכיסו את המנורה וממילא כיסו את  לומר שכיסו את הנרות, שהרי

ות. כי אהרן הצטער שלא השתתף בחנוכת המזבח, ואמר לו ולפי זה מתורצות השאל
הקב"ה שעבודתו גדולה יותר, שהיא בכל יום, שהרי כל יום היה מפרק את הנרות, 

ע"פ מובן מקנחם ומחזירם, וא"כ נחשב כעושה מעשה חדש וחונך המנורה בכל יום. וכן 
שום כך ומ ממזבח העולה, אותו היו מדליקים כבה, נר מערביאם מה שאמרו חז"ל, ש

 ערב ובוקר. נחשב שמטיב ומדליק את הנרות

 

ר ֶאל ּבֵ  , ב)ח( ַאֲהרֹן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּדַ

? ומדוע נאמרו שתי "ואמרת"ואח"כ "דבר" הקדוש: מהו כפל הלשון אור החיים מקשה ה
 לשונות?

כוונתה לדיבור הצריך למצוה. ואילו  "דבר": המילה (ויובן ע"פ המפורש לעיל) ומתרץ
תרמוז למה שאמרו חז"ל שהקב"ה הניח את דעתו, והיא מלשון מענה  "ואמרת"המילה 

היא מלשון הפסוק  "ואמרת"רך המשיב את הדעת מחולשתה. ועוד יש לומר, שהמילה 
 היום", ואמר לו בזה שעבודתו מעולה משל כולם. האמרת"את ה' 

 

ם  )ד, יח(  ְוָהיּו ִלי, ַהְלִוּיִ

במדרש ילקוט שמעוני מובא משל, המבאר את עניין לקיחת הלויים: מעשה במלך אחד 
ודשנה, וזימן אליה את כל אוהביו וידידיו. אולם את ידידו אשר ערך סעודה גדולה 

ומקורבו הטוב ביותר לא זימן. חשש אותו ידיד כי החל המלך לשנוא אותו, או שמא 
עשה מעשה אשר פגע בידידותם. אך לאחר שהסתיים המשתה, התדפק על דלתו שליח 

"לידידי הטוב מבית המלוכה, וזימנו אל המלך. כאשר בא אל הארמון אמר לו המלך: 
 ביותר רוצה אני לערוך משתה מיוחד. על כן המתנתי ולא הזמנתי אותך עד עתה".

כן הדבר היה אצל שבט לוי. כאשר כל הנשיאים הקריבו קרבנם, נשיא לכל שבט, נפקד 
את שבט לוי הקב"ה בוחר "והיו לי הלוים", מקומו של שבט לוי. אולם כעת אומר הקב"ה 

 אינה ניתנת לכל שבט אחר.לבדו, לעבודה מיוחדת ש

 רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הרב הגאון הכוונתמעלות" ב –יוצא לאור על ידי ישיבת "נפש החיים 

14

  דבר העורך
הדברים הצריכים לימוד  אחד

-בני בפרשה, הוא מעשה השליו.
מתגעגעים  הם מתלוננים כי ישראל

לחציר, לבצלים ולשומים שאכלו 
 במצרים חינם. ונשאלת השאלה:

זה מה שהיה חסר להם במדבר?  בדיוק
להם במן את כל הטעמים, את  והרי הי

כל המרקמים, והכל בצורה נגישה 
ונעימה. ויתרה מכך, רש"י מביא על 

, וכו' "והמן כזרע גד לבן" יםהפסוק
שאת התיאור הנלבב הזה אומר 
הקב"ה, לאמר: ראו באי עולם על מה 

 מתלוננים בני.

מעט יש מעט צדק בטענתם.  אמנם
מאוד. כי במן לא היו יכולים לטעום 
את טעמם של אותם ירקות שאליהם 

, הסבר יש לכך גם אבל הם התאוו.
קות אלו מזיקים משום שירוזאת 

לתינוקות היונקים. וממילא חוזרת 
 השאלה: על מה בדיוק התלונה?

שכאשר רוצים לראות את  אלא,
החצי הריק של הכוס, תמיד אפשר 

תן לראות את למצוא משהו. תמיד ני
הנקודות השחורות הקטנות שבכל 

רב, -מפה לבנה. והאספסוף, הוא הערב
רצה למקד את הפוקוס על הנקודות 
השחורות האלה. הוא רצה להמריד 

ישראל ולהתסיס אותו. -את עם
 ולצערנו, הוא אכן די הצליח.

בדקו ומצאו, שעל האדם  חוקרים
 7,000-הממוצע עוברים ביום כ

מאורעות. וזה כולל כל מאורע קטן, 
כמו הלבן החמוץ של ארוחת הבוקר, 
והאוטובוס שהגיע לתחנה בדיוק 
כשבאנו אליה. אז אם אנו רוצים 
לחיות באושר, הבה נתבונן על אותם 

שיש לנו במהלך  טוביםמאורעות 
שיש היום. ואם נשים לב לכך, נראה 

 לנו המון דברים טובים.

 שלכם,

 שמחה פשיטיק

 

 - הודה ל.אריה א. / י  I על הפרשה -



 

 

  

 ""בהעלותך את הנרות"

רש"י מביא, שלכן נסמכה פרשת המנורה לפרשת 
הנשיאים, משום שאהרן הכהן הצטער על כך שלא 
נמנה עם הנשיאים בחנוכת המשכן, והקב"ה אמר לו 
שמעלתו גדולה משלהם, שהוא מדליק ומטיב את 

 הנרות.

 ,אל מול אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרתוהנה, 
. כפי הגימטריא של 2641, בגימטריא: )1(עם הכולל
סמך ענין המנורה לענין הנשיאים, ללמד כי המילים: 

   פיס הוי"ה לאהרן, שלך גדולה משלהם.

 "אל מול פני המנורה"

כיצד עמדה המנורה, האם מצפון יש מחלוקת בגמרא 
לדרום, או ממערב למזרח. ולפי זה, האם נר המערבי 

 היה האמצעי או השני ממזרח.

אל ולשיטה האומרת מצפון לדרום, יש רמז במילים 
, כפי הגימטריא 547, שהן בגימטריא מול פני המנרה

 ). 1, בהוספת הכולל(מצפון לדרוםשל המילים 

 אל מול פני המנורה""

שואלת: "וכי לאורה הוא  (כג:) הגמרא במסכת שבת
אלא עדות היא לבאי עולם צריך?" ומתרצת: "

אמר רב זו נר  ,מאי עדות .שהשכינה שורה בישראל
 ".מערבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת ורמז לדבר: 
. 2846) בגימטריא: 35, עם האותיות(אל מול פני

הנר המערבי עדות הוא ששכינה שורה ומנגד, 
) גם הוא 1) והכולל(32, עם האותיות(בישראל
  . 2846 בגיטריא

 ""כן עשה את המנרה

 ."מפרש רש"י: "על ידי הקב"ה נעשית מאליה

) 4, בתוספת התיבות(עשה את המנרהורמז לדבר, 
, על ידי הוי"ה נעשתה מאליהוכן . 1080בגימטריא 

 .1080בגימטריא  ) גם כן19עם האותיות(

 הזה עליהם מי חטאת"

 ונה לאפר פרה אדומה.שהכומסביר רש"י, 

וכן , 924, בגימטריא לטהרם הזה עליהם מי חטאת
 )4התיבות( עם  , הפרה אפר  זהו של הגימטריא של 

 .924עולה  )1והכולל(

 "והיית לנו לעינים"

התכוון לומר ליתרו, שבעבר היה רש"י כותב, שמשה 
 .(לפירוש אחד) והדריכם לעם ישראל לעינים

, זהו מלשון עבר. 727, בגימטריא לעינים והיית לנו
 .727) גם כן 1) והכולל(10עם האותיות(

 

 

 - .געקב י Iפרפראות וגימטריות  -

  מאמר החכם
ים ללמוד את הלכות המקדש, הנים צריכהכ"

דעו לעשות את עבודתם כשיבוא כדי שי
הם צריכים לרקוד, כדי  –והחסידים  המשיח.

 שיוכלו לשמוח בביאת המשיח" 

)גד מפילץ-(רבי חנוך  

 .אריה א  I אמרות טהורות
תו בנו: פעם, לאחר פטירתו, נגלה הבעל שם טוב הקדוש לבנו. שאל או

 "איך עובדים את הקב"ה". 

והנה הוא עומד על צוק גבוה, וזורק  את הבעש"ט הבן באותו הזמן ראה
לו הבעש"ט:  . ואמראיברים-עצמו למטה, וכל גופו נעשה איברים

 הקדוש ברוך הוא..." "ראית? כך עובדים את

 - השבוע יסיפור -

 והאיש משה ענו מאד""

 072-3339956 –/  פקס   S.pshitik@gmail.com –אימייל  :להערות והערות

 "נסעו העם חצרות מקברות התאוה"



 דבס"
 
 

לפי שראה אהרן חנוכת  ,למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים
הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר 
לו הקב"ה חייך "שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות" 
(רש"י). אומר הרמב"ן, שבא לרמז לו שייצאו ממנו החשמונאים ויתקנו את 

 ות הדלקת נרות חנוכה, וזהו "שלך גדולה משלהם".מצו
שאתה מדליק ומטיב את הנרות.  משלהם הרש"י אומר שלך גדול

הלא הטבת הנרות לפני ש, מטיב ומדליקשואלים שהיה צריך לומר שאתה 
 .ההדלקה. ועוד שאלה במה הרגיע אותו הקב"ה שמאז לא חלשה דעתו

הוא  םה, שכשעושים אותאלא שיש מצוות נדירות כמו פטר חמור וכדומ
התרגשות  הבהתרגשות רבה, בגלל שזה לא תדיר, אבל מצוה קבועה אין ב

, שאתה מדליק את המנורה שלך גדול משלהם לו כל כך, וזה מה שה' אמר
בקביעות ובכל זאת זה בהתרגשות רבה, לכן כתוב מדליק ומטיב שזה 

 .ול יהודה)ללא הפסקה (ק מדליק ומטיב מדליק ומטיבמראה על המשכיות 
מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן אומר רש"י:  .בהעלותך 

עומד "ומטיב", למה כתוב ברש"י "ומטיב" ולא "מדליק", אלא כי ההלכה 
 ע"י כהן דווקא. הגם בזר, והטבת הנרות כשר ההיא שהדלקת הנרות כשר

ה, בפ' : בפ' תרומה ציווי עשיית המנורפעמים כתוב בתורה מענין המנורה 5
הדלקת  , בפ' ויקהל עשיית המנורה, בפ' אמורהדלקת המנורה תצוה

 .הדלקת המנורה , ובפ' בהעלותךהמנורה
להעלות נר ": "עליה, כנגד ג' לשונות של "מדרגות 3למנורה היה כבש של 

 ".בהעלותך את הנרות", "והעלה את נרותיה", "תמיד
ורה מותר, וכן , ובמניש ששואלים, למה במזבח אסור לעשות מדרגות

ומתרץ ה"אור החמה" בגלל שהמזבח מכפר  .מעלות 15המקדש היו -בבית
כן יש כאן ענין של הכרת הטוב לא לבייש את -ישראל, אם-על עוונות בית

המזבח. ויש מוסיפים, בגלל שהכבש היה לו דין מזבח, שאם שמו עליו 
ה אינם , אבל מדרגות המנורהשחר, אינם נפסלים בלינה-אברים לפני עלות

 .כמנורה
: מ'נורה, ש'קל (וי"א ש'רצים), דברים שהתקשה בהם משה, ר"ת "משה"

 ה'חודש = המולד.
 2אוזניים,  2קנים הם כנגד:  6, פניו של אדם דומים למנורהשכתוב בזוהר, 

נחירי האף, והפה הוא העיקר "פני המנורה", צריך לקדש את כל  2עיניים, 
לה, וזהו שכתוב "אל מול פני המנורה אלו, ואז יאיר בתורה בהצלחה גדו

 יאירו".
המילוי של אותיות  באמצע קח את הלויים מתוך בני ישראל.

 "ד.מ"ף, לל"ש, אי"ן, רי"ד, שוישראל מופיע המילה לויים. י
 .(בן איש חי) ישראלמתוך בני  הלוייםוזהו קח את 

אחד  אלף לויים ביום 22, שאהרן היה גיבור, שהניף במדרש בפ' אמור מובא
דקות, גם היה מוליך ומביא מעלה ומוריד כדין  720 -שעות  12דהיינו 
 תנופה.

ה בשבת ת, והתגלחת היה טהרת הלויים שגילחו אותםתביום ז' ניסן, הי
כי א' ניסן היה ביום א'. וזה היה תחילת המחלוקת של קורח  ,בהוראת שעה

זה ח"ו  ועדתו, שאשתו ראתה אותו שהוא מגולח, ואמרה שמשה בדה דין
 מליבו.
שניה הפסח מדבר היה בשנה "פסח מדבר", ענין מזו מדובר  שהבפר

רק אהרן ושני בניו, והם היו צריכים להספיק  אז ליציאת מצרים, הכהנים היו
בזמן קצר של בין הערביים, להקריב את קרבנם של כל ישראל, ובודאי 

 (משך חכמה). ניסים-ימעששגם שם היו 

טמאי מתים שאמרו "למה המי היו  נחלקו דף כ"ה,במס' סוכה  .למה נגרע
נגרע", לר' יוסי הגלילי: נושאי ארונו של יוסף. לר' עקיבא: מישאל ואלצפן, 

 שנטמאו מנדב ואביהוא. לר' יצחק: טמאי מתים היו.
יש מפרשים הרוצה להיות טהור, אז  .והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה
 ישמור את עיניו.ובדרך לא היה, שלא יסתובב בחוצות ו

היו כש, הענן היה הורג נחשים ועקרבים, וכשהיו ישראל הולכין במדבר
 מי זאת עולה מן המדבר"הגויים רואים את הענן, היו אומרים ומתמיהים, "

 .כמה גדולה היא האומה הזאת (רש"י, שיר השירים)
אומר החיד"א, שתמיד צריכים להזכיר שם  .על פי ה' יחנו, ועל פי ה' יסעו

ה', בכל מקום ודבר שפונה: ב"ה, ירחם ה', אי"ה וכד', וזה נלמד מהכתוב 
 "על פי ה' יחנו, ועל פי ה' יסעו".

 : במנורה, בכרובים, בחצוצרות.עניינים כתוב מקשה בתורה הבשלש
, שביום שמת משה, לא השתמשו בחצוצרות להקהיל כתוב בפרשת וילך

תו לקיים מה שנאמר "ואין את הקהל, לפי שנאמר עשה לך, ונגנזו ביום מו
ת במקדש לשבתות למועדים שלטון ביום המוות", אך היו חצוצרו

 ולמלחמה.
ונושעתם וכו' והרעתם בחצצרות וכו'  וכי תבאו מלחמה בארצכם

מה הלשון כי כי יבוא או כי תבוא וקשה הרי היה צריך לכתוב  .מאיביכם
בן איש חי עפ"י , שמשמעו כאילו אתם מביאים את הגוים. ומסביר התבואו

משל, בתוך יער הביאו אנשים גרזנים לחטוב עצים, והתחילו העצים לפחד, 
עד שאמרו אנחנו לא ניתן עצים עבור ידות הגרזנים, ולא יוכלו לעשות לנו 

 וכי תבוא, יעקב אין הידיים ידי עשוקול שהקול שום רע, וזה הכוונה שבזמן 
וע בחצוצרות רמז על מלחמה, העצה לתקשיש אם אנחנו אשמים  מלחמה
 , אם כן הגויים לא יוכלו להזיק.יעקבקול הקול 

יוצא היה הקדשים, ואחד ש-, אחד שהיה בקודשלישראל היו ב' ארונות
עמם למלחמה, ובמדבר היה הארון יוצא לפניהם, ובו היו מונחים שברי 

חכם שהוא חולה ושוכח תלמודו [כמו -הלוחות, כדי לרמז לנו, שאם תלמיד
לוחות, וצריך גם לכבדו. -הרי הוא כמו השברי ,הגמ' אצל ר' יוסף]שאומרת 

 הקדשים, ונכשלו, וזה היה טעותם.-ובזמן עלי, הוציאו את הארון מקודש
יש  .והיית לנו לעינייםכשרצה ללכת אמר לו משה ש כתוב אצל יתרו

מפרשים שהיית לנו לדוגמה שאם יהיה לאחד רפיון ח"ו בתורה תהיה לנו 
כל  ,שאפילו שהיית בדרגה פחותה ביותר בכל זאת עלית כך ,אתה לדוגמה

 שכן מי שנולד יהודי בוודאי יכול להתעלות.
", הם שני פסוקים, חז"ל אומרים שיש ובנחה יאמר", "ויהי בנסוע הארון"

אותיות, והם חומש בפני עצמו. ויש בהם סימני נוני"ן הפוכים, כדי  85בהם 
", ויסעו מהר ה'" נהפורענות הראשולהפסיק בין פורענות לפורענות, ה

הספר, הפורענות השניה, המתאוננים. ולמה הנו"ן -כתינוק הבורח מבית
50הטורים, שחז"ל אומרים שאין כאן מקומן, אלא -בעלה, אומר כההפו

", ונסע אוהל מועדפרשיות קודם (כמנין נו"ן) בפרק ב' פסוק י"ז לפני הפסוק "
פרשיות (שבת  50 לאחורהפסוקים ואומרים חז"ל שלעתיד לבא יחזרו 

 .קט"ז)
הדג רץ אל המים, והם  ,"נון" בלשון "דגאומר, שבחז"ל נקרא "ה"כלי יקר" 

 הפוך מהדג. -כה הפונו"ן אלא תורה, ולכן ה מים"ברחו מהמים אין "

עשה נשמע, והם עשו הפוך מנעשה ונעוד פירוש שבמתן התורה אמרו 

ה'נ' גםדהיינו שכוללים, ר"ת נו"ןהוא  שמעונעשה ניש מוסיפים ששמע. נו
 .בר"ת של ונשמע

כתוב במשלי, "עמודיה חצבה שבעה", אומרים חז"ל במס' שבת דף קט"ז, 
. במדבר, 4. ויקרא, 3. שמות, 2. בראשית, 1שיש בתורה שבעה חומשים: 

  וע"תש בהעלותךפרשת  
 זצ"ל הגה"צ ר' גרשון שטיינברגל דברות גרשוןך ספר תומ



"ויהי בנסוע" "ובנחה יאמר" הם ספר  ים. הפסוק5עד "ויהי בנסוע הארון" 
. דברים. וזהו 7הי העם כמתאוננים", עד סוף במדבר, . "וי6עצמן, -בפני

 .5, שוה 1פחות  7התשובה לחידה ששאל הרב את תלמידיו: כיצד יתכן, 
האיש אשר יש לו טענות ולא שמח  .ויהי העם כמתאוננים רע באזני ה'

 הוא רע בעיני ה'. ,בחלקו
 ", אומר רש"י, עשב ששמו גד. חז"ל אומרים "גד" לשוןוהמן כזרע גד"

"מגיד", שהמן היה מגיד ומגלה מי הוא צדיק, ומי ח"ו לא, שאם המן היה 
מגיע עד לפתחו, היו כולם יודעים שהוא צדיק. ויש אומרים, ש"גד" הוא שבט 
גד, שהיו חובבי מן ביותר, ולא רצו לאכול בשר, ובגלל זה היו להם הרבה 

יש הירדן, ששם -ולכן אמרו למשה שהם רוצים את נחלתם בעברבהמות, [
 .הרבה עשב]

מלמד שאבנים טובות ומרגליות היו לוקטין  ,במדרש יש ועינו כעין הבדלח.
 .עם המן

אמרו משה מת, יהושע מכניס (רש"י).  .אלדד ומידד מתנבאים במחנה
 יםמתנבאכניסם. גם מהושע י אלאגן בפשו ננוח תשה מ" ר"ת: מתנבאים"

 ".מת נביאם" אותיותהם 
חד אמר   .נבואה נתנבאו איזה  ,בגמ' סנהדרין יז. יש ג' שיטות

אבא חנין אומר משום  ,משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ שנתנבאו
רב נחמן אמר  ,רבי אליעזר על עסקי שליו הן מתנבאים עלי שליו עלי שליו

 .על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין
אלדד היה מתנבא ואומר הנה  ,תב שכל השיטות היהוהתרגום יונתן כו

 את משה נאסף מן העולם ויהושע בן נון משרת המחנה עומד אחריו ומנהיג
עם בית ישראל ומביא אותם לארץ הכנעני ומנחיל אותה להם, מידד היה 
מתנבא ואומר הנה שלוים עולים מן הים ומכסים כל המחנה של ישראל 

אחד מתנבאים ואומרים הנה מלך עולה מן שניהם כוויהיה לעם לכשלון, 
הארץ של מגוג בסוף הימים ואוסף מלכים קושרי כתרים וגנרלים שרי צבא 
לובשי שריונים וכל העמים ישמעו לו ועורכים מלחמה בארץ ישראל על בני 

מוכן להם בשעת צרתם והורג כולם  יהיה קיריס איטימוסש לאא ,הגלות
חת כסא הכבוד ונופלים פגריהם בשרפת נשמה בשלהבת אש שיוצאת מת

ויבואו כל חיות השדה וציפורי השמים ויאכלו  ,על ההרים של ארץ ישראל
ואחר כך יחיו כל המתים של ישראל ויתפנקו מההר שהוצנע להם  ,גופותיהם
  .ויקבלו שכר מעשיהם מתחילה

ה גזירת היאור במצרים, גירש עמרם ת, שבשעה שהיותבכ תרגום יונתןה
הלכה יוכבד ונישאה לאליצפן בן פרנך, וילדה לו את אלדד את יוכבד, ו

אחי ולפי זה, היו . ילדה את משהו ,ומידד, ואח"כ נתגרשה, והחזירה עמרם
 .משה ואהרן מן האם

, כי ה"דעת זקנים" אומר, שאלדד ומידד היו אחי משה ואהרן מן האבו
שא תורה נאסרה יוכבד לעמרם כי היתה דודתו, והלך עמרם ונ-לאחר מתן

אשה אחרת, וילדה לו את אלדד ומידד. וכותב שם שאחד היה על קברם 
אלדד ומידד אחי אהרן מן האב ישראל, וראה שכתוב על המצבה, "-בארץ

 .ולא מן האם"
שני שכנים אילמים, והיו באים  והילרבינו הקדוש ש מובא במס' חגיגה דף ג',

היו בני אחות ר' כל יום לשמוע את שיעורו ומנענעים בשפתם ובראשם, והם 
יוחנן, והתפלל עליהם רבינו הקדוש, ונתרפאו, ונתברר שהם יודעים כל 

ובגלל  ,אלדד ומידדת והתורה כולה, אומר הרמ"ע מפאנו, שהם היו נשמ
אלדד , וזה מרומז בשם אילמיםשאמרו משה מת, היו צריכים תיקון, ולכן היו 

 .אלמי, שיש בהם האותיות ומידד
אם תרצה לקנות  ,רש"יפ(. ןבתרי משתוקאמילה בסלע,  ,(מגילה יח.) גמ'ב

יש מפרשים שאם משה היה מדבר  .)הדבור בסלע, תקנה השתיקה בשתים
 אל הסלע, אז אלדד ומידד היו שותקים ולא היו מתנבאים שמשה ימות.

מן הרוח אשר  האצילמשה ש, לפי הפשט הרמב"ן מפרש .אדני משה כלאם
 אשר לא יצאו אל אהל דדיאלדד ומד, ועליו על המתיצבים עמו באהל מוע

ביאים שהאציל עליהם עושים עצמן מכלל הנ מועד היה נראה כאילו הם

"כלאם", כי אולי רוח יהושע ממרים בדבריו. ולכך אמר לו ו משה מרוחו
מו כל בבית הכלא כ ים אותםלש םשקר בפיהם או רוח רעה מבעתם, וצריכי

. ומשה בענותנותו השיב, אששמים אותו בבית הכל מתנבאשאיש משוגע 
ומי יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם, כי השם נתן עליהם רוחו 

 .מבלתי אצילות הרוח שעלי, ומי יתן ויהיה זה בכל העם
רוח סערה יצאה ש . אומר התרגום יונתןורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים מן הים

זכות משה שב לאאעולם, את הורצתה לשטוף  ה'ונשאה ברוגז מלפני 
  .שליומשם בים הגדול והפריח  הרוח ואהרן, נשב

"אדם" ר"ת: פני האדמה, -והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על
אברהם שכתוב בו "ואנכי עפר ואפר", דוד שכתוב בו "ואנכי תולעת ולא 

 איש", משה שכתוב בו "ונחנו מה".
"ולא קם נביא  - נביא )2"והאיש משה עניו מאוד",  - עניו) 1תוארי משה: 

"בעבדי  - עבד ה') 4"גם האיש משה גדול מאוד",  - גדול) 3כמשה", 
 - נאמן )6"והאיש משה",  - איש )5משה" "ויהי אחרי מות משה עבד ה'", 

שהיה כהן  - כהן) 8"ויהי בישורון מלך",  - מלך) 7"בכל ביתי נאמן הוא", 
"וזאת הברכה  - יש האלוקיםא) 9בז' ימי המילואים, ובשמיני למילואים, 

בזוהר נקרא "רעיא  - רועה נאמן) 10 ,אשר ברך משה איש האלוקים"
 שהיה כלול בכל מיני תפארת. "כליל תפארת"מיהמנא", וזה שנאמר בו 

שואלים הרי כתוב בפרקי אבות מאוד  .איש משה עניו מאוד מכל האדםהו
למשה רק פעם מאוד הוי שפל רוח, אם כן לכל אדם יש פעמיים מאוד, ו

עניו מאוד מכל האדם, אז אם יש לכל היה אחת. ומתרצים שכתוב שמשה 
 אדם פעמיים מאוד, יש למשה שלש פעמים מאוד. וזהו שאומר מכל האדם. 

שואלים למה זה לא כתוב בפרשת . מאד מכל האדםוהאיש משה עניו 
 לא איש דברים, מי אנכישמות, שהרי גם שם מופיע הענוה של משה שאמר: 

. ומתרצים שכאן בפרשה זו, זה מופיע אחרי שלח נא ביד תשלח, אנכי
. ואז הוכיח יותר את ענוותנותו.שאשה כושית לקחשפגעו בו, שאמרו עליו 

אברהם משה ודוד בבחינת אמת. אמת ר"ת: "ֵאֶפר" "ָמה" "תולעת". אצל 
. אצל מה. אצל משה רבינו כתוב ונחנו ואפראברהם אבינו כתוב ואנכי עפר 

 . תולעתדוד המלך כתוב ואנכי 
  .פי' מצרעתו (חז"ל) ,שנאמר "ויפן אהרן" ה מצורעעשגם אהרן נ

, אומר נא"למה פעמיים "ל נא רפא נא", -משה התפלל על מרים "א
 נא"" לשון בקשה, וה"בבעו" הראשון "נאה"דעת זקנים", שהתרגום מפרש "

" ב' נא, שבקשת "והחיד"א כותב בשם קדמונים, עכשיו. כען"השני מתרגם "
  אנא ה' הושיעה נא".פעמים היא סגולה גדולה שתתקבל התפילה, כמו "

חז"ל אומרים כתינוק הבורח מבית הספר, שואלים מהיכן  .ויסעו מהר ה'
דורשים ו ,כי בים סוף כתוב ויסע משה את העםומתרצים הראיה שהם ברחו, 

כך גם כאן היה ואם  ,חז"ל שהסיעם בעל כורחם, בגלל הכסף והזהב שלקחו
 צריך לכתוב ויסע. 

", בגלל שמרים חיכתה למשה שעה קלה ביאור, זכתה מדה טובה מרובה"
 שכל ישראל חיכו לה ז' ימים.

 םה הדיעות כל חז"לל מחלוקת שבלל, לרמז שהמאי שחלוקת מר"ת  משה
 כאחד מהם. להלכה דברי אלוקים חיים, אלא שאנו פוסקים

. חשמ"ל. וזה ר"ת ן מקבלים פני השכינהאי כתות חז"ל אומרים שארבעה
ואומר הגר"א שהם ד' רגלי  יצים,ל''ספרי לשון הרע, מקרנים, ש''נפנים, ח

מע משם המקובלים ששכותב הראשית חכמה, ו כסא מרכבת הטומאה,
, שפן, ארנבת, גמל, חזיר. וכנגד םשכנגד אלו הד' כתות הם ד' חיות טמאי
שה החוטא ולהענישו בגיהנם. ועוד אלו יש ד' קליפות למעלה להעלות מע

שמי שחטא והיה מאלו הד' כתות הנזכרים, עתיד הוא  כותב ששמע
.להתגלגל בד' החיות הטמאות כל אחד בחיה הרמוזה ומתייחסת לו
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"מעשה  המנורה רומז לכלליות נשמות ישראל. 'מקשה זהב' - כלומר צריך להיות כל כלליות הנשמות חיבור אחד. ולאו דווקא חיבור אדם עם הדומה לו והשוה 
עמו, אלא גם עם הפחותים והנמוכים ממנו. 'עד ירכה' - הם העניים. 'עד פרחה' - הם הקטנים בשנים שדומין לפרח היוצא בתחילה". (בן איש חי)

אדם שכל הזמן מודה לה', הגוף שלו מתפקד טוב. הוא כמעט ולא חולה.

לא  המתיקות  בהודאה  עובר.  וזה  מתוק  שזה  רגע  יש  גשמית,  הנאה  בכל 
שאדם  לך  מבטיחים  תקבל,  לא  תבקש  לא  שאם  חושש  אתה  ואם  עוברת. 
שרק מודה, ה' מסדר לו את החיים כך שהוא לא יחמיץ שום דבר, שלא יצטרך 

לבקש, שהוא יקבל כל מה שהוא צריך.

אדם לומד להגיד תודה, הוא מתחיל להבין שהכל נותנים לו, ששום דבר 
זה לא מכוחו וככה הוא זוכה לעוד טיפת ענוה ושפלות והטיפה הזו זה בכלל 

לא דבר קטן, זה דבר עצום ונורא.

ועוד. ככה בין אבא לבן, כך  להודות, יש חשק לתת לו עוד  כשאדם לומד 
בינינו לאבינו שבשמים. 

בבית.  השכינה  דבר,  כל  על  לשני  אחד  להודות  לומדים  זוג  כשבני 
וכשהשכינה בבית, לא צריך יותר שום דבר.

"כי באמת זה הדרך של הודאה ותודה הוא דרך נפלא מאד להתקרב על 
ידו להשם יתברך בכל מקום שהוא, כי העולם הזה מלא צרות ויגונות, ומעוצם 
להתקרב  האדם  על  וכבד  קשה  העולם  שבזה  והמניעות  והיסורים  הצרות 
לעבודתו יתברך. על כן עצה גדולה לזה, שבכל פעם יזכיר את עצמו  את כל 
הטובות האמיתיות והנצחיות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, עם כל 

אחד ואחד בפרטיות" (ליקו"ה)

במצרים...  נאכל  אשר  הדגה  את  זכרנו  משה:  בפני  מתלוננים  ישראל  בני 
המן  אל  בלתי  כל  אין  יבשה  נפשנו  ועתה  האבטיחים...  ואת  הקישואים  את 
כוס  חצי  שחסר.  מה  לא  שיש,  מה  תראה  הטוב.  בהכרת  שיעור  (יא,ו).  עינינו" 
מלאה זה לא חמישים אחוז, אלא מאה אחוז חצי כוס. צריך תמיד להסתכל 

ל" (יא, ו) ה, ֵאין כֹּ נּו ְיֵבשָׁ ה ַנְפשֵׁ "ְוַעתָּ

יש אצלנו איזו נטייה, טבעית כנראה, להתרכז במה שחסר לנו ולא כל כך 
לראות מה שיש.

אתה נוסע לציון של הצדיק כי אתה צריך ישועות, כי חסר לך זה וזה וזה 
ואתה כבר יותר מדי זמן ממתין ועוד לא קיבלת.

אתה מגיע לשדה בחצות לילה, לשעה שלך עם ה', ויש לך איזו נטייה לגשת 
ישר לעניין ולבכות על החסרונות שלך. אבל מה עם מה שיש? באמת אין כל?  

לו  ימשיך  בעצמו  זה  תודה,  ולומר  יש  מה  לראות  להודות,  לומד  כשאדם 
הוא  אם  ח"ו,  צרה  בתוך  כשאדם  וגם  שלו.  הבקשות  מכל  יותר  הרבה  שפע 
מתחזק לומר תודה, אם ילך בדרך הזו הוא יבטל את כל הצרות שלו. כשהוא 
הוא  הקשים,  הדברים  על  והן  הטובים  הדברים  על  הן  הכל,   על  לה'  מודה 
בעצמו אומר לה': אני יודע שהכל מאתך ואם כך, הכל לטובה כי כל מה שאתה 

עושה הוא בודאי לטובה.

אתה הולך בדרך של התודה, אתה זוכה לראות את ה' עין בעין. אתה כל 
הזמן רואה את החסדים, את הניסים והנפלאות שה' עושה אתך, אתה מרגיש 
אותו יתברך, אתה כאילו הולך איתו יד ביד. כי ע"י הודאה אדם מרגיש כמה ה' 

הוא אין סוף, כמה ה' רחמן, מרגיש את גדולת ה'.

אבינו.  אברהם  של  ההודאה  מכוח  נולד  יצחק  הודאה.  מכוח  תולדה,  כל 
יוסף הצדיק, 12 שנה רקד בבור, הודה לה' ובסוף קיבל מה שקיבל.

תולדה אותיות לתודה. במקום לדחוק את השעה, תודה. זו הדרך להיכנס 
לשערי הקדושה. אני לא רוצה כלום, שום השגה, רק להודות לך.

בס"ד

שבת קודש   יב' סיון, תשע"ו
פרשת בהעלותך

רוֹת" (ח, ב) ְבַעת ַהנֵּ נוָֹרה ָיִאירּו שִׁ ֵני ַהמְּ רֹת ֶאל מּול פְּ ַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנֵּ "בְּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית, לאה בת מלכה 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: חי חיים בן אסתר, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, ציון בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן 
שמעון, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי 
בת תמוי, אברהם בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית 

בת מירה, בוריס בן סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציפורה בת חנה, שלום בן לאה

ת.נ.צ.ב.ה
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לעצמנו  להזכיר  הזמן  כל  צריך  מקבל.  הוא  והאדם  המשפיע  הוא  הקב"ה 
או  מחמאה,  איזה  מקבל,  פתאום  שאדם  שבח  איזה  שכל  הזה.  הדבר  את 
שהוא בעצמו נותן לעצמו מחמאה, אומר איזה יופי, ברוך השם הצלחתי, הוא 
צריך לזכור  על המקום מאיפה יש לו את זה. תודה רבה  לך ה', תודה רבה, זה 
ממך, כי מאיפה היה לי את הדעת הזאת,, את הכשרון להבין, לדבר, לעשות, 
לפעול, זה הכל מהצלם אלוקים שנתת לי..  אחרי דקה הוא עוד הפעם שוכח, 
הוא חשב שזה הוא  בעצמו, וכל הזמן נמצא בזיגזגים האלה, זה אני, זה לא 
אני. אני הרי כזה נחמד, אני לא עושה את השגיאות שפלוני עושה כי אני יותר 
מצליח  ואני  בית,  שלום  יש  אצלי  השם  וברוך  פוגע,  לא  ואני  מבין,  ואני  עדין, 
בזה ואני מצליח בזה אבל בעצם זה לא אני, זה הקב"ה, תודה רבה לך ה', אתה 
הבאת לי את השלום בית, אתה הבאת לי את ההצלחה עם הילדים, הכל מה 

שיש לי זה אתה ודקה אחרי זה עוד הפעם, עבודה לכל החיים.

אנחנו כל כך התרגלנו לטוב, שרק כשיש פתאום איזה חסרון , איזה צרה 
ח"ו, רק אז מבינים כמה צריך להודות כל הזמן. לא לחכות שה' יקח מאיתנו 

כדי שנתחיל להעריך מה היה לנו.

בתוך הצרה - לחפש את ההרחבה, את הרחמים של ה' ולהגיד תודה. על כל 
אחד עוברים נסיונות לא קלים בחיים וצריכים להיות חזקים ולהחזיק מעמד, 
כי בדרך כלל כשמחזיקים מעמד אז נהיה יותר טוב. עיקר הנסיון כשמחזיקים 
המלך,  כדוד  ומי  עוברים.  שאנחנו  קשים  הכי  במצבים  בירידות,  אז  מעמד 
שמצא את הקב"ה במקומות הכי חשוכים שאמר: "חצות לילה אקום להודות 
לך". בשיא החושך, בהסתר הכי קשה, היה דוד המלך עומד לפני ה' בשירות 

ותשבחות בדבקות נפלאה.

לזכור שאין יאוש. לומדים את זה מהפרשה שלנו. במדבר היו אנשים שהיו 
ממשה  וביקשו  התייאשו  לא  הם  אך  פסח,  קורבן  להקריב  יכלו  ולא  טמאים 
צריך  אחד  שכל  שאלה  וזאת  ניגרע".  "למה  אותו  שאלו  החסרון,  את  לתקן 

לשאול, אפילו לזעוק, למה אגרע, גם אני רוצה להתקרב אל ה'. 

כוחו  תשש  רבנו,  משה  תקווה.  על  לשמור  העיקר  להתייאש.  לא  העיקר 
מהתלונות של העם שרצה בשר ולא הסתפק בטעם של הבשר שהיה במן. מה 
הוא אומר לה'? "הרגני נא הרוג". כבר אין לי כוח להנהיג את העם הזה, עם 

שרוצה לראות בשר, עדיף למות.

עליו  נגזר  הרוג"  נא  "הרגני  אמר  שמשה  ברגע  הרב:  מורנו 
פעם  אף  אסור  הרוג",  נא  "הרגני  יגיד  שאדם  פעם  אף  אסור  מיתה. 
כי  שיש.  גדול  הכי  הצער  את  לו  שיש  אפילו  למות"  רוצה  "אני  להגיד 
הוא  דקה!  עוד  יקבל  הוא  דבר  איזה  לדעת  יכול  לא  אדם  יאוש!  אין 
ניסים  איזה  יודע  לא  אדם  דקה!  עוד  יקבל  הוא  ישועה  איזה  יודע  לא 
בשיא  הקושי,  בשיא  נמצא  שאדם  ברגע  להיפך!!  דקה!  עוד  לו  יהיה 
שידע!  אז  אבוד  כבר  שהכל  רואה  הוא  ממש,  לתחתית  ומגיע  היאוש 
זה הרגע שמתחילה הישועה שלו! ברגע שהוא עומד בפתח הישועה, 
ברגע שהוא עומד לפני הישועה שלו, באותו רגע היצר הרע מכניס אותו 
ליאוש הכי גדול, לכן צריך כשאדם נמצא בשיא הקושי ובשיא היאוש 

שידע שזה עצת היצר הרע אבל באמת הוא נמצא בפתח הישועה.
הניסיון! כי על  הנסיון של יהודי זה לא להיכנס ליאוש, זה עיקר 
כל אחד ואחד חייב לעבור עליו נסיונות, ירידות, עליות, עד סוף החיים! 
ועיקר ההתחזקות בשמחה זה בזמן הירידה, עיקר הניסיון זה בזמנים 

הכי קשים שמאמין שהוא יצא מכל הבעיות.

אדם צריך להיות חזק, שבכל פעם שיש לו איזו ירידה או קושי או יסורים, 
שמה  מחשבה  שום  אליו,  להיכנס  כפירה  של  מחשבה  לשום  יתן  לא  הוא 
שקורה לו זה רע, אלא מודה לה' ומאמין באמונה שלמה, שאם ה' עשה לו את 

זה, בודאי זה לטובתו הגמורה.

על  תודה  להכיר  שקיבלנו.  מה  על  ולהודות  שיש  במה  ולשמוח  שיש  מה  על 
ה"יש" הגדול, על האוצר שבו כבר זכינו.

מתי אדם יודע שהוא זכה לאמונה שלמה? כשהוא כל הזמן אומר תודה. 
לטובה.  והכל  מהשם  זה  לו  שקורה  מה  שכל  באמונה  חי  הוא  המצבים.   בכל 
רק להגיד תודה. בעולם הזה זה חושך, לא רואים שזה טוב, צריכים להאמין 
שזה טוב. שכל דבר שקורה, זה טוב. האמונה הזאת זה דבר כזה מרגיע, כזאת 

מנוחת הנפש, כזאת שמחה.

יהודי לשון הודיה ויהודי זה גם לשון הוד. זו המהות שלו וזה התענוג שלו, 
להודות לה' על כל ההוד שממלא את חייו. ה' ברא לנו עולם כזה נפלא, ומצפה 
שנשתמש בכל מעשי הבריאה ונודה לו על כל דבר, נהלל ונשבח אותו. כל מה 
שברא השי"ת בעולמו, ברא כדי שנעבוד אותו באותו דבר. וכשאנו משתמשים 
באותו דבר ולא אומרים תודה, ולא מקשרים הכל אליו יתברך, אנחנו נחשבים 

גזלנים.

ואיזה  ימים  איזה  לנו,  ברא  הוא  נפלאה  בריאה  ברא,  שה'  בריאה  איזה 
נהרות ואיזה עצים ואיזה פרחים ואיזה צבעים ואיזה סוגי דגים יש בים, ואיזה 
סוגי צפורים, וחיות ומה זה עננים ומה זה הגשמים, אי אפשר לשער בכלל את 
כל הבריאה הנפלאה הזו שה' ברא אותה, רק בשביל שיראו את כל הפאר הזה 
ויעבדו עם הפאר הזה את הקב"ה וככה יעלו את זה למעלה. כי אם זה נשאר 

למטה אז  מה יוצא מזה, יוצא שכל הבריאה לא הגיעה לשלמותה.

היום  את  גומרים  בקושי  כולם  בוכים,  רק  כולם  מסתכל,  מי  רואה,  מי 
שדיברתי  או  מדי  יותר  אכלתי  כי  נפלתי  כבר  בצהרים  קמים,  בבוקר  שלהם, 
יותר מדי או פתאום נפלתי לעצבות ולא הצלחתי בזה ולא הצלחתי בזה ואז 
בעצם הבריאה לא מגיעה ליעודה, היא לא מגיעה לזה שאנחנו נראה את כל 

הדברים הנפלאים ונשיר לה' שירה.

יצא  הוא  כי  משיח?  הוא  למה  המלך?  דוד  הוא  למה  המלך,  "דוד 
למדבריות, ושמה, במדבריות, כשהשמש קופחת, ובמצבים הכי קשים 
שלו הוא הצליח להרים את הכל, "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך", 
ולעשות לנו, לכל הדורות, ספר תהילים כזה  נפלא שאנחנו לא יכולים 
לחיות בלעדי הספר הזה, לא היינו יכולים להחזיק מעמד בכל הגלות 
שלו,  הנפלאות  המילים  כל  עם  המלך,  דוד  הזה.  הספר  בלי  הנוראה 
שראה איך השמים מספרים כבוד א-ל והכל הכל הוא העלה למעלה, 

לכן הוא דוד משיח" (באור פני מלך).

על הכל צריך להודות. שום דבר לא מגיע לנו. אנחנו נושמים חמצן של חסד 
ששופע עלינו מרחמיו של יוצר בראשית. הבטוי האדיר ביותר של הרחמנות 

האלוקית זה התורה שקיבלנו, תורת חיים, מלמדת אותנו איך לחיות נכון.

ה' רוצה שיודו לו, שישבחו ויפארו את שמו. אבל לא בשבילו, בשבילנו. הרי 
אין שום שבח שיכול להיות כביכול תשלום עבור כל החסדים שהקב"ה עושה 
עמנו. זה בשבילנו. כדי שנזכה לדבקות הנפלאה הזו, כדי שכשהלב מתמלא 
באהבה והכרת הטוב למי שעושה אתנו אין סוף חסדים, שיהיה למי להודות, 
למי להביע את כל מה שבלב. כמו אדם שיש לו שמחה בביתו, הוא מתרומם 
אז למקום כזה גבוה, הוא ממש  מרגיש שהרקיעים פתוחים לפניו והוא עומד 

ומודה להקב"ה מכל הלב, הוא כל כך קרוב, בלי מחיצות ממש.

נכון, אין לך הכל אך יש לך הרבה. חבילה די יפה קיבלת, לא תגיד תודה? 

השי"ת!  את  ולהלל  להודות  לה'!  היום  כל  להודות  היום!  כל  לשמוח  צריך 
לשמוח בכל מצווה! לראות כל מצוה כזכות אין סופית. חז"ל אומרים שהיה 
כדאי לאדם לחיות בעולם הזה רק בשביל לעשות מצווה אחת. צריך לשמוח 

וללכת עם הדרך של התודה.
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את  שוטף  תודה  של  גל  ישועות.  ותראה  תודה  תגיד  להתייאש,  במקום 
העולם. השי"ת ברא את העולם כי רצה לגלות את רחמנותו. זה נאמר בזוהר 

הקדוש וזה אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן.

אדם צריך להאמין שהכל זה רחמים, אין לי זיווג וזה רחמים, אין לי עדיין 
זה  הכל  אז  עלי,   לרחם  בשביל  הי"ת  אותי  בראת  אם  רחמים,  וזה  ילדים 

רחמים.

רע  שאין  באמונה  להחזיק  חייבים  בלב.  לנו  להיכנס  לכפירות  לתת  אסור 
בעולם, שהכל זה רחמים, הכל זה טוב, ואם מגיעים למדרגה כזו של אמונה, 
האמונה.  במבחן  בהצלחה  עמדנו  כי  נמתק  הכל  הצרות,  כל  העכובים,  כל  אז 
כשהוא  לכן,  בה'.  שיאמין  בשביל  הזה,  לעולם  בא  שאדם  מה  כל  תכלית  הרי 
מגיע לאמונה שהכל טוב והוא אומר תודה אז אין סיבה שיהיה לו חסרון! כל 

חסרון הרי בא לעורר את הנאדם שיתחזק באמונה.

אדם לא מפסיק להגיד תודה על הצרה שלו, אז פתאום הצרה הזו הופכת 
למתנה הכי גדולה שהוא קיבל מהקב"ה. אפילו לפני שהישועה הגיעה.

שקורה לו זה באמת  האמונה הזו שכל מה  כי הוא שמח. הוא דבוק בה'. 
לטובתו חודרת לאט לאט לתוך ליבו ומוחו וזו בעצם הישועה הכי גדולה. זה 
כמו  החיים.  של  הסוד   - והודיה  תודה  הזה.  בעולם  כבר  עדן  גן  טעם  לטעום 

בסיפור הבא: 

כאחד הגדיים הזריזים

זו היתה ציפייה מורטת עצבים. לא היה יום, ולא היה לילה. התפילות קרעו 
אותו,  שנגדל  בריא,  אחד,  בן,  רוצים   . בן!  הכבוד.  כיסא  עד  והגיעו  שחקים 
נטפח אותו, נחנך אותו ונשלח אותו לתלמוד תורה, שנזכה שיהיה לנו צאצא 
משפחה  להקים   - עולם  של  ריבונו   - אפשר  איך  אלוקים.  וירא  חכם  תלמיד 
המצחיקה  לשן  הראשון,  לחיוך  תינוק,  של  לפעייה  בטן.  לפרי  לזכות  מבלי 
לבקבוקי  להחלפות,  העקשניות,  הידיים  לנפנופי  העליון,  החך  בקידמת 

המטרנה האינסופיים. איך אפשר?!.

אליעזר וגרציה אדמון לא התייאשו, גם אחרי 18 שנות נישואין עקרים הם 
והישועה  שוועתם,  ואל  לתפילתם  יאזין  שהקב"ה  תקווה,  שיש  בטוחים  היו 

בוא תבוא. בן או בת - העיקר המשכיות.

אותה  מתארות  לעבודה  חברותיה  וחזקה.  חרוצה  אשה  אדמון  גרציה  
כמורה יסודית, קפדנית, אבל שופעת חמימות לתלמידותיה. חמימות לחוד, 
ודרישות לחוד. ההומור אמנם לא היה צד חזק באישיותה, אבל המורות וגם 
התלמידות ידעו שעצב גדול מימדים שוכן בליבה, ולמי יש מצב רוח לבדיחות 
באקלים הבודד הזה. כולן ידעו למה, רבות מהן במשך שנים שיננו את שמה 

ואת שם אמה, גרציה בת נעמי שמחה, לזרע של קיימא. אמן.

אדמון, שכיר בחברת שיווק של צעצועי ילדים, יהודי פשוט וירא  אליעזר 
שמים בתכלית. בעודו עוסק בנסיעות מקצה הארץ לקצה, הוא משנן משניות 
וגורס מזכרונו את הסוגיה האחרונה של הדף היומי, עליה היה שוקד בערבו 

של יום. 

אליעזר וגרציה תמכו ועודדו זה את זה, אבל הכתלים הריקים, ההווה הכבד 
והשקט הנורא העיבו על שמחת חייהם. בן. רוצים בן. כמה אפשר לחכות?

מסובב כל הסיבות נענה לתפילתם. הודו להשם כי טוב כי רב חסד הוא. 
אליעזר וגרציה החליטו לשמור בסוד את הבשורה הטובה, בבחינת אין הברכה 
שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, וכאן במקרה הזה צריך גם המון המון ברכה 

וסיעתא דשמיא.

בדיקת  לבצע  אדמון  הזוג  יצאו  המשפחה,  רופאת  עם  שנועצה  לאחר 
אולטרא-סאונד, כדי לשמוע ולשמוח שהכל מתנהל בצורה בריאה ותקינה.

רצו לשמוע...

"צר לי" אמר להם ד"ר בליבשטיין בעיניים כבויות "אבל האולטרא-סאונד 
חושף בעיה כאובה שיש לעובר. אני יודע שאתם מצפים לתינוק למעלה מ18 

שנה, אבל אינני יכול להסתיר את המימצא הקשה...".

גרציה ואליעזר היו ישובים מולו, ועננה שחורה של קדרות החלה לסחרר 
אותם, והפכה את אבריהם לכבדים מנשוא. האם זה נסיון שלא יוכלו לעמוד 

בו? האם לא כדאי שהאדמה תבלע אותם? אולי אנחנו רק חולמים?

אין  שלכם  לעובר  נדיר,  הוא  הזה  המימצא  אדמון,  משפחת  לי  "האמינו 
גפיים. לא ידיים... לא רגליים. הראש והגוף תקינים, הדופק סדיר... אבל...".

כרופא  לתפקידו  נכנס  מאז  בליבשטיין  ד"ר  שמע  לא  לב,  קורע  כזה  בכי 
לפני 30 שנה. מרירות ויגון של 19 שנים עמוסות תקוות שנתמסמסו, נשפכו 
ואני  "הלוואי  ונבוך.  מאובן  ישוב  נותר  והוא  שולחנו,  על  אדירים  כמפלים 
טועה... ביקשתי גם את חוות דעתו של ד"ר מגן, ולצערי... אני ממש מצטער...,. 
ד"ר בליבשטיין הגיש לבני הזוג כוסות מים קרים, ורק אחרי שעה ארוכה הם 
אזרו כוחות נפש וגוף לצאת מן המרפאה, אל אופק מבהיל לא פחות מעידן 

העקרות.

בעיניים  אדמון  אליעזר  שאל  עושים?"  מה  הממצאים.  אלה  הרב,  "כבוד 
לחות את גדול הדור. "אנחנו מחכים לתינוק עוד מעט 19 שנה. מה עושים?"

לב  טוב  של  ענק  חיוך  וחייך  והבורקות  הטהורות  עיניו  את  הרים  ז.  הרב 
ואהבת ישראל במימדים של אטמוספרה. חיוך שנכנס ללב הפצוע כמו תרופה 
מדהימה שפותרת כל מכאוב. "הו, ידידי החשובים אליעזר וגרציה אדמון, מזל 
טוב. אני שמח בשמחתכם. שיהיה בשעה טובה... נו אז האולטרסאונד אומר 
שאין ידיים, אין רגליים. לא נעים. אבל זה רצון השם, ואתם יודעים מה, אגלה 
לכם סוד. הבורא יתברך דואג לכל יציר נברא. ואם חלילה הוא צריך להיוולד 
ר'  ושמו  הסכיתו  אחרים.  איברים  עם  זאת   לו  משלים  הוא  חסר,  איבר  עם 
אליעזר וגברת גרציה", ליטף  חיוכו של הרב את פניהם העגומות של בני הזוג 
וספרי  מזוזות  שכתב  סת"ם,  סופר  היה  שבזמנו  מספר  מעמדין  יעקב  "רבי 

תורה הכי יפים ומהוקצעים באותה תקופה... עם הרגליים.

לידיו  שהפכו  ברגליו,  וקיבל  ידיים,  בלי  נולד  הוא  כי  הרגליים,  עם  כן,  "כן, 
עמדו  ואנשים  שמים  ירא  היה  הוא  ובנוסף  תקדים,  חסרי  וכישורים  עוצמות 
אחד  סוד,  עוד  לכם  אגלה  ומזוזות.  תפילין  תורה,  ספרי  ממנו  לקנות  בתור 
מחכמי הדורות היה גביהה בן פסיסא, הוא נולד עם גיבנת ועליה עוד גיבנת. 
מוקדון  אלכסנדר  למלך  המצרי  העם  שליחי  כשהגיעו  לשמו.  כיעור  בקיצור 
ותבעו שעם ישראל יחזיר להם את ביזת מצרים, חכמי ישראל עמדו פעורי פה 
ולא ידעו מה להשיב. אבל גביהה בן פסיסא ביקש להישלח, והשיב למצרים 
שהם,  בתנאי  מצרים,  ביזת  את  להשיב  מוכן  שהוא  המלך,  לאוזני  התובעים 
כפול  עבדים  רבוא   60 ישראל,  עבדי  של  הכפיים  עמל  שכר  ישלמו  המצרים, 
400 שנה. המצרים ביקשו זמן לחשוב שלושה ימים, ולא שבו עד היום. ואם 
תישאלו מנין לגיבן הזה חוכמה כל כך גדולה.. התשובה פשוטה: הכל בזכות 
לא  היא  שהגיבנת  אותו  שחינכה  אישיותו,  את  שבנתה  פסיסא,  שלו  אמא 
מגבלה, ושאין חכם ונבון כמוהו. וכך הוא צמח לאילן מפואר של חוכמה ויראת 
שמים מבלי רגשי נחיתות על כי גיבן הוא. גם במקרה שלכם, אני אומר דבר 
דומה. מי יודע איזה שכל מבריק ואיזו נשמה מופלאה נטועים בגוף הזה שיש 
חלפו  לברכה".  ושיהיה  טוב  מזל  טוב,  מזל  ורגליים.  ידיים  לו  שאין  שטוענים 
להן שמונה שנים. הרב ז. הגיע לחתונה משפחתית בירושלים. לפתע ניגש ילד 
כבן 7 ושאל: כבוד הרב אתה מכיר אותי? הרב ז. נוהג להשיב לילדים "כן, אני 

מכיר אותך רק תזכיר לי מהיכן".

עיניים  זוג  עם  חד  במבט  מביט  המתוק  השיב  שלי"  הסנדק  היית  "אתה 
נבונות "אני משכונת ארזי הלבנון", מירושלים, ואמא שלי מורה".



אור האמונה  יב' סיון, תשע"ו גיליון מס. 4530

ומה  נו  סוגיה?  באיזה  לומד?  אתה  היכן  מאמין,  לא  אני  אביתר!?  "אתה 
אומר רש"י, ומה מקשה עליו התוספות? נו ואיך הריטב"א מיישב זאת? ורבנו 

חננאל? אוי, אוי, איזה תלמיד חכם אתה אביתר" סיכם הרב.

אביתר  של  ידיו  את  ז.  הרב  אחז  תלמודי,  פלפול  של  ארוכות  דקות  אחרי 
הקטן ופרץ עמו במחול סוחף לצלילי התזמורת. "כיצד מרקדין לפני הכלה".

ה ִפלָּ תְּ

אבאל'ה!

היום, באופן חד פעמי, תחזור להיות אבאל'ה, 
לא  שזה  לי  שהעירו  עד  לך,  קראתי  שפעם  כמו 
כ"כ מכובד אז עברתי ל"ריבונו של עולם", שגם 
זה שם נפלא, יש לך המון שמות נפלאים אבאל'ה 

כי אתה בעצמך כל כך נפלא.

תודה.  לך  להגיד  תהיה  שלי  התפילה  היום 
לא  אולי  היום  שעד  דברים  מיני  כל  על  תודה 
תודה  אחד,  מדבר  חוץ  תודה.  עליהם  אמרתי 
לא  אני  הזמן,  כל  אומר  אני  זה  כי  אותך  לי  שיש 

יכול לא להגיד את זה.

לא  אני  שנה  מעשרים  למעלה  שכבר  תודה 
יכול להגיד  - "להתעורר בבוקר", כי אני מתעורר 
הכי  הדברים  אחד  זה  בלילה  ולהתעורר  בלילה 
מתוקים שנתת לי אבאל'ה. לילות הזהב קוראים 
ללילות  השם  את  משנה  הייתי  ואני  אצלנו  להם 
הכסף, כי כשצועדים בזמן חצות על השביל הכי 
אל  למעלה,  הראש  את  ומרימים  בעולם  מתוק 
אז  נצבע  הכל  כסוף,  כל  כל  אז  האור  השמים, 
בצבע כסף, צמרות העצים, והכוכבים, והשמים, 

ולפעמים אי אפשר להמשיך לצעוד כי הרגליים 
והנשמה  לשמים,  נדבק  והראש  לארץ,  נדבקות 

נדבקת בך אבאל'ה.

תודה על השולחן השישי בטור השמאלי של 
שרק  אליו,  שצמוד  והספסל  הקדושה  הישיבה 
כזאת  אליך,  רצונות  כאלה  יש  שם,  מתיישבים 
מתיקות, כזאת התעוררות, תודה על כל המילים 
על  שנכתבות  הזאת  התפילה  של  המילים  כולל 
השולחן הזה בהרבה אהבה אליך. ותודה על כל 

מה שזוכים לחטוף שם בלילות הכסף האלה.

הקדושה  בישיבה  שחרית  תפילת  על  תודה 
שאנשים  זו  כמו  מתפילה  יותר  הרבה  שהיא 
הוד  רבת  "הפקה"   שהיא  מכירים,  כלל  בדרך 
בפעם  לשם  שנכנס  שמי  וריקודים  שירים  של 
שאומרות:  נדהמות  עיניים  זוג  פוקח  הראשונה, 

תפילה כזו לא ראיתי בחיים שלי.

שנה  וחמש  מעשרים  למעלה  שכבר  תודה 
אני נכנס כל בוקר למקום עבודתי בשמחה רבה 
אני  משכורת  לקבל  במקום  שבעצם,  ומרגיש 
צריך לשלם משכורת, לשלם על הזכות הנפלאה 

במפגש  וחסד,  בנתינה  לעסוק  בחלקי  שנפלה 
עם נשמות יקרות שפוגשות אותי ברגעים קשים 
להקל,  יד,  להושיט  לי  ומאפשרות  החיים,  של 

לתמוך, לסייע, והכל בכוח שלך אבא יקר.

תודה על הדמעות ששוטפות את פני כשאני 
"נגוני  של  לדיסק  נסיעה  כדי  תוך  מקשיב 
כלולות" שהנכד שלי כל כך אוהב ולכן זה תמיד 
באופק,  חתונה  כשיש  ובמיוחד  ברכב,  נמצא 
סערת  כזאת  זאת  לליבי,  קרוב  שהוא  חתן  של 
בעיקר  אבל  ילדיך,  לכל  אהבה  כזאת  רגשות, 

אליך אבאל'ה.

החיים,  של  הקשים  הרגעים  כל  על  תודה 
והנפילות.  והנסיונות,  והירידות,  הכשלונות,  על 
תודה שברגעים הכי קשים יש לנו במה להיאחז 
כי הרצון שלנו הוא טוב, הוא טהור, הוא נקי, הוא 

קדוש, הוא רצון ברזל.

אנחנו רוצים אותך אבא, יותר מכל דבר אחר 
אז  יאוש,  אין  אז  שלנו,  הרצון  זה  ואם  בחיים, 

אוספים את עצמנו ומתחילים מחדש.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

גרציה ואליעזר מחו מרחוק דמעה של אושר, אביתר המוכשר שלהם, עם 
תותבת,  אחת  ורגל  בריאה  אחת  רגל  עם  תותבת,  אחת  ויד  בריאה  אחת  יד 
הדור,  גדול  עם  שבחבורה,  הזריזים  הגדיים  כאחד  כבוד,   מעורר  בקצב  רקד 
כן, זה שנתן להם עצה שכולה אומרת כבוד לתורה, והודייה למי שאמר והיה 

העולם. 
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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       רמהבְּ ל קו   17/6/16 ותשע" ווןסיב' אי         

 אין לעיין בזמן התפילה/הדרשה/ קריאת התורה   

 
 לראות את הטוב    מן הפרשה

 
כאשר האספסוף סחף אחריו את בני ישראל להתאוות לבשר ולהתלונן על כך שנמאס להם מאכילת המן, באותו מקום בדיוק, קוטעת 

ְוַהָּמן ִּכְזַרע ַּגד הּוא ְוֵעינֹו ְּכֵעין ַהְּבֹדַלח: ָׁשטּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו התורה את סיפור תלונתם ומיד מספרת בשבחו ומעלותיו של המן: 
 ּוְבֶרֶדת ַהַּטל ַעל ַהַּמֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָּמן ָעָליו: ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ַּבְּמֹדָכה ּוִבְּׁשלּו ַּבָּפרּור ְוָעׂשּו ֹאתֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ְּכַטַעם ְלַׁשד ַהָּׁשֶמן:

זרע גד וגו', כלומר ראו באי עולם על מה אומרים בלתי אל המן עינינו, והקב"ה הכתיב בתורה והמן כמפרש רש"י במקום: ישראל 
 . (יא, ז)מתלוננים בני, והמן כך וכך הוא חשוב

 

 רק לאחר שמספרת התורה בשבחו של המן, חוזרת התורה להמשך סיפור התאווה ומספרת את סופו.
 

של מי שמדברים בגנותו, התורה באה ללמדנו כי כאשר שומעים שמספרים דברי גנות, יש מקום להזכיר מיד את המעלות והיתרונות 
 וללמד עליו זכות.

 

הדברים נכונים גם כאשר אנו באים להתלונן בעצמנו על עניין שאינו לרוחנו ויש צורך להעיר ולהזכיר מה לא בסדר, גם פה עלינו 
 להזכיר מיד גם את הדברים הטובים שמסביב ולא רק את החיסרון שאנו רואים.

המן ואומרים לדוג' המן אומנם מגיע עד אלינו ואיננו צריכים להתאמץ בו , ואנו מקבלים ממנו אם בני ישראל היו מספרים בשבחו של 
כל מאכל שרק עולה על דעתנו רק שהיינו מעוניינים גם בבשר, ייתכן והקצף עליהם על עצם תלונתם לא היה גדול כ"כ. בוודאי הקב"ה 

תוך כדי הוצאת קיטור וכפיות טובה כלפי ה' המוריד להם  התשנע תםאלא שבקשהיה מחשיב להם את ההסתכלות החיובית שבטוב. 
, ככל העולה על רוחם דגים ואבטיחיםמתאר העם המתלונן את מצרים כגן עדן עלי אדמות שבו יכלו לאכול  ואת המן מהשמיים. בחרונ

מזכיר בגעגוע את המרק הטוב שניתן לו במחנה הריכוז, בעוד ניצול שואה ש נתאר לעצמינו בו בזמן שמתעלמים מההרג והשעבוד.
 מכל הזוועות שנעשו שם.שהוא מתעלם 

התעלמות כאשר רוצים להעיר או להתלונן על משהו, יש לעשות זאת תוך שימת דגש על הטוב. ולא שנשים את הדגש על החיסרון תוך 
הטוב לצד הדרוש תיקון, תוך הדגשה נכונה ופרופורציונית.  רפוש אחתחילתו של התיקון הוא בחי .מהיתרונות והדברים החיוביים שיש

 זוהי הדרך הנכונה למי שמבקש לשנות.
 
 

 כוחה של תאווה סיפור לשבת
 

שמו של המלך אפוליוס נודע בכל המדינות כמלך רב חסד וירא אלוקים, הנוהג בנתיניו בכבוד ובהתחשבות. עושרו של אפוליוס היה רב 
ועצום, וחדרי אוצרותיו הכילו מטבעות זהב רבות מספור ואבנים טובות עד בלי קץ. מדי שנה נהג המלך לסייר בשטחי מלכותו כדי 

ם. גם אנשים פרטיים יכלו לשטוח בפניו את בקשותיהם, והוא היה מעניק להם ביד רחבה מן העושר לפגוש את המושלים ואת השרי
 הרב שחנן אותו בורא עולם. 
ציידו את הספינה המלכותית בכל הדרוש למסע, בשליטתו. משרתיו להפליג לביקור באחד מאיי הים שבאחת השנים החליט המלך 

גשם אך יום אחד פקדה סערה עזה את האזור. . לאנשי האי. ההפלגה ארכה כמה ימיםבגדי שרד ועד למתנות יקרות החל מצרכי מזון ו
 פנותיה ואיימו להטביעה. רוחות סוערות הטילו גלי ענק על דזלעפות הציף את הסיפון. ספינתו של המלך היטלטלה כעלה נידף, 

: 'אלוקי השמים והארץ, היבשה והים, אנא הצל אותי והשיבני בשלום לארצי יוס על הסיפון ונשא תפילה לבוראולך אפולעמד המ
ולמולדתי. והיה אם אזכה לחזור ולעלות על חוף מבטחים, אטול את הדבר הראשון שייקרה בדרכי, אשלש את משקלו במטבעות זהב, 

 ואחלקם לחולים ולעניים'. 
 .הספינה המלכותית ונוסעיה ניצלוושעה קלה לאחר מכן שככה הסערה, הים ָשקט  –והנה זה פלא 

פץ כשהגיעו לחוף והמלך ירד אל הכרכרה המלכותית, נתקלה לפתע רגלו בחפץ קשה שהיה טמון בחול. הוא התכופף והרים את הח
המוזר והקעור שהיה מעופש ומלוכלך. המלך שזכר את נדרו הורה מיד למשרתיו להניח את החפץ על כף המאזניים. 'הניחו בכף הנגדית 

 מטבעות זהב, וכך תעשו שלוש פעמים, ואת הכסף חלקו לחולים ולעניים', אמר להם. 
לתדהמת הכול חלו להניח על הכף הנגדית מטבעות זהב, אך משרתי המלך עשו כדבריו. הם הניחו את החפץ המוזר על כף המאזניים וה

 , ועדיין הכף שעליה החפץ נותרה למטה. הניחו מטבעות זהב, עדיין היה החפץ כבד יותר. הם הניחו עוד ועודקרה דבר מוזר: ככל ש
 מטבעות זהב, עדיין החפץ כבד מהם. הוסיפו נשיו ככל שאהתפלא המלך מאוד. הוא ציווה להביא מאזניים נוספות, אך גם הפעם 

כינס המלך את יועציו ואת חכמיו וביקשם לפענח את החידה המוזרה. את שהבטיח לבוראו בעת צרה הוא מבקש לקיים, אולם החפץ 
 המסתורי, כך נראה, כבד יותר מכל הזהב שיש באוצרותיו. 

לאחר שאיש מהיועצים ומהמומחים לא הצליח לספק למלך הסבר מניח את הדעת, החליט המלך לקרוא לֶדַנייפוס, פילוסוף מתבודד 
 שחי בבקתת עץ בהרים, אולי הוא בחכמתו יוכל להבין את פשר הדבר. 

 פלא הגדול ושאלו האם יש לו הסבר לתופעה. והזמינו את הפילוסוף אל הארמון. הראה המלך לפילוסוף את היצאו שליחי המלך 
בחן האיש הזקן והחכם את החפץ ואמר: 'אדוני המלך, החפץ הזה אינו אלא חלק מגולגולתו של אדם, וזהו סודה: בגולגולתו של בן 

 אנוש אצורה כל כך הרבה חמדנות ותאוותנות, ששום כמות של מטבעות זהב לא תוכל לספק אותה. 
 'אם כן', הקשה המלך, 'כיצד אוכל לקיים את הבטחתי? האם יש לך עצה, איש חכם?' 

 'יש ויש עצה', השיב הפילוסוף. 'צווה את משרתיך, אדוני המלך, ויביאו לי דלי אחד מלא בעפר'. 
הדלי הובא. הפילוסוף הניח את הגולגולת על כף המאזניים וכיסה אותה בעפר. לאחר מכן נטל חופן מטבעות והניחן על הכף שכנגד. 

 להפתעת הכול התאזנו כפות המאזניים למרות הכמות הזעומה של הזהב. 
אך ברגע שקוברים אותה מתחת לאדמה,  'כל עוד הגולגולת לא נקברה בעפר', הסביר הפילוסוף למלך, 'תאוותה אינה יודעת שובעה.

 שוב אין לה שום צורך במטבעות זהב כלשהן...' 
 (שלום לעם)               ציווה המלך לקבור את הגולגולת, ולחלק שלושה שקי זהב לעניי הארץ.

 

  077:118  כניסת שבת
       31::008יציאת שבת 

   09:00ר"ת          

 

 *הזמנים לפי אופק טבריה        
 *העלון טעון גניזה  

        



 
 המדרש..."-ששמת חלקנו מיושבי ביתמודים אנחנו לפניך "   מעלת לימוד תורה

 

מנת לבקש הדרכה ועידוד. -ברכה בלימודו. בהיסוס ניגש אל מורו ורבו רבי ראובן יוסף גרשנוביץ על-שלא ראה דימעשה בתלמיד צעיר 
הפנים המיוחד שלו, ועוד בטרם פצה התלמיד את פיו, פתח רבי ראובן יוסף את הגמרא, ואמר לו: "בסוף -רבי ראובן יוסף קיבלו במאור

י נחוניא בן הקנא. הבה ונעמוד על לשונו: 'מודים אנחנו לפניך ד'... ששמת חלקנו מיושבי כל מסכת מופיעה תפילתו של התנא הגדול רב
המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרבנות וכו'...'. על מה מודה רבי נחוניא? לכאורה, היה צריך להודות על כל ידיעת התורה שלו, -בית

 תורה לנצח נצחים.הן גופי -ועל שזכה להיות התנא הגדול רבי נחוניא, שדבריו הן
די כדי  -המדרש -ולא היא! על מה הוא מודה? ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש. בעצם העובדה שהוא משתייך לעולם יושבי בית

 להודות להקב"ה. זאת מלמדנו רבי נחוניא בן הקנא".
 יצא הבחור מלפני רבי ראובן יוסף מעודד ומחוזק, ועלה ונתעלה.

 סוף ההבנה לבוא
קניבסקי והשיח את מר לבו שכבר חמש שנים הוא יושב בישיבה ולומד, אך אינו מבין את דברי הגמרא  י"א לפני מרן הגרבחור אחד ב
 והראשונים.

השיב לו מרן, למרות זאת עליך להמשיך וללמוד, ואפילו אם לא תבין דבר במשך חמישים שנה. מי שלומד בעולם הזה יבין בעולם הבא, 
 לא יבין מאומה בעוה"ב. -שאינו לומד בעוה"ז כמבואר בחז"ל. אך מי 

  ...החל להביןאף הדברים עודדו את הבחור והוא המשיך ללמוד בחשק. במשך הזמן 
 
 

 " (הרבי מליובאוויטש)מישראל הוא בבחינת מנורה ותפקידו להאירכל אדם " :אמרת השבוע
 

מישראל הוא בבחינת מנורה ותפקידו להאיר. כשם שלמנורה גוף המנורה ונר אומר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש: כל אדם 
  '."נר ה' נשמת אדם (משלי כ, כז):גופו נמשל לגוף המנורה, ונשמתו לנר, ככתוב  –המאיר, כך גם אדם מישראל 

את מנורת עם ישראל,  הגוף אינו אלא כלי לאור הנשמה. כשם שאהרן הכהן היה מדליק את מנורת המקדש, כך הקב"ה הוא המדליק
עד "שתהא שלהבת עולה  –הוא מוריד את הנשמה לעולם הזה, מדליק את הניצוץ שבה, ונותן לה כוח לדלוק ולהאיר באור עצמי 

מאליה". הקב"ה רוצה שהאדם, בכוחו העצמי, יאיר את העולם באור הקדושה, לכן ניתנה לו בחירה חופשית כדי שפעולותיו ייעשו 
. ונוסיף נשאל, אם אמנם ה"הדלקה" נעשית ע"י הקב"ה, והוא נותן את הכוח "שתהא שלהבת עולה מאליה", איך בבחירתו ומרצונו

"מסייע אין (שבת צג, א): התשובה נעוצה בכלל ההלכתי  כלל "מאליה" אלא בכוחו של הבורא?הרי אין זה  –אפשר לומר "עולה מאליה" 
הכוח להאיר את העולם, אבל הסיוע אין בו ממשות גשמית, זהו סיוע רוחני, שאין בו ממש". אמנם, הקב"ה "מסייע" ונותן לאדם את 

לו השפעה על המציאות הגשמית. את המרחק בין הסיוע הרוחני למציאות הגשמית חייב האדם לעבור בכוחות עצמו, הוא הוא היכול 
ים הרוחניים יתגלו ויתממשו בעולם על ידי לתרגם את העזר הרוחני שהוא מקבל מהקב"ה למעשים בעולם הזה. הקב"ה רוצה שהדבר

האדם דווקא. בדרך זו משתלבים שני ניגודים: מצד אחד, הקב"ה הוא ש'מדליק' את 'מנורת היהודי', והוא שנותן לה את הכוח שתאיר 
 היהודי הוא שבוחר, מרצונו העצמי, ליישם זאת בפועל בחיי היום יום. –"מאליה", ועם זאת 

ם אינו גלוי לכל, אלא טמון בעומק הלב ומכוסה בכמה העלמות המסתירות. וזוהי עבודתו של אהרון, הכהן ישנם כאלו שאור נשמת
, את "נר ה' " )שבע מדרגות בעבודת ה'( ישראלבנשמות בעת סוגי ההגדול, "להעלות" ולגלות בכל "שבעת הנרות", שהם מקבילים לש

 ותתלהט מאליה בעבודתם לקונם.של נשמתם, עד שתהא שלהבת עולה מאליה, שנשמתם תתלהב 
(לפי הרמב"ם  עוד מוסיף הרבי מליובאוויטש: שהדלקת המנורה כשרה בזר, כלומר, גם מי שאינו כהן גדול רשאי להדליק את המנורה

לאדם לחשוב שרק אהרון הכהן הוא המצווה ב"העלאת הנרות" והדלקת נשמות  וועל כן יש לומר, שאל ל הלכות ביאת המקדש פט, הז)
וה: "הוי מתלמידי של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" אל, אלא כל אחד ואחד וגם "זר" מצּושרי

שחובת כל אחד ואחת לקרב את אלו שאור נשמתם נעלם ומכוסה, ולהעלות ולהדליק את "נר ה' שבהם, עד שתהא שלהבת  (אבות פא)
 עולה מאליה.

 

 אהבת חסד
 

 עד עתה התבארו עניני חסד התלויים בעיקר במעשה, בגופו או בממונו, ועתה נבאר עניני חסד התלויים בדיבור: 
מל האדם בדיבורו הוא כשמלמד תורה לאחרים, וכמו שנאמר בפסוק 'תורת חסד על לשונה', וביארו חז"ל ש'תורת החסד הראשון שגו

 חסד' היינו תורה שהאדם מלמד את האחרים, שיש בכך גם 'תורה' וגם 'חסד'.
 .ן שלא יכעס על שמעוןעוד חסד השייך בדיבור, אם יודע האדם שראובן כועס על שמעון מחמת איזה ענין, והולך ומפייס את ראוב

אם רואה אנשים הרוצים להרע לאדם אחר, מצוה לומר בפניהם דברים שיגרמו להם להימנע ממחשבתם הרעה, ומותר אפילו  בנוסף, 
לשקר עבור זה [כגון ששומע בני אדם הרוצים לגנוב ממון מאדם מסוים, מצוה לומר בפניהם שהוא אדם עני ואין לו כלום, אף שיודע 

שביקש אברהם אבינו משרה ואמר לה 'זה חסדך אשר תעשי עמדי, אל כל המקום אשר נבוא  שאין האמת כן], והרי זה בכלל חסד, וכמו
 שמה אמרי לי אחי הוא'. וכל שכן אם יכול לומר לאותו אדם עצה שינצל מהם, שזו גמילות חסדים.

 (מתוך "אהבת חסד", החפץ חיים)                                                                                                                                                       
 

 

, ִּכי ִאם ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱא ". ק"ִהִּגיד ְל ָאָדם ַמה ּטֹוב ּוָמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמְּמ  (מיכה ו ח)י
 
 
 
 

 תובב"איוצא לאור בעיה"ק טבריה 
 
 

חק בן הלימוד בעלון לעילוי נשמת דוד שמעון בן איז'ה, אסתר בת שמחה, שושנה שטרית בת אסתר, אליהו בן מסעודה, זאב בן חנה, רחל בת מקנין, יצזכות 
רטו זילברשטיין בן חוה,הדסה בת חיים,אברהם שלמה בן יהודה לייב,ר' דוד קאמין ב"ר חיים צבי, מלך בן מרים, גמרה בת ציפורה, מנחם סופר בן חוה,אלב

בן לאה, מזל בת  סולטנה, קרולין בת חוה ויוסף בן חוה, משה גרוסמן בן חוה,חיים שטרית בן שושנה,מנחם מנדל בן יוסף,אלכסנדר גולומב בן חוה, מאיר זערור
י מקנמרה אל בן אמה, דוד בן חנה, שמחה בת מסעודה, אברהם בן פרחה, איז'ה בת תמו, ינון בן ג'ולי, נאווה בת פרחה, אוריאלה  ג'מילה בת שרה, טונשרפאיילה, 

ס בן רחל  ומקנין בת בן חוה, גאורגי בן אסתר, דרורי בן דליה, כוכבה בת אסתר, סימה בת אסתר, דבורה בת שמחה, אליהו בן מרים, שלמה בן שושנה ולע"נ מק
 עד מיכאל בן בת גלים, אייל בן איריס תשורה הי"ד, ותיקונן של כל אותן נשמות הצריכות תיקון. -רינה הי"ד ולעילוי נשמת יעקב נפתלי בן רחל דבורה, גיל

ן חנה, שמעון עידו בן רחל, צבי משה בן רחל, חננאל דוד בלרפואת רבקה בת שושנה,שושנה בת אסתר,אסתר בת שושנה, ברוך בן חנינה ברגושה, ברוך בן רות, 
ן אסתר, דוד בן שובל בת מורן, הדסה עדינה בת פרטונה, גילה בת ג'ולי, כנרת בת גילה, עמרם בן סולטנה, גאולה בת דבורה, דוד יהונתן בן אלישבע, שלמה ב

נה לר' אברהם דב בן חיה רבקה, הר' דוד בן רחל , הר' דב הכהן קוק בן בריאות איתציון בן רחל, אסתר, יותם שמואל בן יעל, ארבל בת סיגל, אדל בת שני, 
 משה מרדכי בן צביה לאה בתשח"י. , הר' שושנה,הר' אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא שטיינמן

נינה פלדמן, רון בן בתיה ארד, אורון בן להחזרת הנעדרים והשבויים: גיא בן רינה חבר, זכריה שלמה בן מרים באומל, יקותיאל יהודה נחמן בן שרה כץ, צבי בן פ
 זהבה שאול. חזרה בתשובה שלמה של כל עם ישראל וביאת משיח גואל במב"א!

 
 www.alonolam.comובאתר "עלון עולם" www.ladaat.infoהעלון מופיע באתר "לדעת"  kolberama10@gmail.comלתגובות/קבלת העלון במייל  



    
    

    
    

             



          
           
           
          
         
          
         
         
            
         
           
          
          
         
            
            
         
           
         
         
           
            
          
         
            
          
        
           
         
          
           
          
          
                

           
           
         
          
           
            
          
         
          
       

         
           
         
         

         
            
           
         
           
           
          
          
          
          
         
        
         
         

          
          
         

          
         

         
         
       
        
         
             
         

       
                               

 



 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עותקים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ש ''נ או רפו''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 

 גליון
326 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

האם הפורמייקה  קודש לשבת סיפור
 ?נסדקת

  
 

 .שלי הסיפורים על אחריות לוקח אינני לפעמים ,תראו
  מדי שדואגים אלה ,הרבים למקורות הכבוד כל עם ,תבינו
 או פחות משעשעות הרפתקאות בכמה אוזני את לרפד יום

  באשר וחתום סגור מידע שום לי אין ,יותר עצובות
 סופר אלא ,משטרה בלש ולא ,הנני חוקר לא .למהימנותם

 .שקלים שמונה בעלות "פיילוט" מסוג קולמוס מושך פשוט
 בעל הצנום האברך של סיפורו כנפי על נמריא בואו ,טוף נו

 .דואק שאולי ,הסקרנית העין
   

  אותי תופש הוא ,אחד שמש שטוף אתמולי בוקר ,ובכן
 לי עשה" במפגיע ודורש בכתפי אוחז ,סואנת רחוב בקרן
 .דקות 10 לפני שהתרחש סיפור לשמוע חייב אתה ,טובה
 מן נופל וכמעט ,הזו המדהימה בסצינה נוכח הייתי לא אם

 כך "נחישות בכזו ברחובאותך עוצר הייתי לא ,הרגליים
  .שאולי
 ואת הקטן הפנקס את שלפתי , חמקנית צל פיסת תפשנו

  .מאד לכם שינעם ,בסיפורנו פתח האברך ודואק "הפיילוט"
 .תקווה כולי

 לעילא בדוי שם( כפתורי רוזה שמה ,שלי השכנות אחת"
 שום מאבדת שלא ,וסקרן וחקרן קפדן טיפוס היא )ולעילא

 באינפורמציה ונעזרת ,משפחתי-קהילתי-סביבתי נתון
  .רמה ביד ועסקיה הענק ביתה את לנהל כדי הזו האדירה

 יד היא כפתורי 'הגב אזי ,שמעת לא או ידעת לא אם ,ובכן
  )בדוי שם עוד( .כפתורי טוביה המיליונר בעלה של ימינו
  .שבדיות או ,יפניות מכוניות של יבואן
 אך ,עשירה באישה מדובר .הראשון  הפרק את נסכם בוא

 שלא ומתעניינת "חופרת"ש כזו אחת הרחובית בעגה
 ,מילדיה חמישה היום עד חיתנה היא .הנורמה בדרך

 בוגרת הקטנה בתה מ"בשעטו תנשא הבא ובשבוע
 .האברך שאולי חותם "הסמינר

  מהאברך רחמים מבקש אני "...טובה לי עשה ,שאולי"
 אני ...בטלפון בלילה נדבר אולי נורא לי חם" ...המיוחד

 ."מאחר כבר
 ,החום מן מעט ,תסבול קצת תזיע סופר אדון ...ש...ש...ש"

 בסוף שלך למדור עסיסי סיפור עם מפה שתצא העיקר
 איציק' של לחנותו נכנסתי שעה חצי לפני ,ובכן .השבוע
 מתוק יהודי ,קצת שצולע הממושקף הטיפוס זה 'רהיטים
 עושה שתמיד ,שלו לקליינטים סבלנות המון עם מדבש

 

 ."להתעשר מחפש ולא ולכלות לחתנים מבצעים
 "?דיחוי סובל איננו הזה שהסיפור בטוח אתה ,שאולי"
 מעט עוד ,התנור מן הרגע שיצא סיפור זה ,דיחוי שום"

  של לפאקסישר ומשם ,הפנקס על אותו לך מניח אני
  שאקנה בקשה אשתי( ,לחנות נכנס אני ,בקיצור .המערכת

 'הגב בין ,דרמטי-סוציו מפגש עיניי ולנגד ,)קולבים כמה
 רוצה הוא ,לקנות רוצה היא .'רהיטים איציק'ל כפתורי
  .למכור

 את לרהטחייבת שהיא טעם בטוב לו מסבירה כפתורי"
 רוצה והיא ,החתונה לפני עוד ,הכלה בתה של הדירה
 עם הכל ,פינות עיגול בלי ,פשרות בלי ,גוטע גוטע סחורה

 ידיות נורבגי וגימור איטלקית פורמייקה עם ,מלא עץ
  נמצא הכלהשם ברוך ,מהנהן 'רהיטים איציק' .אוסטרליות

  את לה לרהט שעות 48 תוך מוכן והוא ,זמין הכל ,במלאי
  לא ,במזומן משלמת אני ,רהיטים אדון ושתבין' ,הדירה
 ."כפתורי כך ',ן-מ-ו-ז-מ ,קים'צ ולא אשראי

 .לו מעיר אני "...שלך העסק לעניין מתחיל זה שאולי"
 רושם 'רהיטים איציק'ש אחרי ,מילים מיסטר חכה חכה"

 ניצבת כפתורי ,18% של הנחה ועושה חשבון עושה ,הכל
 הבולשת מן שאלות בסידרת ופותחת עומדה על

 ואיך ?תתקלף לא שהפורמייקה לי מבטיח מי' :הבריטית
 ולא איטלקית אכן היא שהפורמייקה לברר אפשר
 ולא יד עבודת זה הפינות שעיגולי אמר ומי ?תורכית
 היא בארון הדלתות של המגע דבק והאם ?מכונה

 כאיש עומד 'רהיטים איציק' ,בקיצור '!טובה הכי מהפירמה
 רעות לא תשובות משיב ,הצפוף השאלות מטח מול חיל

 ,מים כוס ממלא לברז ניגש המשרד בפתח ואני ,בכלל
  המצפה ,קטן לא סקרן של בצימאון אבל ,ציפורניי עד צמא

 ."אברותיה לנפנף מתחילה שהנה דרמה – לאקסטרא
  הסגנון את לי מזכירה מאד שלך הלשון ,שאולי מאד יפה"

 ."אליו שואף שאני הספרותי
 המאומץ התחקיר את סיימה כפתורי 'שגב ואחרי ,נו"

  המגע דבק ,המסמרים ,הברגים ,העץ חומרי בענין והיסודי
 מתגי על ללחוץ והתחיל 'רהיטים איציק' התיישב ,והידיות

  .המחשבון
 לא אני' האש מהפסקת כפתורי מתאוששת ',רגע חכה'

 לקוחות כמה אוזני במו שומעת שאני עד ,מכאן זזה
 ,שידות ,ארונות ,שינה חדרי שקנו כאלה .שלך מרוצים
 עושים לא ...לקוחות של דעת חוות לשמוע בלי ,קולבים
   .'עיסקה

 לא מרוצים לקוחות סקר .מקומו על קפא 'רהיטים איציק'
 לא מעולם הזה הסוג מן וקליינטית ,לו התאים בדיוק

 

 שאנן בן פנינה נ"לע
 ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי

אליס סוזן בת , אליהו בן מזל: נ"העלון לע גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר 
 אירן וחנה בת שמחה ויחזקאל 



 המשך סיפור לשבת קודש

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל בן  : כעשרים שנה
,  מהין וכוכבה בת שרה
,  מנשה בן טובה ורעייתו
,  הרצל בן כתון ורעייתו

יצחק בן תמר ורעייתו דוד 
בן שושנה כמסנה ודליה 

 .שרה בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה  ', ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, מקומות ישיבה
0502100123 

--------------------------------------

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 מן כפתורי משפחת את הכיר הוא .במחוזותיו הסתובבה
  .עסקים עמם שיעשה חלם לא אבל ,העיתונים

  .איציק המהם ?'רצינית את ?לקוחות של דעת חוות'
 50,000-ל קרוב כאן להשאיר הולכת אני ,מאד רצינית'

 .'אותי תבין ,במזומן ועוד ,קטן לא כסף זה ,ח"ש
  ,הספסל על פה נשב בואו ,מתחממת הפרשיה ,שאולי"

 .מתיישבים .הנסער לאברך מציע אני ,"לעץ מתחת
  מסיים אני ,כיס וחשבון ,נפש חשבון עושה 'רהיטים איציק'"

  בשפופרת אוחזת כפתורי ,שלישית מים כוס לשתות
  ,כרס עב בקלסר מדפדף ,אט אט מפשיר ואיציק ,הטלפון
 במהלך אצלי קנתה ,שולמן גברת זו' .המתגים על ולוחץ
   .'שינה חדרי ארבעה השנים

  מהשירות וכמובן ,שלו מהסחורה מרוצה מאד אני כן'
  .שולמן 'הגב מעדכנת 'נפלא איש .והאחריות

  מסכמת 'לא ,לא' כפתורי חפרה ?'נסדקה לא והפורמיקה'
 .שולמן

  'דלתות חמש ארונות שני אצלי קנו ,גבהרד משפחת עכשיו"
  .איציק מדווח

 בהחלט ,שנים שש לפני ארונות אצלו קנינו ,גבירתי כן'
  ,אדוני לי ותסלח' .לקו מעבר גבהרד מיסטר עונה 'מרוצים

  .כפתורי חפור מעמיקה ?'לכם נסדקה לא הפורמייקה
  יצחקי 'גבעם שוחחה כך-אחר .גבהרד נבעת 'וחס חלילה'

 ."לזרום המשיכו והמחמאות ,וכורסאות ספרייה שקנתה
 של הרמקול כי רם בקול להן מתנהלות הללו השיחות ,ובכן"

  תנוכי עד משועשע מאזין אני וגם דולק המשרדי הטלפון
  .אוזניי

 איציק' מחייך !!!חיוביות דעות שלוש ,חזקה לך יש נו'
  למומחה הכבודכל עם אבל .'!עיסקה נסגור בואי' ',רהיטים

  עושות לא חזקה שמייצרות דעת חוות שלוש גם ,הרהיטים
 .רושם עליה

 של הבאה המפתיעה לבקשה לב שים סופר אדון ועכשיו
  זה אתה הכבוד כל עם ,רהיטים איציק תראה' :הכפתורית

  שאוהבים כאלה שיענו דאגת ספק וללא ללקוחותיך שחייגת
 .סיבות מיני מכל ...אותך

  ,שלך העבההקלסר את אקראי באופן לפתוח לי תרשה
  משמים שנעלה ללקוח לחלוטין צדדי-חד באופן ולחייג

  'רהיטים איציק' ,לך אגיד מה ?'אומר אתה מה .בחכתנו
 לשווא וניסה סיגריה משם הוציא שולחנו מגירת פתח

   .מגאז שומם ,וכנראה מיושן מצית עם להדליקה
  ,רוצה שאת מי עם דברי ,הקלסר הנה ,כפתורי 'גב ,בסדר'

 ."'הבוחרת את
  אני ,הקלסר את פותחת כפתורי רוזה .סיום לקראת אנחנו"

 רק שם מופיע .כהן משפחת בשם ומבחין מרחוק מציץ
   .כתובת בלי טלפון מספר

 ברשותך .'רהיטים איציק' מחנות מדברת אני ,שלום כהן 'גב'

 מהריהוט מרוצה את והאם ,אצלו קנית מה לדעת רציתי
 .'תסדק לא שהפורמייקה מודאגת מאד אני כי
בגרונהמכחכחת,משהונבוכה,לקומעבר,כהןההיא"

 קניתי לא' .משיבה היא שניות כמה של שתיקה ואחרי
 לך יש ?פרוש מה' גבות מרימה כפתורי .'רהיטים אצלו
  אולי ...מוצרים של רשימה כאן ויש ...לקוח כרטיס כאן

 .'שכחת
  לא' :ומשיבה במבוכה שניות כמה שותקת שוב כהן 'גב"

  לנו קרה שנים שש לפני ...הכל לי תרם הוא .קניתי
 .'בתרומה הכל ממני קיבלתי ...נעים לא מקרה

 תרם הוא' למבוכה להיכנס כפתורי של תורה היה עכשיו"
  ספה ,ונוער ילדים מיטות ,ארונות ,שינה חדר ?הכל

 .?'הכל ?מטבח וארונות ,כורסא ,חלקים שלושה
 של קולות ברקע ,הקו של השני העבר מן שתיקה שוב"

 אני' רועד בקול כהן 'גב שואלת ואז משחקים ילדים
 ."?'לה'רוז עם מדברת

  מזמין היית ,כפתורי של בפניה מבחין היית אם ,לוי אדון"
 היא .עילפון טרום לחיוורון הפך הסומק .אמבולנסמיד

   .מים כוס ובקשה ,הכורסא על צנחה
  .חרישי מתכתי בקול כפתורי שאלה ?'זיווה זאת'
 שיחת את גלגלו השמים מן ,ועכשיו .זיווה זאת ,רוזה כן'

 שבמקום ,לך לומר נוראה הזדמנות וזו ,בינינו הטלפון
  האם  על מבישות בחקירות וכסף זמן להשקיע

  למה ,נפש חשבון תעשי ,נסדקת האיטלקית הפורמייקה
 אחרי וגם .רבות כך כל שנים אחותך את הזנחת

 חוץ ,אליו והתנכרת סבלת שלא מבעלי שהתאלמנתי
  ומה ...לי חסר מה שאלת לא ,דקה של אבלים מניחום
 אחותי נסדקת לא אולי הפורמייקה ?היתומים צריכים
 ,שיסדק לו וכדאי לו טוב ,שלך היהודי הלב אבל ,היקרה

 אני ,כן ,ולשאלותיך .רחמים חמלה לתוכו שיכנסו כדי
 של ביטוי עבורי המהווים ,הרהיטים מן מאד מרוצה
  היה אבל ...הכרתי לא שמעולם יהודי מצד חינם-אהבת

 .'ישראל בת ,אחותו עם בעול לשאת ושבור סדוק לב לו
 כך-אחר שניה וחצי השפופרת את טרקה כהן 'גב"

 שיש רהיטים כנראה לחפש .החנות מן כפתורי נמלטה
 חן מצא ,לוי אדון נו .מרחמים שעשויה פורמייקה להם

 .שאולי חייך "?בעיניך
 שלי העבודה לשולחן ורצתי הצהוב הפנקס את סגרתי
 עצובה בעין ,שלו הסדוקה הפורמייקה את ובחנתי

 .ומשועשעת
 )7העיתונאי (

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו 
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה
  מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו
 !עליון
  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא

  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
 מזל בת ומרים אסתר בן בנימין,מרים בת שושנה

 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה

כחלנותנואנאההיקרםיםההקוראירורללצציבםיםפפוניוחנאנח



  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" חרכ"| גליון  בהעלותך 'פר

 צדיק גוזר ו"האש שוקעת"...

 פעם נסעזצ"ל  מקאליב אייזיק יצחק רבי (יא, ב). הרה"ק האש ותשקע
 בתוך התנוסס מעונו אשר יהודי חוכר אצל היתה ואכסנייתו ,בכפר שבת לשבות

 בחדר פנימה המעון בתוך הצדיק ערך השבת תפילות את גם .ידים רחב משק
 הברה לפתע נפלה שבת קבלת באמצע. כך לשם ויועד פונה אשר ומרווח גדול

 הגיע אך ,הבית בעל לחוכר אשר התבואות במחסן פרצה דליקה כי, בכפר
-כאחוז מתקרב והחל נחש שהכישו כמי ממקומו החוכר זינק לאוזניו השמועה

 .הפתח עבר אל טירוף
 של בכוונתו והבחין ממקומו מבטו את מקאליב הצדיק הסיט הרגע באותו

 מדי יותר ממונו על היה בהול .האש מפני רכושו בהצלת ולעסוק תלצא החוכר
 תפס הבית בעל אל ניגש ממקומו הצדיק קם מיד .בניסיון עמד שלא וכמעט
 .מאניפאלי זישא רבי הרבי אצל שהיה מעשה לך ואספר המתן לו ואמר ,בזרועו
 הקדוש רבו במחיצת מסתופף בעודו חורפו בימי וסיפר מקאליב הצדיק ופתח

 תנור הסקת תפקיד את זישא רבי עצמו על נטל ממעזריטש הגדול גידהמ
 .בפועל חכמים תלמידי שימוש מצוות בכך לקיים ברצותו החורף

 ביד עצים בגזירי התנור את שגדש לאחר ,הערביים בין אחת שבת ערב
 ופנה ,בתנור האור את זישא רבי הצית המלכה שבת לכבוד פצהח ובנפש רחבה

 תהילים ספר לידו נטל הוא .שבת קבלת לקראת עילאיותה בהכנותיו לעסוק
 תהילים מזמורי לקרוא והחל המוסק התנור מן הרחק לא זווית בקרן לו התיישב

 בתנור אשר האש ,שעה חלפה .היוקדת נשמתו להט ככל מתלקחת קודש באש
 בקע אדיר וחום ,לפניה שמצאה העצום העצים מלאי את ברעבתנות ליחכה
 אחזה החוצה התנור מפי הענקית האש פרצה מעט עוד ,תהבי כל את והציף

 שעה באותה .אותם אף ללחך והחלה הסמוכים וברהיטים הבית בקירות
 מעלה הקדושים התהילים מזמורי בקריאת זישא רבי של התלהבותו העפילה

  .בבית מסביבו לנעשה שעה ולא הבחין לא כי עד ,מעלה
 ,יקוד בבית דליקה ,הבית מבני אחד מפי זעקה לפתע נשמעה !געוואלד הוי
 בת למקהלה הזעקה הפכה "זישא" .הכתלים את והצית גדותיו על עלה התנור
 כל ,שומע אינו זישא רבי אך !בלהבות עולה הבית התנור את חיש כבה ,רבים

 אינו והוא הקריאה במתק משתפכת נפשו התהילים למזמורי נתונים מעייניו
 .הזה בעולם כאן כלל שרוי

 .בלהבות עולה הבית ,עבר מכל האימים צווחות נשמעו ...האייכ זישא
 ויהי ,האש את לכבות בעצמם הבית בני נחלצו קשב ואין קול אין כי משראו
 ונפשו ,דבר היה לא כמו בפינתו יושב זישא רבי והנה לתנור סמוך ניגשו כאשר
 בדפים שקועות עיניו להבים פניו הקדושים התהילים פרקי את בדברו יוצאת

 ,ואחרונה נוספת פעם זעקו !זישא .לשחקים מרקיעה ונשמתו צהיביםהמ
 בבעתה לאחוריו זישא רבי נרתע !בכך ומה ,באש בוער הבית לאוזניו בסמוך

 ,במקומה האש שקעה רגע בן" האש ותשקע" הוא בתורה מפורש פסוק והרי
 הנעלות ובהכנותיו ,התהילים מזמורי באמירת מפריע באין המשיך זישא ורבי
 .המלכה שבת פני בלתלק

 בתורה כתוב אומר אני אף :והפטיר סיפורו את מקאליב הצדיק סיים
 ,עזרו יבוא מאין כמחפש בחרדה סביביו על מתבונן החוכר עוד "!האש ותשקע"

 לאחר .מאליה כבתה באסם השריפה לאמור הכפר בחוצות עברה והרינה
 בלב ,לגלות הופתעו האש נזקי את לאמוד ואורחיו החוכר משיצאו השבת
 .ודעכה האש שקעה בתוכו אשר באדמה עמוק עגול חריץ האסם

 (עמ' שכה) צנתרות הזהב
 

ק

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 ור זצ"ל מגדולי צדיקי הד פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 רפואה עפ"י פירוש בפסוק

 (יב, ב).  'ה וישמע דבר בנו גם הלא' ה דבר במשה אך הרק

 שהיה ל"זצ מסקווירא יצחק ביר ק"הרה מחסידי אחד היה ,קעשינוב בעיר
 שהיו ע"ל המרה מחלה לו יש כילחייו,  ואשנ אמרו והרופאים .ל"רח מסוכן חולה

 לסקווירא ונסע, הזה מחולי כידוע מאוד וכחוש הולך והיה" רַאק" בלשונם קוראים
 שבת על שכשנוסעים החסידים בפי מרגלא היה כי[, בהעלותך פרשת ק"שב על
' פי", שבועות נאך שבת" אומרים שהיו ,השבועות חג על שנוסעים כמו הוא זו

 לפניו ובכה ק"להרה דרחמי פתקא והגיש, ]שבועות עוד הוא בועותש אחר השבת
 וביקש רפאילה אפשר אי זה חולי כי נואש אומרים הרופאים כי לו וסיפר ,מאוד

  .רחמים עליו שיבקש מלפניו

 הלא" רַאק" שזה הרופאים אומרים מה: לו ואמר הפתקא את ק"הרה קרא
 של חולי, כך ומשמעו'" ה דיבר במשה אך ק"הר, "בפרשתן הוא מלא מקרא

 ישלח ד"ע', ה דיבר כך, לרפאותו הדור לצדיק שייך שזה, הוא במשה אך", רַאק"
 סע לו ואמר '",ה וישמע דיבר בנו גם הלא: "ואמר כרגע והמתין, וירפאם דברו

 . לגמרי נתרפא שהאיש היה וכן ,השמים מן שלימה רפואה לך ישלח' והלביתך

 המעשה מבעל זה סיפור ששמע ,שם ומציין .משפטים' רפ( משלי הצדיקים
  )גופו בכל ושלם בריא' והי מאז שנה עשרים כעבור

 טענו אליו: מדוע אינו גוזר ומבטל הגזירה

 לא מה מפני י"וברש .)יג יב,( לה נא רפא נא ל-א לאמור' ה אל משה ויצעק
 עומד והוא בצרה עומדת אחותו אומרים ישראל יהיו שלא, בתפלה משה האריך

 . בתפלה מרבהו

 לעמוד לא אם בצרה עומדת כשאחותו לעשות לו היה מה וכי, פלא והוא
 .בתפלה

, רש ידבר תחנונים בבחינת לרחמים ת"להשי המתפלל צדיק יש דהנה, ל"וי
 והנה), כח כב, איוב( לך ויקם אומר ותגזור וכענין, מקיים ה"והקב הגוזר צדיק ויש

 וכמו, גוזר צדיק בבחינת ולא תחנונים בבחינת בתפלתו שיפעול רצה רבינו משה
 בבקשה לפניו בא זצ"ל שאחד מבעלזא א"מהר ק"הרה ר"אדמו בשם ששמעתי

, ישועה לו שתבוא אומר ויגזור צדיק הרבי הלא, אמר צערו מרוב והלה, גדולה
 . לגזור צדיקים רצון אין כי גוזר אינני אני ק"הרההשיב ז"וע

 והוא בצרה עומדת אחותו, ראליש של תרעומתם להיות יכול שהיה וזה
 שלא בקש רבינו משה אולם. גוזר אינו ואמאי, תחנונים בדרך בתפלה מרבה
 לשון אלא נא אין, נא ל-א שאמר וזה, תפלה בדרך שיפעול אלא לגזור יצטרך
 בגדר ולא, בקשה בדרך תבוא שהרפואה, לה נא רפא, מבקש רק אני, בקשה
 . אומר ותגזור

 נתן להורות
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 יהא שם שמים שגור בפיו

), כ, ט( כתיב כ"ואח), יח, ט( יחנו' ה פי ועל יסעו' ה פי על
 . יסעו' ה פי ועל יחנו' ה פי על

 עושה שהאדם תנועה או פעולה כל על בכאן מוסר רמז יש
 בדרך בלכתו, למשל. השם בעזרת או השם ירצה אם, יאמר
 במקום לחנות ובדעתי, יתברך השם בעזרת נוסע הנני יאמר
 יחזור אז החניה למקום וכשבא. ירצה אם יתברך בעזרתו פלוני

 ליסע ובדעתי, הנה באתי י"הש בעזרת הנה ויאמר, שבח ויתן
 שגור שמים שם נמצא. ירצה אם יתברך בעזרתו פלוני לזמן
 בכל ככה, מעשה ובשעת, במחשבתו שעולה בשעה בפיו

  .פעולותיו
 של"ה הק'

 אין משה נקרא קרוב למרים אחותו? מדוע

  .(יב, טו) ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים

 הוא זר משה, הסגירה מי (קב.) מרים הגמרא דן בזבחים
 אהרן הסגירה, אהרן ואם תאמר, הנגעים את רואה זר ואין

 דהא העולם ומקשין'. כו הנגעים את רואה קרוב ואין הוא קרוב
 .ןאהר כמו' הי קרוב נמי משה

', כו זר ואין הוא זר לשון אריכות הדקדוק בהקדם ל"וי
בישמח  עפ"י מה שכתב הענין אלא', כו רואה ואין הוא זר ל"הל

 משה רק התורה קבל דמשה, במדרש) ה"תצוה (ד פר' משה
 לא הגשמי איש על כן, הוא חד כולא ה"וקב אורייתא כי, לבדו

 לא ולכך ,'כו האלקים איש שנקרא משה רק לקבלה ראוי' הי
 כלפי כבוד ואין האלקים איש' שהי מפני אחריו בניו נתייחסו

 בזוהר ה"וכ, עיי"ש היטב אחריו הגשמיים בניו להתייחס מעלה
 .ש"עיי יתרו' פ ריש

 מפני אחריו מתייחסים אין ירכו יוצאי בניו אם ומעתה
 אין בודאי ממנו הגדולה אחותו מכל שכן האלקים, איש שהוא

 הנגעים את רואה קרוב דאין הא כ"וא, עמו שייכות שום לה
' כדאי בקרובים שלא ריבים מה, לריבים נגעים דמקשינן משום

' לי חזי לא דקרוב משום בריבים והטעם, :)לד(דף  בסנהדרין
 מותר' הי כ"וא, זה שייך לא כמשה האלקים ובאיש, חובה

 התנא רמז וזאת, לגבה נחשב כזר ממש דהא נגעה לראות
 זר אין אך, ראוי' הי קרוב ומטעם מרים גביל זר משה בלשונו

 .והבן, הנגעים את רואה

 [יומא דהילולא בי"ג בסיון] יצחק חקל
 

  תרדפני תמידכי  לך מהו: יהא רגיל אדם לומר ליצר

 זכריה ג, ב). -הפטורה ( יגער בך השטן

 וכפעם בלב ישכח ואל בפה שיזכור לגבר טוב כן כי הנה
 תרדפני תמיד יצרי לך מה י,הישראל העבד יאמר אמור בפעם

 באמונה מאמין ואני יהודי בן יהודי אני כי השטן בך' ה יגער
 בפרטי פרטית ובהשגחתו תמיד לנגדי' ה במציאות שלימה
 טוב דבר דהוא כל על טוב. שכר משלם הוא וכי פרטות,

 רע דבר דהוא כל על ומר רע ועונש ומעשה דבור מחשבה
 לי ראוי כן כי הנה. רעה המחשב כל ועל קלה שיחה על אפילו

 ולהזהר ידי ולמשוך זה באופן זה בדרך ולהתנהג וכך כך לעשות
 דיבור במחשבה פעלי וישר זך שיהא עד וזה מזה ולהשמר
 אמונתי תהא שלא כדי ועקש נפתל בהם ימצא לא ומעשה
 לבו אל יתן החי וכזאת וכזאת. אשנה ולא אעשה ככה כוזבת

 בשבילי ללכת ולרחבה רכהלא בה ויעמיק במחשבתו ויתמיד
 אז באמנה היתה כאשר מוכיחות ידים אמונה ידיו והיו אמונה

 הכל ועיקר נכונה למנוחה הבא עולם לחיי לזכות אמנה טוב
 מעונה. שוכן לפני רוח נחת לעשות

  אמונה ערך - יועץ פלא
 

  גבר מצעדי' מה

 לאדם ומורים מכוונים שמשמים, פרטית בהשגחה המה האדם של מסעותיו
, ויקהל' פר סוף עינים מאור ראה( ע"זי 'הק ט"הבעש מרן פירש ובזה, ילך דרך באיזה

 רוצה ה"הקב" יחפץ ודרכו כוננו גבר מצעדי' מה) "כג, לז תהלים( הכתוב) ועוד
 בהאדם וחשק חפץ נותן –" יחפץ ודרכו" ולכך, ופלוני פלוני במקום האדם שיהיה
 .ד"עכ פעמיו לדרך לשום

 – 'אמונים שומר'ה בעל זצ"ל ראטה ה'אהרל רבי ק"הרה אומר – מובן ובזה
 רצונם אשר כאלו וישנם, נסיעות ליסע גדול ורצון חשק להם שיש אנשים שישנם
 לכך והסיבה',  ביתך יושבי אשרי' שנאמר מה לקיים אהל מיושבי להיות בהיפך דייקא

 חלקי השלימו שכבר יש כי, נשמתו תיקון ולפי שורש לפי שהכל – ל"הנ ביסודהוא
 צריך אין אז לתקן עוד לפניהם נשאר אשר המעט ומן הקודמים בגלגולים הניצוצין
 ונהאמ מאמר ט"שלה, (ד"עכ הרבה דייקא ליסע שמוכרחים ויש, בנסיעות להרבות
 . באריכות ש"יעו) ד ענף ג"פ ופרנסה

 צריך האדם: "ע"זי יץ'ממודז ישראל רבי ק"הרה - מתבטא חריפה התבטאות
 אלפים עשרת' ואפי, בהשגחה ספורים רגליו צעדי' ואפי בעולם מקרה שאין להאמין

 ו"ח בזה מאמין שאינו ומי", גבר מצעדי מכין"ה יום בכל מברכין שאנו וכמו, צעדיו
 ועגמת שחורה ממרה ניצול עליונה בהשגחה שהכל שמאמין י"וע, בטלהל ברכתו

 ).בשלח' פר ישראל דברי( ד"עכ" נפש

' וגו הענן ובהאריך' וגו ישראל בני יסעוה'  פי על) "כא-יח, ט( בפרשתינו בפסוק
 ימים הענן יהיה אשר ויש: האור החיים הק'כתב רבינו ' וגו יסעו ולא' וגו רבים ימים

 בני התעכבו לפעמים דהיינו'". וגו בוקר עד מערב הענן יהיה אשר ויש' וגו מספר
 .נסעו ומיד בוקר עד מערב רק שהו ולפעמים רבים ימים אחד במקום ישראל

 אמת אנשי מאמר י"עפ יתבאר -' הק החיים האור רבינו כותב - לכך והטעם
 ותהשבוי הקדושה ניצוצי לברר היתה במדבר ישראל הליכת שטעם) א"פ ב"של ח"ע(

 הזמן משך הוא כמה - מקום בכל שיער נסתרות היודע' ה ולכך, ציה מדבר שוכן ביד
 כפי שם מתעכבים והיו הרבה ואם מעט אם - ההוא המקום לבירור יספיק אשר

 כלל צריכים היה ולא הילוכם בדרך לתקנם מספיק שהיו מקומות היו וכן, הצורך
 .ד"עכ לחנות

 לתקן צריכים שהיו – אמורים הדברים - מןמה שניזונו דעה דור במדבר רק יכול
 שגם ע"זי' הק ט"הבעש מרן לנו גילה - ההוא ביום לומר תלמוד -, נשגבים תיקונים
 .ל"וכנ, זאת לתקן אנו צריכים אנו בזמנינו

 

 ?מדרבנן או ת"מה הבן לפרנס חיוב

 שחייב זמנים' ב על לרמז כאן כתבהאור החיים הק'  רבינו .)יב, יא( הריתי האנכי
 :),סה כתובות(שבע  בן עד שש בן עד שהוא תורה דבר הוא' הא, בנו בעול האב לישא

 ישראל בני דעל לומר רצה משה וכאן :),מט שם( שנה ג''י בן עד סופרים מדברי' והב
 .באריכות בדבריו ש"עי גיל זה עברו שכבר כיון זה בכל כבר חייב אינו

 זה עניןב פלפל) ז ק"ס כ"ת' עמ החיים אור יד בספר נדפס( אור קוי ובקונטרס
 כ"וא חייב שלא פשיטא התורה ומן דרבנןמ רק הוא לבנו האבא של מזונות דחיוב
 .ד"עכ ע"צ רבינו דברי

 על עולה 'הק החיים האור רבינו דכוונת ל"וי וכתב דבריו הביא למאה נר ובספר
 .ש"יעו ת"מה שזהו בנו עם ללמוד חייב שהאב התורה לימוד חיוב

 החדש-יוסף פרדס בספרו( א"שליט מנדלבוים. א דוד רבי הגאון ודברי על והעיר
 לימוד ענין על ולא המזונות ענין על דכוונתו במפורש כותב ק"האוהח רבינו הרי), אןכ

 עירובי' אפי ה"ע אבינו אברהם קיים ל"רז שאמרו ותמצא: "לשונו וזה, כלל התורה
 לנו הרי. ל"עכ' וכו ל"חז מתקנת' ה נביא ידע כן כמו תיקנום לא שעדיין הגם. תבשילין

 ורק, כ"ג ל"חז תקנת קיים רבינו ומשה, מדרבנן רק הויד נמי הכי דאין בדבריו להדיא
 .ד"עכ ע"צ וודברי, שנה ג"י עברו שכבר כיון לזונם מדרבנן גם חיוב לו שאין טען כאן

 לאשה חכמים שתקנו כתובה שמתנאי מחמת ל"די יקר אורב נוסף כתב תירץ
 דבר הוא יוהר.) לג גיטין( מקדש דרבנן אדעתא המקדש וכל, לבניו מזונות חיוב הוא

 .ק"ודו תורה

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החיים יעקב שלמה שיינברגרטור מיוחד מאת העורך הרב 
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ְוִהֵּנה ִמְרָים ְמצַֹרַעת ""יד): -במדבר יב יכתיב (
ֶלגג ֵאל ָנא ְרָפא ָנא  ,ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ֵלאמֹר ...ַּכׁשָּ

ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְּבָפֶניָה  ,ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה .ָלּה
ְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ִּתָּסֵגר ִׁש  ,ֲהא ִתָּכֵלם ִׁשְבַעת ָיִמים

מה  -לאמר ": רש"יופירש ". ַלַּמֲחֶנה ְוַאַחר ֵּתָאֵסף
השיבני אם אתה מרפא  :תלמוד לומר, אמר לו

 .'"ואביה ירק ירק'אותה אם לאו, עד שהשיבו 
וזה ימים מקדם שנתחבטו המפרשים: לשם 
מה הוזקק משה רבינו שישיבו לו דבר, והלוא 

תו אם שגורה היה יכול לדעת זאת מעצמו בראו
אמרו "): ברכות לד בתפילתו בפיו, וכמו ששנינו (

עליו על רבי חנינא בן דוסא, שהיה מתפלל על 
החולים ואומר, זה חי וזה מת. אמרו לו: מנין אתה 

יודע אני  -אמר להם: אם שגורה תפלתי בפי  .יודע
 ."יודע אני שהוא מטורף -שהוא מקובל, ואם לאו 

 
 בתפילה קצרה שאני

של 'מפרשים' ששמם לא נתפרש בשמם 
הובא, שמהיות ומשה רבינו התפלל תפילה 
קצרה לפיכך לא היה די בכך בכדי לבדוק 
בשגירת תפילתו. כך כתב רבי שמעיה ב"ר יהונתן 
מטאמשוב בספרו 'סיעתא דשמיא' (דיהרנפורט 
תקל"ד, פרשת וישב) כשהוא מעלה יחד עם זה 

 פרפרת נאה בשם רבה של לובלין:   
ב מה ששמעתי דבר נפלא בשם הגאון אכתו"

המאור הגדול מהור"ר יוסף זצ"ל אב"ד ור"מ 
ּבֹוֵרא ִניב ) 'ישעיה נז יט(דק"ק לובלין על הפסוק 

ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ה' 
דאיתא  ,והסביר הגאון הנ"ל .והוא תמוה '.ּוְרָפאִתיוו

אמר משה השיבני אם אתה מרפא אותה  ...ברש"י
בתפלה  ,ותירצו ...והקשו המפרשים .אם לאו

אל נא רפא נא לה' לא שייך שיגור 'קצרה כזאת 
מפני מה לא  ,ורש"י הקשה. תפלה בפיו או לא

האריך משה בתפלתו שלא יאמרו ישראל על 
 .אחותו הוא מאריך בתפלה ועלינו הוא מקצר

נין אם שגורה מ'רכות גם כן איתא בובגמרא ד
 '.בפיו הוא מקובל שנאמר בורא ניב שפתים שלום

בורא ניב שפתים שלום 'והשתא מובן הפסוק 
) להגין(אם תפלתו על רחוק אז יוכל  ,לרחוק'
אם תפלתו שגורה בפיו יודע הוא שהוא  [להבין]

אם תפלתו על קרוב וצריך  –ולקרוב אמר' ' .שלום
ואז לא  לקצר בתפלתו כדי שלא יאמרו וכו' כנ"ל

' ורפאתיו' האמר 'שייך שיגור בתפלתו או לא 
 ".ל"וק ,צריך ד' להשיב אם יקבל

גם בפרשת ואתחנן חוזר רבי שמעיה ומביא 
בשם המפרשים את יסוד זה שאין הדברים 
אמורים בתפילה קצרה. וכך מצאנו גם בספר 
'טללי אורות' (קלר, פרשת ואתחנן) בתוך פלפולו 

ץ אב"ד מודינא שאף של הגאון רבי משה ליפשיט
 הוא הביא את עיקר סברא זו בשם 'גאון אחד'.

 
 מיהו רבה של לובלין הלזה?

אגב, נתחבטו הביוגרפים מיהו רבה של 
לובלין זה ששמועותיו התבדרו זה עתה. הנה כך 
כותב האדמו"ר רבי שלמה אנגלרד מראדזין 

 ('ישורון' כרך ג עמ' תרצו, בהערה):
מציין  )141עמ' (א' שטיינשניידר ב'עיר ווילנ"

על הגר"י מלובלין: "נזכר בספר סיעתא דשמיא"... 
מטומשוב  ההכוונה לספרו של רבי שמעי

ויחי:  -(דיהרנפורט תקלד) בפרשת וישלח 
"שמעתי ממו"ר המאה"ג ר"מ בארנובר לאויט"א 

און ר' יוסף אב"ד ור"מ בק"ק לובלין".  גבשם הה

ואולם שם כנראה הכונה לר' יוסף אחר שחי 
תקופה הרבה יותר מאוחרת (כלומר בתקופתו בב

שנות הת"ק): רבי יוסף  -של מחבר הספר 
תאומים האב"ד בלובלין שנפטר שם בשנת 

, 94ראה 'לקורות היהודים בלובלין' עמ'  .תקמ"ג
 .ועיין שם שאף הוא זיהה כן בפשטות"

ומכל פינות שאתה פונה דבריו מופרכים 
שמיא' לחלוטין. המעיין בגוף הספר 'סיעתא ד

יראה לנכון תיכף ומיד כי ציטוט כזה של 
'שמעתי ממו"ר... בשם..' לא היה ולא נברא. 
הציטוט הוא ב'פרשת וישב' וכפי שהעתקנו 
לעיל, אות באות ומלה במלה. שם גם נזכר 
במפורש שמו של בעל השמועה עם ברכת 

שנת  –החיים. הוי אומר שבשנת תקל"ד 
בעל הוצאת הספר 'סיעתא דשמיא' לא היה 

השמועה עלי אדמות, ואילו רבי יוסף תאומים 
 לא נסתלק אלא בשנת תקמ"ג. 

ברור איפוא שדווקא שטיינשניידר הוא 
הצודק ובעל השמועה הוא הגאון רבי יוסף 
יאסקי אשר הסתלק לבית עולמו בשנת שנ"ו. 
הוא אשר היה רבה של העיר לובלין לאחר 
שהגאון מהר"ם יפה, בעל הלבושים, עבר 

ן לכהן ברבנות קרמניץ. ובערוב ימיו, מלובלי
כאשר נתקבל לשבת על כס רבנות לבוב, 
הוריש את מקומו לחתנו. (על רבי יוסף זה 
ראה: רמ"ד צ'צ'יק, 'ישורון' כרך כא עמ' תתצט 

 ובהערות).
גם בספר 'זקני מחנה יהודא' (בלכרוביץ, 
ווארשא תרצ"ט. ליקוטי נ"ך, אות קיז) נכשל 

את חידוש זה תחת בכגון דא. הוא מביא 
"מאא"ז הגאון ר' יוסף תאומים ז"ל הכותרת: 

, כבראש הספר אבד"ק אוסטרובצי ולובלין"
מצוין להדיא כי מקורו מתוך הספר 'סיעתא 
דשמיא'. ולא ידע כי תרי רבי יוסף אב"ד לובלין 

 איכא.
 

 בקרוב שאני

תירוץ נוסף על קושיה זו בשמם של 'כת 
א בספרו הקודמים' מביא הגאון רבי חיד"

'צווארי שלל' (ליוורנו תקנ"ב. הפטרת יוה"כ), 
שאין סימן זה של 'אם שגורה תפילתי בפי' 
אמור אלא כשמתפלל על אדם שאינו קרוב 
משפחתו, שכן בשארי בשר יש שתי סיבות 

 לכך שהסימן לא יועיל. וכך כתב:
"פירשו כת הקודמים במה שאמרו על רבי 

תי בפי חנינא בן דוסא שאמר אם שגורה תפיל
וכו'. ומקשים... ותירצו, דרבי חנינא בן דוסא 
שפיר קאמר אם שגורה וכו' דמר ניהו לא היה 
לו קורבה עם החולה שהיה מתפלל עליו. ואולם 
אם החולה הוא קרובו יש שני צדדים דאין זה 
ראיה מתוך השג"ר, דייתכן בהיותו קרוב מכוין 
ביותר ותפילתו שוגר"ת ומשוגר"ת וליכא ליגמר  

ינה. או כלך לדרך זה, דאיירי דבעצמו ציער מ
כל הצער הגדול דבריו לעו ואין לשונו שגור 
מרוב שיחו וצרתו. לכן משה רבינו ע"ה הן 
בעודנו אח לצרה לית בחיליה למיקם אמיליה 
אם כל לשון תקום אתו שגור בפיו כי קרוב 

 הוא".
אפס כי רבי חיד"א אינו מסכים עם פירוש 

ו אין כל מקום לחילוק זה, אשר מלבד שלדעת
בין קרוב לרחוק, "עוד קשה בעיני לומר דמשה 
רבינו להיותו קרוב לא יוכל להבחין בסימן אם 

שגורה, כי רחוק הוא הרחק מאוד מאדם והחומר 
שלו הוא נשמה". ויעוי"ש מה שהרחיב בביאור 
הפסוק 'בורא ניב שפתים'. ויש להוסיף על תמיהת 

"משה זר ב א): החיד"א מדברי הגמרא (זבחים ק
, הרי שמשה לא היה נחשב הוא... אהרן קרוב הוא"

 כקרובה של מרים, והדברים עתיקים.
ויצוין כי לימים כוונו לחילוק זה בין קרוב 
לרחוק גם מגדולי החסידות: הרה"ק האוהב 
ישראל מאפטא ('לקט שכחה ופאה' ברדיטשוב 
תרס"ב, מאמר מח), הרה"ק רבי אברהם יעקב 

ה מה שהביא אחיינו בספר 'בך יברך מסדיגורא (רא
 ישראל' (פרמישלא תרס"ה, פרשת ואתחנן), ועוד.

 
 פרטי מידע

רבי חיד"א גופיה מציע שם תירוץ אחר על 
עצם הקושיה, שבאופן בו התשובה הנדרשת אינה 
רק בסגנון 'זה חי וזה מת' כי אם מורכבת מפרטי 
מידע מהותיים על החולה או רפואתו שוב אין די 

 שגירת התפילה:בעצם 
"ולי ההדיוט אפשר לומר דלא קשה מאשר 
שאל משה רבינו ע"ה שישיבהו ה' אם מרפא אותה, 
דוודאי משה רבינו ע"ה היה יודע אם היא מתרפאת, 
מהך דרחב"ד אם שגורה וכו' ומסימנים מובהקים 
יותר מזה כרב גודלו. אמנם הוא שאל העמק 

ה את שאלה, דהוא ואהרן הם אחים וקרוב אינו רוא
הנגעים, ולכן שאל דכביכול הוא יסגיר ויחליט 
ויפטור, וכמו שאמרו בזבחים 'מרים מי הסגירה, אם 

קרוב הוא,  –זר הוא. ואם תאמר אהרן  –תאמר משה 
אלא כבוד גדול חלק לה הקב"ה למרים, אני כהן 
אני מסגירה ואני חולטה ואני פוטרה' ע"ש. ואפשר 

א נא לה', דכך שאל משה רבינו ע"ה 'אל נא רפ
כלומר, כביכול הכל על ידך. ולזה שאל, השיבני אם 

 .אתה מרפא אותה, כלומר, על ידך"
 

 תירוצים נוספים

והנראה לענ"ד לענות בקושיה זו בכמה אנפי, 
רכות (בצל"ח ותחילה לראש עם מה שכתב רבינו ה

כי הא ודאי לאו כל אדם זוכה למה שזכה ): "כט ב
ן השמים להודיעו חנינא בן דוסא שישגיחו מ ביר

תיכף אם נתקבלה תפלתו, ולשאר אינשי אין שגירת 
. ומעתה "התפלה ראיה לטובה ולא ההיפוך לרעה

ייתכן כי משה רבינו בענוותנותו כי רבה סבר שאף 
הוא אינו במעלה זו שתמיד יודיעהו תיכף, ולכן 

 הוזקק לבקש על כך במיוחד.
ואיכא למימר לאידך גיסא, כי הנה אמרו 

: [לרבי יוחנן בן זכאי] לו אשתו "אמרהשם):  (ברכות
אמר לה: לאו, אלא הוא דומה  .וכי חנינא גדול ממך

, "כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך
וכתב בהגהות 'מלוא הרועים' שאין מבוקשו של 
השר ניתן לו מיד, בכדי שישהה יותר בפלטרין של 

לו ומעתה ייתכן כי סימן זה מצוי דווקא לא. מלך
שבדרגת 'עבד לפני המלך' ותיכף יודעים מה עלה 
בתפילתם, אולם משה רבינו שהוא היה 'כשר לפני 

 המלך' לא היה לו זאת. 
ובאופן אחר יש לומר, שמשה רבינו היה 
במדרגה גבוהה, שגם כאשר תפילתו לא נענתה 
עדיין תפילתו הייתה שגורה בפיו, ולפיכך סימן זה 

 לא היה שייך אצלו.
לומר בהקדם מה שיש לדייק בלשון עוד יש 

שהביא שני פירושים במהות 'יודע אני שהוא רש"י 
לשון אחר: לשון טורפין לו תפלתו  .החולה"מטורף': 

בפניו, כלומר: התפלה שהתפללו עליו מטורפת 
. ומסתבר לומר "וטרודה ממנו ואינה מקובלתת

שהחילוק בין שני הפירושים הוא: אם יש מקום 
שאין התפילה שגורה. שאם לחזור ולהתפלל כ

נאמר שהחולה מטורף, הרי שכבר נגזרה גזירה. 
ואם רק התפילה מטורפת, יש כמובן מקום 
לתפילה נוספת; ונמצא שלשיטה זו גם אם אין 
התפילה שגורה, עדיין אין בכך הכרעה ברורה על 

 תכליתו של החולה. 
מסכת ויש להסמיך לזה את מה שאמרו ב

 ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה
לשם מה הוזקק משה שישיבו לו מהשמים אם מרים מתרפאת כשהיה יכול לבחון 

 בעצמו אם שגורה תפילתו בפיו?  

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'תהאבו באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

  > > > >    'דדהמשך בעמוד 
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בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול, ובאו מעשה "
והודיעו לרבי חנינא בן דוסא, שעה ראשונה אמר להם: שלום, שניה 

 .אמרו לו: נביא אתה ...אמר להם: שלום, שלישית אמר להם: עלתה
אמר להם: לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי, אלא דבר שהצדיק 

 ".מתעסק בו, יכשל בו זרעו
ונים, מהיכי תיתי לא ענה להם רחב"ד כפי שענה והקשו האחר

על החולים, שיודע היה מכך ששגורה תפילתו בפיו (אמנם לפי מה 
שהביא הרב חיד"א בשם 'כת הקודמים' ייתכן שהיו שארי בשרו; עוד 
ייתכן שעדיין לא היה רחב"ד מודע לסימן זה של שגירת התפילה). 

 וראיתי להערוך לנר שכתב בזה: 
 ,התפלל בשעה ראשונה ולא היתה תפלתו שגורה אנינחבי שר"

שופט  האבל בשלישית היתה שגורה והנה באחרת כבר הי ה.וכן בשני
מובטח שהדבר ה אבל ע"י שהי ,שמתה כשלא היתה תפלתו שגורה

שהצדיק מתעסק בו לא יכשל בו זרעו מזה ידע שעדיין לא מתה רק 
ה דבאותה שע ,שלא עלתה עוד ועדיין לא נתקבלה תפלתו

כדמוכח בברכות (שם) בהך  ,שנתקבלה תפלתו מיד היתה התשועה
אבל בשלישית  .עובדא דבנו של ר"ג דבאותה שעה חלצתו חמה

ולכן אותם  .שהיתה שגורה אז ידע שנתקבלה תפלתו ואמר עלתה
באמת ידעו דרכו שסימן שלו הוא שיגור  'וכי נביא אתה'ששאלו אותו 

אם היתה  שך:נפה רק במעשה דהכא הוקשה להם ממ ,תפלתו
ואם לא  ,תפלתו שגורה איך לא אמר מיד בשעה ראשונה עלתה

שמובטח  ,ועל זה השיב .היתה שגורה איך אמר שלום דלמא מתה
 ".בכך שלא תמות אף שלא היתה תפלתו שגורה ההי

ומבואר מדברי הערוך לנר, שגם אם אין שגורה התפילה בפה, 
את רוע הגזירה, והוא יש מקום לחזור ולהתפלל שוב בכדי להעביר 

כפי שהעלינו לפירוש בתרא ברש"י. ומעתה אפשר לומר שמהיות 
והסימן אינו תמיד מוחלט, שפיר ביקש משה לדעת תיכף את גורלה 

 של מרים. 
הבט נוסף בהבנת מהות הסימן של שגירת התפילה מובא 
בשמו של הגאון רבי יעקב אלפנדרי בעל 'מצל מאש' בספר אחיינו 

 רי 'אש דת' (קושטא תע"ח. פרשת פנחס):הגר"ח אלפנד
"ופירש בה הרב מר דודי ז"ל במה שאמרו שגדולה תפלה 
שמתפלל עליו החולה עצמו יותר ממה שמבקשים עליו אחרים לפי 
שעושה תשובה שלמה כו'. ורבי חנינא בן דוסא היה אומר שאם 
הייתה תפלתו שגורה בפה עצמו היה יודע שנתקבלה תפילת החולה. 

ו יודע היה שהוא מטורף דייקא, ר"ל שנטרפה דעתו של חולה ואם לא
 ולא נתקבלה תפלתו והיה יודע שהיה מת וכו'. ונכונים דבריו".

והנה ידועים דברי הזוהר הקדוש (פרשת מצורע, נג א) שתפילת 
המצורע אינה נשמעת במרומים. ונמצא איפוא שאכן אצל מרים 

התפילה, לפי שבכל שהייתה מצורעת אין כל מקום לסימן שגירת 
 אופן אין תפילתה מתקבלת.

עוד יש לומר על פי המשך דברי הגמרא שהבאנו לעיל (ברכות 
בורא ניב 'אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא  .מנא הני מילי"שם): 

, ומטו לן '"שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו
' בשמיה דהרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחה ('קול שמחה

וקשה, מה מקשה הגמרא, הלא היה יודע בבירור זה "ליקוטים): 
הסימן כמה פעמים בנסיון, ולמה לי קרא. אלא דאפשר לומר, הגם 
שהיה רואה אומדנא זו במופת, אסור לסמוך על מחשבת הלב 
להחזיק זה בבירור אם לא היה לו מוצא מפסוק. ולכן פריך מנא הני 

  ".מילי מן התורה
דוש זה שאפשר לסמוך על נבואה זו נתחדש ושמא אכן כל חי

ובא מאז נבואת ישעיה שאמר פסוק זה, והגם שמשה ידע כל אשר 
תלמיד ותיק עתיד לחדש, אולם קודם שבאה הנבואה לעולם היה 
'אסור לסמוך על מחשבת הלב להחזיק זה בבירור', ומשכך הוצרך 

 היה משה לבקש שיודיעוהו על כך להדיא.
מר שבוודאי היה משה יכול לדעת ובהיבט אחר ניתן לו

מתפילתו את אשר נגזר עליה, אולם מכל מקום ביקש שיודיעהו 
כל דבור ודבור "א): רכות ז מהשמים, וזאת מפני מה שאמרו (ב

, ומשכך "לטובה, אפילו על תנאי, לא חזר בו ב"השיצא מפי הק
מעלה יתירה יש בכך שיודיעהו, שבכך מובטח היה משה ששוב לא 

    .יחזור בו

 עצה נפלאה לשמור את הסדר בעת אסיפה

(י, לעינים  לנו והיית במדבר חנתנו ידעת כן על כי אתנו תעזב נא אל ויאמר
 ).לא

 לכנוס באסיפות המבלבלים לאלה, בתוכחתי הלצה בדרך אמרתי פעם
 ובזה. רגע אף לפיהם מחסום נותנים ואין קולם ומשמיעים וחביר בדברי

, לכבוד שיהיה ומשטר בסדר להחזיקם שקשה לפי הנואם לשמוע מפריעים
 הנאספים על רושם יעשה זה העולם אומות מנכבדי אחד לאסיפה לזמן יעצתי

 לאינו תלויות תהינה הנאספים עיני. ארץ ובדרך בנימוס עצמם את שיחזיקו
 עצמו את שיחזיק חבירו את יזכיר אחד וכל, בעיניו חן למצוא הנכבד יהודי

 הוזמן לוא. חכם ולא נבל עם לנו ויקרא לנו ילעג פן שמים שם יחלל ולא במשטר
 שם שישב התפלה בעת ט"ויו בשבתות הכנסת לבית העולם מאומות שהוא מי
 לדבר שאסור אזהרות ממאה יותר מועיל היה שזה אפשר אני בטוח. העת כל
 ולא התפלה בעת לא לחש אף - קל דיבור אף נשמע היה ולא, התפלה תבע

 .יהודי האינו לפני ארץ דרך מפני והכל קריאת התורה בעת
 את וראה משה לחתנו בא כאשר תיכף כי, מיתרו למדתי זו מגולה תוכחת

 שמע עתה, הזה העם גם אתה גם תבול נבל אמר, משטר והאי סדרים האי
 וכאשר. לסדר השייכים מדברים שהיא תחזה ואתה שתפר והציע לייעצך בקולי

 זמן כל אשר ידע משה כי יעזבנו שלא משה בקשו אותו לעזוב רצה יתרו
 את שיחזיקו הוא בטוח, באסיפות עמהם יושב מדין כהן שהיה הנכבד שהאורח

 משום ולא מדין כהן שהיה משום עליהם גדולה השפעתו כי, נאה באופן הסדר
 .משה חותן שהיה
 חנותנו ידעת כן על כי אותנו תעזוב נא אל" לחותנו משה שאמר הווז

 שקשה איך, במדבר האסיפות חנותנו מחזיקים שאנו איך ידעת אתה" במדבר
 שעיני יען הסדר על השפעת עמנו בהיותך אתה רק -" לעינים לנו והיית" הוא

 הומרא, בכבוד עצמו את שיחזיק חבירו את יזהיר אחד וכל יביט עליך ישראל
 .אותנו יבקר והוא' מדין כהן' שם יושב מי ראה יתרו על באצבעו

 דענווער ד"אב אידלסאהן יהודה ר"להג' ג דרוש יתרו( יהודה נחלת
)  דבדיחותא מילתא בגליון הובא קאלראדא

  

 המגיד עוונות ישראל אינו מרוצה לה' ועל הבריות

 ).ז, יא( לחוהבד כעין ועינו הוא גד כזרע והמן

 בליק. גדול יחסן, נכבד רב, ןמרוז'י ישראל רבי ק"הרה אל אב אחת פעם
 המסובים בראש ידו על השיבו אף, רב כבוד לו וחלק בשמחה פניו את הרוזינער

 . לחןוהש אל
 אש ושפך האורח הרב פתח שלו העדה לשלום המהר"י לו שאל שישבועם

 אלמלא, אהביר ולא בתורה לא אינם. הם חופשיים רובם, עירו אנשי על פריתווג
 רעה לתרבות כולם יוצאים היו כבר בפרץ ועומד ה׳ במלחמת לוחם הוא

 . הלב מעומק ונאנחו בצער המסובים שמעו. וחטאה
 עמו לדבר עוד הוסיף ולא ברוגז האורח הרב מן פניו הסב הרוזינער אבל

הרה"ק מרוז'ין  הרגיש, היחס שינוי על המסובים מהות. דבר חצי או דבר
 :להם ואמר מהונםיבת

 שהמטיר הם, מסיני התורה את שקבלו הם הם, היה עהד דור המדבר דוד
.) עה יומא( ל"חז אמרו שעליו לחם, השמים מן לחם הוא ברוך הקדוש להם

 גנאי של שמות וקראו במן זה דור בני זלזלו למה, השרת למלאכי מזון שהיה
  ."הקלוקל לחם"

 שהיה מגיד"? גד ימא: "ל"חז אמרו" גד כזרע והמן" הפסוק על, אלא
 אפילו, שיהיה מי יהיה ,ישראל של עוונותיהם את המגיד". ישראל של עוונותיהם

 אלקים בעיני ומרוצה מקובל וצדיקים איננו קדושים של בן, השמים מן לחם
 .הזה״ בלחם הקלוקל קצה נפשנו, ואדם

 "התורה על" ספר

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  077-470-26-81או למספר פקס: 

  המשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמוד ג

 לביתך חינם במשלוח" י"רש במשנת" ספר

 :ספרא - לטל עכשיו צלצל

0548539022     
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

בהעלותך

בס"ד

386 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 20:30, ת"א 20:32

טמאים  אנחנּו  אליו  ההמה  האנִשים  ”ויאמרּו 
לנפׁש אדם למה נגרע לבלתי הקרב את קרבן ה‘ 

במועדו בתוך בני ישראל“
האנשים האלה (לאחת הדעות היו נושאי ארונו 
מהם:  ומבקשים  ואהרן  למשה  פונים  יוסף)  של 
הפסח!  מצוות  את  לקיים  רוצים  אנחנו  ”גם 

תאפשרו גם לנו לקיים את המצווה!“
מבחינה הלכתית הם היו פטורים מקיום המצווה, 

משני טעמים:
האחד, שהרי העוסק במצווה פטור מן המצווה. 
הראשון  הפסח  בזמן  טמאים  היו  הם  השני, 

ופטורים ממנו.
להיות  רצו  לא  הם  בכך,  הסתפקו  לא  הם  אבל 
בכל  לקיימה  דרשו  הם  מהמצווה,  פטורים 

זאת...
מבאר הסיפרי:

”ויאמרו האנשים ההמה אליו“ - מגיד שהיו בני 
שאדם  איך  המצוות.  על  וחרדים  כשרים  אדם 

מגיב לפטור ממצווה תדע עד כמה הוא חרדי...
בבית  תחנון  שאין  שאומרים  קורה  פעם  לא 
האנשים  של  פניהם  על  לראות  ניתן  הכנסת 

אנחת רווחה... הצילו אותם...
לבית  פעם  נכנס  שהוא  רוזנבלום  הרב  סיפר 

הכנסת בצפון הארץ.
הגבאי  החזרה,  תפילת  את  החזן  שסיים  לאחר 

דפק על השולחן וצעק: ”קדיש“...
מוהל  שיש  לרב  נראה  היה  לא  לאחור  במבט 
בבית הכנסת או אבא צעיר והוא חשב אולי יש 

סנדק.
מזל  מגיע  למי  ”נו...  ושאל:  לגבאי  ניגש  הוא 
יום  זה  טוב  מזל  ”לא  מיד:  ענה  הגבאי  טוב?!“ 
הפטירה של האדמו“ר.“ תוך שהוא נקב בשמו...

הרב התפלא ושאל: ”היום יום שני וכמה שזכור 
לי יום פטירתו של האדמו“ר הוא ביום רביעי?!“ 
תוך  לרב  ואמר  העשתונות  את  איבד  לא  הגבאי 
שהוא מניח את כף ידו על הלב: ”תאמין לי הרב... 

הוא היה כבר חולה יומיים קודם“... 
”מי נקרא חרדי?“ אחד שפטור ממצווה ומחפש 

דרך איך לקיים אותה...

נלמד מהפרשההן עם לבדד ישכון

”ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה‘ ויפוצו אויבך“....
אמרו חז“ל: שכאשר משה אמר ”קומה ה‘ ויפוצו אויבך“, אמר 
רבונו  משה:  לו  אמר  ושונאים?!  אויבים  לי  יש  וכי  הקב“ה:  לו 
שלנו  השונאים  שלך,  האויבים  הם  שלנו  האויבים  עולם,  של 
הרי  ישראל,  בית  הגויים  ככל  היינו  אם  כי  שלך,  השונאים  הם 
לא הייתה להם עילה וסיבה לשנוא אותנו, כי אנחנו כמותם, אך 
הם שונאים אותנו כי אנחנו לא כמותם, וכבר אמרו חז“ל ש“הר 
סיני“ נקרא בשם זה מפני שירדה עליו שנאה לאומות העולם על 
עם ישראל ומשום כך לאורך כל הדורות ובמשך כל התקופות 
עם ישראל תמיד נרדף, ונרמס על ידי האויבים והשונאים, ובכ“ז 
נשארו היהודים להיות נאמנים לקב“ה, וגם הרחוקים ביותר היו 
הבא:  המעשה  שיעיד  וכפי  השם,  קדושת  על  נפשם  מוסרים 
בניו,  מטובי  עמנו  איבד  בה  האיומה,  השואה  בתקופת  זה  היה 
שנים  עשרה  חמש  בן  כשהיה  טלר.  מר  הוא  הסיפור  מספר 

באותם ימים היה המעשה אותו הוא לא ישכח לעולם.
להתאסף  היהודים  כל  על  כי  הנאצים  הודיעו  הכיפורים  ביום 
בתוך בית הכנסת הגדול, הצפיפות הייתה איומה ונוראה איש 
לא יכול היה לזוז ממקומו והפחד אף עקר כל רצון לעשות כן... 
איש לא ידע מה ילד רגע. האם הנאצים מתכננים להעלות את 
אחרים?  במקומות  שעשו  כפי  באש,  יושביו  על  הכנסת  בית 
של  בסופו  אולם  אחרות?  מחרידות  תוכניות  להם  יש  שמא  או 
המתנה  שעות  מספר  לאחר  זו.  לא  ואף  זו  לא  כי  התברר  דבר 
נכנסו הצוררים ימ“ש. ועמם ראש העולם התחתון באזור כולו, 
יהודי אשר זה מכבר ניתק כל קשר עם עמו ועם מורשת אבותיו 
והדרדר עד לשפל המדרגה, בימים עברו די היה בהזכרת שמו 
של אותו יהודי בכדי להטיל מורך בליבם של הבריות אולם עתה 
לא נותר זכר מאותה יהירות... הלה הובל בידיהם של הנאצים, 

שהיו להם תוכניות מיוחדות ר“ל! 
בית  ריצפת  על  אותו  ופרשו  מההיכל  תורה  ספר  הוציאו  הם 
הכנסת, ולאחר מכן הורו לאותו יהודי פושע לעשות את צרכיו 
הם  ויתרו.  לא  הנאצים  אך  סירב!  הוא  אולם  תורה!  הספר  על 
הכו את היהודי מכות איומות ונוראות יסרו אותו בייסורי שאול 
התורה  ספר  את  אבזה  ’לא  בשלו,  הלה  אולם  ממוות,  קשים 
היה  מותו  אולם  היהודי,  הוכה  מוות  עד  ואופן‘!  פנים  בשום 
לכפרה עבור כל העדה הקדושה. מבלי כל הגיון הורו הצוררים 
רע.  כל  להם  שיאונה  מבלי  בתיהם  אל  להתפזר  היהודים  לכל 
למחרת אותו היום התכנסו חברי בית הדין המקומי, נמנו וגמרו 
לקבור את אותו יהודי, עם ספר התורה, אשר על קדושתו מסר 

את נפשו.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 19:12, ת"א 19:27



סיפור השבוע

איתא במדרש תנחומא - משפטים טו: אמר הקב“ה נפשו של עני 
אותו,  והחיית  פרנסה  לו  ונתת  הרעב  מן  לצאת  מפרכסת  היתה 
חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש, למחר בנך או בתך באין לידי 
חולי ולידי מיתה ואזכור אני להם את המצווה שעשית עם העני, 

ומציל אני אותם מן המיתה. 
ל.  ניסן  ר‘  אנג‘לס  בלוס  נכבד  עסקן  סיפר  שלפנינו  הסיפור  את 
שליט“א, אשר מדי דברו בכך מנצנצות אישוני עיניו בהתרגשות 
והשתאות על נפלאותיו יתברך אין חקר לגדולתו, מוסר ההשכל 
הצדקה  מצוות  לקיום  בנ“י  אחינו  לב  לעורר  יפה  כוחה   – שבו 
ר‘  האברך  תשנ“ז,  קיץ  שלהי  רוחנית.  והנאה  פנימי  אושר  מתוך 
משה ש. שליט“א, פונה לרופא משפחתו לבדיקה שגרתית, מוחו 
סחרחר עליו לאחרונה, כוחותיו אינם איתו כתמול שלשום, והוא 
לגשת  לו  מורה  חתומות  ובפנים  בודק,  הרופא  הל“ב.  בשנתו  אך 
כל  באשר  מקיפות  בדיקות  ולעבור  יותר  מומחה  פרופסור  אל 
נושא  ותוהה,  חושש  נבוך  משה  ר‘  בעיניו.  חשודים  דברים  מיני 
תפילה קצרה להשי“ת, ומתוך חשש נורא פונה לסדרת הבדיקות 
כליותיו  כי  מסתבר  מבהילות.  תוצאות  נותנים  אלו  הדרושה, 
רק  והטיפול,  בתוכו,  מתרבים  וגרורות  גידולים  מיידית,  בסכנה 
ר‘  המחיר...  אך  אלו.  מסוגים  בניתוחים  הצליחו  אנג‘לס  בלוס 
ישיג  מהיכן  הטף,  לפי  לחם  פת  מביא  בקושי  כולל  אברך  משה 
בצר  ה‘  אל  חרישית  תפילה  כאלו.  אסטרונומיים  סכומים  עתה 
לו, ורגליו מוליכות אותו אל הרבנים העוסקים בצרכי צדקה, אלו 
בירורים  אדמות.  עלי  הגורליים  בימיו  לעזר  לו  להיות  יוכלו  ודאי 
סע!   – נופלת  וההחלטה  שונים,  רפואה  עסקני  עם  טלפוניים 

והשי“ת יהיה בעזרנו בס“ד. 
כגלגל,  עליו  ראשו  דומעות,  בעיניים  ממשפחתו  נפרד  משה  ר‘ 
לעיני רוחו עוברים החששות הנוראיים כמו גם התקוות, כאשר 
אל  הוא  נוסע  ינטשנו,  לא  בוודאי  אשר  ה‘  על  יהבו  את  משליך 
הבלתי נודע. לוס אנג‘לס, עסקנים מסורים אשר כבר קיבלו את 
הדיווחים על החולה, ממתינים לו בשדה התעופה, משם מובילים 
אותו היישר אל בית החולים הענק, שם כך מקווים תבוא המזור 
למחלתו. בד בבד נחלצים המה להשיג את המימון הגדול הדרוש 
ר‘  הנכבד  הנגיד  של  לביתו  אותם  מועידות  רגליהם  כך.  לשם 
אנשיל ו. שליט“א, מתושביו הנכבדים של לוס אנג‘לס, אשר ליבו 
לב רחום הוא, עושרו הרב לא השכיחו ממנו את הבורא אשר חננו, 
הרי  לכך  ובהתאם  בידו,  הם  פיקדון  וזהבו  כספו  כל  כי  הוא  מבין 
הוא הכתובת הראשונה לכל נצרך באשר הוא. העסקנים פורסים 
הל“ב,  בשנתו  הוא  אברך  משה  ר‘  של  המדכדך  מצבו  את  לפניו 
למחלתו,  מזור  תימצא  מקווים  כך  וכאן  מנגד,  לו  תלויים  וחייו 
הן אמנם הסכום גדול הוא אך נפש אחת – עולם מלא, מוטל על 

המיטה ומה ערך לכסף וזהב לנגד נפש אחת מישראל. 
ר‘ אנשיל שומע, רבות המה הצדקות המשחרים לפתחו, בכולם 
הון תועפות נדרשים להצלת נפשות, אך קול פנימי אומר לו: ר‘ 
אנשיל! קנה עולמך כאן ועכשיו, כל המרחם על הבריות מרחמים 
הימים  ברוב  כי  המים  פני  על  לחמך  שלח  השמיים,  מן  עליו 
ראשונה  צדקה  וכי  לו,  היה  מה  תוהה  נסער,  אנשיל  ר‘  תמצאנו! 
לפניו, וכי כל הסכומים הגדולים אשר פיזר נתן לאביונים לא לשם 
מצוות צדקה נתן אותם, אך התחושה הפנימית אומרת את שלה, 
להציל את החולה כאן ועכשיו, לקנות את כל המצווה על שמך, 
העסקנים  שכרך.  ישלם  ובוודאי  שכר  לשלם  הנאמן  והקב“ה 
היושבים למולו נבוכים, מה היה לו לר‘ אנשיל מדוע משתהה הוא, 
פותח  ודברים,  אומר  ללא  כאשר  השתוממותם  גדלה  מאוד  מה 
ר‘ אנשיל את פנקס השיקים חותם את שמו במקום הנצרך, את 
הסכום תמלאו בעצמכם, כל ההוצאות על חשבוני. הדיבור נעתק 
ישראל  התכוונו,  לכך  לא  הם,  מתנצלים  מה,  במבוכת  מפיהם 
ר‘  הוא לעזרתו.  גם  יחלץ  שכלל ישראל  הם, וחזקה  עם קדושים 
אנשיל מהסה אותם, מה לכם ולהתנצלויות, הכסף נתון והשי“ת 

ממרומיו יביא את התרופה למחלתו. 
בורא כל עולמים היה בעזרו של ר‘ משה ואחרי חודשיים ומחצה 
של ניתוחים וטיפולים, נראה האור. ר‘ משה מתעתד לעזוב את 

וחייתה נפשי בגללך
מה  ובממונו.  בגופו  ושלם  בריא  אך  וחלש,  תשוש  החולים  בית 
גדול היה היום הזה לו למשפחתו ולבני קהילתו, תפילות הרבים 
אשר הבקיעו רקיעים עשו את שלהם, הרופאים אף הם לחשו לו 
כי יותר ממה שעשו הם עשה הקב“ה עימו, בעזהשי“ת בעוד כמה 

ימים עומד הוא לחזור לחיק משפחתו, הודו לה‘ כי טוב.
נטל  גדול  חלק  אשר  אנשיל  ר‘  מיטיבו  את  שכח  לא  משה  ר‘ 
בהצלתו, מתחבט הוא בדברים אשר ייטיב להביע את הגיגי לבבו, 
ומשבח,  מודה  לב  רחשי  את  להשמיע  ייטיבו  אשר  המילים  איה 
אשר חייו היו תלויים לו מנגד, והנה השליח ממרומים הצילו. לא, 
אין מילים על שפתיו, דלים המה כ“ב האותיות מלשמש שליחים 
לשבח את מיטיבו, הנה ימי החנוכה קרבים ובאים, מה סמלי יותר 
תיכף  החנוכה.  ממנורת  באפילה  שהאירו  חיי  נרות  את  לבטא 
למחשבה מעשה, ר‘ משה נכנס לחנות כלי כסף, נוטל הוא מנורת 
אמנם  למיטיבו,  סמלית  במתנה  יתנה  מפוארת,  מכסף  חנוכה 
הלב  רחשי  אך  המועטת  במתנתו  צורך  האדיר  לגביר  אין  ודאי 
מצרף  הקר.  הכסף  למתכת  מבעד  אף  נשמעים  בוודאי  החמים, 
הוא מכתב תודה קצר, בו מבטא כי בעצם אי אפשר לבטא, וסיים 
בלשון הכתוב, ”למען הוטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך“, אברך 
ר‘  של  לביתו  מביאו  מחלתו,  ימי  כל  לצידו  עמד  אשר  סבר  נעים 
אנשיל, התרגשותו גואה, הנה יראה בעיניו את האיש שהיה שליח 
אנשיל,  ר‘  של  דלתו  ליד  הוא  עומד  להצלתו.  העליונה  ההשגחה 
דופק בדלת, והנה אין קול ואין עונה! ר‘ אנשיל אינו בבית. בירור 
קצר העלה כי ר‘ אנשיל נסע לצרכי עסקיו לאחד ממשרדיו אשר 
באיסט סייד שבניו יורק, שם גם ישהה בימי החנוכה, ר‘ משה כמו 
ועתה...  למצילו,  להודות  נפשו  השתוקקה  כה  עולמו,  עליו  חרב 
ע“י  התנצלות  בצירוף  המתנה  את  לשלוח  הוחלט  ברירה  באין 
לתעודתה  המנורה  את  יביאו  אשר  מהימנה  שליחויות  חברת 

באיסט סייד. 
בעסקיו  ורובו  ראשו  שקוע  אנשיל  ר‘  ערב,  שעת  סייד,  איסט 
גרף  במשרדו,  ובאים  יוצאים  הנכבדים  המנהלים  המסועפים 
על  ה‘ בנוי  ברוך  ביתו  רצון,  משביעות  המכירות לפניו, ההכנסות 
המה,  ומוכשרים  מוצלחים  תלמידים  בניו  והיראה,  התורה  אדני 
גם בדעת חננו ה‘ לתת מפתו לעניים, בלבו התרונן בשבח והודיה 
ימי  שאר  את  לחוג  לביתו  יחזור  בעז“ה  מחרתיים  יתברך,  לשמו 
בניו  ייסבו  לשולחנו  סביב  זיתים  וכשתילי  במעונו,  החנוכה  חג 
עיגולים  לו,  היה  זה  מה  אך  הגדול.  לשמו  ולהלל  להודות  ובנותיו 
לבו  והלמות  סביבו,  מסתובב  החדר  בעיניו,  מרצדים  שחורים 
ראשו  ממנו,  נעתקה  כמו  נשימתו  בחזה,  לחץ  בפראות,  קוצבות 
וייפול  חושים,  עירפול  ענני,  ה‘  ענני  לו,  היה  מה  תמה  עליו,  כבד 
תחתיו מתמוטט על הקרקע, כאשר הוא בודד במשרדו, ואין איש 
שיבוא לעזרתו. שניים מעובדי חברת השליחויות נוסעים ברחבי 
איסט סייד, מחפשים הם את משרדו של ר‘ אנשיל ומנורת הכסף 
בידיהם. הנה המשרד, יוצאים הם אל המשרד, דפיקה קלה בדלת, 
לעיניהם  והנה  בעה“ב,  לידי  למסור  כדי  הדלת  את  פותחים  והם 
שוכב ר‘ אנשיל כשעיניו מפולבלות לאחוריו. מאת ה‘ היתה זאת 
הצלה,  חברי  היו  הם  החייאה,  בפעולות  היו  מלומדים  והשליחים 
בסייעתא  הצליחו  דקות  תוך  קריטיים,  הרגעים  חריף,  לב  התקף 

דשמיא להשיבו לחיים.
למקרא  אנשיל  ר‘  נדהם  מאד  מה  אך  ההשגחה  דרכי  נסתרים 
מכתבו הנוגע ללב של האברך ר‘ משה בו מודה הוא לו על אשר 
עשה לנפשו, לנגד עיניו ריצדו המילים האחרונות במכתב ”למען 
פעמונים  אלפי  וכקול  בגללך“,  נפשי  וחיתה  בעבורך  לי  הוטב 
צלצלו באוזניו דברי המדרש יותר ממה שבעה“ב עושה עם העני, 

העני עושה עם בעה“ב. 
מנורת הזהב של ר‘ אנשיל פינתה מקומה למנורת הלב של ר‘ משה 
ברכת שהחיינו ו“על הניסים“, הדהדו ברחבי דירתו של ר‘ אנשיל 
הכסף  מנורת  כאשר  בשנה  שנה  מדי  יתירה,  משמעות  וקיבלו 
בחייו  ה‘  שזיכהו  על  אנשיל  ר‘  של  ליבו  גואה  להדלקה  מוצאת 
המחודשים. כה אמר הקב“ה: ”נפשו של עני מפרכסת לצאת ונתת 

לו פרנסה והחיית אותו, חייך שאני מחזיר לך נפש תחת נפש“.



בפרשת השבוע מציינת התורה בקשר לגיל הפרישה בעבודת המשכן: ״ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד“. 
מבאר רש״י: אבל חוזר הוא לנעילת השערים.

המשנה באבות אומרת: ”בן חמישים לעצה“
מביא רבי עובדיה מברטנורא ראיה מפרשת השבוע שנאמר בלויים: ”ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד ושרת 

את אחיו וגו׳“ ומהו השירות? שייתן להם עצה. ונשאלת השאלה: באיזו עצה מדובר כאן?
בעל חידושי הרי“ם מביא משל למה הדבר דומה: מעשה באדם שתעה ביער ובמשך כמה ימים לא ידע איך לצאת ממנו. לפתע ראה 

זקן אחד הולך לקראתו ושמח שמחה גדולה. אמר בלבו: ממנו אוכל בוודאי לדעת את הדרך הנכונה לצאת מן היער. 
שאל אותו: היכן הדרך לצאת מן היער? 

ענה לו הישיש: גם אני כמוך - אינני יודע, כבר שבעים שנה אני תועה כאן, רק דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות: בדרך שהלכתי 
אני - אתה אל תלך, שבדרך זו טועים. אבל את הדרך הנכונה שיש לך ללכת - את זה עליך למצוא בעצמך...

 את העצה הזו אומר החידושי הרי“ם, יכול בן חמישים לתת - ”לשמור משמרת“ לעמוד על המשמר ”לנעילת שערים“, איזה שער 
לנעול כדי שלא להיכנס שם.

כמה הקשבה וקבלת עול נדרשת מאיתנו בקבלת עצה מחכם. מסופר שסוחר אחד הגיע אל הרב כדי לבקש את עצתו ואת ברכתו. 
אחרי שהקשיב לדאגותיו של איש העסקים ונתן לו את עצתו בענייני מסחרו.

שאל אותו הרב: ”מה עם ילדך?“ 
”מעולה“, השיב האב הגאה. ”הם מקבלים ציונים גבוהים בבית הספר - ממש מצליחנים! אין ספק שהם יתקבלו לאוניברסיטאות 

הטובות ביותר במדינה...“ 
עם  בבד  בד  מצוות  הם ליהודים שומרי  וכך יהפכו  ללמוד בישיבה?  אותם  תשלח  שלא  מדוע  שלהם?  בקשר לחינוך היהודי  ”ומה 

ידיעותיהם?“ 
”כבוד הרב... זה עולם אחר כאן, בחו“ל. השכונה שאני חי בה... החברים שלהם... זה פשוט לא מתאים...אתה מבין...“

”התורה נצחית בכל המקומות ובכל הזמנים!“, התעקש הרב. ”אמריקה לא שונה כלל בעניין זה. אתה יכול וחייב לתת לילדיך חינוך 
יהודי!“ 

איש העסקים המשיך להתווכח ועמד על שלו. הרב לא הירפה ממנו ולמרות כל תחנוניו הסוחר נשאר בסירובו.
”אני לא מבין“, אמר לבסוף הרב. ”לא אני ולא אבא שלי עסקנו מעולם במסחר. אך בכל זאת הגעת לכאן מרחוק לבקש את עצתי 
על ההחלטות העסקיות החשובות לך ביותר. ומצד שני, ביחס לחינוך הילדים - שזהו התחום לו הקדשנו את כל חיינו אני ואבותיי 

- אתה לא מוכן לקבל את עצתי?!...“
 כמה פתיחות וקבלה נדרשת בקבלת עצה...

פרפראות לתורה

פינת ההלכה - הלכות ריבית

לווה שקלים כדי להחזיר דולרים - והדולר נפל 
שאלה: לוה מחבירו 10,000 ₪ וסיכמו ביניהם שהלווה יחזיר לו את ההלוואה בדולרים לפי השער של עת ההלוואה, ודיברו ביניהם 

בלשון מקח, באופן זה צריך שיהיה ביד הלווה כל סכום הדולרים שמתחייב להחזיר, וכן עשו, והיה בידו כל הסכום. 
בערך  המלווה  מפסיד  ההלוואה-  בעת  הדולר  ערך  לפי  שישלם  ההסכם  כפי  הפרעון  בעת  ישלם  ואם  הדולר,  צנח  ההלוואה  אחר 
איסור  בזה  יש  האם  יפסיד,  שלא  כדי   ₪ עד 10,000  למלווה  להשלים  מסכים  ולכן  יפסיד,  שהמלווה  רוצה  אינו  הלווה   .₪  2000

רבית או לאו. 
תשובה: מותר לו להשלים עד סכום ההלוואה, ואין בזה איסור.  

בעת  השער  כפי  דולרים  להחזיר  מתחייב  והלווה  דולרים,  על  פסיקה  עשו  בדולרים  לו  שיחזיר  שסיכמו  בעת  הדברים:  סברת 
הפסיקה.

באופן  וא“כ  שפרע,  מי  לגבי  רק  ומועיל  קונה  אינו  כסף  שהרי  שפרע,  מי  מקבל  בו  חוזר  משניהם  אחד  שאם  הוא,  פסיקה  מדיני 
ששניהם מסכימים יכולים לבטל את המקח, דכיון שכל המי שפרע הוא לטובת שניהם, א“כ באופן שאינן רוצים לקיים את המקח 

– אין בזה איסור. 
עצמו  הסכום  את  ולשלם  המקח  את  לבטל  ומותר  איסור  בזה  אין  המקח  את  לבטל  הוא  שניהם  שטובת  דידן  במעשה  גם  ולכן 

שלווה.
ואין להקשות דא“כ נמצא שהמלווה קרוב לשכר ורחוק מהפסד, שהרי אם יתייקר הדולר מחויב הקונה לתת לו כפי מה שפסק, 
ואם יוזל יש בידם הברירה לשלם את המחיר בעת ההלוואה, אין בזה איסור, ויותר מזו מבואר בשו“ע (סי‘ קעה סעי‘ ו) שאם התנו 
בתחילה שאם יתייקר יקבל כפי השער בעת ההלוואה, ואם יוזל יקבל כפי השער בעת הפרעון אין בזה איסור, ופוסקים על שער 
הטוב  מרצונו  אלא  שלווה  הסכום  את  לשלם  מחויב  שאינו  זו  במעשה  כ“ש  וא“כ  יפסיד,  שלא  בטוח  הפוסק  שם  דגם  אף  הגבוה, 

עושה כן פשוט שאין בזה איסור. 
כמו כן אין לדמות ולומר, דא“כ גם בלוה דולרים והדולר נפל אחר ההלוואה יהיה בידו הברירה להשלים את הדולרים שלא יפסיד 

מההלואה ולשלם לו את הסכום שהיו הדולרים שוים בעת ההלוואה, ואילו הפוסקים כתבו לאסור בזה, ומ“ש ממעשה דידן. 
דהחילוק הוא פשוט, במעשה דידן הרי לווה ממנו 10,000 ₪ ואינו מחזיר יותר ממה שלווה, ומה שסיכמו שישלם בדולרים אינו 
אלא הסכם ופסיקה, ולכן יכולים לבטל את ההסכם ולהחזיר מה שלוה, משא“כ כשלווה דולרים הרי כל שמחזיר יותר דולרים ממה 

שלווה יש בזה איסור, אף שהדולר נפל בינתיים דסוף כל סוף זהו יותר מחובו וממה שמחויב לשלם.
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 

לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882



g5337722@gmail.com
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