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 ) יב ל,( נפשו כופר איש ונתנו' וגו ראש את תשא כי

 ל"חז מאמר על לרמז דבא ל"וי, ואזלא בקדמא מוטעם 'ונתנו' תיבת הנה
 עניא אתי כי אמר ליה רבי חייא לדביתהו [לאשתו]) א"קנ דף( שבת' במס
לבניך  דלקדמי היכא כי ריפתא [כשבא עני הקדימי לפניו לחם] ליה קדים

לי  לייטית מילט ליה אמרה, [בכדי שיקדימו לחם גם לילדים שלך כשיצטרכו]
, כ"ע בעולם שחוזר הוא גלגל לה: אמר, [שאלה אותו וכי אתה מקלל אותי?]

 לו שיתנו לפעמים יצטרך הנותן גם כי, ואחור פנים נקרא" ונתנו"תיבת והנה
 לעניא ריפתא אקדימו ואזלא' ב'קדמא הקדושה התורה לנו שרמזה וזהו, ו"ח
 יסוב בטרם צדקך לפניך וילך, לו ותן הקדם אתה לכן לבניך דלקדמי היכא כי

 )הגר"א –קול אליהו (    . בניך על הגלגל

 ) יד ל,( 'וגו ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר

 לבאר ויש, רביעי" "מונח הוא ירבה לא העשיר התיבות של הטעם הנה
 יותר יבזבז אל המבזבז) א"ע' נ דף( כתובות' במס ל"ז מאמרם על לרמז דבא

, מחמישית יותר ירבה לא העשיר דאף לומר רצונו, רביעי מונח וזהו, מחומש
     .יבזבז חמישי וחלק, לעצמו מונח יהא חלקים' ד רק

 הגר"א) -(קול אליהו 

 בד זכה ולבנה סמים וחלבנה ושחלת נטף סמים לך קח משה אל ה' ויאמר
 (ל, לד) יהיה. בבד

 נאמרו סממנין א"י רבותינו למדו מכאן) ו כריתות( - זכה ולבנה י"כתב רש
 לרבות סמים'. ה הרי' ג וחלבנה ושחלת נטף שנים סמים מיעוטבסיני למשה לו

 החלבנה והצפורן הצרי הן ואלו א"י הרי ולבונה. עשר הרי אלו כמו עוד
 שהנרד אחד ונרד שהשבולת' ח הרי וכרכם נרד שבולת וקציעה מור והלבונה

 נקטר אינו כרשינה בורית. א"י הרי והקנמון והקילופה הקושט. לשבולת דומה
 :נאה שתהא ללבנה הצפורן את שפין בו אלא

) א. (הן ואלו. בה היו סמנים עשר ואחד ובחז"ל ונתקן כן בסדר התפילה:
 מר) ה. (מנה שבעים שבעים משקל והלבונה) ד( החלבנה) ג( והצפרן) ב( הצרי

) ט( .מנה עשר ששה עשר ששה משקל וכרכם) ח( נרד שבלת) ז( וקציעה) ו(
 .תשעה וקנמון) יא. (שלשה וקלופה) י. (עשר שנים הקשט

ישנם ארבעה מינים המוזכרים כאן בפרשת הקטורת במפורש: הצרי 
(נטף), והצפורן (שחלת) חלבנה ולבונה. ממינים אלו יש להביא שבעים שבעים 

 מניין ר"פ מנים. –מנה מכל אחד, סה"כ 

אחד מהם יש להביא ששה עוד יש מור, קציעה, שבולת נרד וכרכום שמכל 
שנים עשר. ועוד  –בנוסף יש לנו קשט  מניין ס"ד מנים. –עשר מנה, סה"כ 

 תשעה סה"כ מניין כ"ד מנים. –שלשה וקנמון  –קלופה 

 שס"ח. –וסך כל המנים של הקטורת הוא: ר"פ ועוד ס"ד ועוד כ"ד סה"כ 

 כתב ב"שיטה מקובצת" על מסכת כריתות בהגהות בשם תוספות הרא"ש,
 -וכן כתב בפירוש הרוקח לשיר השירים. שמניינם נרמז בפסוק (שה"ש ד, יג 

 קנה וכרכם (נרד :נרדים עם כפרים מגדים פרי עם רמונים פרדס יד) "שלחיך
בשמים"). פסוק זה מרמז  ראשי כל עם ואהלות מר לבונה עצי כל עם וקנמון

מנים שהם כמניין ארבעת הסמ –על הקטורת. והנה המילה "פרדס" הוא פ"ר 
 שלשת הסממנים של ששה עשר ששה עשר מנה. –שבעים שבעים מנה. ד"ס 

סופי  –הוא מספר שס"ח ככל המנים יחד. פרדס רימונים  –"שלחייך" 
   תיבות ס"ם לרמז על סממני הקטורת.

 שיטה מקובצת) -(הרוקח על שה"ש 

  ד) (לב, מסכה עגל ויעשהו בחרט אתו ויצר מידם ויקח

 ואמר הים על' ה ישראל כשראה כתוב מצאתי. אחרת צורה ולא עגל ולמה
, עגל רגל ככף שרגליהם השרת מלאכי של רגליהם אלא ראו לא רב ערב אלי זה

 לא ועקבותיך', וגו אלהים הליכותיך ראו) ה"כ, ח"ס תהלים( דכתיב והיינו
                     .עגל צורת עשו לזה ה"הקב של עקבותיו שהם שחשבו, נודעו

 ש"ך על התורה)(

 (לב, ז) מצרים מארץ העלית אשר עמך שחת כי רד לך משה אל ה' וידבר

 .'וכו בי נמלכת ולא וגיירתם מעצמך שקבלת רב ערב י,"רש פירש -עמך 
  העגל. עשו כברם, ולא האמינו באמת בה' והם תוכם שאין תלמידים והם

 באש וישרף עשו אשר העגל את "ויקח' כ בפסוק כתב בפרדס יוסף, הנה
י (וכן בגמ' "ישראל" כתב רש בני את וישק המים פני על ויזר דק אשר עד ויטחן

.] ח"כ[ בברכות הענין וזה, כסוטות לבודקן שמשה רבינו נתכווין) ע"ז מד, א
שהראו לרבן גמליאל שכל התלמידים שהתווספו לבית המדרש אין תוכם 

, (שמלאים באפר) קיטמא דמליין כלים לבנים)-חיורי ( כברם והראו לו "חצבי
 וזה רצה משה רבינו לבדוק אצלם ע"י האפר אם תוכם כרם או לא.

 ונטה האהל את יקח "ומשה) לג, ז(וביותר, מצינו שאחר חטא העגל כתיב: 
 יצא ה' מבקש כל והיה מועד אהל לו וקרא המחנה מן הרחק למחנה מחוץ לו
למחנה", מה העניין בזה שנטה אהלו מחוץ למחנה?  מחוץ אשר מועד אהל אל

מסבירים המפרשים שהיה זה בשביל לדעת מי הוא המבקש ה' באמת שרק 
הוא יטרח להגיע עד משה רבינו, המבחן האמיתי באם האדם מתכוון באמת 

נמדד בטרחתו ויגיעתו להגיע לכך. וכך מצינו גם  –או שרק מן השפה ולחוץ 
 לבית יכנס אל כברו תוכו שאין תלמיד כל הכריז אלנמלי שרבן כן בגמ' (שם)

 ספסלי" מאות ארבע ואילו לאחמ"כ כשנפתחו השערים "הוסיפו, המדרש
 אבל מעומד לומדים היו גמליאל רבן דעד.) א"כ( במגילה שאיתא ולמה? לפי
 ספסל... צריכים כברם תוכם שאין תלמידים

ידע השומר איזה תלמיד תוכו כברו? אלא  כן מביאים המפרשים שהאיך
 (ציוני תורה)       שהתלמיד ש"באמת" רצה ללמוד כבר מצא דרך להיכנס...

 (לג, ח) משה אחרי והביטו

 ויש, לכך שזכה אשריו אמרו לשבח דורשין יש] ג, ג ביכורים[ בירושלמי
 ריקים דאפילו תמוה והוא מדילן. ושתה מדילן (משלנו) אכל, לגנאי דורשין

 וזקנים החשובים, אמת שניהם כי ל דרך הלצה,"ונ. כן יאמרו לא ופוחתים
 איש שום זכה לא אשר כזו למדרגה שזכה במחנה למשה מקנאים היו שבהם

 פרנסתו על ידאג לא אם לכך לזכות יוכל אחד האחרים כל אמרו ז"וע ישראל.
 רב למדרגת עולים היו הם גם כי הארץ עמי וכמו שאומרים ושאנן. שקט וישב
 וישבו ספוקם כדי להם מספיקים היו אם כ"כ' ד יראי היו המה וגם ומורה

 (כתב סופר)    בביתם...

 (לג, כג)יראו  לא ופני אחרי את וראית

 הנעשים שונות מסיבות סיבות דברים כמה רואין אנו הנה רמז פי על ל"י
 רבות לאחר אבל ככה ת"השי עשה למה מתמיהים אנו אשר מתחת בארץ
 כי כוונתם תכלית הסיבות כל לכל כאשר הכל למפרע ומבינים רואים אנו הזמן
 הריגת פורים בנס היתה וכאשר כזה גדול דבר שתיעשה כדי הכנות' הי כולם
 להצלת הכנה' הי והכל הזה לדבר שהסביבו הסיבות וכל אסתר ולקיחת ושתי

 בלי כי מאמינים רק מבינים אנו אין המלך פתגם שנעשה קודם אבל ישראל
 טובה האמונה וזה ונעלם כמוס הדבר טעם ממנו רק הוא רק דבר לא ספק

 שנעשה לאחר אחרי את וראית וזה האמונה על שכר מקבלין כי לנו הוא גדולה
 יראו לא לפני אבל שנעשה ומה' שהי מה למפרע ותבין תראה הדבר תכלית
 :יראו לא ופני וזה תכליתו יבינו ולא יראו לא הדבר עשיית קודם

 (חתם סופר)

 (לב, לה) :אהרן עשה אשר העגל את עשו אשר על העם את ה' ויגף

 באהרן שהשתמשו על מגפה שנתחייבו אהרן עשה אשר בלשון להבין יש
 ו"ק העולם מן נעקר ח"בת המשמש.] ב"ס נדרים[ ל"וקיי עגל להם לעשות

  .דייקא אהרן עשה אשר והיינו, לחול שיצאו קודש בכלי שהשתמש מבלשצר

 (חתם סופר) 

 מאוצרות המגידים  
 מסירות נפשו של אהרן בחטא העגל

ויאמר אלהם אהרן פרגו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם... ויקח מידם ויצר 
אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל... וירא אהרן ויבן 

 ה)-מזבח לפניו יקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר (לב, ב

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ז˙˘ע" כי ˙˘‡פר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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דברים הרבה ראה אהרן; ראה חור בן אחותו, שהיה מוכיחם  -וירא אהרן 
ויבן מזבוח לפניו. ועוד ראה ואמר: מוטב  -והרגוהו, וזהו 'ויבן מזבח לפניו' 

שיתלה בי הסרחון ולא בהם, ועוד ראה ואמר: אם הם בונים אותו המזבח, זה 
מתוך שאני מביא צרור וזה מביא אבן, ונמצאת מלאכתן נעשית בבית אחת, 

 בונה אותו ומתעצל במלאכתי, בין כך ובין כך משה בא (רש"י)

תמיהה גדולה ומפורסמת בפרשה זו של חטא העגל, היא: כיצד יתכן 
 הדבר שאהרן הכהן עשה את העגל!

ואמנם, כפי שמביא כאן רש"י, הוא עשה זאת לפי שראה שבני ישראל 
 הרגו את חור שניסה להוכיחם.

להר לקבל את הלוחות, הודיע לבני ישראל שאהרן  לפני עלית משה רבנו
וחור ינהיגו אותם בינתיים: "והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אליהם" 

מי שבהעדרי ירצה לברר הלכה או הנהגה כלשהי, יגש לאהרן ולחור,  -(כד, יד) 
 של משה רבנו]. -הם יהיו הנציגים שלי [

ראל משה רבנו היה כבר צריך עברו ארבעים יום, ולפי חשבונם של יש
ולא ירד. לאמתי של דבר חשבונה היה מוטעה ועדיין לא היה  -לרדת מההר 

צריך לרדת [כי הם סברו בטעות שארבעים יום "אין לילו עמו" ובאמת גם 
הלילות נכללו בחישוב זמן חזרתו]. אבל על כל פנים כך הם סברו, ואם אינו 

הראה להם שכביכול מלאכי השרת סימן שהוא מת. מה גם שהשטן  -יורד 
 נושאים את מטתו של משה רבינו שהיה מת.

באו אפוא לחור ואמרו לו: 'משה מת, עשה לנו אלהים שאותו נעבוד!' 
אמר להם: 'אי אפשר, זוהי עבודה זרה ואינני מוכן לעשות עבודה זרה!' בני 

 -ישראל אימו עליו שיהרגוהו אם לא יענה לבקשתם, וכשעמד בסרובו 
גוהו!הר

אחר כך פנה העם לאהרן ואמר לו "קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו". 
ראה חור בן אחותו, שהיה  -ומספרת התורה: "וירא אהרן". מה הוא ראה? 

 מוכיחם והרגוהו", אמר: עכשיו יהרגו גם אותי. מה עושים?

בתחילה ניסה אהרן "להרויח זמן". אמר להם: "פרקו נזמי הזהב אשר 
שיכם", חשב שהם יסרבו לתת. אך מאומה לא עזר לו ולבסוף, בלית באזני נ

 ברירה, נאלץ לעשות את העגל!

והתמיהה, כאמור, צפה ועולה: כיצד ניתן להבין את התנהגות אהרן 
בעשית העגל? ואם נחדד את השאלה [כפי שנשאלתי פעם על ידי יהודי רחוק 

מנהיג אמיתי.  משמירת תורה ומצוות: הלזאת תקרא מנהיגות? חור היה
כשאיימו עליו שיהרגוהו, אמר: בבקשה, תהרגוני, לא אעבור על עקרונותי! 
ואהרן, כך נכנע לגחמותיו של העם?! מדוע לא מסר אף הוא את נפשו על קיום 

 מצוות התורה?!...]

התמיהה מתחזקת ומתעצמת ביותר. משום שלאחר מכן זכה אהרן 
בו לוקחים חלק פעיל בכפרת  תפקיד -בתפקיד הנכבד של הכהונה הגדולה 

העוונות לעם ישראל. הכיצד? האם על 'מנהיגות' שכזו עוד מגיע שכר רב כל 
 כך?!

אכן פרשה לכאורה סתומה, אולם טמון בה עומק מופלא, וכדי להבין 
פשרה נקדים סקירה הסטורית של ארועים אשר התרחשו בדורות מאוחרים 

 יותר.

ע ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים בהגיע יהואש לגיל שבע, "שלח יהויד
ויבא אתם אליו בית ה' ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית ה' וירא אתם את 
בן המלך" יהוידע הכהן הגדול קרא לשרי מלכות יהודה, והראה להם את 
יהואש, בן אחזיהו המלך, ויחד עמם עשה "הפיכת חצר". הרגו את המלכה 

 עתליה והמליכו את יהואש.

ו", וכמובן מכאן והלאה כל מה שיהוידע הכהן כשנים יהואש במל"בן שבע 
 הגדול אמר ליהואש לעשות הוא עשה. הוא חייב לו את חייו.

וכך נמשך הדבר במשך ארבעים שנה, אבל אחרי ארבעים שנה, כשיהואש 
היה כבר בן ארבעים ושבע, "ויזקן יהוידע וישבע ימים וימות בן מאה ושלשים 

ימים ב כד, טו), ומיד אחרי כן מסופר: "ואחרי מות יהוידע שנה במותו" (דברי ה
באו שרי יהודה וישתחוו למלך, אז שמע המלך אליהם". מה הוא שמה? מה 

 הם אמרו לו?

 -חז"ל (שמות רבה ח, ב) מגלים לנו את הסוד: "מהו 'וישתחוו למלך' 
שעשאוהו אלוה. אמרו לו: אילולי שאתה אלוה לא היית יוצא לאחר שבע 

 ם מבית קדשי הקדשים".שני

 באו שרי יהודה ואמרו ליהואש: "אדוננו המלך, יש לנו קושיה חזקה".

"מהי?" שאל יהואש, והם הסבירו: "הלא פסוק מפורש הוא בתורה: 'והזר 
הקרב יומת' (במדבר א, נא). אדוננו המלך, הלא אתה מזרע דוד, משבט יהודה, 

ים שהית בעלית קדשי הנך זר לכהונה, כיצד יתכן אפוא שבמשך שש שנ
 הקדשים ויצאת משם חי?! הרי היית צריך למות מזמן!"

 יהואש לא ידע מה לענות להם. "נו, מה התשובה?" שאל.

"פשוט מאד" אמרו השרים, "אתה בעצמך אלהים, ומהים הזה כולנו 
 נתפלל אליך ונשתחוה לך". הם עשו ממנו עבודה זרה.

דוקא מצא חן בעיניו  -ות אלוה" : 'כך הוא' וקבל על עצמו ליעש"אמר להם
להיות עבודה זרה, הוא הסכים לכהן בתור אלהים, וכך בימיו נכשלו כלל 

 ישראל בעוון עבודה זרה.

להוכיחם ולהחזירם  -אים להשיבם אל ה'" יהקב"ה שלח להם "נב
 בתשובה, "ולא האזינו".

אמר ואז, "ורוח אלקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם וי
אתם עברים את מצות ה' ולא תצליחו כי עזבתם  להם: כה אמר האלקים, להן

עבודה זרה,  -כיצד מסוגלים אתם להגיע לשפלות כזו  -את ה' ויעזב אתכם" 
 בירושלים, סמוך לבית המקדש! היתכן?!

כששמע יהואש שזכריה הנביא אומר עליו שאינו אלהים, שלח שליחים 
רגמהו אבן במצות המלך בחצר בית ה'". את זכריה להרגו נפש: "ויקשרו עליו וי

הנביא הכהן הגדול, הם רגמו באבנים [אגב, בספר "הצדיק רבי שלמה" מספר 
רבי שלמה בלו, תלמידו של ה"חפץ חיים" מה ששמע מה'חפץ חיים', שבזמן 
הגר"א היה אדם שנכנס בו דיבוק, וכאשר נשאל מיהו, אמר שהוא הראשון 

נביא], ולא עוד אלא שאת מעשה הרצח המתועב הם שזרק אבן על זכריה ה
 עשו בבית המקדש, בעזרה, ביום הכפורים שחל בשבת!

"ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויהרג את בנו" 
ובעת שנטה זכריה הנביא למות, "אמר: ירא ה' וידרש"  -את זכריה, "וכמותו"  -
 הוא זה שישפוט אתכם על הריגתי! -"ה אני אינני יכול לעשות מאומה. הקב -

 הקב"ה אכן ראה ושמר זאת.

מספרת הגמרא (סנהדרין צו ע"ב), שאחרי קרוב למאתים שנה, נכנס 
נבוזראדן רב הטבחים לבית המקדש [הוא נקרא "רב הטבחים" משום שהיה 
אחראי מטעם נבוכדנצר להרוג את היהודים בארץ ישראל, ובמסגרת תפקידו 

 ני יהודים!].טבח ושחט מליו

הנביא שהיה רותח. במשך  ו דמו של זכריהינהוא נכנס לעזרה, ואז נגלה לפ
מאתים שנה לא הפסיק דמו לרתוח בעזרה! זאת למרות שהיו שוטפים את 
הרצפה כל יום. מעין היה עובר בתוך העזרה והיו סותמים את החור והיה מציף 

הוא נשאל על מקומו  את כולה, אבל דמו של זכרי הלא נשטף עם המים הללו.
 ורתח ללא הרף!

שאל את הכהנים: מה טיבו של דם זה? "אמרו  -"אמר להו: מאי האי?" 
זה רק דם של קרבנות שנשפך על רצפת  -ליה: דם זבחים הוא דאישתפוך" 

 העזרה. מיד ישטפו את המקום והכל יבוא על מקומו בשלום.

דם קרבן? אם כך,  אתם טוענים שזה -"אמר להו: אייתי ואנסי אי מדמו" 
הביאו לי את כל סוגי הקרבנות שהנכם מקריבים. שחטו לפניו את הקרבנות 

 וראה שדמים אינו דומה לדם הרותח שלפניו.

 -סריקנא לכו לבשרייכו במסריקא דפרזלא"  -"אמר להו: גלו לי, ואי לא 
אם לא תגלו לי את האמת של מי דם זה, אסרוק את בשרכם במסרקות של 

 ברזל!

היתה ברירה וגילו לו את האמת: "אמרו ליה: האי כהן ונביא הוא לא 
דאינבי להו לישראל בחורבנא דירושלם, וקטלוהו". היה לנו נביא שהיה מוכיח 
אותנו בדברים של שמים בענינים רוחניים אבל הוא היה כזה שחור, כזה פנטי, 

הדם שלו  לכן קמנו והרגנו אותו, לא יכולנו לסבול אותו. ומאז שרצחנו אותו
 רותח פה על הרצפה.

תשאירו לי את המלאכה, אני  -נבוזראדן]: אנא מפייסנא ליה" -"אמר להו [
 כבר אפייסו.

תינוקות של בית -ולא נח. אייתי דרדקי דבי רב [ -"איתי רבנן קטיל עילויה 
ולא נח". הוא  -ולא נח, אייתי פרחי כהונה קטיל עילויה  -רבן] קטיל עילויה 

מנה ומסלתה של עם ישראל, את כולם שחט סמוך לדמו של הביא לשם מש
תשע  -והדם לא נח. "עד די קטל עילוי התשעין וארבעה רבוא"  -זכריה הנביא 

 מאות וארבעים אלף יהודים הוא הרג שם, ועדיין "לא נח".

תים, ניחא לך "קרב לגביה, אמר: זכריה, זכריה! טובים שבהן אבד
הרגתי כל כך הרבה יהודים, מן המובחרים שבעמך, כבר  -דאיקטלינהו לכלהו? 

 האם רצונך שאהרוג את כולם עד האחרון שבהם?!

 "מיד נח" דמו של זכריה הנביא, הכהן הגדול. -כשאמר זאת 

צריכה להיות  שהכפרה על הריגת זכריה היתה כלומר, נבוזראדן הבין
בהריגת כל היהודים, אלא שהדם הפסיק לרתוח עקב איומו שיהרוג את כולם. 
ובמלים ברורות: העונש על הריגת כהן ונביא הוא גזרת כליון מוחלט על עם 

 ישראל, רחמנא לצלן!

בענין זה ישנו פסוק מזעזע במגילת איכה (ב, כ): "ראה ה' והביטה למי 
ם עללי טפחים, אם יהרג במקדש ה' כהן עוללת כה אם תאכלנה נשים פרי

ונביא", ורש"י (על המקום) מביא את דרשת חז"ל שהיה כאן דין ודברים בין 
 כנסת ישראל לקודשא בריך הוא:

הכוונה לאמו של  -כנסת ישראל טוענת: "ראה והביטה למי עוללת כה" 
דואג בן יוסף שהיתה מודדתו בטפחים בכל יום ומביאה את משקלו בזהב 

ת המקדש. ובזמן הרעב הגדול לפני החורבן שחטה אותו ואכלה את בשרו. לבי



 

 ג 

וכי נאה לכם שהרגתם  -ורוח הקוד משיבתם: "אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא" 
 את זכריה בן יהוידע שהיה כהן ונביא?

אם כן נסכם: בעד הריגת כהן ונביא שלמו כלל ישראל ב"אם תאכלנה נשים 
למעלה משלשה מליון יהודים, ולא היו רחוקים  פרים עוללי טפוחים" ובהריגת

 מחסולו המוחלט של העם היהודי!!...

* 

את כל זאת ידע אהרן הכהן ברוח קדשו, ועל כך נאמר: "וירא אהרן ויבן 
 מה הוא ראה שהביא אותו לבנות את המזבח?  מזבח לפניו".

אי  "אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: ראה חור שזבוח לפניו, אמר:
השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי: 'אם יהרג במקדש -לא שמענא להו 

ה' כהן ונביא', ולא הויא להו תקנתא לעולם. מוטב דליעבדו לעגל, אפשר הויא 
 להו תקנתא בתשובה" (סנהדרין ז ע"א).

אהרן ראה שאת חור הרגו בני ישראל כשסרב לסיעם עשית העגל, ועתה, 
יהרגו גם אותו כפי שהרגו את חור. ויתקיים בו "אם  -אם לא ישמע אליהם 

יהרג במקד ה' כהן ונביא" ושוב לא תהיה, חלילה, תקנה לכלל ישראל. מוטב, 
אפוא, שיעשה את העגל ויעבדו ישראל עבודה זרה, כי על כך יכולים הם 

 לעשות תשובה בהמשך.

נצייר לעצמנו באיזה מצב עמד אהרן הכהן: אפשרות אחת היתה 
קש שלא לעשות את העגל וכתוצאה מכך יהרגוהו עם ישראל, ונמצא שיתע

שהוא מת על קדוש ה' ויזכה בעולם הבא למדרגה הגבוהה ביותר ["הרוגי 
מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן" (פסחים נ ע"א)], אבל כלל 
ישראל, רחמנא ליצלן, ילכו לאבדון. יתקיים בהם "אם יהרג במקדש ה' כהן 

 אין להם תקוה. ונביא",

 -האפשרות השניה היתה, שיעשה להם את העגל, ואז מה יהיה אתו? 
זה  -עתידו מחוסל, בעולם הזה ובעולם הבא. ו"ובאהרן התאנף ה' להשמידו" 

מתו שני בניו וזאת אחר שמשה רבנו  -כילוי בנים. (דברים ט, כ. וברש"י שם) 
, כי על עוון עבודה התפלל עליו, אבל במקרה כזה לכלל ישראל תהיה תקוה

 זרה ניתן לעשות תשובה.

אהרן הכהן העדיף את כל ישראל על פני עצמו! בוא העדיף לעשות את 
 העגל ולאבד את הכל, ובלבד שלכלל ישראל תהיה תקומה.

היש לך מנהיג גדול יותר ממנו?! כיום מכירים אנו מנהיגים שמוסרים את 
רן כמנהיג המוסר את עצמו כלל ישראל עבור עצמם.. כאן מתגלה לפנינו אה

 (ומתוק האור)     על כלל ישראל.

 

 (לב, א). "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר..."

"בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל: לסוף ארבעים יום בתחילת 
שש אני בא. לסוף ארבעים יום בא שטן וערבב את העולם... הראה להן דמות 

 מיטתו..." (שבת פט ע"א).

 "...סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה..." (שמות לב, ח).

"...ביום שעשו את העגל, בו ביום ירד להם המן, ונטלו ממנו והקריבו ממנו 
לפני העגל... אמר רבי לוי: ישראל יושבין למטה וחורטין את העגל... והקב"ה 

 ד).למעלן חוקק לוחות ליתן להם דברות חיים" (תנחומא, תשא, י

על הגאון "החכם צבי" מסופר שכאשר למד בבחרותו בישיבה, התאכסן 
אצל בעל בית אמיד, אבי אביהם של בני משפחת רוטשילד. הימצאותו בבית 
זה גרמה קשיים לא מעטים, כיוון שבהיותו מתמיד עצום הגיע לפעמים אל 
הבית בשעת לילה מאוחרת. בני הבית לחצו על אביהם שיוציא את הבחור 

לחהו למקום אחר, אך הוא לא נענה להם. כך נמשך הדבר זמן רב, ובעל ויש
 הבית עמד בנסיון ולא העז להוציא מילה אחת של טרוניא מפיו.

ויהי היום, וגם בעל הבית עצמו הגיע למצב שכבר לא היה מסוגל יותר 
לסבול את הקשיים. היה זה כאשר בדיוק באותו יום ניתקל בבעיות שונות 

כעס ומרירות, וכל אלה -ו, ובליבו הצטברו מלאי של תחושותבענייני מסחר
הביאוהו לפלוט כמה מילים נגד הבחור, אמנם הוא לא אמר לו במפורש 
שייצא מביתו, אבל הנימה שהיתה בפיו גילתה על יחס שונה מעט ממה שהיה 

 עד אותו היום.

מיד לאחר מכן הרגיש בעל הבית בדבר, והתחרט מאוד על כך, אף ניגש 
 הבחור וביקש ממנו בדמעות מחילה, סליחה וכפרה. אל

והנה, לא עברה שעה קלה מאז פליטת הפה, הגיעו פרנסי הקהילה 
הסמוכה לבקש מהבחור שיכהן כאב"ד בעירם. ה"עסקה" נחתמה בו ביום, 

 וכבר למחרת יצא ה"חכם צבי" מן הבית ועבר להתגורר בעיר ההיא.

כדברים האלה: "אתמול, כאשר בצאתו את הבית, פנה לרוטשילד ואמר לו 
לא התגברת על עצמך, היה היום האחרון שהייתי צריך להישאר אצלכם. עוד 
בתחילת בואי אליכם, נגזר כך מן השמים שזה יהיה היום האחרון. אם היית 
מגלה אורך רוח עוד שעה קלה בלבד, ולא היית מתרעם על הקשיים שגרמתי 

כה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה היית זו -לך על ידי לימוד התורה שלי 

בנים מופלגים בעשירות ובממון יהיו לך, אך  -ובמצוות. עכשיו שלא זכית לכך 
 לא יהיו לך"... -בנים תלמידי חכמים 

 עם ישראל ממתין ל'אישור יציאה' ממצרים

דוד המלך בספרו תהלים (במזמור קה) מתאר בקצרה את ענין ירידת 
ה. גם רוב עשרת המכות מנויות שם בהקפדה ישראל למצרים ויציאתם ממנ

על סדרן. אך משום מה, חושך, שהיא המכה התשיעית, מספר עליה דוד 
המלך לפני כל המכות (שם פסוק כח): "שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו", 

 ורק לאחר מכן הוא מספר על יתר המכות: דם צפרדע וכו'.

שאר המכות? גם המחצית מדוע, תמהים גדולי ישראל, הקדים מכה זו ל
 השנייה של הכתוב אינה ברורה, וגם לא מובן הקשר בינה לבין המכות.

מסבירים גדולי ישראל: עם ישראל יכלו בקלות לנצל באותה שעה את 
מכת החושך ולהסתלק מבית העבדים, ממצרים. אך הם היו סבלניים. הם 

ת מכור הברזל התאפקו ולא עשו כלום, ולא ניצלו את ההזדמנות הנפלאה לצא
של בית העבדים המצרי. הם ציפו לקבל הוראה מפורשת לכך, כפי שנאמר 

 להם מראש.

יוצא איפוא, שהסבלנות וההמתנה של 'שב ואל תעשה' שהיו מנת חלקם, 
 הם שעמדו בראש הזכויות לגאולתם!

הפסוק הוקדם לא משום מכת החושך הנזכרת בו, אלא כדי לתאר את 
במצרים, שעמדו במבחן הסבלנות ואי העשייה,  דרגתם הרוחנית של ישראל

למרות ההזדמנות הבלתי רגילה להיגאל גאולה עצמית. דרושה אמונה חזקה 
 מאד וכוחות נפש אדירים כדי לעמוד בנסיון כזה.

 כח ההבלגה של דוד המלך

דוד המלך הועמד גם הוא בנסיון דומה, מקביל כנראה לנסיון שנכשל בו 
חה. הוא גילה סבלנות רבה והתאפקות כאשר לא שאול, והוא עמד בו בהצל

עשה דבר, ובתוקף אמונתו האיתנה צלח את הנסיון הקשה בגאון. כך מסופר 
 כד):-ב ה כב-בנביא (שמואל

"ויספו עד פלשתים לעלות, ויטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר: 
ך לא תעלה. הסב אל אחריהם ובאת להם ממול בכאים [אילנות]. ויהי בשמע

את קול צעדה בראשי הבכאים אז תחרץ, כי אז יצא ה' לפניך להכות במחנה 
 פלשתים".

ומה אירע אז באותה מלחמה? מספרים רבותינו בילקוט שמעוני (רמז 
 קמב):

"כיון שיצא [דוד] היו הפלשתים קרבים ובאים, וישראל רואים אותם שלא 
! מה אנו עומדים? היו רחוקים מהם אלא ארבע אמות(!). אמרו לו ישראל: דוד

אמר להם? מצווה אני מן האלוקים שלא לפשוט בהם יד עד שאראה ראשי 
האילנות מנענעים. אמרו לו: ואם אין פושטים אנו יד בהם אנו מתים. אמר 
להם: מוטב נמות זכאים ולא נמות רשעים. אלא אני ואתם נתלה עינינו אל 

 הקב"ה.

שטו יד, כמו שכתוב "וישע נענעו האילנות ומיד פ -"כיון שתלו עיניהם 
דוד...". אמר הקב"ה למלאכים: ראו מה בין דוד לשאול, שאול עומד ונשאל 
באורים ובתומים והפלשתים באים עליו והניח את האורים ואת התומים וברח 

 ואמר לכהן: "אסוף ידיך".

 מבחן הכניסה של נבוכדנצר

עלי חכמה בתחילת ספר דניאל מסופר שנבוכדנצר מלך בבל אסף נערים ב
וסגולות מיוחדות. מהם רצה לבחור את אלה אשר יעמדו בהיכל המלך 
וישרתוהו. אבל, נוסף לסגולות החכמה והכישרון, צריכים היו הנערים להיות 
בעלי כוח לעמוד לפני המלך. את הסגולה הזאת האחרונה פירשו חז"ל, בין 

תאפק השאר, כיכולת התאפקות מלצחוק: מי שאינו יכול בשום אופן לה
 מלצחוק כאשר הוא רואה או שומע דבר מצחיק, אינו ראוי לעמוד לפני המלך.

 כך נבחנו הנערים שמתוכם נבחרו המועטים הראויים לעמוד לפני המלך.

בחיי החברה אנו עדים לעתים קרובות למעשים טובים של אנשים טובים 
ואנו מתרשמים מהם ולומדים ממעשיהם. והנה, דווקא מעשים של בלימה 
הדורשים כוחות נפש הרבה יותר חזקים מאלה הדרושים לסתם מעשה טוב, 
-דווקא הם אינם נראים בדרך כלל. הרי אלה בדרך כלל "מעשים" של אי

עשייה, אשר רק בעלי עין חדה יכולים להבחין בהם, ולעתים הם עלומים מעין 
 כל חי, ורק האדם ואלוקיו היודע צפונות לבו, יודעים על כך.

בן פוגע בשמעון, עוקץ אותו ומעליבו בנוכחות אחרים, קורה שראו
ולעתים עולה במוחו של שמעון לומר איזשהו משפט חד כתער, שאם רק 
יוציא אותו מפיו, יפרצו כולם בצחוק על ראובן והלה יקבל את המגיע לו כדת 
וכדין. כמה כוחות נפש דרושים לשמעון כדי לשתוק ולא להוציא מלה מפיו? 

לא ידע על ההתאפקות שלו. אף אחד לא יטפח לו על שכמו  אף אחד לעולם
לאחר מעשה ואיש לא ייתן לו מחמאה כי זכה להיות מהנעלבים ואינם 
עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כה גדולה וחשובה היא בלימה כזו 
בעיני ה' בורא שמים וארץ, עד אשר העולם כולו עומד בזכותו של בעל כוח 

הארץ כולה תלויה היא  -מר: "תולה ארץ על בלימה" הבלימה הזה כנא



 

ד 

-ועומדת על זכותם של כאלה. ה', ורק הוא, יודע עליהם, על התאפקותם העל
 אנושית ועל גדלות רוחם.

 הפזיזות מהשטן
הבה ונראה: כיצד הביא השטן את ישראל לידי חטא העגל? הדברים 

לרדת מן ההר..."  מפורשים בדברי חז"ל, על הפסוק: "וירא העם כי בשש משה
 (שמות לב, א):

"בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל, לסוף ארבעים יום בתחילת 
שש אני בא. לסוף ארבעים יום בא שטן וערבב את העולם. אמר להן: משה 

ולא השגיחו עליו.  -רבכם היכן הוא? אמרו לו: עלה למרום. אמר להן: באו שש 
מות מיטתו. והיינו דקאמרי ליה [וזהו ולא השגיחו עליו. הראה להן ד -מת 

שאמרו] לאהרן: 'כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו" (שבת פט ע"א, 
 וברש"י שמות לב א).

בספרו "מדרגת האדם": זהו כוחו של השטן,  מסביר הסבא מנובהרדוק
להביא חושך ואפלה, ערפול המוחות, ולצייר דמיונות כוזבים, וברגע של רפיון 

 וכבר עשו עגל. -החליטו החלטה פזיזה 

היו  -אילו היו ישראל אומרים: אין מה למהר, נמתין עוד יום אחד ונראה 
 ניצולים מן החטא האיום.

מן השטן". המתינות מצילה מן החטא.  - לא לחינם אמרו: "הפזיזות
 ותינצל מן העבירה! -ואין רשע". חכה רגע  -כמאמר הכתוב: "ועוד מאט 

על כך אמר שלמה המלך בחכמתו: "החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך 
 הולך" (קהלת ב, יד).

ושאל החוזה מלובלין זצ"ל: הכסיל, בחושך הולך. ומה עושה החכם 
 בחושך?

 נו הולך!והתשובה: אי
 כשהמוח מעורפל בחושך ואפילה, לוקחים פסק זמן!

 סרו מהר
ראיה נפלאה לדברים מביא בעל ה"נחלת אליעזר" מתיאור התורה את 
אופן ההיערכות של עם ישראל לקראת עבודת העגל: "וישכימו ממחרת ויעלו 

 עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקומו לצחק" (לב, ו).

 השטן זירזם כדי שיחטאו". -"וישכימו רש"י מפרש: 
הגורם לחטא היה, איפוא, החיפזון. החוטאים איבדו את סבלנותם ולא 
התגברו על הדחף לפעול במהירות ללא שיקול דעת: "סרו מהר מן הדרך" 

 (פסוק ח), ונסחפו לחטוא ללא שהיות וללא מחשבה.
חר". הוא אהרן ראה את בהילותם וקוצר רוחם, ולכן הכריז: "חג לה' מ

קיווה שמשה יחזור בינתיים, ומבלבד זאת רצה לעצור בעדם. הוא סבר כי 
ההמתנה ל'מחר' תיתן להם הזדמנות למחשבה נוספת ואולי תסייע להחלטה 
הנכונה. אך הם השכימו למחרת בזריזות, וחוסר הסבלנות והאיפוק לא נתנו 

 להם מקום למחשבה.
קר, ויודע ה' את אשר לו" זו היתה עצת משה רבינו במחלוקת קרח: "ב

(במדבר טז, ה). נתכוון בזה איש האלוקים לתת להם זמן הלילה, להתבונן. ואלי 
 יכירו כי לא טוב עושים, ויחזרו בתשובה (אור החיים, שם).

זו היתה התביעה בחטא המרגלים: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו 
 אסונם. העם בלילה ההוא" (שם יד, א), והביאו עליהם את

 ללכת לישון... -מה היה עליהם לעשות? 

 ומיד לבכות... -שמענו, נחשוב, ואח"כ נגיב. לא לשמוע 

 פרק בהלכות סבלנות
על הציווי החוזר ונשנה של עשיית המשכן וכליו, קוראים אנו בפרשתנו 
(פרק לא). על הקשר שבין המשכן ועשיית העגל, עמדו חז"ל מהשם "משכן 

ן: "עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על העדות" שניתן למשכ
 מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו ביניהם" (רש"י, שמות לח, כא).

 ותמה הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל: מה הקשר בין חטא העגל למשכן?
 טמון כאן יסוד נורא.

בניית המשכן וכליו ארכה בסך הכל שלושה חודשים. מלאכה שעל פי 
ך כמה שנים, הסתיימה במהירות שיא, והכל נעשה הטבע אמורה להמש
 לא בערך. -בדיוק כאשר ציווה ה' 

בני ישראל, אנשים ונשים, עבדו ללא ליאות וללא הפוגה ביום ובלילה. היו 
שם גילויי התלהבות מופלאים. מדוע? לפי שרצו להוריד שכינה. וכיון שכל כך 

 בלבד.רצו, הקב"ה עזר להם והבנייה נמשכה שלושה חודשים 
בניית המשכן הייתה בבחינת "ארון נושא את נושאיו". הכל היה נס גלוי, 
יד ה'. אשה הכניסה את המחט והחוט בתחילת השורה, והנה כעבור רגע היא 
רואה את החוט יוצא בסופו והכל תפור. אדם דפק על המנורה והנה הסתדר 

 הציור שעליה.

ימו לבנות את המשכן, סוף סוף, לאחר מאמצים כבירים, בחודש כסליו סי
ואז, למרבה הפלא, מצווה הקב"ה את משה לקפל את המשכן ולהניח אותו 
במחסני החירום עד שיקבל ציווי אלוקי להקים אותו. ומני אז, כל יום פונים 
בני ישראל אל משה ושואלים אותו מתי כבר נזכה שיקום המשכן, והוא עונה 

. כך המתינו בקוצר רוח שלושה להם: המתינו בסבלנות, עוד לא הגיע הזמן..

חודשים עד ראש חודש ניסן, שבו הגיע בשעה טובה הציווי להקים את 
 המשכן.

נשאלת השאלה: אם סיימו לבנות את המשכן בחודש כסליו, מדוע הקימו 
אותו רק בר"ח ניסן? לשם מה נתן להם הקב"ה להמתין שלושה חודשים, מתוך 

 לחץ וחרדה?

פגם נוסף בבני ישראל שהתגלה בחטא העגל.  אלא, רצה הקב"ה לתקן בזה
"וירא העם כי בשש משה  -יסודו של חטא העגל נעוץ היה בחוסר סבלנות 

לרדת מן ההר". כשסיימו את בנין המשכן והגיעה עת הקמתו, אמר הקב"ה: 
עתה תמתינו לא שש שעות, לא חצי יום, אלא מאה ועשרים יום! רק אז תזכו 

מדם פרק בהלכות סבלנות... ("נתיבי אור" להשראת השכינה בקרבכם. לל
 גלות וגאולה, להרה"ג ר' נסים יגן זצ"ל).

 (בנועם שיח)

 
 (לד, ו) ויעבר ה' על פניו ויקרא ה' ה' וגו'

יפור ס ני ה' קודם החטא ואני ה' לאחר החטא.א"ל דרשו על פסוק זה "חז
 :בעניין זה

כבכל שנה ושנה בחג הפסח, היה הבעל קורא הוותיק עולה על הבימה, 
פורס את מגילת הקלף המהודרת, ופותח בקולו הערב בקריאת שיר השירים.

אנשים רבים, שזו אינה השנה הראשונה לתפילתם בבית כנסת זה, כבר 
רבי חיים ציפו לבאות, והפנו את עיניהם אל כותל המזרח, שם ישב הגאון 

ברלין זצ"ל וכולו אומר התרגשות דקדושה. גביניו התקשתו בציפיה דרוכה, 
וכשהחזן סלסל בקולו "אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי" דומה היה נפשו 

"הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך כבר אינה עומדת בהמתנה, ואכן בפסוק הבא 
ישית של רבי חיים ברלין והתייפחותו  החרחדל הבעל קורא מקריאתו, יונים" 

 נשמעה בכל פינות בית הכנסת.
היה המחזה חוזר על עצמו, בכל פעם שהגאון היה שומע את  בכל שנהכך, 

הפסוק "הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים". איש מהמתפללים לא הרהיב 
 עוז בנפשו לשאול את הרב לפשר הדבר.

צ"ל, שניצל את שעת היתה זו עת רצון, סיפר הצדיק רבי אריה לוין ז
הכושר כדי לבקש מהרב ברלין לגלות לו מה טומנות בחובן אותן דמעות 

 שליש.

מששמע הרב את השאלה, נקשרה דמעה קלה בזווית עינו, והוא החל 
לספר: היה זה במוסקבה בעת ששימשתי בקודש בעיר זו. יהדות היתה 

תורה ומצוות בבחינת בל יראה ובל ימצא, ומלבד זקנים אחדים לא שמר איש 
 בפרהסיה.

יום אחד הוזמנתי להתייצב בפני פקיד רוסי בכיר, אשר חקר אותי חקירת 
שתי וערב על מעשי, מי הם האנשים שנימולו על ידי ולמי אני  מגיש שירותי 
דת. משראה שאיני פוצה פה ומסרב לספר לו דבר, קם, הילך סביב השולחן 

ות, אך וניגש אלי. בטוח הייתי בליבי שהוא עומד להכותני או לחוקרני בגס
אה אנוכי שהנך איש סוד. להפתעתי התקרב אלי החוקר ואמר לי בלחישה: "רו

בבוקר בוא לביתי, שם יהיה בני התינוק. ודאי תדע מה  8:00 מחר בשעה
לעשות עמו". או אז מסר לי את כתובת ביתו, ובספר פנים חמורות קרא 

 לפקיד, והורה לו להנפיק עבורי הזמנה לחקירה נוספת בשבוע הבא.

למחרת עם בוקר הגעתי לכתובת שניתנה לי, כשבאמתחתי חבויה סכין 
 המילה.

במקום המתינה בחרדה אם הקצין, סבתו של התינוק, יהודיה זקנה 
וצדקנית, ומסרה לי את הרך העולל בידים רועדות. לעיניה מלתי אותו 
בזריזות, ובצל הפחד ניקרה בליבי שאלה אחת: "מה ראה קצין כופר זה למול 

 בנו".את 

בשבוע שלאחר מכן הופעתי לחקירתי השניה. הקצין ערך חקירה צולבת 
למראית עין, ותוך כדי הפגישה אמר תודה לך, על שמלת את בני". מששמעתי 
את דבריו הרהבתי עוז ושאלתי: "הלא התנהגותך סותרת את היהדות הינך 

 לוחם בכל דבר שבקדושה, ואת בנך אתה מל?"

בקצרה: "בילדותי, אבי היה לומד תורה בבית, כדי הקצין לא היסס וענה לי 
שאני, בנו, אראה אותו עוסק בתורה ואספוג את האווירה הקדושה של לימוד 

 התורה.

משנולד בני הרהרתי רבות אם למולו. אולם, משצפה מולי דמות אבי 
העוסק בתורה, החלטתי כי לא אנעל את הדלת בפניו. אמנם אחנכו כפי 

למולו, כדי שאם יחליט לחזור לדרך של סבו לא תהא  שיטתי, אך רוצה אני
דרכו חסומה בפניו, ואף שהדבר כרוך בסכנה, החלטתי להסתכן מעט כאבי 

 המנוח".

"חז"ל אומרים", הוסיף רבי חיים ברלין וסיפר לרבי אריה לוין הנרגש, "כי 
היונה אינה מתרחקת מן הקן, אלא עד למקום שממנו תוכל לחזור אליו. בכל 

ששומע אני את הפסוק 'עיניך יונים' נזכר אני בכך שכנסת ישראל נמשלה פעם 
 ליונה.

גם אותו קצין ק.ג.ב. יש בו משהוא מעדינות אורחותיה של היונה ההומיה, 
ובנפשו פנימה כמה הוא אל אלוקיו, אף כי מעטה עב ומחוספס מכסה על 

קודת אור פנימית רגשותיו ומאוייו הנסתרים. זהו יחודנו כעם, זוהי גדולתנו. בנ



 

ה 

וחבויה זו מסתתרת מהות הנפש היהודית, שבסופו של דבר תחזור לכור 
 מחצבתה, גם לאחר דורות, ועל אף יסורים וגלגולים רבים.

זכה אותו סב זקן, והתורה שלמד ליד בנו הפעוט, שהפך לימים לקצין 
 ק.ג.ב. קשוח ומנוכר, ריככה את לב האבן ששכן בקרבו, שלא ירחיק את נכדו

  מקרב עם ישראל".

 
 קשיות העורף

הסבא מסלבודקה זצ"ל עמד על נקודה מרעישה. כשחטאו בעגל, "עלובה 
, עשו להם עגל כלה שסורחת מחופתה" "סרו מהר מן הדרך אשר צויתם

מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלקיך אשר העלוך מארץ מצרים" 
 -(שמים לב, ח), נורא 

מדוע ביקש ה' להשמידם? לא בעוון העגל, לא בפשע העבודה הזרה, אלא 
מה: "ויאמר ה' אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא, ועתה 

 י)!-ם" (שמות לב, טהניחה לו ויחר אפי בהם ואכל

 על מה, על קשיות העורף!

המעשה עצמו, ככל שנורא הוא, מעשה בודד הוא. הנורא ההיא המידה 
המושרשת. ומה היא? כתב הספורנו: "והנה עם קשה ערף הוא", גיד ברזל 
ערפם ולא יפנו לשמוע דברי שום מורה צדק, באופן שאין תקוה שישובו 

ין להם תקנה: "הניחה לי, ויחר אפי בהם, בתשובה. ואם אין תקוה שישובו, א
 ואכלם"!

ובהמשך: "ויחל משה את פני ה' אלקיו ויאמר, למה ה' יחרה אפך בעמך 
אשר הוצאת מארץ מצרים" (שמות לב, יא). ואמרו במדרש (שמות רבה מג, 
ז): מה ראה להזכיר כאן יציאת מצרים, אלא אמר משה: רבון העולם, מהיכן 

שהיו כולם עבודי טלאים. ולמדו מהם בניך, ואף הם הוצאת אותם, ממצרים 
עשו העגל. לפיכך אמר: "אשר הוצאת מארץ מצרים", דע מהיכן הוצאת אותם 

- 
והראב"ע (שמות לב, ט) הזכיר, שבמצרים היו ישראל עובדי עבודה זרה, 
ככתוב: "ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו. 

ו לשמע אלי, איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי וימרו בי ולא אב
מצרים לא עזבו, ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים" 

 ח).-(יחזקאל כ, ז

נזכיר, שכעבור תשע מכות, על סף הגאולה, עוד הוצרכו לומר להם: 
 )!"משכו ידיהם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצוה" (רש"י שמות יב, ו

 ועל כגון זה נקונן: אוי להם, שנעשה סנגורם קטגורם!

אמת, במצרים שקעו במ"ט שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא העיד בהם 
שלא עבדו עבודה זרה אלא מתוך שעבוד וטרוף הדעת, בשוגג ובאונס (ילקוט 

 -שמעוני שמות יד), ולמדו מהמצרים, וזו המלצת זכות 

 -ולמדו מהמצרים, וזו המלצת זכות  ובאונס (ילקוט שמעוני שמות יד),

 אבל אי היכולת להתנתק, קשיות העורף, היא המעוררת הקפדה!
רא יקועבר, מכאן ולהלאה נתחיל מחדש" ( אי היכולת לומר: "מה שעבר

 רבה ל, ז)!

ואם אמרו (סנהדרין קב ע"א) שאין לך כל פורענות ופורענות שבאה 
הם י"וביום פקדי ופקדתי עללעולם שאין בה מעונש חטא העגל, שנאמר: 

חטאתם" (שמות לב, לד), ובידענו שאין הקדוש ברוך הוא פוקד עון אבות על 
בנים אלא כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם (סנהדרין כז ע"ב), הרי 
שמקננת גם בנו מדה זו של קשיות עורף, אי יכולת לשפר דרך גם כשיודיעם 

 שדרכנו שגויה!
על בעל חיים ידוע, הבונה. בונה הוא סכרים בספר "דברי שמואל" מסופר 

בנהרות, וחי בנבכיהם. חמרי הגלם, זרדים וענפים שהוא מקושש בחורשות 
ידים חומרים אותה. אך כיצד ישעל גדות הנהרות. פרותו של הבונה יקרה והצ

. יו. התחקו אחר אורחותיו, ומצאו עצהיוכלו לצודו, והוא מסתתר במחילות
ל הגדה לקטום ענפים נוספים, לחזק בדקי הסכר מפעם לפעם מגיח הוא א
ידים, סורקים את סביבות הסכר, מחפשים בקרקע יולעבודתו. מה עושים הצ

הלחה עקבות רגליו. אם מצאו שהלך לחורשה חורפים וטומנים מלכודת 
בתנאי צעדיו. מסתמכים על טבעו של הבונה לחזור באותו מסלול, כדי שלא 

וממשיכים בדרכם, למצוא עקבות נוספים לטעות. מציבים את המלכודת 
 ולטמון עוד מלכודות.

, הבונה אסף את הזרדים, ושב עמם אל הסכר. פוסע על עקבות צעדיו
הוא מה היא, ומה פעולתה, בוכה, ונכנס  ולפתע סומר שערו: מלכודת! יודע

 לתוכה...

 שאלו כל חולה סוכרת המושיט ידו לעוגה, בוכה, ובולס.
שהחליט שבסדר הזה ילמד ברציפות, ופותח בשיחה, שאלו כל בן ישיבה 

 שמחר יקום לתפילה.
סבלתי מכאב גב, לא עליכם. המליצו על רופא מומחה בפתח   -ואספר 

תקוה. נסעתי, והתפתחה שיחה. סיפר שאת התמחותו עשה אצל מומחה 
נודע ביוהנסבורג, בדרום אפריקה. רופא דגול, גוי, חובב תנ"ך. כשגמלה בו 
החלטה לעלות לארץ ישראל, בא להפרד ממורו. שמח הלה לשמוח על 

זה המקום! שם תהיה לך פרנסה  -ארץ היהודים  החלטתו: "זה רעיון טוב.
 בשפע!"

גם הוא חשב שהרעיון טוב, אבל מדוע סבור הפרופסור שבארץ הקודש 
 מובטחת לו פרנסה בשפע?

"אה", הסביר הפרופסור, "משום שבתנ"ך כתוב שהיהודים הם קשי עורף. 
 פרושו של דבר שהצואר שלהם תפוס, והם יעמדו בתור כדי לשחרר אותו!"

 וא סיפר לי זאת, וחייך: השגה של גוי במושג "קשיות עורף".ה
נעניתי ואמרתי: "אותי זה לא מצחיק, הטעות שלו היתה אחת: את הצואר 

   התפוס שלנו לא אחרים ישחררו. זה תלוי רק בנו עצמנו"...
 (והגדת)

 
 (ל, טו)העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל 

ידוע מה שפירשו המפרשים, שהעשיר לא ירבה בממונו כ"כ למצוה עד 
שלא ישאר לזולתו להשתתף בה, והדל לא ימעיט בטענה שאין לו, כי המצוה 

ולא רק הפרט, ולכן כל אחד  -צריכה להתחלק בין כולם, כדי שיזכו בה הכלל 
 ואחד צריך להשתתף בה כפי יכולתו.

המצוה ואינו מניח מקום לזולתו  ואם חלילה העשיר חוטף לעצמו את כל
אזי טורפין לו את מצוותיו על פניו, וכמו שנראה במעשה שהיה  -להתגדר בו 

 עם רבינו ר' יהונתן איבשיץ זצ"ל.
נדוניא של  -שהיה נגיד  -בעת נישואיו של ר' יהונתן, הבטיח לו חותנו 

כך שלושת אלפי זהובים, כדי שיוכל לשבת באהלה של תורה ללא מפריעים. 
ישב לו ר' יהונתן על התורה ועל העבודה יומם ולילה עם החברותא שלו, 

 בקדושה ובטהרה.

הטומאה אינה סובלתו, ותיכף  -אכן כידוע, בעת שהקדושה מתפשטת 
היא באה ללחום כנגדה, וגם כאן: קדושתו וטהרתו של ר' יהונתן אשר השפיעו 

החליטו להקים "בית על כל סביבתו הפריעו לכח הטומאה, ונסתובב העניין ש
 תיפלה" בדוקא על יד בית מדרשו של ר' יהונתן.

החלטה זו כמובן הרעישה את ליבות כל המתפללים והלומדים שם 
בביהמ"ד, אולם היה אחד שלא היה יכול להתאפק. היה זה החברותא של ר' 

 -יהונתן, אשר ראה עד כמה מפריע הדבר לר' יהונתן, ולפיכך לבש קנות, קם 
עלה לגג "בית התיפלה", וניתץ  -ה: בחצות הלילה, בחסות העלטה ועשה מעש

 את הצלם שניצב שם.
הגויים ידעו שחמתם של היהודים עלתה למעלה ראש,  -אך דא עקא 

והבינו שבמוקדם או במאוחר יקום אי מי ויעשה מעשה, ואשר לכן החביאו 
וניתץ  שומרים ב"בית התיפלה", וכאשר עלה החברותא של ר' יהונתן אל הגג

 ונעלם. -מיד נתפס בידי השומרים  -את הצלם 

כמובן שכל הקהילה היהודית החלה מיד לחפש אחריו, אך הם העלו חרס 
 בידם, ולא מצאו אפילו רצה חוט שיוכל ללמד היכן הוא הוחבא.

כך נמשכו החיפושים, עד שבאחד הימים בא שומר "בית התיפלה" לאחד 
יתם, איך שתפסו את אותו יהודי בעת מפרנסי הקהל וסיפר לו דברים כהוו

שעלה אל הגג ושבר את הצלם, ואף סיים ואמר שכבר נשפט הוא על ידי 
 ונידון לשריפה. -הכמורה 

השומע הוסיף וסיפר, שהיהודי נמצא במקום סתר בתוך "בית התפילה", 
וכי הוא יודע היכן הוא, ולפיכך הצעה בפיו: הוא מסכים להבריחו ממקום 

אך תמורת זאת הוא דורש שלושת אלפי זהובים, אפילו  -ופש מסתורו אל הח
 לא זהוב אחד פחות!!!

נרתעו מעט, אבל מה לא עושים כדי  -אנשי הקהילה ששמעו את הסכום 
לפדות יהודי מבין הגויים? ובפרט שמדובר בת"ח, וידוע שנגמר דינו לשריפה!! 

 מיד יצאו היהודים לאסוף תרומות בכדי לשחררו.

חשש פן יועבר חבירו ממקומו קודם  -מועה לרבי יהונתן כשהגיעה הש
 שיאסף הסכום הגדול, או שיוציאו אותו להורג בינתיים, ולפיכך נכנס אל ביתו, 

לקח את כל הנדוניא שהיתה לו בסכום של שלושת אלפי זהובים, הלך 
 ואכן השומר הבריח את היהודי למקום מבטחים. -לשומר ומסר לו את הכסף 

לא ידע איש מהנעשה, המתרימים  -נעשה בחשאיות גדולה  מכיון שהדבר
המשיכו במלאכתם, אך כאשר באו אל ר' יהונתן לתת בידו את סכום הכסף 

אמר להם ר' יהונתן: כבר אין צרוך, אני בעצמי נתתי את כל  -שהצליחו לאסוף 
 הכס, השבוי כבר נפדה ושוחרר, ואין צורך בכסף שנאסף.

ן נתן את כל הסכום, טענו כלפיו שיקח מששמעו הגבאים שר' יהונת
לכה"פ את מה שהם כבר אספו עד עתה, אעפ"י שאין זה אלא חלק קטן 

חפצים לקחת חלק במצוה הגדולה  -בני הקהילה  -מהסכום, באמרם: "גם אנו 
של פדיון שבוים!!". אך ר' יהונתן השיב שהוא כבר נתן מה שנתן, ואין הוא 

 רוצה לקחת ממון אחרים.

הגבאים יצאו את ביתו בעצב על כך שלא זכו הם והתורמים להשתתף 
במצוה רבה זו של פדיון שבויים, ובפרט כאשר היה מדובר בשבוי ת"ח גדול 

 מה הם יכולים לעשות? -כזה, אך אם הרב פסק כפי שפסק 

עבר זמן מה, ור' יהונתן מתחיל לחשוב מה יקרה כאשר אשתו תגלה שהוא 
מצוות פדיון שבויים... הלא ודאי תקצוף היא עד מאד, נתן את כל הנדוניא ל

 והוא לא יוכל לרצותה, שכן אין מרצים לאדם בשעת כעסו!



 

 ו 

מן  -מה עשה? עמד והחליט שיסע מביתו לכמה ימים, כדי שעד שיחזור 
 -כשישוב  -הסתם תגלה אשתו את חסרון הכסף, וכבר תספיק להירגע, ואז 

תה של מצות פדיון שבויים, ואת הסיבות יוכל לרצותה ולהסביר לה את חשיבו
שמחמתן החליט לתת את כל הסכום ולא להמתין עד שיאספו התרומות מכל 

 בני העיר.

בינתיים התגלה דבר הבריחה, הכמרים גילו שהנידון למוות נמלט, עד 
מהרה הגיעו למסקנה שבודאי ידו של השומר במעל והוא זה שהבריח את 

ב זעמם החליטו אנשי הכמורה לעשות לשומר היהודי אל מחוץ לכלאו, וברו
 את מה שזממו לעשות ליהודי.

החליט  -השומר, שהבין שטבעת החנק הולכת ומתהדקת סביב צוארו 
שעליו למהר ולברוח מהר ככל האפשר, אך מכיון שהיה שומר וותיק בכנסיה 
במשך עשרות שנים, והספיק במרוצת הזמן לגנוב הרבה כסף ויהלומים 

לא ידע מה יעשה עתה בכל רכושו הרב... הרי לא  -התיפלה"  מרכוש "בית
 יכול לסחוב עמו את כל רכושו...

ושלשת אלפי  -בצר לו הלך ולקח את כל רכושו, כסף זהב ויהלומים 
הזהובים שקיבל זה עתה בכלל, הכניסו לחבית אחת, נכנס לביתו של ר' יהונתן, 

 ושאל את אשתו: איפה האיש?

יהיה בבית כמה ימים, ולכן בלית ברירה, מכיון האשה ענתה שהוא לא 
עמד וסיפר לה כל מה שקרה, ושעליו  -שפחד השומר להשתהות אף לרגע 

למהר עתה ולהימלט על נפשו, ואמר: "איני מוכן בשום אופן להשאיר את 
רכושי זה לכמרים שרוצים להרוג אותי!! לא ולא!! לא אשאיר להם מאומה 

 מכל זה!!"

להרעיף שבחים על ראשו של ר' יהונתן, והמשיך: "גיליתי וכאן התחיל הוא 
המוכן לתת מכספו שלושת אלפי זהובים בשביל להציל את  -יהודי אציל כזה 

אני מחזיר לכם  -חבירו!! אני בטוח שהוא אדם ישר ונאמן, ולפיכך: דבר ראשון 
אני מפקיד  -במתנה את שלושת אלפי הזהובים שנתן לי בעלך, ומלבד זאת 

בודאי  -ם את כל שאר רכושי שנמצא בחבית הזו, והיה אם אחזור בשלום בידכ
אזי מעדיף אני שיישאר כל  -יחזיר לי בעלך הצדיק את כל הסכום, ואם לא 

 הכסף אצל אדם כמותו, אשר לבטח יידע לעשות בכסף דברים טובים!!"
כך קרה שהאוצר הגדול נותר בביתו של ר' יהונתן, ואילו שומר "בית 

" יצא לדרכו, וברח הרחק מהכנסיה. אכן לאחר זמן מה הגיעה התיפלה
השמועה שהכמרים שלחו אחריו שליחים להשיגו, אלה רדפו אחריו 

 ותפסוהו, ותיכף ומיד הטביעוהו בנהר.

עתה כבר ממילא ידעה אשתו של ר' יהונתן את כל סיפור המעשה, והבינה 
גדול, באשר שהקב"ה שילם להם על המעשה הטוב והנאצל שעשה בעלה ה

אלא אף זכו לעושר שהוא עשרות מונים רב  -לא זו בלבד שכספם הושב להם 
 יותר ממה שהיה להם קודם.

 -היא כמובן התמלאה ששון ושמחה, וחכתה בציפיה דרוכה שר' יהונתן 
יחזור, בכדי שתוכל לבשרו את הבשורה  -אשר לא ידע מאומה מהנעשה 

 הגדולה.

חזרה אל ביתו, ומשהגיע סמוך לביתו הוגיע  בינתיים ר' יהונתן יצא לדרכו
את מחשבתו: מה יאמר לאשתו? כיצד יגלה ויספר לה מה קרה עם שלושת 

יוצאת אשתו לקראתו,  -אלפי הזהובים? וכך כשהוא הולך תפוס במחשבותיו 
שמחה וצוהלת, וקוראת לעומתו: "אני כבר יודעת הכל! הקב"ה כבר גמל לנו 

פרה לו את כל הסיפור, כשהיא בטוחה שבודאי בכפל כפלים!", כך עמדה וס
 ישמח גם הוא על הטובה שבאה להם מן השמים.

פרץ בבכי אז!! הוא בוכה  -אבל לא כך היה. מששמע ר' יהונתן את דבריה 
והאשה עומדת ותמהה: "למה זה תבכה? הלא הרבש"ע כבר שילם לנו  -ומילל 

 שכר גדול עבור המצוה!"

דוקא מפני כך אני בוכה!! מכך שרואה אני ענה לה ר' יהונתן ואמר: "
מבין אני שמשליכים לי את המצוה בפנים!!  -שמיהרו לשלם לנו על המצוה 

היו מניחים לי אותה לעולם הבא, שכן  -אילו היו מרוצים בשמים ממצוה זו 
ידוע שאין מתן שכרן של מצוות בעולם הזה!! רק מצוה שאינה נרצית 

 ים לו לאדם: קח לך!".משתלמת בעוה"ז, כביכול אומר

רבי יהונתן עמד ובכה ללא הפוגה בלא שהיה מסוגל להירגע, עד שהחליט 
ואחרי כן לעשות שאלת חלום, ולבקש לדעת על  -לצום שלושה ימים רצופים 

 מה ולמה לא רוצים את המצוה שלו.

ואכן כך עשה, ומן השמים השיבו לו: "אמנם כן, צדקת בבכייך, לא חפצו 
ך! והכל מפני שלא זיכית גם את הגבאים ואת שאר הציבור, בשמים במצוות

 -ולא איפשרת להם ליטול חלק במצוה הזו!! רצית את כל המצוה לבד 
 בבקשה, קח לך!!".

הנה כל בעל ונפש יבין וירגיש כי הסיפור הזה הוא נורא, להתבונן עד כמה 
את צריך האדם להיזהר ולדעת שהמצוה אינה רק שלו, אלא צריך הוא לשתף

        כל מי שיכול, ורק בכך תהיה זכותו שלמה ונרצית!!
 (לב שלום) 

 בדרך הדרוש  
 נפשו כפר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא כי

 (ל, יב)  :אתם בפקד נגף בהם יהיה ולא אתם בפקד לה'

 תמנם אל שכתב ל"ז י"פירש על כאן' ארי בפני הקשה
, השקלים את ותמנה השקל מחצית אחד כל יתנו אלא לגלגולת

 המונין דרך - הפקודים על העובר כל י"פירש בסמוך ואילו
, השבט תחת יעבור אשר כל וכן, זה אחר זה הנמנין את מעבירין

 דהאנשים אלו מדבריו משמע. מונה ידי על הצאן תעבורנה וכן
 דהכי' ותי. בעצמם מרון כבני העברה י"ע זה אחר זה נמנין

 את ותמנה, השקל מחצית אחד כל יתנו דבתחילה, פירושו
 במנין שולט הנגף כי לגלגולת בתחילה תמנם ואל, השקלים
 יתנו לא פן מחשש אמנם, תחילה השקל מחצית בלאהגלגולת

 העובר כל כ"אח ל"לכך א, עין וצרי רשעים יהיו כי, שקליהם כולם
 מי תדע בזאת ל"ר, נפשותיכם על לכפר' וגו יתן' וגו הפקודים על
 לגלגלותם ותמנם הפקודים על תעבירם כ"דאח נתן לא ומי נתן

, נפשו על לכפר לו יהיה השקל מחצית נתן שכבר מי ואז, שנית
, לגלגולת שנית עכשיו שנמנה פ"דאע, הנגף שוב בו ישלוט שלא
 בו ישלוט אזי, השקל מחצית נתן שלא מי אבל. כלל לויזיקלא

 מורא ומכח, תחילה נפשו בעד כיפר ולא לגלגולת נמנה כי הנגף
 מנין להם יזיק שלא כדי תחילה השקל מחצית יתנו כולם בודאי זו

 (בא ישועה ונחמה) .כ"שאח הגלגולת

 לדורותם השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו
 ימים ששת כי לעלם הוא אות ישראל בני ובין ביני, עולם ברית
 שם( וינפש שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים את' ה עשה
 ברית כתיב הראשון בהפסוק מדוע לדקדק ויש), יז - טז. לא

 דבר הלא, ו"וי חסר לעלם כתיב השני ובפסוק, ו"וי מלא עולם
) ב"ע ט"ס דף( שבת' במס דאיתא מה פי על לבאר ויש, הוא
 מונה שבת אימתי יודע ואינו במדבר או בדרך מהלך היה ה"אר

 אחד יום משמר אומר א"בר חייא, אחד יום ומשמר ימים ששה
 כברייתו סבר מר דפליגי בגמרא שם ואמרינן, ימים ששה ומונה
 שנברא[ הראשון כאדם סבר ומר] תחלה נמנו חול ימי[ עולם של

 ה"כר ל"קיי אנן והנה] היה שבת למנינו הראשון ויום שבת בערב
 לנו רמזה דכאן לומר ויש, אחד יום ומשמר ימים ששה דמונה
 ו"וי חסר לעלם התורה כתבה הכי דמשום, הזה הדין ק"התוה
 ל"חז שדרשו כמו[ העלמה לשון לעלם כוונתו לעולם דהאי לרמז

 ל"ר. ו"וי חסר לעלם שמי זה גבי) א"ע' נ דף( פסחים במסכת
 נעלם אם היינו] לבטלה שמים שם להזכיר דאסור, העלימהו

' ה עשה ימים ששת זה בכל, במדבר כשהולך השבת יום ממנו
 ה"ר כדעת והוא. וינפש שבת השביעי וביום ז"ואח, בתחלה' וגו

       .עולם של כברייתו

 הגר"א) –(קול אליהו 

 

 ברדתו משה ביד העדת לחת ושני סיני מהר משה ברדת ויהי
כט) (לד,  אתו בדברו פניו עור קרן כי ידע לא ומשה ההר מן

 שנשתייר ממה הוד לקרני משה זכה מהיכן רבה במדרש
 ויש. שם עיין' וכו משה של ראשו בציצית וקנחה בקולמוס
 דיו שנשתייר ה"הקב אצל לומר סובלת הדעת היאך להקשות

 התורה לכתיבת יספיק דיו כמה מתחלה ידע לא וכי בהקולמוס
 בדברי קשה ועוד. תימה דבר והוא מהצורך יותר שלקח עד כולה

 היה הקושיא הא הדיו ידי על ומתרץ זכה מהיכן דהקשה המדרש
 במדרש דאיתא מה פי על לפרש ויש. זאת לו בא זכות מאיזה
 תצוה בפרשת שמו נמחה מספרך נא מחני משה שאמר בשעה
 בהיות והנה'. וכו תצוה ואתה בלשון אם כי שמו נזכר שלא

 הקולמוס בתוך והיה מראשיתו דבר של אחריתו יודע ה"שהקב
 חל נא מחני משה כשאמר אך כולו התורה כל כתיבת לצורך דיו

 שהיה דיו דאותו נמצא תצוה בפרשת שמו נזכר ולא עונשו עליו
 ממה לומר שייך ושפיר בהקולמוס נשאר הוא משה לכתוב ראוי

 מסר שמשה ה"הקב שראה בעבור והנה. בקולמוס שנשתייר
 הקולמוס שקינח לו נתפרע זכות אותו ישראל כלל על נפשו

 על נפשו שמסר על הוד לקרני זכה זה ובעבור ראשו בציצית
 השלום עליו רבינו למשה ליה דהוה דידוע יאמר או. ישראל
 דיו השיעור נשתייר כן אם ד"יו בלא ענו וכתב מאד עניו לכתוב
 (חנוכת התורה)    :ד"יו לכתוב

 

 ו"הייהושע רובינשטיין החשוב  הבחורהחתן לזכות 

 ו"הייודא דוד ח ר' "הנכבד הרדגול הנגיד בן ידידינו ה
 א פארקי בבאר"אב

 מ"לכבוד שמחת נישואיו בשעטו
 ו"ר' יוסף חיים משה זיכערמאן היח "בת הרהג "עב

 :מקרב לבהמאחל 
 אתאק.  –יעקובוביץ  .צ .ב

ל"מועורך ו



 

 ~1 ~  

 ליקוטים נפלאים
 כי תשאפרשת 

 

 להצלחת ישראל ניסן בן שושנה הי"ו

 לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא כי"
 ) יב, ל" (נפשו פרוכ איש ונתנו

 צריך ישראל בני ראש הנקרא לישראל מנהיג למנות כשתבואו
 נפשו ולמסור נפש ככופר עצמו את לתת שמוכן אחד למנות

 . ישראל כלל בעד
 )הק' אלשיךה(
  

 ) יב, ל( נגף" בהם יהיה ולא...  "ונתנו

 אנשים אותם על זה פסוק ממליץ" חיים תפוחי" בספר
 טוב לא דבר איזה קורה וחלילה כשחס רק צדקה שנותנים

 בפקוד נגף בהם יהיה ולא" הפסוק אומר זה ועל. בסביבתם
 .נגף שיש בשעה רק צדקה יתנו שלא", אותם

 

 מחצית הפקודים על העובר כל יתנו "זה
 ) יג, ל( השקל"

" המגפה רצַ עָ וּתֵ החיים ובין המתים בין ויעמוד: "שכתוב זהו
 זכרון בעל מסביר פליאה המדרש דברי את) פליאה מדרש(

 בין, באמצע היא" מחצית" תיבת של' צ האות: זו בדרך ישראל
 לכן. צדקה על מרמזת' צ והאות'. ת' מ אותיות ובין' י' ח אותיות

 שמרמזת' (צ האות היינו", ויעמוד: "שכתוב זהו: המדרש אמר
 ובין' ת' מ אותיות בין היינו", החיים ובין המתים בין) "צדקה על

 ייתן םא –" המגפה ותעצר", "מחצית" תיבת של' י' ח אותיות
 ."תוממו תציל וצדקה: "שנאמר כמו, ממיתה ינצל צדקה

 משה) (ויקהל
 

 ) יג, ל(" הפקודים על העובר כל יתנו זה"

 מחצית ומשקלה אש של מטבע כמין למשה ה"הקב הראה
 )רש"י(. יתנו כזה לו ואמר השקל

 שבא השקל במחצית נתקשה רבינו שמשה ס"החת מפרש 
 - מטבע באותה כולם ישראל כל יתכפרו ואיך, י"בנ על לכפר

 הראה ?שווה כפרה לכולם העם פשוטי כמו הגדולים הצדיקים
 ,שווים כולם בנתינה שאמנם לו לרמוז אש של מטבע ה"הקב לו

 באש אבל, השקל ממחצית ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר
 א"וכ חלוקים הם בזה הבאתה ואופן הנתינה בזמן ההתלהבות

 . נפשו לכפרת יתנה
 

 ) טו, ל" (ירבה לא העשיר"
 ,ל"זצ ברסטיצקי צבי ישראל הרב כותב" מרבי שמעתי" בספר

 עינו, העשיר: ל"זצ ליטווסקי שלום אליעזר רבי מפי ששמע
 כתוב לפיכך, הונו את להרבות שרוצה מפני, צדקה בנתינת רעה

 את ירבה לא, מלתת שימנע בזה, כלומר". ירבה לא" בפסוק
 לו יחסר לצדקה שנותן שבזה דואג, הדל ולעומתו. הונו

 ה"הקב אלא" ימעיט לא הדל" התורה אומרת ולכן לפרנסתו
 .לצדקה נותן שהוא מהמ כפליים לו ישלם

 

 (ל, כא)  "...ורגליהם ידיהם "ורחצו
 ידיים בנטילת הזהיר... תםורולד ולזרעו לו עולם חק להם והיתה

 גם אלא, בלבד הוא ולא. )סב שבת( ופרנסה בעושר מתברך
 להם והיתה - ידיהם ורחצו: וזהו. עולם לדורות זרעו וזרע זרעו

 . פרנסה -" חוק לחם" מלשון חק. ולזרעו לו עולם חק
 נעימה) (אמירה

 

 (ל, לד)  "..."וחלבנה
 הקטורת סממני בין הכתוב ומנאה רע שריחו בושם - וחלבנה
 תעניותינו באגודת עמנו לצרף בעיניו יקל שלא ללמדנו

 בעל. )י"רש( עמנו נמנין שיהיו ישראל פושעי את ותפילותינו
 אנשים בבחירת דומא ומקפיד מדקדק היה א"זיע הפלאהה

 גם מצרפים אין למה, אחד משכיל פעם אותו שאל. שלו למניין
: הפלאה בעל לו השיב. כאן י"רש דברי את והביא למניין אותו

 במניין באה לא והחלבנה, סממנים א"י אמנם היו בקטורת
 .עשרה

 

 (לא, יג) " רוותשמ שבתותי את אך"

 מורה בכך. רבים בלשון מובאת שבת שמירת על זו אזהרה
 אלא; השבת את תשמור שאתה, בכך די לא: אדם לכל התורה

 השבת שאם. סביבתך על גם זה בעניין ולהשפיע לפעול עליך
 שבתוך השבת בקדושת פוגם הדבר, ביתך בקרבת מתחללת

  ...ביתך
 (חפץ חיים) 

 

 מלאכה בה העושה כל כי יומת מות מחלליה"
 ) יד, לא" (ונכרתה

 הוא דין והלא למיתה שבתות מחללי דנים למה קשה לכאורה
 ישראל שנפש משמע ומזה שבת דוחה נפש שפיקוח בשבת

 מחלל מישראל אדם כאשר באמת אבל? השבת מן למעלה
 קטילא גברא הוא וממילא השורש מן נפשו נכרתת ו"ח שבת
 מות מחלליה" תורה שאמרה וזהו, חייו לכל ערך ואין, בלבד
 בר כי ,כבר נפש שאינו כיון ,נפש פיקוח בגדר כבר אינו כי" יומת

 והריהו" ונכרתה מלאכה בה העושה כל כי" משום, הוא קטלא
 . כאינו

 )ע"זי ממעזיבוז ברוך' ר ק"הרה(
  

 את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו"
 ) טז, לא" (השבת

 חיות לו נותן זה דבר כהלכתה שבת שומר מישראל אדם אם
 וממילא ,השבוע ימות בשאר ת"השי את לעבוד שיוכל וכח

. השבת לקדושת להגיע יותר לו נקל כבר הבאה שבת כשמגיע
 להם יעזור וזה, השבת את ישראל בני ושמרו הכתוב שאמר וזה

 . הבאה השבת את לעשות
 ) לוי קדושת(
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 את לעשות השבת את ישראל בני "ושמרו
 (לא, טז)  "...תםורולד השבת

". השבת את לעשות" תיבות בפירוש עמדו כבר המפרשים
 שהעולם) ג, ב בראשית' (הק ח"האוה ידבר י"עפ לפרש ונראה

 העולם נתקיים שבת שמירת י"וע, ימים לששה אלא נברא לא
 כל העולם המקיים הוא שהשבת להיות, "נוספים ימים ששה
 ויחייהו אחרת שבת אויב ימים ששת עבור ואחר, ימים ששה

 בעולם השבת מציאות כי... אחרים ימים ששת עוד ויקיימהו
 וזהו. ש"עיי...", שבת אין שבת מקיימים אין אם כי... קיומו הוא

, השבת שמירת ידי ועל" השבת את ישראל בני ושמרו: "שאמר
 העולם את מקיימים בכך כי", השבת את לעשות: "זוכים

 – לעולם וכן, אחרת לשבת וזוכים נוספים ימים לששה
 'הית ולא העולם יחרב השבת שמירת לא אם כי", תםורולד"

 . ו"ח שבת עוד
 קוידינוב) , שלום (דברי

 

 ) י, לב" (לי הניחה ועתה"

 שכתב מה פי על מפרש' ג חלק אותיות" הגרשוני ילקוט" בספר
 רבינו משה התנצל העגל את אבותינו שעשו שבשעה י"רש

 כיאנ: אומר שאתה חשבו הם כי", ציווית לי" ואמר ה"הקב לפני
 לו אמר, ציווית לי שרק חשבו הם אז. לך יהיה לא, אלוקיך' ה

 ".ציווית לי" טענת את בצד תניח. "לי" -" הניחה" ועתה, ה"הקב
  

 מארץ הוצאת אשר בעמך אפך יחרה' ה למה"
 ) יא, לב" (מצרים

 לפני זכות והליץ רבינו משה אמר כך, הקדוש האלשיך מסביר
 הבט, מצרים מארץ עכשיו הוצאת אשר עמך זה הלא: ה"הקב

 והגילולים הזוהמה ממקור הלא? עתה זה רק באו מהיכן וראה
 ?עליהם תלין כי לך ומה, הארץ מערוות, יוצאים המה

 

 " (לב, טו)...תוהעד לחת "ושני
 ).י"רש( שוות שתיהן שהיו, כתיב לחת

 הן ככה העדות לוחות שני על כתובות שהיו הדברות עשרת
 הלוח ועל, למקום אדם שבין המצוות אחד לוח על: מתחלקות

 שתיהן שהיו: "י"רש כוונת וזו. לחברו אדם שבין המצוות השני
 אפשר ואי כאחד שתיהן נתנן התורה שנותן, כלומר", שוות

 בקיום רק יוצאים אין. זו על זו לבכר ואין, מזו זו להפרידן
 אדם שבין המצוות לקיים בלי למקום אדם שבין המצוות

 . להיפך וכן, לחברו
 אהרן) (נזר

 

 " (לב, יז)...במחנה מלחמה "קול
 העגל על הסכימו הכל לא כי, ולומר זכות ללמד ביקש יהושע
 אמר ומשה. ונגד בעד מתקוטטים, במחנה מלחמה קול ונשמע

 תרועת קול שומעים היו מלחמה היתה לו כי, הוא כן לא כי, לו
 נשמע לא וכאן, המנוצחים החלשים קול או המנצחים הגיבורים

, כללית הסכמה, ענות קול רק חלושה קול ולא גבורה קול לא
 . נשמעת
 מפורש) (מקרא

 

 " (לב, יח)...שומע אנכי ענות "קול
 ."אלוקיך' ה אנכי" את שמענים העינוי קול שומע אנכי
 )'יבוז'ממז ברוך' ר (רבי

 

 …העגל את וירא המחנה אל קרב כאשר ויהי"
 תחת אותם וישבר הלוחות את מידיו וישלך
 (לב, יט) " ההר

 העגל את בעיניו שראה עד משה שיברם שלא, מלמדך
: לו שאמר ה"בהקב מאמין משה היה שלא אפשר. והמחולות

 התנהגות( ארץ דרך משה הודיע אלא"! עמך שיחת כי רד לך"
 אסור, נאמן יחידי מן שומע אדם יהא אפילו: לישראל) רצויה
 . רואה אינו אם, פיו על דבר ולעשות עדותו לקבל

 

 כג) (לג,  יראו" לא ופני ריואח את "וראית
 אלאמשמעותם מובן לא מעשה בשעת בעולם המאורעות רוב

 אחרי אבל, פלא ודבר מטרה בלא וקשים רעים כדברים נראה
 או טוב דבר היה שזה שרואים הדברים מן יש מה זמן עבור

 שאמר מה וזה, בזה ההשגחה יד את ורואים ניכרת שמטרתו
 שיהא מה על בתחילה שתביט י"ע" ריואח את וראית" הכתוב

 לא ופני" אבל בזה העליונה ההשגחה יד להבין תשיג בסוף ניכר
 . להבין אפשר אי בתחילה דהיינו" יראו

 ) משה תורת(
 

 ) ח, לד" (ארצה ויקוד משה וימהר"

 משה שראה כיון, אלא. משה הרימ מדוע" יקר כלי"ה אומר
 בנים על אבות עוון פוקד. "דור ועוד דור ומוסיף הולך ה"שהקב

 עוד יוסיף פן מתיירא היה" רבעים ועל שלשים על, בנים בני ועל
 ..."וישתחו ארצה ויקוד משה וימהר, "כן על. דורות כמה

 

 המצות חג את לך תעשה לא מסכה "אלהי
 ) יח-יז, לד( תשמור"

 שונות חומרות המחמירים יש אלא? ביניהם הסמיכות ענין מה
 ןומכיו, ביתם בני על כעס לידי באים זה ידי ועל, הפסח בחג
 הפסוקים שני נכתבו לכן, זרה עבודה עובד כאילו הכועס שכל
 . מלכעוס עצמו את האדם שישמור ללמדנו יחד הללו
 יוסף) (נזר

 שבת גוט א
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 ו"ישראל ניסן בן שושנה הילהצלחת 

 ג) א, י"כי אות הוא ביני וביניכם" (ל
) ערך פעם ביקור 1916-1830ף (זיוהקיסר האוסטרי פרנץ 

ממלכתי בכמה מערי גליציה (המחוז הצפוני בממלכה 
, והגיע עם פמלייתו )הונגרית של הימים ההם-האוסטרו

ד "הקיר"ה" תלקראקא שבמערב גליציה, למחרת היום התע
(הקיסר ירום הודו) לבקר בבית הכנסת הגדול שבעיר. מה עשו 
כמה משונאי ישראל שבמקום? הלכו והסירו בשעות הלילה את 
תמונת הקיסר, שהייתה תלויה בקביעות בפרוזדור בית הכנסת; 

 הכנסת, לחשו לו-ובשעה שהאורח הנכבד נכנס בשערי בית
שונאי ישראל על אוזנו, שראשי הקהילה הם שציוו להסיר את 

הכנסת, כדי להפגין בכך את איבתם -תמונתו מתחומי בית
כרי. כששמע הקיסר דברי שטנה אלה, פנה אל רבי הנלשליט 

רבה של קראקא, שהיה גם ציר בבית  -שמעון סופר 
ואמר לו: כלום יש אמת בדבר,  -המחוקקים האוסטרי 

תלויה כאן ימים רבים, ורק הבוקר הורידו אותה  שתמונתי היתה
כצעד הפגנתי נגדי? רבי שמעון נדהם לרגע קט, כי רק עתה 
נודע לו על התעלול הגס של שונאי ישראל שבמקום; אך לא 
איבד את עשתונותיו ומיד השיב לקיסר האורח: אמת הדבר, 
שתמונת הוד מלכותו תלויה כאן בקביעות, והיום הזה הסירו 

לקראת הביקור הקיסרי; ויש טעם לדבר: לפי חוקי אותה 
אמונתנו, נצטווינו להניח תפילין בכל יום כ"אות ברית" בינינו 

קודש אסורה עלינו הנחת תפילין, כי -שבתבלבין הבורא. אולם 
על השבת נאמר בתורתנו: "כי אות הוא ביני וביניכם" (ל"א, 

ינו, ולכן . ביום שבת הננו חשים את השכינה המרחפת מעל)י"ג
איננו זקוקים לאותות ולסמלים אחרים, שיקשרו אותנו עם ה 
יתברך. כיוצא בכך נהגנו באירוע החגיגי, שפקד אותנו היום 

ברית בין -הזה. כל הימים תלויה כאן תמונת הוד מלכותו כאות
הקיסר ירום הודו לקהילה היהודית שבעירנו, אולם היום, נוכח 

כבוד אם -תהא זו פחיתות תפילתנו,-הביקור המלכותי בבית
נביט בתמונת הקיסר הדוממת, שבשעה שאנו זוכים לראות 

  .את הוד מלכותו פנים אל פנים..
 (פרפראות לתורה) 

 

 "ושמרו בני ישראל את השבת" (לא, טז) 
מסופר על ה"חפץ חיים" זצ"ל, שכאשר קיבל פעם מכתב מעיר 

ץ מסוימת ובו בשרוהו שנוסדה שם חברת "משמרת שבת" פר
בבכי. משנשאל ה"חפץ חיים" לפשר בכייתו, והלא מן הראוי 
להרגיש סיפוק כשיהודים מתארגנים לשם הגנה על השבת? 
השיב הרב: כשתראו אדם עובר ליד בית, מעיף עינו עליו 

שלם באיבריו, מעצמכם תבינו כי  שבראוומשבח לבורא העולם 
ם: הבית הזה הוא בית נכים שבו מאושפזים אנשים בעלי מומי

קטעים, גדמים ועוורים. כך כאשר אנו רואים שנוסדה חברה 
ל"שמירה" על השבת, עלינו להסיק שהאנשים בעיר זו הנם 
בבחינת "בעלי מומים" ביחס לשבת, והרי זה בבחינת "בית 

 חולים" גדול למחללי שבת. ועל זה ראוי לבכות. 
 (נזר יוסף)

 

 "ושמרו בני ישראל את השבת..." (לא, טז) 
של ר' שלמה קלוגר, רבה של ברוד, במוצאי שבת כך  מנהגו

היה: מיד כשהיו נראים שלושה כוכבים בשמים היה מתפלל 
ערבית, ומבדיל. כששאלו אצלו מקורביו, הרי מצוה להוסיף 

משך עוד חצי שעה? אמר ימחול על הקודש, ומה אם השבת ת
להם ר' שלמה קלוגר: יש הרבה מחללי שבת בברוד ואין לי עצה 

דם. אולם מה לי להוסיף ולהביא שיחללו שבת בשעה שכבר כנג
 חול. 

 (עיטורי תורה)

 

   ידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך"ו"
 ז)  (לב,

ירד אם שחת העם, האם וצריך להבין להיכן ולאיזה מטרה 
בשביל לראות במפלתן ח"ו, כאשר היה אז חרון אף ה', ועוד 
צריך להבין מהו נתינת טעם הזה, "לך רד כי שחת עמך" וכי 

לקי קדם מן -בשביל ששחתו העם צריך הוא לירד ממעונה א
השמים, ואפשר לפרש העניין ע"פ משל למלך שגזר גזירה על 

דומה, והיה המלך יודע אחד מאנשיו למיתה או לעונש וכ
א האוהב ושיועצו המיוחד הוא אוהב של זה האיש, וכאשר יב

לפניו ויבקש ויתחנן על נפש הנידון, ודאי שיוכרח לישא את 
א היועץ וה שלא יבציופניו של אותו נידון לרוב אהבתו, ולכן 

לפניו ביום ההוא, בכדי שבתוך כך יתקיים העונש לנידון, ומה 
לא יוכל האוהב לעשות מאומה, וכן כאן שיהיה יהיה, וכבר 

שחפץ הקב"ה לחרוץ משפט קשה על ישראל, וידע שיועצו 
ד, וכאשר יהיה זה וואוהבו הוא משה רבינו הוא אוהב ישראל מא

בפניו של משה ודאי יבקש עליהם, והקב"ה ישא לו פנים מרוב 
אהבתו, ע"כ בגערה דיבר אליו בלשון קשה "לך רד" כלומר רד 

 איני חפץ שתהיה לפני בעת משפט הגזירה. ממחיצתי ש
 (באר מים חיים) 

 

 "לך רד כי שחת עמך" (לב, ז)
אמר רבי יצחק: מעשה באשה עירונית אחת, שהייתה לה 
שפחה כושית. ירדה השפחה למלאות מים מן המעיין, היא 
וחברתה. אמרה לחברתה: חברתי, למחר אדוני מגרש את 

ו ולוקח אותי לאשה. אמרה לה חברתה: למה? ענתה לה: אשת
. אמרה לה חברתה: )בשביל שידיה מפוחמות (שחורות כפחם

אי, שוטה שבעולם! ישמעו אוזנייך מה שפיך מדבר. ומה אם 
אשתו, שהיא חביבה עליו ביותר, את אומרת מפני שראה ידיה 

שכולך מפוחמת  –מפוחמות שעה אחת רצה לגרשה; את 
על אחת כמה וכמה! כך: לפי שאומות  –מעי אמך ושחורה מ

המירו כבודם  וז האומהעולם מקניטים לישראל ואומרים: 
בחטא העגל. אומרים להם ישראל: ומה אם אנו לשעה חטאנו, 

 על אחת כמה וכמה! –כך נתחייבנו; אתם 
 )פרשה א פסקה משיר השירים רבה (
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 "לוחות כתובים משני עבריהם" (לב, טו)
מדוע היו הלוחות כתובים משני עבריהם? סוחר נודע השכים 
פעם פתחו של רבי חיים אלעזר וקס, רבה של קאליש, ושטח 

קרא האיש בעיניים  –נו! ילפני בקשה מיוחדת במינה. מורנו ורב
נכסים; אך באחרונה -דומעות, הנני ידוע בציבור כאיש עתיר

הורע מצבי הכלכלי, וחרף עסקי המסועפים אני נמצא על סף 
רגל. שמא יורשה לי לעשות פעם אחת איזו אונאה -פשיטת

מחוכמת בעסקה חשובה, שאני עומד לגמור בימים הקרובים, 
! השיב לו הרב ההעשויה להעמידני מחדש על קרקע מוצק

נא מה שכתוב בפרשת "כי תשא" -פנים חמורות: קרא-רבסב
על הלוחות, שמשה הוריד לישראל. נאמר בהם: כתובים משני 

. דבר זה בא לרמז )עבריהם, מזה ומזה הם כתובים" (ל"ב, ט"ו
לך, שלאיזה צד שלא תהפוך את הלוחות, יתבלט עליהם מיד 

 … הצו האלוקי: "לא תגנוב!"
 (פרפראות לתורה)

 

 אני האדם וחי" (לג, כ)"כי לא יר
שאל אדריאנוס קיסר (שמשל ברומי בימי מרד בר כוכבא) 
לרבי יהושע בן חנניה: יש אדון לעולם? אמר לו רבי יהושע: וכי 
עולם של הפקר הוא? אמר לו אדריאנוס: ולמה אינו נגלה שתי 
פעמים בשנה, כדי שיראוהו הבריות ותהא אימתו עליהם? אמר 

ין העולם יכול לעמוד בזהרו המבריק, לו רבי יהושע: לפי שא
שנאמר: "כי לא יראני האדם וחי". אמר לו אדריאנוס: אם אינך 
מראה את פני ה' איני מאמינך. בצהריים העמידו רבי יהושע 

. אמר 'כנגד השמש ואמר לו: הסתכל בשמש ואתה רואה את ה
לו אדריאנוס: ומי יכול להסתכל בשמש? אמר לו יהושע: ולא 

ניך מה שפיך מדבר? ומה השמש, שהוא אחד מאלף ישמעו אוז
אלפים וריבוא רבבות משמשים (משרתים) שמשמשים לפניו 

אין כל בריה יכולה להסתכל בו; הקב"ה שזיוו מלא עולם, על  –
 .)אחת כמה וכמה! (כל שכן שאין יכולים להסתכל בו

  

 "ילך נא ה' בקרבנו כי עם קשה עורף הוא"
 (לד, ט)

 ךילתכן כי דווקא בשל קשיות עורפם יין, וכי ילכאורה צריך להב
ה' בקרבם? אלא, מסביר המגיד מדובנא על פי משל: רוכל אחד 

והכריז  ,עמד פעם ברחוב מהודר, בו מתגוררים אצילים ונסיכים
כפות ומזלגות של עץ. עמד כך כל  - בקולי קולות על מרכולתו

זר היום ולא זכה למכור אף כף אחת. בשעה מאוחרת בערב ח
לביתו נדכא ועצוב, באין פרוטה של פדיון בכיסו. פגש באחד 
מידידיו והתאונן לפניו על רוע מזלו. צחק הלה ואמר: שוטה 
שכמותך! ברחוב של נסיכים ואצילים המשתמשים רק בכלי 
כסף וזהב, עומד אתה למכור כפות על עץ, ועוד רוצה אתה 

ליח בפדיון? עמוד עם מרכולתך ברחוב הסנדלרים, שם תצ
למכור משהו. כיוצא בזה טען משה רבנו לפני ה' יתברך, לאחר 
שהוא הראה לו את "סחורתו" ומנה את מידותיו: רחום וחנון, 
ארך אפים, נושא עוון ופשע. אמר לו משה: וכי זקוקים למדות 

הללו בשמים, והלא מלאכים אינם חוטאים ואינם זקוקים 
עם סחורה זו של  – נא ה' בקרבנו" ךיללרחמים וחנינה? ולכן, "

 י"ג מידות, "כי עם קשה עורף הוא" ולו נחוצה סחורה כשכזאת.
 (מעש"ת)

 

בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני  וורא"
 משה" (לד, לה) 

כאשר פניו של אדם קורנים, הכוונה "מאיר פנים", יש לכך 
סגולה נפלאה ליצירת תחושה ואווירה טובה לכל הסובבים 

מאיר פנים לזולתו כך יאירו לו פנים בשמים.  אותו וכשם שאדם
לכן בין בני הזוג ישנו יצר הרע שנקרא כח ההרגל כאשר בן הזוג 
בא מעבודה לא מקבלים אותו בהארת פנים אלא אדרבה 
מתלוננים על הילדים או מבקשים עזרה במטלות הבית במקום 

כנס נלתת זמן להתאפס מיומו העמוס של עול הפרנסה הוא 
 טענות.למטר של 

מעשה ביהודי שנהג להאיר פניו תמיד לא רק עם יהודים לפנינו 
 אלא גם כלפי גויים.

לאחת המשחטות בחו"ל הגיע יהודי שעסק בשחיטה ובפיקוח 
די בוקר היה מתייצב לעבודתו והיה מברך את מעל הכשרות. 

השומר בשער, גוי כושי, בברכת "בוקר טוב" ואף חייך אליו. כך 
ת הערב. הוא בירך את השומר ב"ערב טוב נהג גם בצאתו בשעו

  .שמירה נעימה"ו
באחד הימים כאשר הגיע השוחט כהרגלו בבוקר לעבודתו, שוב 
בירך את השומר בברכת "בוקר טוב". בעמדת השמירה היה 
באותו זמן אדם נוסף, חברו של השומר, המבין את השפה 
העברית וכאשר שמע את השוחט מברך בכניסתו השיב לו 

 בנימה לבבית ואף שוחח עמו בשפה העברית.
באותו יום לקראת הערב נתבקש השוחט לבדוק באחד 

לאחד  ניגש ימת. הואמסוהמקררים כשרות של שחיטה 
המקרר נסגרה לפתע הדלת  לתוך המרתפים וכאשר נכנס

ון שכל הפועלים כילהזעיק עזרה עלו בתוהו  ו. כל מאמציואחרי
לקפוא וכבר  והשוחטים סיימו כבר מלאכתם. אט אט הם החל

 למוות. יקפא כי תוך זמן קצר הרגיש
השומר בשער, הכושי, המתין באותה שעה לצאתו של היהודי 

התייחסותו הלבבית אליו אך כדי לברכו סוף סוף ולהודות לו על 
מה רבה אכזבתו שלמרות שהסתיימה לה העבודה, השוחט 

 היהודי אינו יוצא.
הוא החליט יחד עם חברו לאתרו. כאשר הגיעו לאחד 
המרתפים במשחטה, שמעו נקישות עמומות בדלת וזעקות 
שבר של ייאוש. הדפיקות החלשות והקולות הובילו אותם אל 

את הדלת נדהמו לראות את  המקרר במרתף. כאשר פתחו
 .הובוכ במצב של כמעט קפיאה מוחלטת, רועד השוחט

 "איך הגעת לכאן?!" שאל השוחט את הגוי.
"רציתי לומר לך 'ערב טוב' ולהודות לך על הארת הפנים שאתה 

 .נוהג עמי כל יום"
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. "ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' ִּבְפקֹד אָֹתם ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם" 

. ת"  �חֹת ָהֵעד �"ַוִּיֵּתן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכ%תֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ל

. "ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" 

"ּומֶֹׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה וגו'. ְוָהָיה ְּבֵצאת מֶֹׁשה ֶאל 
ָהאֶֹהל ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶֹׁשה ַעד ּבֹאֹו 

. ָהֹאֱהָלה" 
:  

:  

:  



 

 

א. האם יש תועלת למכור חולי של אדם חולה לגוי, והיכן מקור הדברים?

ב. האם מותר בשעת הדחק להתפלל תפילת מנחה לאחר שקיעת החמה?
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נוסעים ביחד לרביל“ג בעומר ה‘תשע“ז
זה הזמן לעצור רגע במרוץ המטורף של חיינו, לקחת פסק 
זמן רוחני ייחודי ולנסוע למקום בו אלפי יהודים ראו ישועות, 
ו'יתדלק'  המקום שירומם אתכם כמה טפחים מעל הקרקע 
מליובאוויטש  הרבי  חצר  חדשה.  חיים  באיכות  אתכם 
בברוקלין, ניו יורק, ארה"ב. האמת, תמיד חלמתם על זה, אבל 

לא ידעתם איך בדיוק לעשות את זה.

אז הנה, סידרנו לכם תכנית:
 ⋅ קבוצה ישראלית איכותית מכל רחבי הארץ ⋅ לינה, אוכל והיסעים 

ברמה גבוהה ⋅ תכנית ייחודית ומלאה, מתוקתקת עד הפרט האחרון ⋅ 
כולל ביקור באוהל הקדוש, ציונו של הרבי, ב-770, הלב של חב"ד, בחדרו 
של הרבי ובביתו ⋅ התוועדויות, שיעורים והרצאות עם משפיעים ורבנים 
מהשורה הראשונה ⋅ כולל טיולים בניו-יורק, בליווי מדריכים מנוסים ⋅ 

מחירים מיוחדים למזמינים באמצעות בתי חב"ד בישראל
נסיעות בע“מ

טל‘ 04-8361111

ב“ה

KidsKKKids

9:30-20:30
9:30-13:00

03-9606120
052-54-51-113
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שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
21:45ב יום חמישי בשעה "ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

493ספר ון מגליז"תשעשנתכי תשאפרשת 

ִּכי ִתָּׂשא ֶאת ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר "
) יב, ל("ַנְפׁשוֹ

ָּדַרׁש ַעל " ִּתְפֶאֶרת ַיֲעֹקב"ְּבִסְפרֹו ָהַרב ַׁשְּבַתאי ִלְפִׁשיץ
: ָּפסּוק ֶזה ָּכ

ֶׁשֵאין ִמַּדת ַהִּדין חֹוֶזֶרת , ּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ָּכתּוב ְּכָלל ְיסֹוִדיּבַ 
ִאם ִנְגַזר ַעל ִמיֶׁשהּו ָלמּות ּוִמַּדת ַהִּדין , ְּכלֹוַמר. ֵריָקִנית

ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִּבְּקׁשּו ַרֲחִמים ַעל , ִנְׁשַלַחת ְלַבֵּצַע ֶאת ְּגַזר ַהִּדין
ְצִריִכים ִּכְבָיכֹול ָלֵתת ְלִמַּדת , א ָימּותאֹותֹו ָאָדם ְוֻהְחַלט ׁשֶ 

. ְוָאָדם ַאֵחר ִיְצָטֵר ָלמּות ַּתְחָּתיו, ְוַכָּפָרה' ְּתמּוָרה'ַהִּדין 
ָאְמרּו ):"ב"ְּבָרכֹות לד ע(ֻּדְגָמא ְלָכ ַמה ֶׁשָּמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

ִמְתַּפֵלל ַעל ַהחֹוִלים ֶׁשָהָיה , ָעָליו ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא
ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשַאֵחר , ִאם ֶאָחד ַחי–" ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת, ְואֹוֵמר

.ִּכי ִמַּדת ַהִּדין ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקִנית, ָימּות ַּתְחָּתיו
ְּבַעד יֹוֵסף ָהָיה ַׂשר : ֶׁשָּכ ָהָיה ָּתִמיד', ּומֹוִסיף ַהֹּזַהר הק

ְּבַעד ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַהִּמְצִרִּיים , ַהַּכָּפָרהָהאֹוִפים ַהְּתמּוָרה וְ 
.ּוְבַעד ָמְרֳדַכי ַהַּצִּדיק ָהָיה ָהָמן ָהָרָׁשע, ַהְּתמּוָרה

"ֶזהּו ֶׁשּרֹוֵמז ָּכאן ַהָּכתּוב ְלׁשֹון –" ִכי ִּתָּשא ֶאת ֹראׁש: 
". יקְּבִגין ְּדָיִרים ֵריָׁשא ְּדיֹוֵסף ַהַּצִּד "ק "ִּכְלׁשֹון הזוה, ֲהָרָמה

ֲאָבל ִמַּדת ַהִּדין ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקִנית ַעד ֶׁשּנֹוְתִנים ָלּה 
ל "ְּכֶדֶר ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחזַ , "ְוָנְתנּו ִאיׁש", ָלֵכן. ְּתמּוָרה ְּבַעד ַהַּצִּדיק

ִאיׁש ַצר ': ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶזה ָהָמן–ִאיׁש ): "א"ְמִגיָלה יב ע(
.ר ַנְפׁשֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיקֶׁשהּוא ִיְהֶיה ֹּכפֶ , "'ְואֹוֵיב

א ֶאת ַהּנָֻּסח "ְׁשִליטָ ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקיַעל ֶּדֶר זּו ֵּבֵאר 
"ַהֶּנֱאָמר ִּבְתִפַלת מּוָסף ֶׁשל ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ּוְתׁשּוָבה : 

ְוִלְכאֹוָרה ְלׁשֹון , ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה
א ֶנֱאַמר : אֹוֶמֶרת ָּדְרֵׁשִני" ִביִריןַמעֲ " אֹו " ְמַבְּטִלים"ַמּדּוַע 
?ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה" ְמָקְרִעים"

ָהִעְנָין יּוַבן ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּמִכיְלָּתא –ָאַמר ַרִּבי ַחִּיים –ֶאָּלא 
ֵיׁש ָלֶהם ִיְׂשָרֵאל , ּגֹוִיים ֵאין ָלֶהם ִּפְדיֹון: "ְּבָפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים

". 'ָנַתִּתי ָכְפְר ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא ַּתְחֶּתי': ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּפְדיֹון
, ַּכֲאֶׁשר ִנְגֶזֶרת ְּגֵזָרה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוֵהם עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה, ְּכלֹוַמר

ִּכי ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָאה , ַמֲעִביִרים אֹוָתּה ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאל ַהּגֹוִיים
! ֵזָרה ִהיא ֻמְכַרַחת ָלחּול ַעל ִמיֶׁשהּוַהּגְ 
ִּכי , "ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת ֹרַע ַהְּגֵזָרה", ָלֵכן

ֶאָּלא ֶׁשַהְּתׁשּוָבה , ְלַאַחר ֶׁשִּנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַבְּטָלּה
!ַמֲעִביָרה אֹוָתּה ֶאל ַהּגֹוִיים

ָעם ִּכי ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה ָלֶרֶדת מןִ ָהָהר ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל ַוַּיְרא הָ "
ִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו  ַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱא

)א, לב("ְלָפֵנינּו
ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל קֹוֵרם עֹור ְוִגיִדים ַּבָּׁשָלב ֶׁשּבֹו ִמְתַמְהֵמַּה ֹמֶׁשה 

: ל"ַזצַ " ָחֵפץ ַחִּיים"הֶ ְקֶׁשה ַעל ָּכּומַ , ָלׁשּוב ֶאל ָהָעם

ְוִהֵּנה , ַעם ִיְׂשָרֵאל ִקֵּבל ַהְבָטָחה ְּברּוָרה ַעל ִּביַאת ַהָּמִׁשיחַ 
ְונֹוְתרּו ַרק ָׁשִנים ּבֹוְדדֹות , ָעְברּו ִּכְמַעט ַאְלַּפִים ְׁשנֹות ָּגלּות

ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו ַוֲעַדִין ָאנּו אֹוְמִרים–ְלִסּיּום ָהֶאֶלף ַהִּׁשִּׁשי
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום "

א ֶהֱעָלה ִאיׁש ְּבַדְעּתֹו ָלקּום ְוַלֲעׂשֹות ֵעֶגל, "ֶׁשָּיבֹוא , ּוֵמעֹוָלם 
!ִּבְמקֹום ָמִׁשיחַ 

, ַּצד ֹמֶׁשה ַרֵּבנּוֶׁשְּלַאַחר ִעּכּוב ָּכל ָּכ ַקל ִמ , ֵאפֹוא, ֵאי ִיָּתֵכן
?ִמָּיד רֹוֶצה ָהָעם ַלֲעׂשֹות ֵעֶגל ִּבְמקֹומוֹ 

ּוְמַלֵּמד ְזכּות ַעל ְּכַלל " ָחֵפץ ַחִּיים"ַמְמִׁשי הֶ –ִמָּכאן ְרָאָיה
א ַעם ִיְׂשָרֵאל ֵהם ֵאּלּו ֶׁשָּיְזמּו ֹזאת–ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ָהֶעֶרב , ֶׁש

ָרֵאל ְטבּוָעה ָהֱאמּוָנה ְּבָמקֹום ֹּכה ָעֹמק ִמּׁשּום ֶׁשְּבַעם ִיְׂש , ַרב
ֶׁשָּלָעם ָהְיָתה ַּגם , ַעד ֶׁשָּברּור, ְּכתֹוָצָאה ִמיֻרַּׁשת ֲאבֹוֵתינּו

ָהְיָתה ַהַּסְבָלנּות ַהְּדרּוָׁשה ְלַהְמִּתין ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו עֹוד ַּכָּמה 
!ָׁשעֹות

ֲאֶׁשר , ַעְצמוֹ " ץ ַחִּייםָחפֵ "ּוִמי ָלנּו ָראּוי ְלָפֵרׁש ָּכ ְּכמֹו הֶ 
א ָהְיָתה ִמִּלים ְּבַעְלָמא ִּכי ִאם ִעְנָין מּוָחִׁשי , ִצִּפָּיתֹו ַלָּמִׁשיַח 

!?ֶׁשְּבָכל יֹום ְויֹום ָעִתיד ָלבֹוא
יוֵֹסף "ֵעדּות ַלִּצִּפָּיה ַהמּוָחִׁשית ֶׁשּלֹו מֹוִפיָעה ְּבֹקֶבץ ַהִּזָּכרֹון 

:"ַּדַעת
י ַהַּׁשָּבתֹות ִהְתַאֵּסף ַהִּצּבּור ִּביִׁשיַבת ַראִדין ְּבֶאָחד ֵמַעְרבֵ 

ֲאֶׁשר ָיַׁשב ַּבִּמְזָרח " ָחֵפץ ַחִּיים"אּוָלם הֶ , ִלְתִפַּלת ַקָּבַלת ַׁשָּבת
.ְוִנָּכר ָהָיה ָעָליו ֶׁשֵאין הּוא מּוָכן ְלַהְתִחיל ְלִהְתַּפֵלל, ִהְׁשָּתָהה

א ֵהִבין ְלֵׁשם ָמה הּוא מַ  ְוַרק ָּפָניו , ְמִּתיןַהִצּבּור 
.ַהִּמְתּבֹוְננֹות ְלָכאן ּוְלָכאן ֵהִעידּו ִּכי ֲעַדִין הּוא ְמַצֶּפה ְלַמֶּׁשהּו

: ל ְוָאַמר ַלַּבחּוִרים"ַזצַ ַרִּבי ֹמֶׁשה ַלְנִדיְנסִקי ְלַבּסֹוף ָקם 
א ָיבֹוא ַהיֹום', ָּזֵקן'ַּתִּגידּו לַ  ֶאְפָׁשר ... ֶׁשַהָּמִׁשיַח ְּכָבר 

...ְתִחיל ְלִהְתַּפֵלל ְּתִפַּלת ַׁשָּבתְלהַ 
לֹוַמר ֶאת ַהְּדָבִרים ַהַּמְסִּגיִרים ֶאת , ִאם ֵּכן, לֹו ָנֶאה ְולֹו ָיֶאה

ַהִהְׁשּתֹוְקקּות ָהֲעצּוָמה ֶׁשָהְיָתה ְּבֶקֶרב ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲהַל 
!ָּכל ַהּדֹורֹות ֻּכָּלם ְלבֹוא ַהָּמִׁשיחַ 

ַׁשָּבתְזִמירוֹת 
ַׁשָּבתַעל " ָמתוֹק ָהאוֹר"ִמּתֹו ַהֵּסֶפר 

"ל ַקּנוֹא ְונוֵֹקם-ְמֹׁש ַחְסְּד ְלֹיְדֶעי אֵ "
ל ְׁשֵטיְנַמן"ַהְּגָרִאיִהְקָׁשה ָמָרן ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה - ִלְכאֹוָרה 

ֶיְׁשָנּה ְסִתיָרה - "ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶת"א ְּבִסְפרֹו "ְׁשִליטָ 
ַמה –ֶׁשֵּכן ִאם עֹוְסִקים ָאנּו ְּבַחְסּדֹו ֶׁשל ָמקֹום , ָבִריםַּבְּד 

ָמה ִעְנָיָנן ֶׁשל ַקָּנאּות ? "ל ַקּנֹוא ְוֹנֵקם-אֵ "ָּמקֹום ֵיׁש ְלָתֲארֹו ּכְ 
?ֵאֶצל ֶחֶסד ַוֲהָטָבה, ֶׁשֵהם ִּכּנּוִיים ֶׁשל ִמַּדת ַהִּדין, ּוְנָקָמה

א ּבָ "ֶׁשַהָּקּבָ , הּוא ֵּבֵאר ָרא ֶאת ָהעֹוָלם ִּבְכֵדי ְלֵהיִטיב ה ֲה
א ִּתְהֶיה ַהּטֹוָבה ִּבְבִחיַנת . ִעם ְּבִרּיֹוָתיו אּוָלם ִּבְכֵדי ֶׁש

ַעל , ֶהֱעִניק ָלנּו ְּבטּובֹו ִנְסיֹונֹות ּוְקָׁשִיים–" ַנֲהָמא ְּדִכיּסּוָפא"
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, ְּבַמְקִּביל. נּוְוִנְזֶּכה ְּבָׂשָכר טֹוב ַלֲעָמלֵ , ַנְצִליחַ , ְמָנת ֶׁשִּנְתמֹוֵדד
ַּכֲאֶׁשר ; "ֹעֶנׁש"ַּגם ֶיְׁשָנּה ְמִציאּות ֶׁשל , ֵמאֹוָתּה ִסָּבה ַעְצָמּה

הּוא ִיְתָּבַר ְּבַחְסּדֹו ַמֲעִניׁש ּוְמַיֵּסר , ָחִליָלה, ָאָדם חֹוֵטא
ּוְלַאְפֵׁשר לֹו ְלַקֵּבל , ְּכֵדי ְלַזְּככֹו ּוְלרֹוְממוֹ , אֹותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

.ת ַהּטֹוָבה ַהִּנְצִחית ְוַהִּבְלִּתי ֻמְגֶּבֶלת ָּבעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹובאֶ 
ְּכָכל ֶׁשָהָאב ָהַרֲחָמן יֹוֵתר ַקּנֹוא ְונֹוֵקם ָּבעֹוָלם : ֱאֹמר ֵמַעָּתה

ֶׁשֲהֵרי ַהֹּקִׁשי ַהְּזַמִּני ְוַהחֹוֵלף ְּבֶזה , ָּכ ָּגֵדל ַחְסּדֹו ִעָּמנּו–ַהֶּזה 
.ְפֵׁשר ֶאת ַהּטֹוָבה ַהֻּמְׁשֶלֶמת ָּבעֹוָלם ַהָּבאְמַא, ָהעֹוָלם

"ֶזהּו ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים ל ַקּנֹוא -אֵ - ְמֹׁש ַחְסְּד ְלֹיְדֶעי : 
, ִּכְבָיכֹול, ִמּׁשּום ֶׁשַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ַהַּקָּנאּות ְוַהְּנָקָמה, "ְוֹנֵקם

!ַהִּנְצִחית ָּבעֹוָלם ַהָּבאִנְזֶּכה ְלַתְכִלית ַהֶחֶסד –ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ּוִמּתֹו , א נֹוֵהג ָּכ ְלַמֲעֶׂשה"ל ְׁשִליטָ "ָמָרן ַהְּגָרִאי, ְוָאֵכן

ְמַסֵּגף הּוא ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל , ַהָּכַרת ֶעְרָּכם ֶׁשל ַהִּיּסּוִרים
:ְּכִפי ֶׁשִּנְרֶאה ַּבַּמֲעֶׂשה ַהָּבא, ִהְזַּדְּמנּות

ה ֶׁשִהְסַּתְּימָ ר ְלַאחַ . םּדָ ת ִלְבִדיקַ ם ַּפעַ קָהָיה ֶזה ְּכֶׁשִּנְזקַ 
ֵאיָנּה ה ַּבַּמְבֵחנָ ם ַהּדָ ת ֶׁשַּכּמּוי ָהְרפּוִא ח ִהְבִחין ָהָאה ַהְּבִדיקָ 
ּוְלהֹוִציא ַּכּמּות ט ְלַהְחִּדיר ַמחַ ם ַּפעַ ד ְוָצִרי עוֹ , תַמְסֶּפקֶ 

.נֹוֶסֶפת ֶׁשל ָּדם
".רַאחֵ ם ְּבָמקוֹ ה ַהְּדִקיָר ת אֶ ה ֶאֱעׂשֶ : "חָהָאר ָאמַ 

!"םְּבאֹותֹו ָמקוֹ , אא :"ַא ַרֵּבנּו ָאַמר
. ָּתַמּה ָהָאח" ?דְמאֹ ב ִיְכַאה זֶ ם ְּבאֹותֹו ָמקוֹ ל ֲאבָ "
!"םְּבאֹותֹו ָמקוֹ ה ַּתֲעׂשֶ ! בֶׁשִּיְכַא,רְּבֵסדֶ "

ֵּפֶׁשר אּוָלם ִּבֵּקׁש ֵמַרֵּבנּו ֶׁשַּיְבִהיר לֹו ַמה, ִהְסִּכים ָהָאח
.ַּבָּקָׁשה מּוָזָרה זוֹ 

:ְוֶהְרָאה לֹו ֶאת ַהֶּנֱאָמר ָׁשם, )ב"ז ע(ןֻחִּליא ָּפַתח ַרֵּבנּו ְּגָמָר 
ָּדם - " ַּדם ִנּקּוף ְמַרֶּצה ְּכַדם עֹוָלה: ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר"

ָקְרַּבן ְמַכֵּפר ָעָליו ְּכַדם , ַהּיֹוֵצא ִמַּמָּכה ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשל ָאָדם
ַּדְוָקא ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה - " ּוְבִנּקּוף ֵׁשִני: ָאַמר ָרָבא". עֹוָלה

ה ֶׁשִּתְהיֶ י ֲהֵרי ֶׁשָּדם ַמָּכה ְמַכֵּפר ִּבְתַנא". ֶׁשְּמַקֵּבל ָׁשם ַמָּכה
.בּכֹואֵ ר יֹותֵ ה ַהְרּבֵ ה זֶ ז ֶׁשָא,םְּבאֹותֹו ָמקוֹ ם ַּפֲעַמיִ 

ִּבַּקְׁשִּתי ִמְּמ ֶׁשַהְּדִקיָרה ִּתְהֶיה ְּבִדּיּוק ",ִסֵּים ַרֵּבנּו, "ָלֵכן"
.ְּכֵדי ֶׁשְּבִדיָקה זֹו ְּתַכֵּפר ָעַלי ְּכָקְרַּבן עֹוָלה, ְּבאֹותֹו ָמקֹום

אימַ : אּדָ ְס ִח ַרבָאַמר): "א"עקיח ְּפָסִחים(ל"זַ חֲ ָאְמרּו
חֹוָבתוֹ הבֶ וֹ ֶׁשּג' הלַ הֹודּו- ' בטוֹ ִּכי' הלַ הֹודּו'יב ִת כְ ִּד 

". ְּבטֹוָבתוֹ , ֶׁשלָאָדם
יֹוֵדעַ ִמיוֹ אִנְמָרץִטּפּולאוֹ , ָמֶותָאָדםֶּבןַעלרִנְגזָ ִלְפָעִמים

ֶאתְלִנַּקחֶזהִּבְמקֹום:אֹוֵמרדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּק הַ , המָ 
.ַּבַּבִיתַהִּבּיּובְלֶׁשִּיְתּפֹוֵצץאוֹ , ָהאֹוטוֹ 
א, ְורֹוֵגןָהָאָדם רֹוֵטן , קֹוֶרההָּכזֶ ְּכֶׁשָּדָבר ֶׁשְּבֶעֶצםיֹוֵדעַ ְו

.ְּבטֹוָבתוֹ חֹוָבתוֹ ֶאתָבהֶׁשּגָ טֹוָבהלוֹ ָעָׂשהדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּק הַ 
ְלִפיֶאָחדלּכָ ׁשֶ ְואֹוֶמֶרתַהְּגָמָראַמְמִׁשיָכה? "טֹוָבתוֹ "ַּמִהי
, ְּבֵביָצתוֹ ָיתֹום, יוֹ ׂשֵ ּבְ -ְוָעִני, ְּבׁשֹורוֹ -ָעִׁשיר: "לוֹ ֶּׁשֵּיׁשַמה

לֹוְקִחיםְוֶזה. לקֶ ׁשֶ ? ֵּביָצההָׁשוָ ַּכָּמה". ּהתָ לְ גֹ נְ ְר תַ ּבְ -ַאְלָמָנה

דֹוׁש ָּק הַ , ֶאָחדָּכל. לוֹ ֶּׁשֵּיׁשַמהֶזהִּכי, ָלמּותקֹוםְמ ּבִ ִמֶּמּנּו
. אֹותוֹ ָלַקַחתקֹוםְמ ּבִ לוֹ ֶּׁשֵּיׁשַמהֶאתלֹוֵקחַ ָּברּו הּוא 

.ַהְּגָמָראִּדְבֵריָּכאןַעד
ֶרֶמז' עדָ יָ הוֹ יְ ןּבֶ 'ְפרוֹ ְּבִס , ַחִּייםיוֵֹסףַרֵּבנּוָּכַעלָאַמר
הּוא' בטוֹ 'וְ , ֶעְׂשֵרהֵׁשׁשִגיַמְטִרָּיהּבְ הּוא' חֹוב': ִנְפָלא

ָׁשֶוהֶאָחדתֹוֶסֶפתּבְ חֹוב, ְּכלֹוַמר. ֶעְׂשֵרהַבעְׁש ִגיַמְטִרָּיהּבְ 
.טֹוב
עֹוָלםֶׁשלנוֹ וֹ ּבִר הָ ֶאת, ָהֶאָחדֶאתלוֹ ּתֹוִסיף? חֹובְלֵיׁשִאם

!טֹובֶׁשֶּזהֵּתַדעְוָאז–
ִּבְתִהִּליםַהֶּמֶלָּדִודֶׁשָאַמרֶׁשֶּזהּו, ַחִּייםיֹוֵסףַרֵּבנּומֹוִסיף

ָאָדםרֹוִאיםִאם". ֶאָחדַּגםֵאיןטֹובעֹוֶׂשהֵאין): "ג, יד(
ַמַּצבִּכי, טֹובֵאינוֹ ֶׁשְּׁשלֹומוֹ אֹוֵמרְּׁשלֹומוֹ ַמהֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלים

ַּכִּנְרֶאה–ֶזהּבָ א צֵ וֹ ּיכַ וְ ָרצֹוןַמְׂשִּביעַ ֵאינוֹ ֶׁשּלוֹ ַּבְנקּבַ ַהֶחְׁשּבֹון
םִא . ְּבֶאָחדַמֲאִמיןֵאיֶנּנּוהּוא, "ֶאָחדַּגםֵאין"ֶׁשְּלִׁשיָטתוֹ 

ִלְׂשֹמחַ ָצִריָהָיה, ֵר ִיְתּבָ ִמֶּמּנּוָּבאֶׁשַהֹּכלַמֲאִמיןָהָיה
.ִקֵּבלֶּׁשֵּכןַמהַעללוֹ ּוְלהֹודֹות

:ְלַהְמָחַׁשת ַהְּדָבִרים ַנְזִּכיר ָמָׁשל ִמְּמִציאּות ַחֵּיינּו
א ִהִּכיר ֶאת , ַּפַעם ְּכֶׁשָאָדם ִנְצַר ְלַהִּגיַע ִמָּמקֹום ְלָמקֹום ְו
ְוַעל ִּפיָה ְמַתְכֵנן ְלַעְצמֹו , ָהָיה ֵמֵעין ְּבַמַּפת ְּדָרִכים, ַהֶּדֶר

. ְּבֵאיֶזה ְּכִביִׁשים, ֵּכיַצד ִלְנֹסעַ 
א , ַמְכִׁשיר ֶזה. "ּוַוְייז"ַּכּיֹום ִהְמִציאּו ַמְכִׁשיר ִנּוּוט ַהִּנְקָרא 

ֶאת ַהֶּדֶר ֶאָּלא ֵיׁש ּבֹו ֶאת ַהְיֹכֶלת ְלַחֵּׁשב ַעל ִּפי ' יֹוֵדעַ 'ַרק
, ְנתּוִנים ֵמַהֶּׁשַטח ֵאיזֹו ֶּדֶר ִמֵּבין ַּכָּמה ְּדָרִכים ֶאְפָׁשִרּיֹות

.ִהיא ַהְמִהיָרה ִמֻּכָּלן
הּוא . ַרק ְלִכּוּון ְירּוָׁשַלִיםְנַצֵּיר ְלַעְצֵמנּו ְיהּוִדי ַהּיֹוֵצא ִמְּבֵני ּבְ 

ָעָליו ִלְפנֹות , 'ֵּגָהה'יֹוֵדַע ֶׁשְּבֹּצֶמת ַהְיִציָאה ִמְּבֵני ְּבַרק ַלְּכִביׁש
" ּוַוְייז"הּוא ַמְדִליק ֶאת ַמְכִׁשיר הַ , ַאף ַעל ִּפי ֵּכן. ָיִמיָנה

מֹוֶרה לֹו ּוְלַהְפָּתָעתֹו ַהַּמְכִׁשיר, ִלְׁשמֹוַע ַמה ַּדְעּתֹו ָּבִעְנָין
.ִלְפנֹות ְׂשֹמאָלּה

א ְלֵמיַטב ְיִדיָעתֹו ְּכֵדי ? ַהִאם ִיְׁשַמע ְּבקֹולוֹ , ַמה ַּיֲעֶׂשה ֲה
ְוזֹו ַהֶּדֶר ַהְּמֻקֶּבֶלת , ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ָעָליו ִלְפנֹות ָיִמיָנה

!ְלַהִּגיַע ְלָׁשם
ִּכי , ָאָדם ַלֲעַצת ַהַּמְכִׁשירְּבֹרב ַהְּפָעִמים ִיְׁשַמע הָ , ַאף ַעל ִּפיֵּכן

ָּברּור לֹו ֶׁשַהַּגם ֶׁשָּכֶרַגע ֵאינֹו ֵמִבין ַמּדּוַע ָעָליו ְלַׁשּנֹות ֵמַהֶּדֶר 
ָהְרִגיָלה ְוִלְנֹסַע ְּבֶדֶר ֶׁשֵאיָנה ֻמֶּכֶרת לֹו ַּכֶּדֶר ַהּמֹוִביָלה 

ֶר זֹו ַיִּגיַע ֲאָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַּדְוָקא ְּבדֶ , ִלירּוָׁשַלִים
ִמִּסּבֹות ׁשֹונֹות ֶׁשְּידּועֹות ַרק ַלַּמְכִׁשיר , ִלירּוָׁשַלִים ַמֵהר יֹוֵתר

.ָהרֹוֶאה ֶאת ְּתמּוַנת ַהַּמָּצב ַּבְּכִביִׁשים ִּבְכָללּוָתּה, ֶהָחָכם
ָּפחֹות ֵמֲאֶׁשר , ָחִליָלה, ה סֹוְמִכים ָאנּו"ְוִכי ַעל ַהָּקּבָ ! ַרּבֹוַתי
!?"ּוַוְייז"ִׁשיר הַ ַעל ַמכְ 

ה מֹוִביל ּוְמַנֵּוט "ִּכי ִאם ַהָּקּבָ , ָעֵלינּו ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה
ַּגם ִאם ָּכֶרַגע ִנְרֶאה ָלנּו ֶׁשִהיא ֵאיָנּה , אֹוָתנּו ְּבֶדֶר ְמֻסֶּיֶמת

ֶׁשהּוא טֹוב , ה"זֹו ַהּטֹוָבה ָהֲאִמִּתית ֶׁשַהָּקּבָ –ְלטֹוָבֵתנּו 
.רֹוֶצה ְלֵהיִטיב ִאָּתנּו, יבּוֵמיִט 
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  ""כי תשאכי תשא""פרשת פרשת  
  ].לב, לב[ "ה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתועת"

           . ולמרגלותיה רבץ גדול ותכול האוקינוס השקט כשמימיו מלחכים בנחת את החוף. ששכן על אחת הגבעות, בכפר קטן ביפן
ממש בראש הגבעה שכן לו ביתו של זקן . ל הכפר היו אנשים חרוצים שעיבדו את שדותיהם וחיו את חייהם בשלווה ובנחתתושביו ש

  .נכבד ונערץ על כל בני הכפר, הוא היה ישיש נשוא פנים". מגהוצי"כמדומני שקראו לו ביפנית ה, הכפר
, שנה ועוד שנה ועוד שנה.  את שדותיהם ואת מקור מחייהםבצורת קשה ואיומה ייבשה. והנה ימים קשים הגיעו לכפר הקטן והשלו

עד שסוף סוף נפתחו , כך חלפו להן כמה שנים קשות .ומרטיבים אותה בדמעותיהם, ובני הכפר טומנים את פניהם באדמה הסדוקה
ך ומילא את וכשהגיע האביב והיבול הל. חורף מבורך כזה לא זכרו גם האיכרים. ארובות השמים וגשם של ברכה החל לרדת

  .למגדול ועד קטון, החליטו בני הכפר לערוך מסיבה רבתי לכל בני הכפר, המחסנים
. נשים וטף לבושים במיטב מחלצותיהם נאספו כשפניהם קורנות וחגיגיות, אנשים. על שפת הים נערכו שולחנות עמוסים בכל טוב

והוא נותר בביתו שבראש ,  לא היו נאמנות לו עוד כפעםהיה זה המגהוצי הזקן שרגליו, רק שניים מכל בני הכפר נשארו מאחור
. והנה לפתע הוא מבחין בדבר מדהים. ישב לו המגהוצי והביט בחיבה על בני הכפר החוגגים למטה .כשאיתו נכדו הצעיר, הגבעה

ם עוד ועוד כשהם תוך שניות אחדות נסוגו המי. הולך לאחור, הים הגדול והתכול שעד לפני רגע ליטף את החול בגליו הרגועים
  .את קרקעית היםחושפים לעין כל 

                  . שמו לב לפלא המתרחש מול עיניהם,  היו בשמחתםגם בני הכפר שנתונים. גהוצי הבחין בתופעה המוזרהמלא רק ה
                      . היה זה מראה מרתק .השולחנות הגדולים עמוסי התקרובת נעזבו מיושביהם וכולם החלו להתקדם לכיוון הים שאיננו

בני הכפר התרוצצו נרגשים בין המוני . משאיר אחריו את אוצרותיו הסמויים, חק בצעדים מהירים לעבר קו האופקהים הלך והתר
  .צדפים מעניינים וחלוקי אבנים נהדרים, ביניהם התנוצצו בעין השמש קונכיות, דגים שפרפרו על רצפת הים

פריטים של כסף וזהב  .ף וכיסה בגליו כל השניםסח, היה גם שלל שהים חמס מן האדם, לצד האוצרות מידו הרחבה של הים
מכוסים אזוב וחלודה הציצו , כל אלו. נבלעה ביםסירות שהתהפכו ותכולתן , מאוניות שאולי טבעו באזור במאות השנים האחרונות

  .מול פניהם הנדהמות של בני הכפר
, ו ילד הירבה לשבת ולהקשיב לסיפוריו של סבובהיות. זיכרון ישן הלם בו. מלמעלה הביט במראה בעיניים קמות המגהוצי הזקן

פעם אחת סיפר לו הסב על מאורע מפליא ומרהיב . מתובלים בחכמת שנותיו, וסיפוריו שפעו מתוכו, שהיה אף הוא זקן הכפר
              , כאשר הים נסוג לאחוריו ולאחר זמן מה חזר לאיתנו בעוצמה אדירה ושטף את כל הנקרה בדרכו, שהסתיים באסון נורא

המגהוצי קפא . עומד הסיפור הנורא לקרות שוב, כשכל בני הכפר למטה, כאן ועכשיו, הנה .א עולה ומכסה כברת ארץ נכבדהכשהו
  .לידו עמד נכדו כשהוא פולט קריאות התפעלות נרגשות. צמרמורת נוראה עוברת בו ומשתקת אותו לגמרי, לרגע על עומדו

מבוגרים סקרניים . כשהם מתחרים ביניהם מי יצבור יותר, ם וקונכיותילדים החלו לאסוף צדפי, גם למטה גברה ההתרגשות
זריזים וממולחים רצו והביאו רשתות כדי לאסוף דייגים . כדי לאגור אוצרות, הסתובבו בין החפצים התקועים בקרקע הים החולית

ובראש הגבעה  .מבלי לדעת מה עומד להתרחש כאן, וכך הקיפה התכונה העולזת את הכל, את הדגים הרבים הפזורים לרגליהם
, הכפראסון נורא עומד לבוא על בני  .כל רגע יקר, אין ברירה. עליו לעשות מעשה ומהר. וידע את אשר לפניו" מגהוצי"התעשת ה

  .עוד מעט יבוא נחשול איום ויכסה עליהם. שאינם יודעים כלל כי יש להימלט מפניו
אתם לא יכולים לרדת אליהם ולהזהירם , אתם לא יכולים להזהיר אותם כי אתם למעלה והם למטה, מה הייתם עושים בכזה מצב

   ?ובנוסף לזאת כל רגע יקר, כי רגליכם חלושות
הוא חושב על דרך חדשה איך , הוא ממשיך לחפש במוחו את הפתרון, מנהיג לא אומר לא יודעאבל , אנשים אומרים לא יודע

 הם לא מרגישים שחיי עדתם ,לא מתאמצים, כי הם לא חושבים, אנשים לא יודעים דרך אחרת, להזהיר את היושבים ליד הנהר
  .ון כאותו זקן הכפראם הם היו יודעים וחשים זאת בוודאי היו חושבים ומוצאים פתר, תלויים מנגד

הוא מיהר וצעד את השדה  .ברגליו החלושות מיהר המגהוצי לצאת מן הבית כשהוא נושא בידו לפיד בוער: מה עשה זקן הכפר
 הותוך דקות ספורות היתמרה ועלתה להבה גדול ,שש אלי אש, השדה שיבולו צימח ועלה. המקיף את ביתו והטיל את הלפיד לתוכו

 לענות ממהר אל הבית ברגליו התשושות ומביא עוד לפיד בו הוא םוהסבא במקו. נרעש הנכד?  סבא,מה אתה עושה .השמימה
  .מבעיר עוד חלקת שדה

מהר מהר עזבו הכל את השלל . נשמעו סוף סוף הקריאות המיוחלות מן ההמון שלמטה, "השדות של המגהוצי בוערים, השדות"
רצים , עוד הם עולים ומטפסים. אש בשדותיו של המגהוצי היקר, לתאש משתול. ורצו במעלה הגבעה, הבוגדני שהציע הים

בולע הכל , בני הכפר הפכו את פניהם וגילו נחשול אדיר שוצף קוצף והולך ומתקרב. ומתרחקים מן הים נשמעה נהמה נוראה מרחוק
  .בדרכו

התאספו כל בני הכפר , ו של המגהוציוכשדעכה האש בשדותי. הם כבר היו במעלה הגבעה רחוקים מן הנחשול הנורא. כולם ניצלו
. כשהוא ממשיך ומכלה זעמו בבתים ובשדות שעל שפתו, הם עמדו דוממים ומביטים בים ששב וכיסה על כל מחמדיו. סביבו

  .המבטים שבו וחזרו שטופי דמעות תודה אל המגהוצי הזקן שבזכות חכמתו וניסיון חייו היתה להם נפשם לשלל
הם רואים כיצד ים , מים מעם עומדים מלמעלהזקני הדור המור, של זעקת גדולי הדור על כל הניסיונותהוא הסיפור , הסיפור הזה

 פוניםאובפרט בתחום הקדושה בשיכלולים הטכנולוגיים של פל, בכל התחומים. של גירויים ופיתויים נחשף בפני הדור הצעיר
                      , אויודעים את גודל האסון המתרגש לב, פה למרחוקשעיניהם ומבטם צו, ומלמעלה מביטים הזקנים שקנו חכמה ...' וכדוואייפונים

סחף בוצי טובעני שקשה , נחשול עכור של כיעור, של הפקרות, נחשול של טומאה, ונחשול אדיר יבוא ויציף את הכל, עוד מעט קט
 הגבעה קוראים ממעלה .מי שישאר יטבע והרשעים כים נגרש. לברוח, כל מי שרוצה להציל את עצמו חייב לברוח, יהיה לעמוד בפניו

 !חיי הנצח,  לשרוף את שדותיהם כדי לזעוק אלינו את זעקת החייםלואפי, הם מוכנים לעשות הכל, גדולי ישראל באש לבם, אלינו
, להתרחק מן המראה החדש והלא מוכר, את הגרוטאות שמציע הים הבוגדני, לעזוב את דגי הרקק את הקונכיות והצדפים הריקים

  .)נצוצות( ... כל עוד נפשינו בקרבנו לעולם התורה והקדושה והיתה היא לנו לשללולברוח, המסקרן והמושך

נא לשמור על קדושת העלון    
   .התפילהאין לקרוא בשעת 

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  ].יט, לג[ "אני אעביר כל טובי על פניךך"
  :א" שליט יצחק זילברשטייןר"שבעקבותיו התעוררה שאלה מעניינת שהגיעה אל מו, סיפור מרטיט ומרגשהבה ונאזין ל

הבעל ואשתו נקטו בכל הפעולות . ועדיין לא זכו להיפקד בזרע של קיימא, שחלפו עשר שנים מנישואיהם, מעשה בבני זוג יראי שמים
  . אך עדיין לא נושעו, הרבו בתפילה ובתחנונים, ואף ניסו סגולות רבות, ל"בארץ ובחו, והטיפולים

, תיק הרפואי שלהםלאחר התבוננות קלה ב. נכנסו אל מומחה עולמי בתחום, בנסיעתם האחרונה לאחת המדינות
,  זות על כף ידיאם תצמחנה שערו: ואמר, תופף עליה באצבעות ידו השמאלית, פתח בפניהם את כף ידו הימנית' מומחה'ה

  ...יהיה לכם ילד
כנראה שהאפשרות : פונה הבעל לרעייתו ואומר לה כשעיניו מלאות בדמעות, שבורים ורצוצים, ביציאתם מהמרפאה

ובני הזוג נרשמו , האשה הסכימה להצעתו. אולי זו השליחות שלנו בעולם, היא רק על ידי אימוץ, היחידה שלנו לחבוק ילד
, ובהמתנה ממושכת לאישורים מתאימים, בבירוקרטיה גדולהאימוץ ילד כלול בדרך כלל , כידוע. לבקשת ילד לאימוץ

  .ושמצבם מאפשר גידול ילד על כל המשתמע מכך, שנועדו לבדוק שאכן בני הזוג מתאימים לאימוץ
              , בני הזוג עברו את כל בחינות ובדיקות הוועדות הסוציאליות ופקידי הסעד והרווחה, לאחר תהליך מורכב וממושך

תנה לפו להם עוד חודשים ארוכים של המח. כעת עליהם להמתין עד שיימצא ילד עבורם. לדונמצאו מתאימים לאמץ י
ומחפשים עבורו הורים ,  תינוק שנולד זה עתהמודיעים לבני הזוג אודות, ביום בהיר אחד, והנה, בכיליון עיניים לקבלת הילד

  . החליטו שיקבלו אותו לאימוץ, שהיה חמוד ביותר, וקומיד בראותם את התינ, הבעל ואשתו מיהרו לנסוע לבית החולים. מאמצים
            . הודיעו לבני הזוג שלא יקבלו לידם את הילד אלא לאחר הכנת הבית לקבלתו ורכישת כל צרכיו, האחראים על מסירת הילד

  .תינוק ואת שאר אביזרי וצרכי התינוק- עגלת, רכשו עריסה, כמובן שהשניים מיהרו להכין חדר תינוקות בביתם
              , וכאן התגלה דבר מפליא, פונים בני הזוג לבדיקות שגרתיות בקופת החולים, יום אחד בלבד טרם קבלת הילד לידם, והנה

  !! שהאשה נפקדה, הבדיקות הראו באופן ברור... רבתי-שגרם להם ולכל צוות הרופאים לתדהמה
  !!תאומים... אלא ב- ולא בילד אחד בלבד , ושעזוכים בני הזוג להתבשר סוף סוף שזכו להיו, של נישואין עשרה שנה-כעבור שתים

  . לא ניתן לתאר במילים את שמחתם של ההורים שפרצו בבכי נסער של התרגשות לנוכח הבשורה המפתיעה
לגדל בבת אחת שלישיית ? מה אנו עושים כעת עם הילד שעמדנו לאמצו: הטרידה מאוד את בני הזוג השאלה, אלא שעכשיו

                      , על אותו ילד' לוותר'שמא נוכל , ואם כן, )בפרט לבני זוג שטרם גידלו ילדים(וט כל כך אין זה דבר פש, תינוקות
וביקשו , א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"באו אפוא השניים אל מו ...?ולהודיע לממונים שימסרוהו לאימוץ משפחה אחרת

  ...כיצד עליהם לנהוג במקרה שכזה, לקבל ממנו עצה והדרכה
  !! שלכם" קמיע" הוא ה- שאותו תינוק נטוש שהחלטתם לאמץ , עליכם לדעת: א להורים"ר שליט"אמר מו, ראשית כל
                      ... אם תוותרו עליו, חלילה, אתם עלולים להפסיד, ואם כן, זכיתם להיוושע, שרק הודות לאותו תינוק, יתכן מאוד

ובבוא העת תקבלו אותו , תמורת תשלום, תמסרו אותו לעת עתה למשפחה אחרת, הואם נראה לכם שזה בלתי אפשרי לגדל שלישיי
  .ותחנכו אותו לתורה ומצוות, כילד שלישי

אם לא ש, והודיע, העיירה לאסוף עבורו סכום כסף גדול על כל יהודי מושל עריץ גזר: ומעשה שהיה בימי קדם באחת העיירות
   ! יהרוג את כל היהודים-  מון תוך חודש ימיםימסרו את כל המ

י העיירה  ֵ ד  בעהצדיק הציע שישלחו כספי צדקה. גזירה הקשהלמען תוסר מעליהם ה,  שיתפלל בעדםלצדיק מפורסםשלחו יהוד
                 , יק הגיעשליח מטעמו של הצד .ימו בחפץ לב לשלוח את הכסףהסכוהאנשים , מנותלוהוא יחלקם ליתומים ולא ,פדיון נפשם

. ולפתע הגיעה איגרת מבית המלכות בידי שליח המושל, א יצא השליחאך יצ, והנה .כספי הצדקהף מכל בני המקום את ואס
  . וטלה כבר מלפני ימים רביםהגזירה ב -? ומה התברר !!כי הגזירה בוטלה, גרת נכתבבאי

  ...  נתברר שהיתה זו נתינה בטעותשכן ,שו את כספם בחזרהודר,  קמו מספר אנשים מבני המקום,משכך
ומשם ביקש להכריע , :)ג"ס( ברכות פתח לאלתר את הגמרא במסכת, ובגאונותו, ם"הסיפור התגלגל לשולחנו של רבינו המהרש

את ' ויברך ה, בית עובד אדום הגיתי שלושה חודשים' וישב ארון ה: ")'ו', ב- בשמואל( הפסוק בנביא הגמרא מביאה את; בנידון
                  אלא כיבד וריבץ לפניו , ומה ארון שלא אכל ושתה, והלא דברים קל וחומר: "ודורשת הגמרא". אדום ואת כל ביתועובד 

                      . על אחת כמה וכמה, ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, )שכרו(כך , )עובד אדום הגיתי(
ושמונה כלותיה שילדו ששה ששה ) אשת עובד אדום(זו חמות : ידאאמר רב יהודה בר זב? )את עובד אדום (מאי היא ברכה שברכו

   , כמבואר בפסוק דלעיל,  הרי הארון היה מונח בבית עובד אדום רק שלושה חדשים-ם " העיר המהרש- ויש להבין  ".בכרס אחד
   - ? ואיך יתכן שבזמן זה כבר התברכו וילדו שישיות

 ,שהיות וכלפי שמיא גליא, ציוו בשמיים את הברכה כבר קודם לכן, אדוםשבזכות המעשה הטוב שעשה עובד , רואים אנו, אלא
חצי שנה טרם בואו כבר נפקדו  (א הארוןיתברך את הברכה עוד טרם ב' שלח ה -  והוא יכבדו ביותרשעתיד הארון להיות בביתו

אחר ובני העיירה קיבלו על עצמם  מ-ם בעניינו "הסיק מכאן המהרש. וזאת כדי שהברכה המיוחדת תחול בזמנה, )הנשים בהריון
משום שידעו בשמיים , בשמיים כבר גזרו מראש שהגזירה תתבטל. יתברך הסיר מעליהם את הגזירה מלמפרע'  ה-ליתן את הצדקה 

  !ולכן עליהם לקיים את קבלתם וליתן את הצדקה. שאנשי העיירה יתנו את הצדקה
 -ולהתמסר לגידולו , שדינו כיתום, תם של בני הזוג להכניס לביתם ילד נטושבשמים ראו את קבל,  יתכן מאוד שגם כאן-ולענייננו 

  ... גרמה להם להיוושע עוד בטרם הכנסת היתום לביתם, זכות עצומה זו
, וגם אם אין זה ברור לגמרי שזו הזכות שבעטיה נפקדו. (ולקבל את הילד לאימוץ, בני הזוג צריכים לעמוד בקבלתם, אשר על כן
  ...).ולא להיכנס לחששות של איבוד הישועה, בוודאי שכדאי מאוד לקבל את הילד, ומספק, א יהא אלא ספקל, מכל מקום

כמובן תוך הקפדה על דיני ייחוד ושמירת שאר (, אין גבול וחקר, של אימוץמצוה זו של, א ואמר לבני הזוג"ר שליט"עוד הוסיף מו
, ג"שמות ל" (אני אעביר כל טובי על פניך" אומר על הפסוק )ה" מפרשה, פרשת כי תשא(מדרש וה). ימוץ ילד זרההלכות הנוגעות לא

, ובין השאר, לצדיקים) מיועדים( ל האוצרות של מתן שכר שהם מתוקנים את כ,ה למשה רבינו"באותה שעה הראה לו הקב): ט"י
אשרי שומרי משפט עושה ': .)'נבכתובות  (ל" שכן אמרו חז,אשרי הזוכה לכךו .שמור למגדלי יתומיםה אוצר מיוחד ה"הראה הקב

 ועוד אמרו !יתומה בתוך ביתו ומשיאןזה המגדל יתום ואלא  - ! ? וכי אפשר לעשות צדקה בכל עת,)'ג, ו"תהלים ק(' צדקה בכל עת
  ! הכתוב כאלו ילדומעלה עליו, כל המלמד את בן חבירו תורה:): ט"בסנהדרין י(

האם בקבלת ) א: שני דברים) י הרשויות"ע(כדי שיבדקו ,  צריכים בני הזוג לפנות תחילה לבית הדין- ר " סיים מו- עם כל זאת 
האם זו באמת טובת התינוק המאומץ ) ב. התינוק אליהם קיימת עוולה כלפי חשוכי ילדים הממתינים ומצפים לקבלת תינוק שכזה

  .או שמא טובתו היא שיגדל בבית אחר של חשוכי ילדים שומרי תורה, שי בביתםשיגדל כתינוק שלי
לתורה לחופה , ויגדלו אותו כבנם. וכשזו טובת הילד, במידה והדבר אפשרי, מצוה על ההורים לקבל את התינוק לאימוץ :לסיכום

  .)ופריו מתוק(! יועד למגדלי יתומיםויתברכו על ידו מהאוצר הטוב המ, ובזה ייחשב כאילו ילדו גם אותו, ולמעשים טובים
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זר  קודסיה בת כשוונ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זבן יוליאנהשמואל נ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ רחל בת שושנה ז"לע
 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  "קוד� החגודורשי� שואלי� "

  ט" הבעלניס� לרגל חודש הננו להודיע כי

  א"להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליטנית� 

 

  

 

  

  

  

  

  

בחנויות הספרי
 נית� להשיג

  ההגדהספר טיב 

  רעיונות ופירושי	 על סדר ההגדה

  ספר טיב המועדי�

  הפסחחג שיחות ופניני	 על 

  טיב הכונות

  ש"וטיב הרש

  דרושי הפסח

 במהדורה חדשה ומפוארתטיב החינו� לאחר שאזל מ� השוק נית� להשיג שוב את הספר :והגדת לבנ�

  טיב הכונות

  ש"וטיב הרש

  פירת העומרס



 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "תורה בכל מצב" -פרשת כי תשא 

ָּפִנים  ֹמֶׁשה ָּפִנים ֶאל ְוִדֶּבר ְיהָוה ֶאל"על הפסוק בפרשתינו 
ַהַּמֲחֶנה ּוְמָׁשְרתוֹ ְיהוֹֻׁשַע  ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל

א ָיִמיׁש ִמּתוֹ ָהֹאֶהל ִּבן  (לג, יא) כתב בספר" נּון ַנַער 
"העמק דבר" שהיו עסקיו לעמוד על תורה שבעל פה שהיה 
כמעיין הנובע באוהל משה ולא רצה להפנות משקידת 
לימודו לשום דבר. ראה הקדוש ברוך הוא שדברי תורה 
חביבים עליו ביותר, אמר לו הקדוש ברוך הוא: יהושע, 

לא ימוש ספר התורה הזה  –חביבים עליך דברי תורה 
ביותר שאפשר לתת לו לאדם הוא  מפיך". הברכה הגדולה

הברכה שבירך ה' יתברך את יהושע ש"לא ימוש ספר התורה 
הזה מפיך", אולם ה' יתברך בירכו ליהושע בברכה זו, רק 

 לאחר שראה שיודע הוא להכיר בערכה. 
בספר "ברכת דוד" כתב כי מהנהגתו זו של יהושע "לא ימיש 

ד ברורות מתוך האוהל", אנו יכולים להסיק מסקנות מאו
לגבי עיסוקינו הרבים בתחומים שונים ומגוונים אף שהם 

 –לצרכי מצווה. אם יש מי שיעשה את המלאכה במקומנו 
אל נבטל תורה לשם כך. לעיתים, יש אנשים המוצאים 
לעצמם כל מיני עיסוקים, אף שוודאי נעשים הם לשם 
מצווה. לדוגמא, אדם הולך לבקר חולה וזה על חשבון 

וע או בזמן תפילת מנחה והוא מסתמך על השיעור הקב
האמור במשנה על גמילות חסדים וביקור חולים "אלו 
דברים שאין להם שיעור", אך מאידך צריך הוא לחשוב 
ולחפש אולי יש זמן אחר שבו אפשר יהיה לקיים את שני 

. יהושע, מצד ההיגיון בוודאי שהיה חייב הדברים יחד
מוד תורה שעליו נאמר להצטרף למשה, אך מול זה עומד לי

"ותלמוד תורה כנגד כולם". זה השיקול, זו הבחינה, זה 
החישוב: מה עומד מול מה, מה טפל ומה עיקר, ורק כאשר 
האדם ירגיש שהתורה היא שלו וכאשר הוא בטל ממנה 

 הוא חש את ההפסד, או אז ירגיש את ערכה האמיתי. 
אינו בגמרא מובא (קידושין מ:) כי ראשית דינו של אדם 

אלא בדברי תורה. מכן אנו מבינים כי השאלה הראשונה 
בדינו של אדם היא, קבעת עתים לתורה? אולם, במקום 
אחר אמרו רבותינו (שבת לא.) כשנכנס אדם לדין שואלים 
אותו "נשאת ונתת באמונה?". לכאורה זו סתירה, מה קודם, 
הדין על לימוד תורה, או על משא ומתן באמונה? ותירץ 

"ר מקלויזנבורג זצ"ל, ששתי השאלות הללו הם האדמו
בעצם אחת. כשצריך ללכת לשיעור ונזכרים פתאום בכל 
מיני עניינים דחופים ובעסקים שלא סובלים דיחוי 

הכל נובע  –ובטלפונים חשובים ואין זמן היום ללכת לשיעור 
מחוסר אמונה. לו היה האדם יודע בלי שום צל של ספק שכל 

צובים לו מראש השנה עד ראש השנה מזונותיו של אדם ק
(ר"ה טז.) והוא לא יכול להוסיף אפילו לא פרוטה אחת 

הרי הוא היה מבין שעסק  –מעבר למכסה שנקבעה לו 
הפרנסה לא שייך שיעשה על חשבון לימוד התורה. מי 
שהאמונה הזו ברורה לו, הוא מבין שלחטוף משעות 

ו שטות הלימודים הקבועות לטובת המשא ומתן בסחורה ז
ממש. ולכן שאלת נשאת ונתת באמונה הולכת יחד עם 
שאלת לימוד התורה, אלו שני חלקים של שאלה אחת. אם 
נשאת ונתת מתוך אמונה ברורה שהכל קצוב משמים ואי 
אפשר להוסיף מאומה, אפשר לעבור לחלק השני של 

כאשר מישהו לחוץ השאלה: קבעת עיתים לתורה?! לעיתים, 
לפעמים על שיעור התורה או על תפילה בזמן, הוא מוותר 

במניין, ושוכח שכל השפע והברכה שהוא מקבל מבורא 
המעשה הבא שלפנינו  עולם, הם בזכות התורה והמצוות.

את ְׁשֶמְר'ל העגלון הוותיק ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
הכירו כולם בעיירה; הוא לא היה חכם גדול אבל את 

שר הוא היה עובר עגלה עשה היטב. כא-עבודתו כבעל
ברחובות העיירה עם עגלתו החדשה, היו כולם מביטים 
אחריו. זו היתה עגלה גדולה וחזקה שכמוה טרם נראתה 

 בעיירה, רתומה לשני סוסים חסונים, ולה ארבעה גלגלי
 
 

לעגלוני העיירה האחרים היו עגלות  ברזל גדולים ורחבים.
אך עגלתו עץ פשוטות שלפעמים היו עלולות להישבר בדרך, 

החדשה של ְׁשֶמְר'ל, כך אמרו השמועות, יכולה לנסוע בכל 
דרך ובכל שביל, אפילו בשלג ובבוץ, ושום דבר לא יכול 

אין פלא אפוא שלקראת היריד השנתי ביקשו  לעצור אותה.
הכול לשלוח את סחורתם העירה עם שמר'ל. העגלונים 
האחרים עם עגלותיהם המקרטעות עלולים להתעכב בדרך, 
ומי שמפסיד את היריד, עלול להישאר תקוע עם הסחורה 

השכם בבוקר החלו להגיע סוחרי העיירה  עד השנה הבאה.
עם מטענם לביתו של שמר'ל. העגלה הגדולה הועמסה 
במהירות וגם ארנקו התמלא בדמי הנסיעה ששולשלו לידו. 
כאשר העגלה היתה עמוסה לעייפה, עלה שמר'ל למושבו, 

צא למסע הארוך אל העיר. את הדרך הוא הצליף בסוסים, וי
עשרה שנה, ועתה עם עגלתו החדשה, -עושה כבר חמש

אך דבר אחד  הדרך תהיה בוודאי קלה ומהירה יותר.
שמר'ל לא לקח בחשבון: החורף באותה שנה היה קשה 
במיוחד והותיר את רישומו על הדרכים. גשם רב ירד וגם 

גדולות נקוו,  השלג נמס והוסיף רטיבות לאדמה. שלוליות
והבוץ היה טובעני מאי פעם. העגלה הגדולה התקדמה 
באיטיות רבה. 'בקצב הזה', הרהר שמר'ל בדאגה, 'אאחר 
ליריד, וכל המוניטין שלי ירדו לטמיון'. הוא הצליף 
בסוסים כדי לזרזם, אך גם הם לא יכלו לתנאי הדרך 

חשב שמר'ל וחשב עד שהבין היכן הבעיה: הוא  הקשים.
על העגלה מטען רב מדי ולכן היא שוקעת בבוץ. אין העמיס 

ברירה, חשב שמר'ל, עלי להשליך חלק מהסחורה כדי 
עצר שמר'ל את העגלה בצד הדרך, קשר  להקל על המשא.

את הסוסים לעץ, והסיר את המכסה שעל הסחורות. 
המטען הראשון שעליו נפלו עיניו היו הבגדים של חנה 

ה, ואת כל פרנסתה מצאה האלמנה. שבעה יתומים היו לחנ
מהבגדים שתפרה בחודשי החורף על מנת למוכרם ביריד. 
'את המטען הזה אינני יכול להשליך', אמר שמר'ל לעצמו, 

בסמוך היה ארגז גדול  .'רחמנות על האלמנה המסכנה...'
וכבד, שמר'ל פתח אותו ומצא בו כמות גדולה של כלי עץ, 

זה לא אוכל לזרוק', מעשה ידיו של יוסף חרש העץ. 'גם את 
חשב שמר'ל, 'יוסף חולה וצריך להשיא את ילדיו. אם לא 
ימכור את הכלים ביריד, לא יהיה לו אוכל בבית, ולא כסף 

שמר'ל העמיק אל תוך העגלה, ועיניו נפלו  לחתן את ילדיו'.
על שני השקים הגדולים והכבדים של הְרְשל שהיו מלאים 

אך הוא היה בריון במגפיים. להרשל לא היה חסר כסף, 
ואיש לא העז להתעסק איתו. שמר'ל חשש מתגובתו 

 האלימה אם ישליך את סחורתו, ולא נגע גם במטען הזה.
גם לשאר השקים והארגזים מצא שמר'ל סיבות טובות 
שלא להשליכם. אלו היו של אנשים עניים, והאחרים היו 
רכוש ציבורי. שמר'ל לא ידע מה לעשות. הוא חשב וחשב 

חיוך גדול התפשט על פניו: מדוע שישליך משהו של עד ש
 אדם אחר? עדיף שיוותר על רכושו, וכך איש לא יפסיד.
הוא החל לבחון את העגלה. מה הדבר הכבד ביותר שאפשר 
להסיר ממנה? במשך דקות ארוכות אימץ את מוחו עד 

אלו שהרעיון המבריק צץ: הגלגלים גדולים וכבדים, הם 
טל שמר'ל פטיש גדול, ובארבע נ מעיקים על העגלה.ש

מכות חזקות הסיר את הגלגלים הכבדים והמכבידים 
מהעגלה. כמובן שליריד הוא כבר לא הגיע, והסחורה של 

 כל תושבי העיירה נותרה ביער ללא דורש...
המעשה של שמר'ל נראה מגוחך ומטופש, אבל אנשים רבים 

ותר נוהגים בדיוק כמותו. כאשר מישהו לחוץ בזמן, הוא מו
לפעמים על שיעור התורה או על תפילה במניין, ושוכח שכל 
השפע והברכה שהוא מקבל מבורא עולם, הם בזכות התורה 
והמצוות. הבה נזכור מה העיקר ומה הטפל: לא נשבור את 

   גלגלי העגלה כדי שלא נישאר תקועים באמצע הדרך.
 יתרה מעלה ולא תוספת לא זו התורה לימודצריך לזכור כי 
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) כא-יג-יא, כ יחזקאל, ה, מ ויקרא" (בהם חי"ו אלא ביהודי
. דוגמא לכך נתבונן ויהודי יהודי כל שמציל החיים סם זהו

על המסופר בגמרא (יבמות קכא.) "אמר רבן גמליאל פעם 
אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה 
והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומיהו אותו תלמיד 

בי עקיבא. וכשעליתי ליבשה בא וישב לפני כדי חכם? ר
ללמוד תורה. אמרתי לו "בני מי העלך?", אמר לי "דף של 
ספינה נזדמן לי וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו בראשי. 
המתיק ואמר על הגמרא הנ"ל רבי מאיר שפירא מלובלין: 
גלי העולם סוערים, כל חייו של האדם מלאים מהמורות 

ר סערה בליבו של האדם פנימה: רגשות וקשיים, סערה אח
סוערות כמו פחד, עצבות, או מלחמות סוערות בין הטוב 
לרע, גם בביתו של האדם הפרטי סוערים שם הגלים 
והקשיים, פרנסה, חינוך וכו', וכמובן כוחות נושבות 
וסוערות מבחוץ. הגלים האדירים מאיימים לשבור את 

ם. מה יעשה היהודי, שעומד מפוחד מול הקשיים הרבי
היהודי וינצל? "דף נזדמן לי!". לכל יהודי באשר הוא שם 
מזדמן דף גמרא! והדף הקדוש הזה אם נאחז בו היטב, 
ונלמד בתוכו בכל פעם בלא לוותר על אף יום, הרי "שדף 
נזדמן לי 'וניצלתי'!". בלי הדף הזה אין ליהודי קיום, ואין 

מרים כל יום מי שיציל אותו מהסערות הרבות. כמו שאנו או
בתפילת ערבית "כי הם חיינו!" לא בתור מליצה או שפה 
דרמטית, התורה היא חיינו פשוטו כמשמעו, כמו אותו הדף 
שהציל את רבי עקיבא, ולכן כל מי שמרפה את אחיזתו 
מהתורה ומנסה להתמודד בכוחות עצמו עם הסערה 
הרועשת הרי שדינו טביעה רחמנא ליצלן. ובאמת, עיקר 

יש לזכור ולשנן שבלי תורה אין חיים וככל  העיקרים
שלומד יותר הוא חי יותר. וכמו שנאמר בפרקי אבות פרק ב 

 משנה ז הלל אומר "מרבה תורה מרבה חיים".
, ויהודי יהודי כל שמציל החיים סםאם כן  זהו התורה לימוד
, יהודי כל ,ולכן. שלו הרוחנית ולדרגה למעלה קשר שום בלי
 להתנתק, פנאי לו למצוא חייב ביתו לפרנסת שעמל זה גם

, בתורה לעסוק וליבו ראשו ולפנות, הגשמיים מהעסקים
  .ויום יום בכל

רבים הם הלומדים במסגרות קבועות ואחת ההצלחות 
הגדולות ביותר בעולם התורה הוא ייסוד שיעור "הדף 
היומי" בגמרא בו לומדים רבבות מידי יום בארץ ובעולם 

משיכה אדיר לציבור הלומדים בכדי  כולו והוא מהווה כוח
שימשיכו להתמיד. הייחודיות בארגון הלימוד "הדף היומי" 

יום, שבת ומועד. אין חופשה, אין -הוא שיש להתמיד יום
"בין הזמנים", אין יום ללא "הדף היומי". וברוך ה', אנו 
עדים היום להצטרפותם של אלפים בארץ ובעולם לשיעור 

מדה כאן הוא גדול מאוד, יש זה. אין ספק שקושי ההת
לחצים מידי פעם הגורמים לבטל את השיעור אך מנגד יש 
אנשים שאצלם השיעור הוא בבחינת חוק ולא יעבור. הם 

לא  –מקיימים בגופם ובנפשם את הציווי "ולדבקה בו" 
תסורו ממנו ימין ושמאל. ואותם אלו המתמידים בכך זוכים 

ים בה' אלוקיכם שיקויים בהם מאמר הכתוב "ואתם הדבק
יום תזכו לחיים. -אם תדבקו בה' יום –חיים כולכם היום" 

והזכייה לחיים היא לא רק בעולם הבא שהם החיים 
האמיתיים אלא גם כאן בעולם הזה. הסיפור הבא שלפנינו 

אני סוכן נסיעות וכבר למעלה ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
ני מעשר שנים, מאז שהתייסד שיעור "בדף היומי" א

מקפיד שלא להפסיד שום יום. על דלת משרדי מונח שלט 
המשרד סגור.  14:00-15:00מהודר המודיע שבין השעות 

בדיוק אז אני נועל את דלת המשרד  13:55בכל יום בשעה 
והולך לשמוע את השיעור. תמיד אני נושא תפילה לנותן 
התורה שלא אפסיד לקוח ותיק עקב שיעורי זה. פעם אחת 

תי, ברוך ה'. אתם בוודאי מתפלאים מדוע קרה שהפסד
הודיתי לה' על כך?! כן, זה היה לפני חמש שנים בערך. 
אהרון, בן אחי, איש עסקים גדול, שכמעט כל שבוע הייתי 
מנפיק עבורו כרטיס טיסה ליעד אחר בעולם, התקשר אליי 
יום אחד  למשרד ואמר לי: "יצחק, אני צריך דחוף כרטיס 

יורק, עם חזרה עוד לפני שבת -ניוטיסה למחר בבוקר ל
לאנטוורפן, אני אטלפן אליך בעוד חצי שעה ותודיע לי מה 
יש לך?!". היה זה ביום שני ואני התחלתי לחפש מקום 
פנוי ליום שלישי בבוקר. כמובן שתחילה חיפשתי בחברות 

 יורק ללא המתנת ביניים, כ"סבנה"-הטסות ישירות לניו
 
 

מריקאית אך כל המקומות היו הבלגית או "קונטיננטל" הא
כבר סגורים, ולכן עברתי לחפש בחברות הסמוכות כ"אייר 
פראנס" או "לופטהנזה" וגם שם לא מצאתי מקום. לבסוף 

מקום  –מצאתי מקום פנוי בחברת "סויסאייר" השוויצרית 
יורק -אחד פנוי ליום שני בלילה וחזרה בסוף השבוע מניו

בטיסה זו ולכן חייגתי  לציריך. התלבטתי אם הוא מעוניין
אליו למשרד וביקשתי ממזכירתו שתשאלהו מה דעתו. 
המזכירה אמרה לי שהבוס יצא לפגישה ולפי דעתה הוא לא 
 ירצה כרטיס כזה, אבל שאני אמתין לתשובה. המתנתי.

, המשרד 13:55הצצה חטופה בשעון הראתה לי שהשעה 
י צריך עכשיו להיסגר לשעה. הבנתי שאחייני יתקשר אלי

בעוד מספר דקות, אך מול עיני ניצב השעון המורה לי 
שבעוד כמה דקות יתחיל השיעור. אומר לכם את האמת, 
נקרעתי ולא ידעתי מה לעשות, אחייני הוא לקוח קבוע, כל 
שבוע מזמין כרטיס ומה יקרה כבר אם יום אחד לא 

שירות זה שירות,  –אשתתף בשיעור ואמתין לטלפון שלו 
למעלה מחמש שנים שלא הפסדתי שום  לא? מאידך, כבר

שיעור. ומה עכשיו? אחייני ודאי יבין אותי אמצא לו כרטיס 
אחר. קמתי, נעלתי את המשרד, תליתי את השלט ודהרתי 
על אופניי לשיעור. לפני שנכנסתי לבית המדרש, כיביתי 
את המכשיר הסלולארי שלי ושקעתי בנושא הנלמד 

ם, הדלקתי את ובסוגיה המרתקת. כשהשיעור הסתיי
המכשיר הסלולארי ואכן ראיתי מספר הודעות קוליות 
מאחייני המאשר את הנסיעה הלילה, אך מאחר ונוכח כי 
לא יקבל מענה הוא השאיר הודעות נוספות ואחרי כל 
הודעה נוספת עלתה רמת הטון ובהודעה האחרונה הוא 

כך  -ממש צעק, הבנתי אותו וכעסתי על שהזנחתי לקוח כל
בוע. חזרתי למשרד, הזדרזתי להפעיל את המחשב, ותיק וק

נכנסתי לחברת "סויסאייר" ולשמחתי המקום ליום שני 
אנחת רווחה יצאה מפי, לא  בלילה היה עדיין פנוי...

הפסדתי מאומה מהשיעור, בחדווה עברתי למסלול החזרה 
ליום חמישי אחה"צ והתאכזבתי קשות. המקום שהיה פנוי 

שש מה טילפנתי לאחייני ואמרתי לפני שעה תפוס כעת. בח
לו: "להיום בלילה יש מקום אך אין מקום חזרה". אחייני, 
אהרון, היה כעוס מאוד ואמר לי: "אני חייב להיות כאן 
ביום שישי ולכן אני לא אסע היום אבל, דע לך כלל 

שירות ללקוחות הוא תמיד לפני חגיגות אישיות  -בעסקים 
בתו הביולוגית אליך. ולא משנה מי הוא הלקוח ומה קר

סיים ברוגזה רבה "כלל זה צריך להיות תקף  -אבל..." 
אצלך לגבי כל לקוחותיך מלבדי, כי אני כבר לא אהיה לקוח 

לא!".  –כן עסקים  –אצלך, בלי נדר...קירבה משפחתית 
מה אומר לכם, הבנתי אותו וכאב לי מאוד על רוע מזלי 

ור, הפסדתי שבגלל הקפדתי "המטופשת" לא להפסיד שיע
כזה לקוח, ומרוב כאב החלטתי שאני לא הולך יותר לשיעור 
בשעות העבודה, אני אלמד לבד בערב. אני צריך להרוויח, 
הלא כן? כך חשבתי לעצמי בטיפשותי אבל בשמיים היו 
תוכניות אחרות לגבי...  בי"א אלול תשנ"ט לפנות ערב 
ישבתי במשרדי ועסקתי בשיחות טלפון שגרתיות, 

תע על צג הנייד שלי הופיעה הודעה מחרידה: "מטוס כשלפ
פרטים  –שהמריא מניו יורק התרסק על מאתיים נוסעיו 

יבואו בהמשך... ליבי החסיר פעימה ובמהרה נכנסתי 
למחשב של חברת "סוויסאייר" ואכן שם ראיתי שמטוסם 
שהמריא מניו יורק התרסק לפני חצי שעה... ליתר בטחון 

וס אחר שיצא אחר הצהריים מניו בדקתי אם היה להם מט
יורק, לא. רק מטוס אחד היה אמור לטוס ביום חמישי מניו 
יורק לציריך. למחרת התפרסמה בעיתונות ההודעה הבאה: 

הנוסעים ואנשי הצוות של מטוס  229"אין ניצולים מקרב 
"סוויסאייר" שהתרסק שלשום בים מול חוף המזרחי של 

יורק לז'נבה. -מניוהמריא  MD-11קנדה. המטוס מדגם 
המטוס התרסק בים כשעה לאחר שהמריא מנמל התעופה 
קנדי, מול העיר האליפקס שבחבל סקוטיה במזרח קנדה. 
הטייסים דיווחו על עשן בתא הטייס ושש עשרה דקות 

הנוסעים ואנשי  229אחר כך  אבד הקשר עם המטוס. כל 
הצוות נהרגו. טייס המטוס דיווח למגדל הפיקוח כי עשן 

תפשט בתאו, הפקח התורן הציע לו לפנות לנחיתה  מ
בבוסטון ואולם הטייס העדיף לנסות לבצע נחיתת אונס 
בנמל האליפקס אולם ללא הצלחה. אמש נמשה מהים חלק 

 גדול מהמטוס עם גופות רבות בתוכו..." 
 
 



את סיפורו הנורא "אני כבר לא הולך  סיים יצחק -היום  
לבד לשיעור, אחייני אהרון מצטרף אלי. כן,  עכשיו גם הוא 
מבין כמה  גדול זכות לימוד התורה, הוא הרי קיבל בזכותה 

 את חייו במתנה..."
אחד המפסידים הגדולים בחיי האדם הוא ביטול הזמן 
וכאשר האדם מבטל זמנו לריק ממילא גם עמלו בתורה 

וכדי לזכות לאהבת תורה, הרי צריך האדם להרגיש כי נפגם 
התורה שייכת לו, שהוא אינו יכול לחיות בלי לימוד תורה. 
ומאידך, מי שהתורה אינה משאת נפשו והוא אינו מתחבר 
אליה ממילא הוא אינו רואה שום ערך בלימוד התורה, וגם 
כאשר הזמן חולף והוא אינו לומד, ממילא הוא לא מרגיש 

יבד איזה שהוא דבר, כיוון שממילא התורה אינה שהוא א
קניינו. ישנם בני אדם המבטלים זמנם לריק, הם אינם 

מה, שזמנם הלך להבל ולריק. אך -חשים שהם איבדו דבר
אנו, שתורתנו אומנותנו, זמננו הוא יקר ובו אנו יכולים 
לרכוש חיי עולם. כדאי שנדע לנצלו כדבעי, כי התורה היא זו 

א תוכל להציל אותנו אך כל זאת בתנאי שידע שלעתיד לבו
האדם שתורה שווה חיים. ללא תורה אין ערך לחיי האדם 
וגם חייו אינם חיים. אם כך תהיה תחושתנו ממילא כל רגע 
ורגע יהיה מנוצל כדבעי. אך מי שאינו מבין את ערכו של 
לימוד תורה ממילא לא יחוש באיבוד זמנו. רבי יוסף חיים 

ד הביא  על כך בספרו "בן איש חיל" משל זצוק"ל מבגדא
שני אנשים התחרו זה בזה בעושרם. זה אומר "אני נפלא: 

עשיר ממך", וזה אומר "עושרי גדול מעושרך". נענה אחד 
מהם ואמר "הבה נערוך ניסיון ונראה מי עשיר יותר". אמר 
חברו "כיצד נוכיח זאת?". ענה ואמר "נכין שקים מלאים 

על ספינה המפליגה בים ונזרוק לים מטבעות זהב, נעלה 
מטבע אחר מטבע. מי שיפסיק ראשון מפני שלבו יכאב על 
מעותיו, הרי זו הודאה שממונו מצומצם יותר ועושרו 
פחות!". הסכים החבר והלך להביא את הכסף. אבל המציע 
היה רמאי. הוא פנה אל צורף נחושת והזמין אצלו מטבעות 

ה והחלו להשליך מטבע מזוייפות. עלו שניהם אל הספינ
אחר מטבע. הרמאי השליכן בשאננות מפתיעה, בשלוות 
נפש מלאה, ואילו חברו, שהיה עשיר יותר, כאב לבו על כל 
מטבע שזרק משום שהיו אלה מטבעות זהב אמיתיות, 
ששוות הון עתק! מובן, שלאחר זמן לא רב הכריז שהוא 

 והנמשל מובן. …נכנע
קביעת עיתים לתורה זה העולה מהדברים לעיל מלמד כי 

המפתח ליום הדין. העיתים שקבעת האם שמרת עליהם? 
האם מסרת נפשך על השעות שאתה צריך ללמוד בהן? כמו 
שבעל מכולת לא סוגר את חנותו בכל מצב, כך גם אצלך 

 –הדברים צריכים להיות וכאשר יש את המפתח הנכון 
 השערים נפתחים.

ל אותנו לתובנה על הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המובי
 חשיבות קביעת עיתים לתורה, עד היכן הדברים מגיעים...

באיסטנבול, לפני ארבע מאות שנה, כשרצו להגדיר אהבת רעים,  
אהבה שאינה תלויה בדבר כאהבת דוד ויהונן מימי קדם, אמרו 
'כאהבתם של מנחם אלקריף ואברהם בנבניסטי'. מיום היוולדם 

נשמה שאין להם הסבר. במקום בו קשורים היו זה לזה בקשרי 
נראה אחד מהם, מיד נראה גם השני. כשראית את מנחם ראית מיד 
את אברהם וכן להיפך. ידידות זו החלה בימי הנערות המוקדמים 
כששמעו תורה מפי מורם ורבם, חכם יוסף חאג'ג' זצ"ל, בבית 
המדרש 'בני שמעון', מקום בו התקבצו ילדיהם של בני הקהילה 

ת בעיר. השניים חזרו מבית המדרש והיו משננים איש היהודי
לרעהו את שיעורו של חכם יוסף. כאשר השניים הגיעו הביתה לא 
יכלו להיפרד ונשארו יום בביתו של זה ויום בביתו של זה. סבורים 
היו הכל, שחברות זו יפה חוזקה טרם נישאו. אבל ברגע שיבנו כל 

דבק המלכד, וממילא אחד את ביתו, או אז לא יהיה כבר את ה
יעלה הכורת על קשרי הידידות. אך מחשבות לחוד ומציאות 
לחוד. כשהגיע עת 'האיש מקדש' הציעו למנחם אלקריף את בתם 
של משפחת בן סניור, משפחה עדינה ופשוטה של אוהבי תורה, 
שמצא טרף לביתו מחנות קטנה של אריגי משי מובחרים. כיוון 

קריף חתנו לא גילה נטייה לעולם שאוהב תורה היה וגם מנחם אל
המסחר, החליטו שמנחם ימשיך להיות בן תורה. קיבלה על עצמה 
משפחת בן סניור לכלכל את חתנם מנחם למשך עשר שנים, 
כאשר הבת רוזה, רעייתו של מנחם, תבוא לעזור לאביה בחנות. 

 המחשבה היתה כי במשך הזמן תצבור ידע וניסיון וכך תוכל
 
 

המבקש לשקוד על דלתי התורה בלי הפרעה.  לכלכל את בעלה
אך עברו חודשיים מהחתונה וגלגל מזלה של משפחת בן סניור 
החל יורד פלאים. החנות שעוד לפני כן לא היתה רווחית במיוחד 
ובקושי החזיקה את הקיים, החלה לצבור הפסדים רבים, עקב 
תחרותיות של כמה חנויות אריגים גדולות שנפתחו בזו אחר זו 

אילו להכעיס. תחילה ניסה נפתלי בן סניור להעמיד פנים כמו לא כ
אירע דבר. מאומה לא סיפר לחתנו המתמיד, שהיה מנותק מכל 
הבלי העולם. יושב ולומד בבית המדרש 'זוהר הרקיע' יומם ולילה 
בלי לדאוג את דאגת הפרנסה. אך כל יום שעבר החריף את המצב. 

מדחי אל דחי, הרהר אבי כעבור חודשיים של הפסדים וירידה 
המשפחה בקול במהלך סעודת הצהריים המשפחתית ודיבר כאילו 
לעצמו, 'אולי ניתן להכניס את מנחם השקול ובר הדעת למסחר, 
כשרוני הוא ובהסבר מועט יבין את דרכי המסחר'. הרעיון לא קנה 
שביתה לא בלב החתן מנחם שכל חייו שאף לשבת על מבועי 

אף לא בלב אשתו הצדקת. אך כשהלחץ התורה באין מפריע ו
התחיל להכביד והדיבורים אודות סגירת החנות שצוברת הפסדים 
גברו והלכו, החלו בני הזוג מנחם ורוזה להרהר מחדש, האם ניתן 
לשבת בשוויון נפש כשההורים כורעים תחת משאם, והיכן היא 
מצוות "כי ימוך אחיך והחזקת בו", האם רק כלפי זרים אנו 

ם וכלפי בני המשפחה נוהגים בשרירות לב? בלב קרוע מצווי
ושותת דם הסכים מנחם ליטול חלק במסחר חמיו. מעשה שטן 

גלגל המזל נטה כלפי מעלה  –הצליח. מאותו רגע שהיטה כתף 
והחנות הכושלת החלה לשגשג. מנחם ניסה בכל כוחותיו לא 
להיגרר אחר חיי המסחר. רצה להישאר בן תורה כפי ששאף כל 

מי חייו ורק מעט שבמעט מזמנו לתת לחנות. אך טבע המסחר י
סוחף הוא. תחילה נכנס לחנות בעל כורחו כמי שכפאו שד, אבל 
כשהפגין בה כשרונות מזהירים וספג ללא הרף טפיחות שכם 
נלהבות מחותנו המאושר, החל לגלות מעט מעט את הטעם 

יש  המשכר שבעסק מוצלח. שוב אין הוא מצוי בגמרא כל היום,
 לו עוד דברים מלבד עסק התורה הקדושה. 

עילוי היה וגם שידוכו היה בהתאם. בבוא  –אברהם בנבניסטי 
היום נכנס לבית משפחת פרדו עתירת היחס. רבי נתן פרדו נחשב 

 –היה לאחד מגדולי הלמדנים באיסטנבול וכל שיחו ושיגו 
בתורה. בית כנסת מפואר היה נחלתה הפרטית של משפחת פרדו, 
בו התפללו עשרות מטובי העיר. רבי נתן פרדו שימש כרב בית 

עלה  –הכנסת. כאשר נוכח בלמדנותו העצומה של חתנו הצעיר 
בראשו הרעיון לפתוח ישיבה בבית המדרש שלו ולהעמיד 
בראשה את חתנו הצעיר. אברהם נענה לאתגר ברצינות גמורה ומן 

חורים היום ההוא והלאה מסר שיעורים לפני פרחי תורה, ב
בטוחים היו  –צעירים שהשחירו שיניהם בעמלה של תורה. עתה 

יקיץ הקץ על הידידות הנפלאה ויחול הפירוד.  –כל מכיריהם 
מנחם אלקריף שקוע עד למעלה מראשו במסחר ואילו רבי 
אברהם מרביץ תורה וכל יומו נע סביב הלימוד. ראה מנחם כי 

שעות  –אליהם  למגינת לבו הוא נסחף לעבר מחוזות שלא פילל
לימוד התורה שלו נתכרסמו משבוע לשבוע ובקושי למד שעה 
קלה לאחר תפילת שחרית ולפעמים גם בלילה לאחר ארוחת 

יאבד את  –הערב. חלום בלהות טרד את מנוחתו: אם כך ימשיך 
חייו הנצחיים, חלילה. טיכס עצה כיצד למנוע מהיצר הרע 

ת, כאשר בני הבית להשתלט עליו כליל. לילה אחד בשעה מאוחר
נמו את שנתם וראשו העייף לא קלט ולו מילה אחת מדברי 
הגמרא, שם פניו לבית חברו הוותיק רבי אברהם ותחינה שטוחה 
בפיו 'עשה חסד, קבע עימי עיתים לתורה'. רבי אברהם שאהב את 
רעהו כלבבו, לא יכול היה לעמוד מנגד וקבע עמו מאותו יום סדר 

רבע שעות. מנחם עזב את החנות אחרי לימוד יומי קבוע בן א
הצהרים לטובת החברותא ולא היו מאושרים יותר מן השניים 
באותן שעות שהיו קודש לה'. שום סיבה שבעולם לא יכלה לאותן 
ארבע שעות. חומה בצורה היתה זו. חומה בצורה שלימים יתגלה 
חוזקה הנצחי. מאותו יום הכפילה אהבתם את עצמה עשרות 

לא היה לה אח ורע. בכל רחבי העיר ציינו את צמד מונים עד ש
החברים כסמל לאהבה ואחווה בין תלמידי חכמים שמרבים שלום 
בעולם, כל אחד בדרכו שלו. יותר משישים שנים נמשכה אהבה 
זו, ועד זיבולא בתרייתא (היום האחרון). ויהי היום, ושני הידידים 

גבורות ולשניהם כבר זקנים ובאים בימים. שניהם התקרבו לגיל ה
צאצאים לרוב. כולם שתולים על פלגי מים ואין מים אלא תורה. 

 החלו להכין עצמם למסע הארוך לעולם הנצח. באחד מימי
 
 



הלימוד שח רבי מנחם לחברו רבי אברהם 'הלילה ימלאו לי  
שמונים שנה. רגלי האחת כבר שקועה 'שם' וטרם דאגתי 

התגלגלו על זקנו הצחור. לתכליתי'. נאנח גם רבי אברהם ודמעות 
'שמונים שנות ידידות שעמדו בכל המבחנים עומדות להסתיים 
בקרוב. מי יודע עוד כמה זמן נשאר. איך ניתן למוות להפריד בין 
ידידים כמונו, איך?' פרץ בבכי עז. גם רבי מנחם קר המזג, היה 
נרגש עד כאב. 'נעמת לי מאוד, ידידי. ליבי הומה ובוכה. אם 

אר אחריך לבדי, מעדיף אני ששנינו נלך לעולמנו ביום חלילה אש
אחד וכך לא ישאר אף ידיד בודד'. רבי אברהם הפטיר בניע ראש 
'אין הדבר בידינו'. לפתע הבריק רעיון נועז במוחו. 'הבה נתקע 
כף נתחייב זה לזה, כי מי שייפטר ראשון יבוא אל רעהו ויספר לו 

פמליה של מעלה. כך כל מה שעבר עליו, מעת שהתייצב לפני 
יישמר בינינו קשר הידידות'. מנחם נדהם מהרעיון ונטה לדחות. 

דבר זה מסוכן הוא מאוד, שמא אסור הוא על פי  –תקיעת כף 
ההלכה. אבל לבסוף לא עמד מול פניו המתחננות של ידיד נפשו 
שעשה כה רבות למענו ותקע את כפו. עשר שנים עברו מאז. לילה 

ריף במפתיע במיתת נשיקה בשנתו, יום אחד נפטר מנחם אלק
לפני כן עוד למד עם החברותא כרגיל ובבוקר כבר לא היה כאן. 
רבי אברהם בנבניסטי בכה עליו מרות. עולמו חרב עליו. נתח 
שלם של חיים הלך ממנו באחת. אבל התחזק בליבו שעוד מעט 
יראה את רעהו, תקיעת כף אינה דבר של מה בכך, בוודאי יתגלה 

ו. לא עברו יותר משלושים יום, ורבי אברהם מתנמנם ליד בפני
הגמרא ולפתע חש הוא איך רבי מנחם רעהו מתגלה לו בסבר 
פנים שוחקות, כפי שהיה בחיים חיותו. 'מה נעשה בדינך?' שאל 
רבי אברהם כשכולו צמרמורת, 'האם עברת אותו בשלום? ועוד 

ולם משאלה קטנה בפי, האם תוכל לגלות מעט מה קורה בע
האמת?'. רבי מנחם ענה 'דע לך שבאמת אין רשות לנשמה לרדת 
לעולם השפל אחרי שמסתלקת ממנו. מרגע שהנשמה עולה ניתק 
הקשר, אך כיוון שתקעתי לך כפי, חייב הייתי לרדת למטה. ויחד 

עם זאת אין לי רשות לספר לך מה נעשה בעולם העליון, רק מה 
ביבי כל בני משפחתי. שעבר עלי אישית. אחרי מותי התקהלו ס

הורי, אחיי, אחיותיי, הגיסים והגיסות, כל מי שקדם אותי וכבר 
הגיע לשם והכריזו 'כל מי שיודע להעיד על האיש הזה משנות 

יבוא ויעיד'. מיד נתאספו ובאו מלאכים טובים ומלאכי  –ינקותו 
חבלה וכולם העידו על מעשיי הטובים והלא טובים, וכאשר 

ודע על מעשיו בשנים הבאות מן הנעורים והלאה הכריזו כי מי שי
יבוא להעיד, מיד נתקבצו לשם מלאכי חבלה, שביבי אש, קטנים 
וגדולים שנבראו מכל עבירה שעשיתי וצווחו עלי וביישו אותי 
בפני אבותיי וכל בני משפחתי. רציתי להתחבא כי אוי לאותה 

ו את בושה, אך לא היה לי היכן להסתתר. המלאכים השחורים מנ
כל חטאי ופשעי אחד לאחד והתקרבו אלי בחמת זעמם לטורפני 
ולבולעני. הייתי בחרדה איומה ממחזה נורא זה. פתאום ירדה 
חומה גבוהה וחצצה ביני לבין מלאכי החבלה, ואז יצא הקול 
והכריז כי יצאתי זכאי בדיני. הייתי אחוז פליאה. לאחר רשימה כה 

כיתי בדין? וסיפרו לי, כי ארוכה ומפורטת של עבירות, כיצד ז
חומה זו שהצילה אותי ממלאכי החבלה נוצרה מקביעת עיתים 
לתורה. כן, אותן ארבע שעות של תורה שהיו לנו ביחד, הן בימות 
החורף והן בימות הקיץ, בקור ובחום, בשלג ובשרב, וכפי שאתה 

אפילו בימים של שמחה במשפחתנו ובשאר זמנים של  -זוכר 
לא ביטלנו אותן, את הזמן הקצוב ללימוד מעולם  -טרדות 

התורה. אילו היתה החומה נפרצת על ידי ביטול תורה והפסקות 
בשיעורים, היתה ניתנת אפשרות למלאכי החבלה לתפסני ולעבור 
דרך פרצות המחיצה, אך מכיוון שהחומה היתה שלמה ומבוצרת 
מלמעלה עד למטה על כל נדבכיה, לא היתה הרשות בידם להגיע 

י. את כל זאת התירו לי לבוא מהעולם העליון ולספר לך, כדי אל
שתדע מהי כוחה של קביעת עיתים לתורה וכדי שתפרסם זאת 
לכל אשר יראת ה' נוגעת בליבו, שידעו הבריות גודל מעלת 

 קביעת עיתים לתורה בלי שום ביטול כלל וכלל...!
 

 אחים יקרים!
 

מקרבה בנים שכה מסורים למורשתה ולתורתה. גם בתוך המלחמה  אין! אין עוד אומה בעולם, שיכולה להוציא
והפחדים, בגיא צלמוות ובעינויים, בעניות ובתת התנאים, כשאר כל הסיבות והתירוצים שבעולם נתונים בכף 
היד כדי להסביר ולנמק מדוע כעת אי אפשר ללמוד, פשוט לא שייך. כאשר יושבים להם יהודים טובים 

תורת ה' במסירות נפש עילאית ובדבקות אין קץ, בכל עת ובכל מצב. היש לנו אהבת ה' 'פשוטים', והוגים ב
 גדולה מזו?! 

ְּבִהְתַהֶּלְכ ַּתְנֶחה הבה ונישא עינינו לנותן התורה, שייתן בליבנו אהבת תורה ויראת שמים ונזכה שיקויים בנו "
" (משלי ו, כב). אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו בעולם ְתִׂשיֶחְּבָׁשְכְּב ִּתְׁשֹמר ָעֶלי ַוֲהִקיצוָֹת ִהיא  ,ֹאָת

 אמן. זה ובעולם הבא,
 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 פורים שמח ובשורות טובות -קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון 
 052-3939551לכה תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מ

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 052-3939551 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים שמעון בן יהודית.

 

 ,יוסף בן רבקהנעמי בת אורלי,  שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

,רפאל (רפי) בן שלבייה ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שרה, יהודה בן אסתר, שושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת 

 חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רה
 יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה, ,רפאל בן לאה
 ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה ,דנה בת סוזן

 רחה., אליהו בן פויטוריה בת רחל, שלום בן לאומה

  הי"ו אדאדי לציוןהתודה והברכה 
 יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים להדפסת העלונים,  ועל תרומת

 לעבודתו יתברך.ויזכו לשפע גדול  לכל טובה וברכה וולבני משפחת וליעמדו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת
 שרה חיה (ענבל) ז"ל למשפחת בן לולו

יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות מתי 
 ישראל.



 משה אהל תורת

 יו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה" ווין -ליקוטי ד"ת לפרשת השבוע
 זתשע" פרהשבת ו כי תשאפ' עש"ק                           )א"יקת( ו"לגליון  'ישנה                                           בס"ד              
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 זיע"א  הנועם אלימלךלא קדישא של מרן בעל לרגל יום ההילוגליון זה נתרם 
 החל ביום כ"א אדר

 

מרגלא בפומיה דהרה"ק בעל הבית אהרן מקרלין זצוק"ל אז פון דעם לערנען 
מדרש רבה פ' תרומה קען מען ווערין א חסיד. ונראה בכוונת דבריו הק' למה 

משה שכתב שם המדרש וז"ל עלית למרום וגו' ואף סוררים וגו', אמר הקב"ה ל
מה עכו"ם אומרין שאיני חוזר עמהם על שעבדו עכו"ם שנא' סרו מהר, אפי' 

                                                 .  ה אלקים-סוררים הן איני מניח אותם ועמהם אני דר שנא' אף סוררים לשכון י
 )הגה"ח הדומ"צ שליט"א בס"ג פרשת תרומה דהאי שתא(

 

ך להרים ראשם של ראשי אלפי ישראל שיוכלו למלאת עלי .כי תשא את ראש
 )בארות המים(                                            .את כל מה שחסר לכל אחד ואחד מבנ"י

 
מי הוא הראוי להיות ראש בנ"י,  .כי תשא את ראש וגו' ונתנו איש כפר נפשו

 )מרן מרוזין זיע"א(                                            .זה שמוכן למסור נפשו עבורם
 

קירוב גאולתם של בנ"י תלוי בנתינת צדקה כמשאחז"ל  .לפקדיהם ונתנו
 )ויזניץ -דמשק אליעזר(                      .             גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

 
 )אמרי נועם(      .בכח הצדקה תהיה הגאולה ללא כל יסורים .ולא יהיה בהם נגף

 
וברש"י ותמנה את השקלים. כל זה בכדי להורות שבנ"י הם בגדר  .כי תשא

 )ביאלא -מטה אהרן(                              .של דבר שבמנין שאפי' באלף אינו בטל
 

הגם שצריכים לפעמים להתנשאות כמ"ש ויגבה לבו בדרכי ד', אבל  .מחצית
                                                                                            .לצורך עבודת השי"תהתנשאות זו מוגבלת רק למחצית דהיינו אך ורק 

 )עצי חיים(
 

 )ישמח משה(     .ל דעות-הקב"ה שוקל את כל המעשים במשקל א .בשקל הקדש
 

וברש"י הראה לו מטבע של אש. כשם שהאש עולה למעלה תמיד, כך  .זה יתנו
 )פילוב -מדרש משה(        . תן המטבע מרגיש בנפשו שאיפה להתעלות בכל עתנו
 

שעל האדם ראוי להיות דומה למטבע שהרי מטבע שהיא ללא צורה  עוד י"ל
היא נפסלת, כך גם על האדם לראות שלא יקלקל את צורתו אלא הצורה תהיה 

 )ביאלא -דברי בינה(               .                                        של קדושה בשלימות
 

                                                                         .פנימיותם של בנ"י הוא החלק אלקי ממעל שהוא אש אוכלה .מטבע של אש
 )ישמח ישראל(

 

אילו היה העשיר רשאי להרבות, היה מרשה לעצמו לחוות  .העשיר לא ירבה
 )סאסוב -זכרון אלעזר(                      .יוקם המשכן ולכן נאמר לא ירבה דעות כיצד

 
בטרם שנכנסים לעבודת השי"ת חייבים להתרחק מהמדות  .ורחצו ידיהם

                                 .הרעות והמעשים הרעים שנעשים בידים ומההרגלים הרעים שדבקו באדם
 )מקוברין זיע"אהרה"ק (

 

לא יתכן לעבוד את השי"ת לפני שמסירים את המחשבה  .ידיהםורחצו 
 )דברי בינה(                                                       .הפסולה של כוחי ועוצם ידי

 
מחובתו של איש ישראל להפוך את המר ביותר לריח  .בשמים ראש מר וגו'

 )נועם אלימלך(                                                                                                       .ניחוח
 

וברש"י שכולו קיים לעתיד לבוא. משרע"ה הכין את שמן המשחה  .לדרתיכם
 )ישמח משה(                                         .שבו עתיד להיות נמשח מלך המשיח

 
העושה בתור חיקוי ולא מעומק הלב  אותו .איש אשר יעשה כמוה להריח בה

 )מרן הבעש"ט זיע"א(     .וכוונתו היא שיהיה ריחו ושמו נודף בתור צדיק ענשו חמור
 

ואילו באהליאב הזכיר רק את שם אביו ולא את שם  .בצלאל בן אורי בן חור
זקינו, להורות לנו שכל מה שזכה בצלאל היה בזכות המסי"נ של חור שנהרג 

 )מרן מוהר"ש מבעלזא זיע"א(                                                              . על קדושת השם
 

ראה שתחשוב תמיד רק מחשבות טובות שהקב"ה  .לחשוב מחשבות לעשות
 )מודזיץ -דברי ישראל(                                                            .מצרפן למעשה

 
 .יך לחשוב כיצד גם מעשיך בזהב ובכסף יהיו לש"שעל .לעשות בזהב

 )אור לשמים(
 

אף מי שלבו לב אבן, יכול היה בצלאל להפוך את לבו  .ובחרושת אבן למלאות
 )דגל מחנה אפרים(                                              .ולהחדיר בקרבו את התורה

 
להם במצרים את  דוקא אתה שבחרת .ואתה דבר וגו' את שבתותי וגו'

                          . השבת כיום מנוחה, ראוי אתה כעת לומר להם את הציווי על שבת
 )בוטשאטש -מחזה אברהם(

 

 .קדושת השבת אפשר להשיג רק ע"י הכנעה .אך את שבתותי
 )קוידנוב -דברי שלום(

 

שבת אינה עליכם לחזור תמיד ולשנן כי שמירת  .לאמר אך את שבתותי
 )קדושת יו"ט(                   .לצורכיכם ולהנאתכם, אלא אך ורק בגלל ציווי השי"ת

 
עליכם להשתדל ולהשפיע על אחרים שגם הם יהיו שומרי  .לעשות את השבת

 )ובטשורטק -דורש טוב(                                                                            .שבת כהלכתה
 

עשיית השבת נעשית ע"י קיום המצוות בששת ימי החול  .לעשות את השבת
 )תורה אור(                                                      .לפי שזו היא ההכנה הראויה

 
            .    על האדם לדור בתוך קדושת השבת כדרך שהוא מתגורר בדירה .לדרתם

 )חידושי הרי"מ(
 

שתי בחינות בשמירת שבת, ושמרו שהוא סור מרע, לעשות את  .ברית עולם
 )עצי חיים(                                                           .  השבת שהוא עשה טוב

 
אין לך לכעוס עליהם, שהרי יצאו ממקום טמא  .אשר הוצאת מארץ מצרים

 )בני יששכר(                                  .  למדו מהם לחטואומזוהם ואין זה פלא ש
 

                .   כשאדם פונה אפי' פניה קטנה מהשי"ת, הרי מיד יש לו ירידה .ויפן וירד
 )דגל מחנה אפרים(

  

כאשר כותבים חידושי תורה לשמה נחקקים הדברים  .והמכתב מכתב אלקים
 )ישמח משה(                                                                         .  לוחותעל ה

 
אין ועתה אלא תשובה, בנ"י יחזרו בתשובה מבלי לבדוק  .ועתה אם תשא וגו'

 )ישראל דברי(                                                                .    אם נמחל להם העון או לא
 

אין הקולר תלוי אלא בי כי אילו הייתי אני בשלימות הראויה לא היו  .מחני נא
 )מרן הבעש"ט זיע"א(                                            .   בנ"י חוטאים ולכן מחני נא

 
רק אם יש אחדות בישראל  .ודבר ד' אל משה וגו' כאשר ידבר איש אל רעהו

 )בת עין(                                           .  תו בתוך בנ"יאזי הקב"ה משרה שכינ
 

בכדי להזכיר למשרע"ה שידרוש ויבקש תמיד על צרכי  .לא ימיש מתוך האהל
 )תפארת שלמה(                                                                                 .בנ"י

 
שגם בעת שבנ"י הם ריקים ממצות, גם אז  ה ביקשמשרע" .ונפלינו אני ועמך

 )מי השלוח(                                                  .    יהיו מובדלים מאוה"ע ויתרחקו מהם
 



                                                                .אותו כבוד שהוא כולו רחמים ברצוני לראותו .הראני נא את כבודך
 )הרה"ק רבי אברהם המלאך זיע"א(

 

 )אור לשמים(אתה תהיה השליט על מדת הדין הקשה כצור.      .ונצבת על הצור
 

וברש"י הפסולת יהיה שלך. כל עניניך הגשמיים יהיו בעיניך כפסולת  .פסל לך
 )דברי ישראל(                                                                                           ולא כעיקר.    

 
בתוך אלפי הפגמים מוצא השי"ת נקודה טובה באדם ולכן  נוצר חסד לאלפים.

 )ברסלב -תורת נתן(     הוא נושא עון ופשע.                                                     
 )פניני החסידות(כל הנ"ל נעתק מספר   

 

פרך נפשו שיענה נפש הבהמית שלו שהיא הנפש  .ונתנו איש כפר נפשו
 )ש"ך עה"ת(                                    .       המתאוה וישעבדנה לעבודת השי"ת

 
שקל בא"ת ב"ש בגי' כ"ו, ומחצית השקל  .העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט

 )שם(           .              הוא אחד, ולכן לא ירבה ולא ימעיט כי הכל חייבים ליחדו
 

כיור זה היה כמין דוד גדולה שיש בה י"ב דדין שיוצקין בהם מים  .ועשית כיור
כנגד י"ב כהנים העוסקים בקרבן התמיד שמקדשין כאחד, ואעפ"י שהכהנים 
ן העוסקים בתמיד היו י"ג, וי"ג עבודות נשנו במשנה, אין השחיטה צריכה כה

 )רבנו בחיי(  .           בכהן ורגלים אפי'לפי שכשרה בזר ואינה צריכה קדוש ידים 
 

נסמכה פרשה זו לפרשת שקלים לומר שכשם שהשקלים נעשו  .ועשית כיור
מהם האדנים שהם לזכרון שנתכפר להם חטא העגל, כמו"כ הכיור היה לרחוץ 

                                                                    .    אותו עון ולזה אמר קודם לרחצה סתם ואח"כ אמר ורחצו ידיהם ורגליהם
 )ש"ך עה"ת(

 

במוח האדם ישנם ב' חדרים, חדר  .ואמלא אותו וגו' בחכמה ובתבונה ובדעת
ימין הוא מקבל החכמה ומשם לחדר שמאל שם יתבוננו בה בינה, וזה 
שאומרים בלשון אשכנז איבער לעגען, ומה שהאדם מסכים אח"כ בדעתו נקרא 

 )נעתק מספר לקוטי חבר בן חייםחתם סופר (                                               .  דעת
 

כל המשמר את השבת מלמטה כאילו עשה אותה  .לעשות את השבת
למעלה, כי המקיים מצות שבת למטה הנה זה עדות שהוא מודה ומאמין 

 )רבנו בחיי(                  .                               בשרשה ועיקרה החקוק למעלה
 

נוכל לומר שראה שאין העשיה בכלל יהרג ואל יעבור אלא בלאו  .וירא אהרן
 )שם(                                   .של לא תעשה לך פסל ולכן לא מסר עצמו עליה

 
כלומר מספרו של אדם הראשון שכתוב שם דור דור ומנהיגו  .מחני נא מספרך

 )וידבר משה(  .     הקב"ה לך נחה דהיינו בע"כ עליו להיות המנהיג וע"ז השיב לו
 

אמנם משרע"ה לא הסכים לכך כי חשש שלאחר חטא  .הנה מלאכי ילך לפניך
 )דברי יואל(                                          . העגל גם המלאך שילך עמם יתגשם

  
משרע"ה בענוותנותו  .יךהודיעני נא את דרכיך ואדעך למען אמצא חן בעינ

אמר דהנה בודאי שכל היסורים שבעולם כדאי הם בשביל להרגיש את 
המתיקות ממראה כבוד ד' אבל הוא אינו חפץ בזאת כי אין כוונתו לדעת 
השיעור קומה בשביל הרגשת המתיקות אלא למען אמצא חן בעיניך שאדע 

 )שפע חיים(                                                   .            איך להתפלל ולעבדך
 

וקשה דהרי הקב"ה אמר לו  ויאמר פני ילכו וגו' ויאמר אם אין פניך וגו'.
בפירוש שפני ילכו, וי"ל דהמלאך אוריאל נקרא פניו כמ"ש ומלפני אוריאל, 
והבין משרע"ה דמה שא"ל הקב"ה פני ילכו הכוונה היא למלאך אוריאל וע"כ 

 )חקל יצחק(                                                            .ממש אמר אם אין פניך
 

רמז לנו הכתוב דבתשובה מיראה זדונות  .וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
כשגגות, ובתשובה מאהבה זדונות כזכיות, וז"ש שאם תמחול גם לשגגות אזי 

 )לקוטי חבר בן חיים(                             .             ונחלתנו זכויות שנעשו מעונינו
--------------------------------------------------------------------------------------- 

מה שגזרה התורה טומאת אהל נראה הטעם כדי שלא  אדם כי ימות באהל.
ילינו המת והקפידה התורה על הלנת המת כדי שלא לנוולו וזה ראיה מן 
התורה על תחיית המתים לאמר כי הגוף גם אחרי מותו יש לו חשיבות כי עתיד 

 )נעתק מספר לקוטי חבר בן חייםחתם סופר (                   .     לעמוד בתחיית המתים
 

שיש בה ז'  פרשת פרהאי' בפסיקתא אמרות טהורות מזוקק שבעתיים, היינו 
ים, וקשה דהלא מפורש בגמ' ז' שמזין ז' ימים על הכהן ובכל יום ז' פעמ

היו מזין, וע"כ צריך לומר דאעפ"י שבשבת לא היו מזין מ"מ שבת לא דבשבת 
 תשאבעצמו מטהר כמו ההזאה והוי כמו שהוזה עליו, וזה מרומז בתיבת 

 )חקל יצחק(      .   שהוא בר"ת שבת אדומה תמימה, שהשבת מטהר כמו הזאה
 

 .שעיקר הפגם היה במחשבהנתכפר עון העגל  פרשת פרהע"י לימוד 
 )דברי יואל(

--------------------------------------------------------------------------------------- 

סיפר לי הגאון רבי אלחנן הלפרין זצ"ל ששמע מיהודי אחד שהיה דר בעיר 
קאשוי והיה לו בית מסחר ספרים ובין הספרים היו גם קצת ספרים בלתי 
הגונים ונודע הדבר להגה"ק מקאלשיץ הי"ד וכשפגש אותו פעם ברחוב א"ל 
הגה"ק תאמין לי שאני אוהב אותך בכל לב ממש ולכן אני מאחל לך שבית 

מסחר שלך ישרף וכך הוה שלאחר חדש ימים נשרף הבית מסחר ומאז ה
 .                                                        הפסיק לסחור בספרים

 

שבדידיה הוי עובדא שנסתפק לו אם ילמד לימודי חול בביתו כי עוד סיפר לי 
עי"ז היה יכול להיפטר עפ"י חוק מעבודת הצבא ונסע על שב"ק אל הגה"ק 

שבעת עריכת השלחן היה "ק היה והיה זה בשב"ק פ' תולדות ודרכו של הגה
כי הספר נועם אלימלך ובשב"ק זו חזר הרבה פעמים על מ"ש שם לומד מתוך 

לה, ואז נוכח ה ובטהרה בלי תערובת חליהתוה"ק צריכה להיות הכל בקדוש
 .איו וקיבל על עצמו שלא להתעסק בלימודים אלולדעת כי סוד ד' ליר

 

הגאון רבי העניך פאדווה זצ"ל היה מספר שמרן מוהר"י מבעלזא זיע"א ביקר 
בות משפחתו והשתוקקה מאד פעם בעיר אחת והיתה שם אשה אחת מקרו

אלה אותו האם אין לי נאמנות אכסן בביתה אבל מרן סירב לכך וששמרן ית
ניכם וענה לה ח"ו אתם נאמנים אצלי מאד אבל אותם שאתם מאמינים יבע

                                     .להם אינם נאמנים בעיני
 

שמעתי בשם תלמיד של הגה"ק רבי יהושע בוקסבוים מגאלאנטא שפ"א לא 
כ אמר היה דגים על שב"ק פ' בא ובתחילה הצטער מאד על כך אבל אח"

שהלא פרשיות התורה שנקראים בשבתות הללו הם מכוונים כנגד המועדים 
קריאת חג ז' א קריאת חג הפסח, פרשת בשלח היא שבתורה כסדרן, פ' בא הי

דפסח, פרשת יתרו היא קריאת חג השבועות, פרשת משפטים רומזת לר"ה 
ויוה"כ שהם ימי המשפט, פרשת תרומה שהיא בנין המשכן רומזת לחג 

וכות צילא דמהימנותא, ומכיון שהמנהג שלא לאכול דגים בחג הפסח נמצא הס
  .שבפ' בא שהיא כנגד חג הפסח אין להצטער כשאין דגים

 

סיפר לי הגאון רבי העניך פאדווה זצ"ל ששמע בעצמו מפי מרן בעל הדברי 
ציונים ולא חת מפני יואל זיע"א שאמר על עצמו בעת שלחם בחירוף נפש נגד ה

כל החרפות שהפיצו וכתבו עליו, שהוא דומה לאיש אחד שהיה לו מחלה 
לא היה יכול  וחשש בכל פעם שבשעת השינה הוא יפול ממטתו ומחמת כן

אותו א אליו רופא אחד שציוה על בני משפחתו שישכיבו לישון במנוחה עד שב
ר גם אני החלטתי לשכב על הארץ כי משם א"א ליפול וכך עשו, וסיים מרן ואמ

על הארץ וממילא א"א לי ליפול יותר ואין לי מה לפחד מזלזוליהם כי אני מונח 
 .כבר בבזיון על הארץ

 

סיפר לי מו"ר הגר"ש וואזנער זצ"ל שכשהיה לפני עשרות שנים בארה"ב פגש 
כם קשר עם האגודה פעם בעסקן אחד מראשי אגו"י וא"ל אותו עסקן הלא יש ל

בהיותכם תלמיד של הגר"מ שפירא זצ"ל, וכן הנכם מקורבים מאד אל מרן 
הדברי יואל זיע"א ואולי יש ביכלתכם לעשות שלום בין האגודה לסאטמאר 
וא"ל הגר"ש שיראה להשתדל בדבר ופ"א בעת ששוחח עם מרן א"ל הגר"ש 

נ"ל, השיב לו מרן וכי שהוא רוצה לספר לו וויץ יפה וסיפר לו את דברי העסקן ה
אני שונא אותם ח"ו אני אוהבם אהבת נפש ורק תנאי אחד אני מבקש מהם 

 .ושיקואז יהיה שלום על ישראל בלי שום שיצאו מן הממשלה 
 

באחד ממכתביו מציין מרן לדברי השערי תשובה שע"י שמחזקים מוסדות של 
 .ל ד'אמת מתקנים ענין של חילו

 

ו גדולי ישראל לאסיפה גדולה בדבר אבתחילת בואו של מרן לארה"ב נקר
ב למדינה זו וכמובן שרווכיצד יש ליהדות החרדית להתייחס הקמת המדינה 

הנואמים באסיפה אחזו בשיטה שיש להכיר במדינה, בדברי נעילה נתכבד מרן 
ת וכששמעו מדינה הציוניהומיד יצא בריתחא דאורייתא לשפוך אש וגפרית על 

הנואמים הקודמים את דבריו החלו לדפוק על השלחן וניסו להפריע לו, מיד קם 
ל שנח היה גונח מכאב הגר"י הוטנר זצ"ל ואמר על הפסוק וישאר אך נח אחז"

ת לארי את מזונו וכעס עליו והכישו, ולכאורה קשה מדוע מגיע על שאיחר לת
כל הבעלי חיים שהיו  לנח עונש לאחר שטרח במשך י"ב חודש להאכיל את

, וסיים הגר"י דעם לעצטן לייב טשעפעט מען נישט בתיבה, אלא התי' הוא מיט
"ש ואמר הרבי מסאטמאר הוא ארי בודד שנותר משארית הרבנים בעלי יר

ארי האחרון אסור להתגרות ועליכם עם הוקנאות אמיתית מן הדור העבר ו
 .זהר בכבודוילה

 

סיפר לי הגר"א הלפרין זצ"ל שפ"א היה מרן בעיר נירבטור והתאכסן שם 
שאלה על עוף ופסק  ובאה בתו של ראש הקהל לשאול בביתו של רב העיר

הרב שכשר, וכאשר הבחין מרן שהנערה אינה לבושה בצניעות כדבעי אמר לה 
ביה ובא אמנם העוף כשר אבל את טריפה והלכה הנערה וספרה הדברים לא

הוא יודע כיצד הנערה לבושה ואיך הוא מביט  ענה אל מרן וא"ל מהיכןבט
אבל ביום השב"ק  מרן על כך ולראות צורת אשה ובשעת מעשה לא השיב ל

יב שהקב"ה אמר למשרע"ה אמר את דרשתו אמר בתוך הדברים כתכאשר 
גה דהיינו עלה ראש הפסגה ושא עיניך וגו' ופירש מרן דמי שעומד בראש הפס

חוייב לישא עיניו לידע ולדעת מהמתרחש סביבותיו שהוא מנהיג העדה הוא מ
 .כדי לידע להוכיח על כל דבר הצריך תיקון

)כל הנ"ל נעתק מספר גשמי ברכה( 
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 כי תשא   •  125  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (ל, יד)העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט וגו'  
ויש  הנה הטעם של התיבות העשיר לא ירבה הוא "מונח רביעי",

במס' כתובות (דף נ' ע"א) המבזבז  לבאר דבא לרמז על מאמרם ז"ל
ותר מחומש, וזהו מונח רביעי, רצונו לומר דאף העשיר לא אל יבזבז י

ירבה יותר מחמישית, רק ד' חלקים יהא מונח לעצמו, וחלק חמישי 
  הגר"א) -(קול אליהו    יבזבז.

  )(לא, יד שמרתם את השבת כי קדש הוא לכםו
ששת ימים " ):ט-לעיל כ, ח(כבר בא ציווי מעין זה בפרש יתרו והלא 

, ומדוע "אלוקיך ', ויום השביעי שבת להאכתךמל תעבוד ועשית כל
  נשנה ציווי זה כאן בנוסח שונה?

בקי (ל "מר הגאון המופלא רבי יעקב לוי זצביאור נפלא על כך, א
: )בד כַסָּבל באוניה וכסולל כבישיםוע עצום בתורה שהסתיר עצמו

 ופועלים ובעלי בתים שאינן': )אורח חיים, רצ, ב(א "כתב הרמ
כל ימי השבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מתלמידי  עוסקים בתורה
בתורה כל ימי השבוע, והתלמידי חכמים ימשיכו  חכמים העוסקים

ימי  מתענגים בלימודם כל יותר בעונג אכילה ושתיה קצת, דהרי הם
 ומדרש )שבת טו, ג(מהירושלמי  "בית יוסף". וכן הביא ה'השבוע

ת ימים שש": מעתה, בפרשת יתרו נאמר תנחומא, שכתבו כן.
 במלאכתם כל ימי , ומכאן שמדובר בפועלים שעסוקים"תעבוד

 'ויום השביעי שבת לה"השבוע, ולכן לגביהם אומר הפסוק 
מאחר ואינם עוסקים בתורה במשך השבוע, עליהם  , כי"אלוקיך

  לעסוק בתורה בשבת.
, "ששת ימים ֵיָעֶשה מלאכה"סוקים שלפנינו, לעומת זאת, נאמר בפ

התורה על מי שמלאכתם נעשית על ידי אחרים,  מדברת ואם כן כאן
, ועל כן )עיין ברכות לה:( אלו התלמידי חכמים שתורתם אומנותם

  , דהיינו: שמותרים להתענג בשבת"כי קודש היא לכם"לגביהם נאמר 
סקים הם בלימודם כל באכילה ושתיה יותר משאר האנשים, כי מתע

  )לא יחסר ושלל(      ימות השבוע! 

  (לא, טז) רו בני ישראל את השבתושמ

מסופר על ה"חפץ חיים" זצ"ל, שכאשר קיבל פעם מכתב מעיר 
מסוימת ובו בשרוהו שנוסדה שם חברת "משמרת שבת" פרץ בבכי. 
משנשאל ה"חפץ חיים" לפשר בכייתו, והלא מן הראוי להרגיש 
סיפוק כשיהודים מתארגנים לשם הגנה על השבת? השיב הרב: 

ר ליד בית, מעיף עינו עליו ומשבח לבורא העולם כשתראו אדם עוב
שבראו שלם באיבריו, מעצמכם תבינו כי הבית הזה הוא בית נכים 

עים, גדמים ועוורים. כך ושבו מאושפזים אנשים בעלי מומים: קט
כאשר אנו רואים שנוסדה חברה ל"שמירה" על השבת, עלינו להסיק 

יחס לשבת, והרי זה שהאנשים בעיר זו הנם בבחינת "בעלי מומים" ב
  (נזר יוסף)  בבחינת "בית חולים" גדול למחללי שבת. ועל זה ראוי לבכות.

  (לא, יג) אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני ובינכם
  מהו אותו "אות" ומה משמעותו?

נבין את זה על פי הסיפור הבא. ואגב, ניתן לראות מסיפור זה, גדלותו 
  ומקרה, ויודע לתת תשובות במקום...שמוכן לכל תרחיש  של רב ומנהיג

שהיה (הקיסר האוסטרי הנודע פרנץ יוזף  ומעשה שהיה, כך היה:
בא פעם לביקור  )היהודים והיה עוזר להם רבות קשור לצרכיהם של

  הכנסת הגדול שבעיר. בעיר קראקא ובין השאר ביקר גם בבית
בפרוזדור בית הכנסת היתה תלויה תמיד תמונתו של הקיסר משום 

  נעלמת   יד אבל אותו יום נעלמה לפתע התמונה.  שלומה של מלכות.

נמצאו מי שמסרו על כך  של שונאי ישראל הוציאתה משם, ומיד
  ואמרו, שהיהודים הסירו את התמונה, כדי להפגין בכך נגד הקיסר...

הלא  - משנכנס אל בית הכנסת הביט פרנץ יוזף לצדדיו ופנה אל הרב 
ופר זי"ע ושאלו, האומנם נכון הדבר, שמעון ס הוא הגה"ק רבי

  לקראת בואו הסירוה? והיום ,מיד היתה תלויה כאן תמונתושת
רבי שמעון, שרק באותו רגע נודע לו לתדהמתו שהתמונה נעלמה, לא 

והשיב ואמר: אמנם, כן, הוד מעלתו, נכון הוא,  איבד עשתונותיו,
חוקי דתנו הטעם הבא: לפי  שהיום הסירו את התמונה. ועשינו כן מן

סמלי  אנו מניחים בכל יום תפילין, המשמשים כ"אות ברית", כקשר
עם אלוקינו. כנגד זה, בשבת הנחת תפילין אסורה. משום שעל השבת 

ביום השבת אנו רואים  -"כי אות היא ביני וביניכם"  נאמר בתורה:
עוד צורך ביום זה באות  את עצמנו קרובים כ"כ אל הקב"ה, שאין

 הגנו באירוע חגיגי זה: בכל ימות השנה תלויה תמונתךובסמל. וכך נ
כאות לקשרנו אל הוד מעלתך, אבל היום, משנאות הוד מעלתך לבוא 

 אלא פחיתות כבוד אם אנו מסתכלים תהא זו ולבקר אצלינו, לא
                עמנו בכבודך ובעצמך...  בתמונתך שעל הקיר, בשעה שזכינו לראותך

  )להתעדן באהבתךקבלת שבת בשם (                                                           מ

   שם.
המפרשים, כיצד עושים את השבת, והרי השמירה  ווכבר נתקש

  שלא לעשות מלאכות? בשבת היא בשב ואל תעשה,
  (ויק"רץ, על פי מה שמבואר במדרש האדמו"ר מאוסטרובצא תיר

בעיירות ומכריז מי רוצה לקנות שהיה מחזר רוכל  ועל אותפט"ז ב) 
על ההכרזה קרא לו, ואמר שהוא חפץ  עחיים, ורבי ינאי כששמ סם

לא צריך לי, כשהפציר בו רבי  הלקנות את הסם, השיב לו הרוכל, את
"מי האיש החפץ  קלו ספר תהלים, והראה לו את הפסו ינאי, הוציא

  ע ועשה טוב".חיים" מה כתיב בתריה "נצור לשונך מרע סור מר
ולא הייתי יודע כמה הוא  א"ר ינאי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה,

  שבא רוכל זה והודיע מי האיש החפץ חיים. דפשוט, ע
מה חידש הרוכל לרבי ינאי, ורבים תמהו על דברי המדרש הללו, וכי 

  את לשון הפסוק. ובהזכיר
עצמו ותירץ האדמו"ר, שהרי לכאורה לא מגיע לאדם שכר על שמנע 

ע"ב) ישב ולא עבירה, ואף שאמרו בגמרא (קידושין דף לט  מעשיית
בר שכר כעושה מצווה, היינו רק כאשר בא ד ועבר עבירה נותנים ל

בסתם הימנעות מעבירה אין בה  לעבירה לידו ונמנע ולא עשה, אב
לכאורה לא מגיע לו כל  ע, ואם כן מי שנמנע מלדבר לשון הרשכר

  שכר על כך.
) מבואר בדעת רב "משמר בבא מציעא (דף צג ע"א אמנם במסכת
נחשב כעושה דמי" היינו שיש לשומר דין פועל, והוא  הכעושה מעש

מלדבר לשון הרע, הריהו נחשב כעושה  ומעשה. אם כן השומר פי
הסוד שגילה אותו רוכל לרב  העשה, ושפיר מגיע לו שכר על כך, זמ

היינו לקבל שכר  יים,ינאי, מאן בעי סמי דחיי מי רוצה לקנות סם ח
  על נצור לשונך מרע, כי בהיותו שומר פיו יגיע לו שכר.

אכן על כל איסורי שבת שהם מעתה אפשר לומר אף לענייננו, כי 
תעשה, לא מגיע שכר כשלא בא לידי נסיון, אך השומר פיו  לבשב וא

בני  נקרא כעושה מעשה, ועליו נאמר ושמרו מלדבר דברים בטלים,
הם נקראים שומרים,  ם, שבשמירת פיהישראל את השבת

  את השבת. תורים, הם מקיימים לעשוובהימנעותם מלדבר דברים אס
  (ווי העמודים)                                                                                          

  
                                    

  צלע, פנים, ידים, ראש, כתף,ירך.לחידה הקודמת:  תשובה      ?מהו החפץ שמושמד בפרשה זו בארבע דרכים שונות, ומהן                                
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  הצועק התפאר רק בזכותי הביאו רופא עור נוסף, וזה לימד אותי מוסר השכל גדול                

בבית  ואשתי עובדת כמזכירה רפואית, ברוך השם נתברכנו ,מד בכולל כל היוםאני לו סיפר לנו אברך יקר, בעל אמונה חזקה בבורא עולם:
על זה, וגם אם אנו רוצים מאד לחדש איזה דבר בביתנו, כגון אשתי  ברוך ילדים, והקב"ה עזר לנו ויש לנו די צרכנו עבור לחם ומזון, אבל רק

הכסף שאנו מרויחים, הכל הולך למצרכים חיוניים  כסף, כי כאמור כל לקנות וילונות לסלון, אך אין באפשרותנו להפריש עבור זה מאד רוצה
בעבודתם מחפשים מזכירה רפואית, עבור שעתיים בערב,  באחד הימים כשאכלנו ארוחת ערב משותפת, הודיעה לי אשתי, כי זה עתה ביותר.

ולכן היא מאד רוצה ללכת לעבוד את  שעות אלו הם שעות נוספות ומשלמים אליהם פעם וחצי משעה רגילה, מאד, כי וזה משכורת נכבדה
ואני בטוח בכך,  , כדי להיות עם הילדים,שעות האלו נחוצות מאד שתהיה בביתאמרתי לה שה בבית. השעות האלו, כדי שיהיה קצת הרווחה

אבל אשתי  , הרי שזה יגיע, ואם לא זה לא יגיע.בראש השנה שיהיה לנו כסף וזר עלינשכסף לא מגיע מעבודה, גם אם לא תעבוד, אם זה נג
הסברתי לה, שהכסף  משכורת יותר נכבדה, וזה מציאות שיש לו כסף נוסף. טענה כלפי שאנו רואים בחוש, שמי שעובד שעות נוספות מקבל

מגיע  הקב"ה רוצה שעולמו התנהג בדרך הטבע, כאילו שהכסףההשתדלות, וזאת כי  היה מגיע אליהם מכל מקום, העבודה זה רק בשביל
 טענה אשתי אולי בכל זאת כהיום שיש הסתרה כל כך גדולה, ואנו רואים מעבודה, אבל הכסף שאמור להיות שלנו, יגיע אלינו בכל מקרה.

ראיתי שהיא כל כך נחושה  הכסף. רוצה שהעבודה תביא את בחוש שכל מי שעובד מקבל כסף, ומי שלא עובד לא מקבל, זה סימן שהקב"ה
אשתי הלכה לעבוד, ואכן בסוף  הגדול שהאשה תעבוד בשעות הערב המוקדמות לא התנגדתי. ללכת לעבוד את השעות האלו, למרות הקושי
רת משכו פנתה לקנות עם הכסף הנוסף, את הוילונות הנכספות, וכך כל חודש היתה מביאה החודש הביאה משכורת גדולה בהרבה, ומיד

כאשר אני  מפעם לפעם היה עולה הויכוח בינינו שוב, ויכוח עניני כמובן בדרך ארץ, גדולה, ובכל פעם היתה קונה איזה מצרך אחר לבית.
ואשתי לא מצליחה להבין זאת, הרי אנו רואים בחוש, שמאז  טוען שהעבודה היא רק הסתרה, אבל באמת הכסף לא מגיעה מעבודה,

 ולמרות הקושי הגדול לשנינו בעבודה בשעות אלו, זה משתלם, כי במציאות גדלה, ונהיה הרווחה כספית בבית.המשכורת  שהתחלתי לעבוד
וקשים, קשיי יום רבים, ולפעמים  כמזכירה רפואית מגיעים אנשים רבים שהם נמצאים במצבים לא נעימים אנו רואים בחוש שיש לנו הרווחה.

לקחת זאת  מוציאים על המזכירה, למרות שהיא כלל לא אשמה במצב, אבל אם בתחילה אשתי גם עצבניים, וכמובן שאת כל הכעס שלהם הם
להרגיע את החולים, אבל גם אם הם לא נרגעו, היא היתה רגועה, ולא  ללב, וזה כאב לה, אבל לאחר מעשה היא התרגלה למצב, והיתה מנסה

לו שרופא עור מגיע כאן רק פעם בשבוע  תור לרופא עור, אשתי אמרה באחד הימים נכנס אדם למרפאה וביקש לקבוע לוקחת זאת ללב. היתה
הלה שככל הנראה היה אדם מר נפש, התחיל לצעוק איך זה יתכן  להמתין כחודשיים עד לתורו. והתור אליו הוא ארוך, והוא יצטרך

, וכולם אני אפתח כאן מרפאה חילופיתלהתלונן...,  יש רופא עור רק פעם בשבוע זה חוצפה, אני הולך מיד למשרד הבריאות שבמרפאה
כמובן שהיא כבר היתה רגילה להתקפות כאלו, ולא לקחה זאת ללב,  שהוציא מפיו, עד שעזב סר וזועף. יעברו אלי..., ועוד כמה 'פנינים'

א יכולה לעשות זעקה גדולה ומרה, כאילו שהי לביתה ספרה לי על המקרה שאירע לה היום איך שאדם לא שלט ברגשותיו וצעק וכשחזרה
בבית החולים בכל יום שלישי, ומסיבות שונות עזב שם,  כעבור יומיים, התקשר מנהל המרפאה, והודיע לי שיש רופא עור שהיה עובד משהו.

אכן יש חדר פנוי לשעות  אצלנו במרפאה בכל יום שלישי, תבדקי אם יש חדר פנוי. אמרתי לו שביום שלישי והוא רוצה להתחיל לעבוד
אחד  שרופא עור נוסף למרפאה שלנו. ואכן מיד למחרת התחלנו לארגן לו את לוח הזמנים, ורבים אכן הגיעו ושמחו אחר הצהרים. בשעות

כשנכנס למרפאה היה בטוח במאה אחוז שרק בזכות  עוד לאותו שבוע. המטופלים שהקדמנו לו את התור, היה מיודענו הצועק, שתורו הוקדם
כשחזרה הביתה ספרה לי  רופא נוסף. והפטיר אני יודע שבלי צעקות שום דבר לא זז, תראו רק צעקתי וכבר סדרו נוסף, צעקותיו הביאו רופא

כלל לא  אחוז שבזכותו הגיע הרופא, כאשר אני יודעת בוודאות שמה שהוא ראה כהצלחה, על המקרה המשעשע, שאותו אדם בטוח במאה
צעקותיו, וכלל לא ידע שיש ביקוש לרופא עור, אלא עשה זאת בשביל  ל לא יודע עלקשור למה שהוא עשה ופעל בנדון, מנהל המרפאה כל

י חזק על הוילונות, ואז אשתי הבינה הכל, תלא עניתי כלום, אבל הסתכל המרפאה שלו, כדי להביא רופא מקצועי נוסף למרפאתו. לקדם את
רופא, אבל באמת כל מי שהיה עומד מהצד, היה  לסדר של הצועק הוא אכן מאד משעשע כשהוא חושב שהוא בצעקותיו הצליח המקרה

וכי המקרה שלנו לא הרבה יותר משעשע, גם אנו נראים בדיוק כמו  הוא צעק, ולאחר יומיים סדרו רופא נוסף. נראה לו בוודאות שהצדק אתו,
וילונות, והרי ראינו בחוש שלאחר הצלחנו לקנות  צועק, אנחנו חושבים שהעבודה מביאה כסף, וכאילו רק בזכות השעות הנוספות אותו

 מסיבות אחרות לגמרי. אבל מאד יתכן שאין כל קשר בין הדברים, הכל הרגשה מוטעית, והוילונות הגיעו שעות נוספות המשכורת גודלת,
  (ווי העמודים)  למחרת הגישה אשתי מכתב התפטרות לשעות הנוספות של שעות הערב.

  
  

כבר  כשהתעורר מנחם שתה ביום הפורים וקיים מצות עד דלא ידע, עד שנרדם וישן כל הלילה בלי תפילת ערבית.’ ר :שאלה                                    
ותיכף נטל [סימן רלה, ד], ע ”שמע של ערבית כמבואר בשו היה לאחר הנץ החמה, אולם היה סבור שעדיין לא הנצה החמה ועדיין יכול הוא לקרוא קריאת

שלא יצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית באותה קריאה, וכעת הוא מסתפק האם יצא בקריאה זו  את שמע. אולם לאחר מכן נתברר לוידיו וקרא קרי
  ?ולקרוא קריאת שמע של שחרית כדין קריאת שמע של שחרית, או שעליו לחזור ידי חובת

מי שכיון לקיים  כ”של ערבית ושל שחרית לשתי מצוות עשה, וא את קריאת שמע ם מונה”א אמר שהרמב”הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט: תשובה
חובת קריאת שמע של שחרית,  ולכן אם חשב בסתמא שרוצה לקיים מצות קריאת שמע, יצא ידי מצות עשה אחת לא יצא בזה ידי חובת מצוה אחרת.

א. ואף הגאון רבי ”הגאון רבי שמאי גרוס שליט וכן הסכים לא יצא בזה ידי חובת קריאת שמע של שחרית. "בשכבך" אולם אם כיון להדיא לקיים מצות
א אמר שנראה לו ”והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט א אמר שמן הראוי לחזור ולקרוא קריאת שמע של שחרית כדין.”שליט שמואל אליעזר שטרן

  וה, אולם אדם זה קרא לשם מצוה, אלא שהיה סבורשלא לשם מצ קריאת שמע של שחרית, דכוונה הפכית שפוסלת המצוה היא כוונה שיצא ידי חובת
א על ידו ”שליט אינו מעכב את המצוה כלל. והסכים הגאון רבי שלמה זלמן אולמן שהוא מקיים בזה מצות בשכבך, ובאמת קיים בזה מצות ובקומך, וזה

  (וישמע משה)  בחידוש זה.

                          

  ות לאחרים, ולא יודע כלום על עצמי. כנראה שלנצח אשאר בדרכים. מי אני?אני נותן עצ                     
        שם הזוכה: משפחת שרייבר.    .כיכר7.יאיר 6.שש 5 תור ותורה .4. סף 3. חור 2. תרשיש 1 :תשובה לחידה משבוע שעבר                                
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
) שוויץ( מלוגאנו זצ״ל ארלנגר חיים ר׳ של לזכרו שיצא החיים״ ״בצרור בקובץ
 לו שנאמרו אב כיבוד למצות בהקשר, אביו של הנפלאים דבריו על בנו מספר
 יצא, בחדרו סגור ואבא, מצוה בר שנעשיתי בלילה: המצוות לגיל כנסויה בעת

 בשעה כמו, הנורא במחזה נראה והיה, אחריו הדלת וסגר פנימה לי וקרא מהחדר
 הנני! יקירי ״בני: לי ואמר. מפסקת סעודה אחר יוה״כ בערב אותנו מברך שהיה
 תהיה, חייך ימי כל ותקיים שתעשה מצוה כל, החיים לכל מתנה לך לתת רוצה
. כפולות מצוותיך יהיו שתמיד תזכה ובזה, אב כיבוד של נוספת מצוה לך

 מצוה קיום כל שלפני זצ״ל העבודה״ ושרש ״יסוד בעל וצדיק הגאון על ומספרים
 מקיים הוא שעושה מצוה שבכל. ואם אב כיבוד מצות ולשם, המצוה לשם אמר
 )קדושים ודעת טעם(.העליון בעולם להנותם ואם אב כיבוד מצות גם
 

 מן ביום אליו שניגש מסופר ל"זצ שפירא שמואל משה רבי הגדול הגאון  על
 חטא עלשלימה בתשובה לשוב ניתן הכיצד - ושאלו מתלמידיו אחד הימים

 ויצר מאחר, בו להיכשל שישוב להניח סביר כי אדם יודע בעוד', תורה ביטול'
 מה:"בטבעיות ואמר נענה - כידוע, מאד עד ונורא קשה הינו תורה ביטול של הרע
 נלחם הרע היצר בעוד', תורה ביטול' על תשובה עושים כיצד?! שואל אתה

 הרע יצר כלל מכיר אינני... שאלתך את מבין אינני, ובכן?! במיוחד זה בנושא
 ראש של מתשובתו מאד עד הופתע אשר, התלמיד!!"... תורה ביטול של

 שאלתו כי סבר - לכל וידוע  מוכר תורה לביטול הקשה היצר באשר, הישיבה
 הוא כאשר, שנית וניגש שב נוספים יומיים לאחר, לפיכך. כהלכה הובנה לא

 ומפריעים יצרים ישנם לבחורים, כידוע..."יותר ברור באפן שאלתו את מציג
 הישיבה בן של בדרכו רבים קשיים להערים היצר משתדל, השאר בין. שונים

 בתשובה לשוב ניתן הכיצד, ובכן. תורה של בעמלה תלמודו על לשקוד המבקש
 אתהבחור סיים -?" האדם את להכשיל הרע היצר כך כל מתאמץ בו חטא על

 הרע יצר מכיר אינני:"שונה היתה לא שקיבל התשובה ואולם, בשנית שאלתו
 אינך אולי. "הטעים-!!" גדול כה תענוג הלוא יש זה תורה בלימוד. תורה לביטול

 יצר מכיר לא - תורה היא מה שיודע מי אבל, תורה היא מה יודע
 ")שמואל משה רבי( ".הענין את חתם ובכך, סיים -!" תורה ביטול של
 

 והעלה ל"זצ שך הרב של חדרו אל בחור נכנס כאשר, הימים באחד זה היה
 לאמונה להגיע ניתן הכיצד שואל הוא דבריו בתוך כאשר, שונות שאלות בפניו
 מיד הזדעק - הדברים את ל"זצ שך הרב שמע כאשר. ספקות כל בלא שלמה
 הרי? השולחן על כאן המונח התפוח את אתה רואה האם... מבין אינני: "ואמר

 נהדר כה, הזה התפוח נוצר מהיכן וכי! הבורא את לראות ניתן הזה בתפוח
 עץ תפוחי המגדל חומר באדמה יש וכי? לחיך ומתוק למאכל וטעים למראה
 זועק כל מכל בכל הכל, ושעל צעד בכל! עולם בורא כאן רואים הרי? מתוקים
  ל"זצ שךהרב סיים -!" העולמות כל בורא של הנצחית והווייתו קיומו על מאליו
 מתוך האמונה בעומק לחוש מתעוררים אנו אין, זאת בכל מדוע? מאי אלא

 אתמקרבנו להפיק עלול ומרגש מפעים שחזיון בעוד, עץ-בתפוח התבוננות
, שכלנו עיני את מעוור אשר הוא - ההרגל כי: אומר הוי'? אלה ברא מי: 'הקריאה
  )חיים אורחות(!  ביותר הפשוטות האמיתות את מאתנו ומעלים

 
 המרחץ בבית מדוע פעם חשבתי: ל"זצ שך מ"הגראמ הישיבה ראש מרן שח

 הטעם. כך נוהגים אינם כלל שבדרך אף וצעקות בגסות מדברים אנשים רואים
 ולתת האדם על להשפיע בכוחו חיצוני נראה שהוא למרות הלבוש כי, הוא לכך
 עליהם משפיע הדבר, בגדיהם ללא אנשים המרחץ בבית. נכבדות הרגשת לו

 ארץ הדרך בהנהגת שלא נוהגים והם העצמית המכובדות הרגשת את לאבד מיד
 כריוהנ בעולם האחרון שבדור מה כי, ל"זצ מרן הוסיף.תמיד אצלם המקובלת
 מעיד הדבר אלא, חיצונית בעיה רק זה אין, פריצות במלבושי הולכים והחילוני

 כיום אך, מכובדים במלבושים הלך גוי גם פעם. דורנו של והירידה הרדידות על
 . ומשונים פרוצים במלבושים מתבטא והדבר עול פריקת של דור

 )ב"ח תורה של שימושה
 

 

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
יר ה לֹא ֶהָעׁשִ ל ַיְרּבֶ ֲחִצית ַיְמִעיט אלֹ  ְוַהּדַ ֶקל ִמּמַ ָ  על הנגינה טעמי הנה:ַהׁשּ

 בכתובות( ל"ז אמרם בזה דמרומז ונראה. רביעי מונח הן ירבה לא ההעשיר
 דהעשיר אמר ולזה. מנכסיו מחומש יותר יבזבז לא לצדקה ממון דהמבזבז.) נדף
 מנכסיו חלקים ארבע, רביעי מונח אלא, מנכסיו מחומש יותר בצדקה ירבה לא
 )אליהו קול(. לבזבז רשאי החמישי חלק ורק, לעצמו מנוחים יהיו

 
ֵלךְ  ׁשְ ָדיו ַוּיַ ֹחת ֶאתִמּיָ ר ַהּלֻ ּבֵ ַחת ֹאָתם ַוְיׁשַ  יישר למשה ה''הקב לו אמר: ָהָהר ּתַ
 הלוחות בשבירת יש תועלת מה לשאול ויש :) יד בתרא בבא( ששברתכחך
 זה דבר אמנם? שעשה המצוות משאר יותר זה על כח יישר לו נתן ולמה

 בנו אשר אחרי רק רד לך למשה אמר הקב״ה. אחרת שאלה בהקדמת יתבאר
 לא ולמה כך כל הקב״ה המתין למה לשאול יש ובצדק,  עולות והקריב מזבח
 בזמן כי. הוא כך והענין? השמים מן שירד העגל את שעשו ומיד תיכף לו אמר

 יעבור כי, כך כל גדולה הסכנה אין עדיין הזהב עגל ישראל בני שעושים
 שם משתפים אם אבל, המתועבים ממעשיהם ויתחרטו תשובה רוח עליהם
 כאשר ולפיכך. מחטאם שישובו לצפות אין אז המתועבים למעשיהם שמים
 הקב״ה ציוהו, שמים שם ושיתפו עליו עולות והקריבו מזבח ישראל בני בנו

 היה כי הלוחות את משה שיבר ולפיכך. ישראל בני את וידון שירד תיכףומיד
 ).עולם שערי(הרעים למעשיהם גם האלוהות את ישתפו דורו שבני מאד ירא

 
ה א ִאם ְוַעּתָ ָ ׂשּ אָתם ּתִ ְפְרךָ  ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחּטָ ר ִמּסִ ָתְבתָּ  ֲאׁשֶ  נפשו מסירות:ּכָ
 המלך של האוצר שר של המקורבים אחד. משל פי על תובן רבינו משה של
 שוב. המלך לו ומחל קרובו על זכות ולימד השר הלך. המלוכה מאוצרות גנב
 אך. פעמים כמה הדבר נשנה וכך, רחמים השר עליו ביקש ושוב, וגנב הלך
 זכות לימוד שום השר של בפיו היה שלא עד גדולה גניבה הגנב בצע פעם
 על לגנב יהיה שלא בכדי מתפקידו אותו שיפטר המלך מן השר ביקש. עליו
 טול נא״ ״מחני רבינו משה אמר אשר הוא. עוד יגנוב לא וממילא, לסמוךמי

 יסתמכו לא שכן ישראל בני עוד יחטאו לא וממילא, בעיניך חשיבותי את ממני
 ).מדובנא המגיד(. למענם ותפילתי השתדלותי על עוד

 
ֹרת ֶאת ַאֲהֹרן ּוְבַהֲעלֹת ין ַהּנֵ ִים ּבֵ ה ָהֲעְרּבַ ִמיד ְקֹטֶרת ַיְקִטיֶרּנָ : ְלדֹֹרֵתיֶכם'  ה ִלְפֵני ּתָ
 יהודי לקרב שמבקש חכם לתלמיד רמז, הקטורת להקטרת נרות העלאת נסמכה
 המשפיע על... התורה לרוח שלא שאלות מיני כל לו יש יהודי ואותו, לתורה
 לאורה מחשיכה היהודי את כשמעלה כלומר - הנרות״ את כש״מעלה לדעת
, קטורת יקריב פיו תמיד״ קטרת יקטירנה״, הקדושה נשמתו להדליק בכדי
 והמקרבת הנאותה בצורה לדבר עליו כן - טוב ריח לה יש שקטורת כמו כלומר
 מתי בראשו עיניו וחכם. דבוריו ידי על במחיצתו להיות שיהנו כדי ליהדות
 )משה דרש(... לדבר לא ומתי, לדבר וכיצד

 פרשת פרה                          
ת ֹזאת  למצוה כינה למה לדעת צריך ״: וז׳׳ל החיים האור מקשה: ַהּתֹוָרהֻחּקַ
 הטומאה חוקת זאת או' וגו חוקת זאת לומר לו שהיה, התורה כללות שם זו
: לומר ואפשר -, הפסח חוקת זאת) יב שמות( אומרו כדרך הטהרה חוקת או
 אין, אדומה שבפרה כמו, חוקה היא התודה שכל, התורה חוקת זאת כתוב לכן

 שבמשפטי החכמה עומק את להשיג האדם בשכל אין כך, להבינה האדם בשכל
 צריכים אלא, האדם בשכל רק התורה משפטי אפילו ללמוד אפשר ואי. התורה

 לדוגמא. האדם משכל למעלה היא התורה כל כי, ישראל וקדושת נשמת לזה
 יודה כעצמו השופט אף,  במאסר או כממון נאשם כשקונסים, אדם בני בדיני
 הנאשם יוכל שלא  כסף של מסוים בסכום אחד קנס שאם בהכרח זהשאין

 העון רצוי לשם מדויק הוא הזה ושהסכום, מזה יותר או בפחות עוונו לרצות
, אחרת ברירה לשופט שאין אלא. עונו ריצה לא מזה פחות פרוטה נתן ושאם
 לא אבל. בחוקים שנקבע הדעת אומדן לפי הנאשם את להעניש מוכרח הוא
 תורה ירדה כפל תשלומי לשלם לגנב קנסה כשהחורה, תודה של ענשה כן

 בפחות ועונשו. יותר יגנוב שלא נפשו על יפעול הזה שהסכום — הגנב לנפש
 העונש כי, מיותר מזה יותר עונש וכן. הגנבה מן להניאו יספיק לא מזה פרוטה
 בכל הדבר וכן. יגנוב שלא נבגה נפש על לפעול מספיק כבר התורה שקבעה

 .משיגו האדם שכל שאין דבר וזהו. לאמתו״ אמת ״דין נקרא וזה. ממונות דיני

 לצלם ולהפיץ לזיכוי הרביםאפשר 

 בס"ד 

 כי תשא
 פרה

 176מספר  -גליון   
 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת      



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

 להתריע כדי, החטא למקום מתקרב כאשר האדם חולשת את להדגים כדי
 העובדה את א"שליט גלינסקי יעקב רבי הגאון סיפר, לחטא קירבה מפני

 ליבו על שדברו שיכור היה בנוברדוק :השכל ממוסר יותר בו שיש דלהלן
 רק" ממנו לבקש החליטו. להפסיק היה יכול לא אך מרובה משתיה להפסיק
 כיון, כזה באופן ביקשו הם(". אחד עוד עם אלא לבד תשתה שלא לנו תבטיח

 נו.והבטיח הסכים. )היין בשתיית ימעט, כך, פעם כל מזדמן לא לשתיה שחברותא
 פשרות לעשות התחיל. לשתיה חברותא – לפניו ראה ולא וחכה ישב הוא

. לעצמו חשב" אסור לשתות רק, מותר הבקבוק את להוריד" ליין ולהתקרב
 בכדי מותר כוסות שתי להכין."לידו הניחו מהארון הבקבוק את הוריד, ואכן

 הכוסות לתוך לשפוך."עשה כך", מוכן הכל שיהיה יבוא החברותא שכאשר
! לחיים, "הכוסות באחת זבוב נפל פתאום".הבטחתי לא הרי זה על, מותר גם

 שמותר אמרו הרי" במהירות שותה והחל" …אחד עוד יש! לחיים
 להשיג, עצות לחפש העקום השכל עם יכול האדם כך כדי עד"...בשנים
 האם. "בסדר שהוא חושב עוד הוא איתו וכשתדבר. ונחבל נופל והוא דרכים
 לאחר אך. מוחו את מפלפל לחטוא הרצון?!"בסדר לא מה לי להגיד יכול אתה

 (להגיד)?.עשיתי מה ואומר ראשו את תופס, מתחרט הוא העבירה
 
 

 ויבואשיעלה לפי, ירושלים בונה בברכת ויבוא׳ ייעלה שמזכירים הטעם
 בקשת כן גם שהיא ירושלים בונה בברכת קבעוהו. הוא רחמים בקשת
 .)י״ב ק"ס קפ״ח סימן מ״ב( ־ הודאה שהיא הארץ בברכת ולא רחמים

 
 
 

 פשוט אלא כבוד בהגדרת כלל מושג לנו שאין רק לא הבריות כבוד בהנהגת
 הנה. ולכבודם לרווחתם לדאוג כלל משתדלים ואיננו חברנו את אנו מבזים
 בפנימית הולמת בלתי התנהגות מתוך מחברנו שינה מונעים אנו פעמים כמה

 הנהגת ניכרת אין חברו עם בתורה עוסקים שאנו בעת. הלילה בעת הישיבה
 משגיח ואינו יושב והוא לפניו עומד וחברו זולתו את לכבד שחייב הכבוד
 צ"הגה ר"מו היאך בקעלם שראה ל"זצ דמיר המשגיח ממרן שמעתי. בכבודו

 לשייפם השתדל שבת בערב צפרניו נוטל בהיותו ל"זצ ברוידא הירש רבי
 יתכן לכן, שלו שאינו בספרים ומשתמש היות בכך שטעמו לו ואמר, יפה

 ולעגלםלשייפם דואג ולכן, זולתו בספר בצפרניו קלה שריטה איזה שיעשה
 רחוק היותר מחשש אף הירא השלם האדם של דמותו היא כך, יזיקו שלא
 עליו ללמוד סטנדר לעצמו בוחר שאחד אנו ואילו.לזולתו נזק יארע  שלא
 כלל דואג אינו הסטנדר על שלומד בעת ואילו, ויציב חזק שיהיה בודק

 ונלמד אלו בהנהגות עצמנו להרגיל עלינו...יתקלקל שלא באופן בו להשתמש
 )ל"לוינשטיין זצ יחזקאל רבי צ"הגה ד"ח יחזקאל אור(. בעולמנו חובתנו היאך

 
 

 ופות את אותה הפטרה?צאיך יתכן שמפטירים שתי שבתות ר שאלה:

באדר חל להיות בשבת (פורים משולש) ־־ מפטירים  ואם יום טי׳ תשובה:
באותה שבת בכרכים המוקפות חומה את הפטרת ״פקדתי את אשר עשה 

טו), וכמו כן בשבת שקודם לכן(ביום ח׳ באדר)  'עמלק לישראל״ (שמואל א
מפטירים את אותה הפטרה. כך מבואר במשנה ברורה בסימן תרפח ס״ק טז, 

 (תורתך שעשועי)יעויין שם

כדי, החטאחולאתלהדגים
אתא"שליט,לחטאקירבה
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י ְעּתִ ָגן ֶאל ְוָקָראִתי ֻטְמאֹוֵתיֶכם ִמּכֹל ֶאְתֶכם ְוהֹוׁשַ יִתי ַהּדָ  ְולֹא ֹאתוֹ  ְוִהְרּבֵ
ן  התורה שאור קודם, שנים מיובל יותר לפני קרה הסיפור  :ָרָעב ֲעֵליֶכםֶאּתֵ

 שמירת על שהקפידו היהודים מעטים. ארה״ב ברחבי והתפשט הופץ והמצוות
 המפעלים בעלי. מוגבלות׳-הבלתי האפשרויות ב׳ארץ כהלכתה שבת

 נדחו -שסירבו ואלו בשבתות גם לעבוד מפועליהם במפגיע דרשו והחנויות
-בלתי דרישה מאחורי.מלכתחילה אליהם התקבלו לא או העבודה ממקומות
 בארה״ב שהמשכורות העובדה, השאר בין, עמדה המעסיקים של זו מתפשרת

 חל הגויים של השבוע שסוף מכיוון). החודש בסוף ולא( שבוע כל בסוף שולמו
 יוצא הציבור של המכריע רובו היו המשכורות קבלת עם שמיד הרי, בשבת
 שהניבו ההכנסה את להחמיץ אפוא הסכימו לא החנויות בעלי. לקניות

 שומרת משפחה הערים באחת התגוררה ימים באותם. בשבתות המכירות
 אבי התעקש הגדולים הפרנסה קשיי אף-על. מפולין לארה״ב שהיגרה, מצוות

 מעמד להחזיק הצליח לא זו התעקשותו בגלל. מה-ויהי שבת לשמור המשפחה
 תודלעבו הראשונה תקופהב. בלבד שבועות מכמה יותר שניסה עבודה בכל
 כשחלפו אך, בשבת מהעבודה להיעדרותו אחר תירוץ פעם בכל מוצא היה
 ממקום מפוטר היה נחשפה העקבית היעדרותו מאחורי והאמת שבתות כמה

 הגיעו. למשנהו אחר עסק-ומבית למפעל ממפעל האיש התגלגל כך. העבודה
 הדירה שכר תשלומי בעול לשאת עוד הצליח לא שהיהודי למצב הדברים

 עם, הגוי הדירה בעל השליכו אחר סגרירי בוקר. משפחתו עם התגורר שבה
 סמוך מגורים בניין של המרתף בקומת.עיר של לרחובה, הקטנים וילדיו אשתו

 כנהוג ־ הדיירים של המשותפים העניינים לכל שדאג, שירות-איש התגורר
 עליהם רחמיו נכמרו, לרחוב נזרקים המשפחה-בני את הלה כשראה. בארה״ב
 מים בלי, מאור קשים היו במרתף התנאים.המרתף בקומת מגורים להם והציע
 הפחם גושי בין לעצמם מקום למצוא צריכים היו המשפחה-בני. חשמל ובלי

, יותר טובה חלופה באין אך.הבניין של המרכזית ההסקה למערכת ששימשו
 להם היתה לפחות כך. איתם שעשה החסד על הטוב לאיש המשפחה-בני הודו
 יום.ללון ומקום, והקור הגשם מפני עליהם שהגנו קירות וארבעה גג-קורת
 והילדים בחוץ השמש הפציעה, המרתף בקומת ממושכת שהייהלאחר, אחד

 מראם. ולשחק עצמותיהם את מעט לחלץ לרחוב ויצאו מהמרתף עלו הקטנים
, יהודי ברחוב עבר שעה באותה. מפויחות וידיהם ופניהם למדי עלוב היה

 אוזניו נזקפו לפתע. מיהדותו התרחק לארה״ב בואו עם אשר, הוא אף מהגר
 - לפניו שנגלה בפלא שנית להיווכח כרי עיניו את שפשף והוא האיש של

 יהודים אלא, כושים אינם יםדהיל כי הבין אליהם כשניגש!... יידיש דוברי כושים ילדים
, ערה שיחה התפתחה הילדים לבין האיש בין. מפחם שחורים שפניהם, אירופאי ממוצא
 נשאר לא, אמצעים בעל שהיה, האיש. משפחתם של העגום מצבה על למד שממנה
 תההש שעה באותה בדיוק. המרתף לקומת וירד הילדים עם לבניין נכנסהוא. אדיש
 אחר על והניחם רולרים חמש־מאות מכיסו הוציא האיש.כלשהו פנימי בחדרון האם

 הופיעה לפתע. ההם הימים במושגי מאור גבוה סכום היה זה. רהיטים ששימשו הארגזים
 שמע כי האיש לה אמר לשאלתה בתשובה. הכסף ואת האיש את לראות והופתעה האם
 מקום למצוא להם ולסייע צדקה מצוות לקיים החליט יכו העגום מצבם על ילדיה מפי

, ״?שבת שומר אתה ״האם. בוחנות בעיניים האיש את סקרה האישה.יותר ראוי מגורים
 התעשת רגע כעבור. צפויה-הלא מהשאלה לשנייה התבלבל האיש. לפתע אותו שאלה
 פשוט זה, באמריקה כאן אך, שמרנו בעבר. שבת שומר איני, ״לא: האמת את וענה
 איננו, ״אם־כן: בטוח אך שקט בקול ואמרה עיניה את השפילה האישה. אפשרי״-בלתי

 קדושת על הפשרות-חסרת הקפדתנו בגלל רק כאן נמצאים אנחנו. בכספך מעוניינים
 נטל הוא. המום היה האיש.שבת״ חילול ידי-על שהושג בכסף להסתייע נוכל לא. השבת

 סיפר לביתו כשבא. נשמתו עומק עד מזועזע, שבא כלעומת והסתלק בחזרה כספו את
 למען המסכנה המשפחה של הנפש-ממסירות היא אף נפעמת שהיתה, לאשתו כך על

. שבת ולשמור לשוב החלטה הזוג-בני של בליבם גמלה הזה המקרה בעקבות.השבת
 תורה לחיי המשפחה חזרה זמן ובתוך, מצוות עוד של קיומן גררה השבת שמירת
 ולחזור להשתקם הצליחו והם הקב״ה עזר עניים משפחת לאותה גם. מלאים ומצוות
 ההולכים בנים ולגדל, ישרים דור להקים זכו המשפחות שתי.משלהם בבית תקינים לחיים
 )חיים ם"מי( הרבים ומזכי תורה גדולי גם ובהם', ה בדרך
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1 גיליון מס. 569שבת קודש  פרשת כי תשא

"הפרה האדומה היא כזה סוד גדול. היא מטהרת את האדם, היא מצילה אותו מהטומאות הכי גדולות שיש בעולם וכל מעשיה בחוץ. יש איזה הר ששם עושים 
את כל מעשי הפרה האדומה, בכלל לא בתוך המשכן, בחוץ עושים את הכל, שורפים אותה ועם האפר הזה שלה מטהרים מהטומאות הכי גדולות שיש, מטומאת 

המת. מה הסוד? אומנם הכל נעשה מחוץ למשכן אבל כל העובדים שם מסתכלים אל המשכן, אל נקודת אבן השתיה, לא מסירים מבט, זו הנקודה של העין 
הטובה שמסתכלת אל התכלית, שהיא לא רואה דברים אחרים, רואה רק את המשכן, אפילו שנמצאים בחוץ." (באור פני מלך)

כי אנחנו, הגוף שלנו, הישות שלנו, עשו לנו, אמרו לנו, הבטיחו לנו ולא קיימו, 

יש לנו, אין לנו, אנחנו מסודרים, אנחנו לא מסודרים, כל הדברים, האלה הם 

בעצם שכחה. שוכחים שהכל ה' עושה לנו, שאין כאן כלום כלום כלום יש רק 

מלכותו  את  באהבה  לקבל  צריכים  ואנחנו  עלינו,  מולך  הוא  מלך,  שהוא  ה', 

כמה  אומרים   אנחנו  שמים.  מלכות  עול  לקבל  עלינו,  אותו  להמליך  עלינו, 

ובלבול  ועצבות  משבר  של  רגע  בכל  שנזכור  כדי  ישראל"  ביום "שמע  פעמים 

והוא  אחד  הוא  ה'  שבעצם  אחר,  אור  כזה  נסיון  של  רגע  בכל  ודאגה,  וקושי 

דואג לנו ויש לו רחמנות עצומה אלינו. כמו שמספרת התורה הקדושה בפרשת 

השבוע איך הקב"ה מלמד את משה איך לבקש רחמים ומורה לו ללמד את כל 

שידעו  לעשות,  מה  שידעו  ישראל,  לעם  ח"ו  צרה  איזו  שכשתהיה  ישראל  עם 

את  קוראים  ולכן  רחמים  של  מדות  עשרה  שלוש  שיגידו  רחמים,  לבקש  איך 

הפסוקים האלה, את פרשת "ויחל משה" בכל יום של תענית.

אנחנו מנסים להתחזק ואחר כך נופלים, ואז מתחילים עוד פעם, ועוד פעם 

נופלים. לא קל לעמוד בנסיונות שעוברים על האדם בעבודת השם אבל אסור 

להתייאש. זה היצר הרע שמנסה להכניס בנו יאוש ורפיון אך מי שהולך בדרך 

רבינו יודע כי רבינו כבר אמר שזה עבר ועובר על כל הצדיקים וצריכים להיות 

יותר  שלך  הרצון  את  אוהב  שה'  תזכור  היצר.  את  לנצח  כדי  חיל  ואיש  גבור 

ככה.  רוצה  אני  גם  אז  ככה,  רוצה  עולם  בורא  אם  שלך.  ההצלחות  את  מאשר 

אל תגיד זה לא בשבילי, אל תאבד את הרצון, יכולים לעשות לך אלף מניעות, 

אבל אף אחד לא יכול להשפיע על הרצון שלך! זה שלך! אתה צריך לרצות לא 

ֱאמּוָנה יוֹנוֹת בֶּ ִנסְּ

לנגד  שראו  והנפלאות  הניסים  כל  לאחר  ישראל,  בני  יסופר?  כי  היאומן 
התורה  את  לקבל  זכו  עתה  שזה  סוף,  ים  ובקריעת  מצרים  ביציאת  עיניהם 
ניגלה  ובעצמו  בכבודו  עולם  כשבורא  כאלה  נוראים  ובמופתים  באותות 
לעיניהם, אחרי כל זה הם הולכים ועושים להם עגל לאלוה? זה מעשה שכולל 
את כל החטאים שבעולם כי "כל המודה בעבודה זרה כאילו כופר בכל התורה 
אפילו  מלהגיע,  בושש  שמשה  ראו  אם  אפילו  זה?  את  להבין  אפשר  כולה"?! 
למשה  יש  הרי  עגל?  ולעשות  רחוק  כך  כל  ללכת  מת,  שמשה  בטעות  שחשבו 
תלמידים קדושים, אפשר לפנות אליהם, להתייעץ איתם "לשאול מהם הדרך 

אשר ילכו בה" (ליקו"ה ברכת הריח ד, לג).

כל חיינו אנחנו נלחמים על האמונה, שואפים לעלות עוד שלב ועוד שלב 
בסולם האמונה. אמונה בה', אמונה בצדיקים, אמונה בעצמנו. המציאות שלנו 
היא מציאות של שכחה. יש כל כך הרבה דברים שמבלבלים אותנו וזה בעיקר 
כל  אנחנו  אז  שלנו  הרצון  לפי  הולך  לא  כשזה  כי  שלנו,  והרצונות  שלנו,  האגו 
הזמן נפגעים, ואנחנו כועסים, ואנחנו נשברים, אין לנו מנוחה. הנסיונות האלה 
לנו  ונראה  שלנו,  בתוכניות  התחשבות  שום  בלי  בהפתעה,  בד"כ  עלינו  באים 
שיש פתאום איזה שיבוש בחיים שלנו. כמו בני ישראל שראו כי משה בושש 
מלהגיע, ודרשו חז"ל כי בושש זה בא שש, באה השעה השישית ומשה איננו, 

אמר שיבוא קודם השעה השישית ולא הגיע.

בשכחה.  נמצאים  שוכחים.  ובעצם  עצמנו  על  רק  חושבים  הזמן  כל  אנחנו 

בס"ד

שבת קודש   כ' אדר, תשע"ז
פרשת כי תשא
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 
זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה יעל, 

משה מואיז בן מונעבר, שרה פרוין בת עוזרא גודרט

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

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

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה
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מה, באנו לעולם הזה בשביל לאכול ולשתות? בשביל לאסוף כסף? מתי נתחיל 
לרצות את החיים בשביל לראות את האור האלוקי? מתי סוף סוף נסגור את 
העיניים הגשמיות כדי לזכות בעיניים רוחניות, עיניים שרואות את האור שלך 

אבא?

הרי  זה?  את  לנו  להגיד  צריך  למה  לך.  תעשה  לא  זהב  ואלוהי  כסף  אלוהי 
למה  אז  פני.  על  אחרים  אלוהים  תעשה  לא  הדברות  בעשרת  לנו  אמרו  כבר 
עוד פעם? כי הקב"ה יודע כמה זה קשה, כמה הגוף שלנו עז והוא מחפש חיות 
מהתאוות, מתענוגי עולם הזה. אי אפשר לפייס יהודי עם הבלי העולם הזה. 

רק דבר אחד יכול להרגיע אותו באמת - קשר עם ה'.

כל ענייני העולם הזה, אם אדם היה לו קצת יישוב הדעת, היה רואה שזה 
שטויות העולם הזה. התורה הקדושה אומרת "וידעת היום והשבות אל לבבך", 
תכניס את זה ללב. לא ללכת אחרי  קודם תדע את האמת ואז  הדעת,  קודם 
הלב, ללכת קודם כל עם השכל, אתה הולך אחרי הלב, אז זה מייד עגל, "ולא 
לשכל  תתבטל  שלך,  השכל  את  תזרוק  עיניכם".  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו 

שהוא יותר גדול ממך.

רבי נתן מברסלב, כשהגיע לרבנו, הבין שיש פה כזה שכל גדול, שהוא זרק 
את השכל שלו, מה שרבנו אומר הוא עושה.

רוצה  שה'  מה  את  ועושה  שלו  השכל  את  זורק  בניסיונות,  עומד  כשאדם 
ממנו, הוא מקבל כוח, מקבל שמחה. 

יש מצבים בחיים שפתאום לא רואים את ה'. אדם יש לו צרות, הוא עצוב, 
אז  נהפך  הוא  בעיניים.  לו  חושך  ה',  את  רואה  לא  הוא  מודאג,  נעלב,  שבור, 
רואים  ולא  חשוך  כשהכל  לתפקד.  יכול  לא  לחשוב,  יכול  לא  הוא  אחר,  לאיש 
פתרון לבעיה זה נקרא חלל פנוי. ה' לא נמצא ח"ו. ואז חושבים איזה מחשבה 
טובה, מתפללים בכוונה, לומדים משהו, מזכירים לעצמנו שהכל מאת ה' והכל 
מזיזים  לפחות  ראש,  מרימים  לפחות  ה',  אל  פונים  אז  קשה  זה  ואם  לטובה. 
קצת את השפתיים אם אי אפשר לדבר, כל זה עוזר לנו לסתום את החלל, זה 
מחבר אותנו למקום ששם ה' נמצא תמיד. פותחים את הלב ומוצאים את ה' 
אם  גם  ה'.  אל  אותנו  שמחברת  מוגנת  נקודה  אותה  את  מוצאים  הלב.  בתוך 

נופלים, מתחילים מחדש.

אדם נשאר עם התאוות שלו, עם הבלבולים שלו, ועם הכעסים שלו, ועם 
צרה  שעינו  ממנו,  טוב  יותר  שהשני  לסבול  יכול  לא  שהוא  שלו  הרעה  העין 
בהצלחה ובהתנשאות של חברו, אבל הוא בכל זאת מתקדם, יש לו תמיד איזה 
חוט השערה, חוט השערה שהוא קצת מתקדם בה, חוט השערה שאומר בעצם 
קצת  להיות  רוצה  עכשיו  אני  שעשיתי,  מה  טוב  לא  שזה  מבין  אני  להקב"ה 
אחרת, תעזור לי. זה בעצם רק חוט השערה אבל הקב"ה אוסף את השערות 
מתקדמים  פעם  כל  שאנחנו  מזה  שלו,  הרחמים  את  מהם  בונה  הוא  האלה, 

קצת.

לאמונה.  האדם  את  להביא  באמונה,  נסיונות  הם  בחיים  הניסיונות  עיקר 
כאן,  נמצאים  אנחנו  עוד  כל  הנסיונות.  ידי  על  אלא  לאמונה  לבוא  אפשר  אי 
עד  נגמרת  לא  והמלחמה  האמונה  על  במלחמה  נמצאים  אנחנו  הזה,  בעולם 
היום האחרון! אם אדם לא מבין את זה, אז כל נסיון וכל משבר שעובר עליו 
מפיל אותו, שובר אותו. אדם צריך להבין שהמלחמות, הירידות והנפילות הם 

לא 'חלק מהחיים', הם החיים עצמם.

דרך  רק  עושים  זה  ואת  ה',  את  להכיר  ואמונה,  דעת  לקנות  לפה  באנו 
מלחמות. '"ויהי ערב ויהי בוקר'. שום אור לא יכול לבוא בלי שלפני כן יש חושך, 
בלי  עליה  שום  לעלות  אפשר  אי  מלחמה,  בלי  להשיג  אפשר  אי  השגה  שום 

שלפני כן תהיה ירידה.

כמה שאדם יותר מצליח להפנים את האמונה הזאת שאין עוד מלבדו, ככה 
הוא מבטל את היסורים שלו. ברגע שהוא מתחבר לשורש החיים, יודע שאין 

רק מה שנראה לך שאתה מסוגל, אתה צריך לרצות לעשות את רצון ה'. אפילו 
שזה נראה לך בלתי אפשרי. בקושי הזה של הנסיון, אדם בונה את עצמו. אדם 
עומד בנסיון ושובר את הרצון שלו כדי לעשות רצון ה', הוא נהיה יותר מאושר, 
שאנחנו  דברים  יש  קודם.  שהיה  ממה  גדול  יותר  כאדם  עצמו  את  מגלה  הוא 
חייבים לעבור. נרצה או לא נרצה אי אפשר לברוח מהם. כל הבחירה שלנו היא 
מתהפך  הכל  איך  רואים  באמת  ואז  לטובה  שהכל  באמונה  אותם.  נעבור  איך 
לטובה, או בלי אמונה שאז נהיים ממורמרים, בלתי מרוצים, מאשימים, ואין 

בעולם יסורים יותר גדולים מלהיות ממורמר ובלתי מרוצה.

המתן!  לו  אומרים  הזמן  וכל  השגות  להשיג  שאיפות  הזמן  כל  לו  יש  אדם 
אתה לא יכול לקבל מה שאתה רוצה מיד. אתה רוצה? יפה מאד שאתה רוצה, 
תמתין! חז"ל אומרים הבא להיטהר אומרים לו "המתן"! למה לא אומרים לו 
"ברוך הבא" ופותחים לו? כי אי אפשר לקבל בלי הכנות. בלי  לבנות כלים. אם 
ישראל  עם  להעריך,  ידע  לא  הוא  הכנות, "בחינם",  בלי  הדבר  את  יקבל  אדם 

חיכו למשה שבושש לבוא והיו צריכים להמתין. לא מייד לשבור את הכלים.

סוד  את  מכיר  לא  אדם  אם  מייד.  מקבלים  דבר  כל  לא  בחיים.  המתן  יש 
שרוצה  מי  כל  באמת.  ה'  לעבודת  להתקרב  אפשרות  שום  לו  אין  ההמתנה, 
להתקרב לה' יתברך, צריך לדעת שאי אפשר שתכף ומייד ה' יתגלה אליו ויאיר 
לא  וזה  ההמתנה  של  העבודה  את  חייבים  ה'.  אהבת  תיכף  ושירגיש  פנים  לו 
לו,  פותחים  שלא  רק  שלא  מרגיש  אדם  לפעמים  ובנוחות.  בנחת  שממתינים 
אלא כביכול דוחים אותו ומרחיקים אותו, אבל אם אדם לא מפסיק להלחם, 

והוא מתחזק ברצונות ובתפילות, אם הוא לא מוכן לוותר, הוא בודאי יזכה.

מסופר על הסטייפלר שבצעירותו נשלח למחנה עבודה בסיביר, לעבודות 
מתחת  מעלות   40 עד  ירדה  לעיתים  אשר  בטמפרטורה  מקפיא  בקור  פרך 
זה.  נורא  במחנה  גם  שבת  לשמור  הסטייפלר  הצליח  שונות  בדרכים  לאפס! 
והרעים  ואכזר,  רשע  המחנה  ממפקדי  אחד  בו  פגש  שבת  בערב  אחת  פעם 
בקולו: "יהודי! הסר מעילך." וכשהסיר מעילו השליך המפקד את מעילו גבוה 
על אחד העצים, והתרחק מהמקום כשהוא צוחק ברשעות.  עמד הסטייפלר 
ולא ידע מה לעשות, השבת כבר נכנסה ואסור להוריד את המעיל מהעץ, אולם 
ולאחר  הסטייפלר,  חשב  מעיל  ללא  דקות  חמש  רק  יקפא...  הוא  המעיל  בלי 
רועד  והוא  דקות  חמש  עברו  נפש.  פיקוח  זהו  מהעץ  המעיל  את  אוריד  מכן 
מקור... עוד חמש דקות נוספות חשב בליבו ואוריד את המעיל. כך עברו חמש 

דקות ועוד חמש דקות.... עד מוצאי שבת.

עם ישראל טעו בעגל כי הלכו אחרי הלב שלהם, אחרי תאוות ליבם, אחרי 
התאוות המדומות שלהם, כדי להתיר לעצמם את העריות.

זאת בעצם המלחמה שלנו בחיים, רגע אחד מרגישים את הטעם המתוק 
של הדבקות, שאין עונג גדול ממנו, ורגע אחרי כן יכול הגוף העז הזה להתגבר 
ולנצח. רבונו של עולם אני רוצה רק אותך! לא רוצה יותר לחטוא! תציל אותי! 
תבטל ממני את התאווה! תבטל ממני את המידה הרעה! אתה כל יכול! תרחם 
יותר  אחטא  לא  שאני  לי  תעזור  כוחות!  לי  תן  דעת!  לי  תן  אותי!  תציל  עלי! 
אפילו פעם אחת! בשביל מה באתי לעולם הזה, בשביל לחטוא? בשביל לחיות 

בשקר? רבונו של עולם תציל אותי!

אנחנו כל הזמן מתבלבלים מהקסמים של העולם הזה. לכן מזהירים אותנו: 
"ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחיים. 
וכי צריך להגיד לאדם לבחור בחיים? לא לבחור במוות? אלא סימן שפה בעולם 
הזה הכל הפוך, המוות נדמה לחיים והחיים למוות. הגשמיות והתאוות נדמים 
לאדם לחיים טובים. ואילו החיים האמיתיים – התורה והקדושה נדמים ח"ו 
למוות. לכן אומרת התורה תיזהר! יכול להיות שמה שאתה חושב שזה חיים, 

זה בעצם מוות, תיזהר!

ריבונו של עולם, עד מתי נרוץ אחרי תאוות חולפות ונוותר על תענוג נצחי? 
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כלום חוץ מזה, אז הוא פותר את כל הבעיות שלו. אבל זה בהדרגה. במדרגות. 
אין סוף מדרגות. ככל שהוא מבין עוד קצת שאין עוד מלבדו, כך הוא מתפטר 
מעלה. מעלה  ועולה  יסורים,  מעוד  ניצל  הוא  כך  לו,  שמפריעים  דברים  מעוד 

כמו בסיפור הבא:

מי גנב את האופניים של איזיקיטו?

יומיים אחרי פורים תשכ"ח.

רוכב  ה-11,  בן  איזיקיטו  את  מלראות  נחנקנו  מקנאה.  התפוצצנו  בקיצור, 
ירוקות,  השמש.  מול  אל  הנוצצות  החדשות  אופניו  על  נפוח  חזה  עם  בגאווה 
צהבהבות, מוכספות, מן שילוב הרמוני של צבעים בוהקים שהפך אותם לסוג 
מצוין  פנס  דקורטיבי,  כידון  זריזים,  הילוכים  שלושה  עם  ססגוני,  רכב  של 
כפרי,  לילד  כי  פשוט.  מקנאה?  נחנקנו  למה  מאחורה.  זוהר  ופנס  מקדימה 
שרשרת  עם  חלודה,  בגרוטאה  מדובר  היה  לאופניים,  איכשהו  זכה  כבר  אם 
קופץ  וחמישי  שני  שכל  ושדופים  דקיקים  וצמיגים  לה,  שבא  מתי  שנופלת 

עליהם פנצ'ר.

בדרך כלל האופניים הקלאסים הללו היו עוברות מיד ליד, מן האח הגדול, 
תחבורתי  פוטנציאל  עם  חלודה  כתם  בעצם  שירש  הזקונים,  לבן  עד  לבינוני 
עלוב. פתאום, בלי הודעה מוקדמת איזיקיטו חוצה את הכפר על דרך הכורכר, 
משוויץ עד השמים, אוחז בידיו טנק ממש. צמיגים עבים ורחבים יותר מהחוטם 
של מוני החלבן. פדלים נוצצים עם מחזירי אור, יותר מהמשקפיים של מושקו 
על  שנחתה  ההיא  אפולו  החללית  כמו  רעה,  עין  בלי  טסות  והן  מהלימונים, 
שלא  לאנושות".  גדול  צעד  לאדם  קטן  שאמר "צעד  האסטרונאוט  עם  הירח, 
נמות מקנאה? כמו תמיד, איזיקיטו בא לנו עם הסיפור על הדוד מאמריקה. 
מכירה  של  טובה  בעסקה  מרוויח  מצוי  כשמושבניק  בכפר,  אצלנו  זה  ככה 
במזומן של שדה חציל או כרוב לפני קטיף, הוא רוצה לברוח מכל מיני חטטנים 
ועין רעה וטפו טפו טפו אז הוא מספר לבן שלו על דוד מאמריקה ששלח לו 
אופניים  לפחות  שווה  שטר  וכל  צפופים  ירוקים  שטרות  עם  מעטפה  לפסח 
יש  שלאיזיקיטו  פעם  אף  שמענו  לא  אנחנו  רעה.  עין  תהיה  שלא  שלושה.  או 
דוד באמריקה, כי הוריו ויטלי ונורה הגיעו מבולגריה. נו מילא, לפחות לעשרה 

ילדים בכפר היו "דודים" כאלה.

אחר כך הוא מנחית עלינו את הגזרה המוכרת "אמא שלי אמרה בגלל שהם 
יקרות, אז לא לתת לאף אחד לרכב, כי אם הוא יקלקל, מי ישלם?". עוד תירוץ 
כפרי טיפוסי שהרתיח לנו את הדם. אופניים חלודים השאלנו ילד לרעהו, עד 
שאיזיקיטו בא עם "הטנק" שלו וחידש חידוש מעצבן. "לא מלווה תאופנים". 
אותנו.  שהרסה  בווירטואוזיות  עמם  וקיפץ  דילג  בסיבובים,  אותנו  עקף  הוא 

עיני כולם ברקו ובהקו, הקנאה הילדותית שלנו איימה להתפרץ.

שבוע לפני חג הפסח, התעורר איזיקיטו ורץ למחסן שליד הלול, שם הוא 
נהג לקשור את אופניו בשלוש שרשראות, לא רחוק מהמלונה של רקסי, הכלב 

האילם של המשפחה, שהיה יותר נוחר מאשר נובח.

אם אנחנו זוכרים טוב, שאגות הבכי של איזיקיטו הגיעו עד מטע הוולנסיה 
בארץ,  טוב  הכי  תרד  בורקס  לאפות  שידעה  האלמנה  הטורקיה,  ברטה  של 
של  לחצר  נכנסה  המקטפה,  את  הניחה  היא  מיפו.  הטורקיות  הזקנות  כולל 
אזיקיטו והגישה לו ממחטה שינגב את הדמעות. "מה קרה איז'ו" היא שאלה. 
"ההורים בסדר, גנבו לכם עגלים"? "כולם בסדר" אנפף איזיקיטו, "גנבו לי את 
ברטה,  עצוב" כאבה  הדוד מאמריקה". "באמת  שקנה לי  האופניים החדשים 
ותשמע  תירגע,  תאכל,  קח  קשה,  ביצה  עם  תרד  בורקס  שני  בשקית  לי  "יש 
בטורקיה  מהגניבות.  ָחָלק  יוצאים  לא  פעם  אף  גנבים  אומרת.  שברטה  מה 
האופניים  תדאג,  אל  תאכל,  היידה  לתלייה'.  גנב  'סוף  הרבנים:  לך  אומרים 
שוטט  מבכי  אדומות  עיניים  עם  אותם".  לך  יחזיר  אלוקים  לשמים,  ברחו  לא 
"אולי  שומכלום.  מתחקר.  שואל,  בולש,  והלולים,  הרפתות  בין  יחף  איזיקיטו 

הקיבוצניקים גנבו לך..." ניסה להרגיעו חיימקה השמן "בסוף הם מחזירים". 
איזיקיטו האומלל אסף איצטרובלים שנשרו מן העץ וזרק בכעס לכל הכיוונים. 
ולחש  הכאוב  הילדון  של  בלוריתו  את  ליטף  התערובת  ממכון  הכפוף  מוטקה 
לאוזנו "פעם כשהייתי ילד, שמעתי צדיק מבוגלריה, ביום כיפורים, שאמר לנו, 
תראו, הגנב עשה פשע נורא, הוא ייתן דין על כך, אבל אתם, תקבלו באהבה 
את הדין, תנסו לשמוח גם מן הגניבה שהיא בטח לטובה, וגם שלפחות הגנב 
ייהנה מן הגניבה. אתה מבין איזיקיטו, יש אנשים מיוחדים, שלא עושים עסק 
גם מצרות גדולות, וטוב להם כשטוב לאחרים.... אז גנבו לך אופנייים, דבר עם 
אחרי  אפילו  לגנב,  סולח  לא  "אני  זוג".  עוד  לך  שיקנה  מאמריקה  שלך  הדוד 
לו  "חסר  איזיקיטו.  השיב  השמחה"  את  לי  הרס  לו.  סולח  לא  אמות...  שאני 

שאני תופס אותו... חסר לו".

אביגדור , אבא של ניסו (בן כיתתו של איזיקיטו) סיפר לכולם שהוא קונה 
מצות שמורות, עגולות כאלה, מרב תימני זקן, שיש לו תנור מיוחד עם גחלים. 
דתיים  של  שמורות  מצות  "זה  עדן".  גן  טעם  בבולגריה.  גם  אכלנו  "כאלה 
חזקים" הסביר ניסו לילדי המושב". "הם קוצרים את החיטה, שומרים אותה 
שלא ייפול עליה גשם, לפני פסח יש להם מכונה מיוחדת לטחינה, וצי'ק ציק 
מהמכולת  המרובעות  גוטע.  גוטע  מצה  זו  לתנור.  ותוחבים  עיסה,  עושים  הם 
שום כלום לידן. אבא לקח אותי לשכונה ההיא בכפר סבא, יש שם רב עם זקן 
פסח,  המועד  בחול  שנה  לפני  כסף".  המון  עולה  זה  למצות...  מומחה  ארוך, 
ניסו נתן לנו לטעום מהמצה העגולה. באמת שהוא צודק, אי אפשר להשוות 
בטעם, ולא במראה, זו מצה מעניינת שכזו, עם טעם של יציאת מצרים וקריעת 
ים סוף. "השנה" עדכן ניסו, "אבא שלי במילואים ויחזור רק כמה שעות לפני 
ליל הסדר. אני נוסע ספיישל לכפר סבא להביא את המצות.. אבא השאיר לי 
30 לירות... אני קונה קילו... זה בערך עשר מצות...". "אתה נוסע לכפר סבא?" 
התפלאו הילדים, "זה לפחות נסיעה של 20 קילומטר... והמשטרה אמרה שלא 
נוסעים עם אופניים על כביש ראשי..." "שטויות", הסביר ניסו, "אני נוסע עם 
החלודות שלי דרך השדות. ייקח שעתיים שלוש... לא נורא". ניסו תמיד היה 

טיפוס אמיץ שכזה, בשבילו כיבוש כפר סבא זה באמת לא משהו מיוחד.

בתי  בין  לרחף  החלה  השמועה  אחה"צ.  שלוש  שעה  תשכ"ח,  פסח  ערב 
פסח  בערב  ילד  שולח  מונשם. "מי  חיים.  בסכנת  החולים,  בבית  הילד  הכפר. 
לכפר סבא, על אופניים? "אנפפו הסבתות רוזה  ופלומבה, "זו דרך מסוכנת, יש 
כביש ראשי... שאלוקים ישמור אותו". כעבור חצי שעה נעצר טנדר משטרתי 
קרטון  קופסת  השמאלית  בידו  אחז  קומה  גבה  שוטר  ניסו,  של  הבית  מול 
בגודל בינוני ובידו הימנית את... האופניים של איזיקיטו, עקומים, מרוסקים, 
הכידון שמוט לגלגל, והגלגלים מעוותים לגמרי, יותר גרוטאה מגרוטאה. את 
אביגדור  המונשם.  בנם  ליד  החולים,  בבית  ניסו  של  ההורים  עשו  הסדר  ליל 
נו  שברים.  רק  שלמה.  אחת  מצה  מצא  ולא  הקרטון  קופסת  את  פתח  אביו 
בובמה  חטף  לוואדי,  צנח  הגשר,  של  במעקה  התנגש  דהר,  פשוט  הילד  טוב, 
שעסק  חקלאי  בו  שהבחין  מזל  המצות.  ונשברו  האופניים  התעקמו  בראש, 
בריסוס שדה כותנה, והזמין אמבולנס. מה התברר? שניסו באמת "לקח" את 
הכפרים,  שני  בין  הצר  לגשר  מתחת  אותם  והסווה  החביא  איזיקיטו,  אופני 
דהר עם חלודות שלו עד לגשר, מהגשר והלאה רכב על האופניים הנוצצים של 
איזיקיטו עד כפר סבא. בדרך חזרה, עם קרטון המצות, חיכתה לו שלולית שמן 
גנב  סוף  העצמות.  את  ושבר  למטה,  צנח  שליטה,  איבד  הוא  הגשר,  באמצע 
לצניחה... ברביעי של חול המועד פסח ניסו פקח עיניים, והתחיל לדבר בלחש. 
הגענו לבקרו כל הילדים. חוץ מאיזיקיטו. ברור למה. הוא לא מוכן לסלוח לגנב, 
אפילו עד יום מותו. "אני לא גנב, אף פעם לא גנבתי אופניים או משהו אחר" 
לחש לנו ניסו, "אבל לי אף פעם לא  היו אופניים חדשים, וזה לא יפה מצדו 
של איזיקיטו שלא נתן לאף אחד לעשות סיבוב. לקחתי אותם רק כמה ימים 
אבל  פסח,  בערב  השמורות  המצות  את  שאביא  אחרי  לו  להחזיר  והתכוונתי 
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אני  סליחה,  מבקש  שאני  לאיזיקיטו  תגידו  תאונה.  לי  עשה  אלוקים  באמצע 
לא גנב! אני לא גנב!" מירר ניסו בבכי, על רקע צלילי המחלקה לטיפול נמרץ 

ומכשיריה המוזרים.. 

ניסו  תשכ"ט,  השנה  ראש  לפני  ימים  כמה  דיברו.  לא  הם  שנה  חצי  כמעט 
קרטון  בידיהם  אוחזים  איזקיטו  הורי  של  לחצר  נכנסו  אביגדור  שלו  ואבא 
על  ידיו  עם  המרפסת  מעקה  על  שנעמד  לאיזיקיטו  קראו  הם  ממדים.  אדיר 
אופניים  משם  שלף  וניסו  לגזרים,  נקרע  הקרטון  בעיניו.  חמוץ  ומבט  מותניו, 
את  למרפסת  גרר  ניסו  שהתעקמו.  אלה  של  הפירמה  כמו  בדיוק  מדהימות, 
שכל  שתדע  רציתי  שלך.  האופניים  אלו  ואמר: "איזיקיטו  הנוצצים  האופניים 
השלים  שלי  אבא  כסף...  להרוויח  כדי  ולילה,  יומם  עבדתי  האלה  החודשים 
את הכסף שחסר וקנינו לך אופניים. אני מבקש סליחה שציערתי אותך, ואני 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אדם,  הבן  של  הנשמה  את  לראות  לי  תעזור 

ולהתרגש  אחד  שבכל  האלוקי  הניצוץ  את  לראות 

ממעל,  אלוק  חלק  הוא  אדם  שכל  לזכור  ממנו, 

תמיד  שלא  נפלא  משהו  בפנים  יש  אחד  שלכל 

רואים אותו, צריך לחפש.

יחידים  בנים  שכולנו  להרגיש  אבא  אותי  זכה 

שלך, שכולנו אחים, כמו ששומעים הרבה פעמים 

אפילו  שלי,  אח  אחי,   - לשני  אחד  קוראים  איך 

שלא מכירים.

ביום  אדם  בני  הרבה  כך  כל  פני  על  חולף  אני 

רק  ולפעמים  קרובים  אנשים  ממש  חלקם  אחד, 

אחרי כמה שנים אני זוכה לגלות את האור המיוחד 
לי  תעזור  שלהם.  הנשמה  של  היופי  את  שלהם, 
הטוב,  את  לחפש  טובות,  בעיניים  להסתכל  אבא 

לדעת שהוא בודאי נמצא.

תעזור לי לראות קודם כל את היופי של הנשמה 
שלי, כי אם אני לא אראה, אז אני אפסול את כולם 

כדי להרגיע את עצמו שאני לא הכי גרוע.

תעזור לי להגיד מילים טובות כי אני יודע מה 
זה עושה לי כשמישהו ניגש אלי ואומר כמה מילים 
וכל  הלב  את  לי  שמחממות  מילים  כמה  טובות, 
פוגש  כשאני  הזה,  היהודי  את  רואה  שאני  פעם 
המילים  בזכות  הכל  עדן,  גן  ריח  מריח  אני  אותו, 

שאמר.

וכשאחרים  זכות  כף  ללמד  תמיד  לי  תעזור 

מתלוננים  אותו,  מאשימים  מישהו,  על  כועסים 

עליו, או סתם מדברים לא טוב עליו, לעצור אותם 

ולהציע הסבר אחר להתנהגות שלו, שזה בעצם כף 

זכות, כי אנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים 

שמה שאנחנו חושבים על השני זו האמת.

לקנאה  שורש  טיפול  לעשות  אבא  לי  תעזור 

שלי באחרים כי זה כל כך מעכיר את החיים, כל כך 

מקלקל את השמחה.

ריבונו של עולם, רוצה לחיות באהבה עם כולם 

כשמרגישים  כי  אותך,  להרגיש  תמיד  זה  ובזכות 

אותך, ואוהבים אותך, זה התענוג הכי גדול בחיים.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

שתיקנתי  ועובדה  טעות...  שעשה  ילד  רק  אני  גנב,  לא  שאני  שתאמין  רוצה 
ואמר "גם  גלויה  בשמחה  ניסו  את  חיבק  המעקה,  מן  קפץ  איזיקיטו  אותה". 
אני מצטער... אולי גם אני אשם שהוצאתי לכם את העיניים, עם הפירמה הזו. 
הראשון  הסיבוב  ואת  שלי,  חדשים  האופניים  על  תעלה  טובה,  לי  עשה  ניסו, 

עליהם, אתה עושה".

ברטה האלמנה שמעה את סופו היפה של הסיפור מול התנור של הבורקס 
הלוהט. היא הניחה את התוצרת הלוהטת על השיש במטבח וסיכמה בינה לבין 
אומרים  היו  מבולגריה  הצדיקים  האלה.  הילדים  טובות  נשמות  עצמה, "שתי 
שכאשר גונבים אפיקומן, אין לזה טעם של גניבה, זה טעם של מצווה"... ואחר 

כך גלשו המים מן הסיר הקטן של הביצים הקשות. 
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל

ר
או

ל
א 

צ
י

ר
או

ל
א 

צ
י

להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת





 

נַָסע ְּבאֹוטובוס  אחד בחורר
מירושליים לאילת, ולרוע מזלו 

כל הדרך הטריד אותו זבוב 
טורדני, והוא מנסה לתפוס אותו 

 כל הדרך, אך לשווא. 
 

בדיוק בכניסה לאילת תפס 
מו את הזבוב ובחמת זע בחורה

 הוריד לו את כנפיו 
 ואמר לו: "לך תחזור 

 "...לירושלים ברגל

 אהרן רוקחו"ר רבי שכאשר היה כ"ק אדמ מסופרר
מבעלז זצ"ל עדיין עלם צעיר, בשובו באחד הימים מן 
המקוה, פנה למשמשו וביקש שיכין לו קפה ועוגות, 

בהדגישו שה"קפה יהיה טוב". המשמש שעמד תדיר הכן 
על מכונו וצופה אימתי יוכל סוף סוף לגרום לו הנאה 

על כי לראשונה מבקש בן הרבי  י, כלשהי, 
של הנאה מהעולם הזה, שכן את רוב המזון הצעיר סוג 

שהוגש לפניו היה משיב מבלי לטעום ממנו. כשחזר 
המשמש ובידו טס נאה ועליו ערוכה צלחת עוגות וכוס 

רבי אהרן שיטול את המגש ויביאנו   , קפה מהביל, 
לחייט פלוני... התפלא המשמש, על מה ולמה זכה החייט 

זירז את צעדיו למעונו של לכבוד כזה, או לא העיז לשאול ו
החייט. כשראה החייט את המגש ששיגר לו רבי אהרן, 
התרגש מאד וסיפר: "לפני כמחצית השעה, כשהייתי 

במקוה, התבטאתי בשיחת רעים, כי מה נעים היה לשתות 
, כי ה כוס קפה טוב ולאכול עוגות לאחר כזה 

ו זה היה "מחיה נפשות ממש"... מששמע העלם הצעיר בנ
של האדמו"ר את דבריו, נפעמה רוחו ומיד בשובו הביתה 

 הזדרז להחיות נפשו של יהודי.

hamaor.net: כל העלונים

 

אוּ   ֵעיֵניֶכם ָמרֹום ׂשְ
י א ּכִ ָ ֵני רֹאשׁ  ֶאת ִתׂשּ ָרֵאל ּבְ  .)יב, ל שמות( ִלְפֻקֵדיֶהם ִיׂשְ

 

 תא להרים האדם צריך עת שבכל בדבר יש ורמז, ון מלשון' תשא'
אוּ , לרוחניות, למעלה ראשו ה ָבָרא ִמי ּוְראוּ  ֵעיֵניֶכם ָמרֹום ׂשְ  כל), כו, מ ישעיה( ֵאּלֶ

 .מצוותיה וקיום הקדושה התורה לימוד על, רוחניות על לחשוב הזמן
 

 בדברי עסוק ולהיות לחשוב עליו, לביתו טרף להביא בפרנסה אדם עוסק כאשר גם
, בערב תורה שיעור, ערבית תפילת, מנחה תפילת מתי, יחשוב העת כל, תורה
 דוד שאמר וזהו. ובקדושה בחום בהתלהבות הכל את ויעשה', וכדו שישי ליל תיקון

יךָ  ְיִגיעַ ): ב, קכח( בתהילים המלך ּפֶ י ּכַ ֶריךָ  ֹתאֵכל ּכִ  נאמר כפיך יגיע, ָלךְ  ְוטֹוב ַאׁשְ
 עסוקות יהיו) ידיו( כפיו רק, לעבוד יוצא שאדם שאפילו ללמדך, ראשך יגיע ולא

, בהלכה, בגמרא, במשנה, התורה בדברי וטמון עסוק יהיה ראשו אך, במסחר
 .תהילים בפסוקי, באגדה

ֶריךָ  אז ואו ֶריךָ ). שם תהילים( ָלךְ  ְוטֹוב ַאׁשְ עֹוָלם, ַאׁשְ ה ּבָ א ָלעֹוָלם, ָלךְ  ְוטֹוב. ַהּזֶ  ַהּבָ
 ).א"מ ד"פ אבות(

 עדיין כנפיה אם -ויותר יותר בה לשקוע והחלה בוץ לתוך שנפלה 
, הבוץ בתוככי טבעו כנפיה גם ואם, כנפיה ידי על מהבוץ לצאת בידה, טבעו לא
 כשגם אבל, להושיעה ויבואו' הצילו' לזעוק תוכל עדיין לבוץ מחוץ שראשה זמן כל

 ובקיום תורה בדברי עסוק שראשו זמן כל, האדם כך.. לה אוי, בבוץ נשקע הראש
 העיקר', ישראל בני ראש את תשא כי. 'ולהתעלות לעלות הוא יכול, המצוות

 '.ה לפקודי והמוח הראש להגביה

 בנחמת לראות בקרוב בקרוב ונזכה כרצונו יתברך רצונו לעשות שנזכה 
 .אמן, בימינו במהרה צדקנו משיח ובביאת המקדש בית בבניין ציון

 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 

בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן  יחיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

יעקב הרב בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה, דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יוסף בן מרגלית

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

זצ"ל (גיסו של החזון איש ורבה של  אבא סוויאטיצקירבי  הגאוןן
ל) היה נוהג ”קוסובה לאחר פטירת חמיו הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ זצ

לפסוע מוקדם בבוקר בסימטאותיה, הריקים מאדם,  בימים של חורף וצינה
של קוסובה. הוא היה סוקר ובוחן את גגות העץ של כל בית יהודי לברר 

 ". מה הענין? ובכן, לכל גג ארובה משלו.  ""
בית שארובתו לא מעלה עמוד עשן, מתוכה, סימן שלא הוסק התנור שם, 

קנות עצים כדי להפיג בהם את סימן שבעל הבית עני מרוד ואין ידו משגת ל
 . בני הבית ודאי רועדים מקור. 

מי ידאג להם אם לא רב העיר? ידע רבי אבא יפה את אשר מוטל עליו 
לעשות. בערב, עם פרוס עלטת ליל, נטל קרדום ונכנס למחסן העצים 

 שבחצר ביתו. חטב ובקע כמה גזעים יבשים וקשרם בחבילה. 
הכל כמו את שנתם, היה הרב צועד חרש לעבר הבית, , עת 

שם היה מניח בחשאי את צרור העצים ושב על עקבותיו...             

בה' לא יחוש לעתיד,  הבוטחח
,דע, כיוון שהוא יו

. הוא חי כאדם 
הנוסע ברכבת של בורא 

העולם, והוא רק מציץ לראות. 
 באילו תחנות היא  חולפת.

יָראַהָּגאֹון ַרִּבי  סיפרר ּפִ מוֵּאל ׁשַ ה ׁשְ נּו זצ"ל: ַמֲעֶׂשה ְּבמֹורֵ  מׁשֶֹ
 ִמּפֹוִניֶבז'הי"ד ֶׁשָּלַמד ְּבַחְברּוָתא ִעם ָהַרב  ֶאְלָחָנן ַוֶסְרַמןַהָּגאֹון ַרִּבי 

זצ"ל ְּבכֹוֵלל ָקָדִׁשים ֵאֶצל ָמָרן ֶהָחֵפץ ַחּיִים זצ"ל, ְוָהיּו ֲעסּוִקים ְּבֻסגְיָה 
ל ַרִּבי ֶאְלָחנָן ְּדיְֶׁשנָּה ִלְׁשִחיָטה ִמְּתִחָּלה ְוַעד סֹוף. ּוְבֶאְמַצע ִלּמּוָדם ִקּבֵ 

, ָעַמד ּוֵבֵר ֶאת ַהְּבָרָכה ַהְּצִריָכה ּוִמּיָד  ִמְבָרק ַהְמַבְּׂשרֹו ַעל 
ָׁשב ְלַתְלמּודֹו ְּבאֹותֹו ִענְיָן ֶׁשָהיּו ֲעסּוִקים ּבֹו. ּוְכֶׁשִהִּגיַע יֹום ַהְּׁשִמינִי 

יםַלִּמיָלה, ָּבא  ִּ  ֹו ֶׁשּנֹוֵסַע ַלְּבִרית. זצ"ל ְוָאַמר ל ֶלָחֵפץ ַחי
 

?" ּוְכֶׁשֵהִׁשיב ַרִּבי ֶאְלָחנָן ֶׁשֵאינֹו ר ְׁשָאלֹו ֶהָחֵפץ ַחּיִים: "ַהִאם ַמר 
מֹוֵהל, ָּתַמּה ֶהָחֵפץ ַחּיִים: "ִאם ֵּכן ָלָּמה ַהּנְִסיָעה? יָכֹול ַאָּתה ְלִהָּׁשֵאר 

ֵפץ ַחּיִים, ֶׁשֲאִפּלּו ִלְבִרית ֶׁשל ְּבנֹו, ּפֹה". ֲהֵרי ָלנּו ַמהּו ֻמַּׂשג ַהּזְַמן ֵאֶצל ֶהחָ 
, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהּנְִסיָעה   ַֹ ֻמֶּטֶלת ָעָליו, ֵאין ָצִרי ִלנְסע

ה  ֶֹ ֵמַראִדין ְלָּבָראנֹוִביץ' ָאְרָכה ַרק ַּכָּמה ָׁשעֹות. ְוִסּיֵם ַהָּגאֹון ַרִּבי מׁש
ְמָחה: ֶׁשְּבנֹו ַרִּבי ֶשׁש ׁ ּ ַָמע ְלהֹוִסיףְׁשמּוֵאל,  זצ"ל ָהיָה  ֶאְלָעָזר ׂשִ

א ְמַסּיְִמים ַמה ֶּׁשָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ ַחּיִים: "ֲאָבל  ל אֹוֵמר ֶׁשָהעֹוָלם 
א יְַקִּפידּו".   ְלֵביְת ִלְׁשאֹל ִאם ַמְסִּכיִמים ָלזֶה, ְּכֵדי ֶׁש

 פיי--עלל--אףף
שעיקר ההולדה 
תלויה בברכתו 

יש  ל של 
לראות בהורים 
שותפים לקב"ה 
בהולדת הבן, 

םמשום שהם 
 . 

 
לכן התורה 

ציוותה את האדם 
לכבדם, כי הם 
סיבת היותו 

 בעולם.

זצ"ל, לא הניח  מפרימישלאן רמאיאדמו"ר רבי  כ"קק
פינה שלא קישט אותה במצוות הצדקה שלו, כך העיד עליו ידידו 

זצ"ל (בעל אשל  אברהם דוד מבוטשאטשהגאון רבי 
בו, אברהם). מתוך ענוותנותו העמוקה, האמין רבי מאיר בכל לי

כי חייב הוא לפזר את כל מעותיו כולן לצדקה, עד בלי השאיר 
לעצמו אפילו אגורה שחוקה. כאשר הגיעה פעם, סיעת יהודים 

ונגידים ידועים מעיר איהל  , של צורה, 
לפרימישלאן היה הרבי חוקרם ודורשם, לדעת הליכותיו בקודש 

", בעניני של רבם, הצדיק רבי משה זצ"ל בעל ה"ישמח משה
משהשיבו לו, כי נוהג רבי משה לפזר חומש  -צדקה וחסד

י מממונו לצדקה, נאנח רבי מאיר ואמר: "אכן! לגבי 
כרבכם, אמרו חז"ל : "המבזבז אל יבזבז  

אולם בעל חטא כמאיר ־ אפילו את מכנסיו חייב ” יותר מחומש
      הוא לתת לצדקה!"                          

אחד מעביר קורס לשדכן מתלמד.  שדכןן
"השיטה פשוטה", הוא מסביר, "כל מה שאני 
".. אספר להורים של החתן המיוחד, אתה תגזים

המפגש מתחיל והשדכן מתחיל לתאר: "אבא שלה 
אומר המתלמד: "מה זה ". עשיר, ממש עשיר

עשיר, כשהפריץ של העיירה צריך הלוואה, הוא 
 ". ן: "היא כל כך חכמהאומר השדכ". בא אליו

 

המתלמד מוסיף: "מה זה חכמה, 'כה עשו חכמינו' 
אומר השדכן: "משפחה טובה, ממש ". נכתב עליה

המתלמד: "יש להם שושלת יוחסין עד "... מיוחסים
אומר השדכן: "יש . אברהם אבינו... מאבא לבן

 "... בעיה קטנה, יש לה שומה קטנה ליד האף
 זאת?! מוסיף המתלמד: "זאת שומה 

 !...הר תבור קטן לידה

בערך כעשרים שנה  לפניי
כאשר התחילו לשאת את ראש 

 הגרח"פ שיינברגהישיבה 
 זצ"ל על כיסא גלגלים, 

 י התבטא אף שאילו הייתי 
ריבוי הציציות יכול הייתי את 

 ללכת על רגלי, 
אך אני מעדיף לא לבטל את 

פ שלא ”אע 
היה לו נעים שנושאים אותו 

 בכסא גלגלים.

לחינם התבטא פעם  לאא
באוזניי  הגרש"ז אוירבך

"ל, צאבא (הרב יהושע לוי) ז
במילים המאוד נדירות שאמרו 

יותר מכל:"אין מי שיכול 
להתמודד מול הזכויות של הרב 

", אמר זצ"ל יוסף עובדיה
הגרש"ז, "הוא החזיר עטרה 

ליושנה, הוא החזיר אלפים לכור 
מחצבתם. הוא החדיר יראת 
שמיים ואהבת התורה וקיום 

". ב מצוות בקרב 
לא לחינם קרא לי הגרש"ז 

אוירבך ז"ל לאחר פטירתה של 
הרבנית מרגלית ע"ה ואמר 
לי:"בוא נלך ללוויה, הרב 

 . אעובדיה הוא 
 

עלינו להשתתף עימו בצערו". 
גם בעת שהלך לנחם, הוא אמר 
לי :"בוא נכנס לנחם את הרב 
עובדיה, מגיע לו, הוא עשה 

".ןהרבה למען 

 ככל שאנחנו מתגברים היופי שוקע פנימה

ותר חזקים הטיפשים י
מהחכמים, פשוט בגלל 

 שהם רבים יותר..

אל תחסוך להתאמץ.. 
 תתאמץ לחסוך.. 

"... ד האף
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 ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשוֹ 

צית השקל יכול לכפר חסכום קטן של מ1נפלא, דבר 
יתכן שנתחייב האדם מיתה כלפי , כלומר על הנפש

שמיא ח״ו ונתינת צדקה אפילו סכום קטן של מחצית 
לכפר ולהציל את הנפש כח השקל יש בה את ה

אמנם קבלנו תנאי בזה , פת חייםוסולהעניק לו ת
ך יתנו האדם מתושמטבע של אש  יהיה דוקאש

ב הרמב״ם הל׳ כתפי שוכ , שקחהתלהבות שמחה ו
כל הנותן צדקה לעני בסבר  ד;מתנות עניים פ״י ה״

פנים רעות ופניו כבושות בקרקע אפילו נתן לו אלף 
אלא נותן לו בסבר פנים  ,זהובים אבד זכותו והפסידה

יפות ובשמחה ומתאונן עמו על צרתו ומדבר לו דברי 
 חומים ינונים ונתח

ברבי יצחק מן החברייא 2מעשה 
קדישא שפגע פעם אחת באיש עני 
שלא היתה לו רק מטבע אחת קטנה 
שהיתה המחיר חצי ככר לחם וחצי 
ככר לא חפצו למכור לר ויאמר העני 
אל רבי יצחק מבקש אני מכם שתחיו 
את נפשי ונפש ביתי העטופים ברעב 
 ויענהו רבי יצחק איך אוכל להחיותכם
אם אין בידי כי אם מטבע אחת קטנה 
שמחירה רק חצי ככר לחם? אמר העני 
אם כן טוב הדבר כי גם אני יש בידי 

מטבע קטנה כזאת ואם אשיג מכם עוד מטבע כזאת 
אוכל לקנות ככר לחם שלם כי חצי ככר אין רוצים 
למכור ויתן לו רבי יצחק את המטבע שלו וירץ העני 

 בני ביתו  בלב שמח לקנות ככר לחם עבור

באותו לילה הראו לו לרבי יצחק בחלומו שהוא  
מטייל על חוף הים ונפלו עליו שודדים שחפצו 
להשליכו הימה ובתוך כך ראה כי רץ למקום ההוא 
אותו העני שנתן לו מטבע הקטנה על חצי ככר לחם 
וזה העני התגבר על השודדים וחטף את רבי יצחק 

יוחאי שפשט ידו  מידם ומסר אותו בידי רבי שמעון בן
לקבלוויהי בבקר כאשר נתעורר רבי יצחק נפל בפיו 
הפסוק של תהילים אשרי משכיל אל דל ביום רעה 

החלום הוא להראות לו שהיתה  ימלטהו השם. פתרון
מוכנת גזרה של סכנת נפשות עבורו ובזכות של צדקה 
שהחיה נפשות עניים רעבים נתבטלה הגזירה וינצל מן 

ו בזה זכות התורה שלמד אצל הצרה וגם הועילה ל
 .רבו שמעון בן יוחאי
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 תםְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹא 

הקב״ה ציוה לתת כופר כדי שלא יהיה מגפה, וסמוך 
לכך כתוב בתורה את מעשה עשיית הקטורת, ובזהר 

פנחס פעם אחת הייתי מהלך בדרך  רא״3הקדוש 
שיש  אדוני דברלי ופגשתי את אליהו אמרתי לו יאמר 

בו תועלת לאנשים, אמר לי ברית כרת הקב״ה 
כשנכנסים לפניו כל אלו המלאכים הממונים להזכיר 

שבעת שיזכירו בני אדם את  ,עונותיו של אדם
אז לבם ורצונם בהם  הקרבנות שצוה משה ומשימים

לי אליהו  רועוד אמ. יזכירו אותו לטובהמלאכים  כל
רוז בשעה שיקרה מגפה בבני אדם ברית נכרת וכ

עבר על כל צבאות השמים שאם בניו יכנסו בבתי ומ
כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ 
ויאמרו ברצון הלב את הענין של 
קטרת הסמים שהיו להם לישראל 

 יתבטל המגפה מהם 

מעשה שהיה בחכם אחד ושמו רב ו
אחא שהלך לעיר אחת שנקראה 
טרשא ונתארח אצל בעל בית אחד 
ובעיר זו פשטה מגפה קשה שבעה 
ב ימים רצופים וכשראו בני העיר את ר

כשהוא בא אמרו זה לזה נלך  אחא
אצל החכם הזה שבא מחוץ לעיר 

הלכו  ,ונראה אם יש לו תקנה לצרה זו
אצלו ואמרו לו דע רבינו שיש בעיר מגפה זה שבעה 

איזה יעשה רבינו אולי  ,ימים והיא הולכת ומתגברת
  .עצה לפורענות זו

ונתפלל לפני ה׳ שיעצור לך לבית הכנסת נאמר להם 
ובעודם הולכים לבית הכנסת  ,בעד המגפה הזאת

הלכו ובאו אנשים וסיפרו שהמגפה הולכת ומתגברת 
אמר להם  ,ופלוני ופלוני גוססים ,ופלוני ופלוני מתו

וחק לא נלך דמאחר שהפורענות קשה והזמן רב אחא 
בחרו  ,להתפלל אלא תעשו כפי שאני מצוה אתכם

אנשים מן המובחרים שבכם שאתם מביניכם ארבעים 
מכירים בהם שהם יראי שמים ואני ביניהם ונלך 
לארבע רוחות העיר עשרה אנשים לכל צד ותאמרו 

 זרת ה׳מלב ונפש פטום הקטורת ופרשת הקרבנות ובע
רוחות העיר  ארבעוהם הלכו ועשו כן ב ,תוסר המגפה

 שלשה ,עשרה אנשים לכל צד ואמרו פטום הקטורת
 .פעמים

הבדילו כמה  ב אחא,ואחר שעשו כן אמר להם ר
אנשים מביניכם וילכו לבתים ששם שוכבים חולים 
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פעמים  שלשהוכשיגמרו יאמרו  ,וגם שם יאמרו
אהרן קח את  פסוקים אלו והם ויאמר משה אל

המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך 
מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני ה׳ 

נגף ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך החל ה
הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר 
על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה 
והם הלכו ועשו כדבריו ובטלה המגפה באותו מקום 

 .נתרפאו אותם שהיו קרובים למיתהואף 

 ;אז שמעו בת קול האומרת למזיקים כדברים האלה
למעלה ואל תרדו למטה לעשות שום נזק בעיר  העצרו
כיון  ,לפי שדין של מעלה אינו שולט בעיר הזאת ,הזאת

י כל זה נרדם ר׳ אחא מרוב רואח ,שהם ראויים שיבטל
חולשה ושמע שאומרים לו בחלומו כשם שביטלת מן 
העיר את המגפה כן תעשה להחזירם בתשובה שזה 

ם רעים שבהיותם אנשי ,בלי זה אינו מועיל כלום
הלך רב אחא וסיפר  ,נגזרה עליהם גזרת המגפה

הדברים לאנשי העיר והחזיר את כל אנשי העיר 
ואז שינה רב אחא שם העיר שהיתה  ,בתשובה שלימה

נקראת טרשא וקרא לה מתא מחסיא היינו עיר 
הרחמים שריחם הקב״ה על העיר הזאת וביטל ממנה 
הגזרה הרעה ע״כ המעשה שבזוהר וזה ששינה שם 
העיר כדי שהאנשים יזכרו כל שעה אותה גזרה רעה 
שנגזרה עליהם על מעשיהם הרעים ולא יחזרו לכיסלה 

  .עוד

 ֵאָלי ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכל ְּבֵני ֵלִוי: ה׳ֹּיאֶמר ִמי לַ וַ 

כה שפעם על מרן החפץ חיים זכר צדיק לבר4מסופר 
ביקר אצלו בחור צעיר ובעומדו לפניו שאלו החפץ 

אמר  !חיים האם הוא כהן או ישראל השיב לו ישראל
חזר החפץ חיים ושאלו היודע  !לו החפץ חיים אני כהן

ומיד  ?אתה מה יוצא מכך שאני כהן ואתה ישראל
 השיב בעצמו 

לכשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו יעלו לירושלים 
כנס לעזרה ולהקריב יראל יחפוץ להוכל אחד מיש

קרבנות ולעבוד את עבודות בית המקדש כולנו נרוץ 
אל שערי בית המקדש וכשנגיע עד השער יעמדו 
שוערים ויבדקו את כל הרוצים להכנס ואז יפרידו בין 

כנס פנימה ואילו אתה תידרש ילי יתנו לה ,שנינו
שאר בחוץ קנאת הנשארים בחוץ תהיה גדולה עד ילה

שהרי הכהנים יזכו לדבר הנכסף לעבוד את מאד 
עבודת הקודש ולישראלים לא תנתן רשות לעבודה 
המשיך החפץ חיים ושאל היודע אתה מהו הגורם 
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למצב זה הבה ואספר לך לפני כשלושת אלפים שנה 
עמד משה במדבר וקרא מי לה׳ אלי אבות אבותי 
נזדרזו לשמע הקריאה והתיצבו לפני משה ואילו אבות 

כשכר על היענותם לקריאה  ,ך לא נענו לקריאהאבותי
זו זכו אבותי במעלת הכהונה וסיים החפץ חיים את 
דבריו באומרו לשם מה אני מספר לך את כל זה היות 
וכל איש מישראל יש לו רגעים בימי חייו שבהם הוא 
שומע קול פנימי המכריז ואומר מי לה׳ אלי כאשר 

בלבך  תשמע קריאה זו ביום מן הימים מהדהדת
פנימה חשוב אל תעמוד! אל תחזור על השגיאה של 
אבותיך אשר הפסידו לנצח דבר נפלא שיכלו להשיג 
בקלות אילו נענו לקריאה אלא רוץ מיד לקול 

 הקריאה לבל תחמיץ את ההזדמנות

 0533141925ניתן להשיג 
wa052052@gmail.com 














