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בּו  ׁשְ ּיָ בּוָצה ׁשֶ ַהּקְ
יו  ַער ְוׁשֹוְררּו ַיְחּדָ ּיַ ּבַ
ְמהּו  ֵבקּות ּתָ ִנּגּוֵני ּדְ

ׁש , ְלַמְרֵאה ֵעיֵניֶהם ּגַ בּוָצה ּנִ ֵני ַהּקְ ֶאָחד ִמּבְ ֵאיְך ׁשֶ
ר ְוׁשֵֹפְך  ׂשָ ָחִלים ֲעֵליֶהם ֶהֱעִמידּו ּבָ ל ַהּגֶ ַמִים ַעל ּכָ
ה'. ִלְצלֹות ה עֹוׂשֶ ֲאלוּ אֹותוֹ ? 'ַמה ַאּתָ לֹוִני, ׁשָ : ָעָנה ּפְ

ָחִלים ' יָלא הֹוְלכֹות ְוָכבֹות ְולֹא יֹוִעילּו ַהּגֶ ִמּמֵ
לּום ה  -ָאְמרּו לֹו  -! ׁשֹוֶטה'. 'ּכְ ְמקֹום ְלַכּבֹוָתם ַאּתָ ּבִ

ם ֲעַדִין ַקּיָ ַעט ָהֵאׁש ׁשֶ ּמְ ֶהם ַעד ׁשֶ , ָצִריְך ְלָהִפיַח ּבָ
ָחִלים ל ַהּגֶ ֵהט ְוַיְבִעיר ֶאת ּכָ  .ִיְתּלַ

ְרּכוֹ  ְך הּוא ּדַ אֹותֹו ׁשֹוֶטה ּכָ ל ֵיֶצר ָהַרע ּכְ . ׁשֶ
ָהָאָדם ֶנְחָלׁש ְקָצת ֵמֲעבֹוָדתֹו  ר הּוא רֹוֶאה ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

א , ְוִהְתַלֲהבּותֹו ָיְרָדה ל ָחִליָלה ְוִטּמֵ אי ִאם ִנְכׁשָ ּוְבַוּדַ
ֵאיֶזה ֵחְטא א ְלַכּבֹותֹו ְלַגְמֵרי , ַעְצמֹו ּבְ הּוא ּבָ

יל אֹותוֹ  ּלֹא יּוַכל ָלקּום ּוְלִהְת  ּוְלַהּפִ ַאְך ַאל . רֹוֵמםׁשֶ
ה לוֹ  ּתֶ ְתּפַ ל , ּתִ ָך ְנקּוָדה ׁשֶ ֲעַדִין ֵיׁש ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ךָ  - ֲחִמימּות ְחזֹר  !ְוֵיׁש ּבְ ּתַ ְבִעיר אֹוָתּה ַעד ׁשֶ ּתַ
ךָ  ֻכּלְ  .ְוִתְבַער ּבְ

ים'הַ ְוָכְך ְמָבֵאר  ְבֵרי ַחּיִ סּוק' ּדִ אְנז ֶאת ַהּפָ : ִמּצַ
יו ַעּמָ א ּבְ ּמָ יו', לֹא ִיּטַ ׁשֹון ' ַעּמָ ָחִלים עֹוְממֹות'ִמּלְ ', ּגֶ

ֶגָחִלים עֹוְממֹות יׁש ַעְצמֹו ּכְ ְרּגִ ּמַ ם ִמי ׁשֶ ְוַאף ִאם , ּגַ
ָכל זֹאת , ָחִליָלה ִנְטָמא א"ּבְ ּמָ א " לֹא ִיּטַ ַטּמֵ ַאל ּתְ
ךָ , ְוִתְפסֹל ַעְצְמךָ  ְרׁשֶ ה ָיכֹול ַלְחזֹר ְלׁשָ ִמיד ַאּתָ י ּתָ  .ּכִ

* * * 
ְרּכוֹ  ל ְנקּוָדה ָרָעה  ִאם ּדַ ַח ּכָ ל ַהּיֵֹצר הּוא ְלַנּפֵ ׁשֶ
הּוא מֹוֵצא יחַ , ׁשֶ ׁשִ מּור הּוא ֶמֶלְך ַהּמָ . ֲהֵרי ַהֶהֶפְך ַהּגָ

תּוב  ׁשּואֹות ֵחן'ּכָ ֵסֶפר , 'ּתְ יַח ִהיא ּבְ ִחיַנת ָמׁשִ ּבְ ׁשֶ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ד ְזכּות ַעל ּכָ ַלּמֵ ּיְ ֶהם , ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְכִניס ּבָ

הִהְר  ֻאּלָ ׁשּוָבה ְוָאז ִיְהיּו ְראּוִיים ַלּגְ לֹוַמר. הּוֵרי ּתְ , ּכְ
יַח  יט ָמׁשִ ְפִניִמּיּותֹו ַיּבִ ה ַהּטֹוָבה ּבִ ֻקּדָ ל ּוַבּנְ ל ּכָ ׁשֶ

ָכְך ָיִפיַח אֹוָתּה , ְיהּוִדי ּבְ
יצֹוץ , ְנקּוָדה ֶאת ַהּנִ

י ִלּבוֹ  ַמֲעַמּקֵ ּבְ ָטן ׁשֶ , ַהּקָ
ְתׁשּוָבהֶאת ָהָאָדם ִויעֹוֵרר   .ּבִ

ר יֹוַחאי ָאַמר ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָיכֹוְלִני ִלְפטֹר ֶאת : ַרּבִ
ין ּלֹו ִמן ַהּדִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ יַצד, ּכָ יט ַאְך ? ּכֵ י הּוא ַמּבִ ּכִ

ֵחֶלק ְוַרק  הּוִדיּבַ ּיְ ּבַ יָלא ָראּוי הּוא , ַהּטֹוב ׁשֶ ּוִמּמֵ
ין ֵטר ִמין ַהּדִ ָאַמר ּוְכִפי . ְלִהּפָ ית ַאֲהרֹן'הַ ׁשֶ ם ": 'ּבֵ ׁשֵ ּכְ

י ַהׁשֵ בִּ , ַלּכֹלה' הּוא "ת ׁשֶ ְך ַרׁשְ בִּ "י ּכָ "י הּוא ַרׁשְ
חּוִתים, ַלּכֹל חּות ", ֲאִפילּו ַלּפְ י ֵאין ְלָך ּפָ ּכִ

ָרֵאל  ׂשְ חּוִתים ִמּיִ ּפְ ּבַ ֵאין ׁשֶ ְוֵאֶצל , ּבֹו ֵחֶלק טֹובׁשֶ
בִּ   .ִמְתעֹוֵרר ֵחֶלק ֶזה"י ַרׁשְ

ר  ל ְיהּוִדי ֲאׁשֶ ְכִדי ּכָ ֶנתלֹא ּבִ ֻצּיֶ יַע ְלִצּיֹון ַהּמְ , ַמּגִ
ְפִנים ּבִ ּפּוִרים ׁשֶ ְתִפּלֹות יֹום ַהּכִ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ְוִרּקּוֵדי , ִמׁשְ

חּוץ ּבַ ְמַחת ּתֹוָרה ׁשֶ הּו ּבֹוֵער , ׂשִ ֶ ׁשּ ּמַ יׁש ׁשֶ ַמְרּגִ
ִניָמה ַנְפׁשֹו ּפְ אֹוָתּה , ּבְ ֵטל ּבְ ּבֹו ּבָ י ַהֵחֶלק ָהַרע ׁשֶ ּכִ

ָעה ְמלֹא ָזֳהרוֹ ְוַהֵחֶלק , ׁשָ  .ַהּטֹוב ֵמִאיר ְוזֹוֵרַח ּבִ

ֵני'הַ  ׂשָכר ּבְ ָ יָון ּכֹוֵתב  'ִיׂשּ ּכֵ בִּ ׁשֶ ל ַרׁשְ אֹורֹו ׁשֶ "י ׁשֶ
יחַ  ׁשִ ל ֶמֶלְך ַהּמָ ְמָחה ַעל ָלֵכן , הּוא ֵמאֹורֹו ׁשֶ ִ ַהׂשּ

בִּ  ַבע"י ִצּיֹון ַרׁשְ ּטֶ ּלֹא ּכַ ּיֹום ַהזֶּה ִהיא ׁשֶ ְוָהִעְנָין  .ּבַ
י בַּ , הּוא ל ּכִ ַבּטֵ ּיְ ָצִריְך ַלֲעמֹל ַרּבֹות ַעד ׁשֶ ַבע ַהּטֶ ֶרְך ּדֶ

ּבוֹ , ֶאת ַהֵחֶלק ָהַרע יׁש ֶאת ַהֵחֶלק ַהּטֹוב ׁשֶ זֶּה , ְוַיְרּגִ ׁשֶ
ית ְמָחה ֲאִמּתִ יֹום . ֵמִביא ֶאת ָהָאָדם ְלׂשִ "ג לַ ֲאָבל ּבְ

ֹעֶמר  ְמָצא ּבָ ּנִ ֶ ְפָרט ִמי ׁשּ ּיֹוןּבִ דֹוׁש  ַעל ַהּצִ ה ְמִאיָר , ַהּקָ
בִּ  ת ַרׁשְ ַ אֹור ְיָקרֹות"י ּגֶֹדל ְקֻדׁשּ , ֶאת ַהֵחֶלק ַהּטֹוב ּבְ

תוֹ  ל ְלֻעּמָ ֵטל ּוְמֻבּטָ ר ַהֵחֶלק ָהַרע ּבָ ְוָכל ֶאָחד , ֲאׁשֶ
הּוא מֹו ׁשֶ מֹוַח ּכְ  .ָיכֹול ִלׂשְ

ם  ּנּוַכל ְלַהֲחִזיק אֹור ֶזה ּגַ ל ׁשֶ ּלֵ ָעֵלינּו ַרק ְלִהְתּפַ
ר ַיֲעבֹור ַהּיֹום  ֲאׁשֶ קֹוםּכַ ּמָ ְוִלְראֹות , ְולֹא ִנְהֶיה ּבַ

רֹב ֶאת  לּו ּבְ ר ְיַבּטְ ִמיד ֶאת ַהֲחָלִקים ַהּטֹוִבים ֲאׁשֶ ּתָ
חֹות טֹוִבים  .ַהֲחָלִקים ַהּפָ



 

 

להזהיר "י: ברש .ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם... ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים
הצדיקים יעלו אתם  -שהגדולים גדולים על הקטנים, 

 )תפארת שלמה( .*פשוטי העם -את הקטנים 
  

 ה'.ְוא ְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְקִּדיִׁשים ִלי ֲאִני 
שלמיוחסים ואנשים חשובים אזהרה 

ולא אחרים, כי ה' לומר כי רק אתם 
 לכולם. , וקדושתם רב מאד ת ישראלכל עד

 הרה"ק מאפטא)עטרת תפארת ישראל בשם ( 
 

הטעם  .מּום ָּבם א ֵיָרצּו ָלֶכם... ּוִמַּיד ֶּבן ֵנָכר א ַתְקִריבּו
שמקבלים קרבן מגוי, כי זה טובה לישראל, שיהודי 

לעומת הגוי הוא תמיד בשלמות, לכן צוה 
', לא יהיה 'בעל מום, כי אז 

)מהרי"ד מבעלזא( בזה הטובה לכם כיון שאיו קרבן כשר.
 

מ .ְלעָֹלהַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהעֶֹמר ֶּכֶבׂש 
צריך הספירה הם תחלת ימי  -

לעלות מיום אל יום, כך  - "ן) בִׁשי(לעשות 
 (מאור ושמש) ישאר הרושם של ימים אלו לכל השנה.

 
אל תסתפקו בזה שיש  .ֶאל ָהאֹבֹת ְוֶאל ַהִּיְּדֹעִנים ִּתְפנּוַאל 

. )‘ולא אבה'(מלשון לעבוד את השי"ת  נותרצו - לכם 
שיודעים דרכי עבודת ה', אלא העיקר  ולא 

 (הרה"ק מלובלין)  הוא המעשה.

 
 בוקר יוםאברהם מקאליסק, כשהיה טובל בהרה"ק רבי 

אומר בלהט אש קודש:  הל"ג בעומר, הי
. 

 
יום ל"ג בעומר הוא אחד 

 (מהר"ש מבעלזא) ויש לו קדושת יום כיפור. 
 

הרה"ק רבי משה מראזוואדוב היה אומר כי 
, אילו הייתי יכול לעכבו, 

 הייתי מחזיק אותו בשיניים.
 

‘, ל העולם כולו מן הדיןאמר רשב"י 'יכול אני לפטור כ
כן מידי שנה ביומא דהילולא דיליה, אומר כן בשמים 

, ויוכלו התפלות ועל ידי זה 

                                                      
יק וזה לשונו שם:  * ּדִ ים ִמן ַהּצַ ָללח"ו ִאם ּפֹוְרׁשִ ַעשׁ . ֵאין לֹו עֹוד ֲעִליָּה ּכְ ּלָה ָלנּו ַהּבַ דֹורוֹ  "ט ז"לְוָדָבר ֶזה ּגִ ן , ּבְ ּוֵמָאז ּכֵ

יַאת ַהּגֹוֵאל יו ַעד ּבִ ָכל ּדֹור ָודֹור ְודֹוְרׁשָ מֹות, ּבְ ׁשָ ֶהם ֵיׁש ָלֶהם ֲעִליָּה ְלָכל ַהּנְ בּוק ּבָ ל ַהּדָ חלֹא יִ , ּכָ ח ֵמֶהם ִנּדָ  .ּדַ

 (שפתי צדיק) להתקבל, ולכן המנהג לשמוח.
 

כל ימי הספירה אנו מיחלים ליום ל"ג בעומר, שבו 
מתגלה השם של פנימיות מדת הדין שהוא רחמים, 

 (עבודת ישראל) .
 

, כי הרי"מ)(החידושי שמעתי מפי מורי זקני 
 (שפת אמת) .

 

 במסירות נפש מבטלים כח הקליפה
ְהֶייָנה ִמימֹות ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ְדָרשׁ  .ׁשֶ ּמִ תּוב ּבַ : ּכָ

י ִחיָּא ִני ַרּבִ ָרֵאל  ּתָ ׂשְ יִּ ְזַמן ׁשֶ ִמימֹות ּבִ ֵאיָמַתי ֵהן ּתְ
ל ָמקֹום ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ַאל ָהַרהַ . עֹוׂשִ לֹום "ק ׁשָ י ׁשָ ַרּבִ

אִמיְנָקא ֶאת ַרּבֹו ָהַרהַ  יץ"ק ִמּקַ ׁשִ ִלי ֵמָראּפְ ֵני , ַנְפּתָ ִמּפְ
ב ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ֵיׁש לֹו ִהְתעֹוְררּות  ָאָדם חֹוׁשֵ ׁשֶ ַמה ּכְ

דֹוָלה  ְצָוהּגְ א , ְוָרצֹון ַעז ַלֲעׂשֹות ַהּמִ ר ּבָ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ
ּתֹוְקקּות ּנּו ָהָרצֹון ְוַהִהׁשְ ה ִמְתָקֶרֶרת ִמּמֶ ?! ִליֵדי ַמֲעׂשֶ

יב לֹו ָהַרהַ  ַעת ַהִהְרהּור ֵאין "ק ֵהׁשִ ׁשְ ּבִ יץ ׁשֶ ׁשִ ֵמָראּפְ
הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות אֹוָתּה ִמְצָוה , ַהיֵֶּצר ָהַרע יֹוֵדַע ׁשֶ

לָ כְּ  ׁשְ תּוב ּבִ ּכָ ְלָאִכים יֹוְדִעים "ה מֹו ׁשֶ ֵאין ַהּמַ ׁשֶ
בֹות ָהָאָדם ְרצֹונֹו  ,ַמֲחׁשָ ָלֵכן ֵאין ַהיֵֶּצר ַמְפִריַע לֹו ּבִ

א ִליֵדי . ָהַעז ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלבֹוְראוֹ  ר ּבָ ֲאׁשֶ ֲאָבל ּכַ
ְך  ָבר ַהיֵֶּצר ָהַרע ִמּכָ ה ָאז יֹוֵדַע ּכְ ּוָבֶזה . רוֹ ְר קָ ְמ וּ ַמֲעׂשֶ

ַנת ֵיׁש לֹוַמר  ּוָ ְדָרׁש ּכַ ִמימֹותֵהן ֵאיָמַתי "ַהּמִ ַהְינּו , "ּתְ ּדְ
ַגם  ִלי ׁשּום ּפְ ִפיָרה ּבְ ֵאיָמַתי ְיכֹוִלין ִלְהיֹות ְיֵמי ַהּסְ

רֹון  ל ָמקֹום"ְוִחּסָ ין ְרצֹונֹו ׁשֶ ָרֵאל עֹוׂשִ ׂשְ יִּ ְזַמן ׁשֶ ", ּבִ
מַ  ם ּבְ ין' ּגַ ֵהם 'עֹוׁשִ ַהְינּו ׁשֶ ל ָמקֹום' ּדְ ה 'ְרצֹונֹו ׁשֶ ֲעׂשֶ

ֵעת ָהָרצֹון ָהָיה ּבְ אֹוָתּה ִהְתַלֲהבּות ׁשֶ  .ּבְ
  מבעלזא) הרה"ק רבי יהושע (מהר"י   

 דֶּפֶרק  - ְּפִניֵני ָאבֹות

ם ְתִחיל ַלֲעֹבד ְלׁשֵ ּמַ ׁשֶ ה  ּכְ ַמִים ִמְתַעּלֶ ׁשָ
ׁשּוָבה ַעל ּתְ ת ּבַ  ְלַדְרּגַ

ים טֹוִבים  ְתׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ָעה ַאַחת ּבִ ָיָפה ׁשָ
א ל ַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה, ִמּכָ ָהעֹוֶׂשה  .ּבָ



 

 

ִמְצוֹות ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס ֶזה ִנְקָרא ַחֵּיי ָהעֹוָלם 
א , ַהֶּזה ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְוָהעֹוֶׂשה ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֶׁש

ְוִהֵּנה ַהָּׁשב ִּבְתׁשּוָבה . ְּפָרס ִנְקָרא ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
א ַעל ְמַנת ְלַקֵּבל ְּפָרס ֲהֵרי , ַעל ַמה ֶׁשָעָׂשה ֶׁש

ְּבָמקֹום ֶׁשַּבֲעֵלי 'הּוא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ְוָעָליו ָאְמרּו 
ים ְיכֹוִלים ֵאין ַצִּדיִקים ְּגמּוִר , ְּתׁשּוָבה עֹוְמִדים

ָעה ַאַחת  ְוֶזה ַּכָּוַנת ַהִּמְׁשֶנה ׳. ַלֲעֹמד ָיֶפה ׁשָ
ְתׁשּוָבה  ֶׁשהּוא ָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ַמֲעִׂשים טֹוִבים ּבִ

עֹוָלם ַהזֶּה ֶׁשָעָׂשה  ל  , ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס -ּבָ ִמּכָ
א  א ַעל ְמַנת ַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהְינּו ִמִּמי ֶׁשָעָׂשה ֶׁש

 .יָון ֶׁשהּוא ְּבַדְרַּגת ַּבַעל ְּתׁשּוָבהּכֵ , ְלַקֵּבל ְּפָרס
בּועֹות ( ים ְלׁשָ רּוׁשִ ָמָראד"ה ּדְ ּגְ  )ִאיָתא ּבַ

 ַהּמֹוִציא ְמַקִּדְׁשֶכם' ה ֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹו ְוִנְקַּדְׁשִּתי
כתב רש"י על מנת כן  .ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם

מצרים.  מארץ אתכם שתמסרו נפשכם הוצאתי
 היתה נפש מצות מסירות למה דוקא וצריך להבין

 בין ויש לומר, שבברית. מצרים ליציאת תנאי
 ארבע משועבדים ישראל שיהיו על נגזר הבתרים
ו שנים הרי "אם כן איך יצאו לאחר רד שנה, מאות

לא נשלם השעבוד, אלא הדין הוא שהקדש 
(כגון אם שיעבד שורו לתשלום מפקיע מידי שעבוד 

 , לכן כיוןחוב, והקדישו לקרבן פקע ממנו השעבוד)
 פקע נתקדשו, ממילא התורה את ישראל שקיבלו

אך דין זה הוא רק בקדושת הגוף . השעבוד מהם
(כגון שהקדישו לקרבן שגופו קדוש, משא"כ אם הקדישו לבדק 

, ואיזה הבית שהוא קדושת דמים, לא פקע שעבוד ממנו)
קדושת הגוף נתקדשו ישראל, אלא כיון שקבלו 
על עצמם למסור גופם על קדוש ה', הרי זה 
קדושת הגוף. לכן היה זה תנאי ליציאת מצרים 

 נם, כי בזה פקע השעבוד.קודם זמ
 )ציק מבריסקילהגה"ק רבי יוסף בער סאלאווי הלוי בית( 

ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני וגו' ַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהעֶֹמר 
כפולה  -ברש"י: שני עשרונים  .ֶעְׂשֹרִנים סֶֹלת

היתה. ויש להבין למה באמת נשתנה מנחת 
אלא עשרון  העומר מכל הקרבנות שאין מביאין

אחד. ויש לומר דהנה אמרו חז"ל 'הידור מצוה 
עד שליש', ואיתא בירושלמי שהקב"ה מקיים את 
כל התורה, ואיך שייך שהקב"ה יקיים הידור 
מצוה עד שליש. אלא כאשר אדם עמל להתגבר 

על יצרו שני שליש, הקב"ה משלים לו ועושה את 
והנה אמרו חז"ל עתיד הקב"ה  השליש האחרון.

ל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, שהם פרי להחי
יגיעתו בעולם הזה, ושני שליש מש"י הם כמספר 

' ֹעֶמר. וזה הרמז שבקרבן ה')206(פעמיים 'מנחה' 
מספר ש"י אמר הקב"ה להביא מנחה כפולה, 
כלומר אתם תביאו שני שליש מש"י ואת השליש 

 יביא הקב"ה.
ל"ג ובזה יש לתת טעם השמחה שעושים ביום 

כי ימי הספירה הם הכנה לקבלת התורה, ר, בעומ
וכאשר ספרנו שני שליש מהספירה, הקב"ה 
משלים לנו את השליש האחרון שמתחיל מל"ג 

 מבעלזא)ום שלה"ק רבי רהמהר״ש ( בעומר.

 
מנהג ארץ ישראל בל"ג בעומר על קברו של 

דהנה ויש להמליץ על זה,  רשב"י לשרוף בגדים.
קודם החטא הגבובה בדרגתם שאדם וחוה מצינו 

היו ערומים בלי לבוש, ורק לאחר החטא 
וברבי שמעון בר  .הלבישם השי"ת בכתנות עור

היה ישב במערה באותם שנים שמצינו שיוחאי 
כי נתעלה כל כך עד שהיתה מדרגתו בלי לבוש, 

כמו באדם הראשון קודם החטא. וזה מרמזים 
בשריפת הבגדים, שהצדיק הזה לא היה צריך 

 )להגה"ק רבי יהושע מקוטנא (ישועות מלכו למלבוש.

בספר 'עולמו של אבא' מספר כי נשאל רב אחד, 
רי תורה ומצוות בדרך כלל למה היהודים שומ

הבנים ממשיכים בדרכי אבות, וגם הם שומרים על 
כל מצוות התורה לכל פרטיהם ודקדוקיהם, לעומת 
זאת היהודים החלשים שרק שומרים על כמה 
מצוות, בניהם אחריהם אינם נוגים כהוריהם אלא 
עוזבים לגמרי את האידישקייט רח"ל, גם את מה 

כי יהודי המקיים כל ששמרו אבותיהם. השיב הרב 
המצוות, יש בין המצוות הרבה דברים משמחים, 
ואף כשהבן אין לו התלהבות למצוות הוא מוכן 
לשמור עליהם כדי לאבד את המצוות השמחות, 

ְוִעִּניֶתם ֶאת  אך החלשים יש להם את ה
ביום כפור, או יארצייט וכדומה מצוות ַנְפׁשֵֹתיֶכם 

 עצובות, לכן בניהם עוזבים הכל.



 

 

 מירון
גל ל"ג בעומר, היום בו עולים עשרות לר

רבבות ישראל אל הר הקודש, לראות 
ולהיראות אל פני האדון ה' דא רשב"י, 

 לקטנו מעט על גודל מעלת המקום. 
 כחצר המשכן

 הואאצל רשב"י  החצר שרוחב ראיתי"
 וכתליו, וההיכל שבעים וארכו ,אמה חמישים

שלשים על שלשים, הרי הוא כחצר  הוא
אגרת  (אהבת ציון" המשכן מאה על חמישים

 .המסע לרבי שמחה בזאלאזיץ)
 מקום הרפואה

רחמן ראשי ‘ואמן ‘נופא ‘רלך ‘מל -כי א
תיבות מרון, בזכות הצדיק המונח במירון 
 שולח השי"ת רפואה לחולי בני ישראל.

  (הצמח צדק מליובאוויטש)
 מידת התפארת

כי , למדת תפארת רומז (=מירון) ן"מרא
תרגום של צאן מראנה, וצאן רומז 

, מלשון מרן דבשמיא הרומז )1תפארלת
י צֹאן ְוַאֵּתן ֹצאנִ " ל דרך, ועוד עפארתלת

במספר קטן  ן"מרא גם .)2"ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאֶּתם
 מדות ג"לי לרמוז, ג"י המלה ועם ב"י עולה

(חסד  ., שגם הם רמוזים בתפארתרחמים של
 לאברהם מעין ג נהר יג)

 הוצאות הנסיעה
בשם ראוי להוסיף כאן מה שאומרים 

הרה"ק ר' שלומ'קה זוויהלער זצ"ל על הא 
כל מזונותיו של אדם קצובין "חז"ל  דאמרו

חוץ מראש השנה ויום הכיפורים לו 
מהוצאות שבתות וימים טובים, שאם פיחת 

. ואמר רבי "פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו
כמו הם שלומקה שהוצאות נסיעה למירון 

 .(תפארת בנים) הוצאות שבת ויו"ט
 

אוסיף כאן מה ששמעתי על זה שאמרו בגמרא (ראש  )1
השנה יח, א) "בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו 
כבני מרון", ואמרו בגמרא מאי כבני מרון, בבבל אמרו 

צאן), ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון. -( כבני אמרנא
אשר לכאורה הכונה להר מירון, ואומרים זאת כדי שיוזכר 

ש'אדם' הוא מדת תפארת,  )2זכות רשב"י ביום הדין. 
מלשון הכתוב (ישעי' מד, יג): "כתפארת אדם לשבת 

הוא הדורש מפסוק  רשב"יבית". אפשר להוסיף כאן כי 
אינם מטמאים, שנאמר  זה (ב"מ קיד, ב) שקברי נכרים

כי ימות באוהל", אתם קרויים אדם  אדם"זאת התורה 
ואין אומות העולם קרויים אדם, שאנמר "ואתן צאני צאן 
מרעיתי אדם אתם", כי בני ישראל הם בחינת 'תפארת 

 ישראל'.

בסביבות העיר קארלין היה רב אחד שהיה חשוך בנים, רב 
זה היה מתנגד לחסידות ועל אף שאשתו הפצירה בו שיסע 

לבקש ממנו אהרן מקארלין הבית אל הרה"ק לאיזה שבת 
ברכה לזרע של קיימא, לא רצה ליסוע בטענה כי יהיה ביטול 

ע תורה. אך אשתו הפצירה בו מאוד שיסע, אמרו לו ידידיו שיס
לל"ג בעומר, אז הרבי עורך טיש, וזה לא יהיה ביטול תורה כל 

, והגיע אל המקום שם עורך כך. באין ברירה הסכים ונסע
 אצל השולחן עם החסידים.והתיישב  הרבי את הטיש

המנהג היה שכל אלו שישבו על השולחן כיבדם הרבי לומר 
, ולפי ציווי הרבי היו מעבירים את הזהר מאחד קצת מהזוהר

ע תורו של יג. כשהוהיה ממשיך מהיכן שסיים הקודם משנהול
ליושב אחריו, הרב עבירו את הזהר וילדלג עליו רב זה ציוה 

 הר?ומזה, וכי הוא אינו יכול לומר זנפגע 
פנה הבית אהרן אל לאחר שסיימו כל היושבים לומר זוהר, 

הרב רצה אותו רב וביקש שיאמר איזה מימרא מרבי שמעון, 
להביע את צערו על שדלגו עליו, אמר את המאמר: "אמר 

עצמו יפיל אדם מוטב ש י יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאיבר
לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חבירו ברבים". אמר לו הבית 
אהרן: מדוע אין אתה ממשיך לומר מהיכן לומדים זאת?! 

ב את לשון הגמרא ואמר: "מנלן, מתמר". אמר המשיך הר
הבית אהרן: נו, מה היה אחר כך עם תמר, היא ילדה תאומים. 

 גם לך יוולדו תאומים. וכך הוה.

 מ

רבי ה הגיע אחד אל אחד מהצדיקים ושפך בפניו את לבו, למ
שמעון בר יוחאי זכה לגילוי אליהו ונשמות צדיקים היו באים 

, ואני איני זוכה לכך. ענה ומגלים לו סודות התורה ללמוד עמו
לם שנה פרוש לגמרי מהעו 13לו הרבי כי רבי שמעון היה 

הזה, אכל מעט חרובים ושתה רק מים וישב בתוך החול בלי 
בגדים. אמר אותו יהודי גם אני מסתגף במאכלי ובשנתי כבר 

אתה מה  היודע :כמה שנים ולא זכיתי לכלום. אמר לו הרבי
ההבדל בין רשב"י וחמור?! לא הבין הלה את הדברים, אמר 

תבן, ומשתהו רק מים, וישן על  לו גם החמור מאכלו רק
להתעלות  וכהזהארץ, אך עם זאת נשאר חמור, מדוע אינו 

 בתגמול עיניונותן תמיד  ,ממדרגתו? כי החמור כשהוא עובד
וכל תקוותו שיקבל מנה מכובדת יותר של שיתן לו בעליו, 

 כךדל רבי שמעון עשה כל מה שעשה כדי להזתבן. להבדי
סיים  –לכן  .וגילויים תולא המתין לתשלום גמול של השגו

צריך לעבוד את ה' לשם עבודה, אם ירצה ה' אתה  –הצדיק 
  ההשגות יבואו מאליהם.



 

 

 )ה(ֵּבין ִמירֹון ִלְצַפת 
 ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהֻּמְפָלא ְוַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּבין ִמירֹון ִלְצַפת

ַהְּמדּוָרה ְּבֵעת ַהְדָלַקת תרע"א ָּבֹעֶמר ְׁשַנת "ג ְּבלַ 
ַעל ַּגג ָהאֶֹהל ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ה ְטַרֶּגְדָיה ֵאְרָע ַּבר יֹוַחאי 
ְּדִחיַפת ֶהָהמֹון ֶׁשַעל , נֹוָרָאה

ַעד , ַהָּגג ָהְיָתה ּכֹה ְּגדֹוָלה
ֶׁשַהַּמֲעֶקה ָעֶליָה ִנְׁשֲענּו 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָהְיָתה ְרעּוָעה 

, ַהָּגגֶנֶהְרָסה ְוִאָּתּה ַּגם ְיסֹודֹות 
, ְׁשמֹוָנה ֲהרּוִגים ָהיּו ָׁשם

ַּגם , 1ה ִמְּבֵני ְצַפתָּׁש ּוִמּתֹוָכם ִׁש 
  .ַהְרֵּבה ִנְפְצעּו ֻרָּבם ִמְּבֵני ְצַפת

ָלַמְדנּו ּנֹוָרא ֶזה ֵמָאסֹון ַּגם 
ִמִּצּבּור ִנְכָּבד ֶׁשֵחֶלק 

ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ְּבִהּלּוָלא ַרָּבה זֹו 
 . ָהיּו ַאְנֵׁשי ְצַפת

ָעָלה ְּבַדְעָּתם אֹוָתּה ָׁשָעה ְּב 
ֶׁשל ַּכָּמה ֵמַרָּבֵני ְצַפת ְלַבֵּטל ֶאת ִמְנַהג ַהַהְדָלָקה 

אֹו ְלָפחֹות ֶלֱאסֹור ַעל ַהָּנִׁשים , ָּבעֶֹמר"ג ְּבִמירֹון ְּבלַ 
ִּכי ָראּו ְּבִמְקֶרה , ְלִהְׁשַּתֵּתף

. ַמִיםָּׁש ֶזה אֹות ִמן ַה 
ּוְכִפי , ּוֶבֱאֶמת ֵּכן ָהָיה

ְיַׁשְעָיה הֹורֹוִביץ ר' ָּכַתב ֶׁש 
: ‘ֵעֶדן ִצּיֹון'ִמְּצַפת ְּבִסְפרֹו 

ַּבֲאִסיַפת ַהֲחָכִמים "
ְוַהְּזֵקִנים ֶׁשָּבִעיר ָּגְזרּו 
ִאּסּור ַעל ֶׁשַבע ָׁשִנים ֶׁשֹּלא 

"ג ָיבֹואּו ַהָּנִׁשים ְלִמירֹון ְּבלַ 
ְוָאז ֶנְחַלׁש ְּבִמְקַצת , ָּבעֶֹמר

ּוִבְפָרט , ַהְּגדֹוָלה ְמָחהִּׂש ַה 
ָּפְרָצה תרע"ד ֶׁשִּבְׁשַנת 

ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם 
ְוָעְרָבה ָּכל , ָהִראׁשֹוָנה

ְוֶזה ִנְמַׁש ְלַכָּמה , ִׂשְמָחה
 ".ָׁשִנים

 אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים

                                                      
(על יד ַהֲהרּוִגים ִנְטְמנּו ְּבִמירֹון ָסמּו ַמָּמׁש ַלִּצּיֹון ַהָּקדֹוׁש  1

הּו ָּׁש ָנֲהגּו ָהעֹוִלים ְלִמירֹון ֶׁש ְמֻסָּימֹות ְּבָׁשִנים 
ָּבֹעֶמר ְוא ָנְסעּו ְלִמירֹון  ַל"גַלְחּגֹג ָׁשם ְּבֵליל  ,ִּבְצַפת

ְוֶזה ֵמֲחַמת ָהֵריִקים ְוַהּפֹוֲחִזים , ַעד ְלָמֳחַרת ַהּיֹום
 ְרָרהָּׂש ַוֲאִויַרת ַההֹוֵללּות ֶׁש , ֶׁשָרְקדּו ָׁשם ִּבְפִריצּות
 .ִּבְסִביבֹות ֲחַצר ַהּקֶֹדׁש

ְמָתֵאר ֶאת ַמָּסעֹו ֶׁשל ' ַמְּסעֹות ְירּוָׁשַלִים'ְּבֵסֶפר 
ִמּמּוְנַקאְטׁש ' ִּמְנַחת ֶאְלָעָזר'ַה 

ְמַסֵּפר ַעל , ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ָּבֹעֶמר ִּבְצַפת ל"ג ִׂשְמַחת ֵליל 

ַהְּדָבִרים , ט')ַמֲאָמר ֵסֶדר יֹום (
ִציּוִרית ִנְכְּתבּו ְּבָלׁשֹון 

ם ָּׁש ָלֵכן ְנַצֵּטט ִמ , ַוֲעִׁשיָרה
 :ֲחָלִקים ִנְבָחִרים

 ְלֶנֶגד ְוִנְרֲאָתה ֲעׂשּוָיה ְצַפת"
 ַל"גֵליל ( ִׁשיִׁשי ֵליל ִּבְתִחַּלת ֵעיֵננּו

 ִנְׂשָּגבֹות ַרְעיֹונֹות, ְלטֹוָבה )ָּבעֶֹמר
 ְּפֵני ַעל ְמַרֲחפֹות ֲחָדׁשֹות

 ְּכִליַלת ָהִעיר ַהּזֹאת, ַהְּלָבבֹות
 ֵׁשם ַאְנֵׁשי ֵמעֹוָלם ֲאֶׁשר יִֹפי

 ּוִבְזַמן, ְּבִקְרָּבּה ָחנּו קֹוֶדׁש ַׂשְרֵפי
"י ְוָהֲאִר ' ַהק יֹוֵסף ַהֵּבית ָמָרן

 ֲאָנִׁשים ֻּכָּלם, ַּכּנֹוַדע ָּכמֹוהּו ֶׁשֵאין ֵּדָעה ּדֹור ָּבּה ָהיּו' ַהק
 ּוָבִעיר"ע. ִזי ַהּקֶֹדׁש רּוַח  ַּבֲעֵלי ִיְׂשָרֵאל יַאְלֵפ  ָראֵׁשי

 ַמה ָּכֵעת ַרְגֵלינּו ַנִּציג ַהּזֹאת
 ָנִעים ּוַמה ֶחְלֵקינּו טֹוב

 .ּגֹוָרֵלנּו
 ַהִּמְדָרׁש ֵּבית ַאְנֵׁשי
 ָׁשם ַעל( ְלַצאְנז ַהְּמֻיָחס
 ַּבַעלרשכבה"ג  ָמָרן ֲחִסיֵדי

 ָמָרן ַהָּקדֹוׁש ּוְבנֹו ַחִּיים ִּדְבֵרי
 ִחּכּו ְּכָבר "ע)ִזי יָנאֶוואִּׁש ִמ 

"ר ַאְדמֹו ְּפֵני ְלַחּלֹות ּוָבאּו
 ְּתִפָּלָתם ְּבֵבית ְלַׁשְּמָחם
 ְוַגם ָּכֵעת ֶאְצָלם ְלִהְתַּפֵּלל

 ָלֶהם ְוִנֲעַנע קֹוֶדׁש ְּבַׁשָּבת
 ְלֵבית ִמַּיד ְוָהָלְכנּו, ְּברֹאׁשֹו

 ִלְתִפַּלת ַהִּנְזָּכר ַהִּמְדָרׁש
 נֹוֲהִגין ַהְּתִפָּלה ְוַאַחר ַעְרִבית

 ְּבִמירֹון ְּכמֹו ֻהְדְלָקה ַלֲעׂשֹות
 קֹוֶדׁש ַהְּמֻצֶּיֶנת ִצּיֹון ַעל

 הבתים של הרב שטערן שליט"א ממירון).

 ְׁשמּוֵאלל ַרִּביי ןַהָּגאוֹ  ֶׁשל הָהַאֲחרֹונָ  ִּבְׁשָנתוֹ 
 ָאַמר, (תרע"ד) ְצַפת ֶׁשל ַרָּבּה"ל ַזצַ  ֶהעִלירר

 א ַהָּׁשָנה ִּכי ָּבֹעֶמר ג"לַ  ִלְפֵני ִלְמֹקָרָביו
 ַהָּקדֹוׁש ִּצּיֹוןלַ  ְלִמירֹון ַלֲעלֹות ַּכִּנְרֶאה יּוַכל

 ַהֶּדֶר ִטְלטּול ְוֹקִׁשי ֻחְלָׁשתוֹ  ִמְּפַאת
"ג ֶׁשּלַ ם ּגַ ה מַ ם, ָּגׁשּון ְזמַ ה ְוָהיָ , ַּבֲחמֹוִרים

 .יִׁשִּׁש ם ְּביוֹ ל חָ ר ָּבֹעמֶ 

 לוֹ  ֶׁשָּיִביאּור ָאמַ  ָּבֹעֶמר ג"לַ  לֵלית ַּבֲחצוֹ 
 ְׁשָאל"י, ָהַרְׁשּבִ  ְלִצּיֹון ְלִמירֹוןע ִלּסַ ר ֲחמוֹ 

 ֵהִׁשיב? הַּתֲעלֶ א ֶׁש ָאַמְרּתָ י ֲהרֵ  ְּבנוֹ  אֹותוֹ 
 :3ַהָּכתּוב ֶאת ַּבֲחלֹומוֹ  וָניְלפָ  ֶׁשָּקְראּו לוֹ 
ִקים ֵּבית ַיֲעֶלה לֹא ֲאֶׁשר ְוָכל"  ְרכּוׁשֹו ֱא

 .ַלֲעלֹות ֻמְכָרח ָהָיה ֵּכן ַעל" ָיֳחָרם
ות דלמות נכדו כ"ק אדמו"ר מתומרשי(

 )אהרן זצוק"ל



 

 

"ע ִזי"י ְּדַרְׁשִּב  ַהֳּקָדִׁשים
 ְּבֵליל עֹוִׂשין ָלֶזה ּוְבדֹוֶמה(

 ָעֵרי ִּבְׁשָאר ַּגם ָּבעֶֹמר ַל"ג
 3.)2ַהּקֶֹדׁש
 ָהְיָתה ָּכ ַהַהְדָלָקה ֵסֶדר
 ֵּבית ַאְנֵׁשי ְיֵדי ַעל ְלֵעיֵנינּו

 ֵהִכינּו"ל. ַהּנַ  ַהִּמְדָרׁש
 ְּגדֹולֹות ּוְקָערֹות ְסָפִלים
 ְּבָגִדים ְּבָלֵאי ְמֵלִאים

 ַעל ְוִהִּניחּום ְּבֶׁשֶמן ְמׁשּוִחים
 ֶׁשָּלֶהם ַּגִּגין ִּכי( ַהִּנְזָּכר ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ֶׁשָּסמּו ֶאָחד ַּגג

 )ֶׁשָּלנּו ְּכַגִּגין ְּבִׁשּפּוַע] הֹוְלִכים-[ ְמׁשּוִּפין ְוֵאיָנן ְיָׁשִרים
 ַהִּנְזָּכר ַהִּמְדָרׁש ֶׁשְּבֵבית הֲעֶק ַּמ ַּב  ָעַמְדנּו ְוָהָעם ַוֲאַנְחנּו

 ָארֹו ֵעץ ֶׁשל ְּכלּוְנָסא ְיֵדי ַעל ַמְדִליִקין ָהיּו םָּׁש ּוִמ 
 ְוַנֲעֶׂשה ֵמֵאָליו ָעָלה ְלֶהֶבתַּׁש ֶׁש  ַעד אֹור ֶׁשל ַוֲאבּוָקה
 .ָּגדֹול ֵאׁש ְמדּוַרת

 ְוַאְנֵׁשי ַוֲחִסיִדים ָּבִראׁשֹוָנה ְלַהְדִליק ִנְתַּכֵּבד ְוַרֵּבנּו
 ִׁשירֹות ְואֹוְמִרים ּוְמַסְּפִקין ְמַרְּקִדין ָהיּו הַמֲעֶׂש 

 ַהְּמֻיָחד ְּבִנּגּון ַהַהְדָלָקה ִּבְׁשַעת ת"ְלַהֵׁשי ְוִתְׁשָּבחֹות
ַרִּבי ּוְלָכבֹוד יֹוַחאי ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ַהַּתָּנא ְלָכבֹוד" ְלָכ 

 ֶלָחי ּכֹה ַוֲאַמְרֶּתם" ְמַזְּמִרין ְועֹוד, 'ְוכּו" ְּבנֹו ֶאְלָעָזר
". ַצִּדיָקי ִׁשְמעֹון ַרָּבן ֶלָחי ּכֹה ַוֲאַמְרֶּתם. יֹוַחאי ַּבר ֲאדֹוֵננּו

 ַאְׁשֵריֶכם ֲעִקיָבא ַרִּבי ָאַמר" ַהְּמֻיָחד ְּבִנּגּון אֹוְמִרין ְוַגם
 ְמַרְּקִדין ָּכ ְוַאַחר' ְוכּו "ִמַטֲהִרין ַאֶּתם ִמי ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל

 ָׂשׂשֹון ֶׁשֶמן ַאְׁשֶרי ִנְמַׁשְחָּת  יֹוַחאי ַּבר" ֶזֶמר ּוְמַזְּמִרין
ּוָמתֹוק ֶהָעֵרב ְּבִנּגּון ,'ְוכּו" ֵמֲחֵבֶרי ְּפֵני מּול ֶאל, ַלֵחי 

 .מֹוְקָדה ַעל ָהעֹוָלה ָהֵאׁש ְמדּוַרת
 ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר

 ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית הּוָבא
 ָׁשִנים ָׁשׁש ֶּבן ִּתינֹוק

 ַׂשֲערֹוָתיו ְלַגֵּלַח  ְוַהִּמְנָהג
 ְּכמֹו( ָּבעֶֹמר"ג ְּבלַ 

 ַעל ֶׁשְּמִביִאים ְּבִמירֹון
"ע ִזי"י ְּדַרְׁשִּב  ַהִּצּיּון

 ָׁשִניםג'  ְּבֵני ֶׁשל ַהְיָלִדים
 ּוְלַגֵּלַח  ְלַסֵּפר

 ָׁשָּמה ַׂשֲערֹוֵתיֶהם
, ְלַבב ּוְבטֹוב ְּבִׂשְמָחה

 ַהְיָלִדים ֶׁשל ַוֲאִביֶהן

                                                      
עד לפני כמה שנים לא היה נהוג בחוץ לארץ לעשות מדורות  22

 בל"ג בעומר, רק היו מרבים בהדלקת נרות בבית הכנסת. 
ַוַּיֲעִבירּו קֹול "ח): -עזרא (י, זספר הלשון בלזה  יש פסוק דומה 3

 ַׁשָּבת ְּבַמְלּבּוֵׁשי הֹוְלִכין
 ָראֵׁשיֶהן ַעל ְוַהְׁשְטֵרייִמיל

 ִנְפָלִאים ִרּקּוִדין ְועֹוִׂשין
ן ּוְמָפֲאִרי ּוְמַׁשְּבִחין
ן ּוַמְקִּדיִׁשין ּוַמֲעִריִצי
 ָהֵקל ָׁשם ֶאתן ּוַמְמִליִכי

ְּבַׁשְלֶהֶבתית"ש  ַהֶּמֶל 
 ְורֹוֶאה ַהּזֹוָכה ַאְׁשֵרי קֹוֶדׁש

 ָלבּוׁש ָהָיה ְוַהֶּיֶלד )ְּבִׂשְמָחָתן
 ֵעיַנִים ְיֵפה, ָנִאים ִּבְבָגִדים

, ְמֻתָּקִנים רֹאׁשֹו ַעל ֵּפאֹות ֱאִקים ְּבֶצֶלם רֹוִאי ְוטֹוב
 ִעם ְמזֹונֹות ִמיֵני ְוִחְּלקּו ַהִּמְדָרׁש ְּבֵבית אֹותֹו ְוִגְּלחּו

 ּוֵבין ַהֶּיֶלד ָלַקח ְוָהָאב, ְּבָמחֹול ָרְקדּו ֵלב ּוְבטּוב ַמְׁשֶקה
 ְוָרְקדּו ַהָּכֵתף ַעל ְלָקחּוהּו ְוָכֵהָּנה ְקרֹוָביו ְוַגם ָׁשֵכן ְּכֵתָפיו

 ֵעיֵנינּו ְלַמְרֶאה ֶנְחָמד ָהָיה ּוְמאֹד, ָסִביב ָסִביב ִעּמֹו
 ֵלב ְמַחתִּׂש ִמ  ָהרֹאׁש ְלָכל אֵּׂש ַהִּמְתנַ  ַהָּלֶזה קֹוֶדׁש ְּתמּוַנת

 חֹוֵפףה'  ִיְרַאת ֲאֶׁשר ָּבִנים ְלהֹוִליד ּוְכַדאי. ָּפִנים ּוְמִאיַרת
 ְוַאֲהָבה ִמְצָוה ֶׁשל ְּבִׂשְמָחה ִעָּמֶהם ְוִלְׂשמֹוַח  ְּפֵניֶהם ַעל
 .ָיֵמינּו ְואֶֹר ַחֵּיינּו ֵהם ִּכי ָּכזֹו

 ִּבְצַפת ַהַחּלֹונֹות ְיֵדי ַעל ָרִאינּו ַהַּלְיָלה ַלֲחצֹות ָקרֹוב
 ַהְּגדֹוָלה ֵמַהַהְדָלָקה ֵאׁש ְלֶהֶבתַּׁש ַה  ֶאת ְּבִמירֹון ְלֵמָרחֹוק
"י ָהַרְׁשִּב  תַּׁש ְקֻד  ִצּיֹון אֶֹהל ֶׁשַעל ַהּקֶֹדׁש ַּבֲחַצר ֶׁשַּנֲעֶׂשה

 ִהְתַקֵּדׁש ֵליל ְמָחהִּׂש ְוַה  ַסְגָיא ְּבַרְבָיא הּוא םָּׁש ֶׁש "ע ִזי
"י ָהַרְׁשִּב  ְמָעַרת ַוֲחַצר ַּבַּבִית ֵחֶקר ֵאין ַעד הּוא ַהָּלֶזה

 ְוַעד ַהּבֶֹקר ַעד ַהַּלְיָלה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַאְלֵפי ְּבַמְקֵהלֹות
 .ֲחִסיָדיו ְלָכל הּוא ְוָהָדר ִּבְכָלל
 ָנַסעא ּוְצַפת ִּבירּוָׁשַלִים ַהֲחֵרִדים ֲעַצת ִּפי ַעל ַרק

 ְלִמירֹון"א  ְׁשִליָט  ַרֵּבינּו
 ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ִּכי ַהַּלְיָלה ַעל

 ָאז ָׁשם ֶיְׁשנֹו ָהַרִּבים
 ְּבָרע טֹוב תַּתֲערֹובֹו

 ֶזה ּוִמַּטַעם ,ְּביֹוֵתר
 ֻהְדְלָקה ִמְצַות ִקַּיְמנּו
 ְוָהְרִאָּיה"ל ַּכּנַ  ִּבְצַפת

 ָרִאינּו ְלֵמָרחֹוק ְּבָעְלָמא
 טֹוב ִּכי ָהאֹור ֶאת

 ".ְוַכִּנְזָּכר ְּבִמירֹון

 

ם ְלכֹל ְּבֵני ַהּגֹוָלה ְלִהָּקֵבץ ְירּוָׁשלָ   ְוכֹל ֲאֶׁשר . םיִ ִּביהּוָדה ִוירּוָׁשלִַ
ִרים ְוַהְּזֵקִנים ָיֳחַרם ָּכל  ָיבֹוא ִלְׁשלֶׁשת ַהָּיִמים ַּכֲעַצת ַהּׂשָ א

 ."ְרכּוׁשֹו

 .comalyayin.tsfas@gmail  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

ןַהִּצּיֹוג ַּג ל ַע ה ַהַהְדָלָק י ַעּמּוֵד ל ֶׁש ה ְיָׁשנָ ה ְּתמּונָ 
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 (כא, ב) ולאחיו ולבתו ולבנו ולאביו לאמו אליו הקרב לשארו אם כי
יש להבין מדוע הקדים להזכיר את האם קודם האב, בשונה מכל התורה 

 מקום"? בכל לאם קודם שהאב מוקדם לאם כדאיתא במשנה סוף כריתות "האב
 הזכר כי האב קודם אמו להזכיר ב"אבן עזרא" כאן, כתב תירוץ פלאי: "וטעם

יש להבין, שבהמשך הפסוקים לגבי כהן גדול,  ברוב". אמנם מהנקבה יותר חי
 כל וגו' ועל ראשו על יוצק אשר מאחיו הגדול יא) "והכהן -אומרת התורה (כא, י 

יטמא", והקדים את האב לאם, ולפי האבע"ז  לא ולאמו לאביו יבא לא מת נפשת
 הרי האב מאריך ימיו יותר?

 מספקות כהנים של ואפשר לתרץ עפ"י דברי חז"ל (מכות יא, א) "אימותיהן
שימותו", דהיינו שאימותיהם של  בניהם על יתפללו שלא כדי וכסות מחיה להן

הכהנים גדולים היו מספקות מזון ובגדים לתושבי העיר מקלט בכדי שלא יתפללו 
 רבה קאתו, עלי מדבית ואביי על הכהנים הגדולים שימותו. והנה איתא בגמ' "רבה

 שיתין חיה חסדים ובגמילות בתורה דעסק אביי שנין, ארבעין חיה בתורה דעסק
 שנין". חזינן מכאן שגמילות חסדים מאריכה את ימיו של האדם. 

ובזה מיושב הקושיא שהבאנו, שאכן בדרך כלל האנשים מאריכים ימים יותר 
מהנשים כנ"ל מהאבן העזרא, אבל אצל כהן גדול, שאמו עסוקה תדיר בגמילות 

י ערי מקלט, היא מאריכה ימים יותר, ולכן כתוב חסדים לספק מים ומזון לתושב
 (ציוני תורה)                  אצלו "לאביו ולאמו" שכן אמו מאריכה יותר ימים.

בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי לתרץ בשם אביו, שהיות 
וה"כהונה גדולה" בדרך כלל עוברת בירושה, א"כ אביו של הכהן גדול הרי גם היה 

 (טעמא דקרא)    בעליה", לכן מת אביו קודם לאמו.כהן גדול ו"הרבנות מקברת 
בספר "אמרי בינה" כתב לתרץ, שלכן כתיב אצל הכהן הגדול קודם 'לאביו' 

בר"ח ניסן, היו ג' כהנים בעולם:  –ואח"כ 'לאמו', שכן בזמן שנאמרה פרשה זו 
אהרן, אלעזר ואיתמר. והנה אצל אהרן לא שייך לומר שלא יטמא לאביו ולאמו 

ואמו כבר לא היו אז בעולם, על כרחך שהכוונה היא לאלעזר, שכן אביו 
שכשיתמנה לכהן גדול לא יטמא לאביו ולאמו. והנה באם אמו תמות לפני אביו, 
עדיין לא יהא כהן גדול כי אביו אהרן עדיין משמש ככהן גדול, ורק אם קודם ימות 

לא יטמא אהרן, אז יתמנה הוא במקומו לכה"ג, וע"ז מזהירה התורה ש –אביו 
                                                             לאביו, ולאחמ"כ כשאמו תמות, ג"כ לא יטמא לה שכן הוא כה"ג.

 (אמרי בינה)
בספר "ציוני תורה" מבאר עפ"י ה"אמרי בינה" הנ"ל אף את הטעם למה אצל 

דברה התורה אל ש תכהן הדיוט בתחילת הפרשה מזכיר קודם "לאמו ולאביו": היו
"בני אהרן", ובאם ימות קודם אביהם אהרן הרי אחד מהם יהפוך לכהן גדול ולא 
שייך לומר עליו "יטמא" שהרי אסור לו להיטמאות לאביו, לכן כתב "לאמו ולאביו" 
שקודם מתה אמו ונשארו כהנים הדיוטים שמצווים להיטמא, ואין זה סתירה 

 רהכתוב מעניין כהנים הדיוטים כתבם בסדלדברי ה"אמרי בינה", כיוון שכשדיבר 
הראוי למקרה זה וכשהזהיר על כהנים גדולים כתבם בסדר הנכון לעניין זה, והרי 

 (ציוני תורה)     נאמר זה לדורות, אלא שסדר הכתובים כפי העניין באותו שעה.
     )(כא, יג יקח בבתוליה אשה והוא

 המלך ולא "הוא) ב"ה ג"פ (הוריות וכן בירושלמי ז), ב (אמור כהנים בתורת
הביא ב"פרדס יוסף" בשם "פרפראות לחכמה", לפרש את הפסוק בתהילים  ,ונזיר"

 בת על לדוד תירוץ רגלי", שהיה מרשת יוציא הוא כי הוא אל תמיד "עיני (כה, טו):
 דהיא אבתולה מוזהר היה אם איסור עביד היה עדיין אך, לאשתו כותב דגט שבע,
 נלכד היה מקום מכל איש אשת משום מיתה חייב דאינו ג"ואע, בעולה היתה
 יוציא "הוא" כי' ה אל פעם באותו אפילו תמיד עיני אמר לזה, איסור מצודת ברשת
                                                                       הבתולה. על מצווה שאינו מלך למעט הוא תיבת, מרשת

 (פרדס יוסף)
 לה' ישראל בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל

 (כב, ג)ה'.  אני מלפני ההוא הנפש ונכרתה עליו וטמאתו
 במקום ויתיישב ממקומו יכרת זה לצד זה מצד יכול -' וגו "ונכרתהכתב רש"י: 

 אני". מקום בכל' ה אני ל"ת אחר
 במדינת פריץ אצל חוכר שהיה אחד ליהודי פעם שאירע נורא מעשה שמעתי

 חשבונות על עמו לעבור כדי פסח מ''בחוה הפריץ בית אצל והלך, גאליציה
 למסקנה הגיעו,  בחשבונות טרודים שהיו ארוך זמן אחר, דבר וסוף, החכירה
 כדי שכר - ש''יי בקבוק הפריץ והוציא, ונכון ישר, טוב היותר הצד על הוא שהכל
 פתאום נזכר לדרכו והלך היהודי ששתה ואחרי, החשבונות גמר על לחיים לשתות
 .בפסח גמור חמץ ושתה שנכשל על רעדה ויאחזנו היום שפסח
, ל''ז נאטאנזאהן שאול יוסף ר''הג, ומשיב שואל בעל הגאון אל היהודי הלך

, מ''השו. הנורא חטאו על תשובה סדרי הרב לו שיסדר ובקשו, לעמבערג ד''אב
 המליץ, ראשיה את מעריך היה החסידות לתנועת התנגדותו למרות, כידוע אשר

 שיסע ליהודי ואמר, לצ"ז ע'יהושעל בירהרה"ק , האמצעי מבעלזא ר''האדמו על
 חסיד כמו לשאול לא עליו וציוה שהוסיף אלא. לבו תוגת את לפניו ויציע אליו
 עצה דווקא לו נותן למה ממנו שישאל לעשות מה עצה לו יתן כשהרב אלא, תמים

 . זו
' ר ר''והאדמו, לבעלזא ונסע, ומשיב שואל בעל הרב כמצות האיש עשה
 עסקו את שימכור לו אמר היהודי של סיפורו את ששמע אחרי ל''ז לה'יהושע
 .ישראל בארץ דירתו את ויקבע ממקומו ויעקור

 לו ליתן ככה על ראה מה יהודי אותו שאל ומשיב שואל בעל הרב וכמצות
 באיכה מדרש מכח הוא האחד, עמי נימוקים שני, ר''האדמו לו אמר, זו עצה דווקא
 כדכתיב "לחם בפסח חמץ שאכלו על מעוני יהודה גלתה נאמר לכך) "כח, א( רבה

 שמות( שבפסוק,  שני טעם ועוד, חמץ אכילת עוון על תיקון יש שבגלות הרי, עוני"
 היא ונכרתה תיבת על הנגינה' וגו הנפש ונכרתה מחמצת אוכל כל כי) יט, יב
 נגינה להם שיש, ונכרתה בהם שכתוב מקומות משאר בזה ושונה", גרשיים"

 יש ואם. הזה ''ונכרתה''ה חובת ידי לצאת אפשר" גירוש"דב רמז יש ובזה, אחרת
 ק.''לארה לנסוע עדיף בוודאי אז אחר למקום ממקומו לגלות צורך כבר

 חומש הוציא, הדברים את לפניו והציע מ''שו בעל הגאון אל חזר כשהלה
 יש אמור' שבפר שמצא עד ונכרתה בהם שכתוב המקומות בכל לבדוק והתחיל

 אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל" גרשיים ונגינתו ונכרתה שכתוב פעם עוד
 מלפני ההוא הנפש ונכרתה עליו וטומאתו' לה ישראל בני יקדישו אשר הקדשים

 פעם עוד תפקוד י''לאר לנסוע לדרך צאתך לפני בוודאי מ''השו לו ויאמר'". ה אני
 עם מה ממנו תשאל ואז, פרידה ברכת ממנו לקבל כדי מבעלזא ר''האדמו בית את

  .ונכרתה תיבת על גרשיים נגינת נמצאת בו שגם הזה המקרא
 הרב כפקודת שאלתו את ושאל לבעלזא' א פעם עוד נסע היהודי, הוה וכך

, שכתב מה י''ברש שם שיעיין לו ויאמר ל''ז מבעלזא ר''האדמו ויען, מ''שו בעל
 זה מצד יכול' וגו ונכרתה: ל''וז י''רש זה על וכתב' ה אני הכתוב בו מסיים ששם
 והוא( ל''עכ" אני מקום בכל' ה אני ל''ת אחר במקום ויתיישב ממקומו יכרת זה לצד

 על כן שהוסיף שבתורה היחידי המקום הוא שזה תמוה ולכאורה). כהנים מתורת
 וישב ממקומו יכרת זה לצד מצד' שנפרשנו חש לא מקומות בשאר ולמה, ונכרתה
 . כזו אמינא הוה מלבנו להוציא כדי בדבריו הכתוב האריך כאן ודווקא' אחר במקום

 שדי ולחשוב לטעות מקום והיה גרשיים היא ונכרתה על הנגינה שכאן אלא
 מקום בכל' ה אני מלפני" לומר האריך לכן, אחר במקום וישב ממקומו שיכרת בזה
 אני מלפני' אמר ולא גרשיים היא הנגינה ששם דחמץ 'ונכרתה'ב שרק נמצא. אני
 אפריים)(אוצר        בלבד. בגירוש חובתו ידי לצאת שיכול לדייק מקום איפוא יש ''ה

 (כב, כז)שור או כשב כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו וגו' 
 באר המהר"י איתא במדרש: "מכאן לתחיית המתים מן התורה". ותמוה.

אסאד: האדם הוא נזר הבריאה. והנה למרבה הפלא, בעת שהוא נולד, אין בכוחו 
לדאוג לעצמו. הוא נזקק לאחרים שיאכילו אותו ויטפלו בו במשך כמה שנים עד 

שוב זקוק הוא לעזרה ולסיעוד. לעומת  –שיעמוד על רגליו. וכשמגיע לימי הזקנה 
עצמאיים, ומשום כך "ביום  זאת השור, הכשב או העז, שבוע לאחר לידתם הם כבר

 השמיני והלאה ירצה לקרבן".
 נזר הבריאה? –יראה האדם  היתכן שכך

 על כרחך שישנו המשך לאחר המיתה, והרי לנו תחיית המתים מן התורה.

 ובעניין הזה ראוי להזכיר את המעשה הבא:

בחור שעמד להתקלקל ולסטות מן הדרך, בא לשוחח עם רבי שלום שבדרון 
 זצ"ל.

 - "אני" ענה הבחור אותו רבי שלום: "מי יותר מאושר אתה או הפרה?" שאל
 "מדוע?"

"מפני שהפרה שותה מים ואוכלת קש, ואילו אני שותה קפה ואוכל עוגות.  -
הפרה ישינה בבוץ ואילו אני יושן במטה על מזרון. על הפרה יורד גשם ולי נעים 

 בבית".

 "לא". - הגב?""האם ראית פרה שהולכת לרופא כי כואב לה  -

 "לא". - "האם ראית פרה שהולכת לרופא להתלונן על קלקול קיבה?" -

"אם כן מה יעזור לך לישון על מזרון ולחיות בבית חם ונעים בחורף, או לאכול  -
 מאכלים משובחים?!"

 התחיל הבחור לבכות.

 "מדוע הנך בוכה?" שאל רבי שלום.

 בהמה..."ענה הבחור: "אני בוכה על כך שאינני 

 (ומתוק האור)      אמר לו רבי שלום: "תנוח דעתך, אתה באמת בהמה"...

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 (כג, ג) מושבתיכם בכל לה' הוא שבת

יש להבין מה הכוונה "בכל מושבותיכם", וכי תעלה על דעתך שאין צריך 
 לשמור שבת בכל מקום?

אלא, ידוע שבכל העמים בחרו להם יום אחד למנוחה, ואפי' במצריים, מצינו 
ש שמשה רבינו פעל אצל פרעה שישבתו יום אחד בכדי שיהא להם כח רבמד

לעבוד כל ימי השבוע, והנה איך נידע באם כוונת האדם בשמירת השבת היא בכדי 
 לנוח יום אחד או שכוונתו לקיים מצוות ה'?

באם נראה שהאדם מתגורר בין האומות ששם קבעו למנוחה יום אחר בשבוע, 
ע"כ שכוונתו במנחותו לקיים מצוות  –יום השבת ואעפ"כ מוסיף לשבות גם ב

בוראו שהרי לצורך מנוחת הגוף כבר שובת ביום אחר. וזה כוונת הכתוב " שבת 
שיש לקיים את השבת כי היא מצוות השם, והיכן זה ניכר. באם תשמרו  –היא לה' 

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

 מלאכה תעשה ימים ששת' וגו' ה מועדי אליהם ואמרת לישרא בני אל דבר
 (כג, ב) שבתון שבת השביעי וביום

 דהנה רמז דרך על לפרש ויש. מועדות אצל שבת ענין מה הידוע הקושיא הנה
 ראש של' וא שבועות של' וא פסח של' ב ימים ששה הם טובים הימים של המספר
. נפש אוכל צורך של מלאכה לעשות מותר טוב יום בכל והנה. סוכות של' וב השנה
 תעשה המועדות כל דהיינו ימים ששת רק מועדות על הכל דקאי הכונה הוא וזאת

 הוא שבתון שבת כיפור יום דהיינו השביעי וביום אבל נפש אוכל לצורך מלאכה
 (חנוכת התורה)   אסור. נפש אוכל צורך אפילו תעשה לא מלאכה כל

 מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות כי דורותיכם ידעו למען
 ) מג. כג(  'וגו מצרים

 ענני היקף נגד שהוא כיון בתשרי סוכות עושים אנחנו למה מקשים רבים הנה
 לפי ל"י אמנם, עננים היקף תחילת היה בניסן כי בניסן לעשותו ראוי היה כבוד

, המשכן לעשות שהתחילו עד חזרו לא ואז העננים נסתלקו העגל את שכשעשו
 מלאכת על וצוה משה ויקהל הכפורים יום וממחרת הכפורים ביום ירד ומשה
 בבוקר נדבה עוד הביאו והעם) ג. לו שמות( וכתיב, בתשרי א"בי היה וזה, המשכן
 את ממשה לב חכם כל נטלו בתשרי ד"ובי, בתשרי ג"י הרי, ימים' ב עוד בבוקר
 ולכך כבוד הענני חזרו ואז, לעשות התחילו עשר ובחמשה, ומשקל במנין הזהב
 להגר"א) –(קול אליהו        .בתשרי ו"בט סוכות עושים אנו

 (כד, י) ישראלית אשה בן ויצא

 יום בכל חמה פת לאכול המלך דרך יערכנו השבת ביום ואמר וברש"י: "לגלג
 .בתמיה" ימים תשעה של צוננת פת שמא

 כהלכתן התורה מצוות את לקיים האדם על חובה כתב בספר "אזנים לתורה"
 אינו שכאשר בלבו להשריש האדם על. לאו אם ובין טעמן מבין אם בין, וכמשפטן

 זאת אין, התורה ממצוות מצוה איזו או ת"השי מהנהגות הנהגה איזו ומשיג מבין
 . בשלימות בקיומה זה כהוא יפגום לא ולפיכך, המשיג ומיעוט קוצר מחמת אלא

 לחם מצות על שלגלג בכך היתה חטאו תחילת. המקלל של ממעשהו לנו ראיה
 ששמע המפורש שם וגידף שקילל וסופו, בעיניו תמוה היה שעניינו לאחר, הפנים
 . בסיני

 של צוננת פת ולא יום בכל חמה פת לאכול המלך ראוי הבנתו פי על אכן והנה
 שבוע וממתין, יחדיו צדקו אמת' ה שמשפטי מאמין היה לו, ברם, ימים תשעה
 ניצל היה ואז, חמה הפת עדיין היתה ימים שמונה לאחר כי לדעת נוכח היה, ימים

 (טללי אורות)        .ומעונשו זה חמור מחטא

 

 מאוצרות המגידים  
ושמרת מצוותי ועשיתם אותם אני ה', ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך 

 ל"ב)-(כ"ב, ל"א בני ישראל
יומא (פ"ו.) להבין ולהתבונן מהו הבה נלמד ונחדיר ללבנו את דברי חז"ל בגמ' 

 קידוש השם:
"מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח, ומשאו ומתנו באמונה, ודיבורו בנחת עם הבריות, 
מה הבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, ראו פלוני 

אתה שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר ישראל 
 עבדי אשר בך אתפאר".

הנה אנחנו מורגלים במושג "קידוש השם" למסור נפש ולמות על קידוש השם. 
אולם כאן מלמדים אותנו חז"ל, שדבר ראשון חובתינו "לחיות על קידוש השם"!! וכן 

 רח"ל בהיפוך כמו שחז"ל ממשיכים שם עיי"ש, זהו לחיות בחילול השם רח"ל.

 ומהו לחיות על קידוש השם?

 הנה שמענו ולמדנו בגמרא זו שלושה יסודות.
א) שאפי' ה"בריות" הפשוטים שאינם ת"ח, מכירים ויודעים שיש הנהגת עדינות 
פנימית והנהגת אמת של בן תורה!!! וגם יודעים הם כולם ומכירים שיש הנהגת נימוסין 

 של אדם רגיל.
אצילות הנפש שמייחסות את  -"ראו"  -ולכן גם הבריות מראות באצבע ואומרות 

לכך ש"פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו", וזהו האמת שבלי 
תורה ובלי שימוש ת"ח, אין ולא שייך "נאים דרכיו". אין ולא קיים "מתוקנים מעשיו", 

 ואיננו בנמצא כלל!!

להבחין, ושיבחינו כולם את הנקודה הזו  -ב) למדנו, שזהו עיקר הקידוש השם 
שבלי תורה אין הנהגה ראויה גם בבנ"א לחבירות, שבשעה שרואים את ההנהגה  קופא,

הראויה של בן תורה, מבחינים ולומדים מתוך כך שכל ה"יפת אלוקים ליפת" כל 
ההתיפיפות של הרחוקים מתורה המתיפים בהליכות נועם, אינו אלא מן השפה ולחוץ 

 וכחתול מאולף, עד שרואה את העכבר...

א מקדש את הקב"ה שנתן לנו את התורה, שדרכה ורק דרכה אנחנו ואשר זהו גופ
נעשים בני אדם, והמתנהג כבן תורה, וכבן אדם אמיתי שמשתקף ממנו רוממות האדם 
הנמצאת רק בבן תורה, מוכיח שתורתו של הקב"ה אמת, וחותמו של הקב"ה אמת, 

הו מקדש את שרק דרך התורה בלבד ניתן להחתים חותם 'אדם' על הנבראים!! ורק ז
 השי"ת!!

 איננה קידוש ה' -הלאומיות והעדינות המזויפת 

ואילו כל המצפצפים באימרות שונות, ובפרט כאשר לא מוצא חן בעיניהם 
ההנהגה של בני התורה ששונה ויוצאת דופן מעמי הארץ, ומיד נתלים ב"חילול השם" 

 השם!! וחילולקידוש הלאומיות...  ואומרים 'זה לא יפה שיאמרו כך וכך' וכדו' הרי"ז

שמי שלא מבין יסוד זה ועדיין סבור שאפשר להיות בנ"א ישר דרך  -ג) למדנו 
ושכולו טוב והגינות, גם בלי כל שייכות ל"קורא ושונה ומשמש ת"ח", הרי ממילא מעיד 
על עצמו שאפי' בכלל ה"בריות" הפשוטות שמזכירים חז"ל, אינו נכלל! ואינו אלא בריה 

 פלה ומושפלת!...ש

*** 

 הבריות מדקדקים בהתנהגות "הבן תורה"
וכך עלינו להתעורר ממילא בצד השני של חילול השם, שמנו חז"ל ואמרו במי 
שקורא ושונה וכו' ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות 

תורה כמה מגונים מעשיו אומרות עליו, אוי לו לרבו שלמדו תורה וכו' ראו פלוני שלמד 
 כמה מקולקלים דרכיו.

שהבריות ועמי הארץ כאשר יראו בן תורה שמתנהג לא כשורה מיד יאשימו את 
 הבן תורה שבו. וכי לא נפגשים המה במי שמתנהג לא כראוי גם אם לא למד תורה?!...

אבל אם כן למד, אז דווקא התורה אשמה!... למה? כי מחפשים מומים בבני 
ומחפשים מומים בכל שומר תורה ומצוות, והכל לתת לעצמו תירוץ למה לא התורה! 

 - -לקיים מצוות ולמה לא להיות בן תורה! 

ולכן עלינו להיזהר במשנה תוקף שלא ימצאו תירוץ להתרחק מהתורה והמצוות 
דרך הנהגה לא ראויה שלנו, וזהו החילול השם! כשגורם להתרחק מן התורה, בהיפוך 

 נו לעיל.רביאמהקידוש השם ש

*** 

 בן תורה יכול להיכשל בכפליים
ובתוך הבית מדרש פנימה נוכל להוסיף, ולהעמיס ברמיזת חז"ל, שבן תורה 
המקולקל במידות יכול ויראה גרוע ממי שאינו בן תורה, כי את הנימוסים החיצונים 
יו פרק מעל צווארו, ואת עדינות התורה לא לבש. וע"כ נראה גרוע שבעתיים ברמיסת פ

 כחץ מקשת לכל דבר וענין.

"כי כיון שלמד אדם תורה נכנסה בו ערמומיות" ומנצל אותה לרעה בבחינת ת"ח 
שאין בו דעת נבלה טובה הימנו שאותה לכל הפחות וקברים ואינה מדיפה ריח לכל 

 עובר ושב. ה' ישמרנו.

נסיים את הדברים בשתי מעשיות, על "כמה נאים דרכיו" שקיים רק אצל גדולי 
 התורה, כאמור:

הגאון ר' שלמה היימן זצוק"ל, שהיה מגדולי תלמידי ר' ברוך בער זצוק"ל, נפטר 
צעיר לימים כבן חמישים שנה, והוא ערירי ללא בנים, ובימי "השבעה" לא היה את מי 

 לנחם כי אם את אשתו הרבנית, בלבד.
מנחמים תלמידיו הרבים קיימו מנינים כסידרם בביתו בזמן השבעה, והיו אח"כ 

 את הרבנית והולכים לדרכם.

פעם אחת, לאחר התפילה עת ישבו התלמידים בדומיה, נכנסה הרבנית מהחדר 
 הפנימי, נעמדה בפתח וביקשה את רשות הדיבור, וכה אמרה:

אתם שמעתם מבעלי הגדול שיעורים רבים בגמרא ובהלכה, כעת שמעו נא ממני 
בעלי ר' שלמה ע"ה מתוך חייו  שיעור במידות! אותו תלמדו ממה שאספר לכם על

 האישיים שחי עמי. כולם כרו אוזנם כאפרכסת, והרבנית המשיכה ואמרה:

דעו לכם, כי בעלי ז"ל, חי איתי כעשרים ושש שנים ובלא בנים, כפי שאפשר להבין 
מאליו, הרי בדרך הטבע, שבכזה מצב שאין לבני הזוג ילדים, נוצרים חיכוכים ונערמות 

וכמובן שהמצב רוח בבית ירוד ואפלולי, מה שגורם לכך שהכבוד טענות בלב וכו' 
 ההדדי, לא שלם.

 נאים דרכיו
ועתה, מעידה אני על בעלי ז"ל, שבכל העשרים ושש שנים, עד יומו האחרון, ועד 
רגע הפטירה, לא שמעתי ממנו ולו מילה אחת שיכולה היתה להתפרש כאילו ישנה 

השלום והשלוה, הכבוד והאחוה, שררו בינינו איזה תרעומת או איזה תביעה כלפיי, ו
 כל חיינו, כמו בשנה הראשונה לנישואינו!!

 מתוקנים מעשיו
ועוד יתרה מזאת, שהיו פעמים שכאשר הייתי ממהרת לצאת, ולפיכך לא הייתי 
מכינה בשבילו ארוחת ערב, לא די שלא הקפיד, אלא שכאשר הייתי שבה הביתה, היו 

כות עוגה, לצידם היו ערוכים שני כוסות עם קפה, מוכנים על השולחן שתי חתי
 והקומקום אף הוא היה חם, מוכן למזיגה. הכל ערוך ומסודר בשבילי!!

הנה שמעתם ממני, שיעור במידות ממנו! סיימה הרבנית את דבריה. וכפי 
 ששמעתי את כל זה מהגה"צ ר' משה אהרן שטרן זצ"ל שהיה נמנה על תלמידיו.

דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו" עליו אפשר להראות באצבע  הנה ראינו "כמה נאים
ולראות בעין פשוטה, שאין אלא תוצאה של "ראו פלוני שלמד תורה" שרק מתוכה 
שייך לעלות לדרגה כזו של מתוקנים מעשיו! שכן כולנו יודעים שאצל הלו הרחוקים 

ושלווה,  מתורה וקרובים לחיוכים בחוצות, במקרים כמו אלו, בבית פנימה אין שקט
 ואין כוס קפה עם עוגה...

 גם השפחה מכירה בעדינות הת"ח
וכעת נראה עוד, איך שלא רק לאחר מעשה אפשר לראות בבירור את הקשר שבין 
תורה למידות, אלא שגם קודם מעשה, יכולים ויודעים אפי' ה"בריות" הפשוטות, 

רוממת, שאצל גדולי התורה, אפשר לדעת ולצפות מלכתחילה את התנהגותם המ
ולחזות מראש את תגובתם השונה מכל אדם! ולהערים עליהם בהתאם לכך!!... הבה 

 ונראה מעשה פלא ממש.



 

 ג 

היה זה אצל ר' איצל פטרבורג זצ"ל, כפי שסיפר לי ר' שמחה באקשט, בשם אביו 
הגה"צ ר' אהרן באקשט זצ"ל, שסיפר לו על הזדמנות אחת בה נתארח בביתו של ר' 

חולה היתה ושכבה במיטתה ולא יכלה  -אשתו של ר' איצל  - איצל זצ"ל, והרבנית
 לקום ולכבד את האורח.

בשל כך הביאה הרבנית אשה אחת, שתבשל במקומה ותגיש ותכבד את בעלה 
ואת האורח הנכבד, כשהיא שוכבת במיטתה ונותנת משם את ההוראות המפורטות 

 למבשלת.

מספר ר' אהרן, איך  -והנה בעודי שוהה מעט בבית קודם הסעודה, שומע אני 
שהרבנית מדריכה את האשה בפירוט, איזה דגים ואיזה בשר, ואיך להכין, ומפרטת 

תערכי הכל בטוב טעם וברוחב לב כמו "יום טוב",  -היכן נמצא כל דבר. בהטעימה 
 לכבוד האורח.

הרבנית לא נחה ועמדה על המשמר וצעקה לאחר שנטלנו ידיים, אני ור' איצל. 
ממיטתה לאשה, נתת כבר את הדגים? והיא משיבה "כן", כשהוונה בפועל היתה 
שנתנה את כל הדגים שבישלה לתוך הסל שהכינה מראש לעצמה... "כעת תגישי את 

"בסדר" משיבה האישה ושוב הסל המיועד פער את פיו ובעל  -הבשר" צועקת הרבנית. 
 ומיה...הכל בשקט ובד

כך התנהלה לה ה"סעודה הדשנה" שהכינה הגברת לעצמה, ואילו לנו, לא הגישה 
 אלא חתיכה קטנה של כבד וקצת מרק וחסל...

והכל לאור היום ולעין כל, ממשיך ר' אהרן ומטעים את מה שראה והרגיש, 
שהטעם לכל ההתנהגות הזו נבעה מתוך כך, שברור היה לה שני דברים פשוטים, 

שהרבנית לא יכולה לקום, והשני שר' איצל לא יפצה פה לא בהווה ולא הראשון, 
 בעתיד!!

לכן עשתה את כל מה שעשתה, ללא חת וללא מורא, ללא כל חשש וללא כל 
בושה, הרבנית אומרת תני את זה ואת זה, והיא משיבה, כן כן... והכל נערם בפינת 

 החדר ונלקח לביתה, אוכל כיד המלך...
כנראה איפה שאשה זו היתה רגילה, כמו הגר בבית אברהם שראתה מלאכים, כך 

בדמותו של ר' איצלה בלאזר  -מאן מלכי רבנן  -גם היא היתה רגילה לראות מלאכים 
זצוק"ל, ומשלמדה והכירה את ר' איצל, כבר ידעה יפה מאיתנו את הפשט ב"מה 

הווה את הדוגמא הנאותה אומרות עליו"... כאשר היא כמשרתת שפילה, מ הבריות
 לענין זה.

ואם יש עדיין מאן דהוא שחושב למצא "נאים דרכיו ומתוקנים מעשיו" מחוץ 
 לכותלי בית המדרש, יילך נא אצל המשרתת של ר' איצל לשמוע קצת מוסר... ...!!

ואנן נענה אבתריה, ראתה שפחה על ר' איצל, מה שלא רואים 'העדינים 
 (לב שלום)     לתם'...והמעודנים הלאומיים בה'שכ

 
 ' ה לכבוד בתמימות מעשה חשיבות

 ) ח כד( תמיד' ה לפני יעדכנו השבת ביום השבת ביום
 י"האר בזמן שהיה מעשה מסופר ב)"י (אות חאגיז למהר"ם חכמים משנת בספר

 של דרשה שמע בצפת, והתיישב העליון לגליל מפורטוגל שבא מהאנוסים אחד ל:"ז
 בדרשתו נאנח רב אותו בשבתו, שבת מדי המקדש בבית שהקריבו הפנים לחם על הרב
 את מקריבים ולא המקדש, בית לנו אין הרבים בעוונותינו שעכשיו צער, מתוך ואמר
 . הפנים לחם

 הלך הדבר את שמע באמונתו, תמים מאוד היה אך תורה, למד שלא אנוס, אותו
 ג"בי מנופה לחם ככרות' ב לו תכין היא שישי יום שבכל לאשתו ואמר לביתו, לב בתום
 שבבית, בתנור היטב אותו ותאפה בטהרה, הלחם את שתלוש ממנה ביקש הוא נפות,
 עורך שהוא הלחם את' ה יקבל אולי ,'ה היכל לפני הלחם את להקריב שרצונו מפני

 קודש הארון' ה היכל לפני עומד היה שישי יום ובכל ככרות,' ב לו אפתה אשתו לפניו.
 הכיכרות שני את מניח והיה ברצון, שיקבלם' ה לפני ומתחנן ומתפלל הכנסת, שבבית
  לו. והולך קודש, בארון

' ב קודש בארון מוצא והיה הכנסת, בית את לסדר שישי יום בכל בא היה השמש,
 בליל מעריב בשעת הביאם. ומי באו, מהיכן ולחקור לדרוש בלי לוקחם היה כיכרות,

 שמח היה הכיכרות, את מוצא היה שלא וכיון קודש, הארון אל איש אותו רץ היה שבת
 את קיבל שכבר יתברך, לקל וההודאה השבח לאשתו, ואומר והולך בלבו, רבה שמחה
 תקופה הדבר נמשך וכך הבאים בשבועות בעשייתם שתיזהר אותה וחיזק הלחם,

 מסויימת.
 הכנסת, בבית הפנים, לחם על הדרשה את שדרש הרב שהה שישי, מימי באחד

לסדר  והתחיל הקודש, ארון אל וקרב הכיכרות, עם כמנהגו, בא ההוא האיש והנה
 והשמחה ההתלהבות מרוב הכנסת, בבית נמצא שהרב להרגיש מבלי ותחינותיו דבריו
 .אחר לדבר כלל לב שם לא המקום, לפני זה דורון מביא שהיה בעת לו שהיו

 וכי שוטה! לו, ויאמר בו, וגער לו קרא האיש, אותו של דבריו על מאוד לו חרה הרב
 המקבלם! הוא' שה סבור ואתה הכיכרות, את לוקח השמש ודאי ושותה?! אוכל' ה

 את לקחת כמנהגו השמש שבא עד האיש, באזני מוסר דברי באמירת המשיך הרב
 את כששמע והאיש, תמיד, לוקחם שהיה הוא שהשמש התברר ואכן הככרות,
 חשב שהוא בדרשתו, טעה הוא כי לו, שימחול לרב ואמר לבכות התחיל הדברים,
 עבירה. אלא עשה לא דבריו ולפי מצוה, לעשות
 לביתך, וצו לביתך לך לו: ואמר ל,"ז י"מהאר מיוחד שליח לרב הגיע מכן לאחר מיד

 י"האר אל והלך השמועה, על נבהל הרב תמות! מות לדרוש, לך שהיה בעת מחר, כי
 נחת שביטלת הוא שעוונך שמעתי י,"האר לו והשיב חטאתו, ומה פשעו מה לו שיגיד
 שעה כאותה' ה לפני רוח נחת היה לא ק"ביהמ שחרב שמיום ה,"לקב לו שהיה רוח

 היה וסבור היכלו, לפני ומניחם לבו, בתמימות הלחם שני את מביא היה הזה שהאנוס
 פתח שום בלי מיתה עליך נגזרה מלהביאם, אותו שביטלת ומפני ממנו. קיבלם' שה

 לדרוש, לו שהיה בשעה קודש, שבת ביום ואכן לביתו, ויצו הרב והלך לפניך. הצלה
 עולמו. לבית נפטר

 תם אחד יהודי אודות על ששמע מעשה מביא מטות) (פרשת חי' יוסף 'עוד בספר
 להתפלל. ידע ולא הפסוקים, של המילים פירוש את אפילו ידע שלא הארץ, ועם

 רק להתפלל, ידע לא שהרי בידו, הסדור את אוחז היה לא הכנסת לבית הולך וכשהיה
 צבור. לשליח מאזין היה

 מפרשת בקול מתפלל והיה ערב, קולו שהיה אחד, אדם הכנסת בבית שם היה
 ערבה, בנעימה קורא היה זבחים' של מקומן 'איזהו למשניות וכשהגיע העקדה.
 ידע לא בור אותו ובסלסול. בנגון מאריך היה הדשן" בבית נשרפין ואלו "אלו ובמילים

 ונשגבה, גדולה ברכה לבטח הן תיבות חמש שאותן לעצמו וחשב המילים, פירוש את
 כל היו כאשר שבת ליל בכל זמן, מאותו, כן על... קולו את בהן מגביה אדם אותו ולכן
 בקול וקורא אחד כל ראש על ידו את מניח היה ברכתו, את לקבל סביבו מתקבצים בניו
 מזו. גדולה ברכה שאין בטוח והיה !'הדשן בבית נשרפין ואלו 'אלו ובשמחה: גדול

 ואמר: נזעק ברכתו דברי את וכששמע אחד, ח"ת בביתו התארח שבת בליל פעם
 הדשן!!! בבית לשריפה ומביאם קדש שבת בליל בניך את אתה מקלל עושה?! אתה מה

 טוב 'לא בחלום חכם לאותו אמרו בלילה חרדה, מרוב נפשו את ידע ולא האיש נבעת
 לברכה והתכוון תומו, לפי הדברים את שאמר כיון ממנהגו, אותו שבטלת עשית

  ברכות. של צרופים בהן ועושה אלו תבות חמש נוטל ה"הקב היה שלמד,

 (אוצרות התורה)

 
 (כב, לב). ישראל בני בתוך ונקדשתי

' ה את לקדש בקדושה ביותר לכוין צריך) ד"סק קכה סימן( ברורה המשנה כתב
 ונקדשתי הפסוק לקיים ויכון, מלמעלה קדושה' ית' ה עליו ישרה זה ובזכות, יתברך
  זה על מאוד מזהיר היה ל"ז י"והאר ישראל בני בתוך

 קדישכשאומרים מקיימים הזוהר שלדעת הבית תורת בספרו דבריו ושנה ד"עכ
 ".ישראל בני מתוך ונקדשתי" של עשה מצות וקדושה

 לרבי שלמה מרכבה בספר המובא נורא ענין כותב) רנט עמוד( אמונים שומר בספר
 בחיקי שב ידידי, הפנים שר ססגיאל לי סח ישמעאל רבי אמר: ל"וז גדול כהן ישמעאל

 מעיניו יורדות דמעות והיו בוכה והיה בחיקו ישבתי, ישראל על תהא מה לך ואגיד
 ואראך ואכניסך בא ידידי לי, אמר, בוכה אתה מפני זיוי הדר לו אמרתי, עלי ונופלות

 ולאוצרות גנזים ולגנזי חדרים לחדרי והכנסני בידו תפסני, הקדוש עם לישראל גנוז מה
 למיהללו לו אמרתי, מזו זו משונות צרות כתובות אגדות והראני הפנקסים את ונטל
 ואודיעך למחר בא, לי אמר? בהם לעמוד ישראל יכולים לו אמרתי, לישראל לי אמר, הן

 צרות והראני חדרים ולחדרי גנזים גנזי לבית הכניסני למחר. מאלו משונות צרות
 לרעב ואשר לחרב לחרב ואשר למוות למוות אשר, וקשות הראשונות מן משונות
 יום בכל לי אמר, ישראל חטאו כך כל זיוי הדר לו אמרתי, לשבי לשבי ואשר לרעב

 מדרשות ולבתי כנסיות לבתי ישראל שנכנסים וכיון, מאלו קשות גזירות מתחדשות
 . ד"עכ חדרים מחדרי לצאת אותם מניחים אנו אין, רבא שמיה יהא ועונים

 שמיה יהא עניית ידי על גזירות כמה ישראל על נגזר שאפילו אהובי אחי תראה הרי
 . כ"ע לחוץ לצאת שלא הגזירות מתעכבים רבא

 לשמור להתחזק האדם צריך מאוד מה): הלשון שמירת ספר סוף( חיים החפץ כתב
 ל"חז שאמרו מה ידוע דהנה, רבה שמיה יהא ואמן הקדושה אמירת לבטל שלא

 באימה תמיד יום בכל קדושה שאומרים השרת מלאכי רבבות אלפי כמה יש דלמעלה
 אלפים וששהותשעים  מאות ארבע יש) טז פרק( אליהו דבי בתנא ואיתא. וביראה
 מיציאת תמיד יום בכל הגדול שמו ומקדשין לפניו שעומדין השרת מלאכי רבבות
 אומרין יציאתה עד החמה ומשקיעת, קדוש קדוש קדוש אומרים שקיעתה עד החמה
 . ממקומו' ה כבוד ברוך

 היוצא הגדול הרעש כל את ויראה העליון לעולם בבואו האדם יתבייש וכמה
 ובראםשיצרם ה"הקב של שמו ומשבחים שמקדשים קדושים מלאכים רבבות מאלפי
 המעלה את כן גם ה"הקב לו נתן העשיה בעולם דכשהיה כשיזכור, ובשמחה בחדוה
 והוא במרום המרום כצבא עת בכל תמיד הגדול שמו את ולהקדיש לפאר הזאת

 בכל שיחפוץ עת שיבוא חייו בימי שיתבונן והעיקר. נפשו בחפץ זאת וביטל התעצל
 לעסוק רשות לו אין דאדם זה על רשות לו תהיה לא אבל' ה שם את ולקדש לפאר נפשו

 .בזה שהאריך ש"ע. כידוע הזה בעולם בחייו בעודו אם כי', ה שם את לקדש וכן בתורה

  הקדיש אמירת של חשיבותה על נורא מעשה 

 : מסופר ל"זצ זוננפלד חיים יוסף רבי של לזכרו שנכתב" החומה על האיש" בספר

 נוהגת הייתה, שבהונגריה פרשבורג בעיר מבוסס עסק ובעלת מכובדת אשה
 תמיד קדיש שיגידו בתנאי, לישיבה הגונה תרומה פעם מידי להביא רבות שנים במשך
 בחור העמידה הישיבה. קדיש אחריהן שיגיד מי שאין גלמודות נשמות אותן לעילוי
 . אלו נשמות לטובת קדיש שאמר מיוחד

 ביחד העסק את ניהל שהוא ומכיוון, אשה אותה של בעלה לעולמו הסתלק לימים
 של הכללי מצבה. כליל שנסגר עד, והלך שהצטמצם בעסק פטירתו פגעה, איתה
 בנותיה שתי הגיעו כאשר, נוסף עול עליה נפל הימים וברבות, והחמיר הלך האשה
 ... אין וכסף, לפרקן

 אחדדבר על אולם, שמים דין את עליה קיבלה, בדומיה סבלה את האשה נשאה
 ענין הקדיש והוא, מאוד עד לה והכאיב ביותר עליה מר היה ולבה, לוותר יכלה לא

 להנהלת נפשה עלתה במר. זו למטרה הקצבתה את שהפסיקה אחרי להתבטל שעלול
 הקדיש אמירת את הלאה גם להמשיך תיאות שהישיבה, בקשתה את ושטחה הישיבה
 שמעו, כמקודם בישיבה לתמוך ותחזור גבולה' ה שירחיב עד, גלמודות נשמות לעילוי
 . מבוקשה את למלא לה הבטיחו ובהתרגשות בקשתה את הישיבה ראשי

 צח כשזקן, נדירה פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא הישיבה מן בצאתה
 של הלבבית הפנים מהסברת האשה הופתעה, לשלום ובירכה מדותיו פי על יורד כשלג
 ונכנס אליה התקרב שהזקן בעת שבעתיים גדלה הפתעתה, לה מוכר הבלתי הזקן
 . בנותיה ובמצב במצבה התעניינות תוך בשיחה איתה

 לבירא רמה מאיגרה נפילתה ואת גורלה את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה
 הסכום מהו. הבוגרות בנותיה את להשיא ההכרחיים האמצעים לה שאין עד, עמיקתה
 נייר גליון הזקן שלף, מסויים סכום האשה אמרה, הזקן שאל? לך הדרוש המשוער

  אולם, שנקבה הסכום את לאשה לשלם המקומי לבנק הוראה ורשם



 

ד 

, מאוד רציני בסכום ומדובר שהיות משאלתו הביע הוא, חתימתו את שם בטרם
 להילוות בחורים משני ובקשה האשה עלתה, עדים בנוכחות חתימתו שתהא רצוי
 . ולדוגמא למזכרת חתימתו את וחתם, אליה

 הביט הוא ההמחאה את הבנק פקיד כשבחן, לבנק בבוקר למחרת האשה הלכה
 מבוכה הבעת תוך, ומשתאה נבוך וכולו פעמים פעם מסתכל, תוהה במבט באשה
 את המנהל כשראה, הבנק למנהל ההמחאה עם נכנס והוא, להמתין מהאשה ביקש

 ...והתעלף מכסאו נפל ההמחאה

 לחדר האשה את הכניסו, המתרחש על ששמעו הפקידים, מהומה קמה בבנק
, מרמה מעשה עם ענין כאן שיש חשד תוך, תתחמק לבל שומר עליה והפקידו צדדי
, ההמחאה את שהגישה האשה את לראות ביקש הוא המנהל של רוחו ששבה אחרי
 קבלתי אתמול רק האשה אמרה, ההמחאה את קיבלה וכיצד אימתי המנהל שאלה
 הורה. לדבר עדים שהם בחורים שני אפילו וישנם, פנים הדרת בעל מכובד מיהודי אותו

 בפני התמונה וכשהוצגה, המנוח אביו של דיוקנו תמונת את לפניו להביא המנהל
 .ההמחאה את לה שנתן האיש כעל עליו היסוס ללא הצביעה, האשה

 פשר את לנוכחים המנהל סיפר שהלכה ולאחר. ההמחאה את לפרוע המנהל ציוה
 לעולמו שהלך אביו אלא אינו, לאשה ההמחאה את שמסר האיש, המוזרה הפרשה

 שמאז לך דע: הלשון בזה לו ואמר, בחלום אביו הופיע, הקודם בלילה. שנים עשר לפני
 לא, הקדיש את לשמור והפסקת, נכרית אשה עם והתחתנת, הישרה מדרך שסרת
 פקודת לפי בישיבה שאמרו הזה שהקדיש לי עמדה וזכותי, אחרי קדיש אומרים
 עם שלך בבנק בבוקר מחר תופיע זו אשה. לנשמתי רוח ונחת לוייע לי גרם האשה

 נפעם בבוקר קמתי. בנותיה שתי נשואי הוצאות לכיסוי לה שמסרתי ההמחאה
, ההמחאה עם האשה משהופיעה אולם, הענין לכל שלעגה לאשתי ספרתי, מהחלום
 . היה אמת החלום שאכן לי נתאמת
 אני? הבחורים שני היו מי: ואמר סיפורו את זוננפלד חיים יוסף רבי מורנו סיים

 התגיירה אשתו, תשובה לבעל נהיה האיש), דסטמאר ד"אב( גרינוולד יהודה ביר וחברי
 )(אוצרות התורה               . בישראל נאמן בית להקים וזכו, כדין

 שבתות שבע התנופה עומר את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם וספרתם"
 .)טו, כג(" תהיינה תמימות
 הבנות, המצוות טעמי ישנן, המצוה קיום של החיוב עצם מלבד, התורה מצוות בכל
 מצוה כל של בטעם, אולם. פנים בתוך פנים, עומק בתוך עומק, נשגבים וסודות פנימיות

 ג"פ תשובה' הל( ם"הרמב כותב שופר תקיעת במצות: למשל. פשט של חלק גם ישנו
 ישנים עורו כלומר, בו יש רמז, הכתוב גזירת השנה בראש שופר שתקיעת פ"אע: ")ג"ה

 במצות גם. שופר במצות הפשט בדרך רמז זהו". מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם
 שאנו זו מצה: "ההגדה בעל זאת שניסח וכפי, הפשט בדרך טעם מצינו מצה אכילת
 . כולן המצות בכל וכך"... מה שום על אוכלין

 שבעה לספור עלינו מצוה התורה. סתומה חידה לכאורה היא העומר ספירת מצות
 סופרים וכאשר? סופרים ואיך סופרים מה, אולם. ימים שבעה שבוע ובכל, שבועות

 כלי הוא, מהותו מעצם, יום כי? רעים ימים או טובים ימים הם אלו ימים האם, ימים
 הענין מהו, כן כמו. ]יום היה עמלק נולד שבו יום אותו גם[ הכל את בו להכניס שאפשר
  ?והשבועות הימים של הכולל הסכום משמעות ומהי? פעמים שבע שבועות בשבעה

  .הבנתנו לפי שבדברים הפשוט הרמז את לבאר ננסה כאן גם
 של עיקרן כלש לפי, הפשט צד על המצוה משרשי: "כתב )שו מצוה( החינוך בספר

 העיקר והיא... וישראל וארץ שמים נבראו התורה ומפני, התורה אלא אינו ישראל
 הם זה שבשביל... ויקיימוה בסיני התורה שיקבלו כדי ממצרים ויצאו שנגאלו והסיבה
... מעבדות החירות מן יותר, להם הוא גדול וענין. שלהם הטובה תכלית והיא נגאלים
, אליה שעלו הגדולה לכל ועלו נגאלו ובעבורה ישראל של רןעיק כל היא כי, כן ומפני

 החפץ בנפשנו להראות, התורה נתינת יום עד פסח של טוב יום ממחרת למנות נצטוינו
 יבוא מתי תמיד וימנה )ב, ז איוב(' צל ישאף כעבד, 'ללבנו הנכסף הנכבד היום אל הגדול
 להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה המנין כי, לחירות שיצא אליו הנכסף העת
 אנו ואין, המנין מן עברו ימים וכך כך כלומר, לעומר מונין שאנו וזהו. ההוא הזמן אל

"... הזמן אל להגיע החזק הרצון בנו מראה זה כל כי, לזמן לנו יש ימים וכך כך מונין
 . ל"עכ

 הימים את סופרים לו שמצפים דבר לקראת כשסופרים הרי, מפורסמת והקושיא
 כך: וימנה יספור מצוה בר לפני ילד, ולמשל. עברו חלפו שכבר הימים את ולא תרושנו
 להתחיל צריכים היו לכאורה, החינוך דברי לפי גם כך. מצוה לבר עד לי נותרו ימים וכך

 ואחר, התורה קבלת עד שנותרו הימים ותשעת ארבעים כנגד יום ותשע ארבעים במנין
 ! הלאה וכך, ושמונה ארבעים כך

 במאמרו ל"זצ קוטלר אהרן רבי מרן שכתב דברים נקדים זו קושיא ליישב כדי
 לנו מספרת התורה. תורה של לאמיתה הם והדברים, החומש לימוד בענין המפורסם

 אחדים כימים בעיניו ויהיו, 'רחל את לשאת כדי שנים שבע לחכות צריך היה שיעקב
 בדיוק שהטבע יודעים נואנח הרי, קשה ולכאורה. )כ, כט בראשית(" אותה באהבתו

 נראים להשגתו עד שחולפים הימים כך, בדבר ורוצה מחכה יותר שאדם ככל, הפוך
 וטיהר קידש אבינו שיעקב כאן שמבואר בהכרח אלא. יחשב לשנה יום, ארוכים יותר
 קוטלר א"הגר מרן דברי תורף כ"ע.ישראל עם של הבנין לקראת עצמו והכין עצמו את
 . ל"זצ

 לו יאמרו אם. דולר למליון נואשות שנזקק לאדם משל: הוא כך דבריו וביאור
 יראה המתנה של יום כל אולם, מאושר יהיה הרי דולר מליון יקבל הוא יום מאה שבעוד

 אם כן לא. הנכסף מהממון אותו ומרחיקים כמפרידים לו נראים הימים שכן, כנצח לו
 עשרת עבודה באותה כרישת יום שמדי, עבודה לו ויציעו, דולר למליון אדם נזקק

 אצל - דולר מליון של סכום בידו יהיה ימים מאה של תקופה שבסוף כך, דולר אלפים
  .במהירות יחלפו הימים זה אדם

 ימים מאה, יום מאה להמתין לו ואומרים דולר מליון צריך כשאדם כי? ההבדל ומה
 בינו חוצצים רק האלו הימים כן ואם, תוכן בלי ריקים ימים, בעלמא המתנה ימי הם אלו
 ולהשיג להרויח איך אופן אלא המתנה ימי אינם האלו הימים מאה אם אבל. הכסף לבין
 בניןשל יום הוא יום כל, להיפך אלא, וחוצצים ריקים אינם הימים אז, הכסף את

 וכל, מאוד מהר עוברים הימים מאה כזה ובאופן, הנכספת המטרה לקראת והתקדמות
 מטרתו את ישיג לא הוא אחד יום ידלג אם כי, אושר של םיו הוא הימים מאה של יום

 . הסכום מלא את -
, עצמו את בנה אבינו יעקב ההמתנה שנות שבע במשך. אבינו יעקב עם היה כך
 לקראת בהכנה עליו עבר הזה היום כי, אושר של יום בשבילו היה שעבר יום כל ולכן
 זו" אהבה" כי". אותה באהבתו אחדים כימים בעיניו ויהיו" ממילא, ישראל בית בנין

 ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לאותו אבינו יעקב של והטהור הקדוש רצונו, עניינה
 שבע לכן. זה בבנין נדבך תוספת היה שעבר יום וכל, רחל עם נישואיו מתוך שיבוא
 . אחדים כימים בעיניו היו עבודתו שנות

 חמשיםסתם והיו התורה בלתלק ממתינים היו אילו. העומר ספירת ענין גם זהו
 ויעברו יחלפו שכבר מחכים היו כי, שנותרו הימים את מונים שהיו ודאי, באמצע יום

 ובנין הכנה ימי הרי הם אלו ימים, באמת אבל. התורה קבלת את המעכבים אלו ימים
, התורה לקבלת יותר ראויים נעשים בנין של אחד יום אחרי. התורה קבלת לקראת
 שבמלאות עד, והלאה הלאה וכך, יותר עוד שלשה אחרי, יותר ראויים יומיים ואחרי

 הרמז, אפוא, זהו. התורה לקבלת לחלוטין ראויים נעשים ימים ותשעה ארבעים
 מתן לקראת בנין ימי ותשעה ארבעים סופרים אנחנו: העומר ספירת במצוות הפשוט
 . תורה

 בניןימי הם ימיםשה דהיינו, הספירה למצות והרמז הטעם את ביארנו כאן עד
 . התורה קבלת לקראת

 מידות של בנין של ימים לספור האם. לספור צריך מה את לבאר נותר עדיין אולם
 במעלות נתעלה יום ותשעה ארבעים שמשך - תפילה או? התמדה של שמא? טובות

 דברים ח"המ כנגד הם שסופרים שהימים מובא ל"זצ מקלם הסבא ובשם[? התפילה
 גדולה הערה זו ובאמת]. התורה קנייני את לבנות צריך אלו בימים. םבה נקנית שהתורה

 . הספירה ימי תוכן הוא מה מפורש כתוב לא מדוע
 להנחיל ה"הקב עתיד: ")ג"פ סוף עוקצין( המשנה דברי בהקדם בזה לומר ונראה

" יש'". "אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל' שנאמר, עולמות י"ש צדיק לכל
 בפסוק הרי, לדקדק ויש. עולמות י"ש לאוהביו ינחיל ה"הקב כן אםו, י"ש בגימטריא

 לקבוע ל"חז ידעו ומנין, ינחיל ה"הקב מה את כתוב לא אבל", יש אוהבי להנחיל" כתוב
 של או, זהב של או, כסף של אוצרות י"לש היא הכוונה אולי? לעולמות היא שהכוונה

 ? דוקא עולמות יקיםלצד ינחיל ה"שהקב ל"חז ידעו מנין? אפרסמון נהרות

 באותו לסוחר עובר שהוא המטבע כפי לדבר היא הרגילות מקום שבכל, ונראה
 כך עולה מסויים שחפץ לו ואומרים באמריקה לחנות נכנס כשאדם: למשל. המקום

 מבין אחד כל, בישראל. בדולרים הוא הנקוב שהסכום מאליו ומובן שברור הרי, וכך
 בכל. בפרנקים ובצרפת שטרלינג בלירות באנגליה, בשקלים הוא בו שנוקבים שהסכום

 העובר" המטבע מהו, ומעתה. מקום באותו לסוחר העובר המטבע לפי מדברים מקום
 תורה? תורה בעצם מהי כי! עולמות: היא התורה של השפה? התורה של" לסוחר

 ה"הקב את מכירים אנו. אחרת שפה אין כביכול ה"ולקב, הוא חד הוא בריך וקודשא
 ועשר מאות שלוש אומרת התורה כאשר ומעתה, הכל כוללים ועולמות, העולמות דרך

 . בעולמות היא התורה של שפה כי, לעולמות שהכוונה הדבר פשוט, ]י"ש[
 בספירת סופרים ספירה ואיזה מונים מנין איזה, השאלה נשאלת כאשר, ממילא

 אלקים' וה והיות. ה"הקב של ימים? ימים איזה אבל. ימים מונים, היא התשובה? העומר
 הם שמונים האלו שהימים בהכרח כן אם, יתברך ממנו חוץ ואין אמת לבדו והוא אמת
 לחנות לנכנס להסביר צריכים שלא כמו, זה את להסביר צריכים לא'. ה יחוד של ימים

 מיוחדים להיות צריכים אלו שימים פשוט כך. בדולרים הוא הנקוב שהסכום באמריקה
 אינו שהוא הדעת על יעלה ואם: "כותב )ב"ה א"פ( התורה יסודי' לבה ם"הרמב'. ה לשם
 כל שאין הדעת על יעלה ואם )ד-ג"ה( ושם". להמצאות יכול אחר דבר אין, מצוי

 הנמצאים שכל, לביטולם הוא יבטל ולא מצוי יהיה לבדו הוא, מצויים מלבדו הנמצאים
 כאמתת אמתתו אין לפיכך, מהם לאחד ולא להם צריך אינו הוא ברוך והוא לו צריכים
 ואין האמת לבדו הוא, )י, י ירמיה(' אמת יםקאל' וה' אומר שהנביא הוא. מהם אחד
 מצוישם אין כלומר', מלבדו עוד אין' אומרת שהתורה והוא. כאמתתו אמת לאחר
 כל הוא' ה ויחוד והיות'. ה יחוד, יתברך' ה רק יש? בעולם יש מה". כמותו מלבדו אמת

 ארבעים. לבנות שצריכים הימים הם ואלו, ה"הקב של הימים הם אלו כן אם, המציאות
   .ת"השי יחוד מעשינו בכל יתבטא שבהם ימים ותשעה

)'ווארט שמאקעאגי'ב הובא –תפארת שמשון (

 בדרך הדרוש  

 תקראו אשר ה' מועדי אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר
 נפלא דבר ראיתי  ) כג, ב: (מועדי הם אלה קדש מקראי אתם

.) ח"כ( דיומא בהא, נזר האבני ל"ז מסוכוטשוב הקדוש מהגאון
 בתוספות והקשו, תבשילין עירובי אפילו אבינו אברהם קיים
 דהא, מכולהו טפי קילא אמאי האי נקט למה] אפילו ה"ד[ ישנים
 דכרבה לשבת מכין ט"יו דאין משום תבשילין עירובי דצריך
 הא לשבת מכין ט"יו אין למה וקשה.), ו"מ( בפסחים לן קיימא

 ולמה, חמורה ושבת נפש אוכל מלאכה דמותר קלה קדושה ט"יו
 י"עפ לומר וצריך :לחמורה קלה מקדושה להכין מותר יהיה לא
, בשמים תיקנו לא ט"ביו אמאי) רב ה"ד ב"ע ב"ק( פסחים' תוס

 הוא ראשון יום אם כ"א יתירה נשמה ליכא ט"דביו נאמר ואם
 ן"הרמב ותירץ. ט"יו שהוא שבת במוצאי בשמים ליתקנו ט"יו

 אמרינן שבת במוצאי רק, יתירה נשמה איכא ט"ביו גם דבאמת
 אין ט"יו במוצאי אבל.], ז"ט ביצה[ נפש אבדה וי ששבת כיון

 הזמן בכלות זמן על נותן' שה דקדושה, אצלו ונשאר הנפש נאבד
 נשאר נוטלין בעצמם שישראל קדושה אבל, הקדושה נאבד
 ולכן מקדשים דין בית ט"יו כ"משא, וקיימא קביעא ושבת אצלם
 הנפש שאין בשמים תיקנו לא ט"יו במוצאי שפיר ואתי, נשאר
 דגם כיון בשמים תיקנו לא כ"ג ט"יו שהוא שבת ובמוצאי, נאבד
    :יתירה נשמה איכא ט"ביו

 נזיר יטמא מצוה מת שמצאו ונזיר כהן) א"מ ז"פ( ובנזיר
, עולם קדושת קדושתו כהן כ"משא עולם קדושת קדושתו שאין
 כהן קדושת חשוב כ"אעפ כהן מקדושת חמור נזיר שקדושת ואף

 מכין ט"יו שאין שפיר ואתי :עולם קדושת שקדושתו בזה וחמור
, חמור ט"יו עולם קדושת דקדושתו כיון רק קיל ט"שיו אף לשבת
 קדושת גם כ"א ניתנה שלא עד התורה כל קיים אברהם אבל
 לעולם שבת קדושת גם אצלו נשאר וממילא, לעצמו נטל שבת
 רק, קלה ט"יו קדושת דלדידיה לשבת ט"מיו להכין לו מותר והיה
 רבותא והוי, זה גם קיים תבשילין עירובי תיקנו שחכמים כיון

 (פרדס יוסף)      :ח"ודפח, תבשילין עירובי גם דקיים
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 ר ואמרת" (כא, א)ו"אמ

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

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

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

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

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

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

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

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

 ממילא אנשי הרחוב והקיבוץ נתקנים. -בני התורה נתקנים 
 

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

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

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

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

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

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

 

"ולא תחללו את שם 
קדשי ונקדשתי בתוך בני 

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

 שכביכול אתם מקדשים במעשיכם את השם.
 (מאוצרנו הישן)

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

  נצח נצחים.ל
 (אמרות חכמה על התורה)

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 השבת.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מינים ביחד, אזי היא מקבלת ערך..."

 
 י"ד אייר -פסח שני 

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

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

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

 טמאים בעבר ועכשיו הם טהורים. אכן אין זה חג שלך..."
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 "וקדשתו" (כא, ח)

 .שאם לא ירצה לגרש את היצר הרע תכפהו על כך ,על כרחו
וסר עבד" (משלי כט, יט) מי שהוא כבר יואמת, "בדברים לא י

עבד ליצרו לא תועיל לו, לא אמירה בלשון רכה, ולא הגדה בלשון 
ה לדרך יוים מוסרות להטותו לתחיוסורים המהיכי אם יקשה, 

חיים, אך לפעמים יחדרו הדברים כארס של עכנאי ללבו 
 וסר.יוהמגושם ואף בדברים י

א ביהודי מומר המפטם כריסו במאכלות "פעם פגש הגר
ענה לו אני המרתי  ?א אינך חושש מעונש"אסורות, שאלו הגר

לו הגר"א טעות בידך,  את דתי ואיני חייב כלום לאף אחד, ענה
שמא חושב אתה כי אחר שקיימת "על כרחך אתה נוצר, ועל 
כרחך אתה נולד, על כרחך אתה חי ועל כרחך אתה מת", יוותרו 
לך על "ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון", לא! אתה עתיד 
ליתן דין וחשבון, אתה תיתן את הדין לא רק על שאכלת מאכלות 

ת הדין גם על כך שאכלת בלי נטילת ידיים, אסורות, אתה תיתן א
רכת ברכה ראשונה ואחרונה, ואף על שלא נטלת יעל כך שלא ב

מים אחרונים ולא טבלת פתך במלח, ולא זו בלבד, כי כל 
הרשימה שמניתי בפניך אינה אלא בגדר דין, אבל עוד תחויב 
בחשבון על שבזמנים שחטאת לא למדת תורה ובזבזת את הזמן, 

  , את האוצר היקר ביותר על דברי הבל.את החיים
 

 "ומן המקדש לא יצא...." (כא, יב)
אם מתו אביו ואמו אינו צריך לצאת מן המקדש... שהתיר לו "

 .(רש"י) "הכתוב
מעשה בבן תורה שנשלח על ידי הוריו האמידים ללמוד בישיבה 
ועשה חיל בלימודיו, רבותיו שראו בו כי לגדולות נועד והוא עתיד 

 .ת אחד מגדולי הדור, השקיעו בו את כל כוחם ואונםלהיו
באחד הימים הגיע מכתב מהאב בו הוא כותב שהוא חולה ואינו 

שבר ייכול להמשיך לנהל את העסק, הוא חושש שמטה לחמו י
 ולכן מבקש הוא מבנו לבא לנהל את העסק.

ין שקיבל את המכתב העלים 'לאזוראש הישיבה רבי חיים מו
 הבחור.אותו מידיעתו של 

עבר פרק זמן והנה מגיע מכתב נוסף רווי בדמע בו כותבת האם 
ליון עיניים לראות את בנו בטרם יכי האב גוסס והוא מצפה בכ

 יעלה לעולם האמת, גם מכתב זה העלים ראש הישיבה.
לאחר תקופה לא ארוכה הגיע מכתב שהאם אינה מסוגלת 

כל א לעזור לכלולפרנס את משפחתה והיא מבקשת שבנה יב
אותה ואת אחיו היתומים, גם מכתב זה מצא את מקומו במגירתו 
של ראש הישיבה בשכנות הקודמים, ואז הגיע מכתב שהעיירה 

 גם מכתב זה העלים ראש הישיבה. .כולה נשרפה
לאחר כשנה קרא ראש הישיבה לתלמידו שעשה חיל בלימודיו 

רע, הראה לו את המכתב ימבלי שידע דבר וחצי דבר ממה שא
והו לקרוע בבגדו ולשבת על הארץ שעה אחת כדין שמועה ווצי

 רחוקה.
אחר כך הראה לו את חבילת המכתבים, ואמר, ראה כמה חשוב 
לימודך וכמה קשור עם ישראל בעתידך, השטן המית את אביך, 
רושש את משפחתך ושרף עיירה שלמה כדי שתעזוב את 

 לימודך. היה זה הגאון רבי יוסף פיימר מסלוצק.

מקדש התורה "לא יצא",  -בו ראש הישיבה "ומן המקדש" קיים 
אפילו מתו אביו ואמו אינו חייב  -"לאביו ולאמו לא יטמא" 

ואפילו אינו רשאי לצאת מהמקדש אלא ימשיך לעבוד את 
עבודתו, ולא יחלל את מקדש אלוקיו, אין בזה חילול למרות 
 שהתורה נתנה כדי לקיימה, חשיבות לימוד התורה של התלמיד
החכם המשמש ככהן, הוא כה חשוב שהוא מצווה שלא לצאת 

 דש.ואלא להמשיך בעבודת הק
שהיווה  ,(בגרסה אחרת מסופר אודות ילד שובב בשם יוסל'ה

עירו, עד שברח והגיע לישיבה, שם קיבל  דוגמה שלילית לילדי
ובסופו  את המכתבים שרבו הורה לו לא להתייחס אליהם וכו'...

 )של דבר כיהן כרב בעירו שנולד בה
 

"ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני 
 ישראל וגו'" (כב, לב)

מעשה ברב גדול שכינוהו הסנדלר, שהוזמן לברית מילה להיות 
הגיעו המון אנשים. מיד  -הסנדק. וכיוון שידעו שהצדיק יגיע 

לצאת לאחר שהגיע הרב למקום, חזר על עקבותיו ופנה 
מהאולם. ניגשו אליו בני המשפחה ושאלוהו לאן הולך, הרי הוא 
אמור להיות הסנדק. אמר להם הצדיק 'החלטתי ללכת כיוון 
שלא ראיתי כאן את אליהו הנביא. ומסתמא שהוא גם לא יבוא, 

 כי המקום כאן מעורב ואין צניעות'.
מעשה נוסף בבחור צעיר שחזר בתשובה, עלה על דרך המלך 

על קלה כבחמורה. ההורים שלו לא הפריעו לו בדרכו והקפיד 
ואפילו עודדו אותו על שמאס בתענוגי העולם הזה והחליט 
לבחור בתענוגי העולם הבא. ביום בהיר נערכה חתונה של אחד 
מבני המשפחה, וההכנות בבית לקראת האירוע היו רבות. אבל 
הבן הצדיק ישב בחדרו, עסק בתורה ולא הראה סימנים שהוא 

 מתכונן ללכת לאירוע.
ניגשה אליו אמו ושאלה אותו למה הוא לא מתכונן לאירוע, הרי 
זה מבני המשפחה. אמר הבן ביראת כבוד 'אמא, האירוע מעורב 
ואני לא יכול לבוא'. כשאביו הגיע לבית סיפרה האשה לבעלה 

אב, שהיה יגש לבן לנסות לשכנע אותו. היאת העניין, וביקשה ש
שבו אנשים שותים לשכרה  ם מאודבעל מועדון מפורס

, ניגש לבן ואמר לו 'מה יש בזה שרוקדים ריקודים ורוקדים
?' אמר הבן ע"פ גדרי הצניעות וההלכה מעורבים וללא הפרדה

לאביו ביראת כבוד 'אבא, לפי התורה זה אסור, ואני החלטתי 
לילך בדרך התורה. אני לא יכול לעשות צחוק מעצמי'. אמר לו 

אתה רוצה להגיד לי שאני עושה עבירה בכך שאני האב 'אם כך, 
מרקיד אנשים כל ערב במועדון? הרי אני משמח את כולם. 
לדעתי אולי זאת בכלל מצווה'. אמר הבן לאביו 'אני לא פוסק, 

 יני פרנסה. אבל תשאל את רב העיר'.יאלה ענ
לו להשאיר את ניגש האב לרב העיר כדי לשאול אותו אם מותר 

או "שמא" יש בזה איסור. אמר לו  ולהפעילו העסק במתכונתו
 הרב 'תאמר לי, האם אתה צם בכיפור או לא?' 

 'ודאי שאני צם, כבוד הרב'. 
'עוד שאלה אחת אשאל אותך, ואל תכעס: האם אתה נזהר לא 

 לאכול חזיר?' 
 'בוודאי שאני נזהר, הרב. אני אוכל רק כשר'. 
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ודים מעורבים, אמר לו הרב 'תקשיב טוב, מה שאתה גורם לריק
גברים ונשים, כל פעם מחדש זה כמו לאכול חזיר ביום 
הכיפורים'. כשמוע האיש את הדברים יוצאים באופן מפורש 
מפי הרב, הלך לסמינר כדי להתחזק ביהדות וחזר בתשובה, 

 וכיום הוא מרצה ב'ערכים', ושמו הרב רוני טל הי"ו.
 

 ונקדשתי בתוך בני ישראל" (כב, לב)"
ורטקוב. טשמשה מ-מסלונים נהג לנסוע אל רבי דוד רבי שמואל

משה פנייה מאחת הקהילות: ראש -פעם אחת הגיעה לרבי דוד
הקהל מתנשא על הציבור ומשום כך נגרמת מחלוקת בעיר. 

 ביקש הרבי מרבי שמואל לנסוע לשם ולהסדיר את העניין.
רבי שמואל שוחח עם ראש הקהילה והפציר בו לעזוב את 

שרה שלום בעיר. השיב האיש: "אני מרגיש שאם תפקידו כדי שי
אמות". אמר לו רבי שמואל: "והלא פעמיים  -אוותר על התפקיד 

ומקבל עליך מסירות נפש  'קריאת שמע'בכל יום אתה קורא 
 למען הקב"ה. מסור אפוא את נפשך למען השלום!"

שמע האיש לעצתו, עזב את תפקידו והשלום חזר לעיר. ומובן 
 מזה...שהאיש לא מת 

 

דש השביעי ושה עשר יום לחי"אך בחמ
באספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ה' 
שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום 

 השמיני שבתון" (כג, לט)
לנא שליט"א שבא אליו יהודי בעל תשובה אסיפר האדמו"ר מט

להתייעץ בנושא מסוים, תוך הדברים סיפר היהודי סיפור מופלא 
ה פסולה לקרב יהודי לאביו שבשמים. וכה היה על כוחה של מצוו

המעשה: סבו היה גר באחת ממדינות ארצות הברית, הוא היה 
יהודי רחוק משמירת תורה ומצוות, אבל מצווה אחת הוא קיים 

 במסירות נפש וזו מצוות סוכה, איך הוא קיים את המצווה?
היה לו צריף בחצר ביתו כל שנה כשהיה מגיע חג הסוכות, היה 

 ימים בצריף יומם ולילה. ההודי דנן מסתגר שבעהי
לפני פטירתו מן העולם השאיר צוואה אצל עורך דין ובצוואה 
הוא כתב שמי שישמור את מצוותו לגור בצריף במשך שבוע 

רש את נכסיו, הבנים והנכדים היו בטוחים יימים יומם ולילה הוא י
שהשתבשה דעתו של האב עליו בימים האחרונים, ולא היו 

ימים כל שנה באיזה צריף,  המוכנים להתחייב להסתגר שבע
ה לו פרוטה חוץ מביתו, והבית יתבפרט שידוע להם שלא הי
 הם לא היו מוכנים להתחייב. ל כןעצמו לא היה שווה הרבה, ע

רק נכד אחד אמר לעצמו מה, אף אחד לא רוצה לקיים את רצונו 
 הולהסתגר שבעשל סבא, אני מקבל על עצמי לקיים את רצונו 

ימים בצריף, הוא בא לעורך הדין והצהיר על התחייבותו לקיים 
את רצונו האחרון של הסבא, העורך דין התקשר לבנים ולנכדים 
האחרים אולי יש מהם עוד מישהו שמעוניין לקיים את הצוואה 
של הסבא, וגם לו מגיע חלק בירושה, אבל אף אחד לא נענה 

ם ישנו, לנכד שמוכן להתחייב לאתגר, כולם מחלו על חלקם א
 לקיים את רצונו של הסבא.

הנכד קיבל את הצוואה והמסמכים הנלווים אליה המורים על 
רכושו של הסבא, והתברר לנכד שהסבא השאיר הון עתק, בתים 
ונכסים וחשבונות בנקים מלאים דולרים, הנכד התעשר בין 

על כך. לילה, וכדי לא לגרום קנאה במשפחה, לא סיפר לאף אחד 
והחליט לקיים את צוואת סבו במסירות נפש, על אף שלא ידע 

 מה המשמעות של זה.
ימים בצריף, בלי לדעת  ההגיע חג הסוכות והנכד הסתגר שבע

על מה ולמה, רק כי כך הסבא רצה, במשך השבוע הזה הרהר 
רבות על ההסתגרות התמוהה הזו, עד שהגיע למסקנה שהסבא 

החליט  ל כןבזה איזה עניין דתי, עלא היה טיפש ובוודאי יש 
שלאחר השבוע הוא ילך לברר על המשמעות של הישיבה בצריף 

ימים, הוא יצא מהצריף והחל לחפש באזור איזה  הבמשך שבע
רב שיסביר לו את פשר הנושא. הוא חיפש וחיפש, עד שמצא 
רב שגר במרחק רב מאוד, הוא התקשר לרב וקבע עמו פגישה, 

לו את סיפור חייו ועל הצוואה של הסבא,  הוא נסע לרב וסיפר
ועל קבלתו להמשיך את מנהגו של הסבא, ושאלו האם ידוע לו 

 מה המשמעות של מגורים בצריף במשך שבוע?
הרב הבין שהוא מדבר על מצוות סוכה, אמנם לא חייבים להיות 
סגורים בצריף עשרים וארבע שעות במשך שבוע ימים רצוף, 

ווה הזו, הוא החל לתחקר את הבן על אבל בוודאי כוונתו למצ
הסוכה האם היא כשרה, אבל היות והוא היה רחוק מאוד 
מהיהדות הוא לא הבין על מה הרב מדבר, עד שהוא אמר לרב, 
אולי הרב יכול לבקר ולראות במו עיניו במה מדובר? הרב הסכים. 
הרב קם ונסע יחד עמו, במשך כמה שעות עד שהגיעו לביתו של 

החנה את הרכב בחניה והזמין את הרב להתלוות הסבא, הוא 
אליו, הם הלכו בחצר עד שהגיעו לצריף, הנכד אמר, כבוד הרב 
הנה הצריף שגרתי בו שבוע ימים, הרב הסתכל ולא מאמין, זה 
היה צריף פשוט מפלסטיק ומתכת, לא היה זכר לסכך, לא היה 

וסר מ ל כךזכר לסוכה, הרב נעמד המום ולא מאמין יהודי רחוק כ
את נפשו לקיים מצוות סוכה, אבל אין מצווה ואין סוכה, הוא 
הרגיש מאוד רע בשביל היהודי הרחוק שרוצה בכל מאודו לקיים 

 את רצונו של הסבא, אבל זה לא זה.
חודו של יהרב התיישב והחל להסביר לו על קצה המזלג את י

העם היהודי, על מעמד הר סיני, ועל קבלת התורה, ועל כך שעל 
לנו לקיים את רצון ה' כמו שכתוב בתורה הקדושה, והסוכה הזו כו

 עליו לשפץ אותה. ".בערך"רק  ,היא לא בדיוק מה שה' ציווה
הנכד החל לשאול שאלות למה זה לא טוב, ואיפה זה כתוב, אני 

 רוצה לראות.
אולי תצטרף לשיעורי תורה  ?אז הרב אמר לו אתה יודע מה

ואז תבין הכל. הוא הסכים  ותתחיל ללמוד את התורה הקדושה
בלב שלם, אחרי הכל הוא רצה להבין בשביל מה הוא סובל שבוע 

ה כוונתו של הסבא, ומה יתימים לגור באיזה צריף, ומה הי
המשמעות של כל הנושא. הוא החל לבוא לשיעורי תורה והחל 
להתקרב אט אט, עד שבמשך הזמן הוא חזר בתשובה שלמה 

לתפארת הכל בזכות קיום מצווה נישא והקים משפחה יהודית 
 פסולה לכל הדעות אבל במסירות נפש...

ללמדך כמה גדול כוחה של מצווה... אפילו פסולה למהדרין... 
 לחולל מהפך בלבו של יהודי להתקרב לאבא שבשמים...
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  ,)א"לפי אפיק ת( 20:52 :רבינו תם 20:11: צאת השבת 19:07: הדלקת הנר
  ).יחזקאל מד(והכהנים הלוים : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""אמוראמור""פרשת פרשת  
  .]כח, כב[ "אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"

               . אדם של לאופיו התקרבות תחילת משום בה שיש, הבהמה של בחינה אותה תופס זה מושג: ולומר להעז נוכל
 של קיומו לצורך עצמית הקרבה. הבהמה חיי את המפעיל העז המניע הן הן - עצמה לצורכי ודאגה עצמית אהבה, אנוכיות

                           ; בוולד טיפול ובשעת לידה בשעת הבהמה של םהא ברחמי המתגלות הן - לשלומו מתמסרת ודאגה, הזולת
              ,לרעהו איש האדם בני כל ואהבת, האדם אהבת את המאפיינת, עצמית שיכחה לאותה ההתרוממות תחילת הן והן

 ).הירש ר"רש (האדם של אופייו שבאצילות האלוקי הקו היא
, א"שליט קניבסקי ישעיה אברהם מרבי ששמע נפלא סיפור, א"שליט פרידמן דוד שמואל רבי המחבר הביא', ועושה מצווה 'בספר
 ונאמן משמשו והיה, זקנתו לעת הסטייפלר זקנו אצל ישעיה אברהם רבי היה רגיל: המעשהו וזה. ל"זצ הסטייפלר מרן של נכדו
              , החלשים מכוחותיו למעלה והדבר, ובלילה ביום עליו ועומדים, ברציפות לזקנו להגיע מרבים שהאנשים הנכד כשראה. ביתו
, לחדרו הנכנסים זרם הפסיק שלפתע הבחין הסטייפלר .הדבקים בין רווח ולתת, מעט לפוש זקנו שיוכל כדי הדלת את נועל היה
 הממתינים כל שיוכלו כדי, אותה ופתח הדלת אל ובעצמו בכבודו ניגש, לאלתר ממקומו קם. הדלת את נעל דהוא מאן כי והבין

  . בכך הבחין שזקנו מבלי, הדלת את שוב ונעל הנכד הלך, בלימודו כששקע. להיכנס
 את ונעל הנכד הלך ושוב, הבאים העם ריבוי מחמת, גדול היה הדוחק. לפתחה והלך קם, נעולה שוב שהדלת הסטייפלר כשהבחין
  .ופותח חוזר והסבא סוגר הנכד, פעמים כמה הדבר חזר וכך. הדלת

 את ולהכניס לפתוח מתאמץ שהוא על הנכד בתמיהת והרגיש, הדלת לנעילת האחראי הוא נכדו כי ע"זי הסטייפלר משהבחין
   ...'!?חי אני זכות באיזו יודע אתה מהיכן וכי': לנכדו ואמר נענה, הגדולה חולשתו אף על הציבור
 האנשים את מקבל שהנני בזכות דווקא שמא, הא לך מנא, כוחי על חס הינך כי, מלבוא הציבור את למנוע רוצה אתה, דהיינו
  !חי אני זה בזכות שמא, חסד עמהם ועושה

, זקנותו לעת, וקדושו ישראל גאון ידי על נאמרו אלו דברים. מאוד ונתרגשתי רעדה אחזתני, המחבר מסיים, זה מעשה כששמעתי
                 , לאלפים תורה ובהרבצת, נפלאה השם בעבודת, למצוות נפש במסירות, תורה של בעמלה השנים כל עליו שעברו לאחר
  . ..אלי הבאים  קהל עם עושה שאני לחסד הודות הכל שמא, חי אני זכות באיזו יודע מי ואומר מתיירא היה הכי ואפילו
           , הימים באחד שחרית בתפילת: ל"זצ אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון מרן של מתלמידיו אחד סיפרבאותו עניין ועוד 
 ראשון לבוא נהג ז"הגרש שכן ,ומוזר חריג היה הדבר. לביתו לחזור ובכוונתו ץ"הש חזרת לפני התפילין את חולץ רבינו את ראיתי
 יסורים סבל זלמן שלמה שרבי התברר ואכן .טוב לא מאוד מרגיש שכנראה מכך הסקתי. אחרון כמעט ולצאת הכנסת לבית

 לשאול יהודי אליו ניגש הדרך באמצע והנה, אליו התלויתי. התפילה לסיום עד להשאר יכל לא הכאבים גודל ומחמת, נוראים
  . אחר למועד השאלה את ידחה ואולי בטוב חש אינו שהרב אדם לאותו ואמרתי הקדמתי, הרב של למצבו שחרדתי אני. שאלה
 לשאלה פנים ובהארת רוח-באורך הקשיב מתייסר ובעודו"! כעת שישאל שאלה לו יש אם: "וקבע אותי היסה זלמן שלמה רבי אך

                 , פסיעותיי ששומעת טוענת מתחתי שגרה האשה אבל, לנקותם לי קשה כי דירתי מרצפת השטיחים את הסרתי: "הבאה
  "?השטיחים את ולהחזיר להתחשב עלי האם
... נוספת שאלה לו שיש נזכר הלה אך, ליעדם מיהרו ומלווהו הרב". השטיחים את ולהחזיר להתחשב ראוי: "ז"הגרש לו השיב

              , פנים לו האיר רבינו אך ,המלווה העיד', מתפקע 'שאני חשבתי"... ?השטחים את לנקות ממליץ הרב תכשיר באיזה"
 ששלחתי החנות לבעל ותאמר, הסמוכה פלונית לחנות תפנה", שטיחים לניקוי מיוחד חומר שיש ובסבלנות בנועם לו והסביר
  ..."ביותר הטוב היעוץ את לו שתתן מבקש ואני, אותך
                 : ואמר אלי פנה, במכאוביו מתייסר כשהוא, הליכתנו ובהמשך, רבתי פליאה שהביעו יפנ בארשת הבחין ז"שהגרש כנראה

  .)ופריו מתוק( "!לו להשיב צריך, שאלה שואל יהודי כאשר"
  .אנו מתירים להתפלל עם העבריינים ].כח, כג ["'כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם וגו"... 

) עם(רים להתפלל את אנו מתי... על דעת המקום: "שנו קטע המתחיל כךי" כל נדרי"לפני שאנו מתחילים את תפילת 
מכיוון שרשעי הגויים כפו על ישראל בכל מיני ייסורים קשים ועינויים מלאי סבל . קטע זה נתקן בימי אנוסי ספרד .")ן(העבריינים

סבל קיבלו עליהם את דתם כלפי חוץ והיו הרבה מהיהודים שמרוב , לעבור על דת התורה והכריחום לקבל עליהם את דת הגויים
  .אבל בסתר שמרו הם עדיין על מסורת ישראל, בלבד ולמראית עין

כיפורים שמו נפשם בכפם ובאו כולם והתאספו במרתפי סתר כדי יום העד שבליל , וכך עשו רבים ולא גילו אחד לחברו על מעשיו
ם יעל אותם עבריינ .היותם נראים כעבריינים כל השנהטוב ולבקש על עצמם רחמים מלפני המקום על - לקבל עליהם קדושת יום
  ."אנו מתירין להתפלל עם העבריינים: "מאותו הזמן נתקן לומר

מפני שגם היום מגיעים ביום כיפור אנשים להתפלל על אף " כל נדרי"נוסח זה נשאר עומד בעינו וגם היום אנו אומרים אותו לפני 
 שאנו מתירים להתפלל עם העבריינים היו אלה העבריינים המגיעים ביום כיפור ולולא ההיתר, שהם במשך כל השנה עבריינים

ועכשיו שמתירים להם לעבריינים להתפלל הרי שתפילותיהם עולות כאחד עם , הכנסת מפריעים לתפילותיהם של הצדיקים- לבית
  .תפילות הצדיקים ושוב נעשים הם גם כן צדיקים

ולפעמים לא התעכב , בשדות וביערות, ס נדד בערים ובכפרים'רבי לייב שרה :הבאסיפור מובא ה" שבעים פנים לתורה"בספר 
  . על פי כן לא קרה לו אף פעם שיתפלל בלא מנין של עשרה ואף– בימות החול אף יום שלם במקום אחד

ן לו מנין של ה מזמ"היה הקב, כיוון שהגיע זמן תפילה, ואפילו במקום רחוק מן הישוב, בשדה, ביער, בכפר, בכל מקום שהיה
  .יהודים כשרים והוא היה מתפלל עימהם בציבור

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גאוןרבנו הגונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



                  , עד שהיה משכים ויוצא לדרך קודם עלות השחר, יתברך את מנינו בכל מקום' רבי לייב היה בטוח כל כך שיזמן לו ה
                  . יבורוהיה הולך לו למקום רחוק מישוב מתוך ביטחון גמור שיתפלל את תפילתו בצ, כיס הטלית והתפילין תחת בית שחיו

                  כדי שיוכל להתפלל ,  בעוד מועד לאיזו עירארק בערב יום הכיפורים לא היה רבי לייב סומך על הנס והיה זהיר תמיד לבו
  .אלא גם בבית תפילה קבוע במקום קדוש, לא רק בציבור" יום הקדוש"ב

מן השמיים עיכבוהו באיזה . פילה ארעיס להתפלל ביום הכיפורים בכפר ובבית ת'ואולם פעם אחת בימי חייו אירע לו לרבי לייב שרה
                , פעם אחת בערב יום הכיפורים בהיותו בדרך :ומעשה שהיה כך היה .של יהודי מומר ולהחזירו למוטבכדי לתקן נשמתו , כפר נידח

התחוללה פתאום סערה , ס להישאר ביום הקדוש ולשבות שם את שבת שבתון שלו'אשר בתוכה חשב רבי לייב שרה, לא רחוק מעיר
ובקושי גדול עלה לו לרבי לייב לבוא אחר חצות היום לכפר אחד והחליט , שקילקלו את כל הדרך, נוראה ואחריה גשמים שוטפים

שמונה מן הכפר ושניים מן היער הסמוך הבאים תמיד אל , כשנודע לו שמתאסף מנין של יהודים בכפר .כפר זה ליום הכיפוריםבלהישאר 
מיהר לבוא ראשון לבית , אכל את הסעודה מפסקת, הלך לטבול בנהר .כין את עצמו ליום הקדושנתמלא שמחה והתחיל לה, יןיהמנ

                  , התעטף בטליתו והתחיל לומר מתוך כוונה עצומה את התפילות והתחנונים, "קיטל"לבש את ה, התפילה הארעי של יהודי הכפר
  ".כל נדרי"שהיה נוהג תמיד לאומרם לפני 

          – "כל נדרי"וכבר הגיע הזמן לומר , רבי לייב גמר את תפילותיו ותחנוניו.  עוד מעט ושקעה החמה.בנתיים התאספו כל יהודי הכפר
  .מחכים לשני היהודים הגרים ביער והם לא באו. יחד עם רבי לייב ישנם רק תשעה יהודים ואחד חסר! ואין מנין
  ... יכולים לבוא אל המנייןואינם, ששניהם נאסרו לרגל עלילה שהעלילו עליהם שכניהם הנוצרים, נודע הדבר

ענו כולם מתוך צער  – ."אין כאן שום יהודי מלבדנו" .ס'שאל רבי לייב שרה – "?אולי אפשר למצוא עוד יהודי אחד בקירבת הכפר הזה"
  .שאל שוב רבי לייב – "?אפשר נמצא בכפר איזה יהודי מומר" .ואנחת כאב

                   – !"אבל דלתי התשובה אינן ננעלות גם בפני יהודי מומר" .וך תמיהההתפלאו כולם ונעצו עיניהם ברבי לייב מת – ..."?מומר"
ואם יש כאן בכפר ... יכולים למצוא ניצוץ אחד של אש, אמר אחד מאבותי הקדושים, גם כשמחטטים באפר" –החזיר להם רבי לייב

  ..."וא להשלים את המנייןשיב, הריני מוכן ומזומן ללכת אליו ולבקש וגם לנסות להשפיע עליו, יהודי אחד שהמיר את דתו
  ..."אדון הכפר, שלנו' פריץ'והוא ה" – לחישהבענה אחד  – ",יש כאן יהודי מומר"
עוד לפני ארבעים שנה התאהבה בו בתו יחידתו של . מומר זה כבר שקוע בחטאיו עד צוואר "–הוסיפו אחרים מתוך רעדה  – "אבל"

, זמן רב נלחם עם יצרו. יהיה הוא יורשו היחידי,  ימיר את דתו וישא את בתווהלה הבטיח לו כי אם, אחד מן האצילים, הפריץ הקודם
 ."הוא המיר את דתו ונשא את בת הפריץ לאישה כדת הנוצרים. אבל העושר הרב של הפריץ האציל שבה את ליבו והוא לא עמד בניסיון

 מתה עליו לפני שנים אחדות והוא אשתו כבר" – ענו היהודים – ",לא" . שאל רבי לייב"?האם ילדה לו האישה הנוכרית בנים או בנות"
שהוא בנוי בגובה הכפר ורבי לייב הסיר , יהודי הכפר הראו לו את ארמון הפריץ .שאל רבי לייב במהירות – "?איה ארמונו" ."לך עריריוה

  .מצנפתו ואבנטו הלבנים ומיהר לרוץ ביו חלוקי אבן וחצץ עד שהגיע אל הארמון, מעליו את טליתו
שעה קלה עמדו  .יהודי מומר, ומבלי לחכות לתשובה פתח את הדלת ונפגש פנים בפנים עם אדון הכפר, דלת חדרו של הפריץהרב על דפק 

 .בנם של קדושים, והשני יהודי צדיק, שבגד בעמו ובאלוקיו, עריץ- אחד פריץ. שני אנשים שתהום עמוקה הפרידה ביניהם, זה מול זה
שחוק ריחפה על -בתרציניות אך  – ושל היהודי, פניו של הפריץ היו זועפות. יש לתוך עיני חברו מחרישיםשעה קלה היו שניהם מציצים א

הוא חשב לקרוא . מתחילה ניצנצה במוחו של הפריץ מחשבת זדון כלפי יהודי זה שהתפרץ לתוך ביתו וחדרו בלי נטילת רשות .שפתיו
  .אולם פניו המרשימות של רבי לייב ריככו מעט את ליבו של הפריץ, ביתולאחד ממשרתיו ולצוות עליו שיקח את היהודי וישליכו מ

אשר רבים מן הפריצים היו מתייחסים , זכיתי להכיר את רבי ישראל בעל שם טוב. ס'שמי לייב שרה" :פנה רבי לייב אל הפריץ ואמר לו
ל יהודי צריך להתפלל תפילה קצרה שהתפלל דוד כ': ואנוכי שמעתי פעם אחת מפיו הקדוש מה שאמר לי. אליו ביראת הכבוד והרוממות

לא יהיו נחשבים אצלי לאלוהים ושתאוות הממון לא תעביר אותי על ) כספים(הצילני שדמים , כלומר', הצילני מדמים אלוקים': המלך
  .דתי ועל אמונתי באלוקים חיים

             . פריצים נתן עיניו בה וחפץ לקחתה לאישהתואר ואחד מבני ה-היא הייתה יפת. הייתה יהודיה קדושה וטהורה, שרה, אימי"
, הלכה ונישאה ליהודי זקן אחד, אבל היא קידשה שם ישראל וכדי להינצל מציפורניו של אותו פריץ נוכרי, הוא הבטיח לה עושר וכבוד

כי אין דבר עומד  ,אבל תדע... בשביל כסף וזהב החלפת את אמונתך ויצאת לשמד. אתה לא זכית לעמוד בניסיון כזה .שהיה מלמד עני
ליהודים היושבים הכפר שלך חסר  .היום ערב יום הכיפורים ועוד מעט והשמש יבוא ויפנה .בפני התשובה ויש קונה עולמו בשעה אחת

  ".'העשירי יהיה קודש לה'תהיה העשירי למניין והכתוב אומר , בוא איתי יחד לבית תפילתם הארעי. אחד למניין
  ..."?איזו צרה יביא עליהם היהודי האורח המוזר הזה" –  בליבוהירהר כל אחד – ",מי יודע"

, פני רבי לייב היו עכשיו לבנים כסיד... בעל הכפר, לבית התפילה נכנסו בחיפזון רבי לייב ואחריו הפריץ .ופתאום נפתחה הדלת ברעש
שיתעטף דים והלה מסר לפריץ טלית מצויינת רבי לייב רמז לאחד מן היהו .ופני הפריץ היו כבושים בקרקע ובריסי עיניו ניתלו דמעות

את הראשון , הוציא מתוכו שני ספרי תורה, אחרי כן ניגש רבי לייב אל ארון הקודש. שהוא לקחו בידיים רועדות, גם מחזור נתנו לו, בה
על דעת המקום ועל דעת  ":רבי לייב עמד בין שניהם והתחיל בניגון המסורתי .ואת השני לידי הפריץ, מסר לאחד מזקני היהודים שבכפר

  ..."אנו מתירים להתפלל עם העבריינים – הקהל
                   .שזיעזעה את ליבות כל המתפללים וכולם געו בבכיה, אנחה גדולה ועמוקה התפרצה בסערת אונים ממעמקי לב הפריץ

                 , כולו רצוץ גו ונפש, ועמד הפריץ על רגלי, מאשמורת הבוקר עד לאחר תפילת נעילה, במשך כל הזמן של תפילת ערבית וגם למחרתו
                  , כפעם בפעם היה מוציא אנחות מקרב ליבו. לות והפיוטים מתוך כוונה מיוחדתוהתפלל כל התפי, כפוף תחת עול סבל חטאיו

, היה גועה בבכייה" על חטא"בכל ". וידוי"חוד גדלה בכייתו באמירת היבי. וקול בכייתו החריד את הלבבות, ףשהיו שוברות את כל הגו
  "...כלות הנפש"ממש למדרגת עד שהגיע 

. הכניס הפריץ את ראשו לתוך ארון הקודש ובידיו הרועדות חיבק את ספרי התורה, "שמע ישראל"כשהגיע הקהל ל, בסוף תפילת נעילה
  "...אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה: "בקול גדול שהחריד וזיעזע את כל המתפללים קרא

  !"הוא האלוקים' ה: "זדקף מלוא קומתו והתחיל לקרוא בכל כוחוה, פתאום הוציא את ראשו מתוך ארון הקודש
  ...זוהר של מעלה, הולך וחזק ופניו האירו בזוהר פלאי מיוחד, ובכל פעם היה קולו הולך וגדל

  "...אלוקים"יצתה נשמתו ב – בפעם השביעית" הוא האלוקים' ה"וכשקרא 
עכשיו הוא מאותם ". אלוקים"אשריו שיצאה נשמתו ב: " על רגליו ואמרס קם'אבל רבי לייב שרה, לתפילת ערבית שוב לא היה מניין

  ..."ומותר לצרפו למניין, הצדיקים שגם במיתתם קרויים חיים
  "...והוא רחום יכפר עוון: "ורבי לייב עבר בעצמו לפני התיבה והתחיל להתפלל תפילת ערבית
ס ' רבי לייב עצמו התעסק בטהרתו וקבורתו ומאז היה רבי לייב שרה.ועוד באותו לילה הביאו את הפריץ לקבר ישראל בעיירה הסמוכה

  ...נוהג בכל יום הכיפורים לומר קדיש לעילוי נשמתו של אותו בעל תשובה
כמה נשמות טהורות שטרם נחלצו מסבך חטאיהן עדיין נמצאות בכוך . עדיין נתונים בשבי ואין מי שיגלה אותם" עבריינים"גם , ומי יודע
  .שיבואו אליהן ויקחו אותן ויטהרו אותן" ס'רבי לייב שרה"חכות שיהיו עוד כמה ומ, טומאתן

להציל את אחינו , בדורנו אנו מצווים לקום ולעשות מעשה! ספר ממלכתיים הלכו לאבדון עד סוף ימיהם- כמה ילדים שנרשמו לבתי
  .)ברכי נפשי( א עולםבור... הרי כל ישראל ערבים זה לזה ומצד ערבות אנו מצויים להשיבם ל. הטועים

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: וי נשמותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעיל
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"ז נ 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" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  דבר העורך
 ,כג)(פרק אמור פרשת מחלק נכבד פרשת המועדים תופשת 

"אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם  כתוב:ובתחילת הענין 
אלה הם מועדי... ששת ימים תעשה מלאכה  ,מקראי קודש

 :פראיאת דברי הס מביא רש"יווביום השביעי שבת שבתון". 
ת "מה ענין שבת אצל מועדות? ללמדך שכל המחלל א

לל את השבתות, וכל ילו חימעלין עליו כא ,המועדות
 ".המקיים את המועדות מעלין עליו כאלו קיים את השבתות

בליל שבת  קידושבקשר מהותי בין המועדות לשבת,  ישנו
"תחילה למקראי קודש". כלומר, יש "מקראי אנו אומרים: 

במועדם", ועל כך  תםאֹ קודש", שעליהם נאמר "אשר תקראו
  "..."אתם אפילו שוגגים -מים דרשו חכ

קוראים אותם, אנחנו אלה שמקדשים את ישראל  עם אנחנו
 -מעין העולם הבא  -שהיא מעבר לזמן  הזמנים, ויש שבת

כל כלומר  "."מקראי קודשכל שהיא מוגדרת כשורש של 
תימשך קדושה לכל  תה,קדושהוא שמכוח  השבתעניינה של 

 ים, אומרים בקידוש:. ולכן כשחל שבת באחד המועדהזמנים
מזכירים את השבת ורק  -מקדש השבת וישראל והזמנים" "

אח"כ את הזמנים וכאמור שהשבת משפיעה מקדושתה על 
מוזכרים 'ישראל' עוד לפני  השבת אחר אך המועדים.

'הזמנים' בנוסח הקידוש וזה בא ללמדנו שהשבת תתן את 
תמלא את משימתה ויעודה רק כשישראל שפע קדושתה ו

. פועלאת הקדושה ב בעצמם יאחזוכך יימו את המועדים ויק
מעלין עליו כאילו קיים את  ,ולכן "כל המקיים את המועדות

 ".השבתות
'. שלא לעשות מלאכה בשבת' :)מצוה לב( 'חינוך'האומר 

לקבוע  שנהיה פנויים מעסקינו לכבוד היום, - משרשי מצוה
כל  המושכת שהיא חבל ,דוש העולםיבנפשותינו אמונת ח

שהעולם  ,יסודי הדת. ונזכור ביום אחד בכל שבוע ושבוע
נברא בששה ימים חלוקים ובשביעי לא נברא דבר, ובכל יום 

נים חלוקים להורות על הרצון הפשוט, שלא ינבראו עני ,ויום
 םכדעת המתפלספים הנמאסים לנו בדעתם זה שחושבי

שעם היותו ברוך הוא היה הכל. ובמנוחתנו בשביעי  ,לאמר
דושו של עולם, כי כשישבתו בני אדם כולם יכר לנו בחז

ביום אחד בשבוע וישאל כל שואל מה עילת זאת המנוחה. 
 כל ,)יא, כ שמות(..." 'כי ששת ימים עשה ה"ויהיה המענה 

  .האמיתית באמונה כך מתוך יתחזק אחד
א והדבר הכי בסיסי ביהדות הדהיינו כוונת ה'חינוך', ש

ולם ומכאן הכל מתחיל, כמו האמונה בכך שיש בורא לע
 -"שהיא חבל המושכת כל יסודי הדת"  -בלשונו  שכותב

תגרום לחיזוק אמונה זו  ,והשביתה ממלאכה ביום השביעי
 וביום ימים בששה העולם את ברא 'רבנו שהיוהפנמתה בק

 ולכן גם אנו שובתים ממלאכה. 'שבת וינפש' השביעי
תורה כולה. כאילו מקיים את כל ה ,כל השומר את השבת"

. "כאילו כפר בכל התורה כולה ,המחלל את השבת וכל
כל המשמר ". ועוד אמרו: "שקולה שבת כנגד כל המצות"

 ., מוחלין לו)ז"שעבדו ע(שבת כהלכתו, אפילו חטא כדור אנוש 
כי באחת השבתות בתה  ,ז"לסיפרה הרבנית ריבה לפידות 

נה בכתה ללא הרף, כנראה מתוך רעב שהציק לה. מיד הכי
זאת בתה המשיכה  ,אך למרות ,לה הרבנית חלב בבקבוק

תינוק כאשר הוא מתחיל לשתות לל כך לצרוח. כידוע בדר
את החלב הוא מפסיק לבכות. לבסוף התברר שהתינוקת 
רצתה לשתות את החלב ואף הייתה מוכנה בשביל זה 
להפסיק לצרוח, אך דבר אחד שכחה הרבנית: לעשות חור 

לשבת  ;הם פני הדברים כלפי השבתכך בפטמת הבקבוק... 
 , אך אם הוא סגור ונצור ,בל יתואר עצוםשפע של יש אוצר 

השבת  ואםצינור השפע, מ, אי אפשר לינוק את הקדושה
 ה!?תבשמיר , אז מדוע לא נתחזקהיא מקור הברכה

 
 
 

 ֱאמֹר - תוכן ענייני הפרשה 
 הלכות קדושת הכהנים וישראל: .א

 .)מלבד שבעה קרובים(למת  אהכהן להיטמאיסור על  .א
 איסור עשיית קרחת ושריטה, כצער על פטירת מת. .ב
 איסור גילוח פיאות הראש והזקן. .ג
איסור לכהן לשאת אשה שאינה מתאימה לקדושת  .ד

 הכהונה.
 לנהוג כבוד וקדושה בכהנים. על ישראל מצוה .ה
קדושתו המיוחדת של הכהן הגדול ביחס לטומאת  .ו

 .טו)-(כא, יובנישואין  )(ובהלויית המתהמת, 
כנס למשכן, ימלה םהפוסלים את הכהני שבגוף מומים .ז

 .כד)-(כא, טזולהקריב קרבנות. 
 .ט)-(כב, אאיסור אכילת קדשים לטמא ולזר  .ח
 טו).-(כב, יהמותרים והאסורים באכילת תרומה וקדשים  .ט
 .כה)-(כב, יזבן לה' יהמומים הפוסלים בהמות מלהקר .י
 לג).-(כב, כוה. ואיסור נותר זמן הבהמה להקדש, ולשחיט .יא

 :יהםהמועדים והחגים בימות בשנה וקרבנות מצוות .ב
 .ג)-(כג, אאזהרה על השבת  .א
 ח).-(דהקרבת הפסח ביום י"ד ניסן, וקרבנות ימי הפסח  .ב
 ספירת העומר.מצות , ורמצות הקרבת קרבן העומ .ג
חג 'הבאת שני הלחם מחיטה חדשה, בחג שבועות ( .ד

 .כא)-כג, טו() עם קרבנותיהם 'הביכורים
 מתנות עניים: פאה ולקט. -הלכות הקציר  .ה
 .כה)-(כג, כגראש השנה  -תרועה  ןיום זכרו .ו
 .לב)-(כג, כוקדושתו ומצוותיו  םתענית יום הכיפורי .ז
 .מד)-(כג, לגלולב, ומיניו, וסוכה  -דיני חג הסוכות  .ח
 .ט)-(כד, א כל יום, ולחם הפנים בשבתבסידור המנורה  .ט

 המשך הלכות התורה: .ג
 טז)-(כד, יהחטא ועונשו  -שה המגדף מע .א
 .כב)-(כד, יזדיני נזיקין של מכה אדם או בהמה  .ב
 (כד, כג).קיום מצות עונשו של המגדף  .ג

 
 

 
 

ִרים הּוא ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם" ּפֻ   כז) ,(כג ..."יֹום ַהּכִ

 עז קנה אחד עני מדובנא': 'המגידשל נפלא הנה משל 
, מעתה שכן רבה, שמחה ואשת והביאה אל ביתו. שמחה

 אף לרגע, התמהמהה לא הרכים, לילדיה יהיה לה חלב לתת
 נתנה לא, למרבה אכזבתה העז. את לחלוב כד ויצאה נטלה
 מאוד האישה הצטערה של חלב... אחת לא טיפה אף העז

תני  עייפה, העז ודאי בעלה, תצטערי, אמר לבכות. אל והחלה
 כך מספוא, אחרו תבן מעט לפניה מעט ושימי לנוח לה

  לנו מחלבה. תעניק בוודאי
ומתחרט על  בתשובה שב האדם פעמים ,הנמשלגם  הוא כך

מה  לדעת לכפרה, ומיד מבקש נפשו את מענה ואף חטאיו,
אומר:  הוא ברוך הקדוש ואילו נמחל לו. האם -במעשיו  פעל

  והחרטה... הצום בך פעלו מה מעט, ונראה המתן
 

 בס"ד

 זשע"ת איר    י"ב                       זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   309עלון מס' 

  שבת שלום

 ֱאמֹר
 ב' םוערך בינש 429 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

י בְּ " ּתִ ׁשְ ָרֵאלְוִנְקּדַ ֵני ִיׂשְ  )לב ,כב( ..."תֹוְך ּבְ
חביבין הן בני ישראל אצל אביהם שבשמים, בשל מסירות 
ליבם לקיום מצוות, גם בימים ובתקופות שבהם היה קשה 

  עד מאוד להקפיד על רצון השי"ת. 
שמעתי מעשה שהתרחש בימי השואה, באחד ממחנות 

של  המוות. היה זה בליל ראש השנה, כאשר קבוצה גדולה
התכנסה בחשאי לתפילת מעריב של יום הדין. עצם  ,יהודים

היה כרוך במסירות נפש, כיון שבכל כרגע  ,הכינוס לתפילה
רגע היו עלולים הנאצים לגלות את המתפללים, ולירות בהם 

  בו במקום. 
ההתרגשות בתפילה הרקיעה שחקים, כיון שהיהודים 

ישלחו לתאי הרגישו שקיצם קרב, וידעו שבתוך זמן קצר הם 
הגזים ויעלו על המזבח לרצון לפני ה'. רק לפני כמה 
חודשים, ישבו עדיין היהודים הללו בבתיהם, עם משפחתם 
ועתה עלה המוות בחלונם, כפשוטו. הם נשארו גלמודים 

ם, בלי רכוש או קנין, בלתי גווייתם המיוסרת במכות יוערירי
 .תמידיות

עם אמירת  ,ומה עם קידוש? ההתרגשות הגיעה לשיאה
. אם במשך כל "לדוד מזמור לה' הארץ ולמלואה"הפרק 

הרי , התפילה היתה התעוררות עצומה בקרב היהודים
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא "שבאומרם 
 , גברה תחושת ההתעוררות פי כמה וכמה. "מלך הכבוד

בתום התפילה, נעמד לפתע אחד הרבנים שהיה במקום, 
? הנאספים היו "ומה עם קידוש"ים, ואמר: ופנה אל המתפלל

בטוחים שהרב ההוא יצא מדעתו, הרי לעשות קידוש במקום 
זה, היה נחשב בעיניהם כמו לעלות לירח... מה להם 
ולקידוש? האם אפשר לעשות כאן? וכי יש במקום הזה יין? 
אבל הרב עמד איתן בדעתו, ולמשמע הדברים שאמר בעת 

  . ותיהםליבב גברה ההתרגשותההיא, 
עמוק -את כוחות הנפש הטמונים עמוק כאןאפשר לראות 

בליבו של כל יהודי, עד שגם בהיותו בגיא צלמוות אינו 
מאבד את צלם האלוקים שבו, ולא עוד אלא שהוא הולך 
ומתעלה. נכון שאין ברשותנו יין, אמר הרב, אבל עדיין יש 
באפשרותנו לעשות קידוש. הוא הצביע על הדמעות שזלגו 

עיניו, ואמר: הנני מציע לעשות קידוש על הדמעות שלנו... מ
אני אשפוך את דמעותיי לתוך הכוס, ואחר כך נעביר אותה 
מאחד לאחד, וכולנו נשפוך את דמעותינו אל תוך הכוס, עד 

 .שתתמלא על גדותיה. עין במקום יין, המליץ הרב
לא עברו דקות ספורות והכוס אכן התמלאה בדמעותיהם 

ם, הכוס הוחזרה אל הרב, שלקחה בידו הימנית, של הנאספי
 ... והחל לומר 'קידוש'

ומה היה הנוסח שהתנגן בפיו? הוא החל לנגן את הניגון של 
תפילת נעילה: "יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים 
דמעותינו בנאדך להיות, ותצילנו מכל גזרות אכזריות, כי לך 

 . "לבד עינינו תלויות
מכן פרצו הנאצים למקום, ושלחו למשרפות  זמן קצר לאחר

  כמעט את כל מי שהיה שם, השם יקום דמם. 
 אפופתעל ההרגשה  ,השרידים שנותרו, סיפרו לאחר מכן

 ההוד שליוותה אותם בעת עריכת ה'קידוש'. 
ריו של יוכך אמרו: ידענו שאנחנו העם הנבחר. בניו יק

שכזה, הקב"ה, ידענו שאם אנחנו מסוגלים לעשות קידוש 
אות ברור הוא שאנחנו האומה המרוממת ביותר בעולם, 

 .עולם-המרוממת מכל לשון, ושהתקדשנו בקדושתו של בורא
 ]ברכי נפשי[  

 

ְבַעת ָיִמים " ְוָהָיה ׁשִ ֵלד י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ
ַחת ִאּמוֹ    )כב, כז(" ...ּתַ

מוה. לתחיית המתים מן התורה". ות במדרש: "מכאן כתוב
אסאד: האדם הוא נזר  (מורנו הרב רבי יהודה זצ"ל) באר המהר"י

הבריאה. והנה למרבה הפלא, בעת שהוא נולד, אין בכוחו 
לדאוג לעצמו. הוא נזקק לאחרים שיאכילו אותו ויטפלו בו 
במשך כמה שנים עד שיעמוד על רגליו. וכשמגיע לימי 

השור,  לעזרה ולסיעוד. לעומת זאת שוב זקוק הוא -הזקנה 
הכשב או העז, שבוע לאחר לידתם הם כבר עצמאיים, 

 ומשום כך "ביום השמיני והלאה ירצה לקרבן". 
רחך שישנו ונזר הבריאה? על כ הוא האדם הרי ך,היתכן שכ

 המשך לאחר המיתה, והרי לנו תחיית המתים מן התורה. 
 

 ובעניין הזה ראוי להזכיר את המעשה הבא: 
ות מן הדרך, בא לשוחח עם בחור שעמד להתקלקל ולסט

 רבי שלום שבדרון זצ"ל. 
או הפרה"?  אתה מאושר יותר "מי :בדרוןש הרב אותו שאל
 מים ואוכלת שותה שהפרה "מפני "מדוע"? ,הבחור ענה "אני"
 ורובצת הפרה ישנה עוגות. ואוכל קפה שותה אני ואילו קש,
ואילו אני יושן במטה על מזרון. על הפרה יורד גשם  ,בבוץ

 ולי נעים בבית". 
"האם ראית פרה שהולכת לרופא כי כואב לה הגב"? "לא". 
"האם ראית פרה שהולכת לרופא להתלונן על קלקול 

"לא". "אם כן מה יעזור לך לישון על מזרון ולחיות  קיבה"?
בבית חם ונעים בחורף, או לאכול מאכלים משובחים"?! 

שלום.  התחיל הבחור לבכות. "מדוע הנך בוכה"? שאל רבי
 ענה הבחור: "אני בוכה על כך שאינני בהמה"... 

                  אמר לו רבי שלום: "תנוח דעתך, אתה באמת בהמה"... 
 ']ומתוק האור['

 
 
ים " ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ַעד ִמּמָ

 ? באיך מזהים גברא רא – )טז ,כג( ..."יֹום
 זצ"ל,מאוסטרובצה  מסופר על הרה"ק רבי מאיר יחיאל

 זצ"ל. שנפגש פעם עם הגה"ק רבי חיים עוזר רבה של וילנא
שיאמר דברי תורה,  מאיר יחיאל ביקש רבי חיים עוזר מרבי

 ניסה בתחילה להתחמק, אך ,ענוותנותו אך הצדיק מחמת
 ואמר דבר חידוש.  ניאות ,בו רבי חיים עוזר כשהפציר

כבוד  התפעל מאד מהחידוש וקרא "הרי חיים עוזר רבי
 תורתו הוא גברא רבא אמיתי". 

, החזיר לו הרבי בענוה, "עוד לא די בזה להיקרא גברא רבא"
 שאל בתמהון רבי חיים עוזר. "? אלא במה כן"
, מאיר יחיאל רבי , השיב"שמקילים את הסבל מישראל בזה"
 (מכות כב)בגמרא רבותינו  וראיה לכך המשיך, מדברי"

בפני ספר  שם כמה טיפשים שאר אנשים שקמים שאמרו
רבא, שאילו בספר תורה  תורה ולא קמים בפני גברא

ותשע, הרי  ובאו רבנן ואמרו שלשים ,ארבעים יכנו כתוב
 ממה שכתוב בתורה.  שיש להם כח להפחית

 הרי אותו הדבר אפשר ללמוד מספירת ולכאורה תמוה,
וחכמינו  ,חמישים יום" והעומר, שבתורה נאמר "תספר

הקילו  ארבעים ותשעה. אלא שבספירה לא העמידו רק על
הרי חכמים הקלו על  ,במלקות על סבלם של ישראל, אבל

שאמרה תורה,  מישראל שיקבל מכה אחת פחות ממה איש
 "...גברא רבא מביאים ראיה ממלקות ולכן כשרוצים לזהות

 מרגש פורסי -למות על קידוש ה' 



 

 

ל ַזְרעֲ " ר ִיְקַרב ִמּכָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ר ּכָ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ ֶכם ֶאל ַהּקֳ
ָרֵאל  יׁשּו ְבֵני ִיׂשְ ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה לה' ַיְקּדִ

ָפַני ֲאִני  ֶפׁש ַהִהוא ִמּלְ  )כב, ג( " ה'ַהּנֶ
יכול מצד זה לצד זה יכרת ממקומו  -: "ונכרתה וגו' רש"יובב

 ת"ל אני ה' בכל מקום אני".  ,ויתיישב במקום אחר
 

שהיה חוכר  ,א שאירע פעם ליהודי אחדשמעתי מעשה נור
ל אצל פריץ במדינת גליציה, והלך אצל בית הפריץ בחו

על חשבונות החכירה, וסוף  איתוכדי לעבור  ,פסח ועדהמ
הגיעו  דבר, אחר זמן ארוך שהיו טרודים בחשבונות,

למסקנה שהכל הוא על הצד היותר טוב, ישר ונכון, והוציא 
לשתות לחיים על גמר כדי  - כרשן הפריץ בקבוק יי

נזכר פתאום  ,החשבונות, ואחרי ששתה היהודי והלך לדרכו
שפסח היום ויאחזנו רעדה על שנכשל ושתה חמץ גמור 

יוסף  בי, ר'שואל ומשיב'בפסח. הלך היהודי אל הגאון בעל 
, ובקשו שיסדר לו (לבוב) ד למברג", אבתנזון זצ"לשאול נ

 הרב סדרי תשובה על חטאו הנורא. 
 רוקח לז האמצעי, ר' יהושעעהמליץ על האדמו''ר מב ,הרב

''ל, ואמר ליהודי שיסע אליו ויציע לפניו את תוגת לבו. צז
תמים, אלא איש לא לשאול כמו שאלא שהוסיף וציוה עליו 

שישאל ממנו למה נותן לו  ,כשהרב יתן לו עצה מה לעשות
 דווקא עצה זו.  

לז, עע לב, ונס'שואל ומשיב'עשה האיש כמצות הרב בעל 
 ,אחרי ששמע את סיפורו של היהודי ,יהושע ביוהאדמו''ר ר

אמר לו שימכור את עסקו ויעקור ממקומו ויקבע את דירתו 
שאל אותו  'שואל ומשיבה'בארץ ישראל. וכמצות הרב בעל 

ר, שני "דווקא עצה זו, אמר לו האדמומדוע יעץ הרב  - יהודי
: )א, כח רבהבאיכה (מדרש הח ונימוקים עמי, האחד הוא מכ

על שאכלו חמץ בפסח  ,"לכך נאמר גלתה יהודה מעוני
כדכתיב "לחם עוני", הרי שבגלות יש תיקון על עוון אכילת 

כי כל אוכל  :)שמות יב, יט(בפסוק כתוב ש שניהטעם הו .חמץ
על תיבת  (הטעם) וגו' הנגינה "...הנפש תה֞ונכרמחמצת 

ומות שכתוב ושונה בזה משאר מק, היא "גרשיים" "תה֞ונכר"
, שיש להם נגינה אחרת, ובזה יש רמז 'ונכרתה'בהם 

ב"גירוש" אפשר לצאת ידי חובת ה''ונכרתה'' הזה. ואם יש ש
אז בוודאי עדיף  ,כבר צורך לגלות ממקומו למקום אחר

. כשהלה חזר אל הגאון בעל שו''מ ץ הקודשלנסוע לאר
והציע לפניו את הדברים, הוציא חומש והתחיל לבדוק בכל 

 'אמור' שתהמקומות שכתוב בהם ונכרתה עד שמצא שבפר
"כל איש אשר  זהה: יש עוד פעם שכתוב ונכרתה ונגינתו

יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לה' 
 ".  הוא מלפני אני ה'ה הנפש ה֞ונכרת ,וטומאתו עליו

בוודאי לפני צאתך לדרך לנסוע לאר''י  ,ויאמר לו השו''מ
כדי לקבל ממנו  ,תפקוד עוד פעם את בית האדמו''ר מבעלז

שגם בו  ,ברכת פרידה, ואז תשאל ממנו מה עם המקרא הזה
 .  "ה֞ונכרת"נמצאת נגינת גרשיים על תיבת 

ת שאלתו לבעלז ושאל א נוספתוכך הוה, היהודי נסע פעם 
''ל ויאמר צויען האדמו''ר מבעלז ז .שו''מההרב בעל  מצותכ
שיעיין שם ברש''י מה שכתב, ששם מסיים בו הכתוב אני  ,לו

יכול מצד זה לצד זה  -" ונכרתה"ה' וכתב על זה רש''י וז''ל: 
ל אני ה' בכל מקום "יכרת ממקומו ויתיישב במקום אחר ת

לכאורה תמוה שזה הוא . ו)והוא מתורת כהנים( .עכ''ל ,אני"
, ולמה 'ונכרתה'המקום היחידי שבתורה שהוסיף כן על 

לצד זה יכרת זה  שנפרשנו 'מצד בשאר מקומות לא חש
ודווקא כאן האריך הכתוב  ,ממקומו וישב במקום אחר'

 כזו.   (מסכנה) בדבריו כדי להוציא מלבנו הוה אמינא
ום היא גרשיים והיה מק "ונכרתה"אלא שכאן הנגינה על 

לטעות ולחשוב שדי בזה שיכרת ממקומו וישב במקום אחר, 
מלפני אני ה' בכל מקום אני. נמצא שרק  לכן האריך לומר
ששם הנגינה היא גרשיים ולא אמר  - ב'ונכרתה' דחמץ

יש איפוא מקום לדייק שיכול לצאת ידי  ','מלפני אני ה
 ]וצר אפריםא[                            חובתו בגירוש בלבד.       

ִרי ֵעץ ָהָדר"  ? שלם או חסר  )מ, כג( "...ּפְ
פרי עץ הדר, חייב להיות שלם. האתרוג היפה,  - האתרוג
אינו שווה מאומה אם איננו שלם.  - ביותר והיפההגדול 

 צריך גם הוא להיות שלם...  -והיהודי, כמו האתרוג 
על חשיבות שלמותו של האתרוג אין צורך להכביר מילים, 

הארץ כפרי  -ובכל זאת לפנינו ספור קצר בענין זה: היה עם 
קש מראש הישיבה לבחור יאחד שהתעשר, הלך לישיבה, וב

עבורו בחור מעולה, משכמו ומעלה, פאר הישיבה והדרה, 
הצביע ראש הישיבה על בחור אחד. ו ,חתן עבור בתו

מיודענו שוחח עמו מספר דקות והוא נשא חן וחסד לפניו. 
ה כמנהג גבירים של פעם, והכפרי זכה למלוא ערכו חתונ

על החתן המוצלח שרכש. ראה כפרי אחר  ,חפנים של כבוד
את הכבוד, וקצת התקנא. הלך לעיר, הביא גם הוא חתן 
מבחירי ומפארי הישיבה, זכה גם הוא לכבוד, והכל היה טוב. 

פר לחותנו הכפרי יערב סוכות הגיע, והחתן הראשון ס
שלו קונה כל שנה כמה אתרוגים  העשיר, שראש הישיבה

וקנה ממנו אתרוג. אל " ,קש החתןיב, "לך אליו"מהודרים. 
תחסוך בכסף! זו מצוה של פעם בשנה, ואנו מצווים להדר 

! הלך הכפרי לעיר לקנות את האתרוג המהודר מראש "בה
עשה הכפרי חשבון, שבמקום להוציא שני זוז  ,בדרך. הישיבה

, יוציא השנה עשרה זוז. לא על אתרוג, כהרגלו בכל שנה
 נורא. מה לא עושים בשביל החתן ובשביל הכבוד... 

הגיע הכפרי לראש הישיבה, וזה בישר לו שאין ברשותו 
אתרוג באלף זוז כמו של רבן גמליאל, אבל אתרוג שמחירו 

 שלוש מאות זוז, הוא יכול למכור לו. 
יר הכפרי, אבל החליט בכל זאת לקנות את האתרוג. והחו

דרך חזרה אל הכפר פגש את החבר, שפניו היו מועדות אל ב
פר לו הכפרי הראשון יהעיר, לקנות לחותנו אתרוג מהודר. ס

על העלות הגבוהה של האתרוג, ואז היתה לכפרי השני 
הוא ישלם מאה וחמישים זוז, יחלקו את האתרוג  - 'הברקה'

שווה בשווה, ולכל אחד יהיה חצי אתרוג מהודר עבור החתן 
 שוב וכך עשו. הח

הגיע הכפרי לביתו, קרא לחותנו והראה לו בגאווה את חצי 
אף "?! זעף הכפרי וענה: "מה עשית"האתרוג. זעק החתן: 

 !... "פעם לא תהיה מרוצה?! מאה וחמישים זוז זה עלה
אלו היית קונה בתרי "ספק החתן כפיו בצער גדול ואמר: 

. הוא היה כשר היה טוב -זוזי, אתרוג פשוט ורגיל, אבל שלם 
! "לא שווה כלום -למצוה. אבל אתרוג מהודר, שאיננו שלם 

 ין שלמות האתרוג. יעד כאן בענ
ין שלמות האדם היהודי: הסבא מקלם, רבי שמחה יובענ

זיסל זיו, היה, כידוע, תלמידו של רבי ישראל סלנטר. הוא 
היה מקדיש זמן רב ללמוד המוסר, והדבר לא נשא חן וחסד 

 ם מסוימים. בעיני אנשי
הגיעו כמה מאותם אנשים אל ישראל סלנטר, ואמרו לו: 

אלו היה רבי שמחה זיסל מקדיש את הזמן הזה ללמוד "
הגמרא, היה נעשה גדול עצום בתורה. כלום לא חבל על 

  ...?!"הזו 'גדלות'הפסד ה
 -גדול ושלם "ענה להם רבי ישראל סלנטר בצחות לשונו: 

על לחמניה קטנה ופשוטה,  -מה עדיף?! על מה יברך אדם 
בחת, שחסרה ויה ומשיאך שלמה, או על חלה גדולה טר

גם אם  -ממנה חתיכה? ודאי שמברכים על השלם! השלם 
. הסבא מקלם התקין "חסר - הוא קטן, עדיף הוא על הגדול

 גם מיותר לציין שהיה(עצמו, על ידי למוד המוסר, להיות שלם. 

 ]מתוק האור[ע"פ ו .       )ריך בזהגדול בתורה, אך לא כאן המקום להא



 

 

ם מצפון. מעולם לא ביצעו תחקיר צביקה שרון היה חילוני עִ 
מעמיק כדי לבחון את חביונות מצפונו, אך די אם נספר לכם 
מה הוא אמר על עצמו: "ובכן, אני פלורליסט, עם השקפת 

שהכל נכון, הכל מותר, איש הישר בעיניו יעשה, אבל!  - עולם
לקבל עוולות  ,לאחרים. לי קשה כאיש עם מצפון שלא יפריע

"נו", היו שואלים חבריו, "אתה אדון  שעושה אדם לחברו".
יכול להגדיר לנו מה הן העוולות שמעוררות מדי  ,צביקה שרון

וצביקה היה משיב ממרומי בטחונו  פעם את מצפונך הטהור"?
 העצמי: "ודאי, פשוט הדבר שאסור לגנוב, לשקר, לשמוח לאיד.

הנעשים בשוגג ועליהם גם קשה  ,אבל ישנם גם מעשים רעים
להבליג. כמו למשל נהג שעולה למכוניתו שתוי או עייף, ופוגע 
בילד שמשחק בשולי הכביש. אחד כזה צריך לנער אותו, 
להעניש אותו ולמרוט את נוצותיו, עד האחרונה שבהן. אם 

ו מצפון. היה לו מצפון לנסוע על רכבו עייף או שתוי, אז אין ל
זה אומנם נעשה שלא בכוונה, אך יש במעשה סרך זדון הנובע 

 מאד".-מחוסר אחריות משווע... מגיע לו עונש חמור מאד
, יועץ מס, היה נהג 45שצביקה שרון בן  ,האמת ניתנת להיאמר

זהיר באופן יוצא מן הכלל. הוא שמר על כללי הזהירות על 
והה, או חציית קו הכביש, כך שמעולם לא נתפש על מהירות גב

 ,רפורטים? לא היו ולא נבראו. רק פעם אחת בקריירה .לבן
תפש אותו שוטר בלי רשיון נהיגה. צביקה שכח את ארנקו 
בביתו, ולאחר שיחה מעמיקה עם השוטר בסיוע דמעה קטנה 
בזווית העין, קלט השוטר שמדובר בפדנט מן המעלה 

תר לציין הראשונה, שזו עבירת התנועה הראשונה שלו. למו
 השוטר ויתר לו.ש

נעל צביקה שרון  ,ביום רביעי אחד לפני כשלוש שניםוהנה, 
את משרדו מוקדם מן הרגיל. כאב שיניים טורדני לא מש ממנו, 

 10מרחק  ,שלו והוא החליט להגיע בדחיפות לרופא השיניים
בעודו נוסע לכיוון הכביש  דקות נסיעה ממשרדו של שרון.

ולחץ על  ,צת טשטש את צביקה שרוןכאב השיניים ק הראשי,
רוכב על אופניו  10דוושת הגז. מרחוק הוא הבחין בילד כבן 

סמוך למדרכה, ומפנה את ראשו מידי פעם שמאלה מתוך כוונה 
להיכנס לנתיב השמאלי בכביש המהיר. צביקה שרון האט ונתן 
לילד להכנס לנתיב השמאלי, הילד הסיט את כידון אופניו 

קרה הנורא מכל. גלגל האופניים הקדמי שמאלה, אך כאן 
החליק על שלולית שמן והנער איבד שיווי משקלו והוטח 
ארצה. צביקה שרון לא הספיק לבלום ומכוניתו פגעה בילד 
 ,בעוצמה. חריקת הבלמים לא הועילה. צביקה ההמום והמבוהל

ירד מן הרכב וגילה את הילד עמרם טוניק טובל בתוך שלולית 
 ות הגיע אמבולנס, וחצי דקה אחריו ניידת.דם. תוך שתי דק

חקירת המשטרה היתה קשוחה. רשיונו של הנהג הוותיק נטול 
יום, עד למשפטו  30-נשלל ע"י קצין משטרה בכיר ל ,העבירות

אבל לא משלילת הרשיון,  ,הצפוי. צביקה היה שבור לחלוטין
 אלא מהפגיעה האיומה בילד תמים על אופניו.

הסתגרות בבית מבלי יכולת לקום מן  אחרי שלושה ימים של
המיטה, איתר מר שרון את בית החולים ושמע כי הילד עדיין 
 'מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ. עמרם טוניק, תלמיד כיתה ה

 שלושה מזה הכרה מחוסר היה ,"יהודה שערי" התורה בתלמוד
בשעה שש בערב הוא נכנס  .יציב אבל ,קשה הוגדר מצבו, ימים

האחים האחיות  - ין בבני משפחת טוניקלמחלקה והבח
וקוראים.  ומתפללים אוחזים בידיהם ספרי תהילים ,וההורים

צביקה שרון התיישב הרחק מהם על כיסא מרופד, ולא ידע מה 
הם יכעסו  ,שאם יזדהה בפניהם ,לעשות עם עצמו. הוא חשש

עליו ויבזו אותו, ונפשו לא בנויה עכשיו לבזיון הזה. הוא עצם 
הרהר "אם  ,"אני רוצח" יו ונזכר באותן שניות גורליות.את עינ

שעמרם עלול  ,היתה לי אחריות כנהג, הייתי חייב לשער בנפשי
להחליק או לאבד שיווי משקל ולשמור מרחק רב יותר כדי 
לבלום. לא משנה שלא עליתי שתוי, ולא עליתי עייף לרכב, מה 

דבר  שבסופו של - שכאב השיניים גרם לי לטשטוש ,שברור
גרם לתאונה המחרידה. אני אדם בלי מצפון, וחסר אחריות מן 
המדרגה הראשונה. היה עלי להזמין מונית ולא לנסוע עם כאב 
שיניים ולהרוס חיים של משפחה שלמה... אוי אוי אוי צביקה 

... תוך שהוא מוזיל דמעות, דבר זה נשנה שרון תתבייש לך"!
ק, כבר הספיקו שבוע ימים. אחיו הקטנים של עמרם טוני

להכיר את מר שרון שעדיין לא הזדהה כנהג הפוגע. הם הביאו 
זה מבריא  ,תהילים לומרלו ספר תהילים ואמרו לו: "כדאי לך 

הוא שלף את כיפתו  את החולים, וגם את החולה שלך...".
המקומטת מן הכיס והחל למלמל פסוקים שלא הכיר. בזווית 

, בידיים סידור אוחזת ,טוניק מלכה' עינו הוא קלט את גב
 .דמע שטופי היו פניה, ומתפללת המחלקה דלת מול עומדת

הוא ניגש  ,ליבו של שרון נשבר בקרבו, וכשהיא פנתה להתיישב
הנהג שפגע  אני, שרון צביקה שמי, טוניק '"ערב טוב גב אליה.

בבנך עמרם שיהיה בריא. אני ממש שבור, ואינני יודע כיצד 
לכם. אתם בוודאי כועסים עלי...  לתקן את העוול שגרמתי

סליחה. אבל אני מבקש ממך, כל מה שתרצו אתן לכם. כל מה 
שחסר לכם אשלים לכם. אני יודע שהדבר הכי חסר זה שעמרם 

אבל זה לא בידי. אנא, אמרי לי מה אוכל לתת לכם  ,יהיה בריא
 ואמרה השבור באיש הביטה טוניק 'גב ולהשקיט את מצפוני"?

 כלל עליך כועסים לא אנחנו, שרון מר חלילה" ש:בגדלות נפ לו
 להתפלל חייבים אנו... השם רצון וזה נפצע שלנו עמרם. וכלל

 כל !בלבנו אין - עליך הקפדה או כעס אך, שיבריא הכל ולעשות
נו אין שאלות ולא ול, עושה הוא לטובה ה"הקב שעושה

 טרוניות. קשה לנו, זה נכון, אבל אמונתנו חזקה מתמיד...".
 לעשות יכול אני מה" שרון צביקה התחנן"! טוניק '"אבל גב
"אתה יכול  ..."עמרם למען לעשות יכול אני מה, למענכם

 שבת שמור אנא. שבת מחר" טוניק 'לחשה גב ,לעשות למענו"
כה, אולי הקב"ה יתמלא מל בן עמרם של רפואתו למען אחת

קה שרון צבי ,ואכן רחמים עליך, עליו ועלינו, והוא יבריא...".
שמר שבת. לא נסע ברכב, לא הדליק אש, לא עישן. הוא הלך 

 ואמרבליל שבת לבית הכנסת וכל יום השבת ישב על המרפסת 
צלצול טלפון. על הקו נחשון טוניק  ,תהילים. במוצאי שבת

 ,אביו של עמרם: "צביקה שבוע טוב, אני שמח לבשר לך
ידי תראה שבמהלך השבת עמרם שלנו חזר להכרה... הו הו, יד
עיניו של  כמה השבת שלך חשובה וקדושה לבורא עולם".

נתמלאו דמעות של אושר. "נחשון ידידי, אני  ,צביקה שרון
נורא שמח שעמרם חזר להכרה, אבל אני, אני צביקה שרון גם 

-לפני מספר שבועות חגג עמרם טוניק בר.. חזרתי להכרה".
עלה לין, ומצווה. צביקה שרון מימן את רכישת הטלית והתפי

, וקרא את עלייתו עם כל דקדוקי הטעמים. והכל בזכות לתורה
 ]העתונאי - [קובי לוי                     .תאונת השבתת - תאונה אחת
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 "חבר טוב" - אמורפרשת 

שנים עשר אלף זוגים " גמרא (יבמות סב:)ב מובאכך 
תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולן 
מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה 
העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום 

בי יוסי ורבי שמעון ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יהודה ור
ורבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו תורה אותה שעה. 

והנה, לא נתבאר  תנא, כולן מתו מפסח ועד עצרת".
בגמרא מה פירוש הדברים "שלא נהגו כבוד זה לזה", 
באיזה עניין ובאיזה דבר הם לא נהגו כבוד זה לזה והאיך 
זה בא לידי ביטוי. ואכן, במדרש רבה (קהלת יא, ו) 

דברים נתבארו יותר. אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו ה
תה עיניהם יהראשונים לא מתו אלא מפני שהי"החדשים 

. מיד עמדו ומילאו "צרה בתורה זה לזה, אתם לא תהיו כן
כל ארץ ישראל תורה. והנה מבואר שלא בסתם דברים של 
מה בכך לא נהגו כבוד זה בזה, אלא שלא נהגו כבוד זה 

למה באמת לא החשיבו את התורה של בזה בתורה. אבל 
השני כדי לכבדו? התשובה לכך, כיוון שלא כיבדו האחד 
את השני גם בעניינים אחרים ולא עזרו האחד לשני, ולא 
הקילו על סבלם של חבריהם וכו' וכו' ולכן עיניהם היתה 
צרה בתורה של השני. כלומר, שהעונש של תלמידי רבי 

לימוד התורה שלו עקיבא היה על שכל אחד הרגיש ב
שהוא "הגדול" והוא "הלמדן" והוא "בעל הדעה" וכו' 
ו"מקנאת סופרים" נהפך להיות אצלם ל"קנאת שונאים"! 
אבל נשאל את עצמנו בתמיהה וכי בשביל עוון כזה מגיע 
להם עונש מיתה? אלא מה? כנראה שמי שמסוגל לרמוס 
ולהשפיל את כבוד חברו על חשבון התורה הרי שדבר זה 

אה במידה רבה על עומק השחתת המידות ובשביל זה מר
היה עדיף וכדאי לקדוש ברוך הוא להשאיר את כל 
העולם כולו שומם! בלי תורה ובלי ישיבות ובלי רבנים 
ובלי שום דבר! ולמה? משום שתורה כזאת שבאה על 

זו חשבון פגיעה בחבר הקדוש ברוך הוא לא רוצה! 
וקא בתקופה זו הסיבה שנפטרו תלמידי רבי עקיבא דו

שהיא הכנה למתן תורה שהרי אי אפשר לזכות לתורה 
ללא דיבוק חברים. ובאמת רבם הגדול הוא שטבע את 

זה כלל גדול בתורה.  -"ואהבת לרעך כמוך"האימרה 
הרי מספיק היה לומר זה כלל גדול   ,ונשאלת השאלה

ממילא נבין שכלל גדול זה הוא בתורה? בספר "ארשת 
י התנא רבי עקיבא רמז לנו במתק שפתינו" הסביר כ

לשונו על דבר גדול ועמוק. עניין זה יש ללמוד גם כן ממה 
 אהב"השאמרו בעלי הרמז בפסוק "ואהבת לרעך כמוך". 

. ומכיוון שאתה אוהב את שלוש עשרהזה בגמטריה 
חבריך אם כן גם הוא יאהב אותך וכמו שכתוב (משלי כז, 

לאדם", ונמצא שיש יט) "כמים הפנים לפנים כן לב האדם 
כאן שתי  פעמים אהב"ה שזה בגימטריה כ"ו כמנין שם 

נו למדים מזה כי אם אהוי' כלומר מידת הרחמים. נמצ
אין לאדם אהבת חברים אזי מתעוררת עליו מידת הדין. 
דבר זה יש ללמוד מגמרא מפורשת (ברכות סג :) "אמר 
רבי יוסי ברבי חנינא מהו שכתוב "חרב אל הבדים 

", חרב על שונאיהם (בלשון סגי נהור) של תלמידי ונואלו
חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה". הרי מבואר 
שאפילו תלמיד חכם שעוסק לבד בתורה בלי דיבוק 

על כן נתעוררה על חברים מעורר על עצמו את מידת הדין. 
מידת הדין מחמת שלא היתה אהבה  תלמידי רבי עקיבא

הנה במשנה  י לקבלת התורה.ביניהם שהיא קניין הכרח
) כתוב "עשה לך רב וקנה לך 1באבות (פרק א משנה 

חבר". תחילת המשנה אומרת, שיש להשקיע מאמצים 
 בעשיית רב ללימוד התורה. בהמשך היא מתבטאת באופן

 
 

. יש להשקיע אפילו "קנה לך חבר"חריף יותר ואומרת 
בהוצאת ממון כדי לזכות בחבר ללימוד, לקנות אותו 

יר מלא. הלימוד עם חבר הוא תנאי הכרחי לקניית במח
התורה. בפרק ו' באבות פרק קניין התורה, נמנים 
ארבעים ושמונה דברים, שבהם נקנית התורה. אחד מהם 
הוא "דקדוק (או לפי גרסת מחזור ויטרי "דיבוק) 
חברים". מדוע החבר חשוב כל כך ללימוד התורה? אדם 

להסתבך ואין מי הלומד לבד, עלול לשגות, לטעות ו
שיחלץ אותו ויתיר לו את הסבך. אין מי שיעמיד אותו על 
טעותו. אולם כשיש חבר, חברותא ללמוד, מתבהרים 
הדברים. איך כתב "הפלא יועץ" (ערך חברותא) "אדם 
בלא חבר כיד שמאל בלא ימין"... כיוון שלפעמים החבר 

אפילו יותר מהרב שלו! וכפי שאמרו מעורר את האדם 
(מכות י.) "הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר נו רבותי

) "איזוהי פרק ב משנה גמהם" וכו'. ועל זה אמרו באבות (
דרך טובה שידבק בה האדם?... רבי יהושע אומר: חבר 

 טוב"! 
בגמרא (ברכות סג:)מובא ש"אין התורה נקנית אלא 
בחבורה". רבינו יונה כותב, כי החבר מסייע לאדם 

ובקיום המצוות. ראשית, ללא  להתעלות בעבודת ה'
חברים, אין אפשרות לקיים חלק ניכר ממצוות התורה, 
בעיקר בכל הקשור למצוות שבין אדם לחברו. תועלתו של 
החבר חשובה, אף לצרכי העולם הזה. כל אדם זקוק 
לעצה מידי פעם, עצת ידיד אמת, שחפץ בטובתו. כמו 

יף שנאמר (משלי כז, ט) "ומתק רעהו מעצת נפש", עד
לאדם להמתיק סוד עם רעהו, להתייעץ עם חברו, מאשר 
לסמוך על עצת נפשו. החבר יאיר צדדים נוספים, יעלה 
רעיונות חדשים, יתן עצה נאמנה מתוך ידידות נפש ולא 
כדי להחניף, למצוא חן, או להשיג רווח אישי. החבר גם 
מעודד בעת צער, יסייע ככל יכולתו במקרה של חולי 

יעזור לו לשאת ברגעים קשים. כמו שאמר וצרות אחרות ו
י) "טובים השניים מן האחד, אשר יש -שלמה (קהלת ד, ט

להם שכר טוב בעמלם". מהי טובתם? כי אם יפלו, האחד 
יקים את חברו.  כל אחד ימנע את נפילת רעהו ברוחניות 
ובגשמיות ואם כבר נפל האחד יעזור לו האחר לקום, 

, גם אם שניהם יפלו להתגבר על המכשול. יתר על כן
כאחד, עדיין יש להם תקומה, שהרי כל אחד ייסמך על 

ישנם  הרבה אמנם כתפו של השני ויחדיו הם יקומו שוב. 
 ,אנשים שנדמים כחברים, שמתחזים כאוהבים לאדם

אבל ידיד אמת נבחן בעת צרה. על כן, "קנה לך חבר" 
השקע וטפח את יחסיך עם זה שכבר הוכיח את עצמו 

 כחבר.
חכמי המוסר, ברצותם להוכיח, כי ישנה טעות במינוח 

שאל ההמוני של האהבה, הביאו את הדוגמא הידועה: 
חכם פלוני אדם אחד "רואה אני שאתה אוכל הרבה 
דגים. האם אתה אוהב דגים?". השיב לו הנשאל "מאוד 
מאוד". העיר לו השואל ואמר "לא נכון הדבר אשר ענית 

את הדגים. כי אם היית לי, אתה אוהב את עצמך, לא 
דגים  אוהב אותם היית קונה לך אקווריום ובתוכם

ומאכיל אותם ומטפח אותם, זה נקרא אוהב דגים, אתה 
  פשוט אוהב את עצמך...".

פעמים רבות אדם משלה את עצמו שהוא אוהב אדם 
מסויים או דבר מה, אך בעצם זוהי אהבה עצמית, אהבתו 

, מהו המצב 'העגום' שלנו שלו לעצמו. בכדי שנבין בדיוק
שני בנושא "בין אדם לחבירו" נא האזינו לסיפור הבא: 

חברים יצאו לטייל ביערות הג'ונגל של אפריקה, והנה 
 תוך כדי טיול, הסתבכו השניים בדרכם עד שהבינו כי
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איבדו את הדרך חזרה! אך מה יעשו? כדי שלא להסתכן 
לה החליטו השניים, כי הם "יעבירו" את שינת הלי

מתחת לאחד העצים וגם ידליקו מדורת אש בכדי 
לא עברה שעה קלה  ,להרחיק את החיות הטורפות! והנה

ולפתע מבחינים השניים לחרדתם באריה גדול ואימתני 
העומד במרחק כמאתים מטר מהם! שאגותיו הזועמות 
של האריה ושיניו הגדולות והחדות הבהירו לשני 

כל תנועה מצידם החברים כי האריה כבר הבחין בהם ו
עלולה לעלות להם בחייהם! אומנם הפיתרון היחיד היה 
לברוח מיד מהמקום! אך מה לעשות והאריה בריצתו 
משיג גם את שניהם יחד?!... בעודם מטקסים עצה, 
הבחין האחד כי חברו מוציא מהתרמיל את נעלי הספורט 
ונועל אותם... "מה יעזרו לך הנעליים?" תהה החבר. 

מרת?" השיב לו חבירו, הרי כך אוכל "מה זאת או
להינצל מהאריה! "אבל האריה בין כה וכה משיג אותך 
בריצה? לא הבין חבירו. "אתה לא מבין?!" רטן בו חברו 
הטוב, בכדי להינצל אני לא צריך להשיג את האריה, 

לצערנו, זהו בדיוק גם  מספיק לי להשיג אותך!...
וחק אנו את 'הפרצוף האמיתי' שלנו, בשעת צרה או ד

העור שלנו ממהרים להציל, אבל את אחרים? את ילדי 
השכן שגדלים ללא תורה? את השכן ממול שמחכה 
"למילה" אחת טובה? את השכן למטה, שמרגיש כאילו 
הוא "אוויר שקוף"?!... את מי זה מעניין בכלל...? העיקר 
שאנחנו בתוך "החממה" שלנו והשאר שימשיכו לקפוא 

 מקור...!!
לחברות מופתית מספקים לנו רעיו של איוב.  דוגמא

סיפור ההצלחה של איוב, ימי זהרו ותפארתו, ידועים 
המה. "תם וישר וירא אלוקים וסר מרע" (איוב פרק א) 
היה האיש. "ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות ויהי 
מקנהו שבעת אלפי צאן ושלושת אלפי גמלים... ועבודה 

דול מכל בני קדם". והנה, רבה מאוד ויהי האיש ההוא ג
ביום אחד התהפך עליו הגלגל והשטן קיבל רשות לפגוע 
בכל אשר לאיוב. בניו ובנותיו נהרגים, רכושו נשדד והוא 
מוכה בשחין בכל גופו. רק שלושה אנשים מכל ידידיו 
ומרעיו נותרו עמו ובאו לנוד לו ולנחמו: אליפז התימני, 

תר הצטרף עוד בלדד השוחי וצופר הנעמתי. מאוחר יו
חבר, אליהוא בן ברכאל הבוזי, בסך הכל, ארבעה אנשים 
היו, מהם רק שלושה ישבו עמו שבעה ימים ושבעה 
לילות. כשהמילים נעתקות מפיהם "ואין דובר אליו דבר, 
כי ראו כי גדול הכאב מאוד". יושב לו אדם, שאיבד את 
כל אשר לו וכל גופו מוכה שחין. מכל תפארתו והדרו של 

וב, מימי הזוהר בהם היה יושב "כמלך בגדוד" (שם ל, אי
א), רק ארבעה חברי אמת נותרו עימו. אולם לבסוף 
כשברך ה' את איוב מראשיתו "ויהי לו ארבעה עשר אלף 
-צאן... ויהי לו שבענה בנים ושלוש בנות" (שם מב, יב

יג) אז מגיעים המנחמים "ויבואו אליו כל אחיו וכל 
לפנים... וינודו לו וינחמו אותו". אחיותיו וכל יודעיו 

נימה של אירוניה מוצאת את ביטויה בפסוק זה "יודעיו 
לפנים", למה הם באו רק עכשיו? היכן היו "לפנים", 
בעת שאיוב היה זקוק למילה טובה ולדברי נחמה 
ועידוד? רק עכשיו, כשהוא שוב מלך בגדוד, נזכרו כל 

נה לך חבר", על כן בא התנא ואומר "ק יודעיו להופיע.
שחברותו עמדה חבר טוב, חבר שהוכיח את נאמנותו, 

במבחן. לא חבר שחושב איזו תועלת יפיק מהחברות, 
אלא חבר כזה, שהוא "לך" חבר ולא לעצמו, שדורש את 
טובתך ולא רק את טובת עצמו. חבר כזה צריך "לקנות", 
להשקיע רבות כדי לרוכשו. האדם צריך להיות ראוי כדי 

ואתה, האם ה"חברים" שלך הם רק חבר שכזה. לזכות ב
'עד הכיס'... רק עד 'פתח הדלת'... לא יותר מזה! או 
שאולי זכית באמת לרכוש לעצמך חבר וידיד אמיתי 
שהולך עמך במסירות ובנאמנות יד ביד עד הסוף! שכן 
"חבר אמיתי" לא נמדד לפי אהבה וגם לא לפי כסף, אלא 

וכמה שהאדם יותר רק לפי ההקרבה! לפי המסירות! 
מתבגר ויותר מתפקח כך הוא מוסיף ומגלה שמכל 
 עשרות החברים שהיו לו לא נשארו לו בידו אלא רק חצי

 
 

 חבר בודד אחד, אבל אמיתי...! 
ונראה מהסיפור שלפנינו המראה לנו כיצד המושג הבה 

המגלה חברות דבר "קנה לך חבר" בא לידי ביטוי כפשוטו 
 אמיתית מהי...

רבעים ושתיים והסיפור שלי מתחיל לפני שבע עשרה אני בן אא
שנה בערך. במחשבה שניה, הוא מתחיל לפני שלושים ושתיים 
שנה, כשהייתי בן עשר והתחברתי עם ילד שהגיע לכיתה שלנו. 
קראו לו רפי. הוא לא היה הטיפוס שעומדים בתור להיות 
חברים שלו. ילד שקט, מסתורי, לא חברותי. היה לו עולם 

משלו ולא נראה היה שהוא שמח להכניס אחרים לעולם  פרטי
שלו. ככל שהתחברתי איתו, כך התרחקו ממני חברים אחרים. 
רבים תמהו מה יש לי לחפש בקרבתו והפריחו יותר מרמז, 
שכדאי לי לשקול שוב את ההתקרבות היתירה אליו. אבל אני, 
נשארתי חבר שלו. הלכנו יחד לישיבה קטנה, על אף שכולם 

יב עשו הכל כדי להפריד בינינו. היו לכך סיבות רבות. מסב
הבחור הגיע ממשפחה הרוסה ואומנם נתנו לו הזדמנות עד 
גבול מסויים. הסביבה התקשתה לקבל שבחור שהגיע מהיכן 
שהוא הגיע יתחבר לבחור כמוני, שגם הוא הגיע מהיכן שהגיע 
וזה אומר משפחה מצויינת, בלי כתם קטן אפילו. אך אני 

נעתי אותם שלא יהיה כל נזק אם אוסיף להיות חבר שלו על שכ
אף ששילמתי מחיר יקר על כך ונאלצתי כל הזמן לתת הסברים 
והתנצלויות ולסבול אי נעימויות. בישיבה הגדולה המשכנו 
להיות חברים וזה היה ממש קשה, משום שהוא התקבל 
לישיבה בינונית ומטה ואני לישיבה הטובה ביותר. החברים 

י לא הבינו מה יש לי לחפש בקרבת הבחור הזה. גם הם ניסו של
להמאיס עלי את החברות הזו, לשווא. במשפחה שלי ממש 
החרימו אותו ובעצם היינו צריכים להתנצל על החברות הזו. 
רק כאשר התחתנתי התרחקנו זה מזה. החברות בינינו, לא 
ו, מצאה חן בעיני אשתי. היא לא יכלה לאסור עלי להתחבר אית

אבל לאישה יש דרך משלה לעשות את הקשר לבלתי אפשרי. 
אומנם נשארנו חברים בלב, אך כמעט ולא נפגשנו. עם הזמן, 
נעשו גם שיחות הטלפון שלנו לתכופות פחות ופחות. אני, 
כמובן, למדתי בכולל והוא לאחר כמה שנים, החל לעשות 

ום עסקים להצליח, להיכשל ושוב להצליח, כדי שוב להיכשל. י
אחד הוא פוגש אותי. אני שואל אותו "מה אתה עושה?" והוא 
עונה לי "מתעסק בבורסה". "יהלומים?" אני שואל. "ניירות 
ערך" הוא עונה. בליבי חלפה מחשבה "כלומר, הבחור 
מובטל" ואילו לו אמרתי "אתה מחפש משהו קבוע?" והוא 
אומר "חביבי, כאן נמצא הכסף הגדול. אני עושה כאן ביום 
אחד, מה שאתה מרוויח בחצי שנה". לא האמנתי לו והוא החל 
להראות לי תדפיסי חשבון. הסכומים שראיתי שם היו דמיוניים 
ממש. ליד סכומי הכסף האדירים, צויינו האחוזים שהמניה 
הרוויחה. היה לי קשה להאמין. "אם כל כך מרוויחים מזה, 

ם לא מדוע לא כולם משקיעים במניות?" אני שואל. "כי ה
בעניינים, ומי שלא בעניינים אסור לו להשקיע. כל שקל שאני 
מרוויח יש מישהו שמפסיד אותו". נפרדנו, אך השיחה 
המשיכה להדהד במוחי. הייתי אברך עם בת ובן וחשבתי 
לעצמי, מדוע שאני לא אשקיע וארוויח כמותו? סיפרתי את זה 

מחר  לאשתי והיא אמרה "עזוב, מה שבא בקלות הולך בקלות.
 הוא עלול להפסיד את הכל". מחר הגיע וגם מחרתיים, עבר
שבוע וחודש ואז אני פוגש אותו שוב. הוא מראה לי את 
הניירות שלו ואני בהלם בשנית. אני מחשב לעצמי, שאם הייתי 
משקיע עשרת אלפים שקל, הייתי מרוויח בחודש הזה בלבד 

באתי שלושים וחמישה אלף שקלים. זה פשוט סחרר אותי. 
לאשתי ואמרתי לה "אני רוצה לקחת הלוואה ולתת לחבר שלי 
להשקיע את הכסף". היא אומרת "קודם כל, אתה לא לוקח 
שום הלוואה ובטח שלא ניתן כסף לברנש הזה. הוא יגנוב לך 
אותו. חוץ מזה, מהיכן תדע אם הרוויח או הפסיד? הוא יכול 

יא בשלה. לספר לך סיפורים". התחלתי להתווכח איתה, אך ה
א לשמוע בקולה. ניגשתי לרפי, אמרתי לו שאני החלטתי של

רוצה לשים עשרים אלף שקל ושישקיע אותם בשבילי. הוא 
שאל אותי "ומאיפה לך עשרים אלף  שקל?". אמרתי לו "אני 

 בחובה של שמונת אלפים שקלים בבנק, אבל אבקש הלוואה
 
 



לחודש אחד. בחודש הזה יגדל הסכום פי שלושה. אכסה את  
ק, אחזיר את ההלוואה וישאר לי בכיס המינוס שלי בבנ

שלושים ושתיים אלף שקל רווח נקי". ואני ממשיך בתאוריה 
"מהשלושים ושתיים  אני אוריד עשרת אלפים לחיסכון ואת 
העשרים אתן לך עוד פעם להשקיע וכו' וכו'...". מה יש לומר, 
הייתי מתוכנן, סולידי, מחושב, מאופק. איזה סיכון יכול 

אומר לי "רגע רגע, אתה רואה את המיליון דולר להיות? רפי 
שבסוף הדרך, אבל כדאי שתסתכל על השקלים הראשונים. 
תאר לך שהמניות צונחות. תמצא את עצמך בצרות כאלה, שלא 
תוכל לצאת מהן". אני עונה לו "אתה מראה לי כבר כמה 
חודשים רווחים עצומים, של מאות אחוזים, על איזה נפילות 

בר חצי שנה שזה עולה ועולה ועולה ולא נופל אתה מדבר? כ
ופתאום יפול?". רפי חושב קצת ואומר לי "אני לא רוצה 
לעשות את זה. אני רוצה להישאר חבר שלך". ואני אומר לו 
"מדוע שלא אשאר חבר שלך?". והוא עונה "אם תקצור 
רווחים תהיה חבר שלי עוד יותר טוב ממה שאתה היום, אבל 

נא אותי. מילא לשחק בכסף, את זה אני אם תפסיד אתה תש
עושה כל היום כי לא ממש מפחיד אותי להפסיד אותו. אבל 
כעת אתה רוצה שאשחק בחברות שלי איתך. את זה אני לא 
עושה". אני אומר לו "תגיד, אתה חושב שאני ילד קטן? גם על 
הצד הדחוק שאפסיד, הרי אדע שלא אתה אשם. מדוע שאשנא 

ה להסביר לי את טבע האדם ודברים מעין אותך?". ורפי מנס
אלה, אך אני מפציר בו ומודיע לו, שאם הוא לא עושה לי את 
הטובה הזאת הוא לא חבר אמיתי והוא לא בן אדם בכלל. מה 
איכפת לו לצרף את העשרים אלף המסכנים שלי, למאות 
האלפים שיש לו ולתת לי להרוויח כמה גרושים? בסוף העליתי 

ה הולך להכנסת כלה" אמרתי לו. "של הבת טיעון מנצח "ז
הבכורה שלי". הבת שלי היתה אז בת שלוש שנים. אבל אברך 
דואג כבר מהלידה איך יחתן את בתו. כך הסברתי לרפי. הוא 
הסכים בלית ברירה. כל השיחה הזו התקיימה ביום שישי. ביום 
ראשון לקחתי הלוואה של עשרים אלף שקל. בקושי הצלחתי 

מנהל הבנק להסכים להוסיף למינוס הגדול שלי, לשכנע את 
הלוואה בסדר גודל שכזה. בערב העברתי את הכסף לרפי. רפי 
ביקש ממני שאתקשר אליו פעם בשבוע ולא אטריד אותו כל 
יום בשאלות. זה נראה לי מוזר אבל הסכמתי. הבנתי שהוא לא 
רוצה כאבי ראש. יום שני הגיע, יום שלישי עבר. כבר רציתי 

קשר לשאול כמה עשה הכסף, אך לא היה נעים לי מרפי. להת
וביום רביעי הבורסה נפלה. אתם זוכרים את הנפילה הגדולה 
של מניות הבנקים בימי ארידור? על הנפילה הזו אני מדבר. 
אנשים הפסידו את כל הרכוש שלהם. אנשים שמשכנו את 
הבתים והמכונית, שנטלו הלוואות ענק והשקיעו במניות, הכל 

מחק, כאילו לא היה. בעיתונים וברדיו דיברו על אנשים נ
שהפסידו סכומים של מאה מיליון שקלים, עשרים מיליון 
ועשרה מיליון. ועלי לא דיברו. נו טוב, אני הפסדתי 'רק' 
עשרים אלף שקלים, שלא היו שלי ושירבצו עלי עד אינסוף. 
מה פתאום שידברו עלי? אשתי שידעה מהכל והתנגדה 

ה, העדיפה לשתוק כדי למנוע ריב. אבל דווקא מלכתחיל
השתיקה שלה הרסה אותי. איזו שטות עשיתי! איזה שוטה 
הייתי! חוץ מאי הנעימות והבושה, חשתי גם פחד. איך אסתדר 
 עכשיו עם החוב העצום הזה? כיום, במרחק של שנים, קשה

להסביר מה היו אז בשבילי עשרים אלף  שקל. אולי משהו כמו 
אלף דולר, אולי חצי מיליון. כמו הר שעומד בדרכי, מאתיים 

ושלעולם לא אוכל לטפס עליו. ניסיתי להתקשר לרפי, אך 
האיש כאילו פצתה האדמה את פיה ובלעה אותו. הסתגרתי 
בביתי. הדבר הגיע להורים שלי, אבי לא התאפק והתקשר לומר 
"כבר לפני שתיים עשרה שנה אמרו לך, שלא תתעסק עם האיש 

הכל בגללו. הוא זה שהדיח אותך". שתקתי. נתתי לו  הזה.
להשמיץ את רפי, על אף שידעתי כי רפי התחנן לפני שלא 
אשקיע אצלו ואם לא הייתי מאיים עליו שלא אדבר איתו היה 
מסרב לקחת ממני את הכסף. ובינתיים, אי אפשר להשיג את 
רפי. שבוע עבר ובינתיים המדינה בסערה אדירה. כל יום מגלה 
 עוד יותר את החורבן הגדול. המסחר במניות הופסק ונראה היה

 
 

שהכל התמוטט. ורפי? אין קול ואין עונה. רק ביום ראשון 
בשבוע שלאחר מכן, השגתי אותו בטלפון. ניסיתי להישמע 
רגוע. אמרתי לו "רפי, אין לי שום כעס עליך. בסך הכל הזהרת 

, כמה נשאר אותי. אני רק מתקשר להתעניין מה קורה עם הכסף
ממנו ואם אפשר יהיה להוציא ממנו כמה גרושים?". רפי אומר 
לי במילים האלה "הו, זה אתה? יש לך מזל יותר משכל. עוד 
לא הספקתי להשקיע את העשרים אלף שקלים שלך. הם עדיין 
אצלי בבית". חשבתי שאני מתעלף. הבשורה הזו  כל כך נעימה 

ר לך את החיים ומפתיעה לטובה, כמו איזה פלאש שמאי
שנראו חשוכים, כמו איזו שמש שבצבצה לה באמצע לילה 
אפל, כמו גלגל הצלה לטובע בים סוער, שאין לו אפילו קש 
להאחז בו. אני מצטער על התאורים הנמלצים, זה פשוט מה 
שהרגשתי באותם רגעים של ייאוש נורא. אברך עני מרוד, 

ר באחת להיות שהפך לבעל חוב שלא יוכל לכסותו כל ימיו חוז
במצב שהיה נתון בו קודם. פתאום הרגשתי כמו עשיר גדול, 
יש לי דירה, לחם ומים! אינני בעל חוב (כמעט)... אני שואל 
את רפי "ומה איתך?". הוא נאנח ואומר "יותר טוב שלא 
תשאל. הפסדתי את כל הרכוש שלי. הכל נמחק. אני בעל חוב 

. ניסיתי לעודד אותו, של מאות אלפים לבנקים. אין לי תקומה"
אבל לא מצאתי מילים, מה עוד שנאלמתי דום בשל האירועים 
המפתיעים שפקדו אותי. ניתקתי את השיחה ורצתי לספר את 
הבשורה הטובה לאשתי. היא היתה בהלם. לא רק מכך שהצרה 
הנוראה שירדה עלינו הסתלקה, אלא מהעובדה שידידי סיפר לי 

היה יכול לומר שהשקיע שלא השקיע את הכסף. הלא הוא 
והכסף נמחק ולהחזיר לעצמו משהו מההשקעה. אמרתי לה "זו 
רק הוכחה לכך, שמעולם לא היכרת אותו". להפתעתי, גם 
כשסיפרתי את זה להורי, לאחי ולמקורבי זו היתה התגובה "כל 
הכבוד לו שהודה שלא השקיע את הכסף. אחרים היו אומרים 

היו מנחמים אותך ולא היית לך שהשקיעו והכל נמחק. אפילו 
בא בטענות בכלל". הדברים האלו גרמו לי למחשבות עמוקות 
בקשר לאופי האדם. אם אנשים חושבים כאלה דברים על 
החבר שלי, אולי יש בהם משהו לא כל כך ישר. פתאום הבנתי 
שההפרדה הזו במשך כל השנים ביני לבינו, היתה בגלל 

ם ואני כמו פתי הלכתי שהאנשים ראו בו את מה שנמצא בתוכ
אחריהם. הבטחתי לעצמי, שאחזור להיות חברו הטוב יהיה מה 
שיהיה. רפי החזיר לי את הכסף, שהוחזר מיד לבנק ואני 
חידשתי את הקשר איתו, הפעם ללא התנגדות רעייתי, 
שהתרשמה מהצעד שלו וראתה בו צעד אצילי, כנראה משום 

שלי התפעלו מאוד  שלא ציפתה ממנו ליושר בסיסי. גם ההורים
ושוב לא העירו לי על החברות בינינו. אני מצידי, השתדלתי 
לסייע לו במציאת מקום עבודה ובהלוואות מגמ"חים. עברו 
עליו ועל משפחתו ימים קשים והתמודדויות לא פשוטות. 
אפשר לומר שרעייתי ואני נשאנו עימו ועם רעייתו בעול, 

תאום הוא שוב החל לפחות בעול הנפשי. עברו עשר שנים ופ
להשקיע בבורסה. מובן שהזהרנו אותו שלא לעשות זאת, אך 
הוא התעלם מהאזהרות, השקיע והשקיע. הוא בהחלט השתקם 
והחזיר את כל החובות שלו, אבל אנחנו פחדנו מנפילה נוספת. 
הפצרנו בו תמיד להפריש סכום לעצמו והוא אכן עשה זאת, 

לוואות כדי להשקיע רכש דירה ומכונית, אך עדיין לקח ה
בבורסה. לפני שנה וחצי החלה בתי לשמוע הצעות שידוכים. 
 רציתי בשבילה תלמיד חכם אמיתי ומהר מאוד התברר לי

שבימינו זה עולה הרבה כסף ולי אין כסף. חסכתי אולי עשרים 
אלף דולר, אבל מי שיודע מה קורה בשוק של היום, יודע שזה 

שרצינו מאוד. הוריו דרשו  כלום. הציעו בחור מיוחד במינו
סכומים גבוהים, באמרם שהם עצמם שילמו בשביל שידוכי 
בנותיהם סכומים דומים (היה זה, כמובן, לפני הוראות הרבנים 
על הגבלת ההשתתפות למחצה על מחצה). לא היתה לי ברירה. 
התחייבתי על סכום דמיוני, שגם אחרי שגרדתי את כל 

לר שלא היה לי שום מושג השאריות, נותרו שישים אלף דו
מאיפה אשיג. מיד לאחר האירוסין רציתי להתחיל במסע לגיוס 
הלוואות. ואז הזמין רפי אותי ואת רעייתי למשרדו. היתה זו 
 הזמנה רשמית ומשונה אך אנו הגענו. הוא ישב מאחורי שולחן

 
 



מהגוני במשרדו המפואר והתחיל לדבר "אתה זוכר שלפני  
עשרים אלף שקלים ישנים?, שאל. שבע עשרה  שנה נתת לי 

"בטח זוכר" אמרתי "בכל חלום רע שיש לי, אני נזכר בזה. 
ובעצם, גם בכל חלום טוב". ובכן, אתה זוכר שבאת אלי לאחר 
הנפילה ואמרתי לך שעדיין לא השקעתי אותם?". "זוכר" 
אמרתי והתחלתי לחשוש ממה שהוא הולך לומר לי. "אז אני 

תי אז אמת. אני כן השקעתי אותם". רוצה לספר לך, שלא אמר
"אני לא מאמין" אמרתי. "מדוע עשית זאת? בעצם, שילמת לי 
מכספך עשרים אלף שקלים וזאת בשעה שהיית במצב כלכלי 
רעוע ביותר". עשיתי זאת כדי שתישאר חבר שלי" אמר. 
"ידעתי שאם לא אעשה זאת אתה לא תכעס עלי, כי אין לך 

ק מעצמו, משום שהוא הביא סיבה. אבל הקשר שלנו יתנת
עליך חורבן. אני לא פסיכולוג, אבל הייתי מספיק נבון כדי 
לדעת, שהסיפור הזה היה מפריד בינינו לצמיתות. החלטתי 
לקיים את הנאמר "קנה לך חבר" ובאמת קניתי חבר שהידק את 
הקשרים איתי, עזר לי בעצם התקרבותו אלי וגם באופנים 

וד וחשתי שאישתי גם מתרגשת. שונים אחרים". התרגשתי מא
איזה מעשה חברי, איזה מעשה נאצל! ואז, מה הוא אומר לי 
"אני לא סתם מספר לך את זה. השקעתי לפני שבע עשרה שנה 
את הכסף שלך במניה שנפלה בתשעים וחמישה אחוז והמסחר 
בה הופסק. במילים אחרות נמחקה. אחת מיני רבות שהשקעתי 

יה נותרה באפסיותה. פתאום קנה בהן. עברו חמש שנים והמנ
מישהו את החברה והמניה החלה לעלות לאט לאט. התחלתי 
להכניס בה סכומים קטנים. כידוע לך, לא היה לי יותר מדי 
כסף, אבל את מעט הפרוטות שהיו לי שמתי במניה הזו. אמרתי 
לעצמי "במניה הזו חייבת להיות ברכה. הרי בגלל הויתור שלי, 

שנחרב. ובכן, אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך  גרמתי להצלת בית
הוא שראה את המעשה שלי יביא ברכה במניה. הפרוטות שלי 
הלכו והתרבו והסכומים שהכנסתי בה גם הם התרבו. לפני 
שבע שנים, עשר שנים לאחר המפולת, התחלתי להשקיע שוב 
כסף גדול במניה הזו, רק במניה הזו והיא עלתה בכל שנה 

ניה הזו החזירה אותי לעושר שלי. הפעם, במאות אחוזים. המ
כמובן, פעלתי בזהירות ומימשתי רכוש וזו הסיבה שיש לי גם 
נכסים וגם השקעות במניה. ובכן, לאורך כל הזמן הזה, אני 
יודע את מה שאתם לא יודעים, שהכסף שלכם מושקע במניה 
וכיוון שאמרת לי אז, שאתה מעוניין להשקיע כדי לחתן את 

ני רוצה לחלוק איתך את הרווחים היחסיים שלך הבת שלך, א
במניה. מדובר בשבעים ושש אלף דולר" והוא מוציא חבילה 
חומה ותפוחה ומניח לי על השולחן שבעים ושש אלף דולר... 
ישבנו שם, רעייתי ואני המומים ולא ידענו מה לעשות. האמת 
היא שבכינו, לא רק בגלל האבן שירדה מליבנו, ידענו 

הגדולים שעמדנו להיכנס אליהם פשוט לא יהיו. שהחובות 
בכינו, בעיקר מפני שהבנו איזה סוג של חבר הוא רפי, איזה 
חבר אמיתי נפל בחלקנו והוא עוד התאמץ לקנות אותנו... 
אחרי שהתאוששנו, התחלנו להתווכח איתו. טענתי שברגע 
שנתן לי את הכסף בחזרה בעצם אינו חייב לי דבר, אך הוא 

שמדובר בכסף שניתן לי על סמך שקר (הוא גם הסביר השיב לי 
לנו, שכאן השקר היה מפני דרכי שלום, שלום בית בין איש 
לאשתו). רציתי ללכת איתו לדין תורה, אך הוא הרגיע אותי 
באמרו, שהסכומים שהוא הרוויח במניה ההיא גדולים עשרת 
מונים ושהוא חש כי זה בזכות המצווה שעשה אז. "תן לי את 

הרגשה הטובה" ביקש. חיתנו את הילדה. רפי קיבל ברכה ה
תחת החופה ואפילו אבא שלי לא הרים גבה. כששמע את 
הסיפור, בא אלי ואמר, כי טעה בכך שניסה להפריד בינינו 
וכעת הוא רואה את מה שאני ראיתי בגיל עשר, חבר אמיתי עם 
 מידות נאצלות. כן, זהו הסיפור שלי ויש בו המון מוסר השכל

על מסירות, יושר, סיעתא דשמיא ובעיקר על בין אדם לחברו 
והמושג "קנה לך חבר". רפי הוא חבר לכל החיים, על אף שיש 
לי ויכוח איתו. הוא מתעקש שמה שנתן לי, אלה רק הרווחים 
ואילו את הקרן עדיין לא נתן לי. השקעתי, כך מסתבר, בנייר 

 ערך, אך מה זה לעומת חברות עם ערך...?!
 

 
 

 אחים יקרים!
אמרו רבותינו (מסכת דרך ארץ זוטא פרק ב') "אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך, הוי נושא ונותן בטובתו". כך 

אולם לשאר בני אדם הוא  ,הבעיה היא שהאדם הורגל להפנות את כל נתינתו אך ורק לאנשי ביתו ולבני משפחתו
את עצמנו כיצד אוכל לגרום אנו ולכן שואלים  .אהבה מתייחס עליהם כזרים ונוכרים ולא חש כלפיהם שום רגשי

כאשר האדם מטיב לכולם בלי שום הפרש, מרגיש שכולם המה קרוביו כולם אוהביו,  ,אולם? לעצמי לאהוב את הזולת
ממילא הוא יעניק את אהבתו לכולם. וכך כותב הרמב"ן "כי , ירגיש שכולם הם חלק ממנו מהתפשטות העצמית שלו

אדם את רעהו בדברים ידועים, להטיב בעושר ולא בחוכמה... אבל יהיה חפץ בלבו לעולם שיהיה הוא פעמים שיאהב 
תמיד מחפש האדם מעלה או נקודה מיוחדת שבה הוא מצטיין להיות טוב יותר  ,היותר ממנו בכל טובה". ביאור דבריו

קודה זו מקורה במידת הקנאה, על ובכך הוא מדגיש את מעלתו מעל לאחרים. מגלה לנו התורה הקדושה שנ ,מאחרים
כן תמיד האדם חייב לרצות שחברו יהיה כמוהו בחוכמה ובתורה ובעושר וכבוד. ולא די שחברו יהיה כמוהו אלא 
ישתדל שיהיה אף טוב יותר ממנו, כמו שאמרו רבותינו ששואלים לאדם ביום הדין "האם המלכת את חברך עליך?". 

אני ה'". ללמדנו שכמו שהקדוש ברוך הוא  אוהב את עם ישראל  בלי שום -וךולכן מסיים הפסוק "ואהבת לרעך כמ
ב). השם יתברך אינו מקבל שום תועלת משום נברא. אדון עולם אשר מלך -תלות שנאמר "ואוהב את יעקב" (מלאכי א

או תשלום,  בטרם כל יציר נברא. כך תאהב גם אתה את חברך, לא תאהב אותו בגלל שהוא כיבד אותך או נתן לך גמול
 כי זה אהבה שמתייחסת לעצמך זוהי אהבה התלויה בדבר, אלא תאהב אותו מפני שהוא חברך דומה לך "כמוך". 
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים ב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרו

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

 לאה בת שושנה,דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 ניצה בת עליזה. יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים 

 

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

 

 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 ויטוריה בת רחל,  ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 , ציון בן חנה, יעקב בן פורטונה.רחה, אליהו בן פשלום בן לאומה

 

 קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון
  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק  058-3220128תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף 
 ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב. נא לעדכן בעת

 



              
    

 אמור   •  133  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )כב, כז(שור או כשב כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו וגו'  
  איתא במדרש: "מכאן לתחיית המתים מן התורה". ותמוה.

אסאד: האדם הוא נזר הבריאה. והנה למרבה הפלא,  באר המהר"י
בכוחו לדאוג לעצמו. הוא נזקק לאחרים  שהוא נולד, איןבעת 

כמה שנים עד שיעמוד על רגליו.  שיאכילו אותו ויטפלו בו במשך
לעזרה ולסיעוד. לעומת זאת  שוב זקוק הוא –וכשמגיע לימי הזקנה 

כבר עצמאיים, ומשום  השור, הכשב או העז, שבוע לאחר לידתם הם
 –היתכן שכך יראה האדם  .כך "ביום השמיני והלאה ירצה לקרבן"

על כרחך שישנו המשך לאחר המיתה, והרי לנו תחיית  נזר הבריאה?
  התורה. המתים מן

  ובעניין הזה ראוי להזכיר את המעשה הבא:
  בחור שעמד להתקלקל ולסטות מן הדרך, בא לשוחח עם רבי שלום

  שבדרון זצ"ל.
  " ענהשאל אותו רבי שלום: "מי יותר מאושר אתה או הפרה?" "אני

  "מדוע?" -הבחור 
  "מפני שהפרה שותה מים ואוכלת קש, ואילו אני שותה קפה ואוכל -

עוגות. הפרה ישינה בבוץ ואילו אני יושן במטה על מזרון. על הפרה 
  גשם ולי נעים בבית". יורד

  "לא". -"האם ראית פרה שהולכת לרופא כי כואב לה הגב?"  -
 - ן על קלקול קיבה?" "האם ראית פרה שהולכת לרופא להתלונ -

  "לא".
"אם כן מה יעזור לך לישון על מזרון ולחיות בבית חם ונעים  -

  לאכול מאכלים משובחים?!" בחורף, או
  התחיל הבחור לבכות.

  "מדוע הנך בוכה?" שאל רבי שלום.
  ענה הבחור: "אני בוכה על כך שאינני בהמה..."

  (ומתוק האור)   אמר לו רבי שלום: "תנוח דעתך, אתה באמת בהמה"...

  (כג, לד)בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה 
ת 'גילה' בירושלים הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א, רבה של שכונ

  על דקדוק מעניין בפרשתינו: 'אוצר התורה'עומד בספרו 
דבר אל בני ישראל לאמור בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה "

א מציינת כאן מאומה שצריך לה'", והתורה ל חג הסוכות שבעת ימים
"אך  )להלן כג, לט( להביא ד' מינים, ורק אחרי כמה פסוקים נאמר

בחמישה עשר יום לחודש השביעי באספכם את תבואת הארץ, תחוגו 
ה' שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון,  את חג

ן וגם כפל החיוב לשמור יום ראשו ולקחתם לכם ביום הראשון" וגו',
לחודש  של סוכות, וגם בפסוק הראשון נאמר "בחמשה עשר יום

השביעי הזה", מהו "הזה" שלא נאמר בהמשך אך בחמישה עשר יום 
  באספכם וגו', והדברים צריכים ביאור. לחודש השביעי

הנה ידוע מה שקבעו חז"ל שהחגים נקבעים באותה שנה לפי הזמן 
דפסח חל בשבת,  ם א'אותיות א"ת ב"ש. שא בו חל חג הפסח, לפי

סח יום ב' דפ יחול באותה שנה בשבת. )אות ת'(אז תשעה באב 
יחול ביום ראשון, ג' דפסח יום שני, אז  )אות ש'(ראשון, אז שבועות 

  ביום שני. וכן הלאה. )אות ר'(השנה  יחול ראש
שהרי שבת (יצאו ממצרים היה פסח ביום חמישי בשנה שבני ישראל 

"ז שראש הוא היה ט"ו בניסן, נמצא לפיו) הגדול היה עשירי בניסן
  ביום ו', ג'  א' דפסח ביום ה', ב' דפסח(השנה חל באותה שנה בשבת 

  
, ואם ראש השנה חל באותה שנה בשבת, נמצא שחג )דפסח ביום ז

שנה גם הוא חל בשבת. ואם הוא חל אז בשבת,  הסוכות שבאותה
  ממילא אין בשבת מצוות ד' מינים.

באר היטב. הפסוקים הראשונים מדברים על מעתה העניין יובן 
השביעי הזה חג הסוכות", והכוונה לחג  "בחמישה עשר יום לחודש

הובא כאן עניין  הסוכות שהיה בשנה שבו יצאו ממצרים, ולכן לא
 סוכות חל בשבת באותה שנה,לקיחת ד' מינים, מכיון שחג ה

"הזה". אבל לאחר מכן, התורה מדברת על חג  ומדוקדק הלשון
ביום הראשון פרי עץ  הסוכות שבכל שנה ושנה, ואז "ולקחתם לכם

  .וערבי נחל" וגו', והוא הפלא ופלאהדר כפות תמרים וענף עץ עבות 
  (כד, ב)ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

סגולה  -ואילו שמן זית קשה לשכחה!!! -כולנו יודעים שאכילת זית
  להיות?? .. איך זה יכוללזכרון.

  ברוב טעם: שמעתי פעם ממשגיח אחד שליט"א שביאר
הכל... אם תשים לב: העץ  ההסבר הוא: תלך לערבים ואתה מיד תבין

 אוהבים לגדל זה עץ זית... הערבים מגדלים רק שהערבים הכי
אתה זורע אותו  זיתים!!! ולמה?? כי זה העץ שהכי קל לגדל!!

הוא גדל לבד... לא צריך מים.. לא  ואיך באדמה... וזהו!!! מכאן
צריך  שום דבר!!!!! אפילו בקציר שלו... אתה לא השקעה..

כמו ערבי... ו... וזה נופל  לנענע... -לקטוף... אתה צריך רק למסוק
 זית זה החיים הקלים... נו... מה הפלא שזית מעצמו... בקיצור: עץ

סיכוי שהוא יזכור  אין גורם לשכחה...?? מה שבן אדם לא משקיע...
 לזכור דבר שהוא לא נתן בו את הנשמה... נו... אותו... אדם לא יכול

הרדום?? פשוט  מה עושים??? איך מצליחים לעורר את הזכרון
עמלת בו ולא גדלת אותו... ו... ו...  מאוד: קח את אותו זית שלא

. ולדרוך... ו.. להזיז את עצמך... תתחיל לכתוש... ולסחוט... ותתחיל
תראה שמן זית!!! אוהו... את  ואחרי שתזיע ותעמול וסוף סוף

יגעת  לא תשכח... כי על השמן זית עמלת!!!! זכור: השמן זית אתה
  (אז נדברו)     ומצאת תאמין...

  ל"ג בעומר –מר ול"ג לע
, שבספירת העומר הנוסח הוא: "היום כך וכך (בסי' תפט)דעת הרמ"א 

הביא (שם סק"ח) ם. וב"משנה ברורה" עמר", וכך נהגו האשכנזיבימים 
  עומר".לשיש חולקים וסוברים שהנוסח הוא : "היום כך וכך ימים 

והנה בנוגע לל"ג בעומר, כולם קוראים ליום זה בלשונם "ל"ג 
  עומר".לעמר", ולא מצינו מי שיחלוק ויקרא ליום זה "ל"ג ב

 משום שיום זה, ל"ג –אומר בעל ה"אוצרות הסופר"  –וטעם הדבר 
מ"א, ועל כן נקרא בפי כל "ל"ג בעומר הוא יום ההלולא של הר

ר", כשיטת הרמ"א, ואם כן ביום זה כל ישראל "יוצאים ביד בעומ
  (ומתוק האור)    רמ"א"!...

  הקשר בין משה רבנו לרשב"י
  ב"אוצר הידיעות" (ח"ג) מובא דבר מעניין:

יום  –יומא דהלולא של רשב"י חל לעולם באותו יום שחל ז' אדר 
  פטירת משה רבנו.

בגימטריא "משה" (שלש מאות ארבעים  ודבר נוסף: "ל"ג בעומר
יוצא גם  –וחמש). כל שנה, ביום שיוצא האושפזין של משה רבנו 

   (שם)   ל"ג בעומר.
  

                                    

  ?1- ו 2, 6, 12למספרים  איזו מצווה בפרשה זו מתייחסת

  תשובה לחידה הקודמת: ארץ גזרה.
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  בין אדם לחבירו –ק לימי הספירה חיזוו

החליטו שלושה מדיירי הבנין להוציא רשיונות  באחת מהערים החרדיות, באחד הבניינים –סיפר הרה"ג רבי אליעזר טורק שליט"א 
פרצה מחלוקת  הוצאת כל האישורים שכרו קבלן שהחל לבצע את עבודת הבניה. לאחר מס' שבועות להרחבת הדירה ולשכור קבלן. לאחר

  טובים לאן הגענו לריב בגלל כסף? חבל... השכנים, השכן השלישי אמר תראו מה קרה לנו, היינו כאלה שכנים 2בין 
שליט"א ביקש ממנו רשות לבנות, שאל אותו הרב  מןבמאמר מוסגר סיפר הרב טורק שיהודי אחד הגיע למרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינ

לו הרב  כך, הם מסכימים? ענה לו אותו יהודי אל תדאג כבוד הרב השכנים שלי מאוד טובים. אמר שטיינמן ומה השכנים שלך אומרים על
צה לדעת מי השכנים שלך ובאמת אומרים שאם אתה רו שטיינמן כן הם טובים עד שאתה מתחיל לבנות. ואז הם לא כל כך שכנים טובים.

  אז תבנה...
שהויכוח הוא לגבי קיר אחד יש ביניהם ויכוח מי צריך לשלם  נחזור לענייננו נכנס השכן השלישי וניסה לבדוק על מה המחלוקת אז אמרו לו

  אכפת לך₪,  150000ת השקענו כבר על הבניה הזאהשכן הזה בא לאשתו ואמר לה אנו ₪.  5000הקיר הייתה  עלות בניית –על הקיר הזה 
העיקר שהשלום ₪  5000הסכימה ואמרה ששווה לשלם הרבה יותר מ  אשתו מאוד תמכה בבעלה היא מייד₪?  155000ה תעלה ינשהב

בנוכחות השכנים ואמר לשכנים  למרות שהויכוח בכלל לא קשור אליו הגיע לקבלן₪  5000אותו יהודי שהסכים לשלם  ישכון בשכונתינו.
והעיקר שהשלום ₪  20000ונותן לקבלן שיק של ₪  5000מוסיף על הסכום עוד  אני₪  15000לם אני חייב לקבלן אתם פטורים מלש

התקשר לקבלן ושאל אותו מה בנוגע לשיק,  הוא נתן את השיק לקבלן עברו להם שבועיים, חודש והוא הבחין שהשיק לא נפדה. הוא ישרור
עשה עם  אני העברתי את השיק לאחד מהעובדים שלי קבלן ערבי ואין לי מושג מה הואמושג  מדוע לא פדית אותו? הקבלן אמר אין לי

₪,  200000הוא כתב ₪  20000ובמקום  0לספרות  לאחר מס' שעות בירר אותו יהודי לגבי השיק שנתן וגילה שהקבלן הערבי הוסיף השיק.
הבחינו  רבי הגיע לבנק וביקש לפדות את השיק הפקידיםבמלים, כשהע₪  20000שבכיתוב כתוב  אך הוא לא היה מספיק עירני להבין

והערבי ברח משם כל עוד נפשו בו וויתר על השיק העיקר לא  שסכום הספרות לא תואם לסכום שבכיתוב במלים ומיד הם הבחינו במרמה
  –להסתבך עם המשטרה. 

 -הוהוא הרוויח גם את  ,לו קשר ישיר למחלוקת היה למרות שלא₪  5000היהודי הזה הסכים לשלם מכיסו  ,רואים אנו מה ערכו של ויתור
  )אמונה שלמה(   לקבלן .  שהיה צריך לתת₪  15000וגם את ₪  5000

  
  

ספורות לפני השקיעה, והנה, כשהגיע ל"אתה  מעשה שהיה ביהודי שהתחיל להתפלל תפילת מנחה, דקות: שאלה                                      
כבר  היום לא נזכר לספור. כעת, אם ימתין לסיום תפילתו, יהיה זה נזכר לפתע שלא ספר אמש ספירת העומר, וגם במשך כל חונן לאדם דעת"

ה'כף החיים', שהכריע בסי' תפ"ט אות  יצויין, שהשואל דנן נוהג כפסקי(בברכה בשאר הימים הבאים  בבין השמשות, כך שלא יוכל להמשיך לספור את העומר

  .)חולקים וסוברים שניתן להמשיך למנות בברכה יוכל להמשיך לספור את שאר הימים בברכה. ויעו"ש שיש השמשות שלא ספר בליל אתמול וספר אז בלא ברכה, לא בביןפ"ג, שאם נזכר 

ת על בתפילה אישי במקום שניתן לפנות אל השי"ת('ברוך אתה ה' חונן הדעת',  לפתע עלתה הברקה מעניינת במוחו. מה עשה? לפני שחתם
"רבונו של עולם, היום כבר  מקירות ליבו: , פנה האיש אל בוראו והתחנן)כמבואר באו"ח סי' קי"ט דעה והבנה בלימוד התורה הקדושה

 , וכבר עברו חמישה שבועות וחמישהבפסח רק ביבמות דף ו'... מה יהיה עלי? התחלתי ללמוד את המסכת ארבעים יום לעומר, ואני אוחז
ואני  כשסיים את תפילתו, מיהר לשאול: האם עלתה לי הספירה ספקתי כל כך מעט, אנא, פתח ליבי והאר עיני בתורתך..."ה ימים, ובעניותי

  יכול להמשיך לספור את שאר הימים בברכה?
 נו אלאהעומר, על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אי "משרשי מצות ספירת )מצוה שו(נאמר בספר החינוך  :הגר"י זילברשטיין תירץ

ויקיימוה, והיא  והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני התורה, ומפני התורה נבראו שמים וארץ וישראל, והיא העיקר
אליה, נצטוינו למנות ממחרת יום טוב  עיקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לגל הגדולה שעלו תכלית הטובה שלהם... ומפני כן, כי היא כל

ללבנו, כעבד ישאף צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת  התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף עד יום נתינת של פסח
למדנו אפוא, ש'ספירה' פירושה ספירה של  חפצו להגיע אל הזמן ההוא". אליו שיצא לחירות, כי המניין מראה לאדם כי כל ישעו וכל הנכסף

שחק מ ושמחה את שטרותיו, שטר ועוד שטר, וכשם שילד סופר פי שאדם שהרוויח ממון, סופר מתוך תענוגלדבר מסוים, וכ השתוקקות
מבטאים את הכמיהה והגעגועים  כך להבדיל, בספירת כל יום ויום, מתוך ציפייה דרוכה, אנו , אחד ועוד אחד;)גוגואים או קלפים(אהוב עליו 

הספירה, כי ספירתו  משכך, יתכן לומר בשאלתנו, שהאיש לא יצא ידי חובת של מתן תורה... כבר נגיע ליום הנפלא שלנו לקבלת התורה, מתי
בעלמא את משך זמן לימודו, אך זו לא  של קבלת התורה, אלא אלו דברי תחנונים, בהם ציין כ'סימן' אינה מבטאת כלל תשוקה ליום הנכסף

  )ופריו מתוק(         !.''ספירת' העומר
                          

 10איש אחד הולך לבר שואל את הברמן"כמה עולה בירה מכבי?" עונה לו הברמן "                    
אז האיש נותן לברמן עשרה  שקל..." עונה הברמן. 7שקל..." "וכמה עולה גולדסטאר?" שואל האיש..."

וצה בירה מכבי ולא איך הוא ידע שהוא ר שקלים והברמן בלי להסס בכלל הביא לאיש בירה מכבי...
  גולדסטאר עם עודף?

       תזכורת: כניסה להגרלה מותנה בתשובות על שתי החידות ולתשובי פ"ת בלבד        נ"י שמעון גולדשטייןשם הזוכה:                                    הקודמת: תירס.תשובה לחידה                   
  

  הנינה-הנכדה-להולדת הבת -קעניג -בלומנפלד-למשפחות ויסנשטרן בת           משפחת הויזמן להולדת ה: העירמרכז 
  משפחת קוק להולדת הבת            משפחת ניסל לנשואי הבת       נין         –נכד  -בא גד להולדת בן  –משפחות שילה  :גני הדר

  ויזל לנשואי הבת הנכדה-משפחת שוהם      הולדת הבת הנכדהחדד ל-משפחות שער         משפחת שולמן להכנס הבן לעול תורה ומצוות
  משפחת אוחיון להכנס הבן לעול תורה ומצוות          משפחת דוברויצר להכנס הבן לעול תורה ומצוות

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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 ')דביאורים ,מוסר, והנהגות הנלמדים מפרקי אבות(פרק                  
 בוריג איזהו נאמר ולא ,יצרו בלשון שנאמר הטעם :ֵאיֶזהּו ִגּבֹור, ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרו

מיוחדת  לעבירה מיוחד הרע יצר אדם לכל שיש משום לומר אפשר ,את היצר הכובש
הלשון  וזה .אחרת לעבירה שמתאווה אדם ויש זו לעבירה שמתאווה אדם שיש

 שי) (מנחת .לו המיוחד יצרו את הכובש
 
ן ל ַהּלֹוֵמד, ָחָכם ֵאיֶזהוּ , אֹוֵמר זֹוָמא ּבֶ ֱאַמר, ָאָדם ִמּכָ ּנֶ ל), קיט תהלים( ׁשֶ ַדי ִמּכָ  ְמַלּמְ

י ְלּתִ ּכַ י ִהׂשְ יָחה ֵעְדֹוֶתיךָ  ּכִ י ׂשִ  ולא לימוד צריך הוא אבל, חכם נולד אינו החכם :ּלִ
 הכלמן לא)ע״ב מ׳׳ז עירובין(חז״ל אמרו וכן, הרבה ממלמדים רק בלבד אחד ממלמד

 להרויח המשתדל הסוחר כי, הממון כקנין החכמה קנין כי וידוע ללמוד אדם זוכה
 לבין נכבד בין עמהם שמרויח האנשים בין מבחין אינו אוצרות ממנו ולמלא ממון
 אדם כל עם כי, אחר מעם שהוא בין מעמיו שהוא בין הפרש משים ואינו נבזה
 כן, שיהיה מי יהיה להרויח לו שיתן מי אחר לבדוק לו ואין, להרויח רוצה הוא
" כסףמסחר סחרה טוב כי" תורה של בסחורה הסוחר החכם החכמה בענין יהיה

 ולהפריש להבחין לו אין ההכמה אוצרות לאצור משתדל שהוא וכיון) י״ד ג׳ משלי(
  .ובשנים בחכמה ממנו גדול הוא אם מהם החכמה יקנה אשר האנשים בין

 )בחיי רבינו(
   
ן ַבֲחמּוָרה),: ּבֶ ה (ּכְ אי אֹוֵמר, ֱהֵוי ָרץ ְלִמְצָוה ַקּלָ  להקטין היצר הרע דרך כי ַעּזַ

 עזאי בן ונל ראמ כןעל  אותה לעשות יתאוה שלא כדי .ההמצוהאדם את  בעיני
 כי לקראתהוץ תר אדרבא לקלה יךנבעי דמהנשה מצו לאותה קלה״ הלמצו רץ ״הוי
 לך דמהנעל כן  ההמצו מעשית דיחךהל שרוצה שטן מעשה שזה תדע
 )מהריא״א קארפ( קלה הלמצו

 
ְצָוה ּמִ  :ומתחננים שחרית בתפילת אנו מבקשים ,ביומו יום מדי :ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ׁשֶ
 לשמור,וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל להבין ,בינה נוביבל ותן ...הרחמן אב ״אבינו
 משה רבי הגאון ״תמה...באהבה תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות

 משתוקק מאיתנו אחד כל - ״ללמוד״ תינח:משה״ ״אגרות בעל ,זצ״ל פיינשטיין
 מאיתנו רוב נעשו מאימתי ?״ללמד״ אבל .יום בכל שיעורו את ללמוד

 של ״מלמדים״ הפשוט במובן לא .״מלמדים״ כולנו אכן :ותירץ?״מלמדים״
 הם הן,ומעשינו דיבורינו ,חיינו-ואורח התנהגותינו .בהנהגה ״מלמדים״ אלא,תורה

 ביאור בעצם השז ,מוסיף חמש רבי הגאון יהה.ולמוטב לטוב ,הזולת על המשפיעים
 מסוגלת,מצידנו נכונה הנהגה ,משלנו אחת המצו .מצוה״ גוררת ״מצוה :משנתינו
 (חיים שיש בהם)..הזולת אצל ,טובה הנהגה או מצות קיום להשפיע

 
י ַתְלמּוד ָזִהיר ֱהֵוי, אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ְגַגת, ּבְ ִ ׁשּ ְלמּוד ׁשֶ   במונסי בשהותי :ָזדֹון עֹוָלה ּתַ
 מרן החפץ של תלמיד שהיה יהודי פגשתי, ל"זצ ברים חיים רבי הגאון סיפר
תמוז   ז"בי ופעם בראדין למד שהוא לי סיפר. מרבו לי שיספר ובקשתי חיים
 ביער אויר לשאוף הבחורים יצאו הצום על להקל וכדי בראדין כביר חום שרר
 אמר.חיים החפץ תלמידי שהם וענו הם מי ושאלם זקן כרינ איכר ופגשו שם סמוך
 לפני: להם סיפר וכך. מכירו אני. רבכם את מכירים אינכם אתם, הגוי להם

 בכי קולות ושמעתי היער ליד בשדה ערב לפנות פעם עמדתי שנה  חמישים
 רכון יושב רבכם את ראיתי ולהפתעתי את הבוכה להציל רצתי. מהיער עולים

 המשפחה בני אצל לברר התלמידים הלכו.והתרגשות בדמעות ובוכה ספר על
 המשנה את שכתב כי בשעה אצלם שמקובל וענו. זו עובדה להם ידועה אם

 בדבר יכשל שלא' לד ומתפלל בוכה היה ברורה
 )  חיים מרבה(. האמורה היה בתקופה שזה וכנראה הלכה

 
ל ְוַאל ּדֵ ּתַ ׁשְ ַעת ִלְראֹותוֹ  ּתִ ׁשְ  מגדולי, זצ״ל זייציק חיים אפרים רבי הגאון: ַקְלָקָלתוֹ  ּבִ

 של מצבו את לראות ורוצה המשתתף אדם יש: אומר היה, נובהרדוק תלמידי
 כי, רוחו את ולחזק, בו ולתמוך לעזור כדי, בצערו השתתפות מתוך לא,  חבירו

, דמשנתינו התנא מזהיר, זו סקרנות על. סקרנותו רגשי את להשקיט כדי אם
 הנפש) תורת(..!אסורות אלו מעין שראיות

 

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ֵני ַהּכֲֹהִנים ֶאל ֱאֹמר א לֹא ְלֶנֶפשׁ  ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָּ  ַאֲהֹרן ּבְ ּמָ יו ִיּטַ ַעּמָ  י"וברש:ּבְ
 בנוהג: אומר סופר החתם והיה. הקטנים על גדולים להזהיר ואמרת אמור:פירש

 של לכבודו הנצרך כל ומספקים המת ליקר הדואגים, ציבור בעסקני שבעולם
 להזכירו ושם יד אף, גדול הספד, נאה קבורה, יפה הלוויה, הגדול הנפטר

 היתומים אלו –" הקטנים" את גדול עסק רוב מתוך הם שוכחים, ולהנציחו
 ללא, לאנחות עזבם למנוחות בהלכו שהנפטר המסכנה והאלמנה האומללים

 הוסיפה מת לו שמת מי בפרשת תורה משדיברה לכך. פרנסה ומשען לחם מטה
 )התורה על".  (הקטנים על גדולים להזהיר" לאמר, אמירה על אמירה

 
ם ָקְרָחה ִיְקְרחוּ  לֹא ֹראׁשָ חוּ  לֹא ְזָקָנם ּוְפַאת ּבְ ָרם ְיַגּלֵ ְרטוּ  לֹא ּוִבְבׂשָ  לֹא ִיׂשְ

ָרֶטת ים:ׂשָ , שלפניו האיסור של טעם הוא" יהיו קדושים":לאלוקיכם ִיְהיוּ  ְקֹדׁשִ
 מיני כל לעצמם עושים הכמרים, העולם אומות אצל שכן. הניםובכ המדבר
 לא כן שאלמלא. כמרים שהם לכל ניכר שיהיה כדי, ובבשרם בראשם שינויים

 אבל. שבעולם התועבות כל את עושים הם שגם אחר, קהלם בתוך ניכרים היו
 קדושים" כך בין כי, האלה הסימנים לכל צריכים אינם, התורה אומרת, הכהנים

 דיסקין) ל"מהרי (הטובים מעשיהם מכח ניכרים ויהיו", לאלוקיהם יהיו
 
ן ִאיׁש ִמְצִרי״ ְרֵאִלית ְוהּוא ּבֶ ה ִיׂשְ ָ ן ִאׁשּ ל ֶנפֶ  ״״ ווג ַוּיֵֵצא ּבֶ ה ּכָ י ַיּכֶ ׁש ְוִאיׁש ּכִ

ֲחֶנה  ״ ָאָדם מֹות יּוָמת: ל ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ מה ראתה התורה  :״ווגַוּיֹוִציאוּ ֶאת ַהְמַקּלֵ
זצ״ל הגר״א בקשט פסיק באמצע פרשת המגדף להיכנס לדיני חבלה הקשה לה

אלא, לימוד חשוב לימדתנו כאן התורה. יש החושבים כי ״לב אהרן״! בספרו 
שבין אדם למקום ולענינים שבין אדם לחברו.  םניתן לחלק את התורה לעניני

אדם  שיכול אדם להיות רחוק מקיום חובתו שבין -לאותם אנשים  -נדמה להם 
. מוכנים הם לקבל רולמקום ואין בזה שום סתירה לנושא של בין אדם לחבי

על עצמם את החוקים והמשפטים הנוגעים לנושאים חברתיים, להקפיד על 
השקפתם זו טעות גדולה נימוסים וגינונים ויחד עם זאת להיות כופרים בעיקר.

כופר בטובתו ז״ל: ״הכופר בטובתו שלחברו לסוף חביסודה. שכן כבר הורונו 
שבינו לחברו גרידא, כי אם  ןשל מקום״. אי הכרה בטובתו של חבירו אינו עני

מידה בכוחות הנפש. כשמידה זו משתרשת בקרבו היא גורמת לכך שגם 
היפוכם של דברים מי שאין  םוכן גבטובתו של הקדוש ברוך הוא אינו מכיר.

לו אמונה בה׳ יתברך ואינו מכיר בטובתו השופעת בכל הבריאה, הרי הוא 
המאחד ומלכד מנתק במו־ידיו את השתייכותו לעולמו של הקדוש ברוך הוא 

הבריאה ומצטמצם בתוך את כל הבריאה וכל הברואים. הוא נתלש איפוא מן 
זאת גילתה לנו כאן התורה; העולם הצר והקטן שנוצר במוחו ובמחשבתו הדלה.

שאין להעלות על הדעת שאדם המסוגל לקלל את השם יוכל להיות שלם 
בלי אמונה בה׳ עלול האדם להתדרדר בחובות וההרגשות שבין אדם לחברו. 

על ידי הנסיון הקל ביותר תהומה! כבר נוכחנו לדעת כי אדם חסר־אמונה הופך 
להיות חיה טורפת ומהווה סכנה של ממש לכל האנושות. כל תחומי הערכים 

שלו, מיטשטשים ומתבטלים בהתנגשות  —ח הבנתו וההרגשות שנוצרו מכ
הראשונה שבינו לחבירו. האנוכיות של האדם מבכרת ומעדיפה את צרכיו הוא 

הוא עלול להפר את כל  על פני כל אחד אחר. כי לכך כדי להשיג את שלו
זאת באה  -הכללים והנימוסים האנושיים, ללא שום רתיעה ונקיפת מצפון 

שהוא מהענינים שבין  —התורה ללמדנו בהפסיקה באמצע פרשת המקלל 
במקצת דינים שבין אדם חברו ושוב חוזרת לפרשת המקלל.  —אדם למקום 

פוח הרגשת כל הרוצה להתעלות בהרגשות שבין אדם למקום, יתחיל בטי
מכאן יתחיל להכיר ולחוש בטובתו של מקום והכרת הטובה שבין אדם לחברו. 

כל התנכרות שבין אדם לחברו עלולה להביא לידי תוצאות מרחיקות לכת. 
קים במקום הזה ובעינינו ראינו ממשלות שעליהם נאמר: ״רק אין יראת אל

ומדברות בגאווה על והרגוני״. מצד אחד הן דוגלות בכל הגינונים והנימוסים 
ומאידך גיסא רוממות יצירת עולם חדש בתחום היחסים שבין אדם לחברו.

כללו של דבר: ״בין אדם למקום״ ו״בין אדם וחרב פיפיות בידם. -בגרונם 
כלל. זהו כלל גדול בתורה.  לחברו״ שנים שהם אחד הם ואין להבדיל ביניהם

רק היודע ומבין ״כי בצלם אלקים עשה את האדם״ ורואה בחברו דמות דיוקנו 
 (ילקוט לקח טוב).של מעלה, רק הוא ישיג השלימות בשני הדברים גם יחד

 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 אמור
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
     

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

באה לפני ״רב״ רפורמי ושאלה בפיה : חלב רותח גלש מן הסיר אשה 
ל גבי סיר של בשר, מה הדין ? אחרי עיון קל פסק ה״רב״: ״סיר ונשפך ע
טריפה, סיר הבשר כשר״, והוא הוסיף והסביר: כל האשמה תלויה החלב 

בסיר החלב, שהוא התחיל ראשון, ואילו סיר הבשר 
 חף מכל אשמה ואין מקום להטריפו.

 
 
 
 

בפרשת בשלח (שהעונה אמן יותר גדול מהמברך : כתב רבינו בחייהטעם 

כי המברך ברכה נדמה לשטר עדות, שטר שנאמר בו  על הפסוק "ויאמינו בה׳), 
שהקב״ה הוא מקור הברכות, ושכל המתברכים יתברכו מברכתו, אך הוא שטר 

מקיים שלא נתקיים ויכול אדם להכחישו ולהוסיף או לגרוע, והעונה אמן הוא 
השטר, ועל ידו נגמר כוח עדות הראשון, והוא העיקר כמו עד שני שמתווסף 
לראשון שהעדות נגמרת בו. לכן, גדול העונה אמן יותר מהמברך כי הוא 
חותם את הברכה, ועל ידו נשלם 

 השבח לבורא יתברך. 
  
 
 
. רצויה יותר  באופן ינהוג ממילא עליו מביט שמישהו האדם כשירגיש הנה כי

. אחרת נוהג כבר עליו מביט פשוט אדם כשבן שאפילו הוא האדם טבע שהרי
 בלי מיד, עלי והביטה, קטנה ילדה ישבה וממולי האוטובוס על ישבתי פעם
 אודות שיהיה שצריך ההרגשה וזהו. טבע שזהו, ישיבתי אופן היישרתי משים

 שהאכיל עגלה בעל עם פעם שנסע הגר״א עם המעשה וידוע.ה׳ הסתכלות
 קוקט״ מען, קוקט ״מען לעברו הגר״א וצעק, עכו״ם משדה לבהמתו

 ראה ולא ואנה אנה הביט ואז, בפחד ורץ נרתע והלה] מסתכלים, מסתכלים[
 אנו זו והרגשה. למעלה הצביע והגר״א, בתמהון הגר״א אל ופנה, איש שום

 שנשמת, בקרבנו מושרשת כבר כזו שהרגשה היא והאמת. לקנות חייבים
 העבודה מוטל עלינו אבל, יתברך מלכותו הכרת כל בטבעה מרגשת ישראל
 שמזכיר פעם שכל, זו בעצה נשתדל, ולכן זו הרגשה מקרבנו ולהוציא לעורר

 הפחות לכל, הועד חובת ולקיום, עליו מביט שה׳ יחשוב", ״מלך בתפילה
 אורך חצי למשך, ברחוב בהליכתו, ועוד. כן יעשה יום בכל פעמים עשר

 . וברחמים בחסד עליו מסתכל שה׳ בדעתו יצייר הרחוב
 )ל"זצ מילר אביגדור' ר צ"הרה-אורה שערי(
 
 

 כלבה שאין דהיינו כהלכתה שלא רק מצויצת טליתאיך יתכן  :שאלה
 כדי בהם נשתייר ולא החוטים כל בה שנפסקו מטלית מורהח תהא החוטים
 ?עניבה

 בטלית (במקום שאין עירוב)הרבים לרשות בשבת דהיוצא שבת לענין תשובה:
 לגבי החוטים ובטל ולא משא דהוי משום חטאת חייב החוטים כל בה שאין

 קוסבנפ משא״כ יש להם חשיבות עצמית עליהם להשלים דדעתו דכיון הטלית
 בטלים תחתיהם אחרים יעשה דודאי עניבה כדי בהם נשתייר ולא החוטים כל
 א׳ ״קס שם זובט״ י״ג׳ סימן או״ח בש״ע יעוין בשבת בה לצאת ומותר הטלית לגבי הם

 שאולה בטלית דנ״מ י״ל ציצית בלי בגד לבישת איסור ומצד ל״ח ש״א סעיף ובסימן
 )שלום שערי(  .י״ג סימן ריש השקל במחצית עוד ויעוין גי׳ סעיף י״ד סימן באו״ח כמבואר

                                 

באה לפני ״רב״ רפורמי ושאלה בפיה : חלב רותח גלש
ל גבי סיר של בשר, מה הדין ? אחרי עיון קל פסק ה״רך ע

האשמ כל והסביר: הוסיף והוא כשר״, הבשר סיר טריפה,

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
   )הסמ"ק( .אוי לו לחומד כל ימיו מכאובים                                                

                          )ר' שלמה אבן גבירול. (וכלראל תעזוב האוהב בעבור רכילות ה                            

  )המאירי( .היה חכם במעשים אל תהיה חכם בדברים אך                         
                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

י ְוֶאת ין יֹורוּ  ַעּמִ  :יֹוִדֻעם ְלָטהֹור ָטֵמא ּוֵבין ְלֹחל ֹקֶדשׁ  ּבֵ

 עד, מצות שומר שאינו בקיבוץ רבות שנים במשך שהתגוררו, זוג בבני מעשה

 הם, מעשה לעשות והחליטו, זו חברה של הריקני החיים מאורח נקעה שנפשם

 העתיקו, הקיבוץ של הקלוקלת מהאוירה מושפעים להיות לא וכדי, בתשובה חזרו

 ונעשה, ביהדות מאד התקדם הבעל.בירושלים שערים מאה לשכונת מגוריהם

 כל את לקיים והשתדלה, אחריו צעדה האשה וגם וענין דבר לכל חרד ליהודי

 על להתגבר לה קשה אחד שבדבר הבחינו בהם שטיפלו העסקנים, ברם, המצוות

, בקיבוץ מגוריה בימי התרגלה אליו מהעישון להיגמל מסוגלת אינה היא, עצמה

 שהדבר האשה את לשכנע הנסיונות כל. קודש בשבת גם ל"רח זאת עושה והיא

, לעשן להפסיק מעוניינת מאד שהיתה, וטענה וחזרה, טענה היא, בתוהו עלו, אסור

 חשה היא, מלכתא שבת התקדש עם, פעם כל - במציאות אבל, בשבת במיוחד

, מוזרה היתה הזו התופעה. ולעשן סיגריה להוציא, לתארו אפשרשאי, עצום בדחף

 התברר האשה שמדברי כיון, מובנת לא יותר לעוד הפכה אחריה שעקבו וככל

 הסבר כל לכך היה לא ולכאורה, השבת ביום דוקא הוא לעישון העיקרי שהדחף

 הטבק את לשאוף המעשן של רצונו מעצם נוצר לעישון הדחף, כלל בדרך. הגיוני

 שהדחף אבל. להיגמל מסוגל הוא אין ההרגל שמחמת כך כדי עד, ריאותיו אל

 מרן של בדעתו להיוועץ העסקנים שהלכו שמעתי!? השבת ביום דוקא יפעל הזה

 ולברר ללכת לשואלים הורה, הסיפור את מרן כששמע, ל"זצ אלישיב הגרי׳׳ש

 היו כולם האם, יותר הקודמים בדורות ואף, האשה של וסבתה אימה אצל

 האשה של הסבתא אם שאכן המדהימה התשובה הגיעה קצר זמן בתוך... יהודים

 כאשר. היהודי לעם שייכת אינה, לשעבר הזו הקיבוצניקית גם וממילא גויה היתה

 את וראו בואו: אלישיב הרב להם אמר, ל"זצ למרן התשובה עם העסקנים הגיעו

 רצון לעשות החפצה באשה המדובר, מדבריכם שהבנתי כפי. יתברך ד׳ חסדי

 כל את מאחוריה לעזוב מוכנה שהיתה העובדה בעצם היא לכך, והראייה, קונה

 היודע, העולמות כל בורא אבל. רבות שנים במשך הורגלה שאליהם החיים

 שבת תשמור וכשהיא, זר עם בת היא הזו שהאשה גם ידע, אחרית ועד מראשית

 באשה מדובר שכאמור ומכיון, מיתה חייב ששבת גוי שהרי, מיתה חייבת תהיה ־

 שלא כזה מצב לידי אותה להביא בשמים חייבים היו, השם בדרךללכת שביקשה

 הבירור לידי גם יגיעו כבר ואז, מיתה תתחייב שלא כדי, העישון מן להיגמל תוכל

 הגרי״ש מרן סיים, היהדות כנפי תחת שתיכנס ולאחר. ויגיירוה, גויה אכן  שהיא

 וכן. מאליה היא אף תתבטל הזו והתאווה, העישון סיבת ממילא תתבטל, אלישיב

 )לשבח עלינו(הווה

 

הברכה, ועל
רך. 

ינממילאעליומביטשמישהוהאדם
מביפשוטאדםכשבןשאפילוהוא

עלמסתכלשה׳בדעתו
)ל"זצמילראביגדור' 

כהלכשלארקמצויצתטליתתכן 
החוטכלבהשנפסקומטליתורה

ל ראשון, וא שהוא התח
מקום להטריפו.

 יותר גדול מהמברך : כתב רב
עד לשטר נדמה ברכה המברך כי

רב״ רפורמי ושאלה בפיה : חלב
 של בשר, מה הדין ? אחרי עיון ק
והסביר הוסיף והוא כשר״ הבשר

                  

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

הסמ"(.לחומד כל ימיו מכאובים
ר' שלמ. (וכלרהב בעבור רכילות ה

אך בדברים במעם חכם היה

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ
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שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
21:45ב יום חמישי בשעה "ב4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

500ספר ון מגליז"תשעשנתאמורפרשת 

א " ֱאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש 

)א, כא("ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו

"ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִׁשים : 

ְוִאיׁש . ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי' ֲאִני הִּכי ָקדֹוׁש 

אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדֹעִני מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן 

ּוִמָּיד ַאֲחֵרי ֵכן ַמְתִחיָלה ָּפָרַׁשת , "ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם

. ֻטְמַאת ַהֹּכֲהִנים

?ת זוֹ ַמה ֵּפֶׁשר ְסִמיכּו

ַּגם ֵאֶצל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶיְׁשָנם : ַרִּבי ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץֵּבֵאר 

ּוִמַּנִין יֹוְדִעים ֵהם ַמה ֶּׁשָעִתיד . ַמִּגיֵדי ֲעִתידֹות' ֹּכֲהִנים'

ֲאָבל . ִיְדעֹוִני ּוְדִריָׁשה ֶאל ַהֵּמִתים, ַעל ְיֵדי אֹוב? ִלְהיֹות

ָוַאְבִּדל ֶאְתֶכם ִמן "; ל ֵאיָנם ָּכַהֹּכֲהִנים ֶׁשְּבַעם ִיְׂשָראֵ 

ֵהם ְמַקְּבִלים ֶאת ַהְיִדיעֹות ַהָּללּו ". ָהַעִּמים ִלְהיֹות ִלי

א ִמֹּכַח , ְּבֶאְמָצעּות אּוִרים ְוֻתִּמים אֹו ְּבֶאְמָצעּות ְנבּוָאה

. ְּדִריָׁשה ֶאל ַהֵּמִתים ְוַכּדֹוֶמה

ַּגם ֵאֶצל ַהֹּכֲהִנים ֶׁשָּלנּו ַקָּיִמים ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְטַען ׁשֶ 

"ַעל ֵּכן אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה- ְּדָבִרים ֵאּלּו  א ִיַּטָּמא :  ְלֶנֶפׁש 

ֵהם ּדֹוְרִׁשים ֶאל , ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֵיׁש אֹוב ְוִיְּדעֹוִני- " ְּבַעָּמיו

ְלִהְתָקֵרב ֲאָבל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ַאֲהֹרן ֲאסּוִרים ֲאִפּלּו , ַהֵּמִתים

, ָּברּור ֵאפֹוא ִּכי ַהֶּיַדע ֶׁשָּלֶהם נֹוֵבַע ִמַּצד ַהְּקֻדָּׁשה. ֶאל ַהֵּמִתים

.ה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל"ֵמָהאּוִרים ְוֻתִּמים ּוֵמַהְּנבּוָאה ֶׁשָּנַתן ַהָּקּבָ 

א ְתַחְּללּו ֶאת . 'הָתם ֲאִני וֹּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצוַֹתי ַוֲעִׂשיֶתם א" ְו

"ְמַקִּדְׁשֶכם' הֵׁשם ָקְדִׁשי ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתוֹ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני 

)לב-לא, כב(

ּוְׁשַמְרֶּתם "-ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָנַקט ַהָּכתּוב ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח , ֵיׁש ְלָהִעיר

ם ר ֶאל עַ ה ְמַדּבֵ "ַהָּקּבָ ,ְּכלֹוַמר, "ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם

א ְתַחְּללּו ֶאת ֵׁשם -ְוֵכן ַּבֶהְמֵׁש .ִיְׂשָרֵאל ִּבְלׁשֹון נֹוֵכחַ  ְו

:ה ַהָּכתּוב ְואֹוֵמרּנֶ ׁשַ ְוָאז ְלֶפַתע ְמ .ׁשֹון נֹוֵכחַ ֲעַדִין לְ ,"ָקְדִׁשי

' הֲאִני "ְוׁשּוב ,ְּבגּוף ְׁשִליִׁשי-"ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו"

.ִּבְלׁשֹון נֹוֵכחַ " ְמַקִּדְׁשֶכם

?ר ִׁשּנּוי ַהָּלׁשֹון ְּבֶאְמַצע ָהִעְנָיןׁשֶ ַמה ּפֵ 

ָּכַתב ֶׁשְּבִמִּלים " ֶּבן ּפוָֹרת יוֵֹסף"ְּבִסְפרֹו יוֵֹסף ְּבַרִּבי ָהַרב

ְמדּוִנְרְמָזה ַהֲהָלָכה ֶׁשּלָ , "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ֵאּלּו

א "ׁשֶ , ִמָּפסּוק ֶזה) ב"ְּבָרכֹות כא ע(ל "ֲחזַ  ָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 

ֶנֱאַמר : ָרה ָׁשָוהּוְדָרׁשּוהּו ִמְּגזֵ , "חֹות ֵמֲעָׂשָרהְיֵהא ּפָ 

ַרח ַדת קֹ ְוֶנֱאַמר ֵאֶצל עֲ " ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְּבתֹוי ִּת ְׁש ּדַ ְק נִ וְ "

' ֵעָדה'ְוֵאין ,"ָהֵעָדה ַהֹּזאתוֹ ּתִמ לּוְד ּבָ ִה ) "כא, ַּבִּמְדָּבר טז(

"כז, ם ידׁשָ (ֶׁשֶּנֱאַמר ֵאֶצל ַהְמַרְּגִלים , ְּפחּוָתה ֵמֲעָׂשָרה ַעד ) 

ַאף ָּכאן ,ָרהׂשָ ַמה ְּלַהָּלן עֲ -" אתּזֹ ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה הַ 

.ֲעָׂשָרה

ִקֵּבל " ִיְׂשָרֵאל"ֶאת ַהֵּׁשם ִּכי ִהֵּנה, ְוִנְרְמָזה ָּכאן ֲהָלָכה זוֹ 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָהיּו לֹו . ק ִעם ַהַּמְלָאַיֲעֹקב ָאִבינּו ְּבֵעת ֶׁשֶּנֱאבַ 

ה ֵר ְׂש ׁש עֶ ֶׁשִּמּתֹוָכם ֲעָׂשָרה ָהיּו ֵמַעל ִּגיל ְׁש ,ר ָּבִניםׂשָ ד עָ חַ ַא

].יםנִ ע ׁשָ בַ ן ׁשֶ ִּבְנָיִמין ֶטֶרם נֹוַלד ְויֹוֵסף ָהָיה ָאז ּבֶ [

ָּדָבר . "ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"?ֵהיָכן"ְוִנְקַּדְׁשִּתי",ִאם ֵּכן

ֶׁשל -ים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל נִ ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ָיכֹול ְלֵהָאֵמר ַרק ְּבתֹו ַהּבָ 

. הֵר ְׂש ׁש עֶ נּו ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ְלַמְעָלה ִמִּגיל ְׁש יְ ְוהַ , ַיֲעֹקב ָאִבינּו

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיוֹם . ֵאֶּלה ֵהם מוֲֹעָדי"

)ג-ב, כג("ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן

?ֵּכיַצד ְקׁשּוָרה ַהַּׁשָּבת ַלּמֹוֲעִדים

: ֶיְׁשָנם ִׁשְבָעה ָיִמים טֹוִבים ַּבָּׁשָנה: ַהָּגאוֹן ִמִּויְלָנאֵּבֵאר 

ִראׁשֹון , ְׁשֵני ָיִמים-ח ֶּפסַ ; ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון, ְׁשֵני ָיִמים-ֻסּכֹות 

יֹום ֶאָחד -ֹראׁש ַהָּׁשָנה ; יֹום ֶאָחד-ָׁשבּועֹות ; ְוַאֲחרֹון

.יֹום ֶאָחד-יֹום ִּכּפּור ; )ִמְּדאֹוַרְיָתא(

ּוַבּיֹום , ְּבִׁשָּׁשה ָיִמים ִמּתֹוָכם ֻמָּתר ַלֲעׂשֹות ְמֶלאֶכת ֹאֶכל ֶנֶפׁש

.ָאסּור, יֹום ִּכּפּור, ַהְּׁשִביִעי

"ֶזהּו ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ְּכַהְקָּדָמה ְלָפָרַׁשת מֹוֲעדֹות ֵׁשֶׁשת : 

ַהְינּו , "ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי"ַא , ַּבּמֹוֲעדֹות" ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה

ְוֵאין ַלֲעׂשֹות ּבֹו ֲאִפילּו ְמֶלאֶכת " ַׁשָּבת ַׁשָּבתֹון", יֹום ִּכּפּור

.ֹאֶכל ֶנֶפׁש

: יֹום טֹוב ֶׁשָחל ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת אֹוְמִרים ְּבֹנַסח ַהְּתִפָּלהְוִהֵּנה ּבְ 

ַוּתֹוִריֵׁשנּו , ַוַּתְנִחיֵלנּו ְזַמֵּני ָׂשׂשֹון ּומֹוֲעֵדי ֹקֶדׁש ְוַחֵּגי ְנָדָבה…"

ֵקינּו ' ַוַּתְבֵּדל ה, ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ּוְכבֹוד מֹוֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל ֱא

ֵּבין יֹום , ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ל ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹ 

ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום , ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה

ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה , טֹוב ִהְבַּדְלָּת 

".ִקַּדְׁשָּת 

ֶאת ִעְנַין ַהַהְבָּדָלה ֶׁשל ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְּפֵני ָמה ּכֹוְפִלים 

?ִמְּׁשָאר ַהָּיִמים

ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי "ּוְלִפי ִּדְבֵרי ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי 

ַהֻּמְבָּדל , ַהַּכָּוָנה ְליֹום ַהִּכּפּוִרים" ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשָּת 

.מֹוֲעֵדי ַהָּׁשָנהִמְּׁשָאר
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ַוּיוִֹציאּו ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַוִּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָאֶבן"

)כג, כד("ֶאת ֹמֶׁשה'הּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

?"ֶאת ֹמֶׁשה' הַּכֲאֶׁשר ִצָּוה "ַמה ַהַּכָּוָנה 

נּו ִיָּתכְ , ַלֲהֹרג ָאָדם ְוִנָּגִׁשים ְלַקְּימוֹ ה "ַּכֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ִצּוּוי ֵמַהָּקּבָ 

סֹוף ֶאְפָׁשר ַלֲהֹרג סֹוף ': ֵיׁש ִמי ֶׁשאֹוֵמר: ָּבֶזה ְׁשֵּתי ִּגיׁשֹות

ְוָאנּו ' הנּוָּכ ִצּוָ ': ּלּו ֶׁשאֹוְמִריםאֵ ְוֵיׁש ּכָ ' ...ְּבִאּׁשּור ַהּתֹוָרה

'!ִמים ֶאת ִצּוּויוֹ ּיְ ְמקַ 

, ְּבבֹוָאם ִלְרֹּגם ֶאת ַהְמַקֵּלל, תּוב ִּכי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלּוְמַלְּמֵדנּו ַהּכָ 

א ִמְּפֵני ְרצֹוָנם ַלֲהֹרג' הצֹון ֹזאת ַרק ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ְר ׂשּועָ  .ְו

ֶלְאֹסר ): "ט-ח, קמט(סּוק ִּבְתִהִּלים ּפָ ְּכֵעין ֶזה ָמִצינּו ּבַ 

ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם , י ַּבְרֶזלַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבלֵ 

ּוֵבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי , "ֲחִסיָדיור הּוא ְלָכל דָ ִמְׁשָּפט ָּכתּוב הָ 

ֵמַאַחר ְוַהֲחִסיִדים עֹוִׂשים ֶאת : ל"ַזצַ ְיֶחְזֵקאל ֵלִויְנְׁשֵטין 

. ר הּוא ָלֶהםדָ ָלֵכן הָ , ַמֲעֵׂשיֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים

"ַהָּנִביא ָּכתּובְוֵכן ְלַגֵּבי ְׁשמּוֵאל  ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ַּכֲאֶׁשר : 

ַוְיַׁשֵּסף ְׁשמּוֵאל ,ִׁשְּכָלה ָנִׁשים ַחְרֶּב ֵּכן ִּתְׁשַּכל ִמָּנִׁשים ִאֶּמ

ּוַמּדּוַע ָּכתּוב , )לג, טוא ְׁשמּוֵאל ("ַּבִּגְלָּגל' הֶאת ֲאַגג ִלְפֵני 

א ָּכל ְּפִנּיֹות , םִּכי ָעָׂשה ֹזאת ְלֵׁשם ָׁשַמיִ ? "'הִלְפֵני " ְל

.ּוְרצֹונֹות ִאיִׁשִּיים

ְּכֶׁשָּכל, ָּכֶזהְּבֹאֶפןַחֵּייֶהםֶאתַחִּייםָּבעֹוָלםַרִּביםא

ְסגָֻּלהְיִחיֵדיֵמאֹוָתםֶאָחד, ָׁשַמִיםְלֵׁשםְמֻכָּוִניםַמֲעֵׂשיֶהם

. "ֶחֶמדְׂשֵדה"ְיִׁשיַבתֹראׁש, ל"ַזצַ ֹּכֵהןִהֵּללַרִּביָהָיה

ִהֵּללַרִּביֶהֱחִזיק, ִּביִׁשיָבתוֹ ְנתּוִניםָהיּוְוֻרּבוֹ ֶׁשֹראׁשוֹ ַאףַעל

ָעְגַמתַרקֶאָּלא, ִּבְכָללַנַחתָרָאהאִמֶּמּנּוֲאֶׁשר, נֹוָסףּכֹוֵלל

.ֶנֶפׁש

א? ַהֶּזהַלּכֹוֵללִמְתַמֵּסרַאָּתהַמּדּועַ : "ְמֹקָרָביוְׁשָאלּוהּו ֲה

: ְוָאַמרִהֵּללַרִּביַנֲעָנה!". ּתֹוָרהֻּכָּלםֵהםַּגםֲעָסֶקיְׁשָארָּכל

, ָׁשַמִיםְלֵׁשםֶׁשֻּכּלוֹ , ֶאָחדָּדָברלוֹ ֶׁשִּיְהֶיהָצִריְיהּוִדיָּכל"

א אְצָדִדּייםִעְנָיִניםׁשּוםְל ...".ְרָוִחיםּוְל

ַהַּמָּצב. ֶׁשּלוֹ ַהַּכְלָּכָלהְמקֹורֹותַעלֵהִעיבּוַּכְלָּכִלִּייםְקָׁשִיים

ְמֻסָּגלֵאיֶנּנּוהּואִּכיָחׁשִהֵּללְוַרִּבי, ְוהּוַרעָהַלַהַּכְלָּכִלי

. יֹוֵתר

ֶאְפָׁשרּותלוֹ ֵאיןִּכיְוָאַמר, ל"ַזצַ ַׁשָהַרבְלָמָרןִנְכָנסהּוא

.ַּכְלָּכִליתהִמְּבִחינָ ַהְיִׁשיָבהֶאתּוְלַתְחֵזקְלהֹוִסיף

ִמָׁשםְוִלּטֹול, ַהְּמֵגרֹותַאַחתֶאתִלְפּתֹוחַ לוֹ הֹוָרהַׁשָהַרב

!ַהְיִׁשיָבהלּוִּתְפעֶהְמֵׁשֲעבּורלוֹ ֶּׁשָחֵסרַמהָּכלֶאת

ַמֲעָׂשיוָּכלֲאֶׁשר, ְּכמֹותוֹ ָׁשַמִיםְיֵראָאָדםִּכי, ָיַדעהּוא

ַרקַאֶׁשִּיֹּטלָעָליוִלְסמֹוֶאְפָׁשר-' הְלֵׁשםָוַרקַאְמֻכָּוִנים

!ַהְיִׁשיָבהְלִקּיּוםלוֹ ֶׁשָּדרּוׁשַמהֶאת

: ִּבְבִדיחּוָתאְוָאַמרַנֲעָנההּוא, ֹּכֵהןִהֵּללָהַרבֹזאתְּכֶׁשָּׁשַמע

ְוִאּלּו... ֵעצֹותִלינֹוֵתןהּוא, ֶּכֶסףְלַבֵּקׁשַלְּגִבירָּבאֲאִניַּכֲאֶׁשר

... ֶּכֶסףִלינֹוֵתןהּוא, ֵעצֹותְלַבֵּקׁשְּכֵדי, ָלַרבָּבאֲאִניַּכֲאֶׁשר

ַהִּנְכָנס-הֹוִסיף-ַהִּמְקָדׁשֵּביתְלַגֵּביֶּׁשָּכתּובַמהֶזה

א, ָצפֹוןֶּדֶרָיָצאָּדרֹוםַׁשַערֶּדֶרְלִהְׁשַּתֲחוֹות ָאְמרּוַוֲה

, "ַיְצִּפיןְלַהֲעִׁשירָהרֹוֶצה, ַיְדִריםְלַהְחִּכיםָהרֹוֶצה"ל"ֲחזַ 

נֹוֵתןהּוא, ֶׁשּבוֹ " ָּדרֹום"הַ ִמןֵלָהנֹות, ַׁשָלַרבְּבבֹוִאי, ְוָאֵכן

ִמןְקָצתֵלָהנֹותּוְמַיֵחל, ַלְּגִבירָּבאְּכֶׁשֲאִניְוִאּלּו, ֶּכֶסףִלי

...אְותּוָחְכָמהִּדְבֵריַרקִליַמֲעִניקהּוא, ֶׁשּבוֹ " ָצפֹון"הַ 

ְזִמירוֹת ַׁשָּבת

ַׁשָּבתַעל " ָמתוֹק ָהאוֹר"ִמּתוֹ ַהֵּסֶפר 
"ָּקִציר עוָֹלִמיםֲעֹזר ַלּׁשוְֹבִתים ַּבְּׁשִביִעי ֶּבָחִריׁש ּובַ "

: ֵּפְרׁשּו ִמִּלים ֵאּלּו ְּבֶדֶר ֶרֶמזַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹובְּבֵׁשם 

א ַלֲעׂשֹות ָּכל - " ׁשֹוְבִתים ַּבְּׁשִביִעי ֶּבָחִריׁש" ַמְׁשָמעּותֹו ֶׁש

א ְלַדֵּבר, ְמָלאָכה ֶזה ֶנֱאַמר ַרק ַעל , ֶאָּלא ִלְׁשֹּתק, ְוַגם 

, ָּכל ִּדּבּורִמ , ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש ְצִריִכים ִלְׁשֹּתק ְלַגְמֵרי". ַּבְּׁשִביִעי"

ַּגם , ְלַקֵּצר ְּבִדּבּור- " ַּבָּקִציר"ֲאָבל . ֶׁשֵאינֹו ְלֹצֶר ַהַּׁשָּבת

א ַרק ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש , "עֹוָלִמים"ֶזה נֹוֵהג , ִּבְזַמן ֶׁשֻּמָּתר ְלַדֵּבר

.ֶאָּלא ַּגם ְּבָכל ְימֹות ַהָּׁשבּועַ 

"ּפוְֹסִעים ּבוֹ ְּפִסיָעה ְקַטָּנה"

א ְּפִסיָעה ַּגָּסה ֶׁשֶּנֶאְסָרה , "ְּפִסיָעה ְקַטָּנה"ָּבת ֵיׁש ִלְפֹסַע ְּבׁשַ 

.ְּביֹום ֶזה

ַוַּיַעל ֹמֶׁשה ֵמַעְרֹבת מֹוָאב ֶאל ) "א, ְּדָבִרים לד(ַהָּכתּוב אֹוֵמר 

: ַּתְנָיא) "ב"סֹוָטה יג ע(ל "ָאְמרּו ֲחזַ ". ַהר ְנבֹו ֹראׁש ַהִּפְסָּגה

".ּוְפָסָען ֹמֶׁשה ִּבְפִסיָעה ַאַחת, לֹות ָהיּו ָׁשםְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמעֲ 

א ְּבִסְפרֹו "ְׁשִליטָ ַקְנֶיְבְסִקי ם ַחִּייי ַרּבִ אֹוֵמר- ִנְרֶאה לֹוַמר 

ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֹּמֶׁשה ָהָיה ְמֻצֶּוה ַלֲעלֹות ֶאל -" ַטֲעָמא ִּדְקָרא"

"ב"ְּבָרכֹות ו ע(ְוַקְיָמא ָלן , ָהָהר ָאָדם ִלְדַבר ְלעֹוָלם ָירּוץ) 

ּוְכֵעין ֶזה ָאְמרּו [ָלֵכן ִמֵהר ֹמֶׁשה ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה , "ִמְצָוה

].ל ַּגֵּבי ִמְלֶחֶמת ִמְדָין"ֲחזַ 

א ַׁשָּבת ָהָיה, ָּבֶזה ְמיָֻּׁשב ֵאי ָּפַסע ְּפִסיָעה ַּגָּסה ְּכמֹו , ַוֲה

ּוְבַׁשָּבת , ְּגאֹוִניםְּבֵׁשם הַ ) א"ְמָנחֹות ל ע(ֶׁשָּכְתבּו ַהּתֹוָספֹות 

-ֲאָבל ֱהיֹות ְוָהָיה ֶזה ִלְדַבר ִמְצָוה ? ָאסּור ִלְפֹסַע ְּפִסיָעה ַּגָּסה

ְוִכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא , ֻמָּתר ִלְפֹסַע ְּפִסיָעה ַּגָּסה ֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת

"ל"ְּבָרכֹות ַהּנַ  ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה ַוֲאִפּלּו : 

".ָּבתְּבׁשַ 

א ) "ָׁשם ָּפסּוק ז(ְוִנְרֶאה ֶׁשְּלִפיָכ ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ַאַחר ָּכ 

ֶׁשֲהֵרי ְּפִסיָעה ַּגָּסה נֹוֶטֶלת ֶאָחד ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות , "ָכֲהָתה ֵעינוֹ 

, )ב"ְּבָרכֹות מג ע(ַּכְמֹבָאר ַּבְּגָמָרא , ִמְּמאֹור ֵעיָניו ֶׁשל ָאָדם

.א ִהִּזיק לוֹ - ָיה ֶזה ִלְדַבר ִמְצָוה ֲאָבל ָּכאן ֱהיֹות ְוהָ 
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"" " 

 . בחיים בעיותיה עם שבהתמודדות הקושי על הטבח בת התלוננה!" אבא! אוף    נקודה למחשבה
 הכניס השני לסיר, ם שם הראשון בסיר: מים רתחו בהם סירים שלושה לה והראה למטבח תוב את הוביל האב...." לי קשה נורא"

 הטבח שלף מה זמן לאחר. חיכתה והבת האב אמר" מחכים. "הבת שאלה?" עכשיו מה נו. "ך שפך השלישי לסיר, 
 הביט. בספל אותו ומזג הקפה את סינן, בקערה אותה והניח הרותחים המים מן הביצה את הוציא, בצלחת אותו ושם הסיר מן הגזר את

 . ונמעך ה היה הגזר: התוצרים את ובחנה לשולחן התקרבה הבת?" יקירתי, רואה את מה: " ושאל בבתו הטבח
 

 השונים האדם בני גם כך: "הטבח אמר. ומענג טוב היה וטעמו ף הדיף הקפה, ה שהייתה, הביצה את קילפה היא
 ולאחר, קשה למים הגיע הגזר: החומרים שלושת עבור המצב באותו היו הרותחים המים - זהה הקושי. החיים קושי עם מתמודדים

, הדקה קליפתה תחת ונוזלית עדינה הרותחים למים הגיעה, הביצה. בקלות אותו לפורר ניתן ועכשיו התרכך הרותחים במים שהייה
 , הרותחים במים שהותם לאחר! ייחודיים הם... הקפה ופולי. כולה התקשתה רותחים במים שהייה לאחר

 , דומה את מהם לאיזה: "האב שאל. השונות הצלחות את הבת בחנה". למרחוק נישא שניחוחו, משובח למוצר המים את הפכו הם
? לחץ יבמצב תכונותיו מאבד אך חזק שנראה גזר כמו את האם? מגיבה את איך, דלתך למפתן ר כאשר? היקרה בתי
 שהיית למה זהה נראית את אולי? אהוב אדם של מוות, גירושים, פיטורים לאחר ליבה את שמקשה עדין אופי בעלת כביצה את אולי

 ? ונעימים רכים אינם ושוב ב הלב בפנים אך מבחוץ דבר אותו נראית את, קודם
 ? שניתן ביותר הטוב לדבר ם בחיים תפקידו אשר, קפה פול כמו את אולי או

 ."הרתיחה בשיא שהמים בזמן ביותר הטובות לתכונותיו מגיע הקפה
 

 וללמוד היא מה לגלות נשאר רק לנו... , , לזכור רק צריך קפה פולי להיות בשביל
 (העורך) .ליתרון להפוך ניתן שלא חיסרון אין. ממנה

 זכותם תגן עלינו      י רבי         בי רבי        נשמת:       התנאים הקדושים  העלון לעילוי 

 שלום יוסף אליישיבמהרב  לבקש
ִמֶּמּנּו ָּכל ֶעזְָרה. ִאָּמא ָחָׁשה ִּכי ֵאין זֶה זצ"ל 

ֶת ְּכֶׁשַּסל ְּביָדֹו,  ִלְכבֹודֹו ָלגֶֶׁשת ַלֲחנּות ַהַּמּכ
א ִּבְּקָׁשה זֹאת ִמֶּמּנּו. ַרק  –ֵכן ְולָ  ֵמעֹוָלם 

לְּכֶׁשָהיִינּו ְקַטּנִים ְמאֹד, ּוִבזְַמּנִים ֶׁשל 
ְּכמֹו ַרֲחָצה, ָהיָה ַאָּבא ְמַסּיֵַע ְלנֵַּגב , 

ּוְלַהְלִּביׁש ֶאת ַהְּקַטּנִים. ַא ַּכֲאֶׁשר ָּגַדְלנּו, ׁשּוב 
ְלַאָּבא ְלַסּיֵַע ָלּה ְּכָלל, ְוָכ ָהיָה  א נְָתנָה ִאָּמא

 . ַאָּבא ְמנָֻּתק ְלַמֲעֶׂשה ִמָּכל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ַּבַּביִת
 

א. ַהִּגיׁשּו ְלַאָּבא ֵּתה ,  ְותּו 
ַּכֲאֶׁשר ָהיִינּו ַמִּגיִעים ַלַּביִת, ָהיְָתה ִאָּמא נֹוֶהגֶת 

יׁשּו ְלַאָּבא ֶאת ַהֵּתה ְוִתְהיֶה לֹוַמר ָלנּו: 'ּבֹאּו ְוַהּגִ 
  ָלֶכם ִמְצָוה...' ָּכ ָּגַדְלנּו ִעם ַהיְִדיָעה ֶׁשּזֹוִהי 

א ֶהֱעִלינּו  ְלַהִּגיׁש ְלַאָּבא ֶאת ַהֵּתה. ְוַכּמּוָבן 
 ְּבַדְעֵּתנּו ְלַהְפִריַע!"

וי מביתר, האב אברך בזוג נש מעשה
חשוב ואשתו, שציפו לפרי בטן כבר שבע 

שנים והישועה בוששה לבוא, בצר לו, 
החליט האברך לקבוע תור אצל מרן רבינו 

ל. ויהי היום, הגיע ”זצ עובדיה יוסף
האברך בלוויית אשתו למרן ועמדו וביקשו 

, לא יכול לעמוד ב ברכה, הרב 
חזקם באמונה בצער, מיד ניסה להרגיעם ול

וסיפר להם על הרבה זוגות שחיכו ובסוף 
נושעו, ואל להם להתייאש ועודדם שוב 

ושוב וסיים בברכה שבע"ה עוד יזכו לבנים 
פנו לצאת  .ובנות. 

מבית הרב, והנה הרים מרן את ראשו לעבר 
הדלת ושם לב, שהאישה חבושה בפאה, מיד 

בו! הורה להם מרן לחזור ואמר להם: ש
אומר לכם דבר, אם האישה תקבל על 

עצמה, להסיר את הפאה ולחבוש מטפחת 
בצניעות, אני מבטיח לכם, שתזכו בע"ה 

לפרי בטן בתוך שנה. 

, אך הרב ששם לב לכך, הפציר בה 
שוב ושוב ולא הרפה, עד אשר הסכימה 
האישה להסיר לצמיתות את הפאה מעל 

 כן באותה שנה, התבשרו הזוגראשה וא
 בבשורות טובות...

 זצ"ל  משה יחזקאלרבי  היה
ה שהייתה עקרון שלא היה מקבל נשים, וכל איש

מתקשרת ומבקשת לבוא היה מבקש להודיע לה 
, ואמר לי אחד מגדולי 

 הפוסקים בזה"ל: תדע שאני מקנא בו! 
 

ולפעמים נשים היו מגיעות אליו (בלי לשאול 
 ה מראש), והרבה פעמים היה 

 או שהיה מטה את ראשו לצד או שהיה מסתכל 
הכותב בעת חתונתי  על הרצפה. אף אני בנו

 כשנכנסנו לכסות את פני הכלה 
 הוא הוריד את המשקפיים, וראשו למטה...

שלמה גדולתו של הרב 
זצ"ל היתה מופלאה,  שרעבי

 ביר רולא חפץ בהקמת 'חצ
וגבאים ושאר גינונים, והגם 

ופועל  הכי היה 
ישועות והיה יכול להיות 

 מפורסם מאוד. 
 

נהג בפשטות מופלאה. והיו 
בביתו ילדים אשר דאג להם 

א כמו אב הוא גופא 
והיה דואג להם  

 ומעלה אותם על דרך המלך.

דברתי  כשעמד הרה"ק רבי  לעצמי
, ה"בבא סאלי" ישראל אבוחצירא

זיע"א להכנס לביתו החדש בנתיבות, נטל עמו 
לכמה מבני ביתו. כל הדרך דבר על 

 וכמה צריך לברוח ממנה.  
 כשהגיעו לבית, אמר למלויו: 

דברתי. שכן "לא אליכם דברתי, לעצמי 
 , חושש אני שיעלה י בבואי 

 בלבי הרהור של גאוה..."

 האדם
 עשה
את 

ולוגיה הטכנ
, להכרחית

 
 והיא

 עשתה 
אותו 

 למיותר.

רבות נכתבו בתנ'ך, בתלמוד ובספר  נבואות
הזוהר הקדוש, ובהם חזו הנביאים את מה 
שיקרה לעם ישראל בכל התקופות, ואת 

שתבוא בסופו של דבר.  
חלק מהנבואות כבר התגשמו: חורבן בית 

 דש, גלות בבל ועוד. המק
 

חלק מהנבואות אנו רואים כיום בעינינו, למשל: 
לא ייחרב לעולם, שאחיזת  

הערבים בני ישמעאל בארץ תהיה עד שנת 
תש'ח ועוד דברים רבים. לפיכך, מכיוון שאנו 
רואים שחלק מהנבואות כבר התגשמו, אנו 

מאמינים באמונה שלמה גם בנבואה על הגאולה 
 במהרה בימינו אמן. המה השל

 שלוה ומנוחת הדעת 
 רק בתוך הבית פנימה

הענוה   עיקר 
פנימה הבית   בתוך 

, שביקש מהסופר הכותב את י ולי על אחד מגד מספרים
התפילין של בנו, שייתן לו את בתי התפילין, קודם שיניח את הפרשיות. 

ואז ייבש אותן, וציווה להכניס לתוכן את  
 הפרשיות. כך התנהגו רבותינו, כדי לזכות לבנים יראי ה'. 

להסתיר  קל
שנאה, אך קשה 
 להסתיר אהבה.



 

איש אחד מת ועלה  איזהה
לשמיים, לקח אותו השטן לסיור, 

הוא הראה לו מקום אחד שבו 
יושבים אנשים כל היום ולא 

ובמקום השני ראה עושים כלום, 
משקאות, אוכל משובח, מוזיקה 

וכולם שמחים, האיש ביקש 
ללכת למקום השני, באותו רגע 

השטן תפס אותו לקח אותו איתו, 
הגיע לבור מים רותחים וזרק 

אותו בפנים,  האיש צעק 
ללמעלה, אבל מה עם כל מה 

 שראיתי ? 
ו אז השטן ענה לו 

hamaor.netכל העלונים: 

 

ה  ֵני ַאֲהרֹן ֱאמֹר "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־מֹׁשֶ  ֲאֵלֶהם.." (ויקרא כא, א).ְוָאַמְרּתָ ֶאל־ַהּכֲֹהִנים ּבְ
 להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קיד ע"א).-"ֱאמֹר ְוָאַמְרתָּ 

 

בות סימן מעשה אהקטנים הם פרי חיקוי הגדולים, וכמעשה האב כך מעשה בניו אחריו, 
יֶהם(בראשית רבה מ, ו). וזהו שכתוב בתהילים (קטו, ח)  לבנים מֹוֶהם ִיְהיּו עֹׂשֵ , כמעשה ּכְ

יֶהם"),  מֹוֶהם"), ימשיכו לעשות הבנים ("ִיְהיּו עֹׂשֵ  האבות ("ּכְ
כפי שאנו  -והוא שאומרים אנו בכל יום בברכות התורה "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו, ְוֶצֱאָצֵאינּו" 

 יתנהגו גם בנינו וילמדו ממעשינו. נתנהג כך
 

לפעמים, בא הבן לאביו ומספר לשון הרע על ילד פלוני, והאב גוער בבנו ומסביר לו 
יָך (ויקרא יט, טז),  ַעּמֶ א ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ  שאסור לומר זאת כיון שאין בכך תועלת,  לֹֽ

וכך, חשבתי משיב הבן ואומר: "אבל אבא, בשבת האחרונה סיפרת על פלוני שעשה כך 
 שזה מותר, למדתי ממך".

 

מספר על אבא שציפה מבנו לגדול להיות תלמיד חכם, לימים כשחזר הבן  הבן איש חי
מלימודיו התיישב לאכול לחם ולא נטל ידיו תחילה, ואף אביו נכנס באותה העת 

כשהוא עייף מעבודתו ובלא שימת לב שהבן נמצא לידו התיישב על השולחן ואכל 
לפתע הבחין האב בבנו שיושב  הכינה אשתו ללא נטילת ידיים וברכה.מהמטעמים ש

לידו ושאלו אם נטל את ידיו, כשענה הבן בשלילה התרגז האב והביא סרגל מברזל על 
החזיר הבן את ידיו אחורה והאב במקום לפגוע ביד בנו הכה בידיו שלו מנת להכותו, 

דול ואמרה לבעלה: "בעלי . האמא שנכחה במטבח כל אותה העת פרצה בצחוק געצמו
(ב"מ קז ע"ב),  קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחריםהיקר, מה אתה רוצה מילדנו החמוד, 

 אם אתה בעצמך לא נטלת ידיים למה שהוא יטול?"
 

אם רוצה האב להזהיר גדולים על הקטנים, -זהו שמורה לנו התורה "אמור ואמרת"
רץ, בתורה ובמצוות, ראשית עליו שבניו יהיו מאירים ומזהירים במידות ישרות בדרך א

, כיון שהדוגמא האישית שווה יותר מכמה ספרי לימוד ומוסר, הבן קולט להיזהר בעצמו
 את פעולותיו ודרכיו של אביו ומעתיקם לחייו שלו עצמו.

 

ַרְך  יהי רצון שנזכה ליישר דרכנו ולתקן את מידותינו ונזכה לראות את כל בנינו ֶזַרע ּבֵ
 ), ונראה בקרוב בנחמת ציון ברחמים, אמן.ה' (ישעיה סא, ט

 שון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ש נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

יעקב יוסף בן הרב יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,מרגלית

 ג'יהרסף בן גועובדיה יומרן הרב שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

כשלמד בישיבת בריסק זצ"ל  שמשון פינקוס רביבחרותו של  בימיי
בכל עת שהיה מרגיש כי יש לו צורך להתחזק ביראת שמים, היה עולה 

שהיו יכולים ליראות משם את  ת לגג בית הכנסת 
 מקום המקדש, היה מסתובב על הגג וצועק לפחות מאה פעם: 

 

י "לב טהור ברא לי אלוקים. והוסיף מדוע נאמר "ברא לי" כי 
ומה לדף מחוק לא נקי ולא מצוחצח, ולכן אנו מבקשים מהקב"ה ד 

 שיברא מחדש לב חדש ורוח נכון שיחדש בקרבו

חז"ל בלשונם "אין  דייקוו
אדם נוגע במוכן לחבירו" 

 ולא אמרו 
 ,ו או  ם אין אדם 

 

 לומר, אמר ה"בן איש חי":
רק שאין יכול האדם  שלא

 ליטול את המוכן לחבירו,
לנגוע  א אלא 

 בו כמלוא נימא.

זיע"א, בשעת לילה מאוחרת מאוד, ורבנו שכב על ערש  שלמה מזוועהילהתדפקה על דלת רבנו   אישהה
. , רצה נאמן ביתו לפתוח את הדלת לאישה במצב זה, דווי סובל ייסורים קשים. לא 

 קד עליו לפתוח את הדלת ולהניח לאישה להיכנס, לשטוח את ליבה. פרבנו 
 

. נענה רבנו ואמר: א החסיד ניסה לדבר על ליבו של רבנו שהוא צריך מנוחה, ובפרט שהוא 
שלמה מזוועהיל זיע"א,  רביה בחוץ וליבה מר עליה?" אצל הרה"ק "כיצד אוכל לנוח בשעה שעומדת איש

 וצורת ההסתכלות מתבהרת יותר ויותר... , שהזולת הצטער זה כאב לו יותר. הנה כי כן, 

עברו דירה ורצו לצבוע את הבית.  זוגג
ם צבעי והציע לצבוע את הגיע אליה

, תוך שלושה ימים. ₪ 1,400הבית ב
"אין בעיה, קיבלת את העבודה" "באיזה 
צבע אתם רוצים שאצבע את הבית?" 
ענה הבעל: "בצבע זית, ומדוע דווקא 

צבע זית? כי זה הצבע שאשתי אוהבת". 
אחרי שלושה ימים הוא מגיע לדירה 

ורואה שהיא צבועה בצבע שחור. "אתה 
 את התשלום על העבודה!  לא מקבל

מדוע צבעת בשחור ולא בצבע זית כמו 
 אמר הבעל.  -שביקשנו"

 עונה לו הצבע:  
""" 

 צדוק הרה"ק רבי 
 אומר:  הכהן מלובלין

 מי שחסר לו שלמות ומבקש 
 זאת מהבורא באמת, 

 לא יתכן שה' לא יענהו.

השנים ביום הפורים, לאחר שכבר התיישב  באחתת
זצ"ל לסעודת  שלמה זלמן אויירבך רבין הגאו

היום, הגיע אליו אחד ממקורביו, עם בתו שניתקה 
. אבי הנערה הקשר של שידוך, ועתה באה 

שלמה זלמן האם לקרוא לה החדרה,  רבישאלה את 
אך הרש"ז אמר לו: "לא, לא! אני אצא אליה!" ואולם 
האיש ניסה למנוע את טרחת הרש"ז לצאת במיוחד, 
ואמר שמכיון שכבר נטל ידיו לסעודה, עדיף שהיא 

 תכנס החדרה. ולא שהוא יצא אליה. 
 

לצאת מן החדר  ה מה היה -אך רש"ז משום
ולברכה בחדר השני דוקא. רש"ז יצא לקראתה 

והאציל עליה ברכות לרוב, שתמצא זיווגה האמיתי 
הבקרוב והנה אך סיים לברכה התרגשה הנערה 

... פנה רש"ז לאביה והפטיר באזניו: 
"עתה הגע בעצמך, אלו פנים היו לזה, אם היתה בוכה 

 בפני כל המסובים בסעודה...

לאחר שהערבים כבשו כבר את העיר העתיקה, ויהודים , ת מלחמת בימיי
זצ"ל ובני משפחתו לנוד  סולובייצ'יקהגרי"ז צו גם נלקחו בשבי. נאל

מדירה לדירה מפני האויב המתקרב. והנה צלצל הטלפון. אחד מבכירי השלטון 
בארץ ביקש בדחיפות להוועץ עם הגרי"ז: כיון שאזל הנשק, לפיכך החליטו 

מאת הערבים, האם נכון הדבר לעשותו?  םלוותר על ירושלים 
: "מה תאמרו להם, שאתם רוצים שלום? אזי הם יבינו ממכם השיב להם הגרי"ז

 שאתם חלשים, ומה יעשו אז? הם יבואו ח"ו וישחטו ביהודים רח"ל. 
 

לפיכך אל תאמרו להם כלום ולא יודע מפיכם מאומה. שמעו אנשי השלטון 
הערבים  ,, לעצתו של הגרי"ז. וראה זה פלא

לל. ואילו מצד היהודים גם לא נלחמו שהרי לא היה מהתקפותיהם ולא נלחמו כ
ל להם נשק... והנה למחרת היום הגיע לפתע מטען כביר של 

 אשר נשלח ע"י ממשלת צ'כוסלובקיה, והממשל היהודי כמובן  
 כבר חזר בו מהרעיון של בקשת השלום מאת הערבים.

הגאון  – אונגווארכ"ק האדמו"ר גאב"ד  העידד
זצ"ל: נזהר היה כ"ק  מנשה קליין רבי

יקותיאל יהודה רבי –האדמו"ר מקלויזנבורג 
זצ"ל בכסף קדשים דרך הפלגה  הלברשטאם

כאשר מצא בארנקו באחד מן הימים  –ממש 
מטבע זוטא של עשר סענט, אשר לא ידע מה 

 ,טיבו, ומהיכן הגיע לידיו, 
ולא ידע את נפשו, ולא היה מסוגל לעמוד בתפלה 
עד שנזכר מהיכן מוצאו ותשקוט רוחו. זהירות 

בפרוטה אחת [ממעות הקדש] הייתה כאילו 
מדובר באלפי אלפים דינרי זהב. 

 

לארץ.  ו קרה פעם שנפלה מידו 
התכופף הרבי וחיפש אחריה, והאריך בחיפושיו 

ה. נפלט מפי האיש שעמד עד בוש, אך לא מצא
בקרבתו: "מאי כולי האי? וכי אין חבל על 

הטרחה?" הזדעזע הרבי ואמר לו: "במילים אלו 
... ת פסלת את עצמך מלהמנות 

 וכי זוטרתא... פרוטה של מעות הקדש..."

האדם 
דומה 

לכינור: 
אם הוא 

שלם 
ללא פגם, 

הריהו 
 .מנגן

מוטב 
להתפלל 
בלב נטּול 

 מילים, 
 

מאשר 
במילים 
נטּולות 

 לב.

השי"ת זוכה רק ע"י  חסדיי
לזכות  

לחסדיו, ומבלעדי זאת אין זוכה 
במאומה, ואין הדברים אמורים 

אלא אף  ק רק 
  

 זוכה רק ע"י התפילה.

בנה אמא ֵאֶׁשת  מספרר
ה ַאְבָרָהם ַהָּגאֹון ַרִּבי  מֹׁשֶ
א ָהיָה ָּדָבר  ֶחְברֹוִני זצ"ל 

ְלַאָּבא , ַאָּבא  ָּכזֶה ְלַהְפִריעַ 
ָלַמד ַּבַּביִת ְּבַחְדרֹו, ְוַאף ֶאָחד 
א ֵהֵעז ְלִהיָּכנֵס. ְּכֶׁשָהיִיִתי 

זֶה   רֹוָאה אֹותֹו 
ָהיָה ֵארּוַע, ָהיִיִתי ִמְתַרֶּגֶׁשת 

א  ִלְראֹות אֹותֹו... ִאָּמא 
ִהִּטיָפה ָלנּו ַעד ַּכָּמה ַהִּלּמּוד 

 ה נְִכנַס ָחׁשּוב, ֲאָבל זֶ 
, ְּכֶׁשִהיא ְמַׁשֶּמֶׁשת 

ֻדגְָמה ִאיִׁשית ְּברּוָרה. ַּכֲאֶׁשר 
ָאנּו, ַהיְָלִדים ָחִלינּו, ְוזֶה ָקָרה 

 ה ַהְרֵּבה, ָהיְָתה 
אֹוָתנּו ְלרֹוְפִאים ְוִלְבִדיקֹות 
א ָעָׂשה זֹאת  ְוִאּלּו ַאָּבא 

 ֵמעֹוָלם".



 מסיפורי המגידד
 

1

 ממסגר נפשי". (הוציאה)"
 .הקלפים מתמוטט בניין—ע"ה פרק

 ענייני: תקציר

או  ,האם הוא מחליט לצאת משבי הקליפות ולשוב בתשובה שלימה ליו להחליט לאן פניו מועדות,ע, יונתן נמצא בדקה התשעים ,הרגע הקריטי מגיע
ליהו ממתינים לפתיחת השער, האם תגבר התבונה על יונתן או שחלילה וחס יכהן ככומר לע"ז עד לאחרית ימיו, מנגד עומדים ר' אביש'ל ור' אשהוא 

   .הפרק שלפנינו יגולל את הכל ?ר על עצמו מיתת כרת לנצחוגזי
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ים בכוונה ניגשו אל הדלת אך היא הייתה נעולה, הם הקישו על הדלת אך אין מענה, לאחר שגמרו לומר את כל פרקי התהיל
מה קורה כעת, האם יונתן נמלך בו ברגע האחרון ואינו מוכן לקבלם? ר' אביש'ל אינו מאבד את תקוותו, הוא קורא בקול: 

והדלת נפתחת על ידי גבר תמיר וגבה יונתן אנחנו כאן, תפתח את הדלת. קריאה זו הניבה תוצאות חיוביות, לא עוברת דקה 
 קומה לבוש בבגדי כמורה, הוא מסתכל בהם בחטף ובקול רועד מפחד לוחש הוא להם בעברית צחה:

"אני רוצה לקוות שכולנו כעת לא מסתכנים במפגש, יש מעקב צמוד אחרי תקופה ארוכה למדי, איני יודע אם היה מן 
תכנסו ותתפללו לבורא שלא יארע לאף אחד מאתנו איזה צער ואולי אף  החכמה שתבואו אלי ללוע הארי, אבל אם באתם

 גרוע מזה".

הם נכנסו לחדר שהיה מרוהט בפשטות רבה שלא התאימה לאדם שמכהן כראש כנסיה, הוא רמז להם לשבת על המיטה 
ון שפותח והוא התיישב מולם על כורסתו, שתיקה ארוכה שררה בחדר, נראה היה שכל אחד מהם חושש להיות הראש

 בשיחה. ר' אליהו מסתכל על ר' אביש'ל ברמיזה שצריך לפתוח בשיחה וכחבר לשעבר עליו להיות הפותח. 

ר' אביש'ל רוצה לפתוח בשיחה אך חש רתיעה חזקה מאד, קשה לו לשבת ולשוחח עם כומר שלבוש עם כל המדים, אפילו 
א חש בחילה עזה עד כדי מחנק, הוא יודע שאסור לו לתת אם אי פעם הוא היה חבר, בגדי הכמורה מרתיעים אותו מאד, הו

ליונתן את התחושה הזו עליו להתגבר, אך המציאות קשה למדי, יונתן מנסה לשבור את הקרח, הוא מושיט את ידו 
ללחיצה, אבל ר' אביש'ל חש שאינו מסוגל ללחוץ את היד, מבוכה עזה משתררת בחדר, יונתן חש את העלבון אבל משתדל 

 ק את ההרגשה הלא נעימה. להחני

ר' אביש'ל הבין שהוא עושה כעת טעות איומה, אם יראה ליונתן סלידה הכל יהרס, שעות רבות התכונן למפגש הזה מכין 
את עצמו לרגע המפגש כשהוא מדמיין את עצמו משוחח עם גלח אמיתי, במוחו ניהל עמו שיחות שלימות, אלא שכל 

ם, אבל בשעת המבחן לא הצליח לגבור על עצמו, הוא סגר את עיניו והתפלל בשקט עוד לא ישב בפועל עם "גלח" זה זר
לבורא שיתן לו את הכוחות לגבור על הדחייה והסלידה שיש לו מבגדי הכמורה, הנס הגדול היה שיונתן לא ישב מולו עם 

 מתו.שיקוץ על החזה כדרכו, הוא היה מספיק חכם להורידו לפני שנפגשו ולהסתירו בין קפלי גלי

ר' אביש'ל החליט שעליו לזרוק את עצמו למים. הוא העלה חיוך רחב על שפתיו וביקש את סליחתו על הרגעים הלא 
נעימים, הוא פשוט היה נרגש מאד מהמפגש לכן היה במבוכה עזה, הוא מקווה שיבין את הסיטואציה הזו וימחל לו עם כל 

 הלב.  

רגש מרגעים אלו, חודשים אני ממתין לרגע הזה שיגיע, ימים ולילות אני "יונתן חברי היקר, אין לך מושג כמה אני מת
מדמיין אותך, נזכר בימי העבר, לא מפסיק מלחשוב על התקופה בה היינו "שנים שהם אחד", יונתן היקר, אין לך מושג 

ת ממני, הרגשתי כמה חסרת לי במיוחד, מרגע שנעלמת מהחיידר לא היה יום אחד שלא בכיתי, צער עמוק היה לי שנעלמ
כאילו חצי מעצמי פג ונעלם, לא היה יום שלא אמרתי עליך עשרות פרקי תהילים, אין מדובר על חודש חודשיים, למעלה 
מעשר שנים לא הפסקתי מלחשוב עליך ולהתפלל שתחזור אלינו, אין לך מושג כמה התרגשתי כשנודע לי שאתה נמצא 

ש ולשוב לשוחח יחד, התפללתי לה' שיאיר את עיניך לראות את האמת לא הרחק ממני, כאב לי הלב שלא נוכל להיפג
 האחת והיחידה ותזכה לשוב אלינו. 

שלא תטעה לחשוב שיש לי חלילה וחס כעס על מה שעשית, אני יודע שלא היית ברשות עצמך, כוח סטרא אחרא 
. יש לי ראיה חזקה ביותר, אביך ע"ה שחזק ממך השתלט עליך וגרם לך לבלבול עצום, אבל נשמתך חלילה וחס אינה אבודה

אינו פוסק מלהגיע אלי בלילות, הוא מתחנן לפני שאעשה את כל מה שרק ניתן כדי להוציא אותך מכבלי הטומאה, אם 
חלילה וחס הייתה נשמתך נכרתת מהעולם, לא היה שום כוח בעולם הופך עולמות להשיבך אל היהדות, אם אחרי כל כך 

תעוררות לא פעם אחת בלבד אלא שנה ויותר שיש לי חלומות כאילו, זה אומר שעכשיו יש לך הרבה שנים ישנה שוב ה
עת רצון, אם תקשיב לזה ותושיט את ידך תוכל לצאת מכבלי הטומאה, אני מבקש ממך כעת, אנא הושט את ידך לנו 

 ואמור לנו תשובה חיובית.

 מתוך לב אמיתי עוררו בתוכו תחושות שונות. יונתן ישב מולו כולו מבוכה, המילים של ר' אביש'ל שנאמרו 

, הוא לא הילדון שנחבא אל הכלים שבקושי ידע ליזום ותמיד היה הגרורה שלו, כעת לר' אביש'ל שכל כך השתנה רגש הערצה
הוא רואה מולו אברך חסידי שיוקד בלהב אש, למרות ריחוקו מהאידישקייט לא יכול שלא לזהות את הקדושה שקורנת 
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וא גם מקרין רושם של אישיות משכמה ומעלה, ניכר עליו שהוא מנהיג עדה, יש לו את הקסם שניחן בה רב אמיתי, מפניו, ה
 בגדיו אמנם מעט מאובקים (מהזחילה ברחוב) אך יש לו צורה רבנית. 

לי משברים , ב"ה יש לאביש'ל משרה רבנית חשובה, הוא יכול לחיות את חייו בלי פחד וברגש שני מתגנב ללבו ושמו קנאה
כפי שהוא חווה, כמה יש לקנאות בו, אין מעליו בוס עריץ ששולט בו ומובילו כבובה על חוטים, הוא חי את חייו ללא זיוף, 

לו? אולי משרה שנראית מרשימה מאד, אנשים רבים מסתכלים עליו כבר מזל שהגיע כה רחוק בגיל כה  ואילו מה יש
 ת רוח, כמה היה מוכן עתה להתחלף עם רב אביש'ל אם היה ניתן בידו. צעיר, אבל מי כמוהו יודע שהכל הבל ורעו

שאמור הוא לתת להם, כל עוד שהוא לא יוצא מהמקום יכול הוא לחיות את חייו  רגש פחד עמוק מההחלטהאבל יש לו גם 
ם, דמות אחת בלי סכנה, אבל מרגע שיושיט את ידו למחלצים המלחמה נפתחת, אין לו מושג עם כמה יהיה עליהם להילח

שיתכן שממתין להם כעת באחת  -המחסל המקצועי-מספיקה לו די והותר, אותה הוא אינו יכול לשכוח לרגע אחד 
 הפינות, בעיני רוחו רואה הוא אותו מחזיק את אקדחו ביד איתנה ומחכה בקוצר רוח לרגע בו יאמר את תשובתו. 

 שה שהפנה אליו.וכך יושב הוא מולו ושותק, הוא מפחד לענות לו על הבק

בעוד שעתיים כבר יהיה  AM4:10 ר' אביש'ל מסתכל על השעון שבחדר, המחוגים נעים במהירות הם מראים את השעה 
מאוחר מידי, אם ישתהו עלולים הם חלילה וחס להיכלא במקום, הזמן קצר והמלאכה מרובה, צריכים לסגור את העניין 

 ת.      בצורה הרמטית, הוא פונה אל יונתן בתכליתיו

"יונתן היקר, לא נעים לי שאני דוחק בך, היינו יושבים ומשוחחים כמה שרק ניתן אם היה הדבר נתון בידינו, אבל הזמן קצר 
והמלאכה מרובה, אתה יודע היטב למה באנו, ובכן הגיע הרגע בו עליך לעזוב את עבודת הגלולים ולשוב לצור מחצבתך, עליך 

 ה לך קשה בגלל כל מה שמסביב, אבל אני מבטיח לך בכנות שלא תתחרט על כך"אם כן לומר "כן" אולי זה נרא

 יונתן מבין שעליו להשיב, הוא אינו יכול לדחות את תשובתו, הוא מנסה להסביר את עצמו, שלא יראה נבל אמיתי.

כנסיה, אני לא יכול לקום "אביש'ל היקר אני חייב שתבין אותי, מצבי אינו פשוט כל עיקר, אתה יודע היטב שאני שבוי בידי ה
ולצאת מכאן, כי בגופי נמצא שבב איתור שמחובר למערכת שלהם, השבב הזה מדווח על כל פעולה שאני עושה, הם יודעים 

 ,תקופה ארוכה וזה מרגיז אותם מאד, הם לא פוסקים מלברר ולחקורמשך  עת שאני נמצא במרתף, ושאני שוהה במקוםכ
סרקו הם  !לחפש מתחת לאדמה? אם לא שהוא מנהל "חיים כפולים"מכובד יש לבישוף למה השתגעתי להגיע לכאן, מה 

יש אחרי מעקב צמוד בעת  לא נגמר,עדיין בזה הסיפור  את הספרים שלי בלי לפסוח על אחד אולי יש בו חומר חשוד כיהודי,
נראה לך איך א"כ לא ידעו עליו, שאני מטייל, יש להם פחד שאני ניפגש עם איזה גוף חתרני, אין דבר אחד שאני עושה ש

לאר המחסל אוכל לצאת מהמקום? יש לך מושג מיהו רנו שירק מנכ"ל הוותיקן ומה הן יכולותיו? אתה יודע מיהו רוברט מש
בסכנה גדולה, אם אברח מכאן ירצחו אותי נפש, אין לי ברירה רק להמשיך את חיי נתונים חיי המקצועי שלו? עליך להפנים כי 

 במקום".

 ' אליהו שעמד עד עתה מהצד נכנס לשיחה. ר

"יונתן היקר, אם כל חששותיך הן איך לברוח, אוכל לומר לך בלי להרבות בדיבורים, יש לנו תכנית מלאה ודקדקנית איך 
תוכל לצאת בלי שאויביך ידעו על כך, עליך לתת את הסכמתך ואת היתר נעשה בעזרת הבורא יתברך שהכל נפעל רק 

ו תכנית דקדקנית להוציא אותך מכאן בעוד שבועיים, אם אתה סוגר איתנו כעת, אנו מארגנים את כל מאתו, בס"ד הכנ
 הפרטים ובעזרת השי"ת תצא לחירות".

ך דמותו אינו מוכרת לו, אבל ניכר עליו שהוא אדם מעשי מאד, אך קשה לו לעכל אי ,יונתן מסתכל עתה על ר' אליהו שם טוב
בכל העולם, הוא מנסה לדמיין את רוברט מלאר נכנס  הקתולית ששולטת מנגנון הכנסיהשני אנשים יוכלו להתגבר על 

 לפעולה ומתחלחל במקום. 

"אין לי מושג מי אתה, אך בטוחני שהנך אדם אחראי מאד, אשאל אותך בכנות, האם יש לך מושג מול איזה גוף ענק אתם 
וס, הם יכולים להגיע אלי להיכן שרק אברח, הם אכזריים עומדים כעת להתגושש? יש להם אנשים בכל מקום על גבי הגלוב

 מאד ולא יסלחו לי על הבושה שאני עומד להמיט עליהם, הם לא יסתפקו בנזיפה או בהדחה ואין צורך להאריך".

"אל דאגה, לקחנו את הכל בחשבון, יש לנו תשובה נכונה לכל דבר, בלי לפרט כעת מחשש שאולי יש לך כעת מאזינים, אי 
ר לדעת אם אין כאן מישהו שיודע לשה"ק, לכן נשאיר את הכל כעת במעומם, אבל אני יכול לתקוע לידך שבעזרת אפש

 השי"ת, אם תשובתך תהיה חיובית, תצא מכלא הסטרא אחרא בקרוב ממש".

בכך, הם יונתן חש את עצמו במבוכה נוראה, הוא שומע את אורחיו מדברים בביטחון עז על היציאה כאילו זה דבר של מה 
לא נרתעים מכל קושי, האם הם מודעים לקשיים הגדולים או שהם סתם מפנטזים? קשה לומר כך כי הם נראים 
רציונאליים לחלוטין, אולי יש להם איזושהי תכנית מיוחדת שתענה על הכל? אך איך יספר להם את האמת שהוא רחוק 

המקום? בתוכו גועשים כעת היצרים שמושכים לכאן מהתכניות שלהם כרחוק מזרח ממערב, אין לו כל כוונה לצאת מ
ולכאן וגוזרים את נשמתו לגזרים, מצד אחד יש לו משיכה עזה להישאר במקום, מרגע לרגע היא מתגברת בקרבו, מעולם 
לא חש משיכה לנצרות כפי שחש עתה, אך מצד שני בושה נוראה צורבת את לבו, איך הוא יכול לסרב אחרי שנתן את 

תעזבו ובמשנהו בא לו לצעוק:  ""כן!!!גש? ובכלל איך ניתן לתעתע באבא ז"ל? רגע אחד רוצה הוא לומר הסכמתו למפ
!!! וכך אוחזות אותו ההתלבטויות ומשסעות אותו לגזרים, הוא חש שהוא עומד לקרוס לחלוטין יותר אותי אני לא יכול
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י לא יכול, הוא דוחף את עצמו כשפניו מוריקות כפני מרוב בלבול, ברגע האחרון החליט, אני חייב לומר להם את האמת שאנ
 חולה ירקון שנוטה למות, ההודעה (ההודאה) יוצאת מפיו בצורה מרוסקת.

"אני מודה לכם מאד על זה שכל כך התאמצתם בשבילי, אין מילים בפי כדי להודות על מאמציכם הכבירים, אבל אהיה כנה 
כם מושג כמה קשה לי לומר את טעמי, אתם יכולים להרגיש את עומק הקושי עמכם, אני לא יכול לעזוב את המקום, אין ל

שלי, אך החלטתי לספר לכם את כל האמת, בשל זה שהתאמצתם בשבילי עד כדי מסירות נפש. יש לי תפקיד חשוב מאד 
ן עדיף אותו אוכל לבצע רק בעוד מספר שנים, כאשר אתמנה לתפקיד בכיר יותר, אוכל להועיל לעם ישראל מאד, לכ

 שאשאר במקום עד שאשלים את תפקידי".

הוא בחן את פניהם בעניין, למרות רגש הבושה שמונע אותו להסתכל בנוכחים, יצר הסקרנות דוחף אותו להביט בהם, 
תמה הוא לדעת איך יגיבו לדבריו המשונים, להפתעתו הרבה נראה שהם כלל לא מתפלאים, כביכול ידעו על תכניתו 

 מראש. 

 ל מסתכל על ר' אליהו בתחינה שיענה לאוויל כאיוולתו. ר' אביש'

ר' אליהו שעשה שיעורי בית בעניין, החליט לנצל ברגע זה את הסיפור המופלא של ר' לייביש איינפאלער ששימש כמשל 
א לשאלה הנוקבת שהציג בפניו: איך אוכל לשכנע את יונתן, אם יעלה בפני טיעון על תפקיד חשוב מאד בכנסיה אותו הו

אמור לבצע בעתיד ודרכו ישפיע עבור כלל ישראל דברים גדולים ונשגבים? ר' לייביש התחייך מאד, הוא השיב לו באידיש 
עסיסית: "פרעגסט דאך אזוי גוט" (אתה שואל טוב מאד) ובכן, אספר לך סיפור מיוחד ששמעתי מאבי ז"ל, משם תוכל 

 להסיק את התשובה הנכונה שתתן לאותו אוויל. 

אבי ז"ל ידיד נפש שהיה מתייעץ איתו על כל צעד ושעל בחיים, כאילו הוא הרבי שלו. יום אחד הגיע אליו אותו ידיד היה ל
עם סיפור מזעזע. לא הרחק מביתו, גר יהודי אומלל ניצול שואה שעבר את אימי השואה ונצטלק בנפשו, רוב הזמן הוא 

ם מגיעות אליו הזיות ופנטזיות נוראות, כתוצאה מהחיים הקשים שפוי לחלוטין ויכול לנהל בית יהודי כהלכה, אך לעיתי
שעבר במחנות ההשמדה, באותם רגעים חשה אשתו את ה"גיהינום עלי אדמות". לא אחת נופלת במוחה החלטה, לשים 
קץ לעניין, היא לא יכולה יותר לשאת את הנטל! אך אמא רחמנית היא ואין לה לב לעשות זאת בשל הילדים המסכנים. 
מידי פעם מגיעה היא אל היהודי לספר לו על חייה המרורים ועל מחשבותיה להתגרש, כל אימת שהנושא עולה על הפרק 

 ניגש אותו יהודי אל אבי ושואל בעצתו, אבי אומר לו מה לומר לה ובכך הוא משקיט את רוחה עד להתקפה הבאה.

מסקנא סופית שאינה יכולה לשאת עוד את משא יום אחד מגיעה האשה לביתו בסערה כולה בוכייה, הפעם הגיעה ל
החיים, כששאלה מה קרה הפעם? סיפרה לו בבכי רב כי בעלה השתגע לחלוטין, הוא נכנס מתחת המיטה הרחבה שבביתם 
(המיטות של אז גבוהות היו מהקרקע מאד, בנקל ניתן היה להסתתר שם) ואינו מעוניין לצאת משם יותר, הוא מחכה 

כמה שהתחננה בפניו שיצא משם  Treblinkaלרכבת שתסיע אותו חזרה למחנה ההשמדה האיום טרבלינקה בקוצר רוח 
כי השואה חלפה מכבר אין עוד רכבות מוות ובכלל איך תגיע לשם רכבת? הוא בשלו בצורה נחרצת ביותר, הוא אינו יוצא 

ואי אפשר להוציאו מהמקום, הוא אינו משם עד שהרכבת תיקח אותו חזרה למחנה ההשמדה. יום שלם הוא מתחבא שם 
מוכן אף לאכול ולשתות, בשל המתח הגדול שיש לו שמא יפסיד את הרכבת. עתה זועקת היא מרה לשכנה שעליו 

 להושיעה, כי אם לא, עומדת היא להתאשפז בבית החולים לחולי נפש ח"ו. 

את האיש לצאת מתחת למיטה, אבי ז"ל ייעץ לו  הלך אותו יהודי להתייעץ עם אבי מורו ורבו המובהק, איך יצליח לשכנע
 את עצתו והלה פעל על פיה. 

הוא ניגש לבית החולני ודחק את עצמו מתחת למיטה, כששני אנשים בעלי גרם שוכבים יחד תחת למיטה אחת נעשה 
? יענקל צפוף מאד. צעק החולני אל חברו: יענקל ביסט א'משוגינער (אתה משוגע) מה אתה עושה כעת מתחת למיטתי

מאד:  עליו הלה מתרגזTreblinka. -מסתכל על חברו בתימהון עז: מה זאת אומרת? אני מחכה לרכבת שתיקח אותי ל
עם קבלות, מאימתי המיטה שלי משמשת בשבילך כתחנת רכבת?! אבל יענקל אינו מאבד את  חולה נפשאתה 

רוצה לנסוע כמוך לטרבלינקה? אני מחכה בדיוק העשתונות, הוא צועק לחברו: מה קורה איתך בערל, לא נוח לך שאני 
כמוך לרכבת שתיקח את שנינו לשם! אך בערל אינו מסכים עמו כלל, זו אינה תחנת רכבת אלא המיטה שלי, עליך לצאת 
משם תיכף ומיד. ברם יענקל אינו מוותר, הוא מציב לבערל אולטימטום: אם זוהי מיטה עליך לצאת משם, מה לך נשכב 

? ואם זוהי תחנת רכבת, אז יש מקום לשנינו, שנינו מעוניינים לנסוע לטרבלינקה! לא עזר לאותו בערל, מתחת למיטה
 המחנק שחש מתחת למיטה שכנע אותו, כי זוהי מיטה והרכבת לא תבוא לקחת אותו. 

בא לשכנע על בסיס אותו רעיון עליכם לעבוד עם יונתן, רק עם הראש העקום שלו ולא עם הראש הישר שלכם, כשאתה 
אדם טועה ותועה אל תנסה לשכנע אותו מהכיוון שלך, זה לא יעבוד, הוא לא שם בכלל, הדרך היחידה, ללכת עם הראש 
העקום שלו ומתוך אותם יסודות להוכיח לו את איוולתו, אני מצפה ממך שתדע לאלתר מהסיפור הזה תשובה מתאימה 

 פניו.גם ליונתן, סיים את דבריו, כשבבת צחוק שפוכה על 

ר' אליהו התפלל בלבו שה' יתן לו מענה נכון. הוא מסתכל על הכומר האומלל שניכר עליו כי הוא קרוע לגזרים בתוכו, הוא 
 חייב לתת לו חומר למחשבה שיפקח את עיניו.

טים, "יונתן היקר, אני יכול לחסוך לך מילים, אוכל כעת לספר לך על התכנית שארג עבורך רנו שירק לפרטים ולפרטי פר
תכנית זו אתה אמור ליישם כשתגיע לכס האפיפיורות בקרוב. תכנית זו מהפכנית למדי, היא אמורה לעשות שינוי דרסטי 
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ביחס הנצרות כלפי היהודים, העם היהודי יקבל בעקבות התכנית יחס אחר לחלוטין, בשל היותו, הדת העתיקה ביותר, ממנה 
ות ימ"ש יצא מהם. ולא עוד, היהודים אינם אשמים כלל במותו אלא הרומאים נלקחו עיקרי האמונה הנוצרית. גם יוצר הנצר

פשוטה למדי, כל  )ולא היהודים(ששלטו בארץ ישראל הם הוציאוהו להורג לאחר שמרד כנגדם. ההוכחה שהם הרגו אותו 
ת בי"ד כזו, יהודי שמתחייב ילדון יודע שיש"ו נקרא "הצלוב" כי נצלב ובכך סיים את חייו, אין צורך לומר שאין ליהודים מית

נהרג הוא בחניקה על ידי שני סודרים שנכרכים על צווארו, אם מתחייב הוא סייף או  ,רח"ל מיתת בי"ד, אם זו מיתת חנק
לת את הנידון, גם כלפי חוטא ופושע ד, עליה להיות מיתה יפה שאינה מנווהמיתה היא מסוימת מא ,סקילה או שריפה

, אלא ברור לו מיתה יפה" גם התליה שקיימת במקרים מסוימים אינה ביצוע מוות ,ך כמוךאומרת התורה "ואהבת לרע
הסקילה ומיד  לרגע אחד אחרהנידון על חטא חמור כמברך את ה'] תולים אותו ילת קמתבצעת לאחר המוות [לאחר ס

 ולים היו רק הרומאים לעשות. קוברים אותו, לעולם לא ימסמרו אדם לעץ עד למותו ביסורים נוראים, מיתה אכזרית כזו יכ

אותו ימ"ש נידון על ידם למיתה איומה, כי מרד במלכות רומי ששלטה בישראל, הוא הטיף כנגד דת האלילים שרומי 
הייתה שטופה בזה (רומי קיבלה את הנצרות שנים רבות אחרי כן, אמנם לפי הסבר הגמ' בסנהדרין על פי השמטות הש"ס 

על שהסית כנגד הדת היהודית, ברם לשיטתם שנצלב, לא נהרג על ידי בי"ד, אם הם  י"דמוכח שהוצא להורג על ידי ב
מספרים שנצלב הרי שנהרג על ידי הרומאים ודו"ק). לפיכך כל העלילות שטפלו הנוצרים על היהודים במשך קרוב 

שנערכו ביהודים היו  לאלפיים שנה בשל מות מושיעם יש"ו בשקר יסודם כל מסעי הצלב ויתר הפוגרומים ועלילות הדם
בחינם, הכנסיה מתנערת מעלילת כזב זו ומוקיעה את הפשע האיום ובאה עתה לבקש את סליחת העם היהודי שנרדף 
חינם. כמו כן היא מתנערת מהעם הגרמני שאימץ את הצלב (קרס) במסע ההשמדה ותכה על חטא על חלקה בשואה. 

מ"ש שרצח בשם הרפואה וההומניזם עשרות אלפי אנשים במחנות. את כמו כן תוקיע את הרוצח הארור ד"ר יוסף מנגלה י
המניפסט (מנשר) הזה תערוך ותשלח לכל מאמיני הדת הקתולית, זה אמור להביא לרוח חדשה של פיוס עם העם היהודי, 

 לפיכך נראה לך שהתפקיד יועיל לעם היהודי מאד ואין אדם שמתאים להוציא את התכנית הזו לאור רק אתה". 

ני יונתן הלבינו כשלג, נראה שהאורח ר' אליהו ערך את התכנית יחד עם רנו, הוא סיפר את כל מה שידע והוסיף על זה פ
 כהנה וכהנה. 

"מניין לך כל התכנית הזו? גמגם ברוב מבוכתו, זוהי תכנית סודית ביותר שאיש אינו יודע עליה, אני הוכנסתי לסוד העניין 
 א גילה את כל הפרטים ומיד שרף את המסמך לנגד עיני כדי שאיש לא ידע עליה"בשל התפקיד שקיבלתי, גם לי ל

"שאלה יפה, אבל הוא גם לא סיפר לך שהתכנית שלו אמורה להביא לליברליזציה בנצרות, כאשר תכניס סעיף שיתיר 
" סנט בו ר' לכמרים לשאת נשים כדוגמת הפרוטסטנטים, בכך למעשה תעקר את כל הבידול שבין שני הזרמים בנצרות

 אליהו.

יונתן החל לרעוד בכל חלקי גופו, אותו יהודי נראה לו כאילו הוא מגיסטר (מכשף) שיודע על כל הדברים הנסתרים מעין 
אדם, מעולם לא שמע על חלק זה, במוחו החריף קלט איזה בלגן ענק זה יכול להביא, אין שטות גדולה יותר מאשר לקחת 

קבל עם ועדה, אם ינפיק כזו תכנית יעורר סערת רוחות איומה ונוראה שעלולה לעלות לו ולרסק את עיקרי הדת הקתולית 
 בחייו.   

"אתה משקר לי במצח נחושה, מעולם לא עשה רנו כזו תכנית מטופשת שתפגע ביסודות הדת הקתולית, הוא דיבר עימי 
י על ההוקעה שאמורה להיות כלפי ד"ר על רוויזיה שצריך לעשות ביחסה של הכנסיה כלפי היהדות, הוא גם לא סיפר ל

יוסף מנגלה וזה נשמע מוזר ביותר, אותו ד"ר מנגלה היה מרצח אחד מתוך מנגנון ענק, למה בדיוק אותו בחר? נראה לי 
שאתה בודה דברים מלבך, כי מניין לך על התכנית של רנו שאיש אינו יודע אותה מלבדו?" הטיח יונתן את כל זעמו באורח 

  החצוף. 

        ר' אליהו אינו מאבד את עשתונותיו, הוא עונה לו בנועם על ההאשמות הכבדות, כאילו הוא דן עמו על מזג האוויר. בל א

"אדוני הנכבד הרבה דברים מסתיר ממך אותו רנו, למשל הוא לא סיפר לך על יהודי בשם לייביש שטארקמאן שהשתמד 
יש לך סבלנות אספר לך על אותו בחור חמוד שעונה לשם לייביש לאחר השואה וחדר לוותיקן במטרה לנקום בה, אם 

שטארקמאן, יצור שפל ותככן שהיה בעברו בחור ישיבה קדושה, ישיבת מונקאטש, בימי השואה הובלה הישיבה יחד עמו 
יה למחנה אושוויץ שם התענה תחת ידי ד"ר יוסף מנגלה ימ"ש שהשמיד את כל משפחתו ואת חבריו לישיבה, אותו ד"ר ה

מאמין אדוק בדת הקתולית ופעל מטעמה להשמיד להרוג ולאבד כל מי שרק יכל מזרע ישראל. אותו לייביש מעוניין מאד 
לנקום בדת הקתולית שהוציאה אדם ארור כזה כדי להוציא את תוכניתו לפועל השתמד לאחר השואה והחליף את שמו 

 ל ואתה נבחרת להיות המפעיל. לרנו שירק, שנים חיפש אדם מתאים להוציא את התכנית לפוע

למה חיפש משיהו אחר? כי הוא עצמו אינו מעוניין להתלכלך, הוא יודע היטב שתכניתו עלולה להביא לתסיסה איומה, 
זוהי תכנית מאד מסוכנת שיכולה להביא לריאקציה נוראה, אלא שיצר הנקמה שלו כה גדול שקשה לו לסגת, שבעים שנה 

בביזיונה, לכן חיפש "שעיר לעזאזל" שיוציא את התכנית לפועל, כשהשאלה היהודית תעלה  הוא רוצה לראות את הכנסיה
הוא ינסה מאחורי הקלעים לעשות הרבה רעש ובלגן, אך אם הציבוריות הנוצרית לא תוכל להתמודד עם אשמה  בפומבי

וחים שזו פעולה אישית שלך נוראה זו ובתגובה יחליטו לנקום באפיפיור החדש שבא מזרע ישראל והשתמד, הם יהיו בט
ואתה עלול לשלם בחייך, ברגעים אלו לא תקבל את הגיבוי של רנו, הוא יתנער ממך בטענה שפעלת על דעת עצמך ובכך 

 תופקר בידי ההמון הזועם".
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טין, יונתן נסער מדבריו, הם פגעו בלבו כחץ מושחז, הוא ניסה לפרוך את התיזה הזו בטיעון: "דבריך נשמעים הזויים לחלו
לא יתכן שרנו הוא יהודי משומד, הוא נוצרי מבטן ומלידה. גם הסיפור המוזר על נקמה אישית נראה לי שקר גמור, אני לא 
מוכן לקבל כאלו סיפורים על רנו, הוא פועל למען הכנסיה וכוונתו להעצים את כוחה, אחרת כבר היו מרגישים בזה מזמן, אי 

 נה ואף אחד לא יקלוט!"  ש 70אפשר שאדם יעבוד על כולם במשך 

 "לא אתווכח איתך על זה, אבל אשאל אותך כמה שאלות ותענה לי עליהם בכנות" השיב ר' אליהו בקור רוח.

שאלה א) למה רנו כל כך אובססיבי על התכנית שאתה כן יודע? מה חשוב לו כל כך לעשות מנשר פיוס עם היהודים? 
בשביל זה, עד שאסור לאיש לדעת עליה? עוד יותר אשאל? למה הוא לא מאימתי הולכים לעשות תכנית סודית במיוחד 

יכול לבקש את האפיפיור הנוכחי שיבצע זאת? ב) אם כל כך רוצה לעשות לך טוב, אז למה אתה אסיר שלו? למה דאג 
אתה  35ל שישתילו בגופך שבב ג'יפיאס כאילו אתה פושע מסוכן ביותר? ג) איזה הסבר יש לך לקידום המהיר שלך כשבגי

? הקידום המהיר הזה לא נתפס בשכל אנוש. ד) יש לך הסבר לסתירה הזו, קידום 50בישוף בעוד שרוב הכמרים הם בגילאי 
מהיר ביותר ויחס משפיל מאידך? זה אומר דרשני. ה) לסיום אשאל אותך משהו אישי ביותר. לפני עשרים שנה בא רנו 

כדי לשכנע אותך להשתמד, שלוש שנים ניהלת מאבק עיקש לא להיכשל  למכללת "עמנואל" בלונדון במיוחד מהוותיקן,
שעות, מה היה חשוב כל כך למנכ"ל  5-במשך כ במאכלות אסורות, לפתע הגיע אותו רנו לנהל איתך ויכוח סוער על כך

 הוותיקן שבא מרומא הרחוקה לשכנע ילד קטן לאכול מאכלות אסורות, האם גם את זה תכחיש?     

רונים היו עוצמתיים ביותר, הוא הכה בבטן הרכה של יונתן עם הוכחה ניצחת שיש לו ידיעות אמיתיות שאין דבריו האח
לאף אחד, את הידיעה הזו ידעו רק שלושה, יונתן רנו וראש מכללת עמנואל. איך הגיעה ידיעה זו לידי אותו אורח מסתורי? 

ר שלו אמיתי, אותו רנו הוא יהודי משומד שחדר לוותיקן עושה רושם שיש לו כוחות נעלמים, אם כך יתכן מאד שהסיפו
כדי לנקום בכנסיה על מעלליה בשואה, משהו הזוי לחלוטין, הוא רוצה לגרום לה לבושה איומה, כשבריש גלי יפרק אותה 
מנכסיה, אם הוא יטיל עליו את התפקיד להכניס סעיף בחוקה שיבטל את האיסור שיש לכמרים לשאת נשים, הוא בעצם 

כנגד הזרם הקתולי  שאוסר על כמרים  16-אומר שמרטין לוטר כהן דת נוצרי מגרמניה צדק במחאתו הגדולה במאה ה
לשאת נשים, שנים רבות לחמה הכנסיה בבוגדים והוקיעה אותם, המחאה התרחבה וסחפה אחריה מאות מיליוני 

את האמת כי התפיסה הנושנה פשטה את מאמינים, אם יקום אפיפיור שהוא הכומר הבכיר ביותר של הכנסיה ויאמר 
הרגל ובעצם אין לה כל אחיזה במציאות, בכך יגמד את כל מעמדה ויערטל אותה מכל נכסיה. דבריו יעוררו תסיסה אדירה 

 שעלולה להביא לתוצאות חמורות ביותר. 

הקרדינלים לעשות כל מה איך חושב רנו לשכנע אותו לעשות צעד כל כך קיצוני, האם יכריח אותו כפי שמכריח את צוות 
שרוצה? מה הרווח שלו בתכנית? לבזות את התנועה הקתולית בריש גלי ואותו בחר להיות הקרבן שיבצע ושישלם את 

 המחיר? אם זוהי האמת, עליו לברוח מהמקום מה שיותר מהר. 

ה יקרה, הוא עלול לשלם , הוא כבר מבין איך זסופך למות בנכר שכוח וגלמודלפתע קלט את מה שאביו אמר לו בחלום: 
בחייו על ביצוע התכנית הגרנדיוזית של רנו, אין ספק שהכנסיה תעשה כל מאמץ להעלים את זכרו שלא ייוודע לנצח 

 שהיה אפיפיור כזה.

חולשה נוראה תקפה אותו, כל גופו החל לרטוט מרוב פחד, דמעות החלו לזלוג ממנו בלי הפוגה, הוא חש את עצמו עירום 
י אנשים רואים אותו בחולשתו הרבה, את המצב הזה לא יכל לסבול בשום אופן, הוא רמז להם לצאת ועריה כששנ

 מהמקום.

"אתה לא יכול להשאיר אותנו בלי תשובה" הגיב ר' אליהו, אם אנחנו יוצאים מהמקום בלי מענה אין לנו דרך איך ליצור איתך 
 קשר.

להיות במקום באותה שעה, מאד אשתדל א בעוד שבועיים לא אתנגד, ל אם תרצו לבו"אני לא מסוגל כעת לענות תשובה, אב
ב כל כך, יש לי מיתה קלה מאשר להתגלגל בצער רבלמות לצאת, אם לא, אבחר למות, עדיף אולי עד אז אהיה מוכן נפשית 

 בכך יקיץ הקץ לחיי המופקר.בחדר כדורי שינה, 

ילו שהוא במצב חמור ביותר, רק הבורא אדון הנשמות יכול "אסור לך לעשות כן, אין לאדם רשות ליטול את נפשו, אפ
 ליטול את הפיקדון, אין לאף אחד זולתו את הכוח להחליט על סיום חיים" נזעק ר' אביש'ל ברוב חרדתו.

הרמז היה מובן היטב, אם לא תצאו לפנות בוקר,  5:30השעה  שבחדר שהראו אתהשעון מחוגי יונתן לא ענה, הוא הצביע על 
 המקום אתם בסכנה איומה.      כעת מ
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