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 ר ואמרת" )כא, א(ו"אמ

 )רש"י(  "להזהיר גדולים על הקטנים"
מובא בזוהר הקדוש "כד איתקן רישא דעמא איתקן כל עמא". 

מתוקנים )ממילא( כל העם.  -ראשי העם  פירוש: כאשר נתקנים
כל  -דהיינו, כמו שאם המחשבה שלך עכשיו היא לאכול 

כי זה מה שהראש אמר לעשות.  ,ברים נגררים לאותו כיווןיהא
 ברים נגררים אחריו.יכל הא -וכן אם הראש אמר לטייל 

ראשי העם הם כמובן לומדי התורה, כדאיתא בגמרא שחכמים 
ביא להם את ראש העיר, ואכן הביאו אמרו לאנשי העיר לה

לפניהם את ראש העיר וסגנו. אך החכמים אמרו שהכוונה אינה 
אליהם אלא ללומדי התורה. ואם כן, אם אנו רואים שפלוני 
ופלוני עדיין לא חזרו בתשובה, יכול מאוד להיות שהאשמה לכך 
מוטלת גם עלינו, ושאנו צריכים ללמוד ולהתפלל עליהם יותר 

 בדבקות.
וכן המעשה ברבי חנינא בן דוסא, שאמרו לו שיש בקרבת מקום 
ערוד )נחש( ממית. אמר להם 'הראו לי את חורו'. כשהגיע 
למקום הכניס את רגלו לחור בו הערוד נמצא, והכישו הערוד. 
הקב"ה עשה נס ונברא מעיין מתחת רגליו של רבי חנינא בן 

פו, הלך לבית דוסא, והערוד מת. נטלו רבי חנינא בן דוסא על כת
המדרש ואמר להם 'אתם רואים? אין הנחש ממית אלא החטא 
ממית'. ואז כולם אמרו 'אוי למי שפגע בו הערוד, ואוי לערוד 

 שפגע בו רבי חנינא בן דוסא'.
ולכאורה למה רבי חנינא לא הלך לשוק או לחוף הים או למדרחוב 
 כדי להחזיר אותם בתשובה? שהרי בבית המדרש כולם צדיקים,
ולא לשם צריך ללכת. אלא כמו שאמרנו, שרבי חנינא ידע שאם 

 ממילא אנשי הרחוב והקיבוץ נתקנים. -בני התורה נתקנים 
 

לרצונכם תזבחו" "וכי תזבחו זבח תודה לה' 
 )כב, כט(

שזקינו הרה"ק  -סיפר הרה"ק בעל האמרי יוסף מספינקא 
מהר"צ זצ"ל היה פעם אצל צדיק אחד, שהיה דרכו בקודש 

דמיו  ולצוות שיקנו לו בכל יום דג גדול לסעודת צהריים, אף שהי
יקרים, ולא אכל ממנו רק מעט מזעיר, ושאלו אותו המקורבים 

ממנו למה יוציאו הוצאה כזו בחינם.  אליו, אחרי שאינו אוכל
והשיב להם, שבימי חורפו היה דרכו לסגף את עצמו ולא נשאר 

וה לשום דבר רק לדגים, ע"כ הוא רוצה לבטל ולו שום תא
תאוותו ולזבוח בזה רצונו לפני השי"ת, ובזה פי' הכתוב "וכי 

לבטל תאוותכם ויהיה נחשב  -תזבחו תודה לה' לרצונכם תזבחו" 
 רבן.לכם כק

 

"ולא תחללו את שם 
קדשי ונקדשתי בתוך בני 

 ישראל" )כב, לב(
אל תחללו את השם בתירוץ של 
"ונקדשתי בתוך בני ישראל", 

 שכביכול אתם מקדשים במעשיכם את השם.
 )מאוצרנו הישן(

 

 )כב, לב( "ונקדשתי בתוך בני ישראל"
ע, בעל "נועם אלימלך", היה "נסק זי'ערבי אלימלך מליז רביה

דורש ומבקש מאת אנשי שלומו, כי בכל עת של בטלה, יהיו כל 
מעייניהם בפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל", שהיא מצוות 

 עשה. וזו הייתה לשונו:
בכל עת ובכל רגע שאדם פנוי ואינו עוסק בתורה הקדושה, 

שהוא שוכב על מיטתו ואינו יכול להירדם או שהוא ובפרט בעת 
יהרהר במצוות עשה "ונקדשתי  -סתם יושב בטל לבדו בחדרו 

בתוך בני ישראל". ידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש 
גדולה ונוראה בוערת לפניו ולהבותיה עולות עד לב השמים והוא 
לשם קדושת שמו יתברך שובר את טבעו ומפיל עצמו לתוך 

 .אש על קידוש השם. ומחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשהה
אלא מקיים מצוות עשה  ,נמצא שאינו שוכב או יושב בטל

דאורייתא, שהיא יסוד האמונה והעמוד הגדול שכל בית ישראל 
 נשען עליו.

 

 תיכם" )כג, ג(ו"שבת הוא לה' בכל מושב
יש להבין מה הכוונה "בכל מושבותיכם", וכי תעלה על דעתך 

 צריך לשמור שבת בכל מקום? שאין
 לואלא, ידוע שבכל העמים בחרו להם יום אחד למנוחה, ואפי

במצרים, מצינו במדרש שמשה רבינו פעל אצל פרעה שישבתו 
יום אחד בכדי שיהא להם כח לעבוד כל ימי השבוע, והנה איך 
נדע באם כוונת האדם בשמירת השבת היא בכדי לנוח יום אחד 

  או שכוונתו לקיים מצוות ה'?
באם נראה שהאדם מתגורר בין האומות ששם קבעו למנוחה יום 

ע"כ  -אחר בשבוע, ואעפ"כ מוסיף לשבות גם ביום השבת 
תו לקיים מצוות בוראו שהרי לצורך מנוחת הגוף חשכוונתו במנו

שיש  - "כבר שובת ביום אחר. וזה כוונת הכתוב " שבת היא לה'
ניכר, באם לקיים את השבת כי היא מצוות השם. והיכן זה 

 תשמרו שבת "בכל מושבותיכם" גם בין האומות, כנ"ל.
 )עפ"י כתב סופר(

 

 תו אבן" )כד, כג(ו"וירגמו א
מפראגה, מפני מושקט משכיל ואפיקורס שאל את רבי ישעיה 

מה נאמר במקושש: "וירגמו אותו באבנים" )במדבר טו, לו( וכאן 
 "וירגמו אותו אבן"?

נחלקו חז"ל, מפני מה היה חייב והשיב לו על כך: לגבי המקושש 
מיתה? ויש אף מאן דאמר הסבור ש"לשם שמים נתכוון" ומשום 
כך בשעה שרגמוהו בנ"י באבנים, 
עשה זאת כל רוגם מתוך כוונה 
אחרת: האחד רגמו בחשק רב, 
שחשב אותו לרשע, ואילו השני 
עשה זאת ללא חשק, שחשב אותו 
לצדיק, שאמנם יש להרגו משום 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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הקב"ה, לפיכך נאמר בו: "אבנים" בלשון רבים  שזה רצונו של
 שכל אבן שונה מחברתה.

כנגד זה במגדף "וירגמו אותו אבן" הכל רגמו אותו בכוונה אחת 
ובמחשבה אחת, שכן לגביו לא היו הדעות חלוקות, סיים רבי 

 הוא היה כופר לכל הדעות. :משכיללישעיה ואמר אגב עקיצה 
 )אמרות חכמה על התורה(

 

 "ונקדשתי" )כב, לב(
מסור עצמך וקדש שמי. יכול ביחיד? תלמוד לומר:  - "ונקדשתי

"בתוך בני ישראל" וכשהוא מוסר עצמו, ימסור עצמו על מנת 
 .)רש"י( "למות

כשעמדו הנאצים להוציא להורג את רבי אלחנן בונם וסרמן ראש 
ישיבת ברנוביץ הי"ד, פנה הגאון אל המוני היהודים במקום 

ותנו בעולמות ואמר: מסתבר, יהודים יקרים שמחשיבים א
העליונים כצדיקים גמורים, ולכן נבחרנו לכפר בגופותינו על כלל 
ישראל, וכיוון שכך הוא, עלינו לשוב מיד בתשובה שלמה, וכך 

רצו קרבנותינו לפני שוכן מרומים, הבה ונשמור שלא תעלה יי
חלילה במוחנו מחשבה פסולה, שהיא כפיגול הפוסל את הקרבן, 

זו הננו עומדים לקיים את הגדולה  וזאת עלינו לדעת: בשעה
 במצוות התורה.

ועוד הוסיף ואמר רבי אלחנן בונם, קודם מותו על קידוש השם: 
בתפילה "נחם" במנחה של תשעה באב אנו מתפללים: "כי אתה 
ה׳ באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה" האש שעתידה בקרוב 
ללחך את גופותינו, היא היא שתחשל מחדש את בית ישראל 

  נצח נצחים.ל
 )אמרות חכמה על התורה(

 

עשה מלאכה וביום השביעי י"ששת ימים ת
שבת שבתון מקרא קודש... שבת היא לה' בכל 

 ג( -מושבותיכם" )כג, ב
הנה אמרו חז"ל )שבת י:( 'מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת 

 ה לישראל, לך והודיעם'.שמה, ואני מבקש ליתנ
כתב הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע דנקטו בלשון עתיד, כי בכל 
ערב שבת קודש בזמן הסמוך לשבת הולך משה רבינו בעצמו 
לכל איש מישראל להודיעו ששבת היום. ואפילו יהיה איש סגור 
ומסוגר גם כן יהיה מרגיש שקדושת השבת באה בכניסת שבת 

 תשא(קודש, עכ"ד. )פרשת כי 
ויזכור את פירושו של הרה"ק רמ"ל מסאסוב זי"ע )הובא ב׳אור 
ישרים' חלק 'אשל אברהם' הערה מד( בפסוק 'וקראת לשבת 
עונג' )ישעי' נח( משל למי שהכין סעודה גדולה לכבודו של אורח 

הזמין את המנגנים הטובים  -חשוב ורם המעלה, ולא חסך מהונו 
כראוי וכיאות לאורח בעולם, ואף את ה'בדחנים' ומשרתים 

חשוב כזה , ולבסוף ... שכח ולא קרא כלל לאורח אלא ישב לענג 
הוא  וצא בזהבדשן גופו, היש לך חוכא ואיטלולא גדולה מזה. כי

מי שמכין כל צרכי שבת, ברבורים שליו ודגים, מעדנים 
וממתקים לכבודה של השבת קודש, ולמעשה הנו יושב ומתענג 

וא לשבת בעצמה, כלומר שהוא מתענג בהם ואינו זוכר כלל לקר
 בתענוגי הגוף ואינו זוכר כי כל זה עבור 'שבת' נעשה...

הגה"ח רבי חיים ברים זצוק"ל היה אומר שהוא הכיר יהודי 
בעיה"ק ירושלים שהיה מתפלל ומתחנן אל ה', רבש"ע נתת לי 
חלות ללחם משנה, יין לקידוש והבדלה, ושאר צרכי שבת, אנא 

ת' ליום השבת, כלומר שלא אסתפק באכילת ה', הב לי 'שב
חלות ושתיית יין, אלא ארגיש את עצם נעימות וקדושת יום 

 השבת.
 

ת ו"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפ
תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם" 

 )כג, מ(
פעם בא רב מהונגריה, שהיה בטלן גדול בעניני העוה"ז, לבקר 

"ישועות יעקב", רבה של העיר לעמבערג. לאחר האצל בעל 
 בערג לארוחת בוקר.מרית הזמינו הרב מלעתפילת שח

כידוע היה ה"ישועות יעקב" עשיר גדול )ומספרים, שעד לימי 
רבנותו של הגאון רבי יצחק שמעלקיס בעל הבית יצחק, לא 
קיבל שום רב בלעמבערג משכורת מקופת הקהילה, כי כולם היו 
נגידים(. הביאה הרבנית לאורח על מגש כסף ובכלים של כסף 

ת הבוקר, כמו שהיה מקובל בימים ההם, לאכול בבתי את ארוח
 -חלב, בכלי אחר  -האנשים האמידים. על המגש היו בכלי אחד 

 קפה שחור. -שמנת, ובכלי אחר  -סוכר, בכלי אחד 
הרב ההונגרי, לא ידע שצריך לערבב את החלב עם הקפה ולשים 

 -בתוכו סוכר ולשפוך עליו שמנת. מה הוא עשה? תוך כדי דיבור 
בדברי תורה התחיל לאכול: קודם שתה את החלב, ואחרי זה את 
השמנת, ולאחריו אכל את הסוכר, הכל הוטב בעיניו, אבל 
כשהגיע לקפה השחור שהיה מר ביותר, התחיל לירוק, ואמר: 
"אומרים על יהודי פולין שהם חכמים, לפי דעתי טיפשים הם, 

 אם הם מסוגלים לאכול דברים מרים כאלו..."
"ישועות יעקב" לא רצה לפגוע בכבוד האורח, והגיב בעל ה

בעדינות ובדרך רמז ואמר: "משל, למה הדבר דומה? לארבעה 
מינים, לערבה כשלעצמה אין כל ערך, אבל אם אוגדים אותה לד' 

 מינים ביחד, אזי היא מקבלת ערך..."

 
 י"ד אייר -פסח שני 

יטש חסידים מספרים על החסיד החב"די הנודע רבי הלל מפאר
 זי"ע, שהסב פעם עם בני החבריא לסעודת 'פסח שני'. 

כטוב לבם ביינה של תורה, בדברי חסידות ליקרת היום, נכנס 
להיכלם 'מתנגד'. כשהבין לפשר הסעודה הצטחק ואמר: "לכם 

 ראוי לחגוג, זהו הרי חגם של האנשים הטמאים"... 
אלו שהיו רבי הלל נעץ בו עיניים והשיב: "לא כי, זהו יום חגם של 

 טמאים בעבר ועכשיו הם טהורים. אכן אין זה חג שלך..."

 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com

