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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 (א, א) לאמר מועד מאהל אליו' ה וידבר

 כבושין דברי זה וכי תמוה, וזה עמי" נדבר הוא בשבילכם כבושין, דברי להם ואמור "צא י"רש' פי
 כבושין דדברי ל"וי ת,"השי עם שנדבר משה זכה ישראל שבזכות המה, גדולה דברי והלא המה?
 למדריגה הגיע תשובה בעלי שנעשו י"שע העגל, חטא גדול' הי כמה להכיר יוכלו ז"שעי היינו
 (תורת משה לחת"ס)  בזכותם. ת"השי עמו שנדבר משה שזכה הזאת גדולה

 (א, ב) הבהמה לה' מן קרבן מכם יקריב כי אדם אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר
 כל לקרב הוא הקרבנות ענין ב) "והנה מאמר - חודש ראש כתב בספה"ק בני יששכר: (מאמרי

 -המלח , צומח - העצים, החי -הקרבן  הנה, הקדושה אל 'מדבר' 'חי' 'צומח' 'דומם' המדריגות
 כולם מדבר חי צומח דומם של הנפשות כל הנה י"הש אל בכחו שמקריבם והאדם (מדבר), דומם

 ה"להוי ן"קרב נקרא וזה, ש"ית ושעשועיו תענוגיו וזהו ש"ית לקדושתו ומשתחוים מתקרבים
 (בני יששכר)    הנכבד. השם אותיות' ד אל נפשות מדריגות הארבע כל שמקרב

, ד( :"ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשתה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם
יש לדייק בפסוק מהו "ואשם", הרי אמר כבר שנפש תחטא וכו' ממצות ה' אשר לא תיעשנה?  ) כז

ה נקט לשון של ועוד, "אשם" יש במשמעותה הזדה יותר משגגה, והרי כאן מדבר משוגג ולמ
ידועה השאלה, אדם שחטא בשוגג, הרי עשהו בלי כוונה ולמה מוטלת עליו החובה  "ואשם"? 
 ו) פרק ויקרא תנחומא כדי לבאר עניין זה נקדים את דברי המדרש בפרשתינו: (מדרש  להתכפר? 

 אלא בשוגג שעשה עבירה על אדם יצר לא עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה רבותינו "שנו
במזיד". דהיינו, שכשעובר האדם עבירה בשוגג  ואפילו בשוגג ואפילו שיחטא פתח לו שנפתח

מוטל עליו לשוב לא רק על העבירה בשוגג שעשה כעת, כי וודאי שקדמו לזה עבירות אחרות 
 שעשה בשוגג או במזיד. ויש לו לשוב על החטאים שקדמו לעבירה הזאת.

 כ"וע חי אתה כ"וע נולד אתה כ"וע נוצר אתה כרחך ת: "ועלעוד נקדים, דברי המשנה במסכת אבו
נשאל הגר"א על . ה""הקב מלך מלכי המלכים לפני וחשבון דין לתת עתיד אתה כ"וע מת אתה

 דין ליתן צריך למה כן אם, כרחו בעל הכל הם וחייו של האדם ולידתו שיצירתו דברי משנה זו: כיון
 וכי הוא בחר להגיע אל המצב הזה? ?וחשבון
ד', שמה אומרת הגמרא  במסכת בבא בתרא דברי הגמרא י"עפ לבאר ל"ז א"הגר הגדול רבינו ואמר

שראובן שיש לו שדה, באמצע השדה של שמעון, ושמעון הקיף את שדהו משלוש צדדים, אי 
אפשר לחייב את ראובן להשתתף בהוצאות בניית הגדר, מחמת שתי סיבות: א. שהוא לא ביקש 

ווח משמעון לבנות את הגדר. ב. שראובן טוען שבין כה וכה נשאר הצד הרביעי פתוח, כך שאין  ר
מהגדר של ראובן. אך אם עמד ראובן והקיף את הצד הרביעי, מגלגלים עליו להשתתף גם בשלש 

 המחיצות הראשונות. 
 כ"ובע נולד" אתה כ""בע נוצר", אתה כ"גדרים: "בע בשלשה ה"הקב גדר האדם ביצירת כאן והנה
, מדעתו שלא ותרוח משלשה חבירו את המקיף כדין בעונותיו האדם את לחייב אין כ"א חי", אתה
 מגלה ובזה, חייו בעד יתן לו וכל אשר להתרפא כחו בכל והוא משתדל יחלה האדם כאשר אך

 שהוא חפץ בחייו, וממילא מגלגלים עליו את הכל. דעתו
 –חי"  אתה כ"וע נולד אתה כ"וע נוצר אתה כרחך בזה ביאר באפן נפלא את המשנה הנ"ל: "ועל

שהמיתה היא בעל  –מת"  אתה א"כ למה נענש על עבירותיו? ומתרצת המשנה כיוון ש"על כרחך
ה"  "הקב מלך מלכי המלכים לפני וחשבון דין לתת עתיד אתה כ""ע כרחך, ואינך חפץ למות, לכן:

 כדין המקף את הגדר הרביעית.
 דבריו להמתיק והוסיף, ל"ז א"הגר זאת אמר כאשר נוכח אז ל"זצ מדובנא שהמגיד ומספרים
, מאד מראה רעת כעורה אחת, בנות שתי לו שהיו אחד איש כקודש: כדרכו משל, י"עפ הקדושים
 חכם שדכן בא להן. להנשא ירצה אשר איש היה ולא, פתי ודברי קללות ומלאה רגזנית והשנית
 ובעד, צורתה לראות יוכל ולא עוור, שהוא חתן הציע הכעורה בעד: חתנים שני לאביהם והציע
 ,טוב בכי ונגמר, אביהן בעיני הדבר וייטב. ישמע ולא לו אזנים אשר הציע חתן חרש השנית

  ובאמת נישאו שתי בנותיו, לאותם חתנים.
שתי רופאים מומחים: האחד רופא עיניים והשני רופא אוזניים.  והגיעו אל עיר מגוריהם היום, ויהי

פה למחלתם, הרופאים אבחנו את בעייתם, והסכימו שני החתנים נגשו אל הרופאים ובקשו תרו
החתנים הסכימו, והתחייבו לגייס את הסכום הגדול, בשביל שירפאו . גדול סכום לרפא אותם בעד

 ממומם. 
הרופאים אכן הצליחו לרפא אותם. שמחתם הרקיעה שחקים. אך, אליה וקוץ בה, שלום הבית 

לאשתו, ואף  בינו גדולה ומחלוקת מהומה קמה הופר כאחת, בבית החרש –שזרם על מי מנוחות 
 ומבול הפתי דברי שמע והשני, אשתו של המנוולת צורתה ראה שהאחד כן בבית העיוור לשעבר,

 כי החתנים לתת באמרם לתת מאנו שכרם לתבוע הרופאים באו עד כדי כך, שכאשר. הקללות
 .הבית שלום ונהרס, יותר להם הרע
, רפואתו י"ע ביותר קלקל שהרופא, טענות החתנים ששמע אחריו, הרב לפני למשפט הובא הדבר
 למצבם ולהשיב את החתנים, שקלקלו מה לתקן מוכרחים שהרופאים בדין, כ"א: הרב אמר

 נענו הרופאים ואמרו: להרוס זה קל יותר מאשר לתקן...  בכחם. יש אם -הקודם 
 ונזעקו ואמרו אחזתם רעדה, הרופאים ותשובת, הרב של הדין פסק את החתנים שני שמעו כאשר

 ! הקודם למצבם לשוב אופן בשום רצונם אין כי
 לרופאים.  בשלימות לשלם את הסכום אתם חייבים א"כ הרב, אמר

והנמשל ברור, שכאשר האדם מתחזק ומתאמץ להירפא, ולהאריך את חייו שומה מודה הוא כי 
 מרוצה הוא מכך שבא לעולם...

תנחומא הנ"ל. שאם יבוא האחד ויטען, הרי הייתי שוגג ולמה עלי לכפר בזה נבין את דברי המדרש 
אפי' קטנה, במזיד, הרי  –גם על השגגות? התשובה: היות שאדם זה עשה פעם אחת עבירה 

 שגילה והראה שישנה אפשרות שימרה את פי ד' ולכן מגלגלים עליו גם את השגגות.
תעשינה" וכי למה  לא וכו' אשר בשגגה תחטא אחת נפש ואפשר להעמיס טעם זה בפסוק "ואם

"ואשם", שפעם היה לו חטא במזיד וממילא מתחייב כפרה אף על  חייב כפרה על כך? התשובה:
 .)ציוני תורה(      השוגג.

  מאוצרות המגידים 
): "ויביא קרבנו מן היפה המשובח כתב הרמב"ם (הל' איסורי מזבח פ"ז הי"א (ג, טז) כל חלב לה'

 ביותר שבאותו המין שיביא ממנו וכו', 

יהיה נאה  -ל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב, אם בנה בית תפלה -והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא
יכסה מן היפה  -יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, כסה ערום  -מבית ישיבתו, האכיל רעב 

 יש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר 'כל חלב לה''".יקד -שבכסותו, הקדיש דבר 
והנה לרבים מאתנו ישנם הרבה רגעים של התלהבות, של התעוררות, שבטוחים אנו שיובילו 
לשינוי בכל מהלך החיים, ואכן מכח אותם רגעים ממשיכים אנו לחיות את חיינו כבני תורה, אך 

 בחלוף הזמן ההתעוררות דועכת.
 לה'"! -ה נפלאה: "כל חלב בפסוק כאן כתובה עצ

בכדי להקדיש בהמה להיות קרבן, הסדר הוא: נכנסים לרפת, בוחרים בהמה ואומרים: 'הרי זה 
 הקדש', ולפי ההלכה הבהמה הופכת מיד להיות נכס של השי"ת.

מדוע התורה אומרת לנו לפעול לפי הסדר הזה? מדוע אי אפשר פשוט לקחת בהמה, להביא אותה 
 ריבה, בלי שתיהפך קודם להיות ממון הקדש?לבית המקדש ולהק

טמון כאן רעיון נפלא. נצייר לעצמנו אדם שעשה עסק גדול והרוויח ממון רב. הוא שמח שמחה 
גדולה, ב"ה יש לו כלפיו הכרת הטוב. מתוך השמחה הגדולה בא לכלל החלטה להביא לבית 

 המקדש קרבן, שהוא ביטוי של אהבה ע"י שפיכת הדם על גבי המזבח.
 הוא נכנס לרפת לבחור בהמה המשובחת והנאה מכולן, ומכריז: "הרי זו לה'".

זהו השלב הראשון, ואילו את השלב השני, העליה לירושלים והבאת הבהמה לבית המקדש, הוא 
 אולי עוד שבוע, אולי בחודש הבא. -יבצע במשך הזמן 

לשלם חובות. כשמגיע זמנו  בינתיים הדברים משתנים, מצבו הכללי שוב אינו שפיר כשהיה, עליו
לעלות לירושלים ולהביא את הבהמה לקרבן, הוא חושב לעצמו: 'בעצם, זו בהמה יקרה, אני לא 
יכול להרשות לעצמי להביא לקרבן כזו בהמה'... אך זה מאוחר מדי, הוא כבר התחייב כשאמר 

 רט!"הרי זו לה'"! הבהמה כבר מוקדשת, נחשבת רכוש ההקדש, ואין באפשרותו להתח
מספרים על האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל שפעם התקשר לאחד מחסידיו והזעיקו לבוא מיד. כשהגיע 
אמר לו: אני צריך כסף לצדקה! שאל החסיד: מדוע הרבי הזעיק אותי היום? מה היה קורה אילו 
הייתי בא מחר? ענה הרבי: היום הכסף הזה הוא בגדר רווח, מחר הוא כבר יהיה בגדר קרן!... לכן 

 ראתי לך היום כדי שתתן מיד את הכסף לצדקה, ללא יכולת להתחרט.ק
 'אני מקדיש את אהבתי אליך, ה''!

 שמעתי מעשה נפלא שהיה עם מרן החפץ חיים זצ"ל.
לח"ח זצ"ל היה בן יקר, חלק מהמשנה ברורה הוא כתב יחד אתו. והנה למרבה הצער הבחור שבק 

בראדין, וכשהגיע לשם, היה זה ממש אחרי הקבורה חיים לכל חי. בעת פטירתו הח"ח לא היה 
. הוא ביקש מהם להמתין מעט, ואז פתח ואמר את הדברים רבכאשר האנשים היו עדיין סביב הק

 הבאים:
בתקופת האינקוויזיציה חיה בספרד אשה אלמנה ולה בן יחיד אשר היה כל עולמה, מלבדו לא היה 

וכשזה קרה היא אמרה כך: רבש"ע, אני מודה לה מאומה בחיים. רח"ל אותו בן יחיד נהרג, 
ומתוודה לפניך, שכאשר בני היה חי היה מקום בלבי גם לו, ולכן לבי לא היה שלם באהבתי אליך. 

 עד עתה, כשההשגחה גרמה שאינו בין החיים יותר, לבי שלם באהבתך.
האהבה הזו  המשיך הח"ח ואמר: רבש"ע, כשבני היה חי, היה מקום בלבי לאהבה אליו, וכעת את

 אני מקדיש לך, הקב"ה!
כלומר, הח"ח הביא סיפור וניסה ליישם אותו על עצמו, אך כמדומה שאם נדייק בדברים נגלה 
הבדל משמעותי בין הסיפור ליישום שלו, כיון שסוף כל סוף הח"ח חי כמה דורות אחרי אותה 

 צדקת שחיה בזמן קדום יותר, והרגשותיו לא היו באותה דרגה שלו.
עכשיו לבה שלם. הח"ח לא  -אמרה שעתה לבה שלם באהבת ה', והמשמעות היא מיידית  היא

"את אותה אהבה שהיתה לי כלפי הבן  -רבש"ע, האהבה שישנה כעת בלבי היא אליך, אלא  -אמר 
 אני מקדיש לך". -

שכן, מרן הח"ח בא עם הכוחות וההתלהבות למלא את לבו באהבת ה'. הוא הבין: כעת אני 
זהו רגע מרגש עד מאוד, הלוויית הבן שהיה כה יקר, אך מה יהיה מחר ומה יהיה  מתלהב,

מחרתיים, ומה לאחר מכן? בגאונותו ובצדקותו אמר: אני מקדיש את אהבתי אליך יתברך! ממילא, 
 בעתיד לא תהיה לי ברירה, אצטרך לעשות הכל כדי להישאר במדרגה הזו.

 היה זו גאונות בעבודת ה'.
 נידב עצמו לה'אברהם אבינו 

 רעיון זה מעשי בתחומים רבים בחיים, וניתן על ידו לפתור בעיות רבות.
אברהם בעזרו". קורה ואדם מאבד  אלקי -אמרו חז"ל (ברכות ו ע"ב): "כל הקובע מקום לתפילתו 

מובטח לו שהקב"ה יהיה בעזרו,  -מההתלהבות שלו בתפילה. אם יקבע לעצמו מקום לתפילתו 
 ולא עוד אלא "וכשמת אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו".

ת וקבע מקום בונן, מה עשה אדם זה בכדי לזכות למדרגה זו? וכי משום שהגיע לבית הכנסתויש לה
 לתפילתו, זכה להיקרא עניו וחסיד?

והנה כאמור, השכר המובטח לקובע מקום לתפילתו הוא: "אלוקי אברהם בעזרו". מדוע דוקא 
 אברהם?

התורה מתארת את אברהם אבינו ע"ה במילים "נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם" (תהלים מז, 
אלקי יצחק ויעקב? אלא: אלקי אברהם, שהיה  י), דרשו חז"ל (סוכה מט ע"ב): "אלקי אברהם ולא

 תחילה לגרים". אברהם אבינו היה נדיב כי היה הגר הראשון בעולם, הוא נידב את עצמו לקב"ה.
מהי מהותה של גרות? מה בעצם ההבדל בין גר לשאינו גר? הרי ברמב"ם (הל' מלכים פ"י) מבואר, 

וץ משתי מצוות: שבת ומילה], ואכן כך שגוי יכול לקיים את כל המצוות ולקבל עליהן שכר [ח
מספרים חז"ל על אברהם אבינו, שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שהתגייר. מה משתנה אפוא 

 בשעה שגוי מתגייר?
הוא קיים מצוה לה'. כשהוא  -ההבדל הוא כך: כשאברהם אבינו נטל לולב ואתרוג בעודו גוי 

עבד הוא לא מנדב את עצמו. "תן לו משלו, שאתה  הוא נידב את עצמו לה'. מעתה הוא -התגייר 
 ממילא הכל יבוא, כי מעתה הכל שייך לה'. -ושלך שלו" (אבות פ"ג מ"ז), אחרי שנידב עצמו לה' 

"אלקי אברהם בעזרו". אברהם היה  -לכן הקובע מקום לתפילתו ומבין שזהו חלקו של הקב"ה 
רכו, הוא נותן לקב"ה מה ששייך לו, וכשדבר הראשון שנדב לה' והביא לו קרבן, ואדם זה הולך בד

 זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת. -שייך לקב"ה 
 להקדיש את שעת הלימוד מראש

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



 

ב 

 טמונה בדברים עצה מעשית.
נצייר לעצמנו יהודי אוהב תורה, רוצה ללמוד בכל מאודו. הוא מגיע הביתה אחרי יום עבודה 

מן? כמה שיוכל... אחרי שלוש דקות העינים מפרך, מוציא גמרא מהארון ומתחיל ללמוד. כמה ז
ובזה נגמר  -מתחילות להיעצם והראש נשמט על צדו. הוא מתיישב על הספה לנוח מעט 

 הסיפור...
 הציור ודאי מוכר לכולנו. מה בכל אופן ניתן לעשות במצבים הללו?

ה זמן אתן לכם עצה נפלאה. כשמתיישבים ללמוד, יש להחליט לפני כן [כמובן בלי נדר] כמ
אם -והזמן הזה שייך לה'. זהו קרבן עולה, כליל לה', ואז -מתכוונים ללמוד. לעשות קביעות עתים 

העינים מתחילות לבעור, יאמר לעצמו: מה כבר יכול לקרות לי? הרי אף אחד עוד לא מת 
"ל: מעייפות... ובמקרה הכי גרוע אמות על קידוש ה'. ברגעים קשים אלו יזכיר לעצמו את דברי חז

"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן, שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות 
 באהל'" (ילקו"ש תורה רמז תשס).

בצורה כזו, רוב הסיכויים שלימודו ייראה אחרת לגמרי. אם מתחילים ללמוד מתוך החלטה נחושה, 
עזרה, זה אחרת, כי הרי גם אם באמצע התינוק מתחיל לבכות והאשה מצפה ל -עם חשק פנימי 

 הקדיש את השעה הזו לה' במסירות נפש.
כשקובעים שעה ללמוד תורה,  -צריך לדעת, ואני אומר זאת רק בהשקפה, לא מבחינת הלכתית 

 הזמן הזה שייך לקב"ה. אדם נדב את הזמן הזה וכעת כביכול הזמן שייך לקב"ה.
 יהלום שיש לנצלו -דמעה 

לב, כתוצאה מבעיות בפרנסה, בחינוך הילדים, בריאות וכו', ועלינו  לרבים מאתנו יש מדי פעם כאב
 לדעת כי מבחינה מסויימת כאב לב הוא דבר יקר מאוד, יהלום שצריך לדעת איך להשתמש עמו.

מסופר על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, שבהיותו ילד קטן, פעם אביו נתן לו מכה והוא התחיל לבכות. 
מדוע אתה  -ר בידו והתחיל להתפלל תפילת מנחה. שאל אותו אביו באמצע הבכי נטל הילד סידו

מתפלל מנחה עכשיו? ענה ר' ברוך בער: הרי ממילא אני בוכה, עדיף כבר שאנצל את הדמעות 
 ואתפלל כעת תפילת מנחה!

דמעות הן יהלומים, "אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו" (ב"מ נט ע"א), 
יש לנצל את הדמעות לתפילה מעומק הלב, תפילה עם  -וכים מסיבה כלשהי וכשקורה וכבר ב

 דמעות.
ביום כיפור הגברים עומדים בקדושה ובטהרה כל היום בבית הכנסת ומתפללים, ואילו הנשים 
פעמים רבות נאלצות להישאר בבית, עם הילדים הקטנים. אותה אשה שנשארה בבית ביום 

א ניתנה לה האפשרות להתפלל בבית הכנסת. היא לוקחת הקדוש מרגישה את עצמה אומללה, ל
סידור, מתחילה להתפלל, ומדי פעם מורידה דמעה. אין לשער ערכן של דמעות אלו. אשה 

 שמורידה דמעה, יכולה לפתוח את כל השערים.
 כמה יקר הוא כאב הלב, בכוחו לפרוץ את כל המחיצות!

 על דבר המגיע שנלקח -כאב לב 
 מדוע כואב לנו?

משל לאדם שרח"ל איבד את עינו בתאונת דרכים. חבירו הרואה אותו בצערו מנסה לנחמו. הוא 
פונה אליו בשאלה: אם לכולם היתה עין אחת, האם גם אז היית עצוב? והוא עונה: לא. אם כך, 

 אומר החבר, תדמיין לעצמך שלכולם יש עין אחת...
יש לך! תאר לעצמך שלא היה לך אפילו כך גם אדם שאין לו פרנסה, יאמר לו: הנה, לחם ב"ה 

 לחם...
 כל אלו סברות טובות, אך אין בכוחן לרפא את כאב הלב.

 מדוע?
כי מה שמפריע לאדם הוא שלא רצה משהו ורצונו לא התמלא, אלא ההרגשה שמשהו נלקח 

 ממנו! קנאה היא תכונה טבעית אצל כל בני האדם.
שמכח קנאה זו נולד יוסף, וישנה קנאה שאינה ישנה קנאה כשרה כמו קנאתה של רחל בלאה, 

כשרה. אם לאדם יש את החלק שלו, הוא לא יקנא במשהו טוב יותר. אדם מקנא רק כשחסר לו, 
 כשהוא מרגיש שמה שמגיע לו אין לו.

בהר סיני היו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כיצד היה יכול כל אחד לאהוב את השני, בשעה 
 להשגה מעבר להשגה שלו? שראה בעיניו שהשני זכה

אף אחד לא קינא בחבירו כשהיתה לו את השלימות שלו. אדם שהוא שלם לעולם  -התשובה היא 
לא יקנא באחרים. קנאה וכאב לב נובעים מחמת שלאדם חסר משהו. אם למישהו חסרה עין, 

אם חסר כואב לו משום שהוא מרגיש שגם לו מגיע שיהיו לו שתי עינים כמו לשאר אנשי העולם. 
לאדם פרנסה, קנאתו באחרים אינה משום שהם עשירים והוא לא. אם היה לו את החלק הנצרך 
לפרנסתו הוא לא היה מקנא. הוא מקנא כי הוא מרגיש: גם לי מגיעה פרנסה. גם אני צלם אלקים, 

 ומן הראוי שחסדו של הקב"ה יושפע על כולנו שלימות, זה משהו ששייך לי!
 כאב על דבר שמגיע לי, שבאמת שייך לי, ונלקח ממני. -של כאב לב  זוהי ההגדרה האמיתית

 לנדב את כאב הלב לקב"ה!
אדם יכול להחליט החלטות יפות, לפעמים זה עוזר ולפעמים לא. נאמר שלאדם יש בעיה 
מסויימת, הוא מרגיש שמגיע לו ואין לו. הקב"ה לקח את הדבר ממנו וכעת עליו להשלים עם 

 המצב.
 ל. מה עושים במקרים כאלו?אכן זה לא ק

העצה בזה היא, שינדב את הצער וההפסד כקרבן לקב"ה על אם ישראל, שיאמר: "תהא מיתתי 
 כפרה על כל ישראל". "נדיבי עמים נאספו", תנדב את הכאב לקב"ה!

הח"ח ראה את בנו היקר נקבר והוא עשה דבר גאוני. הוא אמר: רבש"ע, לקחת אותו? אני מקדיש 
אני נותן אותו. בזה הרגע נהפך אותו כאב לב לקרבן עולה, אשה ריח  -קום שתקח אותו לך! במ

 ניחוח לה'.
לאדם יש כאב לב. הוא מושך מצד אחד והקב"ה מהצד השני. תתבונן רגע: במקום להילחם 
ולהצטער, אדרבה, תאמר: רבש"ע, אני מבקש ממך שעגמת הנפש הזו תפתח שערי שמים 

 ל עם ישראל.ותשפיע שפע ברכה והצלחה לכ
כאב הלב הזה עשוי להוריד שפע,  ת"תן לו משלו". אם ה' לקח דבר, הוא יודע מדוע, ופעמים רבו

 אתה הקרוב ביותר ואתה תקבל אותו. -וכשיורד שפע 
לדאבוננו כל כך הרבה מכאב הלב פשוט הולך לאיבוד. הבה ננדב אותם לקב"ה, נבקש במילים 

ל עם ישראל, כי כאבי הלב הללו הם שנותנים לנו את מפורשות שהצער וכאב הלב יהיו כפרה ע
 (תפארת שמשון)     הזכות ואת הכח להמשיך.

 
 אלף זעירא

בקש רשות "ויקרא". משה רבינו ביקש, כאמור, לכתוב "ויקר" והקדוש ברוך הוא הורהו לכתוב 
נשיג  להשיג הכל, רלכתוב לפחות אלף זעירא, וקיבל. ואמרנו שבא להורותנו, שאם אי אפש

 לפחות חלק.
וידוע שה"חפץ חיים" זצ"ל בקש מחתנו, הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל, שינצל את כח הדיבור שנחון 
בו, וישתדל לדרוש ברבים בדברי תורה ומוסר, לעורר את הלבבות לשמירת התורה והקפדה 

 במצוות.
ו לריק. שדבריו ואמר לו: "פעמים רבות עולה בלב הדרשן החשש שמא עמל הוא לחינם ומכלה כוח

וד מן לשוב על ידם בתשובה. ברם, עליך להתעודד וללמ רשמתעור שאינם פועלים ואין אי
ב תכונה והמולה, מלווים בעוזריהם ובעדת כלביהם ומכלים יום ורהפריצים. יוצאים הם לציד ב

ואין מאושר מהם בשובם עם צבי או דוב, אריה או זאב  -תמים ברכיבה מתישה. דהרה וסערה 
 לל...כש

ואף אתה, לא עליך המלאכה לגמור, אל תתימר להשיב את כל העולם בתשובה. דייך אם תעורר 
 אין לך שכר ועונג רב מזה!"... -הרהורי תשובה בלב ר' צבי או ר' דוב, ר' אריה או ר' זאב 

זהו שאמר הכתוב (משלי יז, כד): "את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה הארץ". כלומר, הכסיל 
יאש מכל וכל. והחכם המבין מסתכל באשר יוצה להשיג הכל, עד קצה הארץ. ואין זה ברוחו, ומתר

 לפניו, ומשיג מעט, ועוד מעט, והולך מחיל אל חיל, מתקדם בשלבים!
שמירת הלשון, חשיבותה  והיה ה"חפץ חיים" דורש ממפיצי ספריו, שבכל מקום בואם ידרשו בענין

ונחיצותה. חזר אחד מהם מסבב המכירות, נתן ל"חפץ חיים" את הכספים שקיבל, והודיע על 
התפטרותו. ביקש ברכה למקצוע חדש.

"מדוע" תמה ה"חפץ חיים", "הלא הצלחת למכור ספרים רבים בזמן קצר. זיכית יהודים רבים, וגם 
 הרווחת לא רע".

 וד בתנאי שהותנה עמו, שישא דברים בכל מקום בואו.אישר, אבל אינו יכול לעמ
 "מדוע", שאל ה"חפץ חיים".

פר יענה: "אספר לכם, אקח לדוגמא את אחת הערים", אולי זה כגדר לשון הרע, לומר את שמה. ס
שבקש לשאת דברים בבית הכנסת הגדול, ואמרו שהרב מוסר שם שיעור קבוע. גם בבית הכנסת 

ינים בדרשה. לבסוף נשא דברים יהשני והשלישי מתקיימים שיעורים, וברביעי ובחמישי לא מעונ
טים. עלה ודרש בגנות חטאי הלשון. כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות יהחי בבית הכנסת של

כנגד עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים (ערכין טו ע"ב), והקדוש ברוך הוא אומר: "אין אני 
), ועלול לעבור על שבעה עשר והוא יכולים לדור בעולם כאחד" (שם), וראוי לסקלו באבן (שם

 ת ה"חפץ חיים"., כמפורט בהקדמןלאוי
יידן, קרא בנהמת רוחו, כמה נזהרים אנו מטיפת חמאה שנפלה לתבשיל עוף, וכבר רצים לרב, 

 -ואוסרים את התבשיל, ומגעילים את הקדרה 
 יתא, רחמנא לצלן!יסורים מדאוריאיסור אחד, מדרבנן. וכאן, שבעה עשר א

 שמע ה"חפץ חיים" דבריו, והתפעל: "נפלא, לדרשה כזו התכונתי!"
"כן", התמרמר, "וכשיצאתי, שמעתי אחד השומעים אומר לחברו: היה כדאי לבוא! סוף סוף, 
שומעים דברים לענין! אספר לאשתי, שלא תעשה כזה ענין משאלות במטבח. רצה לרב, שופכת 

 את התבשיל, מגעילה את הקדרה. הרי זה פחות חמור מלשון הרע!"...
 ק...היה המום. במקום להועיל בדרשתו, עוד הזי

שם כמה זו אלא תגובה של אחד, והלא היו  הרגיעו ה"חפץ חיים": "תנוח דעתך. ראשית, אין
 שומעים, ואולי הושפעו לטובה.

ושנית, כבר אמר הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל: כדאי לדרוש בפני עם רב, ואפילו יתברר 
ור חרטה, ולו שהדרשה לא פעלה מאומה למעשה. אבל אם במהלכה אחד השומעים נתקף הרה

 -יהא זה הבהוב קל, זיק שנעור וכבה 
 ואפילו אחד זה לא יהיה אלא הדרשן בעצמו...

 וכבר היה כדאי!"
בשעתו, בקשו המשכילים לקעקע את חומת היהדות בליטא. מה עשו, יסדו בחסות  -ואספר 

ן שהמוסד השלטונות "בית מדרש לרבנים" בו חנכו "רבנים" לעתיד לכפירה, וללעג לכל קודש. מוב
 רכש שם רע ואיש לא שלח לשם את צאצאיו.

קרה. שמו של הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל ויקנו לו הילה של י דהוגיעו ראשיו את מוחם, כיצ
היה נערץ בפי כל, החליטו שאם יסכים להעניק חסות למוסד, לעמוד בנשיאותו שיקרא שמו עליו, 

 לא יהססו ההורים לרשום אליו את הנערים.
נהיג ו את השלטונות לרעיון הנואל, ושר ההשכלה אובארוב נתן הסכמתו. יתר על כן: קרא למגייס

 'ין זצ"ל, ודרש ממנו לפעול בענין.הדור הגאון רבי איצלה מוולוז
רבי איצלה הסכים לכך, מהסיבה ההפוכה. סבר שאם רבי ישראל יעמוד בראש המוסד יחולל בו 

, יבחר במורים יראי שמים, וישפיע בדמותו הכבירה מהפכה ברוכה. יפטר את המורים הכופרים
 וביראתו הקודמת חכמתו העצומה על החניכים.

שהיה אז אברך  -ו פנו לרבי ישראל יהכלל, שר ההשכלה הרוסי התלוה אל רבם של ישראל, ויחד
 עתר לבקשה.ישי -בשנות השלושים לחייו 

יסודו, ומנויו רק יתן גוושפנקא רבי ישראל שלל את הרעיון מכל וכל. הוא סבר שהמוסד רקוב מ
לשחיתותו, כחותמת הכשר למוצר טרף. וכדי שלא להתגרות במלכות מצד אחד וגם לא להיות 

 את הרעיון, ברח לעיר הנמל ממל שבצפון גרמניה. בתחת מרות גדול הדור בליטא שחיב
התערות המצב הרוחני של הקהילה היהודית בממל היה בשפל המדרגה. יהודים הגיעו לשם כדי ל

בחיי הכלכלה, וכלכלת העיר סבבה סביב הנמל הגדול. פריקה וטעינה, יבוא ויצוא. הנמל עבד 
ששה ימים בשבוע, ושבת ביום ראשון, יום השבתון של הגויים. ועסקי היהודים עשו שבתם חול, 

 רחמנא לצלן.
שהגיע ידע רבי ישראל שלא יעלה בידו לשכנעם לסגור עסקיהם [כעשר שנים מאוחר יותר, כ

לממל לתקופה ממושכת, עלה בידו לפעול לסגירת כל עסקי היהודים בשבת. אבל זו פרשה בפני 
עצמה]. עבדו ביום ששי כרגיל, סגרו עסקיהם עם ערב והחליפו בגדיהם, ובאו לבית הכנסת 

 לקבלת שבת. שבו לקידוש וסעודת שבת, ולמחרת השכימו ליום מסחר רגיל!
בת לערבית. עלה ואמר: "טאייערע ברודער", אחים יקרים, הרי ביקש רשות הדיבור בין קבל ש

כולנו יהודים, וכולנו מאמינים, וכולנו רוצים לשמור את התורה. והראיה, שאתם כאן. שלאחר יום 
עבודה מפרך ומתיש התכנסתם לקבלת שבת חגיגית. אלא מאי, גדול נסיון הפרנסה, ואינכם 

לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו וה דעתי, 'כשם שמצוה ועומדים בו. לא אח
 -נשמע' (יבמות סה ע"ב). אבל בדבר אחד תסכימו אתי 

תר יתר לעשן! אין שום היבים' אתם לפתוח את העסק, אין שום הכרח ואין שום היגם אם 'חי
 לכתוב, ולו אות אחת, במה שאינו נוגע לעסק. לפחות זה!"

ים" (ברכות ו ע"ב), הדברים היוצאים מן הלב נכנסו ו"כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמע
 -ימו וקבלו עליהם לשמור שבת כהלכתה, בכל פרטיה י, וקיהםללבות

 ד בעסקיהם.בלמ
 -תר. אבל כמה חלולי שבת נמנעו בעקבות אותה דרשה ילא, לא היה לכך ה

 אלף זעירא!
טלפן, אביו נפטר, ועליו ובהיותי בארצות הברית, ספר לי שם רב אלו שאלות מגיעות אליו. אחד 

לשבת שבעה. אבל אינו יכול להשבית את העסק שבוע שלם. יאמר הרב, מה המינימום שעליו 
 לשבת. והשיבו על אתר: המינימום הוא ארבעה ימים.

 סבר וקיבל.
שמעתי ותמהתי: אני מכיר "שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת" (מועד קטן כז 

 ימים, מה המקור?ע"ב). אבל ארבעה 
 "שלפחות בשבת יהיה העסק סגור".   נו, אז מה?    הסביר לי: "הוא נפטר ביום רביעי".

 (והגדת)       הבנתי: אלף זעירא!

 
 נפש כי תחטא (ד,ב)

מדוע חילה התורה בין החוטאים: לגבי יחיד כתבה: 'נפש כי תחטא', לגבי צבור (פסוק יג): 'ואם כל 
 גבי נשיא (פסוק כב): 'אשר נשיא יחטא'?עדת ישראל ישגו' ול

מבאר ה"כלי יקר": שלשון 'כי' מורה יותר על ודאות מלשון 'אם', ולשון 'אשר' מורה יותר על ודאות 
 מלשון 'כי'.

"לפיכך, בחטא הרבים, שהוא דבר שאינו מצוי שרבים יסכימו על החטא, לכך נאמר 'ואם כל עדת 
כשמדברת התורה על צבור שחטא בעקבות הוראה שגויה  -ישראל ישגו', שהוא מורה על הספק" 

של בית דין, נקטה בלשון 'אם', כיון שרחוק הדבר שצבור לשם יסכימו לשמוע להוראה שאינה 



 

ג 

 נכונה.
"וכן בכהן משוח נאמר (פסוק ג) 'אם הכהן המשוח יחטא', כי רחוק הוא ובלתי שכיח שהכהן 

בוא לידי חטא, על כן נאמר 'נפש כי תחטא', "אבל סתם יחיד בנקל י המשוח או רבים יחטאו".
 שלשון 'כי' מורה על דבר שקרוב לודאי יהיה כן".

"אבל הנשיא המתנשא לכל ראש ונוהג נשיאותו ברמה מתוך רום לבבו, ודאי יבוא לידי חטא, לכך 
 נאמר 'אשר נשיא יחטא', כי לשון 'אשר' מורה על דבר שודאי היה ואין בו ספק".

אור זה בשם המגיד רבי נטע מחעלם: ראשי התבות של "אשר ין" הוסיף נופך לבובספר "שערי אהר
נשיא יחטא" הם 'אני'. אדם שעסוק בכל עת בטיפוח ה'אני' שבקרבו בנקל עלול להכשל בחטא.

כיוצא בכך אנו מוצאים אצל פרעה שלאחר מכת ברד אמר (שמות ט, כז): "ה' הצדיק ואני ועמי 
כאילו הכניע את עצמו ואת גאותו, אולם לכשנדקדק בו נמצא,  הרשעים", ביטוי שממנו משתמע

 הכל מתקלקל. -כי הוא שרבב את ה'אני' שלו לתוכו, ומן הרגע שבו קים 'ואני' 
ואכן, אלמלא תיבת "ואני" היו ראשי התיבות של הפסוק הזה י' ה' ו' ה', ורק תבת "ואני" הרסה את 

 המהלך.
-מוד קיטעהמופיעה בספר "במחיצת ר' גד'ל" (דה מעניינת, רבי גד'ל איזנר תאר בהקשר לכך אפיזו

 קטו):
היה זה בימי השואה הנוראה, במחנה קולדיץ, לשם הובילה ההשגחה העליונה את רבי גד'ל. 
במחנה זה העסקו היהודים בעבודות כפיה המשברות את הגוף ואת הנפש, ורבי גד'ל, כדרכו, ניסה 

 ול תחתיה.לרומם את רוח היהודים המושפלת עד שא
באחד הימים נקרא, עם עוד קבוצת יהודים, לעבודות חפירה קשות. בטרם הורד אל בורות 
החפירה, הבחין רבי גד'ל שהשומר שהופקד עליהם הינו שוטה, סימן ההיכר הבולט לכך היתה 

 הגאוה הגדולה שלו בהיותו מהלך עם משרוקית בפיו, ושעון זהב מתנופף מעל מעילו.
הוא מסתיים טוב, וכאשר לא, הדבר עלול להיות מסוכן... בכל  -ם שוטה מצליח כידוע כשנסיון ע

 זאת החליט ר' גד'ל לנסות.
 "הזהרו ואל תעזו לצחוק...". -לאט ר' גד'ל לחבריו  -"שימו לב" 

 "מה עומד להיות?", הרימו כולם את גבותיהם בשאלה.
 פן תצחקו...". השמרו -"בעצמי אינני יודע, אבל דבר מה יהיה כאן, ואתם 
 כולם הבטיחו והחלו לחפור ולחפור ללא הפסקה.

 -קרא לפתע ר' גד'ל בשפת ה'דויטש' בקול שנשמע היטב באזני השומר  -"'קאמראד'ן' (חברים)" 
"אם ירצה המייסטער שלנו, יכול הוא להשמיע שריקה שתשמע בכל הרחוב"... בהערה זו בקש 

מר... ואכן, כעבר שבריר דקה שלף הלה את משרוקיתו לבחון עד היכן מגעת שטיותו של אותו שו
 ושריקה חדה חתכה את האויר.

 קבע ר' גד'ל. -"הרי אמרתי לכם" 
שלנו עוד נוכל לדעת  דקות ספורות לאחר מכן שוב נשמע קולו: "קאמראד'ן, אם ירצה המייסטער

מה השעה עתה..." וזאת עלינו לדעת, חוקי הנאצים אסרו על היהודים לדעת את השעה, וקבעו כי 
 עליהם לעבוד אך ורק על פי פקודות.

ם, והמייסטער המהולל חלף ליד הבור ואמר, כאילו באקראי: "האלב צוועלף" ילא חלפו דקותי
 (אחת עשרה וחצי)...

קולרבי  ה"אם ירצה המייסטער שלנו, יתכן שיהיה לנו הרב -ר' גד'ל  אמר שוב -"קאמראד'ן" 
 לאכילה...".

 הפעם בקע מפי של השומר קול מתנצל: "והרי גם לי עצמי אין...".
 "אם רוצה המייסטער, בודאי שיוכל להשיג...". -ענה לו ר' גד'ל  -"הו" 

לו להתגלגל על תוך בורות מר החל להלך אנה ואנה, ולא חלפו רגעים רבים, עד שלפתע החושה
החפירה כמה צנוניות... באותם ימים אפילו חתיכות קליפות היו נחשבות לאוצר, נקל, אפוא, 

 לשער, מה גדולה היתה המתנה שבצנוניות של ממש...
וחיוך רחב נשפך על פניהם. ר' גד'ל עדין שמר על סבר פנים רציני,  -הפעם, לא עצרו האסירים כח 

דבר מה אינו כשורה... כבר למחרת הלשין על ר' גד'ל לרשע האכזר הממונה  אולם השומר חש כי
עליו, נאצי חסר לב, אשר בכל פעם שעבר ליד האסירים היו הללו משפילים את עיניהם לבל יאלצו 
להביט אל תוך עיניו ולפגוש את מבטו. ר' גד'ל נענש בכמה מכות הגונות על ראשו, ועוד ימים 

 ה.רבים זכרו שם את המעש
הנה כי כן, אדם הלוקה במידת הגאוה, מסוגל בשל גאותו הסרוחה להדרדר לשפל המדרגה 

 (ומתוק האור) ולהופיע כשוטה גמור העושה הכל על מנת להשיג עוד ועוד כבוד, וכדי בזיון וקצף.

 
 (ה, כג) והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל

 בה, ולדעת ולהתוודות כי חטא ואשם (רש"י)כשיכיר בעצמו לשוב בתשו -כי יחטא ואשם 
דרך התשובה לעולם אינה נחסמת בפני הרוצה לשוב. אם אך יכיר בחטאו ויעשה את המוטל עליו 

 יתכפר לו עוונו בלי להשאיר בו אפילו רושם. -כדי לתקנו ולכפר עליו 
תנו דא עקא, שהיצר מטעה את האדם להתיאש מן התשובה, וכך באר ה"חפץ חיים" את בקש

 בתפילה "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו":
אל המתבן להכניס את התבואה. העגלה היתה עמוסה  לכפרי אחד, שבהגיע חג הסוכות בא משל

 כנס.יולא יכלה לה
 מה עושים?

ה רובל איעץ לך עצה". שמח הכפרי ושילם את הסכום רנכח שם ליצן אחד שאמר לו: "תמורת עש
 ץ, "אמור לי מה עצתך".שהושת עליו. "וכעת", פנה אל הל

נתן בידו הלץ זכוכית מגדלת והנחה אותו להביט דרכה אל הפתח. "עכשיו תוכל להכניס את 
 התבואה" אמר הבדחן והלך לדרכו.

רדף אחריו הכפרי וזעק בגרון ניחר: "רמאי" הפתח אמנם גדול, אבל התבואה גם היא גדולה יותר 
 ואינה נכנסת".

"אתן לך כעת גם זכוכית מקטנת. על התבואה הסתכל עם זכוכית מקטנת, "אין בעיה", אמר הליצן, 
 ועל הפתח עם זכוכית מגדלת וכך תוכל להכניסה"...

רה, בא השטן ומנסה לשכנעו יכך בדיוק, אומר ה"חפץ חיים", פועל השטן: לפני שאדם עובר עב
רה? זה בקושי יאת עבלעבור את העברה. "איך אוכל לעשות עברה?" נבהל היהודי, והשטן עונה: "ז

מנהג... כולם עושים זאת, וחוץ מזה תוכל לעשות תשובה". כך הוא מקטין בעיניו את חומרת 
 רה.ימעשה העב

רה, ובא לעשות תשובה עליה, מגיע אליו השטן עם זכוכית מגדלת ילאחר שעבר האדם את העב
מעל לראש, אין לך רה אתה רוצה לעשות תשובה? הלא אתה שקוע בבוץ יואומר: "על כזאת עב

 סיכוי!..."
על כן מבקשים: "הסר שטן מלפנינו ומאחרינו". שלפני החטא לא יבוא להראות לנו שהחטא אינו 
כל כך חמור, ולאחר החטא לא יצליח לשכנע אותנו שאי אפשר לעשות תשובה על חטא עצום 

 שכזה...
ך, והלך בדרכי לבך ובמראי והנה נאמר בפסוק: "שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי בחורותי

עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט" (קהלת יא, ט) אומרת הגמרא: אלו הם דברי 
קים ויצר הרע שאומר לך "עשה חיים"! אבל מה אומר היצר הטוב? "כי על כל אלה יביאך האל

 במשפט".
יצר טוב, וחצי פסוק אומר קשה להבין כיצד חצי פסוק אומר  -אומר ה"מגיד מדובנא"  -ולכאורה 
 יצר הרע.

הפסוק כולו דברי יצר הרע הם, והדברים יתבארו, כמובן, על  -ממשיך המגיד מדובנא  -אלא ודאי 
 פי משל:

 אדם פגש בחברו ושאלו "האם כבר אכלת היום משהו?"
 ענה החבר: "לא, ובטני כבר נדבקת לגבי מרעב"

 לאכול""אם כך המצב" אמר הראשון, "אני מזמין אותך 
ן הטובה עליו. לפני ברכת המזון, נשמט ה"מארח" ונכנסו למסעדה, והחבר הזמין כיד הדמי

 מהמקום והשאיר את חברו לבד.
 הגיע בעל המסעדה עם החשבון המנופח, ותבע ממנו את התשלום.

"אני רק הזמנתי", התפתל החבר, "חברי הוא שצריך לשלם", אך לא עזר לו מאום, הוא נאלץ לתת 
עונו היקר בתור משכון ויצא מן המסעדה כולו כעוס ונסער.את ש

 לאחר שבוע פגש את ה"מארח" שלו, מיד כשראו התנפל עליו בשצף קצף.
עצר אותו החבר ואמר לו: "רגע אני מבין שהשארת שם את השעון היקר שלך. שעון זה עולה 

, אפוא, ואכול עוד לפחות פי שנים ממחיר הארוחה, ולפדות אותו הרי אינך יכול, חזור לשם
 ארוחה דשנה"...

כך פועל היצר הרע, אומר המגיד מדובנא. אומר הוא לאדם: מאחר וממילא "על כל אלה יביאך 
תמשיך 'לעשות חיים' עוד ועוד, אל תעצור,  -האלקים במשפט", הרי ש"שמח בחור בילדותך" 

 ממילא אתה כבר שקוע מעל לראש בעוונותיך...
 (ומתוק האור)          ויראה לתקן את אשר עיוות, ויפה שעה אחת קודם! אבל החכם עיניו בראשו,

 
"הדיוט אם מריח ריח כנפים נפשו קצה עליו והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה וכל כך למה 

 אלא כדי שיהא המזבח מהודר בקורבנו של העני" (רש"י ומדרש)
הכריז רבי  -שלא סיפרתיה מעולם ברבים  כיון שהתאספנו לענין של צדקה, היום תשמעו עובדה

 שבתי יודלביץ.
חימום המקוואות בערי השדה. כפי שכבר אמרו הדרשנים שדיברו  -התאספנו לענין הצדקה של 

לכמה שנים לחימום המקוואות, אבל  -שיכולים לתת כסף  -לפני. בין היושבים כאן, ישנם עשירים 
ם, וזכותם גדולה עד לב השמים, תראו במדרש על גם העניים מבין הקהל יתנו חודש או חודשיי

מה רב וגדול קורבנו של העני עד שהקריבו על המזבח את הכנפיים של התורים  -פרשת השבוע 
ובני יונה כדי להדר ולהתהדר בקרבנו, כדברי חז"ל: "הדיוט אם מריח ריח כנפיים נפשו קצה עליו 

פיים) וכל כך למה אלא כדי שיהא המזבח והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה (גם את הכנ
המעשה באגריפס המלך ואותו עני שהיה  -מהודר בקורבנו של העני", סיפור נורא מובא במדרש 

מביא כל יום ציפורים לבית המקדש, תראו בעצמכם במדרש. מה שנוכל ללמוד מכל הסיפורים 
אלא רק  -גדול של אלף לירות  (שם במדרש), כי גם חלילה, מי שהוא עני ואינו יכול להקריב קרבן

תורים ובני יונה שרכש בעשרים לירות, יכול גם הוא להעלותם לריח ניחוח אשה לה'! אחי ורעי, 
לתיקון וחימום המקוואות בעיירות הרחוקות ואז,  -כולנו כאיש אחד, בלב אחד, נלהיב את ליבנו 

 ת וישועות הכלל והפרט.לשובע שמחו -זכות ארגון "טהרת המשפחה בישראל" תעמוד גם לנו 
 תשמעו סיפור על ענין צדקה מורי ורבותי.

רבה של ירושלים בדור הקודם היה גאון נורא רבי שמואל סלנט. הוא ניהל את העיר בחכמה רבה 
 עשרות שנים, הוא היה פיקח וחכם חרשים, כידוע ליודעים.

בירושלים דאז. התחילו, אך דבר שהיה נחוץ מאד  -בתקופה מסוימת החלו לבנות מקווה חדש. 
לא יכלו לממן את השלמתו. תושבי ירושלים כידוע, היו עניים מרודים והפרוטות שנתרמו על ידם 

 לא הספיקו להשלמת המקווה.
יום אחד, לפתע, לבש רבי שמואל סלנט את מעילו, נטל את מקלו והודיע לבני ביתו כי הוא יוצא 

 פיע עליו שיתרום מהונו לבניית המקווה.והולך אל הגביר המפורסם וויטנברג, להש
כקמצן  -ידוע היה  בעיני בני המשפחה והעסקנים, הליכה זו היתה תמוהה, כי העשיר וויטנברג

נורא. לכן, לא היה להם ספק שהרב מכלה את כוחותיו לריק. רבותי, אתם יודעים מה זו קמצנות 
כך הקמצן חש אם  -בטבע? זו מחלה קשה מאד, כמו למשל, אדם לא מסוגל לחתוך לעצמו אצבע 

 קשה.במחלה  -באמת קשה לו, הוא מסכן מאד, חולה מאד  -מוציא כסף מכיסו. אינו מסוגל 
העסקנים ובני הבית לא אמרו מילה לרבי שמואל מסלנט, התעטפו בשתיקה, והביטו אחרי מעשיו. 

 הרב יצא לדרכו.
 הוא נכנס לביתו של הגביר שקיבלו בכבוד גדול.

רבה של ירושלים התיישב על אחת הכורסאות, הציע לפניו את בקשת התרומה לבניית מקווה 
לת קמצנות, גם אם הוא מבין את נחיצות הענין של טהרה. אתם מבינים כי מי שלוקה במח

המקווה וגם אם יושב לפניו רבה של ירושלים ומטעים לו את קדושת המצוה, קשה לו להתגבר על 
 עצמו...

כשסיים הרב להרצות את דבריו השתרר שקט מוחלט. וויטנברג לא קם ולא זע ממקומו. ישב 
 בשקט.

אני לדעת כבוד הרב שליט"א, הרי אין חכם ונבון כמוך  לפתע פתח וויטנברג את פיו ושאל: "סקרן
לבא אלי לבקש כסף עבור  -בירושלים עיה"ק, וא"כ איך הרב מתנהג לכאורה בדרך של שטות 

המקווה, בעוד שהרב וכל העסקנים יודעים שאני לא תורם מאומה גם לאנשים החשובים ביותר, 
 כ לשם מה טרח הרב עד לביתי?!".והרב מבין כי גם למקווה לא אתן פרוטה שחוקה, וא"

אחז רבי שמואל סלנט במטהו, הביט עליו ואמר: אני אסביר, דע לך כי יום יבוא ותמות. תבוא 
לקבורה כמו כל שאר היהודים, שם יאכלו התולעים את בשרך, הגוף ירקב ועילה עליו ריקבון גדול 

דין וחשבון", ואחת השאלות  ל יהודי "ולפני מי אתה עתיד ליתןכונורא. תעמוד לדין בשמים כ
מדוע לא סייעת בבניית המקווה וכתוצאה מכך נחלשה הטהרה בעם  -שישאלו אותך שם, היא 

ישראל? אתה בוודאי תמהר להשיב להגנתך "לא תרמתי, כי לא ביקשו ממני, אנשים כבר פסקו 
ל סלנט את הגביה רבי שמוא -לנקוש בדלתי (התייאשו ממני). לכן, לשם כך, באתי לביתך עתה 

שגם אפשרות זו  -נכנסתי לבקש ממך כסף, ובכך לשלול ממך את האפשרות הזו  -קולו ברעדה 
 של מענה בבית דין של מעלה לא תשאר בידך.

לפתע, וויטנברג החל להזדעזע בכל גופו, ואמר לרבה של ירושלים: " במטותא מינייכו, בבקשה, 
שאני לא אראה בעיני!" אתם  -ץ, אבל אנא יקח נא הרב את מפתחות הקופה ויוציא ככל שיחפו

אבל שלא אראה". כל כך גדולה הייתה קמצנותו הטבעית שגם כאשר החליט לתת,  שומעים "קח
 לא יכול היה לראות זאת בעיניו...

 הרב עשה כבקשתו.
מפי השמועה למדנו, כי מאותו רגע ואילך חלו בקרבו שינויים. נפרץ סדק בחומת הקמצנות, נתינה 

 -אשונה סייעה בידו להחלץ מהקמצנות. מקרה זה היה פתחו של מחט שבסופו של תהליך זו הר
והיה לנדבן גדול. כאן  -התרחב עד שנהיה לפתחו של אולם. ומעתה עת השתנה וויטנברג 

בה מצאו שיכון חינם עניי ירושלים, יראי ה'  -בירושלם קיימת שכונה על שמו "בתי וויטנברג" 
כה איש זה באחרית ימיו, לעשות חיל במעשיו, לגנוז זכויות לעולם הבא, מבני היישוב הישן. ז

 ולהיות דוגמא לרבים בנדיבות לב.
כדאי היה הקושי בגיוס הכספים לאותו מקוה, כדי שבסופו של יום, מגבית זו תחלץ את הקמצן 

במצות  מקמצנותו, וגם מדינים קשים לעולם הבא. זכות מצוותיו תעמד לו, והיום הזה זכויותיכם
 (להגיד)  לחימום המקואות, תגן עלינו מכל צער וצוקה נגע ומחלה. חזק וברוך. -צדקה 

 
 זהירות בממון הזולת

"ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה [שהשביעוהו שאינו יודע עדות לחברו] והוא עד או ראה או 
-ליה" (ויקרא ה, אידע, אם לוא יגיד ונשא עונו. והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא ע

ה). וכתב ה"שפתי כהן", שהמדובר ביודע עדות ממון לחברו ואינו מעידו, ומפסיד ממון. "מכאן 
תדע כמה הוא חביב ממונם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. שאמר כאן: "ונשא עונו, והיה כי 

לא בחטא יאשם, והתודה אשר חטא" קראו עוון ואשמה וחטא והצריכו וידוי, מה שלא אמר כן 



 

ד 

של כהן משיח ולא בחט הקהל, ולא בנשיא, ולא ביחיד [שחטאו בשוגג בחייבי כריתות], להודיע 
שחטא שבין האדם לחברו הוא יותר גדול מחטא שבינו לבין המקום. ועל זה אמרו (אבות פ"ב 

 -מי"ב) יהי ממון חברך חביב עליך כשלך 
לא יגיד יזיק לעצמו. שממון חברך הוא כשלך, וזהו רמז וא"ו של "לוא יגיד", לומר: לא יגיד, שאם 

 שכולנו בני איש אחד אנחנו, נפש אחת! עד כאן דבריו.
 -נו, איכשר דרא, וממון חברינו חביב עלינו כשלנו יאשר

 מה בשלנו אנו משתמשים כסדר, אף בממון חברנו כן...
דים בעניני ואזכיר, שה"חפץ חיים" היה מהסס למנות בני ישיבה כעדים, משום שאינם מקפי

 שאילה שלא מדעת, והשואל שלא מדעת הבעלים נחשב כגזלן (חשן משפט שנט, ה)!
בשעתו, יסד ה"חפץ חיים" את ישיבתו בבית הכנסת שבראדין. למתפללים שם היו מקומות 
קבועים, ולכל אחד הסטנדר שלו, ובו הטלית והתפילין, הסידור והחומר. כשהתלמידים למדו, 

טנדרים ממקום למקום, כל אחד בחר סטנדר לפי גבהו ונוחותו והעבירו הסיטו והעבירו את הס
למקום לימודו. באו המתפללים בבוקר והנה בוקה ומבולקה, כל אחד חיפש את הסטנדר שלו. 

משום שחשודים על הגזל. השמיע ה"חפץ חיים" שיחה נוקבת: רועי בהמה דקה פסולים לעדות 
שלך ולא להשיבו למקומו, למורת רוח בעליו. משלא גזל, להשתמש בסטנדר שאינו  קואף זה אב

רות, היה בא בעצמו באשמורת הבוקר, כשבית המדרש שומם, נושא את כל יעשו דבריו פ
 הסטנדרים הכבדים ומשיבם למקומם!

וידוע, שפעם שהה ה"חפץ חיים" זצ"ל בפטרבורג, לרגל אחד הכינוסים בעניני הכלל. בשעת לילה 
ניר כתיבה. החנויות היו כבר סגורות. פנה לחדרו של רבי שלום בער  מאוחרת נזקק לגליון

מלובאוויטש זצ"ל ששהה במלון, וביקש לרכוש דף ניר. הרבי הושיט דף, וה"חפץ חיים" הושיט 
שתי קופיקות נחושת. הרבי סרב בחיוך, וה"חפץ חיים" החזיר את הניר. לא הסכים לקחתו עד 

 שהרבי יטול תמורתו!
רבי זליג פרסיץ, ותמה באזני ה"חפץ חיים": "הלא יודעים אתם שאצל הרבי  נכח שם הנדיב

 מלובאוויטש אין לשתי פרוטות כל ערך!"
ענהו ה"חפץ חיים": "אכן, לשתי קופיקות אין כל ערך, אבל מגזל של שתי קופיקות נברא מלאך 

 חבלה, שבכוחו להרוס את חומות פטרבורג!"
 י נתן ברצונו!""אבל אין כאן גזל", טען הלה, "הרב

"כשמקבלים במתנה, אין לדעת. אולי הוא מחשיבני יותר מערכי, אולי נתן מפני הבושה ואי 
 נעימות. כך, קניתי ושלמתי!"

ופעם נכנס ה"חפץ חיים" לבית המרחץ, וראה יהודי שנטל 'בהשאלה' סבון חברו. התכופף ולחש 
 לו: "באופן זה, יוצאים מכאן מלוכלכים משנכנסו"...

רוצה לקטרג, רק להזכיר גמרא (בבא מציעא כד ע"א): ממר זוטרא חסידא נגנב גביע כסף.  איני
ראה בן ישיבה שנוטל ידיו ומנגבן במגבת של חברו. אמר: הוא הגנב, שלא אכפת לו ממון הזולת! 

 כפתוהו, והודה.
ישב  ונזכיר מה שמסופר על רבי מרדכי פורגמנסקי זצ"ל, שבמשך תקופת שהותו בגטו קובנה לא

על כסא. משום שכאשר צופפו את המוני היהודים בגטו הצר הביאו רבים כסאו מביתם והכניסום 
לדירות הצרות, ופעמים שהחליפו דירות או נלקחו להשמדה והכסאות נשארו מיותמים, ומי יודע 

 האם הבעלים או היורשים מרשים!
 "ונפש כי תחטא, ושמעה"

ת את מקל ההליכה שבידו, כאפנת אותם קלילות, מניף ביהודי חילוני הלך ברחוב העיר בליל שב
רוב בעיר, והטלטול אסור בה, כולל טלטול המקל. ראה אנשים לבושי שיראין יימים. לא היה ע

חופזים ועולים לבית המדרש, ותמה: לאן הולכים הם בשעת לילה מאוחרת זו, החליט לעלות 
 אחריהם ולראות.

גדול בהמוני חסידים שהצטופפו ביראת כבוד וחרדת קודש בית המדרש הואר בהמון נרות, והיה 
סביב השולחן הארוך. בראשו עמד הרבי הזקן מטשורטקוב זצ"ל, עמוד היראה, ואמר "שלום 
עליכם" בדבקות. היהודי החילוני פלס לעצמו דרך, להיטיב לראות. היה זה חידוש בעינו, מעולם 

 ולחן, נוכח פני הרב.לא ראה רבי מנהל שולחן. בעמל רב הגיע לפאת הש
הביט הרבי עמד אחוז שרעפים, מזג את היין לגביע הכסף ובנו הניחו על כפו המושטת. פקח עיניו ו

 -י, והמקל בזרועו. מקל האסור בטלטול בשבת נובנרות, והבחין ביהודי החיל
 מיד חוורו פניו. הניח את הגביע על השלחן, ונכנס לחדרו.

שהחל לשעמם, לא שיר ולא ניגון, משך בכתפיו, פנה והלך. מיד  הלה תמה עם כולם, אך מכיון
לאחר מכן יצא הרבי מחדרו. ראה שאותו יהודי הלך, וקידש על היין. נטל ידיו, בצע על הפת, 

 והסביר מה היה כאן.
 -פתח וסיפר 

הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל, נמנה בשעתו עם מתנגדיו החריפים והתקיפים של 
ל, החליט לנסוע ל שם טוב הקדוש זצ"ל ושיטתו. הואיל והיה תקיף בדעתו לא חת מפני כהבע

 עם הבעל שם טוב. להוכיחו על דרכו החדשה והשגויה, לדעתו. תלמז'יבוז' ולהתעמ
אמר ועשה, והבעל שם טוב קידם פניו בכבוד רב. שמע את דבריו עד תומם, ופתח בהסבר נרחב 

 ין ליסודותיו, והיו הדברים מאירים ושמחים.של דרכו ושיטתו. הביא סימוכ
בתוך כך נשמעו נקישות בחלון. רוכל הגרוטאות הנכרי של העירה שאל: "שרוליק, אולי יש לך כלי 

 פגום שאתה רוצה להשליך, או כלי שבור שברצונך לתקן?"
 -מיד הפסיק הבעל שם טוב שיחתו המרוממת עם אורחו, וענהו: "לא, אין לי דבר לתת לך 

 ה שיש להשליך כבר השלכתי, ומה שיש לתקן כבר תקנתי".מ
 -והלה בשלו: "שרוליק, תחפש טוב" 

 והבטיח: "וכשתחפש, תמצא!"
 והבעל שם טוב קם, ויצא מן המחסן שבירכתי הבית.

 ה"תולדות יעקב יוסף", שהיה מהכהנים הקפדנים (קדושין ע ע"ב, מהושע ד, ד), נפגע והקפיד.
 -ובצדק 

כאן מפולנאה הרחוקה, הוא נחשב לאחד מגדולי דורו, והם משוחחים בענינים הוא טרח ובא ל
העומדים ברומו של עולם, והמארח קם ונוטש אותו כדי לחפש גרוטאה לבקשת גוי מגושם?! היכן 

 מצות הכנסת האורחים הגדולה מקבלת פני שכינה, והיכן כבוד התורה ולומדיה?!
וגרוטאה בידו. פנה אל הרוכל וסיכם על תיקונה תמורת בתוך כך שב הבעל שם טוב, מאובק כולו, 

כמה פרוטות. לאחר מכן שב אל אורחו, והבחין בהקפדתו ובסערת רוחו. מיהר להרגיעו והפיס 
אנו יושבים ודנים בדברים העומדים ברומו של עולם, ממריאים   -דעתו. אמרו לו: "הלא יבין מר 

 -פדה וביקורת לשחקים. ודיון זה עורר מורת רוח במרום, הק
בנה אהיסודות בטרם  על פיה. שאבסס את שלחו אלי נכרי זה, שיוכיחנו, לבל אהפוך את הקערה

 -מגדל וראשו בשמים. שאעסוק ב'סור מרע' לפני שאעמול ב'עשה' טוב 
הורו לי, שבתחילה יש להפטר מהמדות והתכונות הרעות, להשליך את הגרוטאות שאין להן תקנה 

ובות, לתקן את הכלים השבורים, ולשוב בתשובה על כל החטאים. שאם ולשפר את המדות הט
 לא כן, הלא נאמר (תהלים נ, טז): "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי, ותשא בריתי עלי פיך"...

שמעתי והבנתי. עניתי לו שכבר עברתי שלב זה. כבר השלכתי מה שיש להשליך, ותקנתי מה שיש 
 -קדק, ותמצא עוד לתקן. אמר לי: חפש חיפוש מדו

 קמתי, וחפשתי, ואכן מצאתי...
 שמע ה"תולדות יעקב יוסף", ותמה.

המשיכו בשיחתם המרוממת, ה"תולדות יעקב יוסף" שוכנע, והפך לאחד מגדולי מקושרי הבעל 
 -שם טוב הקדוש זצ"ל. בסיומה של השיחה אמר: "רבנו, מסכים אני לכל, מלבד דבר אחד 

ואה פסקה מישראל ונתנה לרוכל גוי, וממרום משגרים בפיו מסרים איני יכול להסכים לכך שנב
עבורנו".

 -ענהו הבעל שם טוב: אל תאמר 'איני יכול', אמור: 'איני רוצה'!" 
יב לחשבון נפש על כל צעד ושעל! בכל דבר, יחתומדוע אינך רוצה, כי אם תאמץ גישה זו היא ת

 תמצא איתות. תוכחה, והדרכה.
אינו מקבל. נפרד לשלום ויצא אל הרחוב, והימים ימי הפשרת שלגים, לא יכול או לא רוצה, 

הקרקע הפכה לביצה בוצנית. עגלון נכרי עבר עם עגלתו הטעונה. גלגל שקע בבוץ, והעגלה 
התהפכה. מיהר להתיר את הסוס מהיצול, וחיפש מי שיעזור לו להקים את העגלה. ראה את 

וב, וקרא: "בוא הנה, ראבין, עזור לי להפוך את ה"תולדות יעקב יוסף" יוצא מבית הבעל שם ט
 העגלה!"

 -ענהו: "זקן אני וחלש, איני יכול" 
 רטן העגלון: "אל תאמר 'איני יכול', אמור 'איני רוצה'!"

המילים היו כה מוכרות... מיד ניגש והתאמץ, ויחדיו הצליחו להעמיד את העגלה על גלגליה. שב 
 ם בכך צדקת!"...על עקבותיו, ואמר לבעל שם טוב: "ג

ם הרבי מטשורטקוב זצ"ל את סיפורו, ואמר: נוהגים אנו כבית שמאי (ביצה טז ע"א), להכין יסי
עצמנו כבר מהיום הראשון בשבוע, לשבת. על אחת כמה וכמה, מיום רביעי בשבת (פסחים קו 

ע"א).  ע"א). ואין צריך לומר בערב שבת, כי רק מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת (עבודה זרה ג
ולאחר הכנה מרוממת זו התפללנו קבלת שבת וערבית של שבת, וכשאתם הלכת לביתכם לקדש 

 -ולאכול עסקתי בהכנה נוספת לקידוש, בלימוד הזוהר הקדוש על הפרשה 
 ולאחר כל זאת נכנסתי לקדש על היין, ונשאתי עיני, וראיתי מולי יהודי, ובידו מקל הליכה?!

 יהודי, מחלל שבת?!
 -תוכחה מגולה, כסטירת לחי  תה זויהי

אם הראוני חילול שבת, אותתו לי שהשבת שלי אינה מושלמת, שהכנותי שלי לוקות בחסר. שבתי 
 לחדרי בשברון לב, הוספתי והתעליתי, וכשחזרתי לקדש לא ראיתיו עוד...

יצד בין השומעים היה בחור מליטא, מישיבת וולוז'ין, והרעיון היה כה מחודש בעיניו, לא ידע כ
להתיחס עליו. כששב לישיבה סיפר לרבו, הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל. מה דעת ראש הישיבה על 

 הרעיון החסידי?
והנצי"ב לא התפעל. ענה: "תוספתא מפורשת היא (שבועות ג, ג): אין אדם מתחיב לשמוע אלא 

רות, יקרא ה, א): "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה". הרואה עושי עב(ויאם כן חטא, שנאמר 
 -יב לראות. הרואה עושי מצוות זכה לראות ינתח

 הוי אומר שכל מה שהאדם רואה, הוא איתות עבורו!
ע"ב), שעני אחד בא לפני רבא. לא זו בלבד שהעניק לו  בכך נבין מה שספרו בגמרא (כתובות סז

 מנו לאכול על שולחנו. ויותר מכך: שאלו במה הוא סועד, מה יזמין לצהריים.ינדבה, אלא ז
, אוכל מה שיגישו. אלא מסר תפריט: אניבל. לא השיב בענוה: למאי נפקא מוהלה לא התבל

 "בתרנגולת פטומה ויין ישן"...
 ה מנדבות, מדוע חייב הציבור לספק לך מותרות?!תמה רבא: הן ניזון את

מד את רבא, קדוש ישראל, פרק באמונה ובטחון: האם אוכל אני יהתבלבל. ל אלשכבר אמרנו 
. שנאמר: "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את !משל הקדוש ברוך הוא אני אוכל ?משלהם

אכלם בעתו" (תהלים קמה, טו), "בעתם" לא נאמר אלא "בעתו", מלמד שכל אחד ואחד נותן לו 
 הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו.

 וד הוא מדבר, ונוקשים בדלת.ע
פותחים, ואיזו אורחת! אחותו של רבא, שלא ראה אותה מזה שלש עשרה שנה, הגיעה לביקור. 

 היום מביא האורח בקבוק משקה או זר פרחים. היא הביאה תרנגולת פטומה ויין ישן!
 אמר רבא: מהו שלפנינו, מה פשר התזמון הזה! סלח לי על דברי, קום ואכול!

 ה, עבורך ולא עבורנו!לך הביא
 כלומר, ראה בכך איתות. הסכמה ממרום לדברי אותו עני.

ופסוק מפורש הוא: "ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו, כי תאמינו וכי 
תשמאילו" (ישעיה ל, כא). ומסופר בתלמוד הירושלמי (שבת, סוף פ"ו) שרבי יוחנן וריש לקיש 

ני שמואל. עברו ליד תלמוד תורה, ושמעו את הנערים משננים בקשו לרדת לבבל, להקביל פ
 פרשת "ושמואל מת" (שמואל א כח, ג). כוונו השעה, ומצאו שנפטר באותה שעה.

רבי יונה ורבי יוסה בקשו לבקר את רבי אחא שחלה. חששו, שכבר אחרו את השעה. שמעו אשה 
וער נר תמיד ממנו הדליקו לבישול בימיהם לא היו גפרורים, ב -ששאלה את חברתה: "כבה הנר?" 

 יטה השכנה: "לא כבה ולא יכבה נר ישראל". הבינו, שימצאוהו בחיים ויבריא.יוחימום. התפ
 ם, ועם כל זאת ראו בהם איתות. יהוהלא לא היו הדברים מכוונים אל

 -ונספר 
טון הדיכוי חלץ מצפרני שלי"ל, הרבי מסקולען, הצליח להוקא פורטוגל זציהצדיק רבי אליעזר זוס

ברומניה והיגר לארצות הברית בה שהו רבים מחסידיו. הגיע לביקור בארץ הקודש ועלה לבקר 
ב, הגאון רבי מאיר שטרן שליט"א, קידם את פניו. יחדיו עלו לציון ושבאתרא קדישא מירון. רב הי

 הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.
 נוול, ארוייס!" צא, מנוול!אך הניח רגלו על המפתן, ונשמע קול זעקה מחרידה: "מ

 נרעד הרבי וחוורו פניו, ונסוג לאחוריו.
רב המקום הכיר את הקול, והרגיע את הרבי: "אל ישים לב, זהו אחד התמהונים הצועק על יצרו 

 -הרע, שיעזבנו! 
אמר לו הרבי: "ומה, כסבור אתה, חשבתי? ששמעתי בת קול מן השמים? אבל אם השמיעו לאזני 

 הקריאה הזו, בקשו לאותת ולומר: כך לא נכנסים אל רבי שמעון בר יוחאי!"בשעה הזו את 
והוא שב על עקבותיו לעלה לבית הרב, והחליט להקים במירון מוסד תורני, בבחינת: "מושיבים 
ישיבה על קברו" (בבא קמא טז ע"ב) ישיבת "חסד לאברהם" לנוער מילדי העולים. שכרו דירות 

, הביאו ריהוט וציוד ורשמו תלמידים. שבועיים ימים עסק בענין עד ואיתרו ראש ישיבה ומלמדים
 שהשיבה החלה לפעול, ואז שב ועלה לרבי שמעון בר יוחאי, לשטוח בקשותיו...

 אם שמעת, אם ראית, אם הובא לידיעתך, מתכוונים אליך!
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 צו לאמר משה אל' ד וידבר בה לאשמה יעשה אשר מכל' ד לפני הכהן עליו וכפר
 כהנים הני) א"ע ט"י דף( דיומא' בגמ דאיתא', וגו לאמר בניו ואת אהרן את

 למעבד מצינן לא דאנן מידי איכא ומי דידן שלוחי דאי נינהו דרחמנא שלוחי
 הם דרחמנא דשלוחי דוקא ולמה הכהן עליו וכפר ש"והא, למעבד מצי ושלוחו
 שיהיו בניו ואת אהרן את צו אמר לכך וממילא הם חשובין טעם האי משום
                                                             :כמותו חשובין בניו

 דאיתא ל"ונ, ותמוה' ד ישראל שמע ד"במדרש: הה (א, א)  משה אל ויקרא
 תיבות שלש אחר רק השם אומרים אינם שהמלאכים ממלאך גדול דצדיק
 המלאכים הלא וקשה משה אל ויקרא ש"והא, תיבות' ב אחר אומרים וישראל

 השרת ממלאכי גדולים צדיקים אי אבל שם של קולו לשמוע יכולים אינם
       :ק"ודו ישראל שמע ד"הה המדרש ניחא תיבות' ב אחר השם שאומרים

 

 (א, ב) ' לד קרבן מכם יקריב כי אדם
שמא קרבן' לד יאמר שלא' בגמ דאיתא אך, ותמוה משה ולא במדרש: אתם

' לד קרבן יאמר אבל לבטלה שמים שם ונמצא קרבן שיאמר קודם נשמתו יצא
במדרש הפירוש וזה, קרבן' לה לומר יכול' והי ימות אימתי יודע' הי משה אבל
 (מדרש יונתן)  :ק"ודו משה ולא אתם



 

 

 

 לא תשכח -זכור 
' ָזכֹורלרגל פרשת זכור שנצטוינו במצות '

נין ', נביא כמה ענינים וסגולות בעא ִּתְׁשָּכחו'
 הזכרון והשכחה ממקורותינו הקדושים.

 קשים לשכחה
חמשה דברים משכחים את : ")11שנינו בגמרא

האוכל ממה שאוכל עכבר וממה  ,הלימוד
והרגיל  ,והאוכל לב של בהמה ,שאוכל חתול

שהכינו אותם -[והשותה מים של שיורי  ,בזיתים
ויש  .והרוחץ רגליו זו על גבי זו ,רחיצה]ל

 ".אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו
 עוד דברים המובאים בפוסקים ובספרים:

בשעה . )2מי שאינו נוטל ידיו כשצריך נטילה
וקשה  שאדם כועס אל יתסתכל אדם בו

שלבישת שני  )4בשם האר"י מובא. )3 לשכחה
 מלבושים בבת אחת קשה לשכחה.

 טובים לזכרון
משיבים את חמשה דברים : ")5עוד שנינו

וכל , [=גחלים]פחמין  [שנאפה על גבי]פת  ,הלימוד
 ,פחמין עצמן [שהפת נאפה כל כך עד שנעשו]שכן 

והרגיל  ,והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח
והשותה מים  ,והרגיל ביין ובשמים ,בשמן זית

עיסה ויש  שהכינו אותם ללישת]-[של שיורי 
 .אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל

. )6אכילת פת שחריתסגולות נוספות: 
הספר בפתיחתו וסגירתו הוא סגולה  תקינש

והמשמיע  )8הלומד בבית המדרש .)7לזכרון
 .)9קולו בעת לימודו

 
ראה שם  .או"ח סי' ד סי"חשולחן ערוך  )2 הוריות יג, ב. )1

אות ספר חסידים )3 רשימת הדברים הצריכים נטילה.
שם.  הוריות )5 .סימן ב סק"גמגן אברהם או"ח  )4 .תתשכו

לרבי מאיר ספר אור צדיקים  )7בבא מציעא קז, ב.  )6
ירושלמי ברכות פרק ה הלכה א.  )8 פופראש, סימן כב סי"ז.

  סימן רמו סכ"ב. שולחן ערוך יו"ד )9

 173גליון   ו“תשע • רָזכֹו - ַוִּיְקָראָּפָרַׁשת 



 

אם אדם ה'. ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרצֹונֹו ִלְפֵני ... ִאם עֹוָלה ָקְרָּבנֹו
את  -, אל ה'רוצה להגביה עצמו להתעלות 

 (המגיד ממעזריטש) .
 

 - . ה' ַהִּמְזֵּבַח ָצֹפָנה ִלְפֵני ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר 
ברים הטמונים כירך, בד  עהרר יצאת ה
שאתה תדע הלא אין רואים אותי,  תאמר ואם 

 )הרי"מ דושיהחי(  יודע הכל.וא רואה ווה תמיד 
 

השאור מר  .ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה' ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְדַבׁש א ַתְקִטירּו
בפה אך טוב ללב, הדבש מתוק לפה אך רע ללב, לרמז 

 -ים קשה לו להתקרב אל ה' מי שאין פיו וליבו שוש
 (אמרי דעת)  .

 
איך הגיע חטא  .ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם

לכהן גדול, הלא המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, 
שאינם שומעים לדבריו לכן  גלל אלא זה ב

  (כתב סופר) אינו נקרא  מזכה את הרבים.
 

 -יחיד הפורש עצמו מן הצבור  .ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא
 שיבוא לידי חטא. - , קרוב לודאי ש

 (כלי יקר) 
 

ַּבֲעׂשָֹתּה ַאַחת ִמִּמְצֹות ה' ֲאֶׁשר  ...ְוִאם ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא 
החטא הוא שאמנם עשה מצוה אך לא  .א ֵתָעֶׂשיָנה

עשה אותה בהתלהבות ובכונה ראויה כפי שצריך לקים 
  (זרע קדש) מצוה.

 
 מן הקרבנות ילמד ק"ו לעצמו שיכול להתקדש

ֵהָמה ִמן  ן ַלה' ִמן ַהּבְ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ָאָדם ּכִ
ְנֶכם ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ ָנם  .ַהּבָ ֶיׁשְ

ִריָאה זֶה ְלַמְעָלה ִמזֶּה ּבְ ְרגֹות ּבַ ע ּדַ , ּדֹוֵמם: ְוֵהם, ַאְרּבַ
רַחי , צֹוֵמחַ  נֹות ָאנּו מֹוִצִאים . ּוְמַדּבֵ ְרּבָ ּקָ ְוִהּנֵה ּבַ

ִביִאים ִמן ַהַחי  ּמְ ֵהמֹות ְועֹופֹות -ׁשֶ ְוַאף ִמן ַהּצֹוֵמַח , ּבְ
ֶמן - ְקִריב " -ַוֲאִפּלּו ִמן ַהּדֹוֵמם , ֹסֶלת ְוׁשֶ ְנָך ּתַ ַעל ָקְרּבָ

ֵהם , ּוִמזֶּה ִיְלַמד ָאָדם ַקל ָוֹחֶמר". ֶמַלח ַמה ֵאּלּו ׁשֶ
ׁש ּדַ  ִריָאה ְיכֹוִלים ְלִהְתַקּדֵ ּבְ ּנּו ּבַ חּותֹות ִמּמֶ ְרגֹות ּפְ

נֹות ַלה' הּוא ִמְבַחר , ְוִלְהיֹות ָקְרּבָ ן ָהָאָדם ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ה ְוִלְהיֹות ָקרֹוב  ָ ֻדׁשּ ִריָאה ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּקְ ַהּבְ

י י ַיְקִריב"ְוזֶהּו "ת. ְלַהׁשֵ ן  ָאָדם ּכִ ם ָקְרּבָ ר " ַלה'ִמּכֶ ֲאׁשֶ ּכַ
י ֵהָמה"ת, "ִיְרֶצה ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהׁשֵ הּוא ָיכֹול " ִמן ַהּבְ

ן הּוא ָיכֹול ְלִהְתָקֵרב  ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ ְקִריבּו ֶאת " -ִלְלֹמד ׁשֶ ּתַ
ְנֶכם  )מהרה"ק רבי שלום מבעלזא (מדבר קדש ".ָקְרּבַ

 
תֵּ  ִחינוֹ י ׁשְ ַגְדלוּ ת ִהְתּבֹוְננוּ ת ּבְ א ַהּבֹורֵ ת ּבְ

כוּ  כָּ  ִנְמׁשְ ׁשְ  ןֵמַהּמִ
ְקָרא  ר ה' ַויִּ ה ַוְיַדּבֵ  .ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעדה' ֶאל ֹמׁשֶ

רּוְך הּוא ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא ּבָ ָרִכים ֵיׁש ְלִהְתּבֹוְננּות ּבְ ֵני ּדְ , ׁשְ
ְבִריַאת  דֹוָלה ִהיא ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ּבִ ִחיָנה ַהּגְ ַהּבְ

בָּ , ָהעֹוָלם ַהּקָ ָרא ַהּכֹל ֵיׁש ֵמאַ "ה ֵאיְך ׁשֶ ְוהּוא ְמַחּיֶה , ִיןּבָ
ָכל ֶרַגע ם ּבְ ּלָ דֹוָלה ִהיא. ֶאת ּכֻ ִחיָנה זֹו ּגְ ָהְיָתה , ּבְ יָון ׁשֶ ּכֵ

ל ִנְבָרא ֶרת ֵמֵעין ּכָ יקֹוְרִסים , ִנְסּתֶ ְוֶזה נֹוֵתן ָמקֹום ָלֶאּפִ
יִציַאת  .ִלְכּפֹר ה ִהיא ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְננּות ּבִ ִנּיָ ְ ִחיָנה ַהׁשּ ְוַהּבְ

בָּ ִמְצַרִים אֵ  ַהּקָ ַבע"ה יְך ׁשֶ ד ַמַעְרכֹות ַהּטֶ ּדֵ ִחיָנה זֹו . ׁשִ ּבְ
זֶּה ָהָיה ִנְרֶאה ַלּכֹל חּוָתה ִהיא ׁשֶ ְוַאף ֻאּמֹות ָהעֹוָלם , ּפְ

בָּ  ַהּקָ ִריָאה"ה ָראּו ֵאיְך ׁשֶ ֱאַמר, ׁשֹוֵלט ַעל ַהּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ : ּכְ
זּון" ים ִיְרּגָ ְמעּו ַעּמִ ן הָ  .ְוגֹו'" ׁשָ ּכָ ׁשְ ּמִ ִחינֹות ּבַ י ּבְ ּתֵ יּו ׁשְ

ת ְפקּוֵדי, ֵאּלוּ  ָרׁשַ סֹוף ּפָ תּוב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ י ֲעַנן : "ּכְ ַעל ה' ּכִ
ן יֹוָמם ּכָ ׁשְ ל " ַהּמִ דֹוָלה ׁשֶ ִחיָנה ַהּגְ ז ַעל ַהּבְ ֶזה ְמַרּמֵ

ְבִריַאת ָהעֹוָלם ִהיא ', ָעָנן'ְוָלֵכן ִנְקֵראת , ִהְתּבֹוְננּות ּבִ ׁשֶ
ֶרת  ה ּוֻמְסּתֶ הּ ְמֻכּסָ . ְוֵאין ַהּכֹל ְיכֹוִלים ְלִהְתּבֹוֵנן ּבָ
ה ִנּיָ ְ ִחיָנה ַהׁשּ חּוָתה " ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: "ְוַהּבְ ִהיא ּפְ

ַהּכֹל רֹוִאים אֹוָתהּ , ִמזֶּה ֵאׁש ׁשֶ ְוֶזהּו  .ְוִהיא ּכְ
ִמיד רֹוִאים ֶאת ְקִריָאה ִהיא ֵמָרח  ֹוק ְוֹלא ּתָ

ה, ַהּקֹוֵרא ת ֹמׁשֶ ַדְרּגַ ים ּבְ ִחיָנה זֹו ָהָיה ֵאֶצל ֲאָנׁשִ . ּבְ
ִנים   ּבּור הּוא ּפָ ָפִניּדִ רֹוִאים ֶאת ּבְ ֶ ם ׁשּ

ר עּו . ַהְמַדּבֵ ּפְ לוּ ֻהׁשְ ִחינֹות ַהּלָ י ּבְ ּתֵ ְיִהי " .ׁשְ
ה אֹור  ּלֶ ְתּגַ ּיִ ן ְיִהי ָרצֹון, ְלֵעיֵני ּכֹלה' ָרצֹון ׁשֶ "ָאֵמן ּכֵ

רש"י 'ומה היו ההפסקות משמשות ב .וגו'א ַוִּיְקָר 
ליתן רווח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה 

ל וחומר להדיוט הלומד ק לעניןובין ענין 
חומר, הרי אפשר ול יש לתמוה מה הקמהדיוט'. 

לומר אדרבה דדוקא משה שלמד מהקב"ה 
בעומק העיון והרבה בבת אחת (שבמ' יום למד 
עמו כל התורה) היה צריך להפסקות להתבונן, 

 ; חיים מאיר פרנקל אהרן ווייס; דוד יצחק אייזיק ווייס תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

לומד כל כך בעיון שאינו הדיוט אבל הלומד מן ה
אמרו ד מרולש בפעם אחת. ויהרבה ולא כל כך 

בתחילה היה ש פסוק "ויתן אל משה"חז"ל ב
ולא היה כל מה שלמד עמו הקב"ה משה שוכח 
אם כן כיון  , עד שניתנה לו במתנה.יכול לקבלה

במתנה, הרי היה יכול לקבלה שכל לימודו היה 
הפסקות  ה צריךאחת, אם כן למה היבת ב

ל וחומר, ומה ק למדנומשמשות, אלא על כרחך ל
הדיוט  תנה היה צריך להפסקות,משה שקבלה במ

 (שארית יהודה)  .לא כל שכןמתנה ב שאינו מקבלה

מבאר תיבות "כי ברש"י ם. ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמּכֶ 
', 'כשיקריב, בקרבנות נדבה הכתוב מדבר "יקריב

ואחר כך מביא הדרש על "אדם" 'מה אדם לא 
'. ויש לדקדק למה הקדים הקריב מן הגזל' וכו

לבאר את המאוחר בסדר הפסוק. עוד יש לדקדק 
בלשון רש"י שכתב 'אדם למה נאמר מה אדם' 
וכו', למה הקדים לשאול 'למה נאמר' שלא 
כבשאר הדברים שכותב הדרשה מיד. ויש לומר 
שהיינו יכולים לומר ש"אדם" בא למעט את הגוי, 

אומות כמו שאמרו חז"ל 'אתם קרויים אדם ואין 
העולם קרויים אדם', אך רש"י הקדים לומר 
'בקרבנות נדבה הכתוב מדבר', וכלל נקוט בידינו 
ש'נכרים נודרים נדרים ונדבות כישראל', אם כן 
קשה 'אדם למה נאמר' וצריך לדרוש למעט את 

 )בשם כתנות אור(פנינים יקרים  הגזל.

. יב אֹתֹו ִלְרצֹנֹומֹוֵעד ַיְקִר וגו' ִאם ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ִמן ַהָּבָקר 
נראה לפרש דאיתא בקידושין האומר רגלה של זו 

וכולה נעשית עולה,  ,עולה פשטה קידושי בכולה
חצייך  ההאומר לאשבקידושין  ין כןשאה מ

 מקודשת לי אינה מקודשת כי בהמה ברשות
 ה, אבל אשה אינה תלוידעתו תלויהוב הבעלים

היא לא אלא ברשות עצמה היא ובדעת האיש 
ל כן אין עאלא חציה, קדש התלהסכימה 

יש לומר שמרומז . וזה הקידושין פושטים בכולה
היינו  'מן' "הבקרמן  אם עולה קרבנו בפסוק: "

, שאמר רגלה של זו עולה, כגון מקצת מן הבהמה
את כל הבהמה כי פשטה הקדושה  -"יקריבנו" 

לזה אמר  בכולה, ואם תאמר מאי שנא מאשה
ודעתו של בעל ברצונו  השהבהמה תלוי "לרצונו"

ה שאין כן מבכולה, הקדושה פשטה לכן הבית 
 שאינה תלויה ברצונו. אשה

 )ניצאד "אבתוניס מאברהם בלעיש  להג"ר(תבואות יקב  

 זכורפרשת 
. ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע  וגו' קָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמלֵ 

דברפידים ונה והכ ,צמא למים "עיף"פירש"י 
אמנם אינו מובן  ".ואין מים לשתות העם"כתיב 
ברפידים לא היה להם שמעשה כך היה דנהי ד

מעשה יחד עם שייך להזכירו כאן  ה זהמ , אךמים
ל עמלק. והנראה דעיקר תוקפו של עמלק היה ע

בחר שאמר משה ליהושע "רש"י ב כמבואר ידי
והנה עיקר  .שיודעים לבטל הכשוף "לנו אנשים

שהמים תגבורת הכשוף הוא במקום שאין מים, 
הזכיר כאן שבאותו  לכן .כח הכשוף מבטלים

  )בית הלוי( .מקום לא היה מים לבטל הכשוף

יש אנשים ובפרט מי שיש לו איזה מינוי ושררה, 
, דבר שאין ראוי לעשותאירע ועשה בטעות שאם 

בונה הוא לעצמו תורה במקום להודות על טעותו 
, כלל וכלל חדשה ושיטה כדי להסביר שלא טעה

, לההיה טעות ועוְ עד עכשיו מה שמכך יוצא שו
שיטה ודרך וכך צריך לנהוג נעשה  מעתה

לכתחילה. הסובלים מזה הם העם שתחת הנהגתו 
יק את לה כדי להצדשמעתה ינהיגו אותם בדרך עוְ 

ֲאֶׁשר   זה כתב רש"י על הפסוקלהשיטה החדשה. 
'אשרי הדור שהנשיא נותן לב להביא  ,אָנִׂשיא ֶיֱחָט 

כפרה על שגגתו', ולכאורה למה 'אשרי הדור' מה 
בנה תורות ישהנשיא לא כהטובה לדור? אלא 

, אלא מודה ששגג ו'נותן לב שגגתואת להצדיק 
 סבלו אנשי דורו, לא ילהביא כפרה על שגגתו'

 ...שזה מנהיגםו'אשרי הדור' 

 מ

הגה"ק רבי אריה לייב מקישינעוו בעל 'חומת 
אריאל' היה צריך פעם להוכיח את בני קהילתו, 
הקדים ואמר להם: דעו נא רבותי כי אליכם תוכחתי 
אלא על עצמי, כי כך שמעתי ממורי ורבי המגיד 

שהיה אומר בשם הבעל שם טוב לבאר  מקאזניץ
ִאם ַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת  את הפסוק 

שכאשר נמצא אשם וחטא בעם, זה בגלל  ם,ָהָע 
שהכהן המשיח נכשל במחשבה שאינה ראויה, והוא 
הגורם חטא לעם, על כן התוכחה מגיעה אלי שאני 

גרמתי לכם שתכשלו.



 

 ִליֵרָאיו ה' סֹוד 
ְוָנׁשּוב , ַהְפָסָקה ֵמִעְנַין ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ִּבְצַפתְלֵעת ַעָּתה ַנֲעֶׂשה 

 תר"מ.-ר"צֶאל ְּתקּוַפת ַההֹוד ֶׁשל ְׁשנֹות 

ְצַפת ֶׁשל אֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהְיָתה ִמְּמקֹומֹות ַהּתֹוָרה 
ַא ָּבֶזה ֲאָחיֹות ְוֵרעֹות ָהיּו ָלּה , ַהֲחׁשּוִבים ְּביֹוֵתר

"א, ַּדי ִאם ַנְזִּכיר ֶאת ַרֵּבנּו ָהְרָמ , ֲאֵחִרים ִּבְמקֹומֹות
 ,1׳ֵּבית יֹוֵסףַה׳ֶׁשָּפַרס ֶאת ַמָּפתֹו ַעל ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָמָרן 

 .ר של"ג)ִנְפַט (ה ְּתקּוָפ  ְּבאֹוָתּה ְּבפֹוִליןי ֶׁשַח 
ַא ֵאין ָסֵפק ֶׁשָּבזֹאת ִנְתַעְּלָתה ְצַפת ַעל ֶיֶתר 

ַהַּקָּבָלה  תֶּמְרָּכִזי ְלָחְכַמ ִּבְהיֹוָתּה ַהָּמקֹום ַה , ַהְּמקֹומֹות
 .ְוָהֵעֶסק ְּבתֹוַרת ַהִּנְסָּתר

 ַרֵּבנּו ְׁשמֹה ַאְלַקֶּבץ
ֵמַהְּידּוִעים ְוַהְמֻפְרָסִמים ִּבְמֻקְּבֵלי ְצַפת ָהָיה ַרֵּבנּו 

ִעַּקר ִּפְרסּומֹו ְּבָכל ְּתפּוצֹות . ְׁשמֹה ַהֵּלִוי ֶאְלַקֶּבץ
ְלָכה : ׳ְּבִגין ַהֶּזֶמר ַהְּמֻפְרָסם ֶׁשִחֵּברָּבא לֹו , ִיְׂשָרֵאל

 .ַהֶּנֱאַמר ְּבַקָּבַלת ַׁשָּבת ְּבֵליל ַׁשָּבת קֶֹדׁש׳, ּדֹוִדי
ִּבְסִביבֹות , ֶׁשְּבָיָוןי ַרִּבי ְׁשמֹה נֹוַלד ְּבִעיר ַׂשאלֹוִניִק 

ְלָאִביו ַרִּבי מֶֹׁשה ֶׁשָהָיה ִמְּמגָֹרֵׁשי ה'ר"ס, ַהָּׁשָנה 
ֵבין ַהֲחָכִמים ָהַרִּבים ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ָׁשם ְּבאֹוָתּה ּו, ְסָפַרד

 . ְּתקּוָפה ָּגַדל ַרִּבי ְׁשמֹה
ַסאלֹוִניִקי ָעְמָדה ָאז ְּב 

ְיִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון 
יֹוֵסף  ַרֵּבנּוַהָּגדֹול 

ִמּגֹוֵלי  ַטִאיַטאַצאק
ֶׁשַעל ַּתְלִמיָדיו , ְסָפַרד

ף ִנְמִנים ַּגם ָמָרן ַרִּבי יֹוֵס 
ְוַרֵּבנּו מֶֹׁשה  2ָקארֹו

ִּביִׁשיָבה זֹו . 3ַאְלֵׁשי
ִהְתַעְּסקּו ַּגם ְּבתֹוַרת 

ּוִביִׁשיָבה זֹו , ַהּסֹוד
 .ְׁשמֹה ַרֵּבנּוִנְתַעָּלה 

                                                      
ַהֵּבית יֹוֵסף ָּכַתב ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ָערּו ְלִפי ַהְּפָסִקים ֶׁשָהיּו  11

ַהְּפָסִקים  יהֹוִסיף ַהָּגהֹוָתיו ְלפִ "א ְוָהַרָמ , דְמֻקָּבִלים ִּבְסָפַר 
"א ְוָלֵכן ְמֻכֶּנה ָהַרָמ . ְוַהִּמְנָהִגים ֶׁשָהיּו ְמֻקָּבִלים ֵאֶצל ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז

 .ֶהָערּו׳ ֻּׁשְלָחן׳ֶׁשהּוא ָּפַרס ַמָּפה ַעל ַה ׳, ַּבַעל ַהַּמָּפה׳
2 ר אֹו: "ל סימן נא)רֹוכֵ ת ַאְבַק (שו"ת ף' יֹוֵס ת ֵּבי'ַה ן ָמָר ו ָעָליב ּכֹוֵת  ָּכ

ת ְוִלְצִפיַר ם ַעִּמיס ְלנֵ ד ָהעֹוֵמ ה ַהּגֹולָ י ְּבנֵ ת ֲעֶטֶר  ּוְקדֹוׁשֹול ִיְׂשָרֵא 
ם לֵ ָּׁש ַה ם ֶהָחכָ ק ַהֻּמְבהָ ב ָהַר , ּתֹוָרֵתנּות ְיִׁשיבַ  רֹאׁשת ִּתְפֶאֶר 
ם ֶהָחכָ י מֹוִר " :ּוְמַכֵנהּוו ִּבְסָפָריה ַהְרּבֵ  ְמִביאֹו ַרֵּבנּוף ְוַא  ל.ַהּכֹולֵ 
 ל".ַהּכֹולֵ 

ָׁשם ָּפַגׁש ֶאת ָמָרן ל, ַאַחר ָּכ ָעַבר ְלִהְתּגֹוֵרר ִניקֹוּפֹו
ית ְיִדידּות ְוִנְכְרָתה ֵּביֵניֶהם ְּבִר , ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו

ַּגם ִמִּלּמּוד ַהַּקָּבָלה , ְוַיְחָּדיו ָהיּו ְיֵגִעים ַּבּתֹוָרה, ֲאִמיָצה
 .א ִהִּניחּו ָיָדם ְוִסְתֵרי ַהּתֹוָרה

 ַהּקֶֹדׁשץ ְלֶאֶר  ֲעִלָּיתֹו
ֶׁשְּבֵליל ָׁשבּועֹות ם קֹוְדִמי םְּבַמֲאָמִריְּכָבר ִהְזַּכְרנּו 

ַאַחת ְּכֶׁשָּיַׁשב ַרֵּבנּו ִעם ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ְוָעְסקּו 
כּו ְלִגּלּוי ִנְפָלא ִמן ַהָּׁשַמִים ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש זָ , ַּבּתֹוָרה

הֹוִפיָעה ֲעֵליֶהם, ּוֵבין ַהְּדָבִרים ֶנֱאַמר ָלֶהם ַלֲעלֹות 
 .ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ץ, ָלָאֶר ת ַלֲעלֹו ְלַדְרּכֹו ַרֵּבנּוא ָיָצ "ד רצת ִּבְׁשנַ 
ם ָּׁש ִמ ם. ְׁשָנַתיִ ל ֶׁש ה ִלְתקּוָפ  ְּבַאְדִריַאנֹוּפֹוִליב ְוִהְתַעּכֵ 

 ַרֵּבנּול ֶא ד ַהּסֹו ְּבֶדֶרת ְמבֶֹאֶר ה ֲארּוכָ ה ְּתׁשּוָב ח ָׁשלַ 
ץ ֶאֶר ת ְקבּוַר ן ְּבִעְניַ ר ַהּזַֹה ת ַּכּוָנַ ר ְּבֵבאּו, 4ָקארֹוף יֹוֵס 

י ֲאנִ ה ּגֹולֶ ב: "ּכֹוֵת א הּות ָהִאֶּגֶר ם ְּבִסּיּו .5לִיְׂשָרֵא 
ר ָיִאין, ֶאְתַחּנָ י ־ַּד ־ַׁש ל ְוֶא ר ה'... ַה ל ֶא ת ַלֲעלֹוי ִמְּמקֹוִמ 

 ַהּקֶֹדׁשר ְּבַה  ְוְיַיֲחֵדנּו, ּתֹוָרתֹור ִּבְמאֹו ְוֵעיֶניי ֵעינַ 
 ד".ֶאָח  םֶׁשכֶ  ְלָעְבדֹו

ַרֵּבנּו ל ֶׁש  ֶחְׁשקֹות ַּתְבֵעַר ת ִנֶּכֶר ת ָהִאֶּגֶר י ִמִּדְבֵר 
ִיְׂשָרֵאל, ֵּכיָון ֶׁשַרק ָׁשם ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ 

ד ַהְּיסֹו( ֶאת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ַלֲאִמָּתם, ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב

"ַהּיֹוְׁשִבים ָּבּה : י)ִליִׁש ְּׁש ַה 
יֹוְׁשִבים ַּבֲאִויר ָטהֹור, 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבבּוהּו 

  ְּדָבִרים ְקדֹוִׁשים".
נּו ִּבְׁשַנת רצ"ו ָזָכה ַרֵּב 

ְלהֹוִציא ַמְחַׁשְבּתֹו 
ַלּפַֹעל ְוִהִּגיַע ְלֶאֶרץ 

ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבִעיר  ,ִיְׂשָרֵאל
 . ַהּקֶֹדׁש ְצַפת

ִמְסַּתֵּבר ֶׁשִּבְתקּוַפת 
רֹאׁש  ַרֵּבנּוּבֹאּו ַנֲעֶׂשה 

 .ְמֻקָּבִליםלַ 

ב ֶׁשָּכַת ה ַמ א ֵמִבי ד)קל(מערכת י אות ם' ַהְּגדֹוִלים ֵׁש 'ּבְ "א ַהִחיָד  3
ה הֹוָרָא י ַּבֲעלֵ ם ְלִמיִדיַּת ם ֵמֶעְׂשִריר יֹוֵת  לֹו ֶׁשֵּיׁש, דֶאָח ם ְלָחכָ 
ת ֵּבי'ַה ן ְלָמָר ה ֶׁשָהיָ  ְּכמֹוד ַמִּגי לֹוה ְוָהיָ ת. ְיִׁשיבֹוי ְלָראֵׁש ם ְראּויִ 
 ף'.יֹוֵס 

 .לקֹוּפֹויְּבנִ ת ֵע  ְּבאֹוָתּהב ָיַׁש ן ֶׁשֲעַדיִ  4
ן ִעְניַ ל ַע (י' ַהֵּלוִ ת ְּבִרי' ַרֵּבנּול ֶׁש  ִסְפרֹוף ְּבסֹו הִנְדְּפָס  הַהְּתׁשּובָ  5

ה: ַהְּתׁשּובָ  תֶא  ּפֵֹתַח א הּו ְוָכ. )חֶּפַס ל ֶׁש ה ְוַהָּגָד ם ִמְצַריִ ת ְיִציַא 
 םעֹולָ ד ְיסֹוק ַצִּדי רָהַאִּדיל ָהֵאֶׁש  דֶהָחִסים ֶהָחכָ י ִמֶּמּנִ  ָׁשַאְלָּת "

 ".ו"רנ ָקארֹוף יֹוֵס "ר מוהר
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 ליקוטים נפלאים
 ויקראפרשת 

 
 )א, א" (ויקרא"
 לשון קריאה קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל הדברות לכל"

 ).י"רש" (בו משתמשין השרת שמלאכי לשון, חיבה
בעל האמרי ל "זצוק מספינקא מאיר יוסף רבי שואל, לכאורה

 ? לחוד פעם כל מחדש לו לקרוא צריך היה למה ,יוסף
 או מלאך אפילו: לומר רגיל היה מלובלין החוזה הנה, כך והסביר

 מיטיב שאני לפי, לו מאמין אינני, אתה צדיק לי אומר שרף
 ה"הקב אפילו אלא עוד ולא. אני ומה מי, עצמי את להכיר ממנו

, לרגע רק לו מאמין הריני, צדיק שאני לי אומר ובעצמו בכבודו
 שכבר לי ברור רגע כעבור אך, שאומר כפי שאומר רגע אותו

 .קלקלתי
 האמין', ה לו שקרא כיון: האדם מכל הענו, כן רבינו משה ואף
 יקרא שלאחריו ברגע ואילו, כדאי היה זה ברגע רק כי לבו בכל

 – ונמשך הדיבור מוסיף ואם, כדאי אינו שוב כי, למישהו אחר' ה
 לו לקרוא צורך היה זה מטעם …אחר למישהו שמכוון פשוט

 . דיבור כל לפני מחדש
 )הנצח ממעיינות(
 

 )א, א" (משה אל ויקרא"
 אמרו מכאן. לו שקרא עד) משה( נכנס לא: "המדרש אומר

 ".הימנו טובה נבלה, דעת בו שאין חכם תלמיד
 נבלות מאכיל שהיה בציפורי טבח על במדרש ומסופר

 את ושאלו באו. ומת ונפל לגג עלה אחד שבת ערב. וטריפות
 ?הכלבים מן הגופה את לחלץ האם חנינא רבי
 - כתוב שהרי משלהם אוכלים שהם לכלבים הניחו: להם ענה

 מהכלבים גוזל היה הזה הטבח והוא", אותו תשליכון לכלב"
 .ממנו נפרעין כעת ולכן אדם לבני הטריפות את ומאכיל

 את איסורים ומאכיל כדין שלא ופוסק דעת בו שאין ח"ת, לכן
 הנבלה שהרי הימנו טובה נבלה הרי, אותו השואלים האדם בני

 .כלבים בפי נאכל הוא ואילו אדם בני בפי ידו על נאכלת
 (לב האר"י)

 

 )א, א'' (משה אל ויקרא''
 החל רבן בית של תינוקות עם חומש ללמוד מתחילים טעם מה

 שהם קרבנות על מדובר זו שבפרשה משום? ויקרא מפרשת
 חטא מכל טהורים הם גם רבן בית של תינוקות והרי, "טהורים"

 ).ילקוט( "טהורים" בפרשת ויעסקו טהורים אפוא יבואו – ועוון
 האדם שיהיה הצורך מן ולמצוות לתורה הילדים את לחנך כדי

 שכר לשלם עליו. נפשו את ולמסור קרבנות להקריב מוכן
 דאגה לדאוג אין. מפיו לחם פת לחסוך הוא אנוס אם אף, לימוד
 של נעוריו שנות את להקדיש אם כי'', תכלית''ל בנוגע יתירה
 בפרשת הילד עם ללמוד מתחילים לפיכך. התורה ללימוד הילד

 אם קרבן כל להקריב נכונים יהיו כי, להורים בזה לרמז, קרבנות
 )אזל אבני. (לתורה ילדם את לחנך נפשם יש

 אמרו לפיכך: לובלין של רבה, ל''ז שפירא מאיר רבי הגאון אמר
 לפי –'' תורה תצא שמהם עניים מבני היזהרו: ''חכמינו

 שהם, לתורה לחנכם כדי נפשם את מוסרים הללו של שהוריהם

 ומגופם מפיהם וחוסכים צער מתוך לימוד שכר משלמים
 הוא ההורים של הנפש מסירות כח. תורה בנם שילמד ובלבד

 תצא שמהם'' – תורה בני תמיד נשארים ובניהם ויציב איתן
 ''…תורה

 

 )ב, א''' (לה קרבן מכם יקריב כי אדם''
 הוא – נשבר ולב הכנעה לו שיש – מגופו מקריב שהאדם מה

, ובהכנעה בתשובה מלווה אינו הקרבן אם. האמיתי הקרבן הוא
 יקריב כי אדם''). ''בכסילים חפץ אין('' בו חפץ יתברך השם אין

 זה הרי אזי - שלו'' אני''ה מן, ו נ מ מ הוא המקריב אם –'' ם כ מ
 '''. לה קרבן''
 )ספורנו(

 כיצד אדם יראה שכאשר, הוא קרבן של עניינו כי אומר ן''הרמב
 כי בליבו יחשוב, איבריה את ושורפים הבהמה דם את זורקים

 אך, חטאיו בגלל כך לו שייעשה עצמו הוא היה ראוי הדין מן
 כפרה בתור הבהמה את מקבל שהוא יתברך' ה מאת הוא חסד

 של לאמיתו –'' מכם יקריב כי אדם: ''הכתוב שאמר זהו. תחתיו
 אלא, גופו האדם מן –'' מכם'' להיות הקרבן היה ראוי דבר

האדם  עם יתברך' ה שעושה חסד –'' הבהמה מן' לה קרבן''
 . תחתיו בהמה שיקריב אלא, ממנו זאת דורש ואיננו

 )האלשיך הק'(

 
 כי אדם אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר"

 ומן הבקר מן הבהמה מן' לה קרבן מכם יקריב
 )ב, א" (קרבנכם את תקריבו הצאן

 ולא הקרבנות להקרבת בבהמות דווקא ה"הקב בחר מדוע
 לכך מביא) מות אחרי' פר( בדרשותיו" חי איש בן"ה? בחיות

: הראשון הטעם. ל"חז בדברי הוזכרו שכולם טעמים שלושה
 ה"הקב הטריח לא, היישוב במקומות מצויות אינן שהחיות כיון
 לפיכך, קרבן להביא בכדי ולמדבריות ליערות לצאת האדם את

. היישוב במקומות המצויות הבהמות מן רק להקריב ציוה
 את יבקש והאלקים) "טו, ג קהלת( שכתוב כיון: השני הטעם

 דווקא ה"הקב בחר, מהחיה נרדפת יותר תמיד והבהמה", נרדף
: השלישי הטעם. הרודפת היא, כלל שבדרך, בחיה ולא בה

 בחר לפיכך, הבהמה מן רוח גסות יותר הן מטבען, החיות
 שאף, המפרשים בשם" חי איש בן"ה ומוסיף. בבהמות ה"הקב

 הוא העיקרי הטעם מקום מכל, טעמים שלושה בזה שנאמרו
 לבוא לעתיד שגם מכך היא לכך הראיה. השלישי הטעם

 תהיינה לא וגם, אדם בני מגורי בקרבת מצויות תהיינה שהחיות
 זאב וגר): "ז-ו, יא ישעיהו( נאמר זו תקופה על שהרי, רודפות

 קֹטן ונער ומריא וכפיר ועגל'... וגו ירבץ גדי עם ונמר כבש עם
. המזבח גבי על להקרבה החיות אז יוכשרו לא ודאי"… בם נוהג
-יט, נא תהלים( הפסוקים מן המפרשים הביאו זה לפירוש רמז
 את ברצונך היטיבה. תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב): "כא

 אז וכליל עולה צדק זבחי תחפוץ אז. ירושלים חומות תבנה ציון
 –" תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב". "פרים מזבחך על יעלו
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, השפלים את הוא שאוהב כיון, לקרבן בבהמות בחר ה"הקב
 את ברצונך היטיבה"ש לבוא לעתיד שגם היא לכך וההוכחה

 ולא מצויות החיות תהיינה ואז", ירושלים חומות תבנה ציון
 אז וכליל עולה צדק זבחי תחפוץ אז" כן פי על אף, תירדפנה

 . כלל חיות עליו יעלו ולא", פרים מזבחך על יעלו
 

 )ג, א'' (קרבנו עולה אם''
 מעשה סוף'' – מעשה לכל תמיד קודמת אדם של מחשבתו
 על לכפר בא העולה שקרבן ומכיון'', תחילה במחשבה
 . הקרבנות שאר לפני תחילה בתורה הוא נאמר הרעה המחשבה

 )בחיי רבנו(
 

 לפני לרצונו אותו יקריב מועד אהל פתח אל''
 )ג – א''' (ה

, רצונו נגד הקרבן הבאת את עליו לכפות הכרח שהיה זה אפילו
 שכן; מועד אוהל לפתח עד הקרבן את שיביא בכדי זה היה

 הייתה לא, הגוף ותאוות בגשמיות שקוע, בביתו שרוי בהיותו
 אוהל לפתח מגיע משהיה אולם; קרבן להביא חושקת נפשו
 בעבודת העוסקים הכהנים את, המקדש בית את ורואה מועד

 כל את האופפת העליונה בקדושה וחש מרגיש והיה, הקודש
. הקרבן את להביא אמיתי רצון בו מתעורר היה מיד – הסביבה

 לידי בא והיה ואפסותו ערכו מיעוט לעיניו מתגלה היה כאן
 הרצון במלוא הקרבן את נותן שהיה עד, לב ושברון ענווה

 אותו כופין שהיו אפשר –'' מועד אוהל פתח אל. ''והמסירות
 אך כאשר'', לרצונו'' הופך זה היה כאן אולם''; אותו יקריב''ש

 '''. ה לפני'' הגיע
 )ל''ז ס''החת מנכד מעון שיר(
 

" לנתחיה אותה וניתח העולה את והפשיט"
 ) ו, א(

 יגיע פן הוא וחושש, טובות במעלות מחונן שהוא שסבור מי
 את שינתח, הוא לכך היעוצה העצה הרי, גאווה לכלל זה בגלל

 תחת אותם ויעביר נתחים לנתחים הטובים ומעלותיו מעשיו כל
 מן מעשיו רחוקים שעדיין לראות ייווכח אז כי, ביקורת שבט

 את והפשיט, "ועיקר כלל מעלות אינן המעלות וכי השלמות
 הגאות את עצמו מעל להפשיט אדם רוצה אם" ה"העול

 לבטל רוצה הוא המידה וזה בגאווה עולה שלבו, ה"עול שנקרא
, עשות והגדיל הרבה שכבר בסוברו בקרבו להתעורר עלולה כי

, היטב בהן ויעיין מעלותיו את ינתח" לנתחיה אותה ניתח" הרי
 . להתגאות במה לו שאין לראות ייווכח אז כי
 )נחל ערבי(
 

 ) ז, א" (המזבח על אש הכהן אהרן בני ונתנו"
 להיות שצריך' ד בעבודת ההתלהבות אש זה מפסוק ונלמדה

 להציף מסוגלים מים נחשולי. משל דרך על ונבאר, באדם

 המים כאשר אולם. מקום לכל להגיע ובכוחם ענק שטחי
 יכולת ללא במקומם נותרים הם, קרח אלא אינם והם קפואים
 קפואים מים, כשיתוק כמוהו הקיפאון. כולה הארץ את לשטוף

 ישראל עם, הוא הנמשל. ממקומם זזים אינם וגם זורמים אינם
 ואש בהתלהבות שרויים הם כאשר היהודים. למים נמשל
, זאת לעומת. מטרה לכל להגיע הם יכולים, בקרבם יוקדת
 ביכולתם ואין, כקרח כמוהם ואדישים קרים, קפואים הם כאשר
 והתעוררות הלב חום, הקודש להט. רוחניים הישגים להשיג

 יהודי, באמונתו החי יהודי. היהודי של החיים סימני הם הנשמה
 להדביק ובכוחו קודש באש הוא לוהט, אלקיו עם שלם שלבו

 כמים', ד לעבודת ולקרבם בהתלהבותו יהודים ועוד עוד
 . ומלואה תבל המציפים

 )ל"זצ שפירא מאיר' ר ג"הרה(
 

 אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל כי"
 )יא, ב'" (לה
 יותר מתוקים או מדי יותר חמוצים דברים אוהב ה"הקב אין

 . מדי
 )מקוצק מ"רמ ק"הרה(
 

 )כב, ד" (יחטא נשיא אשר"
 .)ל"חז( שגגתו" על קרבן מביא שהנשיא הדור "אשרי

 על קרבן מביא הנשיא אם לדור יש זכות איזו השאלה: נשאלת
מוכרח לעצמו,  חובה רואה אדם שאין משום אלא ?שגגתו

 ולכן עוונו. את לו הגיד אף אלא לו, החניף לא להיות שהדור
לנשיאו, והראיה לכך היא שהנשיא  מחניף שאינו הדור אשרי

 . מביא קרבן
 )מסלנט י"ר(
 

 ) כז, ד" (תחטא אחת נפש ואם"
 עם מעורב אינו האיש אם" אחת נפש אם: "צחות בדרך

', ה לדרך לבו שיעורר מי לו שאין כך, לעצמו נפש והוא, הבריות
 . חוטא הוא בסוף" תחטא"
 )אברהם דברי(
 

 וכחש' בה מעל ומעלה תחטא כי נפש"
 )כא, ה" (בפקדון בעמיתו

 או ...בפקדון בעמיתו וכחש: "הירש רפאל שמשון רבי אומר
 על ונשבע בה וכחש אבדה מצא או עמיתו, את עשק או בגזל,
 שבין חטאים –'" בה מעל ומעלה" הם אלה חטאים –" שקר
 .מעלה כלפי ומרד הם מעילה, לחברו אדם

 

 א גוט שבת
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 את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן"

 )ב, א" (קרבנכם
", חי איש בן"ה בעל, חיים יוסף רבי נפלא באופן ביאר זה פסוק

 היו רבים תלמידים. בתורה גדול רב חי אחת בעיר: משל פי על
 מנע לא והרב, מפיו תורה ומבקשים מדרשו בבית מצטופפים

 אחד יום. ודעת תורה בהם הרביץ ארוכות שעות ובמשך מהם
. בשוק לטייל עימם יחד לצאת ברצונו כי לתלמידיו הרב אמר
 אולם, תמיהתם את בפניו שטחו ואף כך על התלמידים תמהו
 סבלים ראו השוק אל הגיעו כאשר. בדעתו איתן נותר הרב

. השוק לחנויות בדרכם כבדים משאות הנושאים כח שגיבי
 ללמוד יש גדול "מוסר הרב, אמר הללו", הסבלים את "ראו
 אין. מחמתו נכפפת שקומתם עד כבד משא נושאים הם! מהם
 הם כך. מבצעים הם עבודתם את, בקור או בחום משגיחים הם

 לנו "אל הרב, אמר אנו", גם. יום בכל כולו היום כל עמלים
 מעמל להתרפות לנו אל. בקור או בחום, במאמץ להתחשב
 מכן לאחר "!שהיא סיבה ומשום אחד לרגע לא אף התורה
 היה הסוחר. מסחר בית אל והגיעו ותלמידיו הרב המשיכו
 שלפניו השולחן על. חשבונותיו בספרי ורובו ראשו שקוע
 היה אלא כלל בה נגע לא הוא אולם, אוכל צלחת מונחת הייתה
 הסוחר, של בנו פנה "אבא",. ובמספרים בחישובים טרוד

 ענה שעות", שלוש "מזה "?אוכל אינך מדוע... קר כבר "האוכל
 החנות בחשבונות טעות יש היכן למצוא מתייגע "אני הסוחר,

 הרב אמר אתם?" "רואים... זהובים" שני של סך לי חסרים כי
 אכילה בלא נותר הוא. לממונו עבד נעשה זה "סוחר לתלמידיו,

 למצוא כדי שעות שלוש ראשו את מכופף והוא שתיה ובלא
 בהבנת מתייגעים אנו כאשראנו  אף!... זהובים שני של טעות

 בכלל נבחין שלא עד מאודנו בכל בכך לשקוע עלינו הסוגיה,
 הראוי הסברו על הדבר שיבוא ובלבד, במשקה או באוכל
 והבחינו ותלמידיו הרב המשיכו "!התורה עמל זהו! והנכון

 שקפצו בהם היו .במשחקם המשתובבים ילדים בקבוצת
 כל ללא ורצו שצחקו והיו בעפר שהתפלשו והיו מים בשלולית

 "עושים הרב, אמר הללו", הילדים את "ראו. לעין נראית סיבה
 המלעיגים מפני כלל מתביישים הם ואין חפץ שליבם מה הם

, כחפצנו ובמצוות בתורה עוסקים אנו כאשר אנו, אף. עליהם
 "!עלינו המלעיגים מפני להתבייש לנו אל
 מן הבהמה" :בפסוק נאמר" חי איש בן"ה אמר הנמשל גם זהו
" הבהמה מן: "קבוצות הללו לשלושה רמז", הצאן ומן הבקר מן

" הבקר מן. "משא כבדים כבהמת משאות הנושאים הסבלים
" הצאן ומן. "חשבונותיו ספרי תמיד את ובודק המבקר הסוחר

 אלה מכל. חפץ שליבם מה הצעירים העושים הילדים הם
 '!ה לעבודת ותתקרבו מוסר תלמדו" את קרבנכם תקריבו"
 

 )ב, א'" (לה קרבן מכם יקריב כי אדם"
 היה שהכל, הגזל מן הקריב לא הראשון אדם מה י"רש פירש
' חיים חפץ'ה שהיה בשנים. הגזל מן תקריבו לא אתם אף, שלו
 לידיו הגיעה פעם, רע בכי הכלכלי מצבו היה, ברוסיה ונד נע

 מאות שלוש ובה ממוסקבה ידוע נדיב מאת בדואר מעטפה

 ההמחאה את מיד להחזיר ציוה המכתב תוכן את כשקרא. רובל
 הוא כי, חיים החפץ הסביר המופתעים למקורביו. לבעליה
 המכתב שאת כיון, למה כך וכל. גזל משום בכך שיש חושש
 הריהו כן ואם, ותארים מעלות של ארוך בתיאור הנדיב פותח
 אכן הללו התארים כל וכי אותי מעריך הוא כך כי דעתו מגלה

. התמיכה סכום את לי שולח הוא כך ומשום, אותי הולמים
 לתואר אפילו זכאי שאינני ידע אלמלי ואמר: חיים החפץ הוסיף
 שלא ודאי, פשוט יהודי אלא ושאינני הללו התארים מן אחד
 אחד. גזל חשש משום בכך יש, כן ואם. כזה סכום לי שולח היה
 והממון מאוד דחוק חיים החפץ של מצבו כי טען הנוכחים מן

 חיים החפץ אך. בו להשתמש הדין ומן למחייתו נחוץ הזה
 פשוטה יהודיה כל הרי. שכזה דבר לעשות אפשר כיצד, בשלו
 הבשר אסור בשר גבי על ניתזת חלב טיפת שאם יודעת

, גזל איסור לבין בחלב בשר איסור בין החילוק ומה, באכילה
 עד שקט ולא נח לא חיים והחפץ לריק היה הבית בני של עמלם
 . לשולחו המכתב את והחזיר הדואר לבית הלך מהם שאחד

 )ופעלו חייו' חיים חפץ'ה(
 

 ) ב, א" (קרבן מכם יקריב כי אדם"
 מן הקריב לא הראשון אדם מה, נאמר למה', אדם' י"רש פירש
, פעם. הגזל מן תקריבו לא אתם אף שלו היה שהכל, הגזל

 אלוקינו' ד תצריכנו אל ונא'ל המזון בברכת חיים החפץ כשהגיע
', ועד לעולם נכלם ולא נבוש שלא... ודם בשר מתנת לידי לא

' ר, בנו שאלו המזון ברכת את שסיים לאחר. גדולה אנחה נאנח
 השיב, אלו לתיבות בהגיעו נאנח ולמה מה על, לייב אריה

 חס אם שהרי, מובן אינו הברכה סיום, דלכאורה', חיים חפץ'ה
 כאן היא הבושה אז כי ודם בשר למתנת האדם נזקק וחלילה
 ולא נבוש שלא' אומרים ומדוע, הבא בעולם ולא הזה בעולם
 ודם בשר מתנת האדם מקבל לעיתים אלא'. ועד לעולם נכלם
 אלוקים וירא חכם כתלמיד הבריות בעיני נחשב היותו בזכות

, לבוא לעתיד אך. ומממונם מנכסיהם להנאתו הבריות וחפצים
 אינו דבר של שלאמיתו יתברר כאשר, אמת שכולו בעולם
 בשר מתנת שקיבל כך על ייתבע אז כי, שמים וירא חכם תלמיד

 הבושה גדולה תהיה ואז, לגזל הדבר וקרוב, כדין שלא ודם
 )לב שביבי( . והכלימה

 

 ) ב, א" (קרבן מכם יקריב כי אדם"
 בצמצום, מנין שם והיה אחד ליישוב שבאתי לידי בא מעשה

 בזמן בהמתו ושחט קצב גם שהיה הפרנס אצל והתארחתי
 לבדוק שרוצה ואמר, הכנסת לבית לילך בו והפצרתי התפילה
 אם לו ואמרתי. בלילה ממנה לאכול לכבודי להכינה הבהמה
 ואין, טריפה תהיה הבהמה מתפללים שהציבור בשעה תבדוק
. בעיניו כמשחק זה והיה. בלילה ממנה לאכול יכולים אנחנו

 הבהמה שקיללתי אשתו עלי צועקת הכנסת מבית וכשבאתי
 הבהמה להטריף וקיללתי גרמתי אני לא לה ואמרתי. שלה

 הכנסת לבית הולך אין אם דרובא רובא כי דעו אלא, שלכם
 מדה כנגד מדה לו משלם יתברך' ד כי. טריפה תהיה שלו בהמה
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, מ'דה כ'נגד מ'דה] קרבן–[מכ"ם  ם"מכ יקריב כי אדם דכתיב
 לבית חטאתו להביא צריך היה קיים המקדש בית שהיה ובזמן

 לבית קרבנו מביא היה לא ואם, חטאיו על לכפר המקדש
 הכנסת הבית ועכשיו, טריפה והיה למקומו חוץ היה המקדש

 בבית מתפלל אינו ואם, קרבן במקום והתפילה, המקדש הוא
 ת"ר זה דה'מ נגד'כ דה'מ טריפה כ"ג יהיו שלו הבהמות הכנסת

 )משה דרך(  . ם"מכ
 

 )ב, א'" (לה קרבן מכם יקריב כי אדם"
 ק"הגה רבינו בשם ק,"מפה ע"זי ק"הגה ר"מאאזמו שמעתי

 אשר בידם מקובל כי חיים, דברי בעל ע"זי מצאנז המפורסם
 הכהן לפני הקרבן והביא חוטא הבעל בבוא קרבן בהקרבת

 רוחו בעצבון האיש לו וסיפר זה חטא מה על הכהן אותו ושאל
 לפני חטא כזה לידך בא איך ואבוי אוי הכהן וצעק, שנכשל במה
 מוסר דברי וכיוצא בזה כבודו, הארץ כל מלוא יתברך השם

 והתחילו דוכנם על העומדים ללויים הכהן ורמז, וביראה באימה
 לסמוך הבעלים והתחילו בכי של התעוררות ניגון שיר בכלי לנגן
 בתשובה וחזרתי פלונית עבירה חטאתי להתוודות: הקרבן על
 בווידוי נפש במר בכה התעוררות גודל ידי ועל כפרתי, וזה

 נפשו יצתה כמעט כי הבעלים לב הכהן ראה וכאשר וחרטה
 בכלי לנגן שוב והתחילו ללויים רמז אז המרירות מרוב בדברו
 הקרבן ושחטו אליו רוחו שתשוב כדי שמחה של ניגון שירה
 . שפיר לו נתכפר כן ועל מיד

 ')כ אות ישראל שוב מאמר יששכר שערי(
 

 )יז, א'" (לה ניחוח ריח אשה"
 ריח: "בבהמה ונאמר" ניחוח ריח: "בעוף נאמר י"רש פירש
 שיכוון ובלבד, הממעיט ואחד המרבה אחד, לך לומר", ניחוח
 רנובילי'צ ואחד קוצקאי אחד חסידים שני. לשמים לבו את

: רנובילי'הצ אמר. החסידות דרכי על ושוחחו יחד נפגשו
 שבת ערב בליל רנוביל'צ של החסידות עיקר דברים בשלושה
 בשבת, כוחם כפי צדקה נותנים שבת בערב, הלילה כל ניעורים
 אין בקוצק: הקוצקאי השיבו. תהילים ספר כל אומרים קודש
 עת בכל נותנים וצדקה, הלילות בכל ניעורים אלא, נוהג זה סדר

 בכוחם אין ותהילים, בכיס מעות שיש עת ובכל עני שמזדמן
, בכוונה מזמורים איזה אומרים אלא, כולו את אחת בפעם לומר
, שנה שבעים במשך ויגע עמל המלך שדוד שמה הייתכן וכי

 )לבי הגות(  . אחת בפעם אנחנו נאמר
 

 )א, ב''' (לה מנחה קרבן תקריב כי ונפש"
 אני מעלה ה:''הקב אמר עני, – מנחה להתנדב דרכו "מי: י''רש
 .נפשו" הקריב כאילו עליו

 אצל גם זה מטעם'' נפש'' נאמר לא למה, להבין קשה לכאורה
, ולבונה שמן, סולת עשרון כי הדבר ברור הרי? עוף קרבן

 בן תור של מחירו על בהרבה עולה מחירם, למנחה הדרושים
 מזה עני יותר הנהו עוף קרבן שמקריב זה הרי כן ואם, יונה

 שמקריב מי: ל''ז סופר החתם משיב כך על? מנחה שמקריב

 לקניית הדרוש פרוטות מספר אפילו לו שאין בזה מוכיח מנחה
 ממה שמן ומעט סולת מעט אפוא נוטל והריהו, יונה בן תור

 כן, אם יוצא לקרבן. זאת ומביא, ופאה שכחה בלקט שאסף
' לה קרבן להביא כדי לחמו פת את מפיו ממש חוסך שהוא
   ''. נפשו הקריב כאילו'' הריהו ולפיכך

 )משה תורת(
 

 )א, ב'" (לד מנחה קרבן תקריב כי ונפש"
 מי, במנחה אלא נדבה קרבנות בכל נפש נאמר "לא י"רש פירש
 כאילו עליו אני מעלה, ה"הקב אמר. עני, מנחה להתנדב דרכו

 החלו העיר ובני, הערים באחת לביקור הגיע מלך". נפשו הקריב
 לא הם המלך של כבודו מפני. מתנותיהם את לפניו להביא
 מתנותיהם את הגישו אלא, המלך של לטרקלינו בעצמם נכנסו
 לו ומוסר למלך המתנה את מגיש היה והוא, בפתח שעמד לשר
 מרוד עני המלך לפתח הגיע, והנה. המתנה נותן של שמו את

 הוא המלך את באהבתו. פרוטות השווה מתנה עמו והביא
 עד לפרוטה פרוטה ולאסוף מפיו לחם לחסוך החליט

 תורו בהגיע. הפשוטה המתנה את לקנות לו שהתאפשר
 להושיט סירב הוא, בפתח העומד לשר המתנה את להושיט
 במרוצה הגיע פנימה פרץ הוא זאת ובמקום, לשר אותה

 אותו שאל. בעצמו המתנה את לו והושיט המלך כסא למרגלות
 את המוסרים האנשים כל כמנהג נהגת לא מדוע, המלך

 בזיון. ודלה עניה היא מתנתי העני כך על ענה. לשר מתנותיהם
 למלך אותה אגיש אם אולם. פחותה כה מתנה לקבל למלך הוא

, זו מועטת שמתנה יבין הוא, דלותי את יראה והמלך, בעצמי
 אותה מגיש הנני חפצה ונפש שלם ושבלב עבורי היא מרובה
 אל גברה ואהבתו בצדקתו נוכח, דבריו את שמע המלך. למלך
 אומרים" תקריב כי ונפש" הפסוק על הוא הנמשל. עני אותו
. קרבן בהביאו נפשו את מקריב הוא כאילו נחשב שהעני ל"חז
 ענות שיקץ ולא בזה לא כי) "כו-כב תהלים( בפסוק נאמר וכן
 וברצון באהבה מתייחס' ד". ממנו פניו הסתיר ולא, עני

 ואנו מועטים מעשינו. העניים של ולתפילותיהם לפניותיהם
 להשתדל עלינו, לכן. המלך בפתח העומדים כעניים נחשבים
. עלינו יחוס והוא עצמו המלך פני את לחלות וברצון בענווה
 הוא, לבנו מעומק נובעים ומעשינו שתפילותינו יראה' ד כאשר
 אהוביו, המלך פני מרואי נחשב ואנו וברצון באהבה אותם יקבל
 )יעקב אהל(  . רצונו ועושי

 

' ד מצוות מכל אחת ועשתה תחטא כי נפש"
 )יז, ה" (תעשינה לא אשר
 אמר, ברעהו איש ממעזריטש המגיד מתלמידי שניים נפגשו
. שלנו העבירות כל את נוביל להיכן, בסופנו יהא מה. האחד
 אלא, תשובה תיקנו לכך, דואג אינני העבירות על, חברו השיבו
' מצוות' עם פנים נישא איך, שלנו המצוות בשל אנכי מוטרד
 )הנצח ממעיינות(  . כאלה

 א גוט שבת
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 אגדה ובקיאות   

"ויקרא אל משה" (א, א)

"יכול אף להפסקות היתה קריאה, תלמוד לומר 'וידבר', 
לדבור היתה קריאה ולא להפסקות" (רש"י)

דברי תימה הם אלו, וכי מדוע היה מקום לחשוב שגם ל'הפסקות' 
היתה קריאה?

ביאר רבי משה פינשטיין:
כיון שההפסקות היו לצורך, לכן צריך היה למעט שעם כל זאת 
אין חשיבותן כמו 'קריאה', כמבואר ברש"י לעיל המעלה המיוחדת 

שיש בקריאה, ולפיכך לא היתה 'קריאה' להפסקות.
ומוסיף:

נאלץ  חכם  התלמיד  שפעמים  גדול,  לימוד  מכאן  ללמוד  יש 
להפסיק ממשנתו לצורך גדול, כמו להשיג כספים לישיבה וכדו', 
ובוודאי יקבל שכר על כל רגע ורגע שעוסק באותו ענין נצרך, ברם 
מכל מקום אין זה כמעלת ה'קריאה' עצמה שהיא מעלה מיוחדת 
ולשון חיבה, שיותר חיבה היא לפניו יתברך כאשר לתלמיד חכם 

אין כל טרדה והוא שקוע כל כולו בעמל התורה.
                                                                        (דרש משה)

"ויקרא אל משה" (א, א)

"מכאן אמרו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו" 
(ויק"ר א, טו)

צריך להבין מה פשר ההשוואה והדמיון בין 'תלמיד חכם שאין 
בו דעת' לבין נבילה, ומדוע באמת 'נבילה טובה הימנו'?

פירש רבי מאיר שפירא מלובלין ב"אמרי דעת":
נבילה, כידוע, מטמאת רק על ידי מגע ומשא, אבל כשאין נוגעים 
בה, אם אין לאדם קשר עמה, אין היא מטמאת אותו. לעומת זאת 
תלמיד חכם שאין בו דעת, אין אפשרות לנוס מפניו, אתה מתחמק 

ממנו והוא רודף אחריך ובא אליך הביתה...
של  משיחותיו  תלמידים  רשימות  והוא  דעת",  "ישמרו  בספר 

ראש ישיבת פוניבז' מרן רבי דוד פוברסקי הובא:
הוא  הנבילה  של  הרע  שריחה  כשם  כי  למדים,  היינו  בפשטות 
קשה מנשוא, עד שלא ניתן לעמוד לידה, כן יש להתרחק מתלמיד 

חכם שאין בו דעת, עד שקשה לעמוד במחיצתו.
אמנם  שמת,  חיים  בעל  אחר:  באופן  לפרש  רגיל  ה'עולם'  אך 
ירד ממצב של 'בעל חיים' אך עדיין לא נתבטל לגמרי, אלא שיש 
אבל  'נבילה'.  של  ומחיר  ערך  לו  ויש  'נבילה'  של  חדש  מצב  לו 

לומר  מקום  שהיה  הימנו',  טובה  'נבלה  דעה -  חסר  חכם  תלמיד 
שאף שאין לו המעלה הנשגבה של 'תלמיד חכם' אבל סוף סוף יש 
בו איזה ערך וחשיבות. על כן משמיע המדרש שאין בו שום ערך, 

כי הוא יורד ויורד לשפל תחתית, וערכו יורד בלי גבול.
והיה מוסיף ואומר:

ולפי זה יובן, מאידך גיסא, מהו ערכו ומעלתו של תלמיד חכם 
'שיש בו דעה'. כל מי שבא במחיצתו, מתעלה ומתרומם ומושפע 

ממנו בלי שיעור וגבול, וחש עונג ושמחה להיות עמו במחיצתו.
בספר "נתיב רפאל" מאריך לבאר מהי ההגדרה ל"אין בו דעת". 
'תלמיד'  בכלל  להיות  ביכולתו  אין  דעה  וחסר  שוטה  כי  פשיטא 
וקל וחומר לא בכלל 'תלמיד חכם', ואם כן מהו 'תלמיד חכם שאין 

בו דעת'?
עצמו  מחשיב  שהוא  אלא  והחכים  שלמד  אדם  שזהו  וביאר, 
לנעלה יותר ממדרגתו האמיתית, וסבור שאחרים פחותים ממנו 
שלמד  מה  לפי  ובאמת  וכדו'.  ולשרתו  לכבדו  הם  ראוים  כן  ועל 
שאינו  אלא  נמצא,  הוא  מצב  באיזה  לדעת  לו  ראוי  היה  והשיג, 
של  זה  עניין  כי  נמצא  עצמו.  כלפי  וידיעותיו  שכלו  את  מיישם 
למצבו  לעצמו,  שנוגע  מה  בכל  והידיעה  ההבנה  הוא  'דעה' 

ולמעמדו האמיתי.
ומציין לדברי רבינו מרן ה"קהילות יעקב" בספרו "ברכת פרץ" 

(פרשת בשלח) ולחביבות הדברים נעתיקם משם:
אסור  דעת  בו  שאין  אדם  "כל  צב.):  (סנהדרין  בגמרא  אמרו 
לרחם עליו. אר"א כל הנותן פתו למי שאין בו דעה, יסורין באים 
עליו". והדברים צריכים ביאור גדול, שהרי אפילו על בהמה ושאר 
אדם  על  וחומר  וקל  וחומר  קל  כן  ואם  לרחם,  מצוה  חיים  בעלי 
שאין בו דעת כתינוק שודאי מצוה לרחם עליו לעזרו ולמלטו מכל 

צרה, וכיצד אמרו חז"ל שאסור לרחם עליו?
לרעה,  ולא  לטובה  לא  דעה  שחסר  מי  כי  לומר  יש  ודאי  אלא 
אבל  עמו,  ולהיטיב  לרחמו  גדולה  מצווה  וכיו"ב,  וילד  כתינוק 
הגמרא מדברת במי שאין בו דעת להכיר טובה למי שמרחם עליו 
אלא  מטיבו  לפני  עצמו  מכניע  שאינו  בלבד  זו  ולא  עמו,  ומטיב 
אדרבה בועט בו בגאווה ובוז ומביט עליו כעל נחות דרגה הנכנע 
הוא  הרחום,  לבבו  יקרת  ולהוקיר  להעריך  ותחת  מעלתו,  לפני 
חושב בדמיונו שרחמנותו והטבתו כלפיו היא חולשה שלו שהוא 
כביכול מוכרח לרחם עליו, וכי לכבוד ויקר הוא לו והוא מתכבד 
בנאותו  עמו  מטיב  עצמו  שהוא  אלא  עוד  ולא  מתומכיו,  להיות 
לידי  נפל  הנה  בלבו,  חושב  וכבר  וההטבה...  העזרה  ממנו  לקבל 
עוד בן אדם שניתן לנצלו עוד ועוד, והוא כבר מופיע ברשימותיו 

כאחד ממשועבדיו...

אגישמקע ווארט
                        גליון שמ"ו פרשת ויקרא ט' באדר ב' תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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המרחם על אדם כזה יוליד כמה רעות:
א. שמחזק ומבצר את גאוותו וגבהות לבו.

טובה  להכיר  שלא  המגונה  במידתו  להחזיק  לו  שמאפשר  ב. 
למטיבו.

ג. כדי להראות ולהוכיח שאינו 'נצרך' ואינו 'מקבל' יפעל אותו 
אדם ויעשה רעה תחת טובה ועוד יעמיד פנים כאילו פוגעים בו 

ומטרידים את מנוחתו, וזוהי מידה מגונה ביותר.
עמו,  שהטיב  זה  אצל  קפידא  מעורר  הוא  שלו  בהתנהגות  ד. 
ונמצא מכשילו בשנאה ורעה. צא וראה, האדם הזה יוסיף וידרוש 
של  טבעו  אך  ועוד,  עוד  עמו  ויטיבו  ויחזרו  עמו  שיטיבו  בתוקף 
אדם שכשרואה שאין חברו מכיר בטובה שהטיב עמו, נחלשת בו 
מעט מידת ההטבה והרחמנות, ואז הלה כועס וקוצף כאילו גזלוהו 
ותובע בתקיפות ובצעקות שיתנו לו ויטיבו עמו כבראשונה, עד 
שונא  נעשה  והלה  לגמרי  ממנו  מסתלק  עמו  שהטיב  שהאדם 

שלו.
וכל זה בא משום שריחם על מי שאינו מכיר טובה, ועל כן אמרו 
חז"ל שאסור לרחם עליו. ואולי יש לומר שזה כלול ב'יסורין באים 

עליו', היינו הקטטות והשנאות שהלה ישיבן תחת הטובה...
.                                                  (שניים מקרא)

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב 
מכם קרבן לה'" (א, ב)

הנביא ישעיה מוכיח את בני ישראל ואומר להם (א, יא) "למה 
לי רוב זבחיכם" גם הנביא ירמיהו מוכיח בלשון דומה (ז, כב): "כי 
מארץ  אותם  הוציאי  ביום  צויתים  ולא  אבותיכם  את  דברתי  לא 

מצרים על דברי עולה וזבח". ולכאורה יש לתמוה, הלא חלק נכבד 
הכהנים,  ותורת  הקרבנות  במעשי  עוסק  תורה  חומשי  מחמשת 

ואיך אומר הנביא על כך: "לא דברתי... ולא צויתים"?
מפרש המגיד מדובנא בדרך משל:

קרוב  ידיד  שהיה  אחר,  סוחר  כיצד  לראות  נוכח  אחד  סוחר 
לאביו, אינו פוקד את בית מסחרו, ואף שהיה מתעסק עם שאר 
הסוחרים בעיר, עמו לא בא במגע. והיה מיצר וכואב על כך מאד 
ומחפש עצה איך לגרום לכך שהסוחר יתעסק עמו. משלא מצא 
כל פתח, גמר בנפשו ללכת לאותו סוחר ולדבר עמו גלויות. הלך 
אליו ואמר לו: הלא ידיד נאמן היית לאבא ומדוע אינך פוקד את 
אתה  צודק  אכן  לו:  ואמר  סוחר  אותו  נענה  שלי?  המסחר  בית 
לבית  ואסור  בקשתך  את  למלא  אשתדל  ואילך  מכאן  בדבריך, 

המסחר שלך.
אכן מאותו יום והלאה, מדי עברו על פתח בית המסחר ההוא, 
רעים  כדרך  משפחתו  ובשלום  בשלומו  ודורש  אליו  נכנס  היה 
וידידים קרובים, והיה מגלגל עמו שיחהעל דא ועל הא, אבל לכלל 
עשיית מסחר לא הגיע, אלא המשיך לעשות את עסקי המסחר 

שלו עם שאר סוחרי העיר, כפי שנהג בעבר.
יום אחד פקעה סבלנותו שלאותו סוחר ואמר לו: סכל שכמותך, 
כדי  היתה  אלי  שתסור  אליך  ופנייתי  שבקשתי  אתה  סבור  וכי 
שתפטפט עמי בדברים בטלים? הלא כל כוונתי היתה שתעסוק 

עמי במסחר...
היא  ה'  בבית  הקרבנות  שהקרבת  ודאי  הקרבנות,  עניין  גם  כך 
שעל  הקרבנות,  של  ומטרתם  תכליתם  ברם  ונעלה,  קדוש  עניין 
ידם יתעלה האדם, יישמר מעוונות וחטאים ויספוג לתוכו יראה 

וטהרה - "למען תלמיד ליראה את ה'".

 בעומק הפרשה 
"והקטיר הכהן את הכל המזבחה" (ויקרא א, ט)

"את הכל - לרבות הקרניים והטלפיים" (תו"כ)
שואל ה"אור החיים" הק':

 מדוע אברהם אבינו בהעלותו את האיל לקרבן עולה, הניח 
את הקרנים לשופרות (כמבואר בפרקי דרבי אליעזר פרק לא) 

ולא העלה אותן על גבי המזבח?
מבאר ה"אור החיים" בכמה אופנים:

אלא  המזבח,  על  הכל  הקריב  באמת  כי  לפרש  יתכן  א. 
בזבחים  המשנה  ואמרה  המזבח,  גבי  מעל  פקעו  שהקרניים 

(פו): "וכולן שפקעו מעל המזבח לא יחזיר". 
ב. עוד אפשר לומר שהקרניים נתלשו מהאיל קודם זריקת 
הדם, וכל הריבוי להעלות את הקרניים למזבח הוא רק בהיותן 
מחוברות בשעת זריקת הדם, אבל אם נתלשו קודם לכן, הרי 
אפילו אם יעלו לאחר מכן על המזבח אפשר להורידן ולעשות 

מהן אפילו קת לסכין, כדברי הגמרא בזבחים (פו.).
ג. אפשר לבאר בדרך נוספת, שהיות ועדיין לא ניתנה תורה, 
התורה  כל  אבינו  אברהם  קיים  כח:)  (יומא  חז"ל  שאמרו  אף 
הכרח  היה  שלא  במקום  ברצונם,  זה  היה  מקום  מכל  כולה, 
אלוקי  גילוי  שהיה  במקום  אבל  כלשהי,  מסיבה  אחרת  לנהוג 
בנישואי  כמו  הדבר,  להם  הותר  התורה,  כמצות  לעשות  שלא 

תמר ליהודה, או נישואי שתי אחיות ליעקב. כמו כן כאן, קרני 
ט)  נו,  ב"ר  המדרש  (כדברי  נבואית  בהודעה  לנס  עמדו  האיל 

ולכן לא קיים אברהם בהן מצוות הקטרה על המזבח.
רבי שלמה קלוגר בספרו "אמרי שפר" אומר:

נראה לומר שלא חייבה תורה להקריב גם את הקרניים, אלא 
בראשית הקרבן, היינו אם הקדיש האדם 'בהמה זו' או שהתחייב 
להקריב בהמה זו על חטא, אזי צוותה התורה להקריב את כל 

חלקי הבהמה כולל את קרניה.
בתחילה  שהקדיש  היינו  'תמורה'  קרבן  זה  היה  אם  אבל 
בהמה שאין לה קרניים, ולאחר מכן המיר אותה בבהמה שיש 
לה קרניים, אז אינו מחוייב להקריב את הקרניים, כיון שעיקר 

חיובו מתחילה היה בקרבן שאין לו קרניים.
להקריב  התחייב  לא  שאברהם  שפיר,  לומר  אפשר  זה  לפי 
את האיל עצמו, אלא היה זה כתמורה תחת בנו, כדברי הכתוב: 
"ויעלהו לעולה תחת בנו". וכיוון שבבנו לא שייך קרניים, על כן 
אף שנאמר לו להקריב את האיל כתמורה לבנו, לא היה כלול 

בזה הקרבת הקרניים.
ואף אמנם שאסרה התורה להמיר קרבן, כאומרה (ויקרא כז, 
לג) "ולא ימירנו", היינו רק במקום שגוף הקרבן ראוי להקרבה, 
אבל אם אין גוף הקרבן ראוי להקרבה מותר. וכיון שבנו נדחה 

מהקרבה על פי הדיבור, לכך הותר לו להמיר אותו על איל.  
(שניים מקרא)
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אבל כאשר מרוקנים את כל התוכן והמשמעות הפנימית של 
ביקש  "מי  יב)  פסו'  (שם  ישעיה  הנביא  אומר  זאת  על  המצווה, 
היתה  לא  והמטרה  התכלית  שהרי  חצרי",  רמוס  מידכם  זאת 

להסתובב בחצר סתם כך...
(המגיד מדובנא)

"לרצונו לפני ה'" (א, ג)

מדוע צריכה היתה התורה להדגיש "לפני ה'" והלא ברור הדבר 
שהוא לפני ה'?

פירש הכתב סופר:
"כופין  ו.)  (ר"ה  חז"ל  דרשו  לרצונו"  אותו  "יקריב  הפסוק  על 
(הלכות  הרמב"ם  דברי  וידועים  אני".  רוצה  שיאמר  עד  אותו 
גירושין סוף פ"ב) הכיצד יתכן הדבר שיחשב כרצונו אף שיכפוהו 
לעשותו, אלא שרצונו הפנימי של האדם הוא לעשות רצון ה', ועל 

ידי הכפייה מתגלה רצונו זה.
כלפי  כאשר  האדם,  של  לבו  בתוך  פנימי,  הוא  זה  דבר  והנה 
חוץ נראה שכל אמירתו 'רוצה אני' אינה אלא כפייה גמורה. אבל 
לפני השי"ת היודע חקרי לב, גלוי וידוע הרצון הפנימי של איש 

ישראל.
גלוי  ה'  לפני  כי  ללמדנו  ה'".  לפני  "לרצונו  הכתוב:  אמר  לכן 

וידוע שזהו אכן רצונו.                                       
(כתב סופר)

        

 "ונפש כי תקריב" (ב, א)

ריח  'אשה  הדק  ובעוף  ניחוח',  ריח  'אשה  הגס  בשור  "נאמר 
ואחד  המרבה  אחד  לך  לומר  ניחוח',  ריח  'אשה  ובמנחה  ניחוח', 

הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים" (מנחות קי.)
לכאורה עיקר החידוש הוא, שאף קרבנו של הממעיט מתקבל 
ברצון אם מכוון את לבו לשמים, ואם כן יותר נכון היה לומר כי 
"אחד  בגמרא  שנאמר  כפי  ולא  המרבה"  ואחד  הממעיט  "אחד 

המרבה ואחד הממעיט".
אומר ה"אור החיים" הק' (לעיל א, יז):

אם היה נאמר "אחד הממעיט ואחד המרבה", דהיינו שהממעיט 
כמוהו כמרבה, היה מקום לבאר כי באמת קרבנו של המרבה רצוי 
ונעלה יותר, אלא שהשי"ת ברוב רחמיו מתרצה גם בקרבן העני, 
אף שאינו חשוב כקרבן העשיר. רוצה לומר, אחד הממעיט" - אף 
שהממעיט פחות חשוב הוא, מכל מקום "ואחד המרבה" - השי"ת 
מתרצה בו כמו המרבה. לכן חז"ל דקדקו ואמרו בלשון זה דווקא: 
ללא  שווים  שהקרבנות  ללמדנו  הממעיט",  ואחד  המרבה  "אחד 

כל הפרש והבדל.
על דרך הרמז ביאר בעל ה"הפלאה":

מיעוט,  שהוא  'אך'  הן  שאחריה  האותיות   - 'לב'  המלה 
ה'לב'  ואילו  ריבוי,  שהוא  'גם',  הן  לה  הקודמות  האותיות  ואילו 
בדרך  לבחור  האדם  על  המידות  שבכל  ללמדנו  באמצע.  הוא 
הממוצעת. זהו "אחד המרבה" - באותיות 'גם', "ואחד הממעיט" 

- באותיות 'אך'', ובלבד שיראה לכוון לבו לשם שמים.
(אוה"ח - הפלאה)

"ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר 
חטא שתי תורים או שני בני יונה ל' אחד לחטאת 

ואחד לעולה" (ה, ז) 

שח רבי משה פיינשטיין:
ששהה  הי"ד,  זמבא  מנחם  רבי  בשם  ינקלביץ  מהר"ז  שמעתי 
פעם בשולחנו של האדמו"ר רא"ם מגור, ושאל אותו: הנה כתב 
החינוך (מצוה קכג): "ואם הוא עני והביא כשבה או שעירה, לא 
יצא ידי חובה", ולכאורה הרי משנה מפורשת היא במסכת נגעים 

(פי"ד מי"ב) "עני שהביא קרבן עשיר יצא".
השיב לו האדמו"ר על אתר: "פאפעלט אקרבן" (חיסור קרבן) 
והיה רבי מנחם זמבא תמה לרדת לסוף דעתו, עד שלפתע אורו 

עיניו:
המשנה בנגעים עוסקת במצורע, המביא בעניות אותם קרבנות 
ברצונו  אם  ולכן  ועולה,  חטאת  היינו  בעשירות,  מביא  שהוא 
חובתו.  ידי  ויצא  ברכה  עליו  תבוא  עוף,  במקום  בהמה  להביא 
אבל ה'חינוך' מדבר בטומאת מקדש וקדשיו, שם העשיר מביא 
בהמה לחטאת, ואילו העני מביא שני תורים או שני בני יונה אחד 
לא  עשיר  קרבן  יביא  שאם  אפוא  נמצא  לחטאת.  ואחד  לעולה 
יצא ידי חובתו, כי אף שהביא בהמה במקום עוף הרי בכך יצא רק 
ידי חובת קרבן חטאת, בעוד שהוא התחייב בהיותו עני בהבאת 
באומרו  מגור  האדמו"ר  התכוון  לכך  עולה.  וקרבן  חטאת  קרבן 

שהעני חיסר קרבן, ולכן לא יצא ידי חובתו.
(באר מרים)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

לא  לשוה"ר  פעמים  הרבה  ידבר  אם  לכאורה  שאלה: 
כל  על  א'  פעם  ויתחרט  לשה"ר"  "דיברתי  שיתוודה  סגי 
שדיבר,  פעם  כל  על  בנפרד  להתחרט  דצריך  שדיבר,  מה 

דעבירות חלוקות הם?               
תשובה: הוא מתחרט על כולם בב"א. 

מעוונות  הוא  לבטלה  שמים  שם  הוצאת  אם  שאלה: 
הדין  ומה  מכפר?  ויו"כ  תולה  שתשובה  מיד  לו  שמוחלין 
בברכה לבטלה שקיל טפי, שלכו"ע אינה מה"ת (כיון שהוא 

דרך שבח)?
תשובה: יאמר מיד בשכמל"ו.

שאלה: אם נפל השקית (של בד קטיפה) עם התפילין על 
הרצפה, איזה כפרה מוטל עליו לעשות?

תשובה: יאמר פרקי תהילים.

שאלה: אם נפל כשהתפילין עליו ונגעו התפילין ברצפה 
האם חשיב כנפלו התפילין ויצטרך להתענות?

תשובה: א"צ.

שאלה: אחד שנפלו התפילין של ראש מהשולחן על הרצפה, 
והתפילין לא היו בתוך הבית, איזה כפרה צריך לעשות

המ"ב  כמ"ש  להתענות  המנהג  נפל  ידו  על  אם  תשובה: 
בסי' מ.                                       

 (שאלת רב)                        
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בין שבילי המוסר    

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד" (א, א) 
נהגו ישראל להתחיל את לימודי הילדים דוקא בספר ויקרא, ומבאר ה"פרדס יוסף" 
שטעמו של מנהג זה הוא כדי להחדיר בילדי ישראל בראשית חנוכם לתורה, כי עבור 
לחיות  מנת  על  נפש  מסירות  של  ניכרת  במידה  צורך  ויש  קרבנות,  נדרשים  היהדות 

כיהודי.
חינוך הילדים דורש אף הוא מידה בלתי מבוטלת של מסירות נפש ומאמצים מצד 
ההורים, ואומר רבי מאיר שפירא מלובלין שזהו באור דברי הגמרא (נדרים פא ע"א): 
"הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה", שכן מאחר וההורים העניים מתקשים לשלם 
את שכר הלימוד של בניהם, והם עושים זאת מתוך מסירות נפש, תוך ותור על דברים 
חשיבות  את  להבין  הילדים  מתחנכים  כך  ידי  כיעל  טובים,  בבנים  זוכים  הם  אחרים, 

התורה ולומדים להכיר כמה יש להשקיע בלימודה!
בהיותי ילד - סיפר פעם רבי מאיר שפירא מלובלין - התעוררתי באחד מן הלילות 
לשמע קול בכי. התקרבתי בחשש למקור הקול, וגליתי כי הבוכה הנה אמא.. .נחרדתי 

ושאלתי: "אמא, מה קרה?"
שהבטחנו  משום  בוכה,  אני  "מאריק'ה,  אמא:  לי  ענתה  מדמעות  נפוחות  בעינים 
למלמד שיבוא ללמד אותך שלוש מאות רובל למשך חצי שנה. והנה, היום צריך היה 
כבר לבוא הנה, אולם הוא לא בא. חוששת אני שמא סכום זה מועט מדי עבורו, ולכן 
הוא לא הגיע. אולם, גם שלוש מאות רובל הם הרבה מאוד עבורנו, ואין באפשרותנו 

לשלם יותר".
אמרתי:  ולבסוף  ומספר -  מאיר  רבי  ממשיך  אותה -  להרגיע  כדי  מילים  חפשתי 
אמא, אינך צריכה לבכות כל כך, אמנם הוא לא בא היום, אבל יתכן שהוא יבוא מחר.

אבל אמא ענתה לי בין יבבה ליבבה: "אוי, מאירקה, אבל מה יהיה עם הלימוד של 
היום?!"

את  חלילה,  להפסיד,  שלא  אותו  ודרבנה  חייו,  ימי  כל  במשך  בו  הדהדה  זו  זעקה 
ה"לימוד של היום". בכוחה הקים את מפעלו האדיר, הדף היומי, שחבק עולם, וגרם 

וגורם לאלפים רבים לשמור בכל כוחם את הלימוד היומי.
של  הוריו  שהעניקו  החינוך  אודות  מופלא  סיפור  מובא  וחנך"  ראה  "כזה  בספר 

הגאון רבי ליב קלמנוביץ לבנם:
אביו של רבי לייב, יהודי תלמיד חכם היה, אולם באותה מידה אף עני מרוד. מבין 
אפילו  עמה  אין  אשר  התורה,  שולחן  ויחיד,  אחד  לשלחן  הוא  זכה   - השולנות'  'שני 
בצמצום  משפחתו  פרנסת  כדי  כפיו,  ממלאכת  האב  היה  מוצא  גדולה...  של  קורטוב 
חסר  לא  ואף   - לו  היה  לא  לכך.  מעבר  מעולם  בידו  היה  לא  אופן  בשום  אך  גדול, 
לו, שכן מסתפק במועט היה רבי אשר, ולא נזקק למאומה מלבד לצרכיו הבסיסיים 

ביותר.
בראש מעייניו של רבי אשר, במקום הראשון במעלה - עמד חינוכו של בנו, ליבל'ה. 
ביום בו זכה להוביל את ליב'לה שלו אל החידר - לא היה קץ להתרגשותו. מספר ימים 
לפני כן כבר לא היה ניתן לשוחח עמו בשום נושא אחר, ובלילה האחרון הוא אף התקשה 
להרדם. הקלה                                                                                                                                             היא 
בעיניכם? מחר עתיד ליב'לה, ליב'לה שלו - ללכת לראשונה אל החידר, וללמוד את 

תורתו של מלך מלכי המלכים...
אהבת התורה של ר' אשר היתה אמנם מופלגת בכל קנה מידה, אולם מתחרה אחד 
היה לו בנושא זה, או ליתר דיוק - מתחרה אחת...היתה  זו רעיתו הצדקנית, אשר אף 
מעיניה שלה לא נתונים היו למאומה מלבד הרצון בהתעלות של בנה בלימוד התורה 
האם  השכימה   - החידר  אל  לראשונה  ליב'לה  צעד  בו  מרגש  יום  באותו  הקדושה. 
המסורה קום, גמרה את ספר תהילות דוד בן ישי, ופיה לא חדל מלמלמל בהתרגשות: 

'היום ליב'לה הולך לחידר! היום ליב'לה הולך לחידר',...
צעד  בו  היום  לקראת  ביותר,  עצומה  התרגשות  ההורים,  של  זו  שהתרגשות  אלא 
ליב'לה לראשונה אל החידר - היתה כאין וכאפס לעומת ההתרגשות אשר חשו כאשר 
קבלו מהמלמד מכתב, ובו הוא מודיע כי בקרוב יתחילו ללמוד בכתה גמרא, מסכת 

בבא מציעא, ולפיכך הוא מבקש מכל ההורים לציד את ילדיהם בספר הדרוש.
שלנו  "ליב'לה  המסורים.  ההורים  של  מעיניהם  זלגו  אושר  דמעות  של  נהרות 
כן!  המדרש!  בבית  המופלגים  החכמים  תלמידי  כל  כמו  בדיוק  גמרא,  ללמוד  יתחיל 
את  יפזם  האמוראים,  בדברי  יפלפל  הפתוחה,  הגמרא  מול  יתנדנד  שלנו  לייב'לה  גם 
דברי אלוקים חיים בניגון מתוק ושובה לב, וברבות הימים יצמח לתלמיד חכם מופלג 

בזכות עצמו!" - הם הרהרו באושר...
הרבי  מנוחתם.  את  וטרדה  שמחתם  על  העיבה  מסוימת  טכנית  שבעיה  עקא,  דא 
הלא הזכיר כי יש לציד את ליבלה בגמרא מסכת בבא מציעא, וגמרא מעין זו - מנין 
לא  אפילו  והם  ברשותם,  מצוי  אינו  אשר  מבוטל,  לא  סכום  היא  עולה  בידם?  תהא 

יכולים היו להעלות על דעתם אופן בו יוכלו להשיגו! מה, איפוא, עושים?
הכנסת,  בית  אל  לגשת  מיהר  הוא  שחר  עם  למחרת  פתרון...  היה  אשר  לר'  ובכן, 
ולהתפלל תפילת שחרית כותיקין, לאחר התפילה נגש אל חנותו של השען, והציע לו 
לרכוש את השעון המשובח אשר קיבל מאביו לרגל יום בר המצוה שלו, לפני עשרות 
שנים... תמורת השעון המשובח, אשר השנים לא הותירו בו את חותמן - קבל ר' אשר 
סכום כסף לא גדול, אולם סבור היה כי די יהא בו כדי לרכוש גמרא בבא מציעא עבור 

ליב'לה שלו!
ואמנם, הישר מחנותו של השען - שם ר' אשר פעמיו אל חנותו של ר' אהרן מוכר 
הספרים, אשר בין מבחר הספרים המצומצם שבקיטונו הצר - סבור היה שימצא את 
מבוקשתו: גמרא בבא מציעא גדולה!! נכנס אפוא ר' אשר אל החנות, והנה את מי הוא 
זוגתו  את  גדולה?  מציעא  בבא  למסכת  באשר  המקח  על  אהרן  ר'  עם  עומדת  רואה 

הצדקנית...
"מה מעשיך כאן בשעה כזו?" - שאל ר' אשר את אשתו בפליאה, והאשה מהרה 
בשביל  מציעא  בבא  גמרא  צריכים  הלא  כאן??  עושה  אני  מה  פירוש  "מה  להסביר: 
ליב'לה שלנו! בשביל שיוכל ללמוד ולעשות חיל! בשביל שיוכל לעסוק בתורתו של 

הקב"ה!"...
"ואולי תאמרי לי מהיכן השגת את הכסף הדרוש לרכישת הגמרא? הלא אין לנו 
דברים  סיפרה  ורעיתו  והקשה,  אשר  ר'  הוסיף   - לחלבן!"  לשלם  בכדי  אפילו  כסף 

כהוייתם:
השלום!  עליה  מאמך  נשואינו  ביום  שקבלתי  היפה  הצעיף  את  זוכר  בודאי  "אתה 
הלא כן? ובכן, את הצעיף הזה - מכרתי הבוקר לאחת ממכרותי אשר זה מכבר הבחנתי 
כי נתנה בו את עיניה, את ה'עסקה' השלמתי מיד כאשר יצאת אל בית הכנסת, וכך 
עבור  הזו  הגדולה  הגמרא  את  ולבחור  אהרן  ר'  של  חנותו  אל  להגיע  כבר  הספקתי 

ליב'לה  שלנו!" - סיימה האשה..
נו... כעת עומדים שנים ואוחזים בטלית.. ר' אשר ורעייתו עומדים נצבים בחנותו 
של ר' אהרן מוכר הספרים, ואיש מהם אינו מעלה בדעתו לותר על הזכות הגדולה: 

לקנות עבור ליב'לה את הגמרא הגדולה ממנה ילמד דברי אלוקים חיים! 
זכות  את  לעצמו  ומבקש  האב,  טוען  תורה!"  בני  את  ללמד  החובה  מוטלת  "עלי 
רכישת הגמרא בה ילמד ליב'לה. "מה פתאום? הלא כבר נאמר 'אל תיטוש תורת אמך', 
ומכאן שדוקא האם היא זו אשר אמורה להפנים את ערך התורה אל לבו של הילד 

הרך!" טענה זוגתו למולו.
בשלב מסוים כאשר הבין ר' אהרן כי אין כל סיכוי לסיום הויכוח באופן טבעי, פנה 
ושני  אמר,  הוא  רעיון!"  לי  "יש  הסותרות...  עמדותיהם  בין  לגשר  והציע  ההורים  אל 

המתוכחים הסו לרגע, והטו אזנם לדבריו.
"אם מבקש כל אחד מכם לרכוש את הגמרא עבור ליב'לה, מדוע לא תתחלקו בזכות 
הגדולה? מדוע לא ישלם האב מחצית משויה של הגמרא - ואילו האם תשלים את 

המחצית השניה?" שאל ר' אהרן, ודבריו הנכוחים התקבלו על דעתם של ההורים.
הגמרא,  מחיר  את  אהרן  ר'  של  לידו  שקלו  ומיד  אחד,  פה  אמרו  הם  ויפה!"  "טוב 
טבין ותקילין, כאשר את מחצית הסכום - משלמת האם, ואילו את המחצית השניה 

- משלם האב.
אלא שאם סבורים אנו כי בכך באו אל קיצם חלוקי הדעות שבין ר' אשר לאשתו 
דקות  התעורר  הבא  הויכוח  טועים...  אלא  שאיננו  הרי   - ליב'לה  של  לגמרא  בנוגע 
את  בידו  לקחת  יזכה  מי  בשאלה  הנו  המחלוקת  סלע  כאשר   יותר,  מאוחר  ספורות 
הגמרא מחנות הספרים ועד לבית... ושוב, האב טען כי הוא מחויב ללמד בנו תורה 
- ועל כן עליו לשאת את הגמרא, ואלו האם צטטה חזור וצטט את דברי הפסוק "אל 

תטוש תורת אמך" 
גם הפעם לא הצליחו ההורים להגיע לעמק השוה מבלי התערבותו של ר' אהרן 
מוכר הספרים, אשר מצא מוצא של פשרה בכדי להניח את דעתם של שני הצדדים... 
"אם שניכם מבקשים ליטול את הגמרא - הרי שתוכלו לאחזה שניכם יחד, האב יחזיק 

בצד האחד- ואילו האם בצד השני..."
מפז,  היקרה  בגמרא  יחדיו  שניהם  אחזו  ואשתו  אשר  ר'  ההדורים,  יושבו  מעתה, 
הגמרא הרצופה מסירות נפש, וכך צעדו לביתם ברוחה של עיר, כשהדמעות זולגות 
וכי  קמעא.  אותה  ומלחלחות  הגדולה,  הגמרא  של  כריכתה  על  יורדות  לחייהם,  על 

מילתא זוטרתא היא? הלא ליב'לה מתחיל ללמוד גמרא!!
וליב'לה אשר קיבל לידיו גמרא של מסירות נפש, של דמעות, של התרגשות ושל 

אהבת תורה, ובזכות כל אלו עלה והתעלה עד שהפך לאחד מגדולי הדור!
הנה כי כן, אוירה מרוממת בבית של מסירות למען תורה ולמען חינוך, האפופה 
באהבת תורה בדרגה גבוהה, היא זו המצמיחה את פארי הדורות, הזוכים להאיר את 

עיני ישראל בתורתם!!!                                                             (ומתוק האור)
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הרצון והכפייה

בין חנוכה לפורים

להידחף אל המלך

(תורת מנחם כרך ב, עמ' 299)
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על הסכומים הנאים שכל אחד ואחד 

מהם הצליח לקבץ במהלך יום פורים.

היה  המן  "אכן,  לחברו:  האחד  אמר 

עשה  הוא  ובכל�זאת  גדול,  רשע 

הצלחנו  שבזכותו  גדולה,  טובה  לנו 

לאסוף תרומות יפות כל�כך".

השיב הקבצן השני: "פרעה היה רשע 

עוד  כי   — מהמן  יותר  הרבה  גדול 

כל  את  יאכל  והוא  פסח,  יבוא  מעט 

מה שקיבלנו בפורים"...

אמרת השבוע מן המעיין

ריבונו של  אנא,  לו.  נותנים  יד  "כל הפושט 

עולם, תן לנו קצת שמחה לכבוד פורים, ולּו 

לנו  השמורה  השמחה  חשבון  על  כהלוואה 

לימות המשיח" (רבי יוסף-אשר-זליג מסטריקוב)

פתגם חסידי



שומר 
נאמן?

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

פורים לעתיד
הרמב"ם, בסיום הלכות מגילה, מדבר על נצחיותה של מגילת אסתר גם 
לימות  ליבטל  עתידין  הכתובים  וכל  הנביאים  ספרי  "כל  המשיח:  בימות 
תורה  חומשי  כחמישה  קיימת  היא  והרי  אסתר,  ממגילת  חוץ  המשיח, 
ממשיך:  והרמב"ם  לעולם".  בטלין  שאינן  שבעל�פה,  תורה  של  וכהלכות 
"ואף�על�פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, שנאמר 'כי נשכחו הצרות הראשונות 
וכי נסתרו מעיניי', ימי הפורים לא ייבטלו — שנאמר 'וימי הפורים האלה לא 

יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם'".

לימוד מפי הגבורה
מקור הדברים הוא בתלמוד ירושלמי (מגילה פרק א, הלכה ה). שם מובאת 
הנביאים  אמר:  יוחנן  "רבי  בן�לקיש.  לרבי שמעון  יוחנן  רבי  בין  מחלוקת 
הוא  ליבטל".  עתידין  אינן  תורה  ספרי  וחמשת  ליבטל,  עתידין  והכתובים 
לומד זאת מהפסוק (ואתחנן ה, יט) "קול גדול ולא יסף", המלמד שהתורה 
אינן  והלכות  אסתר  מגילת  "אף  אמר:  בן�לקיש  רבי שמעון  תתבטל.  לא 
עתידין ליבטל. נאמר כאן 'קול גדול ולא יסף', ונאמר להלן 'וזכרם לא יסוף 

מזרעם'".

הרדב"ז (בתשובותיו סימן תרסו) מקשה על מאמר זה ושואל: "והלוא היו 
ודוחק הוא לומר  צריכים לומר השירים על הקרבן והם מספר תהילים?! 
ששאר הספר יתבטל מלקרות בו זולת אלו השירים הנאמרים על הקרבן".

יהיה  "לימות המשיח הלימוד  והרדב"ז מסביר את הדברים בדרך אחרת: 
מפי הגבורה כאשר היה בימי משה רבנו ע"ה, ולא יהיו שם ספקות והוויות, 
אלא כך אמר פלוני משם פלוני עד מפי הגבורה... ולא יצטרכו אז ללמוד 
דבר מפי הקבלה, שהם נביאים וכתובים, אלא הכול יהיה מבואר בחמישה 
סדרי תורה... וזהו שאמר ר' יוחנן: הנביאים וכתובים עתידין ליבטל, שלא 
דקדוקיה  וכל  הכול  נלמד  תורה שבכתב, שממנה  זולת  דבר  מהם  ילמדו 

מפי הגבורה".

משיחנו,  "בימות  כותב:  ט,כח)  אסתר  משה',  'משאת  (בספרו  האלשיך 
שבנביאים  מה  כל  התורה  מתוך  לאשורנו  נבין  דעה,  הארץ  שתימלא 
וכתובים, ועל כן יתבטלו, כי לא יהיה לנו צורך אליהם; אך מגילה זו, שגם 
היא רמוזה בתורה... עם כל זה לא תתבטל... כי מצוות התורה היא לכותבו, 
ועל כן כאשר אין התורה מתבטלת, גם מה שציוותה לכתוב לא יתבטל, מה 
שאין כן בכל ספרי נביאים וכתובים שלא ציוותה התורה לכותבם. וייתכן 
אותו,  המקיימים  וישראל  העולם  תלויים  הזאת  במגילה  כי  העניין,  יהיה 
והתורה — שעל�ידם מתקיימים, כנודע... והנה נס של מקרא מגילה היה, 
כי היו אז מתבטלים ישראל והתורה והעולם, לולא עשה ה' ככל נפלאותיו, 

באופן שאם לא על�ידי נס זה גם לא יגיעו לימות משיחנו!".

הנס יגדל על כולם
כ"ק אדמו"ר האמצעי ('שערי אורה', דיבור המתחיל 'יביאו לבוש מלכות', 
סעיף ט ואילך) מבהיר: "אין הכוונה על ביטול הנבואה בישראל חס ושלום, 
דאדרבה, יתוסף רוח נבואה בישראל... אלא רצונו לומר, שבחינת גילוי אור 
האלוקי שבנביאים יהיה קטן בערך מאוד לגבי עוצם גילוי אור רב שיהיה 

לעתיד, עד שיהיה בטל כמו ביטול והתכללות זיו השמש בשמש עצמו.

"אבל מגילת אסתר וההלכות שורשן למעלה מבחינת זיו ואור, אלא בבחינת 
המאור עצמו, שהוא בבחינת עצמות המאציל שנמשל לגוף השמש... שאין 
אור�אין�סוף...  דעצמיות  נצחיות  בבחינת  נצחי,  הוא  כי  והפסק  ביטול  לו 
ובכל הנ"ל יובן מה שאמרו דמגילת אסתר לא תיבטל לעתיד, דהנה הנס 
של פורים... יגדל על כולם ואין לו ביטול כלל, מפני שהוא למעלה מבחינת 

אור וזיו כו', וכמו המאור עצמו שאין לו ביטול". 

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן
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פתאום קולטים

ההזדמנות לתת 

אדם הוא אדם

חצי יובל של תקווה

חיים ארנטל. עם ישראל היפה

מנהג 'מחצית השקל'
שאלה: כמה צריך לתת "זכר למחצית השקל"?
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מס' סופרים פכ"א ה"ד. רמ"א סי' תרצד ס"א. משנה  מקורות: 
פו,  סי'  ח"א  דעת  יחוה  ופסקי תשובות שם,  החיים  כף  ברורה, 
ס'  בעתו.  דבר  לוח  וש"נ.  ס"ד�ה,  ל  פרק  תורה  ושיעורי  מדות 
המנהגים�חב"ד עמ' 73. אוצר מנהגי חב"ד, חודש אדר, עמ' רנג.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

באושר עדמרגישים חג
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  ""ויקראויקרא""פרשת פרשת  
  כוחה של תשובהכוחה של תשובה  ––פורים פורים 

  . נגזר דינך למיתהכי, ערוך צוואה !צו לביתך: שליחותו של הנביא ישעיהו אל מלך יהודה הנודע בצדקותו היתה חד משמעית
  ?גזרה כזו על מה ולמה עלתה לו. נדהם חזקיה

חזקיה המלך אשר לא הניח תינוק ותינוקת אחת בכל ישראל מבלי להשקיע . חזקיה אשר בימיו היה ראוי לבוא המשיח
כונות המצוקה ש. ילדי המרכז והפריפריה. ילדי עשירים ועניים. 'פשוטים'וילדים מבתים ' מיוחסים'ילדים מבתים . בחינוכם

. כולם גורסים תורה. המהפכה הרוחנית היתה עצומה. וילדים של עמי ארצות, אייניקלאך של רבנים. וקריות חסידיות כאחד
מודיעו הנביא כי ימות , והנה .ל שכל התינוקות היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה"עד שמעידים חז!! אפילו תינוק ותינוקת
. לא דוחה את התוכחה, חזקיה המלך .כיחו הנביא על כך שלא הקים בית נאמן בישראל עד כההו ?למה .מן העולם קודם זמנו

ולא חלילה מחשבונות . ביאר מעשיו באומרו כי מחשבותיו בעניין זה לשם שמיים היו. סבר וקיבל. אינו מתנגד לה או מכחישה
  ...ל את הדורוהם כמנהיגים עלולים לקלק, הוא יודע שלא היו לו ילדים צדיקים. פרטיים

בדברים הכבושים והכמוסים והנסתרים של חשבונות שמים למה לך '? בהדי כבשי דרחמנא למה לך'ענה לו הנביא 
מיד . גורם הקפדה למעלה, של עיכוב הנישואין ואי הקמת בית יהודי בישראל, מששמע חזקיה כי מעשהו זה... !?להתעסק

  !!מיידית ?מתי. החליט לחזור בתשובה
אולי . ולכן הוא מציע לנביא כי יתן לו את בתו לאשה. יודע שלחזור בתשובה צריך מיידית,  הנודע בצדקותומלך יהודה

  .נפעל שנעמיד דור ישרים יבורך, בזכויות שלך ושלי ביחד
הרי כבר באתי להודיעך כי תכין ? איך אתן את בתי לאיש אשר מת היום: אומר לו. שולל ישעיהו הנביא את הרעיון מעיקרו

  ?ומה אתה מבקש את בתי, ת פרידתך מארץ החייםא
אין יהודי שאין ! ?אבל לייאש,  שתשמיע באזני ראוי– דברי נבואה!" נבואתך וצא) סיים(כלה : "מיד אמר המלך חזקיה לנביא

  !!םאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמי: כך מקובלני מבית אבא: הוסיף ואמר לו! לו סיכוי
  ...הסב פניו אל הקיר והתפלל מקירות לבו

אלא הודעה , לא צו של נביא אל איש אחד. שדר של גזרת כליה. קיבלו כל עם ישראל את השדר הנורא מן השמיים, בפורים
מה עשו בני ישראל בהישמע גזר  .הנשים והטף, רשמית החתומה בחותם המלך וכוללת בהינף אחד את כל עם ישראל האנשים

היה זה זמן  .החליטו לחזור בתשובה ?אשר כלל את כל מדינות המלך אחשוורוש ובעצם את כל מקומות ישוב היהודיםהדין 
ברור היה לעם כי לא אחשוורוש הוא זה שניתב . הנלמדים מתוך מציאות היומיום' זמן שבו הקשיבו אל דברי ה. מיוחד במינו

מצב . והם לא מתייאשים מן הרחמים .ם הוא המדבר אליהםמלכו של עול – אלא המלך. את המצב לגזרה כל כך קשה
כי אם . בגזרההם לא חיפשו על מי להפיל את האשם . הקשבה המיוחד של עם ישראל באותה תקופה סימל מדרגה עצומהה

כפי שהתבטא במסיבה שהיו בה (היו מיד תולים את התפנית שבין החיבה היתירה שהיתה למלך עד כה אליהם , היו מחפשים
. בקנאות של מרדכי אשר התסיס את המן – לבין השנאה היוקדת שמאפיינת את צעדיו כיום) 'הכשר'קומות שמורים עם מ

  .הפוליטיקאים היו מחשבים בדייקנות איך הצדיקים הם האחראים על המצב החמור
 אותה בת קול זוכים לשמוע את וכשמאזינים! הוא פשוט הקשיב לתוכחות, אבל העם לא חיפש דרך להצדיק את עצמו

. 'מחכים ומקווים לישועת ה. 'קוויך'עם ישראל הגיע למדרגה נעלה של . היוצאת בכל יום מהר חורב ומתדפקת על הלבבות
  .זהו הכלי הראשון עמו עושים תשובה. 'ואת אזניו השע'כפי שאומר הנביא ! זו מדרגה – אזניים

  ?מה עשה חזקיה מלך יהודה בשומעו דברי התוכחה
? מהו הטוב אשר עשה. זכור נא את אשר התהלכתי לפניך בלב שלם והטוב בעיניך עשיתי: באומרו'  והתחנן אל הבכה חזקיה

לסמוך גאולה : חזקיה המלך לימד את עם ישראל את ההלכה החשובה .שסמך גאולה לתפילה: אמר רבי יהודה אמר רב
  ! התפילהעל ידי'  בעזרת האתבולהאמין בגאולה ובפדות אשר  – כלומר. לתפילה
אפילו חרב , כך מקובלני מבית אבא: שכך אמר לנביא !על ידי התפילה'  בעזרת האתבולהאמין בגאולה ובפדות אשר  – כלומר

  .ובאמת נענה וארכו לו ימיו !.אין להתייאש מהרחמים – חדה מונחת
 – שכל עם ישראל כולו,  אסתרמרדכי הצדיק הצליח לפעול עם .מכריזים על ימי תפילה? מה עושים עם ישראל בהשמע הגזרה

צער נורא וחרטה על כל חטאם הנורא של השתתפות  – צום ותענית ומספד ואבל גדול ליהודים !!עושה תשובה מאהבה
, כשבאו האמהות והתחננו לבניהם שיאכלו. הישועה' עם בטחון גדול שלה, מירוק העוון ותיקונו. ושמחה בסעודתו של רשע

 .'כי היו סמוכים ובטוחים בישועת ה. נאכל מיד עם היבטלה, כלומר. א נאכל בטרם תיבטל הגזרהל, בני הצאן הרכים הבטיחו
  .היא התקווה שבכל דור ודור – תשועתם של דור מרדכי ואסתר

עזבו את . ערכו תענית. שמעו בקול צדיק הדור. התחרטו עליו. עזבו את החטא. עם ישראל בפורים של שושן היו במצב מיוחד
  .כמובא על מדרגה זו במסכת יומא, ה ולפיכך זכו שזדונות נעשו זכויותהחטא מאהב

, במדרגה חדשה וגבוהה במדרגת אהבה' אלא שמחו והתעלו וקיבלו את כל מצוות ה. למדרגות קודמות' נחתו'ואחר לא 
 . חה עצומהמולידה שמ, הרי שהתקווה הגדולה, וכשסומכים הגאולה לתפילה .כשכל העם שותף למהלכים, באחדות גמורה

  !לא נימוט – כי כשנשענים על אבינו שבשמיים
רסם כי היום שכאשר המלך מפ, ל כך הבעל שם טובוכבר המשיל ע. וגם משמיים נותנים. כל הפושט יד נותנים לו, בפורים

 ייקל על אוי לו לאותו חולה וזב דם מרוב פצעים אשר מבקש כי יסדרו לו מרבץ של אפר אשר. ממלא הוא כל בקשות נתיניו
  .כמה עלוב יהיה בבקשה פעוטה כל כך. כאביו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !חן שבתמומלץ לקרוא בשול

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



אלא על , צריכים לבקש לא רק על הכח להתמודד, ככה אף אנו! הצלה והצלחה! בריאות!! צריך אז לבקש על רפואה שלמה
  .קר על הרוחניות שנותנת טעם וטיבה לעולם גשמיילא לבקש רק על הגשמיות אלא בע. הישועה השלימה

,  הפרט והכלל יחדתגאול. וברוממות השמחה נסמיך גאולה לתפילה, כי ימינך פשוטה לקבל שבים. ט ידינונפשו, אכן בפורים
  .כל אלו אשר קוויך לא יבושו ותשועתנו לנצח תהיה, מתוך אמונה בהירה וברורה שבכל דור ודור) כי הכלל נבנה מפרטיו(

  כהרף עין' ישועת ה
  .מחנה.  מספר ביתנים זרועים בשממת הכפור הנוראה הזו.לובן מבהיק לכל מלא העין. שלג. שלג. שלג

מאז ילדותו הוא . כידוע, העוול שעשה גדול הוא. ל אסור שם"הרב יצחק זילבר זצ. מחנה כפיה סובייטי. פברואר. 1953חורף 
 ,יחסית, הוריו לא הסכימו להמיר את התורה בחיים נוחים יותר וחסרי סכנה. שומר את התורה הקדושה ככתבה וכלשונה

, בבית יכול היה ללמוד גם גמרא. הוא למד בבית. יצחק הילד לא נשלח לבית הספר. וחינכו את ילדיהם באופן מעורר הערצה
שהסובייטים הפעילו , שקריות, בבית הוא ניצול גם מהשפעתן של דעות כוזבות. כמובן, ואת זה לא היה עושה בבית הספר

  . הנוערכדי להרעיל בהן את מוחות, מערכת משומנת היטב
תוך שאינו זונח אף ליום את לימוד התורה , והמשיך את לימודיו באוניברסיטה, הוא עבר את המבחנים הממשלתיים

  .את ילדיו חינך באותה צורה שבה גידלו אותו הוריו. ותוך הקפדה מלאה על שמירת השבת ושאר המצוות, הקדושה
  !"לא בסוף תתפס ותשלח להגליהה", היו ידידים שואלים אותו" ?יצחק, האם זה לא מסוכן"

  !אבל זה כדאי, אני יודע שזה מסוכן, בוודאי
יושבים הרב זילבר ועוד כמה יהודים , בביקתה קטנה במחנה הכפיה הרוסי. פורים. 1953פברואר  .הגיע, אכן, והסוף הזה
הם , אולי לראשונה, הדברים שהם שומעים כאן. והאחרים מקשיבים, שהרב זילבר מדבר, נכון יותר לאמר. ומשוחחים

שאלקיו עמו בכל , סיפור ההצלה הניסית של עם יהודי. הרב זילבר מספר את סיפור מגילת אסתר .מרתקים ומעודדים כאחד
כמעט בלתי ! קשים כל כך, אם ניתן לכנותם כך, החיים במחנה הרוסי! כמה הם זקוקים להצלה ניסית שכזו, הו .אשר ייפן
  !אינן מעודדות יותר, מרוסיה העצומה, צוןוהחדשות מהעולם החי !נסבלים

שאינו משקף ולו במעט , ביטוי דל! איזה ביטוי חיוור? לא הסבירה פנים.  לא הסבירה פניה ליהודים1953ברית המועצות של 
המן הרשע היה  .גם היטלר ימח שמו לא היה מתבייש בתוכנית שכזו. את התוכנית השטנית שהיתה בשלבי הוצאה אל הפועל

באזורים הקרים של סיביר והמזרח הרחוק התחיל ממשל סטלין להכין מחנות ריכוז עבור המון  .שמח להצטרף אליהשש ו
שכבר בדרך יירצח חלק עצום של הגולים בידי , התוכנית היתה! יהודים שיגורשו אל המחנות הללו מכל אזורי ברית המועצות

להכין את דעת הקהל ". לשלוח את האיגרות"צריך היה רק . נשיםטף ו, שיקום עליהם להורגם מנער ועד זקן, ההמון הגויי
  .לביצוע התוכנית הנלוזה הזו
  .והעם היהודי ברוסיה עצר את נשמתו באימה,  למרץ6- הדיון תוכנן ל ".משפט הרופאים. "האגרות הופיעו בצורת משפט

ומספר על ניסים , ל"שב לו הרב זילבר זצובמחנה הסובייטי יו. עוד ששה ימים ויהדות רוסיה נהפכת. 1953 בפברואר 28- ה
. שמעשה פורים היה ואיננו, ברי לו. סערת רגשות מטלטלת את אחד המקשיבים!" ?מה אתה מספר לנו סיפורים" .רחוקים

וכל היהודים במדינה , עוד מעט? ה שלך עכשיו"היכן הקב! "פשוט אין כל דרך. אין דרך. לא תהיה הצלה, במקרה שלו, כאן
. דרך ללא מוצא, ללא ספק,  זוהי.כך יבין אותו כל בר דעת. ם גם הם את המצביכך מבינ. האחרים מהנהנים. !"הזאת ימחו

  . ומפלט ממנה אין, שמובילה למקום אכזר, מנהרה חשוכה
  .הוא אומר!" עדיין מוקדם להתייאש" .לא כן הרב זילבר
  ?היהודי הזה עשוי מחומרים רגיליםהאם ? כשכל הצלה לא מסתמנת? שישה ימים לפני??? מוקדם להתייאש

  !"ל היהודים ברחבי פרסהספיק להפיץ את הצווי על השמדת כגם המן , עדיין מוקדם להתייאש"
הוא . סטלין אינו איזה המן אלמוני מן ההיסטוריה הרחוקה. ההשוואה הזו נראית לו חסרת בסיס. אבל השני לא משתכנע

, שכבר הוכיח את אכזריותו הרבה בחיסול מליוני בני אדם במשך עשרים שנה, בריא ופעיל מאד, חי ונושם, אדם בן שבעים
הוא כבר ? אך מסטלין, אפשר היה להינצל, מהמן.  איכרים יצרניים לעבדיםוהפך, הטאטארים למשל, גרש עמים שלמים

  .סיפור אחר
עם טאטארים , יכרים הוא הצליחעם א. כן", אי שם במרחבי הכפור, אסיר במחנה כפיה סובייטי. משיב הרב זילבר, "כן"

והנה לא ינום ולא יישן , ה בכבודו ובעצמו מגן עלינו"הרי הקב. איתם הוא יכשל! זה כבר סיפור אחר? אבל יהודים, עשה זאת
  !"בשר ודם! סטלין הוא רק בן אדם – וסטלין! שומר ישראל
  ...וכל עוד הוא חי, חייו עוד לפניו. ריא כמו שוראבל הוא ב, אולי רק בשר ודם, סטלין הוא .ם מפקפקים ביותריאבל המאזינ

  .מסביר הרב זילבר!" אין אנו יכולים לדעת מה יקרה עם האדם בעוד חצי שעה"
  .השעה שבע חמישים בערב .הוא מתרומם ועוזב את הצריף בכעס. בן שיחו כועס

והרופאים גזרו את , טלין הכריע אותושטף דם פתאומי במוחו של ס .בשמונה עשרים ושלוש רועשת רוסיה, חצי שעה אחר כך
  .והגזרה התבטלה, יום אחד בלבד לפני המשפט המתוכנן מת סטלין, בחמישה למרץ .דינו למות

יש , יצחק, אתה צודק: "והוא חותם בתגובתם של מאזיניו', ולהבה לא תבער בך'את הסיפור הזה מספר הרב זילבר בספרו 
  !"...אלקים מעלינו

  ." בשמיםאליך נשאתי את עיני היושב: " הזהמלמד אותנו בדיוק את השיעור, ג" תהילים קכ,שיר המעלות הרביעי
הרי שפעמים רבות הייתי , לצורך הצלה, על אמצעים טבעיים, לו הייתי צריך להתבסס על המהלך הרגיל של ההיסטוריה

ובידיעה , ולת להמשיך לתפקדבחוסר יכ, אמצעים טבעיים היו מותירים אותי בתחושת חנק. מוצא את עצמי ללא עתיד
  .שבסוף הדרך ממתינה קטסטרופה, המפחידה

בהיות , ם"כך ביאר המלבי, הבקשה על התשועה. כי כל הגזרות באו משם. אליך – עיני נשואות. אבל אני איני תלוי בכל אלו
  .הלא באמצעות העולם השפל רק מצד שאתה היושב בשמים ומנהיג ומניע את המערכ, לבדו' הבטחונו ב
. ומנהל את כל המהלכים, הוא מחזיק בידיו את כל החוטים. שלא עוזב את היקום ולו לרגע קט, קיםואל, קים מעלינוויש אל

הוא . דוד המלך מעניק לנו כלי נפלא להתמודדות במצבים כאלו. שהגענו לסוף יכולתנו, כל כך הרבה פעמים אנחנו מרגישים
  .בידי היושב בשמים בלבד, כאן. נמצאת ההצלה, ובסוף היכולת שלנ, מלמד אותנו לדעת שכאן

  ).נצוצות... (משיח צדקינו במהרה בימינו אמןיזכינו לראות בגאולת ישראל בביאת ' ה
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זרט נ אלון בן אלב"לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלל כנ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע ,ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

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



 
 
 
 
 
 
 
 

יבואו טהורים  ה"מספר ויקרא, לפי שאמר הקב תינוקותלמד למתחילים ל
                                                                                                                                              ד)"(כלבו ע ות ... ומעלה אני עליכם כאילו הקרבתם לפני קרבן.ויתעסקו בטהר

 
את המכתב הבא כתב הגאון רבי מיכאל דב ויסמנדל ימים מספר לפני 

 סיום מלחמת העולם, כשהיה במחבוא בפרשבורג, לתלמידי חמיו,
 :מחבוא בעיר נייטראישיבה בהגאון רבי שמואל דוד אונגר שהיו ב

 
 

 אור ליום ד' לסדר ויקרא תש"ה
 

אמנם זה אני רוצה  –ראיתי מכתבכם, ואני אין בי כח לכתוב 
להגיד לכם, כי אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל 

אני בעוונותי הרבים נכשלתי, ויודע אני לומר לכם כי אין  –בה 
לך עושר ואושר בעולם כמו הלומד תורה בהתמדה ובקדושה 

 ומתנהג ביראת שמים.
 

יש מי שהגיהנם מצפה עליו אך  –אוי לו למי שאינו עושה כן 
ויש מי שהגיהנם בא לקראתו כבר בעולם  –ורק אחר מיתתו 

 אוי לנפשי כי גמלתי לי רעה. בין כך וכך, סוף שיצעק - הזה
 

הזהרו משום  –לכן לימדו תורה, היו יראי ה' ויראי חטא באמת 
 נדנוד של עבירה ... ותזכו לראות שוב את שבותנו.

 

 ("תורת חמד") כעתירת הכותב בדמע ורוצה בתשובתכם, מיכאל דוב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יבואו טהורים
 

היה אומר, מדוע אוהבים ילדים קטנים?  הגה"צ רבי משה רוזנשטיין'
 'מפני שאין בהם חטא, נשמתם טהורה והם קשורים ודבוקים להקב"ה!

 

נכנסתי פעם  סיפר הגאון רבי יעקב ניימן: -ילדים הם בני מלכים 
רבי משה רוזנשטיין, הגה"צ  ,בשבת קודש אצל מורי ורבי

 ישיבת לומז'ה וראיתי שהוא בוחן ילד. של המשגיח 
 

 של מי הילד הזה? לחש באוזני "הוא ילד של הקב"ה!"  ,שאלתיו
 

הבין שאני מתפלא שהוא לא עונה על שאלתי. המשיך ואמר 
"אילו הייתי אומר לך שהוא כן ילד של שמרל' או חיים, היית יודע 

אני אומר לך שהוא של הקב"ה, אינך יודע כאשר מי הילד הזה, ו
 של מי הילד?!"

 

הגישה שצריכה להיות לראש ישיבה, מחנך  אמר הרב ניימן: "זו
שהוא מלמד ילדים של מלך מלכי המלכים, בנים אתם  ,ומורה

לה' אלוקיכם ולא שהוא מלמד ומחנך את הבן של שמרל'ה. כמו 
 . 'שויתי'שצריך כל אדם לקיים 

כלפי התלמידים ומסירות המחשבה הזאת תעניק לו סבלנות 
ר שיודע את מי הוא והטיפול בהם יהיה שונה לחלוטין, מאח

 א ח"ב)"חימעשי  "חינוך"אוצרות של (                !"את בן המלך - מלמד תורה
 

רבי משה רוזנשטיין היה אומר, כאשר משיח יבוא, לא כל אחד יזכה '
 (שם)     'להיות מלמד תורה לילדי ישראל, נצטרך לזה לזכויות גדולות!

 
 
 
 
 
 

 
הרה"ג אברהם  ,עם החברותא שלומאיר הלך הגאון רבי יששכר 

. שאלו רבי בדרכם עברו דרך שדה קוצים .נייהוז שליט"א
יששכר: "מה אתה רואה כאן?" "אני רואה כאן קוצים" ענה לו 

 רבי אברהם בפליאה.
 

כאן קוצים, חלקם צעיר "תראה", אמר לו רבי יששכר, "יש 
חלקם יבשים, נראים בהם היטב קוציהם,  ,ופרחיהם מלבלבים

 אין להם מסווה פרחוני".
 

"מה זה מלמד אותנו?" שאל רבי יששכר "אני רואה כאן משל 
למידותיו של האדם. ישנם מידות רעות בטבע האדם, השחתה, 

 קנאה, אלו הם "קוצים דוקרנים".  ,צרות עין
 

עיר וכוחותיו עמו, מחפים עליו פרחים כשהאדם עוד צ
המסתירים את מידותיו הרעות. באלגנטיות הוא יודע להראות 
עצמו במיטבו ומייפה את הופעתו החיצונית. אבל כשיזקין הרי 
נבלו כל פרחי הנוי החיצוניים, נשאר הוא איפוא בזקנותו, לבד 

 עם מידותיו הקוצניות.
 

כראוי, יוכל להפוך את אם בצעירותו יעבוד האדם על מידותיו 
הפנימיות שלו לפרחונית ומלבלבת, אז גם כשיזקין ניכר יהיה כי 

 (מוסף שבת יתד נאמן שמות תשע"ו)                      "הוא פרח ולא קוצני ודוקר!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקב"ה ברא את האדם כדי שיהיה אמר הגאון רבי חיים קניבסקי:
אנשים שאינם שמחים זה בגלל שמח, והסיבה שרואים 

שגורמות להם צער, לולא העבירות היו תמיד בשמחה.  העבירות
 !זה גם כן גורם עצבות ,גם מי שהוא יותר מדי שקוע בגשמיות

 

ומה שאנו רואים שילדים קטנים שמחים על אף שלא לומדים 
 תורה ולא מקיימים מצוות, מפני שאין להם עדיין עבירות.

 

בפעם הראשונה שהיה  ,טא, אז בדרך הטבעאם אדם לא היה חו
היו עולות כדי להוציא מטבע לשלם,  ,מכניס ידו לכיס מעילו

כך היו מתנהלים חייו! רק  -מטבעות כרצונו, כפי מה שצריך 
 ("הולכי נתיבות" שמחה)    העבירות יש את כל היסורים והעיכובים. בגלל

  
 דרך דוגמא אישית - חינוך למידות טובות

 

עמד על נשך הגאון רבי אלעזר מנחם היה זה ערב שבת, מרן 
לתפילת שבת. והנה ילד קטן הביא לו  מקומו בישיבת פוניבז'

 סידור לתפילה. 
דא עקא, היה כבר על הסטנדר של הרב שך סידור. מה עושה כל 

הרב שך אדם? אומר תודה ומראה שכבר יש לו סידור... אולם 
ר את סידורו והתפלל בסידור לילד, סג נטל את הסידור, הודה

 ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג צ"ג מהרה"ג א"ק)  שהילד הקטן הביא!                    

 קראפרשת וי
 521גליון 
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מרגלא בפיו של מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שהמבקש 
להשפיע יראת שמים על הסובבים אותו, הדרך לכך היא כפי 

 שענה הגר"א למגיד מדובנה:
 

. הדרך היעילה למלא קטנות וסביבה כוסותמשל לכוס גדולה 
וכשתהיה  ,את הכוסות שמסביבה היא על ידי שימלאו אותה

 מלאה עד גדותיה ממילא ישפך אל הכוסות שסביבה.
 

לפיכך עיקר ההשפעה שיכול אדם להשפיע היא שהוא עצמו 
 ואז ממילא יתעלו הסובבים אותו. ,יתעלה

 

השפעה הש ,ני חינוךכך נוהג רבינו לומר כששואלים אותו בעני
הגדולה ביותר לרומם את הילדים היא על ידי שההורים יתעלו 
ויספגו עוד ועוד יראת שמים ותורה. ועורר שהנהגה חינוכית כזו 

 סחייק)משה ("מזקנים אתבונן" ח"ו מידידי הרה"ג מוסיפה למחנך עצמו!              

 
בבית מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן,  ,אחרי תפילת ערבית

איך " :. שאל היהודיעל מקומו ישבש ניגש יהודי מבוגר אל מרן
 " בילדים יראת שמים?-בתלמידיםמחדירים 

 

ואמר בחום: "לך  השואל רבינו התרומם ממקומו, הצביע על
 יש יראת שמים? כשתהיה לך יראת שמים גם לילדים יהיה!"

  )מהר"ר חי"א ("נר לשולחן שבת"                                                                                              

  
הגה"צ  ,המשגיח .לפני שנים "מעוז חיל"בישיבת  שהיהעשה מ

 ,נכנס ראה בחורים חוגגיםכש לתפילה. איחררבי בנימין פינקל 
 .. .איננומשגיח השכרחוקות לעיתים קורה לצערנו כפי ש

 

והחל לבכות בכי אמיתי. עד סוף  במקומו התיישב רבי בנימין
 נר לשולחן שבת")("                 !לא היה צריך להגיד שיחה על תפילה זמןה

 
 הת"ת היה יהלום בכתרה של קהילות אה"ו, שכן סמוך לנמל המבורג

 

הגאון החבר ר' שמשון המכונה ד"ר נתן. היה תלמידו של החכם 
להיות  -יצחק ברנייס. מגמתו היתה להיות ממצדיקי הרבים  רבי

מלמד תינוקות. אף שהציעו לו הצעות רבנות סירב לקבלם. 
 חמישים ושבע שנים היה מורה בתלמוד תורה בהמבורג!

 

לאחר פטירת הגאון רבי אשר שטרן, רבה של המבורג ומנהל  רק
 נאלץ רבי שמשון למלא את מקומו ומאז כיהן כדיין.  הת"ת,

 

קידושין הזהיר את החתן על שמירת רבי שמשון פעם כשסידר 
וכתבו לו איגרות מלאות  ,חרה לבני משפחת החתן הדבר שבת.

 וה להניח בקברו, וכן נעשה.וזלזול וביוש. את המכתבים צי
 

האיר  על מצבתו נכתב: 'משיירי השקדנים. לימד דעת את העם.
עיני הקטנים והגדולים. ממנו למדו מקרא ועיון תפילה. ילמדו 

 ("חכמי אה"ו")              ענווה ויראת חטא. כבוד גדול עשו לו במותו!'

  
 בשבת, חוזרים עם הנערים על לימודם ואין לומדים דברים חדשים.

דזה גורם לביטול עונג שבת, של האבות, או של התינוקות מפני 
 (נדרים לז: יו"ד רמ"ה)    שלימוד דבר חדש הוא יותר עמל ויגיעה.צערם, 

 

, ומי שאינו בר הכי, ילמד מצוה על האדם לחדש חידושי תורה בשבת
 בשם הזוהר) ר"צ א'(משנ"ב דברים חדשים.                                                            

 

  
 ב')(א' לה'." אדם כי יקריב מכם קרבן "

 

  שבת זכור
 

 "!"יודע אני שהנני קרבן למען הכלל
 

המלחמה הפולנית סובייטית היתה  ,שלהי שנת תר"פהיו הימים 
בעיר פלוצק התכוננו במתח לפלישת הצבא האדום . בעיצומה

לחפור גויסו הגברים כל אחרי שכבר כבש את ורשה הסמוכה. 
 ,הלרשוחות הגנה. בו בזמן הסתובבו בעיר חייליו של המפקד 

 לא לחינם זכה לתואר זה. ,"זולל היהודים"וי נהידוע לשמצה בכי
 

פלוצק היתה אפופה אימה כשהבולשביקים נכנסו לעיר. קרבות 
התחוללו ברחובה של עיר. הרוסים נתקלו בהתנגדות פולנית עזה 

התושבים התחבאו  .והמלחמה היתה נטושה על כל בית ורחוב
 ביא המחר איתו.במרתפים ובשוחות. איש לא ידע מה י

 

 יצא הרה"צ רבי חיים שפירא ת הקרבותלפנות ערב, בתוך מהומ
אל מרפסת ביתו כשהוא עטוף בטלית. פרש  (נינו של ה"דברי חיים")

 בתפילה שלא יאונה רע לאף יהודי. ,ידיו מעלה לאביו שבשמים
 

באו שני עדים אל בנין  ,גורשו הבולשביקים מהעירלאחר ש
מאותת  ן שפירא"יבאר"איך שהם ראו  ,סיפרו .השלטון הצבאי

 ובייטים עם מטפחת אדומה היכן נמצאים חיילים פולנים.לס
 

לקחת רק את תחת משמר לכלא. הרשו לו  מידהובל רבי חיים 
 היה זה יום חמישי. רשה לגשת אליו.ולא ה אישהטלית והתפילין. 

 

את הענין ברצינות. הם האמינו לא לקחו יהודי העיר  בתחילה
שבעלילה יווכח בקלות וישחררו את הרבי. אף אחד לא  שהשקר

  שהשלטון הצבאי יקבל ברצינות את העדות.  העלה בדעתו
 

כשנתברר שהמצב הוא לא טוב, שהולכים לשופטו במשך היום, 
כמרגל רוסי. התחילו נציגי הקהילה להשתדל אצל ראשי 

וירה בעיר עדיין חמה והשלטון שלא ישפטו את הרבי כשהא
 עו הרוחות.גאלא ימתינו עד שיר ,חהוומת

 

אשתו של רבי חיים בבשורה  ,אלא שלמרבה האסון באה הרבנית
שהשלטונות הבטיחו לה שלא יהיה משפט. העסקנים נרגעו 

בבית למפרע נתברר שזו היתה טעות גורלית.  .בענין וחדלו לטפל
לרבנית ש"היום" לא יהיה משפט, היא פירשה את אמרו  הממשל

 ., אך הם התכוונו לדברים כפשוטםכללית דבריהם כהבטחה
 

יצאה החלטה לירות ברבי בתור מרגל ביום שישי למחרת  ,אכן
  .על כל לוחות המודעות התנוסס גזר הדיןובוגד. בתוך שעות 

 

עסקני הקהילה פתחו במאמצים קדחתניים לדחות את גזר הדין, 
לרומם כדי הצבא הפולני היה צריך שעיר לעזאזל אך ללא הועיל. 

להוכיח שלא הקצונה הפולנית אשמה  .את רוח הפולנים
. מה היה יכול להיות יותר אלא היהודים הם הבוגדים ,בכשלונותיו

 טוב מאשר עלילה על היהודים שרבם ריגל לטובת הבולשביקים.
 
 

מקום ביצוע גזר הדין. מוקף אל  את הרבי משמר כבד הוביל
טליתו מתחת לבגדו  ,ניםכידורובים שלופים ובחיילים מזויינים ב
ם קראו לעברו קריאות בוז ולעג וזרקו עליו עוחומש בידו. המון ה

 אל רחבה גדולה בפאתי העיר.  עשה את דרכוכך  אבנים ובוץ.
 

רבי חיים  .רבי מתתיהו בזורא ,דיין העיריהודי אחד היה שם, 
 תבשלווו הושיט לו ידו שמח לראותו, יהודי אחד בתוך ים השנאה.

ים מטיליודע אני שהנני קרבן למען הכלל, אם לא היו "אמר: נפש 
את האשמה עלי, כל יהודי העיר היו בסכנה. לפיכך אני הולך 

 "!לקראת המוות בשמחה, כדי להיות כפרה למען כלל ישראל
 

נו לימדונו שאפילו יחכמ ראה,": ו באומרוזקניסה לח רבי מתתיהו
 . אש מן הרחמים"חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתיי

 

"אכן צודק אתה, יודעים  :רבי קטע את דבריו ואמר בקול רםה
סהדי במרומים שגם  ,, הנני בדעה צלולהאתם שאני בכל חושי

 ברגע זה הנני מאמין באמונה שלימה שישועה יכולה לבוא".
 

 .צוואה לבני ביתו" וכבודו איזאם יש ל"ה: רבי מתתיהושאלו 
שעדת פלוצק תשגיח על חיים "אמר רבי  "בקשתי האחרונה"

להיות יהודים כשרים. שידעו  ,ילדיי לראות שילכו בדרך הישר
 "!שדרכיו נסתרות מאיתנו ,שיש לנו קל גדול

 

מסר  פקדו על רבי חיים להתכונן לרגע האחרון שלו. הואכאשר 
הפשיל את טליתו , מעילופשט במהירות את את החומש לדיין. 

שמע " ",אלוקיםהה' הוא "בכוחותיו האחרונים קרא  .עיניועד 
 שמה קץ לחייו. כיתת היוריםבאותו הרגע ו ,"ישראל

 

 עודלקחת את גופו הטהור, והספיקו לקוברו  התירוהשלטונות 
.                לפני כניסת השבת, ליד השער הראשי של בית הקברות בפלוצק

 

של מכוונת היה ברור שהמשפט והביצוע המהיר היתה פעולה 
שמטרתה לא היתה אישיותו של הרב שפירא  אנטישמיות לשמה,

החל מסע הסתה נגד היהודים בפולין בתעמולה ארסית. כך  בלבד.
, והמציאו כל כותרות העיתונים זעקו 'ראבין שפירא המרגל הבולשביקי'

 מיני עלילות על היהודים.
 

 מצד שכניהם הפולנים. סבלו מהתנכלויות רבותעצמה צק יהודי פלו
יהודים  .ראבין המרגל הבולשביקיבכל הזדמנות הזכירו להם את ה

והכאת יהודים ברחובות העיר התעללויות  ,לא להמצא ברחובשהשתדלו 
 .משמרות חרם הוצבו בפתח חנויות היהודים .שיגרהדבר שבהפכו ל

 

במשך שנים נעשו נסיונות  פולין.זעזע את יהדות האכזרי זר הדין ג
למחוק את עלילת הדם שהיתה מכוונת  - לטיהור שמו של רבי חיים
 משפט חוזרים נערך בורמלאחר מאמצים  למעשה לכל יהודי בפולין.

אך שלושה ימים לפני  ,גבוהים נראוהסיכויים לזכות בו . בבירה וורשה
פרסום תוצאות המשפט הגיעה הוראה מלשכתו של המרשל 

נמשכו עד לטיהור שמו הנסיונות  .םם אותילסודסקי להמנע מלפרספ
  .יצא הדבר אל הפועללא  ,בסופו של דבראך ערב מלחמת העולם השניה. 

 

 !, באכזריות לא אנושיתאירופה של אז ושל היום שונאת יהודים בלהט
      לך עמלק!ועושה זכור את עשה בסימון יהודים! אז והיום רגילה היא 

 עיי"ש בארוכה) ספר פלאצק, יידן אין פלאצק, צאנז גליון של"גס"ה, עפ"י (                                











 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 " מידה כנגד מידה –הייסורים  " - ויקראפרשת 

"דבר אל בני ישראל וגו' אדם כי על הפסוק בפרשתינו 
הגאון רבי יוסף  (א,ב) כתב יקריב מכם קרבן לה'"

פירוש נפלא  "דרושים –בספרו "בן איש חי זצ"ל חיים 
אדם אינו מבין למה הקדוש הלעיתים  .על פסוק זה

ברוך הוא הביא עליו ייסורים. הרי טבעו של האדם 
נוטה להצדיק אף את חטאיו ולמצוא "היתר" 
לעבירותיו. על כן עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם 

טא. לח לו ייסורים כנגד החטא שחוהאדם בכך שש
מידה כנגד מידה על האדם נמצא, שמה שהעונש בא 

לתקן מעשיו ועל ידי וגורם לאדם הוא הוא חסד גדול 
כוונת הפסוק "אדם כי  וזהולהתקרב לבוראו. כך 

נגד כידה מבראשי תיבות:  כם"מ"יקריב מכם". מילת 
ידה. כלומר, אדם שמקרב אל שכלו את הרעיון של מ

ו להתקרב לה'. וזהו מידה כנגד מידה, הדבר יביא אות
המשך הפסוק "קרבן לה'", שהוא מלשון התקרבות 

 לבורא עולם. 
אחד מכללי דרכי ההנהגה בספר "בנועם שיח" כתב כי 

ה מגיל(בגמרא של הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מנוסח 
) "במידה שאדם מודד בה מודדין לו" לאמר, יב:

באותה מידה שבחר האדם לעצמו ולהתנהגותו, באותה 
איפוא, כי לאדם  ,דה עצמה משולם לו גמולו. נמצאמי

השפעה רבה על הקורה עימו. אמנם הכל בידי שמים 
ונקבע על פי רצון העליון, אלא שחכמתו העליונה של 
הקדוש ברוך הוא רצתה שההנהגה עם הבריות תהיה 

ם. הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו בהתאם למעשיה
ר, כאשר השעה היתה שש בבוקדברים אלו היטב. 

ג'וליאן שמע דפיקות נמרצות על דלת ביתו. הוא הציץ 
בשעונו ותהה: 'מי זה יכול להיות, מוקדם כל כך?' 
כאשר פתח את הדלת, הופתע ג'וליאן לראות את 
מרטין, שכנו הוותיק. 'בבקשה, היכנס', הזמין אותו 

'לא, תודה, אני ממהר', אמר השכן, 'רציתי  פנימה.
'בשמחה רבה, במה אוכל  רק לבקש טובה קטנה'.

לעזור לך?' השיב ג'וליאן בתמיהה. מרטין שכנו היה 
בעל עסק גדול לברזל ומתכות שונות. הוא אדם אמיד 
ולא חסר לו כלום. איזו טובה הוא יכול לבקש 

מרטין הסביר מיד: 'אני חייב לנסוע לחו'ל  מהשכן?!
באופן פתאומי למשך כמה שבועות. במחסן שלי יש 

גדולות, ולא הספקתי להעבירן למקום  כמויות ברזל
שמור יותר. אם גנבים יראו שהמקום אינו פעיל, הם 
יפרצו ויקחו סחורה. כל מה שאני צריך זה שתיכנס 
למחסן מדי יום, תדליק אורות, תפעיל מוסיקה, 
תשמיע קולות וכדומה, כדי שאיש לא יבחין שאני 

'הסר דאגה מלבך', אמר ג'וליאן.  נעדר מהמקום'.
עשה כדבריך, ואף אחד לא ירגיש שאתה נעדר 'א

בימים הראשונים חשש ג'וליאן להסתובב  מהעסק'.
במחסן של מרטין והקפיד לא להזיז שום דבר, אבל 
מיום ליום הוא החל לחוש בבית. הוא הסתובב ברחבי 
המחסן, וראה על המדפים חלקי מתכת מסוגים שונים 

מתכות  ומגוונים: בדיל, אלומיניום, ברונזה וסוגי
באחד הימים  נוספים שהוא לא שמע עליהם מעולם.

קרא ג'וליאן ידיעה על זינוק של מאות אחוזים במחיר 
הבדיל. הוא חיפש האם יש מן המתכת הזו במחסן, 
ובסופו של דבר מצא מיכל גדול ובו שאריות של בדיל 
מכל מיני מכשירים ישנים ומפורקים. ג'וליאן לא עמד 

 מות הבדיל ומכר אותה לסוחרבפיתוי. הוא נטל את כ
 
 

מתכות במחיר יקר, ואת הכסף בזבז על בילויים 
לאחר כמה שבועות חזר מרטין ממסעו, הודה  ומותרות.

לג'וליאן על השמירה ואף העניק לו שי קטן לאות 
תודה. לאחר יומיים הוא הידפק שוב על דלתו של 

בפינה ובו כל  ג'וליאן. 'תגיד לי, אולי ראית מיכל שעמד
מיני חלקים מבדיל? היתה שם כמות גדולה ופתאום זה 

ג'וליאן שהתכונן לביקורו של מרטין, הכין  ריק'.
תשובה. 'תשמע מה קרה', אמר בצער, 'במחסן שלך 
היו עכברים גדולים ומוזרים, וראיתי שהם אוכלים 
משהו. ניסיתי להבין מה הם אוכלים, אבל עכשיו 

ן שזה מה אני מבי –כשאתה אומר שחסר לך בדיל 
פניו של ג'וליאן קדרו, ומרטין הבין שהוא  שהם אכלו'.

מצטער על מכת העכברים הקשה שתקפה אותו. 'אני 
'זה בוודאי הפסד גדול  ,משתתף בצערך', אמר ג'וליאן

מרטין המתין כמה ימים, עד שבוקר אחד הוא  עבורך'.
הבחין שג'וליאן נסע העירה והותיר את חצרו ללא 

נס בחשאי לאורווה של ג'וליאן, שמירה. מרטין נכ
בשעת  והוליך את סוסו היקר והחביב למקום מסתור.

ערב ראה מרטין את ג'וליאן מסתובב בחצרו בדאגה 
'הסוס  ופניו נפולות.  'מה קרה, שכני היקר?' שאל.

היקר ביותר שלי נעלם מהאורווה, כאילו בלעה אותו 
'אה, באמת?' אמר מרטין,  האדמה', אמר ג'וליאן.

עכשיו אני מבין. בצהרים ראיתי ציפור קטנה '
שמתעופפת בשמים, ובמקורה היא אוחזת בהמה 

 גדולה. כנראה זה היה הסוס שלך...'
 ,ג'וליאן הביט בשכנו בתימהון. 'אל תדבר שטויות

מרטין  ממתי ציפורים יכולות להרים סוסים אבירים?'
200חייך מאוזן לאוזן: 'ממתי שעכברים יכולים לאכול 

 בדיל...' ק"ג
כך  –דרכו של עולם: באותה מידה שאדם מודד  היזו ן,כ

 מודדים לו. 
) מוסבר 27יקוטים, עמוד לבספר "כנסת יחזקאל" (והנה 

ברוח זו הפסוק שבתהלים (סב, יג) "ולך ה' החסד כי 
אתה תשלם לאיש כמעשהו". המושג "חסד" מתפרש 
בדרך כלל כהטבה שלפנים משורת הדין, ולפיכך תמוהה 

עינינו הקביעה שכאשר הקדוש ברוך הוא משלם לאיש ב
ביטוי למידת חסדו. הגמול המשולם  אןכמעשהו יש כ

לאדם בהתאם למעשיו ולפעולותיו הרי מגיע לו בדין 
וביושר, והיכן מצוי כאן החסד? אכן, מבאר האדמו"ר 
רבי יחזקאל הכהן מרדומסק, כי החסד מתבטא בכך 

דה כנגד מידה, שהקדוש ברוך הוא, גומל לאדם במי
"כמעשהו". בצורת גמול כזו יכול האדם ללמוד במה 
שגה, שהרי באותה מידה עצמה הוא נענש. כך ניתנת לו 
הזדמנות לפשפש במעשיו ולשפר את התנהגותו, ואין לך 
חסד גדול מזה. שלא כמנהג בשר ודם מידתו של הקדוש 

שכאשר אדם חוטא, כקנס  םברוך הוא, מידת בשר וד
ל מעשיו, ואילו הקדוש ברוך הוא מבקש מן הוא נענש ע

האדם בעיקר שיטיב מעשיו להבא. לפיכך הבורא גומל 
לאדם באותה מידה שחטא, כך רומזים לו משמים מהי 
משוגתו, וכך נפתח לו פתח להתעלות ולהתנער מן 

הסיפור הבא שלפנינו כפי שסיפר הגאון רבי  החטא.
. ניגש ביצחק זילברשטיין ימחיש לנו דברים אלו היט

אלי אדם צעיר וסיפר לי דבר פלא גדול שהשתוממתי 
לשומעו. אבא שלי, מספר הצעיר, היה נזקק לעבור 

 ניתוח מסויים, ומיד לאחר שהחלים, התפלאנו לשמוע 
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שהוא צריך לעבור ניתוח נוסף, במקום אחר בגופו. 
 –הדברים לא נגמרו בכך, אלא בסדרת ניתוחים נוספת 

ף אחד לא יכול היה להסביר את אצל אימי ואחיי, וא
פשר התופעה. בני המשפחה נחשבו לבריאים, ועל 
פניו לא היתה כל סיבה לניתוחים שהוזקקו בני 
המשפחה לעבור. יש לנו קרוב משפחה חסיד גור, 
וכששמע על הצרות שפקדו אותנו, הציע לי לפקוד את 
ביתו של הרבי מגור, ה'פני מנחם' זי"ע. כמובן 

י אל הרבי. מיד לאחר שסיפרתי שהסכמתי, ובאת
פנה אלי הרבי, וביקש  אודות הניתוחים 'המוזרים'

לדעת כיצד מתנהל אצלנו שולחן השבת... 'אודה ולא 
אבוש, שהשולחן נערך לא בצורה הטובה ביותר'. 
השיב הבן. 'האם מדברים בשולחן השבת שלכם על 

המשיך הרבי לשאול. גם על שאלה  –אנשים אחרים'? 
הבן בחיוב. 'אם ארצה להיות כנה', ענה הבן, זו השיב 

'מוכרחני להודות שגם זאת אנחנו עושים, במהלך 
הסעודה בשבת, עולים שמות של אנשים על השולחן, 
ואנחנו מנתחים אותם ואת מעשיהם'. 'הנה לך 
התשובה מדוע נאלצים בני המשפחה לעבור כל כך 
הרבה ניתוחים', אמר הרבי. 'אם תפסיקו לנתח 

על שולחן השבת, ותדברו בדברי תורה ייפסקו  אנשים
בעזרת השם הניתוחים' מידה כנגד מידה! הבן 
שסיפר לי את הדברים, הוסיף וציין שיצא מחדרו של 
הרבי כשהוא מזועזע. כאשר סיפרתי לאבא את 
הדברים, הביע הסכמתו המיידית להפסיק את 
'הניתוחים' בשולחן השבת. ומיד לאחר מכן, בסייעתא 

 א פסקו הניתוחים! דשמיי
כן, על האדם לראות בכל מאורעות חייו את יד הקדוש 
ברוך הוא, מידה כנגד מידה, כאיתותים משמיים, כפי 
שכתב ה"אלשיך" הקדוש, בפירושו לפרשת שמיני 

ד), וזה לשונו "שכל אדם צריך שיהיה שם -(ויקרא ט, א
על ליבו כל אשר יקרה לו, מכל הדברים המתרגשים 

אשר לא כחפצו ורצונו, שיהיה מחשב  ובאים עליו
וזוכר, הנהיה כדבר ההוא בינו לקונו, שעשה נגד יתברך 
כמעין המאורע שלא כרצונו". ה"אלשיך" תומך דבריו 
במילים כדורבנות "כי זה כלל גדול לאיש הישראלי 
באשר הוא יהודי, כי עיני הקדוש ברוך הוא המה 

שהו. משוטטות בכל פרטי בני איש, לשלם לאיש כמע
וטרם יפקוד עליו, רומז לו הקל תחילה, להביא עליו 
דוגמת אשר חטא לו, למען יפקח עיניו וישקיף וירא כי 
למעלה ממנו עין רואה, ולא ילך בקרי (במקרה) וכו', 
וינחם על העבר ויתן לב לשוב, וישוב אל ה' וירחמהו, כי 
ירחץ יטהר מכל חלאות טומאתו בו". והדבר מפעים 

ר האדם לוקה מעט במידה כנגד מידה, ומרומם. כאש
אין זו יד מידת הדין הפוגעת בו, אלא יד אביו אוהבו, 
המעוררו לשוב אליו ברחמים, "למען יפקח עיניו 
וישקיף וירא כי למעלה ממנו עין רואה"... מה צריכה 
להיות אם כן התנהגותו של האדם בעת שצרה 
מסויימת באה עליו? האם צער חסר תועלת, או שמא 

 התבוננות מעמיקה ומבורכת? 
נמצא, שהעונש שהאדם מקבל מן הבורא, אינו אלא 
חסד עצום ונשגב. שהרי על ידי העונש, האדם משים אל 
ליבו במה חטא, והוא מתקן את עצמו ומשלים את 
חסרונו. וחסד כפול הוא זה. שהקדוש ברוך הוא אינו 
תולה לאדם עוונותיו לעולם הבא, לעולם הגמול הנצחי, 

לא גם הוא מסייע לאדם לזהות את חסרונותיו א
באמצעות העונש. ואכן, בדרשות הר"ן (דרוש ג) מובא, 
שזהו יסוד ושורש "מידה כנגד מידה". הקדוש ברוך 
הוא מעניש את האדם במידה כנגד מידה, כדי שעל ידי 
העונש יבין האדם במה חטא ובמה פגם, היכן מעשיו 

דרכיו הנהגותיו.  דרושים תיקון והיכן עליו לשפר את
המעשה הבא שלפנינו כפי שהובא בספר "ברכי נפשי" 

 באחד הבניינים בקהילה ימחיש לנו דברים אלו היטב.
 

סיכמו כל השכנים על פרוייקט בנייה משותף, שהיה 
אמור להרחיב את דירותיהם בצורה משמעותית ביותר. 
ההרחבה הזו היתה נחוצה להם, מכיוון שמדובר 

ילדים, ויש בבניין ההוא כמה  במשפחות ברוכות
, בלי עין 10 -משפחות שמספר ילדיהם עובר את ה

הרע. הכל סיכמו לביצוע ההרחבה, לבד משכן אחד 
שהתעקש והתעקש ולא רצה לבנות ואף סירב להקים 
שלד סביב ביתו. הגיעו הדברים לידי כך שהשכנים 
הציעו לו אפילו שישתתפו בהוצאותיו, והיה גם אחד 

לו את כל הסכום, כך שהבנייה לא תעלה לו  כזה שהציע
מאומה. כל ההצעות הנדיבות הללו נתקלו בקיר אטום. 
הוא אפילו לא טרח להסביר את סיבת התנגדותו. 'אינני 
רוצה לבנות, וזהו', נהג להשיב לשכניו, שידעו גם שאין 

באוזניו, על  לו בעיה כלכלית. הטיעונים שניסו להשמיע
של ההרחבה עבור הדיירים מנת לשכנעו בנחיצותה 

האחרים, נפלו על אוזניים ערלות. האיש היה עקשן 
ממדרגה ראשונה, ולא רצה לשמוע, למרות שגם לו 
היתה משפחה גדולה ועניפה. ההסכמה של כל יתר 
השכנים, בקהילה ההיא בדרום הארץ, הושגה בצורה 
מיידית, אבל הביצוע התעכב במשך שנים! כיוון שכל 

א, הבודד, לא צירף את חתימתו, אי עוד שהשכן ההו
אפשר היה לצאת לבנייה. לסרבן ההוא היו כמה בנות 
שהגיע זמנן להקים את ביתן. והנה, במשך השנים 
שחלפו מאז, הוא לא הצליח לארס אף אחד מהן, למרות 

, השניה היתה בת 29שהבת הגדולה הגיעה כבר לגיל 
עיה . כיוון שלשכן זה לא היתה ב24והשלישית בת  26

כלכלית והבנות עצמן היו מוצלחות ויראות שמיים, לא 
היתה לכאורה סיבה הגיונית למחסום הזה שחל 
בתקופת השידוכין שלהם, מה גם שכמעט כל ההצעות 
ירדו מהפרק ללא סיבה מתקבלת על הדעת. היו שניסו 
לרמוז לשכן שיעשה את חשבון נפשו, ואולי יגיע 

ים האחרים, למסקנה שהסבל שהוא גורם לכל השכנ
מביא לכך שמענישים אותו מן שמיא בשידוכי בנותיו. 
כיוון שהיה מדובר במשפחה טובה, בעלת אמצעים, 
ושמן של הבנות יצא לתהילה, זרמו ההצעות 
בעשרותיהן, והבחורים המוצעים היו גם הם בני תורה 
מצויינים, אבל כל ההצעות ירדו מן הפרק כלעומת 

נית. והנה, בשלב מסויים שבאו, וכאמור ללא סיבה הגיו
כשה'תקיעה' בשידוכין נמשכה ונמשכה, החל גם 
השכן העקשן הזה להרהר בעניין, עד שהגיע למסקנה 
שאכן הגורם לכך הוא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו 
מידה כנגד מידה, סירוב כנגד סירוב. ביום בהיר אחד 

שהוא  –לשמחת הכל  –הוא הגיע אל השכנים והודיע 
סירובו. 'מה נאמר ומה נדבר' תוך חצי שנה מסיר את 

  כול בנותיו התארסו בשעה טובה ומוצלחת...
כאמור, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד 
מידה. גם אם איננו מבינים תמיד את סיבותיו של 
הקדוש ברוך הוא בהענישו אותנו, עלינו לפחות לבדוק 

אנו  את אופי הצרה שניחתה עלינו, כדי שנראה אם
יכולים למצוא רמז לאיזה חטא בעבר שקנה לו משכן 

 בנפשנו, וכשנמצא חטא כזה עלינו להשתדל לתקנו. 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה 
שכל הנהגת ה' בעולמו זה 'מידה כנגד מידה' כך שהאדם 

 יוכל להפיק מכך את המוסר הראוי ולתקן את דרכיו...
כורה היינו תמימים. בעצם לא ממש ידענו כשחיתנו את בתנו הבב

את הדברים באופן מעשי אלא בתיאוריה, אבל ככה זה אצל 
כולם, נכון? אי אפשר לדעת מה בדיוק עושים עד שעושים. כל 
היתר זה הוראות, מסורות או דברים שראינו ואנחנו רוצים 
לחקות, ואז אנחנו מנסים, מגששים, מהססים ועושים. לפי 

ו יודעים איך להתקדם ומה לשפר לפעם הבאה. התוצאות אנחנ
כשהגענו לנישואי הבכורה היה לנו בית ברוך ילדים אחריה, 

היה ניסיונם של הורי  –והניסיון היחיד שהבאתי עימי לעניין 
 ושל אחותי הבכורה. אני הייתי הקטנה בבית וספגתי במהלך

 



השנים את כל מה ששמעתי, ראיתי וחוויתי מנישואיהם של  
ואחיותי. אחותי הגדולה התחילה לחתן כמה שנים לפני כן אחי 

וכבר היה לה ניסיון של ארבעה, והיא שיתפה אותי במסגרת 
בכל השלבים הטובים יותר והטובים  –יחסינו המאוד הדוקים 

פחות, ככה שיכולתי להשתמש גם בניסיונה. וכל היתר היה 
וצה פרקטיקה ששמעתי מסיפורים של אחרים. ידעתי איך אני ר

להתנהל, וקיוויתי מאוד שהצד השני יעשה גם הוא את הכל 
באותה צורה, כלומר בנעימות, ביושר, בשמחה. היו לי חלומות 
על כך שנחתן את הילדים שלנו בצורה חלקה ללא חילוקי 
דעות, אפילו לא קלים, והיה לי על מה לסמוך. בעלי ואני 

תי שמול אנשים מאוד נוחים, מאוד ישרים, מאוד חלקים. ידע
'תחמנים' אני לא אשרוד, הם מנצחים אותי בהליכה, ואין לי 
שום עניין להיות בנעליהם. קיוויתי במהלך נשואי אחד עשר 

אלו. המחותנים הראשונים שלנו, נקרא ילדינו שלא ניתקל בכ
להם משפחת כהן, גם הם כמונו חיתנו את הבכור שלהם. גם 
הם הגיעו באותו מצב שלנו, בלי פרקטיקה מעשית. שמחנו 

ביחד. בעת חתימה התנאים הכל  שיהיה לנו עם מי להתלבט
היה מסוכם מתוך רוח טובה ובהבנה. רצינו לקנות לזוג דירה 

הם מקום בו יוכלו לשבת בנחת בלי בפריפריה, שיהיה ל
להצטרך לעבור דירה, אז כמובן לא בבני ברק ולא בירושלים 
וגם קצת רחוק, אבל משהו משלהם, נטול משכנתא על ראש 
הזוג הצעיר. למחותנים שלנו יש כסף ולא מעט, הם לקחו על 
עצמם לשלם חצי במזומן, אנחנו שאין לנו כסף מעבר לשוטף, 

קנו ניקח במשכנתא על שמנו, כי הדירה אמרנו מראש שאת חל
שלנו נקייה ממשכנתא ויש לנו אפשרות לקחת עליה סכום 
מכובד מאוד, ובזה נשלם את חצי הדירה של הזוג וגם את שאר 

את  –הוצאות החתונה. וכיוון שאין לנו את הסכום וזה תהליך 
הסכום הראשוני ייתן הצד השני. הם אמרו שלא תהיה בעיה, 

נו יכולים לקנות דירה בלי להיכנס לבוץ כספי. ושמחנו שאנח
גם על כל היתר התחלקנו חצי חצי, כשהמחותנת אומרת 
ברוחב לב, כי כיוון שלנו יש בת וסביר להניח שהיא תרצה 
שהכל יהיה לטעמה, שנקנה הכל, גם נדוניה ורהיטים לפי 
רצונה ונשלח להם את החשבון. הבת שלי קרנה מאושר, היא 

לה שקיבלו נדוניה מהמחותנים והן לא אהבו שמעה מחברות ש
את המגבות, או את כלי המיטה וכו', והיא יכולה לקנות הכל 
על פי טעמה. החתן לא הביע התעניינות. "זה שייך לכלה". 
אמר בחיוך נבוך, "מה אני מבין בזה? תקנו מה שנחוץ ומה 
שהיא אוהבת, אני אלמד בזמן הזה לזכות ההצלחה של כל 

חקנו. הוא היה כזה חמוד. מלכתחילה ידענו שהוא הקניות". צ
נכס של ממש... את האירוסין עברנו כמו בעננה של פוך חלומי, 
לא ממש מודעים למה שקורה, מרחפים מאושר. חתן מוצלח, 
מחותנים נעימים ונחמדים, הלוואי שהכל ימשך כל כך טוב 
כמו שזה התחיל. בתחילה לא קנינו כלום. הגשנו בקשה 

גדולה ועד שאספנו את המסמכים והכברנו לכל  למשכנתא
המחותן שלנו חיפש דירה. היה לו יותר קל כי  -הנוגעים בדבר 

הוא בעל רכב ויכל לנסוע יותר בקלות לעיר שנבחרה על ידינו 
למגורי הזוג. מהר מאוד הוא מצא דירה ואחרי שבאנו לראות 
ד ואישרנו, כתבנו ראשי פרקים להסכם זכרון דברים, כדי שע

שיחתם החוזה האמיתי והמקצועי בעלי המקצועי בעלי הבית 
לא יציעו את הדירה לאחרים (הסכם מחייב משפטית כמעט 
כמו חוזה). המחותן הוציא במקום כמה אלפי דולרים לתשלום 
המקדמה, וכולנו שתינו לחיים. החתונה נקבעה לשלושה 
חודשים אחר כך, הוסכם שהזוג יגור שלושה חודשים נוספים 

יד ההורים, ואכן המחותן שלנו מצא דירה קטנה, מרוהטת ל
וחמודה ושכר אותה לזוג, הוא שילם במקום את דמי השכירות 
ואמר שנתקזז בינינו בשאר החשבונות. "מאוד יפה מצידו", 
אמרנו בעלי ואני זה לזה בהערכה, הוא לא ביקש צ'ק, לא 
ל כלום, הלך, סגר חוזה. שילם. באותו זמן אנחנו עמלנו ע

המשכנתא וטיפלנו בה כמו שהתבקש, מבחינה זו העניינים 
לקחו זמן, אבל האישורים הלכו ונוספו, חתמנו כשנקראנו 
לבנק וחיכינו להודעה על העברת הכסף. באותו זמן התארגנו 
לחתונה, בחרנו אולם, והמחותן ביקש שנלך לבד לסגור איתו. 

 אים"תזמינו מה שאתם רוצים" הוא אמר, "אנחנו לא מתמצ
 

זה מה שיהיה". מראש  –בזה יותר מכם, ומה שחשוב לכלה 
סיכמנו שנחפש אולם רגיל ולא יקר ושמחנו כשהיה בו תאריך 
פנוי, הלכנו לחתום מיידית לפני שיתפס. "נזמין פרחים?" שאלה 
אשתי את המחותנת בטלפון, היא אמרה שאיך שאנחנו 

סברה מרגישים, "מה שישמח את הכלה שלה הכי הכי". אשתי 
שפרחים זה דבר שתמיד מוסיף שמחה ויופי, אבל כיוון שזה יקר 
ניקח מעבר לפרחים של סביבת כיסא הכלה רק לשולחנות בצד 
הנשים, המחותנת אישרה בשמחה ושמחה עוד יותר על כך שיש 
לה כלה כל כך פרקטית, שבאה מבית שיודע לסדר את העניינים 

חתן ביקש להזמין כי שגם יצאו יפה וגם לא יקר. את התזמורת ה
"זה מישהו שכל הישיבה אוהבת" ואכן הם הזמינו, את הצלם 
אנחנו הזמנו על פי המלצות חברות של בתי שכבר נישאו, והוא 
הביא עימו את המסריט. בחרנו תפריט קלאסי, הוספנו כסף על 
כיסא כלה וכל התאורה מסביבו שיהיה יותר מיוחד, כי מה 

והמחותנת אמרה גם היא שזה  שהאולם הציע היה מאוד עלוב
לא מכובד. סגרנו את כל הפרטים עם מנהל האירועים. "מי 

הוא שאל, אמרתי שאני וביד קלה חתמתי  חותם על ההזמנה?"
על סכום עתק. לחצי ממנו אני אדאג, אולם כבר עשיתי חשבון 
שהמשכנתא תכסה את ההוצאות של החתונה כולן, ועוד הרבה 

כנתא גדולה מאוד מעבר לחצי הסכום יותר מכך, כי ביקשנו מש
שהיינו צריכים להוצאותינו, כדי שתכסה את כל חצי ההוצאות 
שהתחייבנו עליהם ועוד ישאר לילד הבא. קצת לפני החתונה 
התקבלה המשכנתא. הסכום הועבר כולו לבנק של מוכר הדירה 
כחוק. והדירה עברה על שמו של הזוג הצעיר. המחותן היה 

במזומן את הסכום שהוא התחייב לשלם על אמור להעביר לי 
הדירה, כך שיהיו בידי מזומנים לכל היתר ועוד ישאר... כל 
הקניות הושלמו כשאנחנו מבצעים ומשלמים כמו שביקש 
המחותן, הנדוניה נשלחה אל הדירה החדשה, אשתי מילאה את 
המקרר ואת ארונות המטבח במוצרי מזון כיאה לזוג צעיר, 

בפתח. המחותן צלצל להגיד שהוא נתקע  והחתונה היתה ממש
עם מזומנים, אז את התשלומים שלו הוא ישלם אחרי החתונה. 
אמרתי לו שזה בסדר לגבי מה שהוא צריך לשלם לנו, אבל כיוון 
שהוא לא נתן לי את המזומן שהיה צריך להחזיר מכספי 
המשכנתא, ואלו הרי הוכנסו לחשבון המוכר (זה החוק: 

לקניית דירה, היא נכנסת מהבנק שנותן אל כשלוקחים משכנתא 
חשבון המוכר) אין לי כסך מזומן לשלם לאולם, לצלם 
ולתזמורת וצריך אחרי החתונה לסגור את החשבון כולו. הוא 
אמר שלא אדאג. זו הבעיה שלו. לא דאגנו. ראינו שיש לנו עסק 
עם אדם סימפטי ונוח. עובדה שהוא שילם מראש את הסכום על 

כירות בלי לעשות איתנו חשבונות. הלכנו לחתונה הדירה ולש
שמחים ומאושרים. היה יפה. שמח. טעים. נעים. ממש מושלם. 
כמעט. התארגנו ליציאה. המחותן אמר שנארגן את האולם, הוא 
יסע עם הזוג הצעיר לביתו עם ערימת המתנות ועד שהוא יפרוק 
אותם בבית החדש שלהם אנחנו נגמור לארגן הכל באולם. 

סכמנו בשמחה. לנו אין רכב וזה שרות נפלא, עד שהתברר לנו ה
שבעל האולם מחפש אחרינו כי עוד לא סגרנו חשבונות, והצלם 
שגמר לארוז את הציוד ביקש את הצ'ק, והתזמורת עמדה כמעט 
לגמור לארוז, והיה לי חשד שגם הם יבואו לבקש את הצ'ק. ולי 

סוי, כי ידעתי שהיום לא היו צ'קים, וגם אם היו הם היו חסרי כי
אני לא צריך להוציא פרוטה וכל הכסף שהייתי זקוק לו במזומן 
היה תקוע אצל המחותן. צלצלתי אל המחותן כדי לגלות שהוא 
לא זמין. לא הוא ולא אשתו. לא אספר לכם באיזו עוגמת נפש 
הסתיימה החתונה שלנו. רק שמחנו שהחתן והכלה לא נוכחים, 

לנו המחותן, וקצת שמחנו גם  שלא יראו את מה שבישל
שהמחותן לא נמצא, כי בסערת הרוחות שהיתה לנו אפשר 
שהיינו אומרים דברים שעדיף שלא יצאו מפינו בכלל. הסתבר 
שהוא בישל לנו תרגיל. הוא הבטיח לכולם שאנחנו נשלם. הוא 
ידע מראש שהוא מגיע בלי כסף, הוא תכנן את הימלטותו 

יר לנו להסמיק ולרצות להיקבר מהאולם בתואנה נהדרת, והשא
באדמה. הבטחנו לכלל הספקים שלנו שנסדר הכל מחר. באחת 
וחצי בלילה, בלי צ'קים ובלי כרטיס אשראי, מה הם יכלו 
לעשות לי? לכלוא אותי באולם? כבר אז חשבנו שמדובר 

 בתרגיל, אבל עוד קיווינו שאנחנו טועים, אולם למחרת בעת
 



חותן שאין לו כסף. נכון, הוא רצה ברור טלפוני נוקב, אמר הממ
קיווה, חלם, הוא הסתבך וזה מה שיש. אם אנחנו לא רוצים 
שלא נשלם, שבעל האולם יתבע אותו (כלומר אותנו), אולי עד 
אז הוא כבר יסתדר. ומה עם הכסף של הדירה? הוא מצטער, 
אין לו, שנעשה מה שאנחנו רוצים. מה שרצינו זה ל'החטיף' לו 

היה לנו שהעניין תוכנן יפה עוד מהרגע בו  סטירה. נראה
חתמנו על שטר האירוסין. הוא שילם כמה כספים קטנים, כמו 
לשכירות והדמי קדימה לדירה ברוחב לב ובכך קנה את 
אמוננו, אנחנו התמימים... את שאר ההוצאות והתשלומים 
אנחנו שילמנו ואנחנו חתמנו והוא לא התכונן לשלם אגורה. 

ה שתכננתי, לא היתה צריכה לי בעיית מזומנים לכאורה, לפי מ
כי המשכנתא שהוצאתי על הדירה היתה אמורה לכסות את כל 
הוצאותי על חתונה זו, וחלק נכבד מהוצאותי על החתונה של 
הילד הבא. עתה, כל הכספים היו קבורים בחשבון בעלי הדירה 
כתשלום על הדירה, ועוד נשאר חוב קטן שבשלו בעל הדירה 

ה מוכן לתת את המפתחות. ועדיין היה צריך לשלם לכל לא הי
שירותיהם בכסף שאני חשבתי שמוכן מראש, אבל  הספקים על

לא יהיה כי המחותן לא שילם אגורה ולכן הסכום שהוא 
התחייב לתת לי במזומן לא הגיע. בקיצור, במקום שיהיה לי 

נהייתי בעלת חוב. נכון, גם  –עודף לחתן את הילד השני 
ן, אבל הוא נהיה בעל חוב לי ולו זה לא הציק. אני המחות

נהייתי בעלת חוב לספקים שונים וגם 'הלך' לי כל הסכום 
שחלמתי לחתן בעזרתו את הילד השני. לי זה הציק מאוד... 
היינו על סף מריבה שיכלה לפרק את חייו של הזוג הצעיר. 
 מיהרתי לאסוף הלוואות ודבר ראשון לשלם הכל. את ענייני עם
המחותן, חשבתי, אפתור אחר כך. לא פתרנו עד היום. אנחנו 
כמובן גם לא ממש מדברים, הוא סיבך אותנו בחוב של עשרות 
אלפי דולרים כשלא עמד בהתחייבויותיו. אנחנו הפכנו לבעלי 
חוב עצום שהדיר שינה מעינינו. הסתבר שמדובר בדרך 

רה מתוכננת. אם חשבתי שזה קרה אצלנו כי באמת עסקית עב
עליו תקופה לא טובה וזה זמני, הרי טלפון מהמחותן הבא של 
המחותן שלנו הבהיר שמדובר בשיטה. בדיוק כמו אצלנו הוא 
עשה גם אצלם וגרם להם לשלם עבור הדירה ושאר העניינים, 
כי "עוד רגע הוא אמור לשחרר כספים שמגיעים לו מעסקה 

יתה גדולה". העסקה כמובן לא יצאה אל הפועל וגם לא ה
אמורה להיות מעולם. זה היה שקר שהם גילו רק אחרי שבעל 
הדירה של בנם רדף אחריהם לשלם, והם גילו שאין להם 
פרטנר לשום תשלום... המחותנים הנוספים שלו נפלו באותו 
פח... וגם אלו שאחריהם... ואלו שאחריהם... כיוון שלנו נודע 

א לעשות לא יכולנו ממיל –על כל שידוך רק אחרי החתימה 
כלום בעניין, ועל כן המשכנו בחיינו. כמובן לא הגענו לשמחות 
שלהם כי ברור שמאז אנחנו מחליפים רק מילים הכרחיות 
בפגישות הכרחיות כמו בשמחות של הנכדים. המשכנו לחתן 
בקשיים לא מעטים מבחינה כלכלית את ילדינו, לא היה לנו קל 

קושי, ברוך השם אבל אלוקים סידר את העניינים, ולמרות ה
הילדים שלנו נשואים כולם ומסודרים פחות או יותר. ברוך השם 
זכינו להכיר אחר כך אנשים טובים וישרים ועם כולם הסתדרנו 
עד הפרוטה האחרונה באחווה ורעות. המחותן הראשון שלנו 
סיים לחתן אחרינו. בתו הקטנה נישאה לבחור מיוחד, תלמיד 

א התחייב לשלם עליו הכל. דבר חכם, ה'שפיץ' של הישיבה. הו
שכמובן לא התכוון לעמוד בו. אבל מישהו כבר סיבר את אוזני 
המחותן העתידי שלו בדבר מעללי מחותנו, ועד שהוא לא שם 

המחותן לא סגר את השידוך.  –את כל הסכום שהתחייב לו 
והמחותן שלנו מאוד רצה את השידוך. מאוד מאוד. והפעם הוא 

עסק... כשהסכום היה מונח לבטח בבנק על הבין עם מי יש לו 
שם בני הזוג נשברה ברוך השם הצלחת, והזוג הובל לחופה 
שלושה חודשים אחר כך בשמחה רבה. השמחה הסתיימה פחות 
משנה אחר כך, עת הזוג נפרד ושב כל אחד לביתו מסיבות 
שונות. כאן החלה הדרמה הגדולה, הבעל הצעיר סירב לתת גט. 

כלל לעניין של טוב או לא, מותר או אסור, אני אני לא נכנסת ב
כנס לפרטים, הוא דרש ימספרת את הסיפור כמות שהוא, בלי לה

פיצויים גדולים ואבי הכלה סירב לשלם... שנה ועוד שנה ועוד 
שנה... הבת שלו ישבה בבית והחתן ישב בכולל ולמד כאילו לא 

וי הוריו, איכפת לו. כל המגעים לא נשאו פרי, הבעל הצעיר בגיב
לא הסכים לתת גט  –ועוד כמה אנשים שהכירו את המדוברים 

בלי שישלמו לו טבין ותקילין על חייו ההרוסים. עברה עוד שנה 
ועוד שנה, והמחותן הבין שהפעם עומד לפניו איש עסקים לא 
פחות קשוח ממנו עצמו, ואולי לא יותר צדיק ממנו... לא 'ילך' 

על הזמן. בסופו של דבר הוא לו הפעם כמו שהוא רוצה וחבל 
שילם, ועוד איך שילם, יותר ממה שהיה משלם לכל מחותניו 
הקודמים ביושר בזמנם. לא כולל עוגמת נפש, הוצאות טוען 
רבני ועורך דין והרבה שערות לבנות מכל הצדדים (וגם אחרי 

הוצאות חתונה נוספת לאותה בת). לא שמחנו כשזה  –שנה 
ם לא שמחו, כל אחד עבר את עוגמת קרה, גם המחותנים האחרי

הנפש שלו ועוגמת הנפש של המחותן הלא ישר לא כיפרה על 
כך. אבל כל אחד מאיתנו הרגיש שיש כאן יותר ממידה כנגד 

 מידה...!

 

 אחים יקרים!
 

 והיות וכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הן מידה כנגד מידה, אם -כן, הדברים ברורים, ומחייבים הפקת לקחים 
יזכה ויראה כי מן השמיים משכינים  -כן זו הדרך הבטוחה ביותר להשגת כל דבר. הפועל להשביע רצון בן זוג 

ייווכח בעובדה שמן השמיים מכפילים את פרנסתו. המלמד את חברו  - שלום במעונו. המשתדל בפרנסת חברו
הבטוחה: במקום מאמצים מתסכלים יחוש כיצד לבו שלו נפתח ומוחו נובע חכמה. כדאי לנסות את הדרך  –תורה 

וכל הטובות יגיעו אלינו בקלות יתירה, בשפע ברכת שמיים וברווחה,  -להשגת דברים, נשתדל להטיב עם זולתנו 
 אמן.

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -יים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמ
 
 

 הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל., שרה בת מזל  לרפואת:
 זולה,  אסתרינה בת הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר, 

 טוהר חיה בת איילה, ענבל בת סימי, חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.
 , בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר. אופיר בן אביבה

שלמה (שלומי) בן יעל. ויטו בן חנה. עליזה בת מיסה, אילנה בת נעמי.

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ם,  שושנה שמעה בת סעדה.ציון בן אברה 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
תמר בת סעדה,עדי בן חנה, חיים בן מיסה,אליס בת חנה ג'נט בת לונה,

 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. מסעודה בת פרחה.
ל ל

 

 שתחי'ענבל בת סימי העלון מוקדש לרפואת 
יהי רצון שנזכה לראות בישועת ה' יתברך במהרה וזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה לכל 

 הישועות
 "אין עוד מלבדו" 



             
    

    ויקראפרשת •  73ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
 (א, א)  

 –הנה אצל בלעם כתוב "ויבוא אלקים אל בלעם" (במדבר כב, כ) 
הקב"ה הלך אליו, ואילו למשה רבנו רואים שהקב"ה קרא לו, שיבוא 

  הוא אליו.
  הרשע היה מכובד יותר ממשה רבנו?!היתכן?! וכי בלעם 

כשהמלך רוצה לדבר עם מישהו הוא ובאר ה"לקוטים מפרדס": 
קורא לו לדבר אתו. אבל אם הלה לא התרחץ כבר חדשים, הריח הרע 
נודף למרחוק וכינים נופלות לו מבגדיו. מה עושה המלך? אומר לו: 

  "אל תכנס אל הארמון, אני אבוא אליך".
ביכול, אמר הקב"ה: "אינני חפץ שתבוא אלי לכן, לבלעם הרשע, כ

מחמת רשעותך הרבה שאיננה נסבלת", אלא "ויבא אלקים אל 
בלעם". אבל ממשה רבנו, אהובו של מקום, ביקש הקב"ה שיבוא אל 

  (ומתוק האור)  "ויקרא אל משה". –ביתו 

  

 (א, ב)  
–

 

פעם, כשהגיע רבינו החפץ חיים בברכת המזון ל"ונא אל תצריכנו ה' 
אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם... שלא נבוש ולא נכלם לעולם 
ועד", נאנח אנחה גדולה. לאחר שסיים את ברכת המזון שאלו בנו, 

  נאנח בהגיעו לפסוק זה. רבי אריה ליב, על מה ולמה
השיב הח"ח: לכאורה, סיום הברכה אינו מובן, שהרי אם ח"ו נזקק 
האדם למנת בשר ודם כי אז הבושה היא כאן בעולם הזה ולא בעולם 
  הבא, ומדוע איפוא אומר הכתוב "שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד".

אלא לעיתים מקבל האדם מתנת בשר ודם בזכות היותו נחשב בעיני 
בריות כתלמיד חכם וירא אלוקים וחפצים הבריות להנאותו ה

מנכסיהם ומממונם. אך לעתיד לבוא, בעולם שכולו אמת, כאשר 
יתברר שלאמיתו של דבר אינו ת"ח ויר"ש, כי אז ייתבע על כך 
שקיבל מתנת בשר ודם שלא כדין, וקרוב הדבר לגזל, ואז גדולה 

  רבי אליהו לאפיין, שביבי לב)(טללי אורות בשם   תהיה הבושה והכלימה....

 
 'מגן אברהם סי)

  קל"א ס"ק י"א).

ולכאורה, הלא סעודת הברית היא חלק ממצות המילה, וכיון שמצות 
מילה נוהגת רק ביום, אם כן מהיכי תיתי לעשותה בלילה, אשר נחשב 

  ר היום.כבר כיום המחרת, שהרי הלילה הולך אח
ברם, מובא בספרי הקדמונים שענין ברית המילה הוא בבחינת 

  וכן מצינו בזוהר (פ' נח) על הפסוק שנאמר באליהו "וירפא
  קדישא". "דא אות  – (מ"א יח, ל) ה' ההרוס את 

והנה, שנינו (חולין פ"ג.) שאף על פי שבכל התורה היום הולך אחר 
  בקדשים הלילה הולך אחר היום שלפניו. הלילה שלפניו, מכל מקום

נמצא איפוא, שאף הלילה שלאחר הברית הולך אחר יום הברית 
עצמו, שהרי הברית היא כנגד קרבן, ונמצא שהסעודה שעורכים 

  (שם בשם תוספת ברכה) בלילה הריהי בתוך זמן המצוה.

 
 
הוא רק למחותו לגמרי, או גם  יל"ע במצות מחיית עמלק האם הדין

  לחבול בו זו מצוה?
) כתב שהג"ר ישראל משה סלמון זצ"ל 216ובספר שר התורה (עמ' 

הרב מחרקוב בעל נתיבות קודש שאל שאלה זו מקמיה דמרן שר 
התורה הגאון מטשעבין זצ"ל, וא"ל הרב מטשעבין אני מתפלא עליך 

מיחוי קרביו הלא זה רש"י מפורש בפסחים (ס"ח.) דעל המשנה ד
דקרבן פסח דוחה את השבת, קאמר בגמ' מאי מיחוי קרביו, רב הונא 

ומפרש"י, מנקבן בסכין, שיצא הרעי שאם יניחנו  אמר מנקבן בסכין,
כמו בתוכן יסריחו וכו', ומיחוי, לשון 

 .עכ"ל. ומשמע ברש"י דלשון 'תמחה' משמעו חבלה, ע"כ ,
נפלאה כדרכו של הרב מטשעבין. ויל"ע בזה דהרי  והראיה היא

פשוט שתמחה את זכר עמלק פירושו לכלות אותו עד מוות ולא סגי 
ובחינוך (מצוה תרד), (מלכים פ"ו ה"ד) בחבלה, וכדמשמע ברמב"ם 

  סי' פ"ב.(נרות שלמה) וכן העיר בספר פנינים ואגרות משמר הלוי ח"ח 
על  כמו שמובא בספר דףונראה לומר דכונת הרב מטשעבין היתה 

הדף בפסחים (סח.) בשמו, דשם מובא שהוא נשאל כך האם הורגים 
את עמלק מיד, או שצריך להורגו מתוך חבלות ויסורים, וע"ז הוא 

דמבואר שם דצורת הריגת עמלק היא  הביא את הרש"י בפסחים
שצריך לחבול ולחבול בו עד שהורגים אותו, ומשא"כ בישראל דיש 

מיתה יפה'. וכן שמענו מהגר"ח קניבסקי שביאר הלכה 'ברור לו 
בדעת רש"י בפסחים דכונתו שצריך לחבול ולחבול בעמלק עד 

  שהורגים אותו.
ומרן הגר"ח קניבסקי השיב (בשבת זכור ערב פורים תשע"א) על 
השאלה האם יש מצוה רק לחבול בעמלק בלי להורגו: "מקיימים 

  האר עינינו')(קובץ 'וחצי שיעור של המצוה", עכ"ד.     

 
שאלו את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האם מי שזוכה לקיים מחיית 

והראה לדבריו בספרו 'טעמא  עמלק מברך על מצות מחיית עמלק, 
דקרא' סוף אסתר, שכתב שיתכן שבשעה שתלה מדרכי את המן בירך 

איבוד מחית עמלק, וכן בירך שהחיינו, וכן בירך גם על  על מצות 
 –והוסיף עוד  עבודה זרה כי היה חקוק על ליבו של המן עבודה זרה. 

   שיתכן שבירך גם שעשה לי נס במקומם הזה.

 
כתוב "תמחה...מתחת השמים" ואילו בפ'  בפ' כי תצאוצ"ב מדוע 

היקום מעל פני  המבול כתיב "ויאמר ה' אמחה את האדם... כל 
ן בפ' נח "וימח כל היקום אשר על פני האדמה... וימחו האדמה" וכ
ם בה', חמתחת השמים, ותירץ כי עמלק בא להל ואין כתיב מן הארץ" , 

השמים"  ולזה כתיב בפ' בשלח "מחה אמחה את זכר עמלק מתחת 
שנחתם אבל בדור המבול  .. מתחת השמים".וכן בפ' כי תצא "תמחה.

   [בשם הרה"ג מרדכי בוגרד, מח"ס תכלת מרדכי] .פני הארץ, עכתו"ד עונשם על הגזל לכן כתיב על 

  

                   (רמז: פסקי תשובה סי' קלז)איך יתכן שמחוייב אדם לקרוא את המגילה בשבת?          
   אם שלחו לו דבר מאכל שיאכלנו בשבת לא יאכלנו בחול. תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 שבועסיפור ה    
  אמונת חכמיםם

(בדיקות רישו   EEGשועה בנוירולוגיה ומתמחה בבדיקותשמש עובדת בהדסה עי כר ובמעייני היאשה תושבת בית 
הפעילות החשמלית במוח). לאחרונה הוצע לה קידו במעייני הישועה, חו ממה שקשה לה האוירה בעי כר וה התלבטו 

. הבעל הל להתייע ע רבי חיי קניבסקי שליט "א מה לעשות, ולהפתעתו רבי חיי אומר לו א לעזוב את הדסה עי כר
  שתעבור למעייני הישועה ותעבור דירה לבני ברק!! 

.   הוא מגיע הביתה ומודיע: עוברי דירה לבני ברק. כ רבי חיי ואמר וכ אנו עושי
, שכני ומה לא?! אי עוזבי ביו אחד ו , קהילה, מוסדות חינו , מה, שני רבות גרי במקו ?כול בהל   עוברי

. : כ רבי חיי אמר וכ אנו עושי   ההורי מוחלטי
. נכנס שוב לרבי חיי ושאל מה לעשות?  . מחפשי ולא מוצאי משהו מתאי , לא הול טוב, מנסי למצוא דירה, כלו

: תמכור ותקנה, תמכור ותקנה.    למכור ולקנות? לשכור ולהשכיר? רבי חיי עונה בהחלטיות פעמיי
. עוד באותו יו , (  הוא מצא דירה טובה בשביל וג קונה שקנה את דירת   מפי הרב חיי סלומו בית שמש)הובא בחוברת של הרב שלמה לוינשטיי

  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א  עניני פרשת זכורבשו"ת 
  , האם צריך לחזור על כל הפסוק?שאלה: בהא שצריך שהקורא יקרא שניהם גם זכר בצירי וגם זכר בסגול, בכדי לצאת שתי השיטות

  תשובה: אאמו"ר זללה"ה הקיל שמספיק לחזור רק על ד' תיבות תמחה את זכר עמלק.
  שאלה: נשים שבאו למנין לשמוע פרשת זכור האם צריכות להישאר לשמוע גם את ההפטרה?

  (ארח דוד)תשובה: יש ענין. 

  מלק, או סגי בשמיעת התיבות בלבד?כוונת פירוש המלות במ"ע דזכירת עלהבין שאלה: האם צריך 
  (הליכות ישראל)תשובה: סגי. 

  שאלה: האם צריך לשמוע כל תיבה בפ' זכור או כל ששמע עיקר הענין יצא יד"ח?
  (שם)תשובה: לכתחלה צריך לשמוע כל תיבה אבל אינו מעכב, וה"ה במגילה אם הענין מובן. 

  ו לא?שאלה: אם לא שמע תיבה אחת בפ' זכור אם יצא יד"ח א
  (שם)תשובה: אם מובן הענין יתכן שיצא.  

שאלה: יש שכתבו לומר עם הבעל קורא בפיו בלחש פרשת זכור לחשוש לשיטת הסוברים שאין שומע כעונה במחית עמלק, (שו"ת מנחת 
  את ה"בעל קורא"?אלעזר ח"ב סי' א' עיי"ש), ויש חולקין, (שו"ת משיב דבר להנצי"ב חלק או"ח סי' מ"ז), האם למעשה יוצאים בקרי

  (קובץ תורת המועדים)  תשובה: יוצאים מהש"ץ שקורא מהס"ת.
  שאלה: הגיע לביהכ"נ לאחר הברכות (על התורה) שמברך העולה לפ' זכור, האם זה מעכב ויצטרך לשמוע שוב?

  (דולה ומשקה)תשובה: אינו צריך. 
  שני ולהוציא מי שלא יצא? שאלה: מי שכבר עלה לתורה לזכור במנין ראשון אם יכול לעלות במנין

  (שאלת רב)תשובה: יכול.  
  מיוחד בשבילם לשמיעת פרשת זכור? קריאת זכור, האם צריך לארגן מנין שאלה: במקרה שיש נשים שלא שמעו

  (פסקי שמועות)  . תשובה: מעיקר הדין אין חיוב, אבל אם רוצה אפשר
  זכור, האם קוראים בברכת התורה כשיש רוב מנין שכבר יצאו יד"ח? שאלה: אם יש מנין שעושים בכדי להוציא חולה וכו' בקריאת

  (אגרת הפורים)תשובה: לכאורה צריך רוב מנין.  
  שאלה: ס"ת שנכתב כהאר"י ז"ל עם צדי הפוכה, האם אפשר לקרוא בו לכתחילה בפרשת זכור?

  (פסקי שמועות)תשובה: אם הצדי הפוכה יש בעיה בפרשת זכור.  
תורה, האחד מהודר יותר, אם לקריאת פרשת זכור יש ליקח המהודר לפי שהיא מה"ת, או יקחנה לקריאת התורה הקודמת שאלה: יש ב' ספרי 

  לפניך, כעין אין מעבירין על המצוות?
 תשובה: נהוג ליקח המהודר יותר לפ' זכור כי הוא מה"ת, והלא גם השני הוא ס"ת כשר, אלא שאת המהודר יותר מייחדין לדאורייתא. אצל

  החזו"א היה ס"ת אחד, ולפ' זכור הביאו ס"ת נוסף.
   שיקרא אחרי הברכות של העולה לתורה או לפני שמברך? האם עדיף     - יש אברך ספרדי שרוצה לקרוא פרשת זכור בנוסח שלו   אשכנזי במנייןשאלה: 

   תשובה: אחר.
  

  
  אוזני המן מכל סוג.   30מרדכי האופה מכין שני סוגים של אוזני המן: במילוי שוקולד ובמילוי פרג.  בכל יום הוא אופה 

  קל.  אוזני המן מפרג בש 3אריזות של  אוזני המן משוקולד בשקל.  2ביום ראשון הוא הכריז על מבצע: אריזות של 
  אוזני המן מכל סוג, והפעם הוא מכר כך:      30ביום שני, מרדכי שוב הכין  מרדכי מכר את כל הכמות של אוזני המן שהכין ביום ראשון. 

    גם ביום השני מכר את כל הכמות.  שקלים. 2 - אוזני המן (משני הסוגים) ב 5אריזות של             
   הסכום? הסבירו. האם בשני הימים הרוויח מרדכי אותו 

  ורק לתושבי פ"ת שתי החידות!מותנית בתשובות על הגרלה : כניסה לתזכורת                  נ"יאבי גרוס  : שם הזוכה  .בנים) 9- ו 8(אפשרי גם  7  תשובה משבוע שעבר:             

   

   למשפחת וייזר לנשואי הבן          ב שמואל כץ ומשפ' לאירוסי הבת  להר         להרב עמיהוד סלומון ומשפ' להולדת הבן   - מרכז העיר    
           הנינה -קצינלבוגן להולדת הבת  -חות מישקובסקי משפ  עמישב:    משפחת בן חור להולדת הבת     להרב אהרן לבל ומשפ' לנישואי הבן
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
, התורה צפונות עניין ומפורסם ידוע היום: כך גרינוולד מרדכי יעקב רבי סיפר
 אבי'' שהיה ל''זצ וייסמנדל דוד מיכאל רבי את לשמש זכיתי אני, והנה

 אצלו הייתי. גדול עילוי של מוח, במוחו היה הכל, מחשב לו היה לא''. הקודים
? במגילה יש אותיות כמה ספרת כבר: אותי שאל והוא, לפורים סמוך פעם

 ומה: ושאלתי! אותיות 12196 יש, יודע אני: אמר והוא. יודע אינני: לו אמרתי
' א מהאות תמנה. ''הבאתי''. חומש לי תביא?''הזה המספר עם לעשות אפשר

 מאות'. ס לאות תגיע –] 12196[ שבמגילה האותיות כמניין בתורה הראשונה
 ותימנה תשוב ומשם'. ת לאות תגיע – המגילה אותיות כמניין שוב תימנה זו

! נפלא פשוט דבר זהו. אסתר השם שזהו', ר לאות ותגיע המגילה אותיות כמנין
 השיב?... נפש עגמת לו תהיה הרי, מרדכי יעשה ומה: צחוק בבת לו אמרתי
: ושאלתיו חזרתי, מכן לאחר שנה. הבאה בשנה תבוא אבל, יודע אינני: הרב
 מן מרדכי: ל''חז אמרו הרי, למרדכי גם רמז מצאתי: לי אמר? מרדכי עם מה

 ֵמיָרא ומתרגמים'' דרור מר ראש בשמים לך קח ואתה'' דכתיב? מנין התורה
 כמניין'' דרור מר'' של' מ מהאות תמנה ועכשיו.מרדכי אותיות דהיינו'', ַדְכָיא

 – שוב תמנה'. ד לאות תגיע – שוב תמנה'. ר לאות תגיע – המגילה אותיות
!!! פלאים פלאי! מרדכי השם שזהו', י לאות ותגיע תמנה ושוב', כ לאות תגיע

 חכמה מאד אישה בביתנו התארחה רבות שנים לפני: גרינוולד הרב ממשיך
 להם והיה, הרבנים כל עם התווכחה שם, ליהדות בסמינר שהתה. ומכובדת

 קצת ביקשה היא, הסעודה לאחר. אצלנו להתארח אותה שלחו... איתה קשה
 מן בתורה מאמינה שאינה ואמרה, לה שהיו השאלות כל את שאלה. לדבר

 הנפלאים הדברים במוחי עלו לפתע. להשיג אפשר שאי דבר ושזה, השמים
 מרדכי'' רמזי ואת, הפורים עניין את לה סיפרתי. ווייסמנדל מהרב ששמעתי
. לחדרה והלכה מהשולחן קמה כך ואחר, לדברים הקשיבה היא. בתורה'' ואסתר
, המחשב על שישבה אמרה היא. ועייפה עיניים טרוטת אותה ראינו בבוקר
 בידה שעלה עד שעות כמה לה לקח. עבודתה תחום היה זה, העניין על ועבדה
 בלתי זה-? הגיע מסקנא ולאיזו. יקרה שכזה שדבר הסיכוי אחוזי מהם לברר

. בחתונה הייתי, כן אחרי רבות שנים!!! סטטיסטית-הסתברותית מבחינה אפשרי
. מכירך אינני, סליחה: אמרתי. בשמי קוראת אשה שמעתי, מהחופה כשירדתי

, ראש בכיסוי הולכת אני' ה ברוך רואה אתה... ומרדכי אסתר אני: לי אמרה
 )נא והערב!(לישיבה שהולכים ילדים לנו ויש, בכולל שלומד בעל לי יש
 

 שעיקר אנשים ישנם, פרנסתם בשביל מחשב הביתה שמכניסים אנשים ישנם
 במקום פרנסה צריך מדוע אבל, פרנסה שוו נכון. באינטרנט היא שלהם העבודה

?  בזה מתעסקים כאשר העינים את לשמור אפשר וכי?  הפריצות כל את שיש
 שחיו ילדים עם אברכים על עובדות ישנם!  שם שקורה מה ואיום נורא הרי! 

 קשר יצרו הם האינטרנט דרך. ביתם נהרס האינטרנט ידי ועל ובטהרה בקדושה
. בעולם שיש והתועבות הלכלוך לכל הגיעו הם כך, רצו שהם מי כל עם חי

 שיש כשר משחק עם רק מתחיל הרע היצר".  יקרה לא וה לי" נחשוב שלא
" . בכך מה של דבר סתם הוא והמשחק, בעיה אין במחשב הרי; " במחשב
 שהילדים לנו ערב מי!  בעולם שיש הלכלוך לכל קיבול כלי שזהו לדעת צריכים
 את יודע הרע היצר?  אסורים דברים לצורך הזה במכשיר ישתמשו לא שלנו

 בשפה דברו לא, הקודש טהרת על הכל היה קודמים בדורות פעם. העבודה
 בגיל בנו את לקח האבא, מסביב שיש הקלקולים כל את הכירו לא, הגוים של

 לנו פותח הרע היצר. לחיידר ובטהרה בקדושה בטלית עטוף אותו והכניס שלש
 הסוף אבל, במחשב שיש כשר הכי בסרט תסתכל רק, העולם אל קטז חלון רק
 )ל"זצ פינקוס שמשון' ר צ"הגה( . אבדון הוא זה קטן פתח של

 
 ארור בין יבחין לא של הדין לקיים הפורים לימי כבר המתכוננים שיש חוששני

, לתורה המנוגדות בהנהגות הלכה אותה לקיים בוודאי. מרדכי לברוך המן
 להמן נהפך בליצנות שעוסק מי ל"רח. הראוי מן זה אין' וכדו ליצנות בעשיית
, לתורה הסותר דבר שום לעשות הפורים בימי היתר שום אין כי, ממש הרשע
 לעלות האדם את מדריכה התורה .ב"וכיו ובתפילה בברכות לזלזל אסור

 חבריו בכבוד זלזול וביותר לרפיון שתגרום הלכה שתהא יתכן ולא ולהתעלות
 בפורים אף נמצא חברו פני הלבנת איסור. ממש עברה והיא ראוי זה שאין ודאי
 שום ללא וכדין כדת הפורים בימי לשמוח אדם חייב. כלל לזה היתר שום ואין
  יחזקאל) אור, ל"הגה"צ ריחזקאל לוינשטיין זצ ז'פוניב ישיבת  משגיח(. כלל ורפיון חטא

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְקָרא ה ֶאל ַויִּ  להתבונן למשה ריוח ליתן משמשות סקותהפ היו ״ומה: ֹמׁשֶ

 יכול הקב״ה היה בודאי). רש״י( לענין״ ענין ובין לפרשה פרשה בין
 שהכתוב אלא, הפסקה בלי אפילו שיתבונן משה על מחכמתו להאציל

 ומהיר קל ויאמר וחריפתו שכלו על אדם יסמוך שלא ארץ דרך ללמדנו בא
 בדרך לו צפויות ושגיאות תקלות הרבה כי, קל בענין דברים לתפוס אני
 בין הפסקה לעשות ממשה וילמוד," שבשתא חורפיה אגב, "פזיזות של
 )התורה על ט׳׳ז(                                      .        לענין ענין

 
 יקבלום״ אם והשיבני דברי להם ואמור ״צא: ֵלאֹמר מֹוֵעד ֵמֹאֶהל

 ויש? ישראל הסכמת יביא שמשה בקרבנות רק הקב״ה ביקש למה).רש״י(
 את עליהם ה''הקב שכפה ״, כפייה ידי על ניתנה  שהתורה כיון לומר
 ברצון שלא ״לרצונו״ נאמר קרבנות אצל והנה.) פח שבת" (כגיגית ההר
 מקבלים אם ישראל את לשאול משה את ד׳ צוה לכן, בעזרה חולין הווי
 מקיימים אם אף איסור אין המצוות ביתר אבל, ברצון הקרבנות דבר את

 )שפר אמרי(דבריו את מקבלים אם ה"הקב הקפיד לא לכן באונס
 

ר ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ י ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָּ  ִיׂשְ ם ַיְקִריב ּכִ  כולכם ולא םכמ:   ִמּכֶ
. וגוי יהודי.) ה חולין(באומות ולא חלקתי בכם מכם המומר את להוציא
 מקבלים ואין הגוי מן אותו מקבלים  קרבן שהביאו. ע״ז עובדי שניהם

 במוחו רעיון וניצץ אלילים בעבודת ונתחנך שנולד שהגוי מפני! מהיהודי
 קרבן ושולח. האדונים ואדוני האלוקים אלוקי הוא לבירה״ ״מנהיג שיש
, לקוות ואפשר.״מתקדם״ הוא הרי בירושלים׳ אשר האלוקים לבית

 מקבלים ולכן הטהורה׳ האמונה אל וישוב אליליו את יעזוב הימים שברבות
 שנולד, ישראל אבל! השכינה כנפי תחת ולהביאו לקרבו כדי, קרבנו
 בעבודתהאלילים את משתף והתחיל הטהורה האמונה ברכי על ונתחנך
 ע״י נשקיט, קרבן ממנו נקבל ואם, הדרך מן סר הוא הרי, חיים אלוקים

 גם הלא, בלבו ויאמר, יחיד בקל האמונה אל וגעגועיו לבו המיית את זה
, מע״ז שיפרוש עד ממנו נקבל לא אם אדרבה.עובד אני השמים אלוקי את
 האמונה בין לבחור ועליו אמת אלוקי עם האלילים את לשתף אין כי. יבין

  .וירחמהו ה׳ אל ישוב אולי ואז וריק בהבל האמונה ובין הטהורה
 )לתורה אוזניים(
 

יחַ  ַהּכֵֹהן ִאם ׁשִ ַמת ֶיֱחָטא ַהּמָ אתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב ָהָעם ְלַאׁשְ ר ַחּטָ  ולא: ָחָטא ֲאׁשֶ
 מתיר חבוש אין, חז״ל אמרו כי נשיא קרבן אצל כמו עליו וכפר נאמר
 הוי לא לכהן אשר, אחרים החוטאים בכל ולכך, האסורים מבית עצמו
, החוטא הוא, עצמו המשיח שהכהן כאן אבל. לכפר הכהן יכול בחטא חלק
, בעדו וכפר ביום הכיפורים שנאמר ומה. לכפר יכול אין עצמו על כן אם

 יכול לא, השנה ימות בשאר אבל, מכפר יום של דעצומו משום היינו
 קרבן יביא הוא היינו, והקריב רק נאמר לכן עצמו על לכפר הכהן באמת

 ).שפר אמרי.(עליו יכפר והקב״ה
 

י ְוֶנֶפשׁ  ְמָעה ֶתֱחָטא ּכִ   כי ונפש'וגו ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ
-אלה״ קול ״ושמעה - ושליחותה יעודה את תמלא לא הנפש אם-תחטא״
 שהורידוה לפני, בשמים השביעוה אשר השבועה את ששמעה למרות
 של משימתו והרי - עד״ ״והוא, רשע תהי ואל צדיק תהא: הזה לעולם
 ״או-עדי״ ״אתם: ככתוב, שמים למלכות עד להיות היא מישראל אדם
: ככתוב, זאת הוא ויודע סיני הר במעמד ראה הוא הרי-ידע״ או ראה

 יגיד״ לא ״אם - מלבדו״ עוד אין האלוקים הוא ה׳ כי לדעת הראית ״אתה
 ״ונשא אזי, והליכותיו מעשיו ידי על בעולם עדותו את יפרסם לא אם -

 )יוסף לבוש. (הזה העוון לגבי באחריות לשאת יתחייב - עוונו״
 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                          

        

 זכור-ויקרא  דבס"
 521גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )י״ג ה׳ איוב, רש״י( כלותיס הוא במהירות העשויה עצה כל                                                               

                               )לגולגולת אומר( קנאתם את מליבם יקח אחרים בכבדו כי,  המכבד זה מכובד איזהו
 למטה מה מביט והעניו ומתעצב ומקנא ממנו למעלה מה מביט המתגאה. הגאוה תולדת והעצב, , הענוה תולדתהשמחה 

 )לגולגולת אומר, (ושמח מתנחם והוא ממנו
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מייל בתגובות הערות והארות 
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, שנה עשרה כשתיים לפני באמריקה הייתיסיפר הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל:
כמו ממש. שלג גובה מטר חצי הקרקע על נערך, כבד שלג שם ירד. יותר אולי
לצאת איך דרך היתה לא. מהבית יצאתי לא שלם שבוע, לכם אומר שאני
. יצאתי שבוע אחרי. שלם שבוע כך, בשלג הברכיים עד ללכת יכול מי, לרחוב
. ראביי כמו הנראה אדם. ראביי – אדם בן מרחוק ראיתי, ללכת התחלתי כאשר
יודעים אתם, בצילינדר, ראביי כמו חבוש היה הוא, ראביי כמו חבוש היה הוא
חשבתי.ככה, נמוך קצת אדם. האף על משקפיים לו היה, כן?, צילינדר זה מה

. יודע מי, שלו הכנסת בבית לדרוש אצטרך עוד ואולי, לאמריקה באתי" לעצמי
בנוסח שלום לו הקדמתי אז. אורטודוכסי כנסת בבית רב שהוא להיות יכול כי

 לא הוא", ביי גוד, ראביי ביי גוד: "ממרחק כבר לו אמרתי, האמריקאי
, אותי מכיר לא אתה, אותך מכיר לא אני? זה אדם איזה" לעצמי חשבתי.ענה
אולי, לדעת אפשר מה, טוב?!"לי תענה שלא מדוע, שלום לך אומר אני אבל
נעניתי ושוב פסיעות כמה עוד התקרבתי.כך כל הבחין לא ושמא, גאותן הוא
וכי, כך מתנהג למה, "כעסתי כבר. ענה לא והוא". ראביי ביי גוד: "בראשי לו
הראביי. עונה אינו מדוע הבנתי ואז, יותר התקרבתי?!" אדם בן של הנהגה זו

לא, משלג ראביי, מקרח ראביי: משלג ראביי עשו הם. הילדים ידי מעשה היה
אבל, ראביי הוא האדם כאשר", בדרך קרך אשר" זהו?! הבנתם...לענות יכול
 (להגיד) .לכלום ממנו לצפות אין, אוי אוי, קפוא ראביי, משלג רב
 
 
 

ישראל  במנהג יש גדול ״טעם: החיד״א כתב - מתיקה מיני למשלוח הטעם
אחשוורוש בימי שכן, מתיקה ומיני מגדנות לרעהו איש הפורים בימי לשלוח

ונופת מדבש היא מתוקה הלוא והתורה. מרצון התורה את וקיבלו ישראל שבו
התורה קבלת שם על חלב מאכלי אוכלים השבועות שבחג וכשם. צופים

שמתוקה התורה קבלת שם על מתיקה מיני אוכלים בפורים כן , לחלב שנמשלה
 .מדבש

 
 
 

של  כימים מוגדרים הם שבעולם מפני, מיוחד חיזוק צריכים הפורים ימי כידוע
לפריקת היתר יש כאילו הסבורים שיש הדבר הגיע כך כדי ועד, התמדה חוסר
כמידת נחשב אלו בימים התורה עסק זאת ולעומת, בפורים וליצנות עול

כאילו, בפורים בתורה דבוק להיות שאסור שסבורים כאלו יש ואף, חסידות
התורה קבלת זמן זהו אדרבה שהרי, הוא גמור וטעות. היום מצוות נגד שזה

מובא ועוד, כבר שקיבלו מה קיימו" וקיבלו קיימו) "בשבת( כדאיתא, מאהבה
את לקיים שצריכים ובודאי. פורים כמו הוא הכיפורים שיום ל"ז י"האר בשם
של באופן שיהיה  צריך אבל, פורים וסעודת ושמחה משתה- היום מצוות
 )שמועות אסיפת,(חיזוק

 
 

 לטלטל אסור משם האיסור נטל אפי׳ האסור לדבר בסיס שנעשה כלי שאלה:

?מותר מ״מ בשבת האסור לדבר בסיס נעשה אם אפי׳ יתכן איך, הכלי

כלי שנעשה אעפ״י חברו של על מוקצה דבר הניח אדם אם:  : תשובה:

שלא חברו של דבר אוסר אדם דאין, מותר מ״מ האסור לדבר בסיס חברו של
 .)ש״ט' סי שו״ע( מדעתו

לפניבאמריקההייתי שבדרון זצ"ל:
מטרחציהקרקעעלנערך,כבדשלג
הלא.מהביתיצאתילאשלםבוע

הכאשר", בדרךקרךאשר"זהו?! ם
לכלוממנולצפותאין, אויאוי, פוא

גד״טעם: החיד״אכתב-מתיקהי
מתיקהומינימגדנותלרעהואישם

שםעלמתיקהמיניאוכליםבפורים

השבעולםמפני, מיוחדחיזוקריכים
כאהסבוריםשישהדברהגיעכךכדי

ל

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ה יָתה ֵלךְ  ַעּתָ ם ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהּכִ ל ֶאת ְוַהֲחַרְמּתֶ ר ּכָ  לֹו: ֲאׁשֶ
 וכךהאם אותם יהודים ששיתפו פעולה עם הנאצים דינם כחלק מהעמלק הגרמני?

 חייל הייתי, שואה כניצול אני" : מאפר צומחת תקווה" בספרו רט אהרן מספר
, באוטובוס לביתי חזרתי יום באותו, מגורי עיר, בטבריה העיר קצין במשרד והוצבתי
 החסיר וליבי, לאוטובוס העולים אחד של פניו בתווי הבחנתי התחנות באחת כדרכי
 אחזתנו וטצמרמורת מבט עוד בו העפתי. האחורי בספסל התיישב האיש, פעימה

 החלו הלא־רחוק העבר מן ותמונות, ספק ללא האיש אכן זה כן כן, כסיד והחוורתי
, בחוזקה הלם ליבי, לשכוח מאוד מאוד שרציתי תמונות, עיני לנגד ומרצדות צפות
! ה'מוישל: "בקול וקראתי, אחריו לרדת מיהרתי מהאוטובוס האיש שירד בעת

, צעדי קצב את הגברתי אולם, גדולים בצעדים להתרחק ניסה הלה!". ה'מוישל
 בריא חייל שהייתי אני, ממני לחמוק מנסה אלא, לקריאתי מגיב שאינו כשראתי

 לעצור נאלץ ה'מוישל, כתפו על כבדה יד והנחתי, אחריו בריצה פתחתי, וחסון
: המילים מפי ויצאו אש יקדו עיני, נפגשו שוב ועינינו ראשו את הרים מרצונו ושלא

, ממני תתחמק לא הפעם, במילדורף 5 ואלד־לאגר במחנה' קאפו'ה, ה'מוישל אתה"
 הרב כלפי האכזרית התנהגותו בעת סיפור של תחילתו.למשטרה איתי בא אתה

 נשאר ובכל־זאת, ילדיו ואחד־עשר רעייתו את בשואה שאיבד הרב, מקלויזנבורג
 ככל, מצווה כל לקיים ודקדק נזהר עצמו הרב, ה"בהקב ובביטחונו באמונתו איתן
 כדי חייו את ממש סיכן הוא, כשרות ועל שבת שמירת על הקפיד הוא, יכול שהיה
 אחרים שכנע זאת עם, המחנה לאסירי המוגשים הטריפה ממאכלי לאכול שלא

 אשר אני, שהה בו מקום בכל, ולדוגמא לשם והיה', נפש פיקוח' מטעמי לאכול
 הורגשה הרב נוכחות ואשר, יום־הכיפורים בתפילות ראשונה בפעם ברב הכרתי
 דמותו, יותר עמוקה משמעות קיבלו התפילה ומילות, במקום ששרתה באווירה היטב
, רבהחולשה לצדיק גרם, והרעב הרב של התנהגתו. בליבי אז נחקקה הצדיק של

 במסדרים, בוקר מסדרי לערוך נהוג היה במחנה, ולא־יציבה שפופה הייתה ועמידתו
 כדי, השורות בתוך הרב את להבליע דואגים המחנה מקרב האסירים היו האלה
 חיים כסכנת ידוע שהיה, המחנה מפקדי של עיניהם מול בחולשתו ייראה שלא
 האסירים נקראו אחד בוקר. למוות אחת היתה דינו כזה במצב שיהודי, גדולה

 והוא, הרב את להסתיר הספיקו לא חיפזון מרוב, מראש הודעה בלי, מיד להתייצב
, שורה באותה עמדתי אני, השמות הקראת סדר פי על־, הראשונה בשורה הועמד
, ה'מוישל זה היה', קאפו'ה הגיח לפתע, ממנו אנשים רבעה א או שלושה במרחק
 מיהו ידע הנראה ככל, האסירים כלפי באכזריות הוא אף התנהג, למפקדיו ובדומה
 סטירה לחיו על הנחית, השפופה עמידתו את ראה כאשר, ובכל־זאת, הצדיק

 מכל יותר עלי רושם השאיר הזה המאורע, מפיו קללה סינון אגב, בגסות מצלצלת
 אותו ולפני עומד אני עתה. ה'מוישל אצל לראות רגילים שהיינו אחרת אכזריות
 וגם, מלחמה פשעי שביצעו הנאצים לדין והועמדו נשפטו ימים באותם, ה'מוישל
 בבכי פרץ ה'מוישל, אחיהם כלפי בחייתיות והתנהגו' קאפו' תפקידי שמילאו יהודים

 הייתי צעיר נער: "חייו קורות את לספר והחל אלי התחנן!", עליי רחם, אנא, "מר
 ומשם, לצרפת שהגעתי עד עברתי רבים נדודים. מפולין הורי גורשו כאשר

 נלחמתי בסך־הכול', קאפו' כרחי בעל שנעשתי עד, הריכוז מחנות אל התגלגלתי
 איני,ומצוות תורה לשמור והתחלתי בתשובה חזרתי, כיום, "התנצל", חיי את להציל

 אתמייסרים חרטה רגשי בריאותית בבעיה לטפל כדי רק לכאן ובאתי, בטבריה גר
 ובוודאי המלאה באשמתי בהכרח ולא ידי תחת שיצאו הרעים המעשים על מצפוני
 להאמין האם. בהרהורים שקעתי". חטאי את לתקן מנסה ואני, קשים זמנים אז שהיו

 הדין במידת בו לנהוג או, שנייה הזדמנות לו לתת האם? ה'מוישל של לסיפורו
 לא, לשחררו החלטתי? ועתידו חייו הרס במחיר אף, למשפט ולהעמידו לו הראויה
 וכך הכנסת בבית־ מתפלל הוא אכן אם לבדוק כדי,שהייתו למקום ששאלתיו בטרם
 בכל אפעל, ששיקר יתברר ואם., לחייו אשחררו ואז אמת שלו האליבי אם לבדוק
 ונרגעתי, בבית־הכנסת ה'מוישל את פגשתי למחרת, ולהענישו אותו לתפוס כוחי
 או נכון נהגתי אם הסתפקתי הזמן במרוצת, שנה וחמש שלושים כמעט עברו.מעט

 פעמים וכמה כמה נפגשתי מאז, בישראל החוק רשויות לידי להסגירו צריך שהייתי
, נכנסתי ג"תשמ בשנת.כך על לרבי לספר עוז אזרתי לא אולם, מקלויזנבורג הרב עם

, הרב עם לבד נותרתי הפגישה בסיום, הרב אל, נתניה עיריית מטעם משלחת בתוך
 שרודפים מצפון ויסורי והחלטתי הפגישה סיפור את לספר ההזדמנות את וניצלתי

 גרמו במחנות החיים. "כהוגן נהגתי אם שאלתי, היטב אותו זכר הרב, מאז אותי
 שבאדם' חיה'שה גרמו הקשים התנאים. "הרב השיב", חיות כמו להתנהג לבני־אדם

 שנכון ודאי, בתשובה ששב לאחר, ה'מוישל אצל גם היה כך, רבים בבני־אדם שלטה
 .מקלויזנבורג הרב היה כך", נהגת

צאבל, פוריםוסעודתושמחהתה
)ת

הנטלאפי׳האסורלדברבסיסעשה

האלדברבסיסנעשהאםאפי׳

              

המעונינים לתרום 
להפצת העלון 
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1 גיליון מס. 517שבת קודש  פרשת ויקרא, שבת זכור

ה ְקִריָאה ְקדוֹשָׁ

החיים  את  לעבור  היחידה  העצה  עולם.  בורא  עם  לחיות  לחזור  מוכרחים 
ומה  קורבנות.  על  מדברת  הזאת  הפרשה  עולם.  בורא  עם  לחיות  זה  בשלום 
עיקר כוונת הקורבנות? לעלות מבהמה לאדם. "ועל כן, כשאדם חוטא ונמשך 
אחר תאוות הגוף, על כן צריך להביא קורבן בהמה שעל ידי זה חוזר ומכניע 
בחינת בהמה, בחינת גוף, ומעלה הנפש לבחינת אדם. כי על ידי הקורבן עולה 

מבהמה לאדם" (ליקו"ה חדש ג,ד).

אין לנו היום קורבנות. מה יש לנו כן? רצונות. הרצונות מעלים אותנו. אנחנו 
להרגיש  רוצים  הסתרות.  רוצים  לא  אותך.  להרגיש  רוצים  אבא.  אותך  רוצים 
את התפילה, רוצים להרגיש את השני, רוצים עין טובה, רוצים לב טוב, רוצים 

שתהיה שמחה בלבבות, רוצים להיות קרובים אליך ממש.

מלחמה  מלחמה.  בתוך  הוא  חי  שאדם  זמן  כל  מלחמה.  זה  שלנו  החיים 
תהיה  עכשיו  זהו,  בתשובה,  חזרתי  הנה,  חושב,  אדם  ונורא.  איום  הרע  ביצר 
לו  יש  ואז  מחדש,  לו  לבוא  מתחיל  הכל  אח"כ  אבל  הרע,  מהיצר  מנוחה  לי 
שנה!  ועשרים  למאה  היא  שהמלחמה  ידע  לא  הוא  כי  למה?  זה  וכל  משבר, 
לכל החיים! אדם, מרוב התאוות הבוערות בו הוא נשבר לגמרי! כמה אני יכול 
להתמודד? והשי"ת עונה לו? תיאבק! תתגבר! תמשיך להילחם! אל תתייאש! 
אל תשלים עם המצב השפל שלך! כל תנועה קטנה פה למטה בונה עולמות 

שלמים למעלה! אתה חייב למצוא את הדרך להתחבר אלי מחדש.

למשה  קורא  שה'  כשם  המשכן.  מן  שיוצאת  הקדושה  הקריאה  היא  זאת 
בוא תיכנס, כך הוא קורא לכל אחד ואחד מאתנו בואו תיכנסו, תתקרבו אלי. 
קשה לך? אתה לא מצליח? תרצה! תגיד שוב ושוב, אני רוצה, אני רוצה, אני 
אתה  לרצות  אבל  בפועל,  לקיים  יכול  לא  אתה  עוזבים.  לא  הרצון  את  רוצה. 
יכול. מי שיודע את זה ויתחיל לחיות את זה – שמה שרוצים ממנו זה רצון ואת 

בס"ד

שבת קודש   ט' אדר ב', תשע"ו
פרשת ויקרא שבת זכור

ר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מוֵֹעד..." (א, א) ה ַוְיַדבֵּ ְקָרא ֶאל מֹשֶׁ "ַויִּ

הרצון אסור לעזוב בשום פנים ואופן, הוא יגיע לכל המעלות שבעולם!

אם  זה.  על  מתפלל  שהוא  רוצה?  שהוא  הסימן  מה  משהו,  רוצה  כשאדם 
רוצה.  שאתה  נקרא  לא  זה  רוצה,  שאתה  מה  על   מתפלל  לא  אך  רוצה  אתה 
דברו איתי. תרימו את הראש אלי. למה אתם נשארים עם הדאגות שלכם ועם 
חוסר העצה שלכם ועם חוסר התקוה שלכם ועם הבלבול שלכם. תדברו איתי. 
ואת  העצה  ואת  הנחמה  ואת  התקוה  את  תמצאו  אצלי  רק  כי  אותי.  תבקשו 

הישועה, אצלי תמצאו את השמחה, הכל אצלי.

עם  רק  נלחמים?  ואיך  בחיים.  גדולה  הכי  המלחמה  היא  היצר  מלחמת 
יצר  לו  שיש  יודע  אדם  סכוי.  לנו  אין  ה'  בלי  כי  הלב.  מעומק  תפילה  תפילה. 
חולפות  תאוות  אחרי  נרוץ  מתי  עד  עולם,  של  רבונו  לה'.  לצעוק  צריך  הרע, 
ונוותר על תענוג נצחי? רבונו של עולם, מתי נפסיק לרצות את החיים בשביל 
האור  את  לראות  בשביל  החיים  את  לרצות  נתחיל  מתי  ולשתות?  לאכול 
האלוקי? כדי לגלות את הגבהים האינסופיים האמיתיים של החיים, חייבים 
לעצום עיניים מכל מה שהוא סופי . אתה רוצה עיניים רוחניות שרואות את 

האור של השם? תסגור את העיניים הגשמיות. 

אור  רוצה  הנשמה  ממעל.  אלוק  חלק  זה  הנשמה  ה'.  את  רוצה  הנשמה 
המפתח  זה  ה'  קירבת  המלך.  דוד  אומר  טוב"  לי  ה'  קירבת  "ואני  אלוקי. 
להנות  רוצים  שאנחנו  שלנו  הבעייה  מאושרים.  חיים  טובים,  לחיים  היחידי 
חושבים  אנשים  זה.  או  זה  או  להחליט:  שצריך  מבינים  לא  העולמות.  משני 
מהעולם  חלק  להיות  ועדיין  כיהודים  שלהם  הצביון  על  לשמור  יכולים  שהם 
זה  אחרים".  דברים  קצת  היישוב", "תלמד  מן  אדם  המודרני. "תהיה  הגדול, 
יותר גרוע מהכל, זאת הסכנה הכי גדולה, שאדם בעצם, כלפי חוץ הוא מקיים 
שלו  הלבושים  על  לא  הערה,  שום  לו  להעיר  אפשר  אי  נפלא  והכל  הכל,  את 
הקב"ה  זה  אחר.  במקום  כבר  נמצאת  שלו  הנשמה  אבל  דבר,  שום  על  ולא 

גיליון מס. 517

כמו שהאות אלף ב"ויקרא" הצטמצמה והיא א זעירה, כך השי"ת , אלופו של עולם, מצטמצם אצל כל אחד מישראל וקורא אותו לשוב ע"י שמעורר בו הרהורי 
תשובה (מאור עיניים).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

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

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

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

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

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

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ט' אדר ב', תשע"ו גיליון מס. 2517

"לחזור לחיות עם בורא עולם - רק ע"י בטול הרצון. מה זה ביטול הרצון? 
ומאידך  רצונו,  ולעשות  לה'  וגעגועים  כיסופים  חזקים,  רצונות  עם  ללכת  זה 
שהם  מבינים  לא  שאנחנו  הדברים  כולל  אתנו,  עושה  שה'  מה  כל  את  לקבל 
טובים ואת כל היסורים - ברצון שלם. זה נקרא בטול הרצון. "כשאדם מבטל 
את רצונו מפני רצון ה', ה' יתברך עושה לו רצונו. כשאדם רוצה מה שה' עושה, 
אז ה' עושה מה שהאדם רוצה. כשאדם רוצה את כל מה שעובר עליו, כי כל 
באמת  ושמח  באמת  זה  את  רוצה  הוא  אם  לו,  עושה  ה'  זה  עליו  שעובר  מה 

במה שה' עושה ומקבל הכל באהבה, ה' עושה לו את מה שהוא רוצה." (המברך 
את עמו ישראל בשלום).

עיקר המלחמה היא המלחמה ביצר הרע. אין תענוג יותר גדול מאשר לנצח 
את היצר הרע. כשאדם עומד בנסיון ומתגבר, הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג 
עומד  אדם  לו.  ישווה  לא  גשמי  תענוג  ששום  לנשמה,  ששייך  תענוג  אמיתי, 
בנסיון ושובר את הרצון שלו כדי לעשות רצון ה', הוא נהיה יותר מאושר, נהיה 
קודם.  היה  שהוא  ממה  גדול  יותר  כאדם  עצמו  את  מגלה  הוא  טוב,  יותר  לו 
אבל אם חלילה לא עמד בנסיון, אז הוא מרגיש מושפל וחלש אבל אסור לו 
התחלה  ולהתחיל  ברצונות  להתחזק  צריך  תקווה,  לאבד  לו  אסור  להתייאש, 
חדשה ולדעת שגם זה מאת ה' וגם זה לטובה. אם מאד רוצים,  בסוף זוכים. 
שהוא  שיעור  כל  אחרי  כי  רבינו  של  התלמידים  שאר  מכל  יותר  זכה  נתן  רבי 
אקיים  אני  ששמעתי  דיבור  שכל  הלילה  כל  לה'  וצעק  לשדה  רץ  הוא  שמע 

אותו. לכן הוא זכה. כי הרצון שלו היה יותר חזק מזה של אחרים.

הזמן  כל  הרע  היצר  החיים!  לכל  שנה!  עשרים  למאה  היא  הזו  המלחמה 
להתקרב  צריך  התאוות.  את  חייב  אתה  להתגבר,  מסוגל  לא  אתה  לנו:  אומר 
לחדור  יכול  יותר  צח,  יותר  זך,  יותר  הוא  שלו  שהאור  זה  גדול,  הכי  לצדיק 
מוריד  הוא  לעולם,  תורה  מוריד  שהוא  ממה  יותר  הצדיק  כי  שלנו,  לגשמיות 

אור לעולם.

מורנו הרב: "הגוף זה קופסא, הוא רק קופסא לנשמה, כדי שהיא 
לא תעלה למעלה לפני הזמן שלה. יש אחד שכל היום דואג לקופסא, 
תשפץ  היהלום!  זה  העיקר  יהלום!  בפנים  יש  הקופסא.  את  משפץ 
את  מלטש  אתה  מה  אלוקי!  דבר  אתה  אותו!  תלטש  היהלום!  את 
הקופסא?! לכל אדם יש שני דרכים כמו שכתוב: "ראה נתתי לפניך את 
החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע... ובחרת בחיים. וכי צריך להגיד 
לאדם לבחור בחיים? לא לבחור במוות? אלא סימן שפה בעולם הזה 
הכל הפוך, המוות נדמה לחיים, הגשמיות והתאוות נדמים לאדם חיים 
טובים! והחיים – התורה והקדושה נדמים למוות. לכן התורה אומרת 
תהיה זהיר! יכול להיות שמה שאתה חושב שזה חיים - זה בעצם מוות, 

תיזהר!". 

נבראנו כאן בעולם הזה להתענג על ה', להידבק בה', ובשום אופן אי אפשר 
התחליף  שלנו.  והתאוות  הרעות  המדות  עם  נשארים  אנחנו  אם  לזה  להגיע 
לתענוגות השקריים והדמיוניים שהעולם הזה מציע לנו הוא לחיות חיים של 
אהבה  אנשים.  עם  אמיתי  חבור  של  הבריות,  אהבת  של  חיים  וחסד,  נתינה 
כנגד תאווה, נתינה כנגד לקיחה, אהבת הזולת כנגד אהבה עצמית. רק ככה 

מתקרבים אל ה'. רק ככה מתקרבים אל הקדושה.

אנחנו בשבת זכור. מצוות עשה מן התורה לזכור את אשר עשה לך עמלק. 
מה הוא כבר עשה העמלק הזה שהקב"ה הכריז עליו מלחמת חורמה עד סוף 
כל הדורות?! הוא ניסה לפגוע בדבר הכי חשוב שיש ליהודי, ברצון! "אשר קרך 
בדרך", ניסה לקרר לך את הלב. ניסה להכניס בליבך ספקות. "אולי היתה כאן 
הזו  הנוראה  הקריאה  נס?,"  היה  לא  בכלל  וזה  סוף  ים  בקריעת  טבע  תופעת 
לזכור את אשר עשה לנו עמלק, כמו הקריאה הקדושה למשה להיכנס למשכן 

לא יכול לסבול. זו הסכנה הכי גדולה שמאיימת עלינו כל רגע ורגע, שהרי יש 
לנו כל מיני אפשריות להתחבר עם העולם הגדול בכל מיני צורות. התנתקנו 
מהקב"ה. אנחנו מנותקים ממנו. יש לנו חיות ממקום אחר, ותענוג מדברים 
הרוחני  הקיום  על  שמאיימת  מגיפה  ממש  כבר  זו  היום  מה'.  רק  לא  אחרים, 

והגשמי שלנו.

אנשים אומרים "לי זה לא יקרה" וזה קרה. ועוד איך קרה. חיים של קדושה 
וקירבת ה' אלה החיים האמיתיים. 

צריך לקדש גם את המותר. אנשים אומרים תעזוב אותנו, תן לנו לחיות, 
מספיק שהתורה אומרת לנו מה מותר ומה אסור, אתה בא עוד להוסיף? אבל 

האם באמת הם חיים? באמת טוב להם?

מאד  חזק  זה  את  ורואים  וענוה,  בשפלות  רק  זה  עולם  בורא  עם  לחיות 
בפרשה זו. בשעה שאמר לו הקב"ה למשה: עשה לי משכן, על כל דבר ודבר 
כל  הקב"ה:   אמר  משה".  את  ה'  ציווה  עליו: "כאשר  כותב  היה  עושה,  שהיה 
הכבוד הזה עשה לי משה ואני מבפנים והוא מבחוץ? קיראו לו שייכנס לפני 

ולפנים, לכך נאמר "ויקרא אל משה" (מדרש רבה).

משה רבינו, אדון כל הנביאים, שהוציא את ישראל ממצרים, בקע את הים, 
דיבר עם הקב"ה פנים אל פנים, הוריד תורה משמים והוא אומר: אני עשיתי? 
מי אני בכלל? זה ה' עשה, אני לא עשיתי כלום. זה היה הדעת של משה. זה 
מה שהוא הנחיל לעם ישראל. ענווה ושפלות רוח. כמו שכולם עומדים מחוץ 
למשכן, כך גם משה רבנו עומד בחוץ. הוא לא חושב שהוא יותר טוב ממישהו, 
לו  קורא  שהקב"ה  עד  כולם  עם  עומד  הוא  וככה  ממישהו.  חשוב  יותר  שהוא 

להיכנס, "ויקרא אל משה"...

כשהיו צריכים לחבר את החלקים של המשכן, שום חלק לא התחבר לחלק 
לו  הגישו  רק  רבינו,  משה  הצליח?  מי  המשכן.  את  להקים  הצליחו  לא  השני, 
שפלות  והשפלות.  הענווה  בזכות  והכל  מעצמם.  התחברו  והם  החלקים  את 
לא  אני  הקב"ה.  בלי  כלום  לעשות  יכול  לא  אני  יכול.  לא  לבד  אני  זה  וענווה 
בלי  שלי  הרע  היצר  את  לנצח  יכול  לא  אני  הקב"ה.  בלי  בכלום  להצליח  יכול 

הקב"ה. 

א  עם  כתובה?  היא  ואיך  "ויקרא".  הפרשה?  את  שפותחת  המילה  מהי 
קטנטנה, א זעירא מכנים אותה, רמז לשפלות וענווה.

הקב"ה  על  חביב  הזה   הקורבן  רמז.  עוד  הוא  כאן  שמוזכר  מנחה  קורבן 
בהמה  לו  שאין  עני,  של  קורבנו  זה  כי  ולמה?  כולם  הקורבנות  מכל  יותר 
ועושה  טוחן  ביתו,  למחיית  שהיו  חיטים  המעט  את  לוקח  הוא  אז  להקריב, 
מהן סולת ומביאה לקורבן. על קורבן בהמה נאמר "אדם כי יקריב", ואילו על 
קורבן מנחה, רק על קורבן מנחה נאמר "ונפש כי תקריב", כי העני הזה נשאר 
בלי כלום, העלה עליו הכתוב כאילו נפשו הוא מקריב. ודוקא כאן נאמר "ריח 

ניחוח אשה לה' ". למנחה הזו יש ריח ניחוח יותר מכל הקורבנות כולם. 

העיקר לא להרים ידיים. לא לתת לעצמנו פטור. אני לא יכול לעשות היום 
קדושה,  שיש  יודע  אני  ה',  שיש  יודע  אני  עצמי.  את  פוטר  לא  אני  כלום אבל 
לא  יכול,  לא  אני  כי  כלום  עושה  לא  אולי  אני  עצמי,  את  לקדש  חייב  שאני 
לייחל,  יכול  לרצות,  יכול  להרגיש,  יכול  אני  אבל  בדבורים,  לא  וגם  במעשים 
תתפלל  קטן.  דבר  תעשה  גדולים,  דברים  לעשות  יכול  לא  אתה  לאהוב.  יכול 
שמחר תוכל. אתה עושה כחוט השערה פה למטה אבל בשמים זה המון. כל 
נקודה קטנה של יהודי שהוא מתגבר על היצר הרע, כמה שה' מתפאר בנקודה 
הזו. כשאדם עוקר את עצמו בכוח מהרע, אפילו בנקודה קטנה, התנועה הזו 
נחשבת  למשהו עצום. כל תנועה קטנה שלנו אל הקודש, אל הטוב, היא לא 

נאבדת לעולם.
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ה', היא בעצם קריאה לכל אחד מאתנו... בואו, תתקרבו אלי, תתחברו אלי, אל 
כל הטוב והיפה שבחיים, ואם התרחקתם, תחזרו! כמו בסיפור הבא:

זילברג לא מבטל תורה

כשגילה יואב זילברג את הקב"ה הוא חש סומק של בושה מכסה את פניו. 
ייאמר מייד, זילברג המושבניק בן ה 55- נשוי, אב לשניים וסב לנכד אחד, הוא 
לא הטיפוס הקלאסי של הכפרי הגס המחוספס, שלשונו איננה נקייה ואוצר 
מילותיו דל להפליא. לא ולא. זילברג הוא איש יודע ספר, ספוג חוכמת חיים 
עם כושר ביטוי מצויין אך צנוע ונחבא אל הכלים. לא מתרועע, לא מתערבב, 
ועבודה  והלאה,  ממנו  הזרקורים  מילה.  מוציא  בקושי  פוקוס.  מחפש  לא 
החקלאית גורמת לו לאושר ולסיפוק, ומה לו לחפש בשדות זרים. ביום ט"ו 
בשבט נסע זילברג מיודענו על הטקרקטור, אליו היתה מחוברת עגלה ועליה 
אשר  משדותיו  באחד  לשתילה  המיועדים  קטנים,  הדר  פרי  עצי  כחמישים 

הוכשר לקראת הנטיעה. 

עם  שחצה  אחרי  מטר   100 אבל  הנפש  פיזור  אולי  או  השמש,  זו  האם 
הטרקטור את הכביש הצר המוביל בין המושב לעיר, הוא איבד את השליטה 
פני  על  התפזרו  והעצים  התהפכה  העגלה  צידו,  על  נפל  הטקרטור  ההגה,  על 
עשרות  להצלה.  משווע  הדרך  בצידי  דם  וזב  פצוע  נאנק  זילברג  יואב  הדרך. 
מכוניות חלפו על כביש האספלט במהירות גבוהה, אך אף אחד לא נתן ליבו 
יואב  הפוך.  לטרקטור  סמוך  פצוע  יהודי  נאבק  לכביש  ממערב  מטר   100 כי 
זילברג היבט בידו הפצועה והמדממת וברגלו הכואבת, והחל לדאוג, גופו היה 
משותק לחלוטין. "אני מאבד דם בקצב ואינני יכול לזוז, הו, מי יצילני". ראשו 
למכוניות  הבריאה  ידו  עם  לסמן  מנסה  הוא  כוחות  ובשארית  סחרחר  עליו 

החולפות שהוא זקוק לעזרה, אך אין נהג שמבחין. עיניו נעצמו. 

רבע  פקח  יואב  והרגל".  היד  של  מיידית  וחבישה  הנשמה  בו  לבצע  "צריך 
ושתי  שחור  מעיל  ארוך,  זקן  עם  קומה  גבה  באיש  והבחין  מטושטשת  עין 
התעוררת  "יופי   .10 כבן  ילד  לידו  מתנפנפות,  וארוכות  מסולסלות  פיאות 
החסידי  הרב  הנשים  דקות  שלוש  במשך  להנשמה".  תגיב  עכשיו  חביבי, 
בזריזות  פשט  כך  אחר  שאוששו.  עד  הפצוע,  המושבניק  את  פישביין  יאיר 
השותתת  ליד  זריזה  חבישה  בזריזות  וביצע  אותה  קרע  הלבנה,  חולצתו  את 
ולרגל הפגועה. "עוד כמה דקות יגיע אמבולנס יא חביבי, בעזרת השם אתה 
אמר  מהתאונה".  בנס  ויצאת  עליך  ריחם  הקב"ה  מאבחן  שאני  וכמו  תחלים 
הרב פישביין לזילברג המאושש. "תודה לך. הצלת את חיי, המון זמן אני שוכב 
כאן פצוע ואף אחד לא הבחין בי...". "כן, לפי הערכתי אתה שוכב כאן שעה 
המחוגים  שלך,  המנופץ  בשעון  מביט  לך?". "אני  מנין  דקות...". "וזאת  ועשר 
עומדים על שעה 11:10 , ועכשיו השעה היא בדיוק 12:20... נעים מאד, שמי 
יאיר פישביין ומה שמך?". "שמי יואב זילברג". "פיקח הרב הזה" הרהר זילברג 
הפצוע. 2 דקות אחר כך צוות האמבולנס הגיע ופינה בזריזות את המושבניק 
הכאוב לחדר מיון. הרב פישביין נסע אחרי האמבולנס ונכנס לחדר מיון. "אני 
לא עוזב אותו עד שנשמע ביחד שהכל תקין, ואגב מה מספר הטלפון בביתך... 
אצלך  ושהכל  תאונה  שהיתה  תדע  שמשפחתך  והראוי  הנכון  שמן  חושב  אני 

-ברוך ה'- בסדר". 

זילברג הביט ברב פישביין וחש גל של חיבה מציף את ליבו. "היהודי הזה 
עשה  הוא  ככה  גם  ולהיעלם.  האמבולנס  עם  אותי  לשלוח  היה  יכול  לי.  דואג 
יפה  כך  כל  בשבילי.  החולצה  את  קרע  אותי,  הרגיע  אותי,  הנשים  מדי,  יותר 
לאחר  מביה"ח,  מושבניק  אדון  שוחרר  יומיים  אחרי  להאריך,  למה  מצידו"... 
ציווי  עם  השמאלית,  ידו  של  מסיבית  וחבישה  הימנית  ברגלו  גבס  התקנת 
למנוחה בת חודש ימים לפחות. "אני חייב לך את החיים שלי הרב פישביין, 
אחת,  בקשה  לי  יש   , יקירי  זילברג  תבקש". "אדון  רק  לך,  לתת  יכול  אני  מה 

עם  שאשוטט  בשביל  הברקס  על  בשבילי  שלחץ  זה  הוא  שהקב"ה  שתאמין 
בך  וביצעתי  הטרקטור  לכיוון  רצתי  בך,  הבחנתי  ואז  החלקאי  הנוף  על  עיני 
של  שגל  והרגיש  זילברג,  הפטיר  מאמין...?"  אני  אז  "נו,  וחבישה.  החייאה 
תורה  לשיעור  אחת  פעם  תבוא  כשתבריא  "מצויין,  ליבו.  את  מציף  אמונה 
ראשון  ביים  "ישורון"  הכנסת  בבית  האתרוגים  בשכונת  בעיר,  מלמד  שאני 
תשע בערב... מספיק פעם אחת, והיה זה שכרי". "קיבלתי אגיע, אם זה השכר 
אני מוכן לבוא גם חמש פעמים" השיב זילברג בבישנות מהולה בהמון הערכה  

למיטיבו החרדי. 

אכן חודש אחר כך פקד המושבניק המשוקם את השיעור של הרב פישביין 
השבוע,  פרשת  על  מרנינים  חידושים  חז"ל,  אגדות  של  קסום  עולם  וגילה 
והעיקר פילפולי הגמרא במסכת בבא קמא, היו עבורו החיתום. "יש אלוקים. 
בושה  מלא  ואני  אמת  התורה  כך  אם  בכך,  ספק  אין  אלוקית,  חוכמה  זו 
הקב"ה,  של  חיבוקו  את  זילברג  חש  ואז  גולם".  כמו  עלי  עברו  חיי  שמרבית 

והשיב לו חיבוק. "ברוך הבא" אמרה בת קול משמים. 

בלימוד.  ומיומנים  ותיקים  תשובה  בעלי  היו  פישביין  הרב  של  תלמידיו 
זילברג היה לעומתם ירוק כמו פטרוזיליה, ובמשך שבועות ארוכים לא הוציא 
מילה מפיו, לא שאל ולא ענה. הוא הקשיב ובלע כל מילה כמוצא יהלומים. הוא 
הסתפק בשאלות של אחרים, והיה מביט משתאה בכאלה שידעו להקשות, 
לתרץ, ולחדש חידושים. הביישנות של זילברג וקוצר ידיעתו התורנית, גרמו לו 
לשבת שקט וכמעט בלתי נוכח. הוא אומנם שמר שבת עד כמה שהבין, בכיסו 
היתה כיפה, וכבר למד ברכות ראשונות ואחרונות, והצימאון? ענק. והנה ללא 
השיעורים.  מן  זילברג  יואב  נעלם  שנה  חצי  במשך  מוקדמת,  הודעה  הודעה 
השיעורים  את  למחוק  והחליט  פישביין,  הרב  של  מהצילצולים  התעלם  הוא 

מתודעתו, אם כי הוא עדיין חש סימפטיה עמוקה למיטיבו. 

בשעת ערב קייצי אחד ללא התראה התיישב הרב יאיר פישביין במרפסת 
והמתין לבואו. חצי שעה אחר כך היתה הפגישה בין  ביתו הגדול של זילברג 
השניים בלתי נמנעת, כולל לחיצת יד חמה. "התגעגעתי אליך הרב פישביין, 
התגעגעתי לדברי התורה, אבל... "כן, אתה חייב לי הסבר זילברג, רק הסבר. 
אתה יכול להמשיך באורח חייך, לא באתי לכפות עצמי עליך, אבל אינני מסוגל 
להבין מדוע נעלמת והתעלמת ממני... גם כשנפרדים עושים זאת ברוח טובה 
כאשר  לשיעור,  המושבניק  של  לבואו  העשרים  בשיעור  זה  היה  ובידידות". 
השירים, "כתפוח  בשיר  הפסוק  את  להמשיך  מתלמידיו  ביקש  פישביין  הרב 
- בעצי - היער - כן - דודי - בין..."-". אל תשאלו למה איך ומדוע וכיצד, אבל 
יואב זילברג המושבניק עדין הנפש, חש לראשונה - באותן שניות - צורך עז 
או  חמש  שקרא  כמי  ידענותו  את  ולהפגין  לראשונה  להתבטא  מוסבר  ובלתי 
שש פעמים את שיר השירים. "כן - דודי בין הבנות!!!" כך זילברג, לא פחות 

ולא יותר "בין הבנות".

פרצי הצחוק שאפפו את בית הכנסת, לא נראו כמותם מעולם, והם נמשכו 
דקה ארוכה למרות מבוכתו של זילברג, שהבושה כמעט וספגה אותו לתוכה. 
בתלמידיו  שסנט  לאחר  בשיעור  והמשיך  הרוחות,  את  הרגיע  פישביין  הרב 
חסרי הסובלנות. הוא לא הבחין בצלקת שנפערה בליבו של זילברג הביישן. 
כאמור חצי שנה נעדר זילברג מהשיעורים. "תבין אותי, הרגשתי בושה נוראה, 
הם  אבל  הארץ,  ועם  בור  מושבניק  אני  נכון  בלב.  צלקת  ממש  צורב,  עלבון 
אמורים להיות רציניים ובני תורה... אתה מכיר אותי, אני ביישן, קשה לי לחזור 
לשם... אינני מסוגל לעמוד בנסיון נוסף שצוחקים עלי..." "יהיה מכובד ונעלה 

מצידך זילברג ידידי אם תמחל להם" "אני מוחל להם בלב שלם". 

שעה אחר כך נכנסו הרב פישביין וזליברג לבית הכנסת לשיעור השבועי. 
"רציתי לשאול אתכם שאלה קטנה" פתח הרב פישביין את השיעור. אחי יוסף 
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(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

מגיעים למצרים מפני הרעב בארץ כנען, וברגע האמת, הוא מתגלה אליהם. 
מתנות  להם  מעניק  ואהבה.  כבוד  בהם  נוהג  יוסף  חי".  אבי  העוד  יוסף  "אני 
שלחוהו  השמים  שמן  להם  ומסביר  גושן,  בארץ  בעשירות  משכנם  ומזון, 
כאן  שיש  אחיו,  חשים  הכללית  באווירה  כולו.  העולם  ועבור  עבורם  למחייה 
מחילה גמורה. ואם יוסף מחל, אז ריבונו של עולם מדוע עשרת הרוגי מלכות 
שהמיתות  לנו  שמסבירים  חז"ל  מדוע  ונוראיות?  משונות  במיתות  נידונו 
האיומות הללו הן בגלל מכירת יוסף? הרי יוסף מחל להם?" התלמידים דממו. 
הקושיה היה חדה וברורה, הם הביטו בעיניים סקרניות בפניו של הרב פישביין 

ממתינים למוצא פיו.

"כן יוסף מחל להם בליבו, אבל על דבר אחד הוא לא יכול היה למחול להם, 
גם אם ירצה, על ביטול התורה שהם גרמו לו. 22 שנים הם הרחיקוהו מאביו 
למה  יחסית  תורה  בביטול  לחיות  נאלץ  ויוסף  והיראה,  התורה  עמוד  יעקב, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שהדבר  זמני,  הכל  שפה  יודע  שאני  זה  איך 
פה  שעושים  מה  שכל  פה,  לא  שם,  זה  האמיתי 
זה להכין את התענוג הנצחי, את חיי הנצח שלנו, 
לא  ואני  שטויות,  לפעמים  עושה  אני  זאת  ובכל 
הבא  עולם  הזה,  במאמץ  כולי  כל  את  משקיע 
לא עומד לנגד עיני כל רגע ורגע, בכל מה שאני 
עושה. מילא כשהייתי צעיר שלא יכול לחשוב על 
העולם הבא כי זה נראה לו כל כך רחוק, אבל בגיל 
שלי זה אחרת, סוף סוף מבינים שבסוף מתים, 
אז איך זה שאני שקוע יותר מדי בענייני העולם 
להתגבר?!  שצריך  מה  על  להתגבר  מצליח  ולא 
התכלית  את  ולראות  להרגיש  אבא  לי  תעזור 

האמיתית רגע רגע מול העיניים.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

של  בזמנים  אותך  לשכוח  לא  לי  תעזור 

פתאום  כשהאור  דכדוך,  של  דאגה,  של  משבר, 
שאני  עד  זמן  לי  לוקח  כי  בחושך.  ואני  לי  נכבה 
למצוא  יכול  אני  אבא  אצלך  שרק  נזכר  פתאום 
את התקוה, ואת הנחמה, והעדוד, והשמחה, רק 
רבונו  ומבקשים:  אליך  הראש  את  כשמרימים 
של עולם תן לי דעת, שגם זה הגיע ממך, ושהכל 

לטובה.

פעם  רק  לא  תודה,  להגיד  גם  נזכר  אני  ואם 
איך  אז  מרגיש  אני  פעמים,  וכמה  כמה  אחד, 
הדם  למחזור  חודרת  אלי,  חוזרת  השמחה 
וכאלה  נס  כזה  זה  הגוף.  חלקי  לכל  ומגיעה 
רחמים שמחושך כזה אפשר להגיע חזרה לאור. 
מה'  שהכל  לזכור  שמתאמצים  זה  בזכות  והכל 
והכל לטובה. זכה אותי אבי שבשמים לא לשכוח 
בזמנים  ובעיקר  לרגע,  לא  אף  לעולם,  אותך 
דוקא  הדעת,  ישוב  את  מאבדים  ששם  הקשים 

אז לזכור אותך אבא ולפנות אליך.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תן לי את הכוח להתרכז כל פעם בעניין אחד 
שאותו אני רוצה לשנות, שעליו אני רוצה להתגבר, 
כל  עם  שעה,  חצי  לפחות  יום  כל  להתפלל  וככה 
להשתנות,  אותי  שתזכה  לפניך  להתחנן  הלב, 
להתגבר, לנצח. כי אני מתחיל  בהתלהבות, ויש 
לי שמחה גדולה שאני עובד, שאני פועל, שזכיתי 
לנו  התוו  שהצדיקים  הזאת  הדרך  את  להכיר 
והבטיחו לנו שאיתה אפשר לנצח את המלחמה, 
שומר  לא  אני  בהמשך,  מתקרר  קצת  אני  אך 
שאני  ואפילו  הזאת  שעה  החצי  על  בנאמנות 
משתדל במשך היום להשלים, זה כבר לא זה. זכה 
אותי אבא לעבוד עם השעון, במדוייק, להשקיע 
את כל כולי כי זה הלב של העבודה שלנו, לנצח 
את התאוות, לתקן את המדות, להוסיף קדושה 

לחיים ולהתקרב אליך אבא.
תן לי כוח, תעזור לי,  כי לבד קשה לי.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

שהיה מסוגל לזכות וללמוד מאביו. דעו לכם, לפני כחצי שנה פרצתם בצחוק 
למשמע כמה מילים של חברנו זילברג, וחצי שנה ידידנו נעדר מהשיעור עקב 
חצי  על  לכם  למחול  בכוחו  אין  אבל  ליבו,  בכל  לכם  מוחל  הוא  ועלבון.  בושה 
שנה של ביטול תורה, אוי אוי אוי". הרב פישביין סגר את הגמרא, ופנה לצאת 
החוצה בדיוק לאחר שלוש דקות מתחילת השיעור. "אבל אני סלחתי" התחנן 
הרב  חבל?"  לא  תורה...  ביטול  לכולנו  גורם  הרב  כבוד  אתה  "ועכשיו  זילברג 
פישביין חייך בטוב לב "הו, זילברג זילברג אתה אוצר שזכיתי בו עקב תאונה 
בצידי הדרך, ממש עץ שתול- על-פלגי מים. קיבלתי עלי עול מלכות שמים, 
ולא נבטל תורה. בבקשה כולם להתיישב. אל תשאלו איך וכיצד, אבל לפתע 
שאיפה  והמון  עצמי  בטחון  של  אדירים  מפלים  המושבניק  בזילברג  נינסכו 
מטובי  אחד  כמו  ותירץ  והיקשה  שאל,  כבר  הוא  ואילך,  ערב  ומאותו  לדעת, 

התלמידים. ביטול תורה? חס ושלום.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
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 קודש לשבת סיפור
 והטיפ... ההלוואה

  
 
 

  בניו שני עם יצא הרשל המכונה קוגלמן כשצביקה ,ככה אז
 של סוגלמין ,הקודש לארץ ,18 ,ומאיר ,16 ,שמואל הקטנים
  הוא ,הירושלמים נכדיו של סולידי ביקור בשילוב ,מולדת חוויות
  חיה הינדא הנכבדה רעייתו את שבוע למשך מאחור הותיר
  בנו ואת )שושה דודה המשפחתי רגון'בז המכונה( שושנה
   .24 יוסי הגדול
 בעוד ,מאחור יוסי נשאר מדוע לדעת ומתעקש שמתעניין למי
  התשובה אז ,"הזמנים בין"ב אבא עם מטיילים הקטנים אחיו

 עם השלישית לפגישה יוסי יצא עת באותה .בשידוכין קשורה
 ההובלות חברת בעל של הקטנה בתו ,רחל היא הלוא המיועדת

SITIMOBIL"", ירבו לא כן ,שנה 35( הישראלי היורד הוא הלוא( 
  .מני המכונה ,בקלוואה כמנחם הידוע
  ניו את חבקו שעסקיו מני כמו במזומנים גדוש היה לא הרשל
  חן מצא מאד ממונית מבחינה שהשידוך כך ,וגרורותיה יורק

 ,במונסי וילה מקבל הזוג ,נסגר זה שאם ידע הרשל .בעיניו
 שכל היא האמת .קטן כסף שזה לרהיטים לדאוג צריך רק והוא

 לדלג וניתן – חשובה ולא – זניחה ממש היא הזו ההקדמה
  קוראי של החזק החלק היא שסקרנות מכיוון אבל ,עליה

 – קודש – שבת במוצאי עמוק עמוק .אותה קיבלתם ,האהובים
 .קוגלמן הרשל צביקה של פלאפונו מטרטר – הקטנות בשעות
 .חלומו קצה לתוך לגלוש לרעייתו ונותן SEND לוחץ הוא מנומנם

 עם שלנו יוסף של השידוך" ,מבקשת היא "תתעורר הרשל"
 ."טוב מזל תגיד ,נסגר בקלוואה רחל

   .הרשל אינפף "טוב מזל"
 על לאמריקה וטס התעופה לנמל עכשיו יוצא אתה ,זהו אז"

 צריך בקלוואה שמני יודע אתה ,לוורט לאחר לך אסור ,הבוקר
 ,פארק-בבורו ישיבה של טכני מנהל אתה ,לו המגיע הכבוד את

  אתה .בזיונות יהיו נוכחותך של הזה הכבוד בלי ,להגיע צריך
 .שושה כך !!!"מאחר לא פשוט ,מאחר ולא ,הרשל מגיע

  שהוא אותם מעדכן ,ושמואל מאיר את בזריזות מעיר הרשל
 על כברהטיסה את להקדים בניסיון ,התעופה לנמל כרגע דוהר

  לטיסה ',א יום ,בלילה מחר תגיעו שלי מתוקים ואתם" הבוקר
 ."מאיר שלך בתיק הכרטיסים .ב"לארה הרגילה
 .לנמנומם ושבו "טוב מזל" מלמלו השניים
 אחז ,מונית הזמין – השחר וברכות ידיים נטילת אחרי הרשל
 המלך לרחוב המוביל המדרגות בגרם בזריזות וירד תיקיו בשני

 .זריחה טרום קרניים קומץ נמסכו הלילה באפלולית .'ורג'ג
 על לחץ והלה ,לנהג הורה "בזריזות סע" .בוקר לפנות חמש
 .לנמל דקות 25-מ פחות תוך מוניתו את וניווט הגז דוושת
 .הדלפק לעבר ורץ שקלים 20 של קטן טיפ הוסיף ,שילם הרשל

  מי שיהיה ,לדבר מי עם שיהיה תפילה בליבו נשא הדרך כל
 שיתחשב סבר –נעים פקיד הדרו במלוא שייחשף ,אותו שיבין

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

  לחטוף מבלי ,יורק-לניו הטיסה את להקדים שיוכל כדי ,בו
  תוספת עם המקורית הטיסה ביטול על עסיסי קנס איזה
 .הנוכחית הטיסה על הגונה

 .בתוהו עלו ,נדמה כך תפילותיו
  מובהקת אנטיתזה היה שטנדלר אברמי 'על-אל' חברת פקיד

  .שקט-אי ומשדר חמצמץ היה פניו סבר .הרשל של לתפילותיו
  ממצחו או מלחייו זלגה שלא ,נחמדות שמץ על לדבר שלא

   .המקריח
  לבטל אפשרי בלתי ,קוגלמן הרשל מיסטר הנכבד אדוני"

  ,חוזה ביטול כמו זה טיסה ביטול ,כך על שתשלם מבלי טיסה
 ,שעה בעוד הבוקר בטיסת לטוס ברצונך אם זאת עם ויחד
  שתי בהרשל תקע אברמי ."דולר 400 עוד לנו להוסיף עליך
  מכוסבאיטיות ולגם ,לאיד שמחה מעין נוטפות ,יוקדות עיניים
 .להצטנן כבר שהספיק השחור הקפה

  והתוספת ,דולר 200 זה שהביטול לי אומר אתה בקיצור"
 רב בצער להיפרד עלי כלומר דולר 400 עוד הקרובה לטיסה

  ."שלי הבן של לוורט בזמן להגיע כדי דולר 600-מ
  יסורי לנוכח התענג שדי ,שטנדלר הותיק הפקיד חייך ,"נכון"

 .הלקוח של הממון
 שלשל ,השתיה למכונת וניגש הרשל מלמל "לחשוב תן"

 נבלעהמטבע,שומכלום .דיאט קולה פחית והזמין מטבע
 במכונת מצפון נקיפת שום עוררו לא הטורדניות ולחיצותיו
   .בגרון נוזל טיפת לקבל לתחינותיו שעתה שלא ,הברזל

 .עתק סכום ?דולר 600 .בדעתו וחכך ספסל על התיישב הוא
  .יום לעוד הוורט את שתדחה מאשתו יבקש אולי !ולמה מה על

 שאצלו ,בקלאווה מנחם מאדון איתות קיבלה היא .שומכלום
 לא זה ?!דולר מאות שש אבל .מילה זו מילה ,שעה זו שעה
 .קטן כסף
  לגרדומנסה צדדים לכמה שיכלו תאי את מנענע בעודו

  לי תסלח" וביקש 16 כבן חסידי בחור אליו ניגש ,החלטה
  לעלות עלי אבל .יורק-בניו גר אני ,לי לעזור תוכל אולי אדוני
  עלי ואין ,בהול משפחתי ענין לצורך ,לקופנהגן מטוס על עכשיו
 ."דולר 400 לי להלוות תוכל אולי ,דולר חצי

  יק'הבחורצ עליו נחת מאיפה !דולר 400 .התעשת הרשל
  בו איזור באותו גר הצעיר שהחסיד ,העלה נוסף ברור ...הזה

  הבטיח "תדאג אל" כתובות החליפו הם .הרשל מתגורר
   ."הכסף את לך אחזיר ימים כמה תוך" הבחור
  והושיט שלו האשראי כרטיס את חולצתו מכיס הוציא הרשל
  והשיב לשלם מיהר החסיד ."לשלום וסע תשלם לך" לבחור

 .לו והודה בחמימות ידו לחץ .להרשל האשראי כרטיס את
  המוביל המסדרון לעבר בזריזות צועד אחריו עקב הרשל
  אני ,עולם של ריבונו" ממקומו ניתר ולפתע ההמראה לאזור
  שאינני ,חביב יהודי לצעיר דולר 400 עצומות בעיניים מלווה
  להסתפק בדעתי עולה איך אז ,ספק אין גדולה מצווה .מכירו
  שלו בוורט הבכור בני את לשמח כדי דולר 600 עוד לשלם אם

  ..."תגיב היא איך ,הו ,הו ?ואשתי .ייערך שאוטוטו

ניתן להעביר כספי זכר למחצית השקל  
 "דרכי חזקיה"לטובת העלון והכולל 

0504120812 



 המשך סיפור לשבת קודש

 
 .הפקיד של לעברו במהירות וצעד ,לגופו תיקיו את הצמיד הרשל
 ."?החלטת מה ,כן" בקשיחות אליו פנה אברמי

  כרטיס לי ותן ,המקורית הטיסה את בטל ,דולר 600 גרד"
 ."...הבוקר של לטיסה
 רגע ,רגע" מופתע ואמר ,למכונה הכניסו ,הכרטיס נטל אברמי
  איך ,דקות כמה לפני כאן היה הוא ,לי מוכר הזה הכרטיס ,אדוני
  טיסה כרטיס כאן שנרכש רואה אני הנה ?בשנית לכאן הגיע הוא

   ."לקופנהאגן
 ."החסידי יק'לבחורצ אותו נתתי" הרשל לחש ,"טוב ,נו"
 .אברמי תמה "?לקופנהאגן שנסע זה"
 ."כן ,כן"
 ."?אותו מכיר ואתה"
 ."לא"

  .מתדהמה לשונו את בלע כמעט - הפקיד – שטנדלר אברמי
  400 ממני ביקש הצעיר החסיד דקות 20 לפני ,אדוני תקשיב"

 לא שהוא אדם לבן דולר 400 נותן מי ,סירבתי .הלוואה דולר
  מבלי ,שלך האשראי כרטיס את לו שיחררת ואתה !!?מכיר
 ,הכסף עם לברוח יכול הוא הרי ?בטוח אתה ?הוא מי לדעת
   ?עיניים בעצימת הלוואה נותן מי ?הזה האמון מאיפה

 ."נותנים אז" הרשל מלמל "...במצוקה יהודי"
 :להרשל ואמר הדלפק את סגר ,מצחו את גרד שטנדלר הפקיד

 ."אחזור מיד ,בהול בענין לטפל עליי ,דקות כמה כאן לי תמתין"
  בעוד ,מתקדמים השעון מחוגי .דקה ועוד דקה ,ממתין הרשל
  עצבים מורטות דקות 15 אחרי רק .יורק-לניו המראה שעה חצי
  אדון" :אותו ופתח לדלפק שטנדלר אברמי המעניין הפקיד הגיע

  לטיסה עכשיו עולה שאתה לך לבשר שמח אני ,קוגלמן הרשל
  הטיסה ביטול על לא .פרוטה לשלם מבלי יורק-לניו 601

 ,לשלום סע !!!חינם ...הנוכחית לטיסה תוספת על ולא ,המקורית
 .הפקיד פקד "ז-ר-ד-ז-ות

  600 מזמן לא ביקשת" נדהמות ענקיות עיניים זוג פער הרשל
 ."שלי הבן של בוורט מתחשבים 'על-אל' ממתי ?קרה מה ?דולר

  'על-אל' חברת של המקורי האישור לפניך הנה ,ידידי ככה אז"
   .אברמי סיכם "...נעימה טיסה
 של בידיו "טיפ"כ ותחבו ,דולר 20 של שטר מכיסו שלף הרשל
  שפתיים .ממש ,סבר ונעים מדבש מתוק הפך שלפתע הפקיד
   .יישקו
  ודיווח "טיפ"כהרשל של לידיו השטר את החזיר שטנדלר אברמי
  .שלי החיים של גדול הכי הטיפ זה כרגע שראיתי מה" :נרגשות

 שהוא בגללליהודי הלוואה שנותנים ראיתי לא בחיים פעם אף
  ,עלי ותסתכל ?שלי לחיים מזה גדול יותר טיפ היש ...יהודי
 ."...מקריח כבר אני ,הרשל
  הזוג .לוורט בזמן הגיע יורק-לניו הבוקר לטיסת עלה הרשל

 )בקלאווה מיסטר על קטן זה( ,במונסי וילה קיבלו אכן המאושר
 .)קטן כסף( הריהוט את מימנו ואשתו הרשל

 את לשמוע אפשר ממש ,אתכם מכרסמת הסקרנות איך !נו
 ?החזיר לא או ?הכסף את החזיר החסיד .כירסומה איוושת 

   .כך אחר שבוע
  הדלת מול ניצב ורחל יוסף של האירוסין למסיבת בצאתם
 הוא .דולר מאה של שטרות ארבעה עם הצעיר החסיד
 .בשנית לו והודה הרשל את חיבק

  כרכר צעיר חסיד שאותו ,להעיד יודעים המשפחה מקורבי
  היו וכולם ,וצעיר נמרץ כגדי האירוסין במסיבת ופיזז

 .המשפחה מקרובי אחד שהוא בטוחים
 

 הסיפור מאחורי קטן פרי
 – אלי כשנשלח ,ליבי את ממלא אושר כמה מושג לכם אין

 ,נפש משובב סיפור ובו היטב מנוסח מכתב - לעת מעת
   .לחיים ומוסרי טוב לקח כמובן בו שיש ,מחויך
 גם לוי קובי 'ר לכבוד" :מכתבו בפתח שלמהלי כותב וכך
  ,הנה .לך רבה תודה .החביבים סיפוריךמקוראי אחד אני

  נזכרתי ,שלך הסיפורים אחד קריאת כדי תוך ,עכשיו
 את אכתוב אני .שלי לדוד האחרון בקיץ שקרה בסיפור
 עשה בעיניך חן ימצא אם ,זה את כותב שהוא כאילו הסיפור

 ."'וכו ...בעיניך כטוב בו
 של ותוספת עיבוד דרוש היה אבל ,בעיניי חן מאד מצא

 .דקיק הומור
 )8 העיתונאי( .שלמה לך תודה

 
 'כללות א –יועץ פלא 

-בני דרכי כל על פקוחות עיניו אשר ,העצה גדול כח נא יגדל
  מלא ,הארץ בכל משוטטות השם ועיני ,כדרכיו לאיש לתת אדם
 ,וללמד ללמוד ,לשמוע איש יגבר בכח לו כי ,כבודו הארץ כל

  או מדרבנן או מדאוריתא מצווה שהוא דבר כל ולעשות לשמור
 איסור נדנוד צד מכל ולברוח ,חסידות ומנהגטוב מנהג

 ,ולצערו להכעיסו קונו דעת על מלעבור יגור גור.רעות וממידות
 מאשר ויותר יותר לו הדומה ומן הכיעור מן ויברח ,ושלום חס

  ,דם מלאה להשם חרב ,חרב עוונות ֵחמה כי ,חרב מפני יברח
-בעולם רוח-קורת של אחת שעה ויפה ,ברית נקם נוקמת חרב
  היצר ,אויב גבר ואם .)יז-ד שם( הזה העולם חיי מכל הבא
 והורגל ,מצוות וביטל עבירות ועבר קונו דעת על והעבירו ,הרע

  השמים שמן זכה אם ,רעים ומנהגים רעות ומידות רע בטבע
 יחיש ,השם את ָעזבו ומר רע כי והכיר עיניו ונפקחועליו רחמו
  יועיל ולא ,ונמס יחרוק ושיניו ,אידו יבוא פתאום בטרם לו מפלט
  ויעזוב ,מעוותו יתקן השמש תחשך לא אשר עד לכן .חרטתו
  את יגרש מעט מעט ,אותו ימיר ולו יחליפנו לו ,הרעדרכו רשע

 למלך עוד להכעיס שלא ,מלחמה יעשה ובתחבולות ,הזוהמא
  והרבה הנפש על חטא מאשר וכפר ,רומה שוכן ,ונשא רם

 וכל ,יעשה לעשות בכוחו אשר כל .שאת יוכל כאשר אשמה
  ,יתרצה ובזה ,ִיקשה ההתחלה רק ,יעשה האיש יחפוץ אשר
  טוב לב לו שיש ולמי ,יחזה שקי ומחזה ,למחסה לו יהיה והשם

 :בזה די

  ויכולת כח לנותנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו  
 אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

 לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
!עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

 מרגלית ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
 ושושנה יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת
 שלום בת שרה ,חוה בת

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק ה''זסוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם
נא להתפלל על זוגות שלא זכו  
:  לזרע של קיימא כעשרים שנה
יחזקאל בן מהין וכוכבה בת  

,  מנשה בן טובה ורעייתו, שרה
יצחק בן  , ורעייתוכתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  
 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 
 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלינ מרדכי בן ''לע
ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

  ש''הגר במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד 

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

מיכאל  . רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלי

,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 















פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ויקרא - זכור

בס"ד

374 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 18:27, ת"א 18:29גלי

”נפש כי תקריב“
מלשון  קורבן  לה‘.  קורבן  להביא  מצווה  התורה 

שהמקריב מתקרב להקב“ה.
מקריבים  מדוע  הקדוש:  החיים‘  ה‘אור  שואל 

דווקא בהמה?
והוא מסביר: באדם יש נר“ן = נפש רוח ונשמה

וזהו   - תמידי  באופן  טהורה  נשארת  הנשמה 
שאנו אומרים בכל יום: אלוקי, נשמה שנתת בי 

טהורה היא...
הרוח היא זו המחיה את האדם הנפש מתחלקת 

לשניים: א. נפש אלוקית,  ב. נפש בהמית.
לחטוא  לאדם  הגורמת  זו  היא  הבהמית  הנפש 

לכן מן הדין שנביא לכפרה - קורבן בהמה.
וזהו שכתוב: ”נפש כי תקריב“ - ה‘ רוצה שתתקן 
תתקרב  וממילא  הקורבן  ע“י  שלך  הנפש  את 

אליו.
המלך  אגריפס  ג‘):  רבה  במדרש (ויקרא  מסופר 
שלח  עולות.  אלף  אחד  ביום  להקריב  ביקש 

ואמר לכהן גדול: 
אחד  עני  בא  ממני!“  חוץ  היום  אדם  יקריב  ”אל 
אלו“.  את  לכהן: ”הקרב  אמר  תורים.  שתי  ובידו 
אמר לו הכהן לעני: והלא המלך ציווני ואמר לי: 
אל יקריב אדם חוץ ממני היום! א“ל: אדוני כהן 
גדול! ארבעה אני צד בכל יום ואני מקריב שנים 
אתה  מקריבן  אתה  אי  אם  משנים,  ומתפרנס 

חותך פרנסתי! נטלן והקריבן. 
באותו הלילה נראה לו לאגריפס בחלום: ”קרבן 
כך  לא  גדול:  לכהן  ואמר  שלח  קדמך!“  עני  של 
צוויתיך: אל יקריב אדם חוץ ממני היום?! השיב 
ובידו  אחד  עני  בא  המלך,  אדוני  כהן:  אותו  לו 
שתי תורים, אמר לי: הקרב אלי את אלו. אמרתי 
חוץ  אדם  יקריב  אל  לי:  ואמר  ציווני  המלך  לו: 
ממני היום! התחננן לפני ואמר: ארבעה אני צד 
בכל יום ואני מקריב שנים ומתפרנס משנים, אם 
אי אתה מקריב אתה חותך את פרנסתי, לא היה 

לי להקריבן?! 
היא  הכמות  לא  כי  המלך  הבין  הרגע  באותו 
את  רוצה  ה‘  בעי“  ליבא  ”רחמנא   - שקובעת  זו 

הנפש! 
מיד אמר לו המלך: יפה עשית כל מה שעשית!

נלמד מהפרשהבנים אתם לה‘ אלוקיכם

”אדם כי יקריב מכם קרבן לה‘“
פרשת  לישראל  הקב“ה  שציוה  בשעה  תנחומא  במדרש  איתא 
הקרבנות, נתקבצו אומות העולם  אצל בלעם הרשע. אמרו לו: מפני מה 
ציוה הקדוש ברוך הוא דוקא לישראל פרשת הקורבנות, ולמה לנו לא 
ציוה? אמר להם בלעם: שוטים שבעולם, ישראל שקיבלו את התורה 
לא  התורה  את  קיבלתם  שלא  אתם  אבל  הקורבנות,  פרשת  להם  נתן 
נתן לכם פרשת קורבנות. ולכאורה יש להקשות מה הקשר בין התורה 
אבל  התורה  את  קיבלו  לא  העולם  שאומות  ויציב  אמת  לקורבנות? 
עבירות יש להם אם הם עוברים על שבע מצוות שנצטוו, ומדוע לא 
תינתן להם האפשרות להתכפר ע“י הבאת הקורבנות? ונראה ליישב 
מאבות  בירושה  שקיבל  ערך,  יקר  זכוכית  גביע  יש  לאדם  משל  ע“פ 
לא  אחד  יום  והנה  כאחד,  ורגשי  כספי  ערך  בעל  הגביע  והיה  אבותיו 
מה  ונשבר.  מידה  הגביע  נפל  הבית,  עבודות  ובמהלך  אשתו,  נזהרה 
לה  מייעצים  היינו  ומה  בעלה  של  מרוגזו  להינצל  כדי  האשה  תעשה 
אוהב  שבעלה  מיוחד  תבשיל  תבשל  שהאשה  היא  העצה  לעשות? 
ותערוך את השולחן יפה, ותעשה מה שעשתה אסתר המלכה... ותשא 
חן וחסד לפניו. שהרי בלאו הכי לא יגרשנה בעלה על דבר כמו זה, ואם 
תעשה כן אף לא יקצוף יותר מדאי. ואולם אם הפקיד אותו אדם את 
יזמין  אם  יועיל  לא  אזי  שברו,  והלה  זר,  אדם  בידי  למשמרת  הגביע 
השומר את בעל הגביע למסעדה מהודרת ויוקרתית ומחוייב השומר 
לשלם את הנזק לבעל הגביע ממיטב כספו. ועפ“ז אפשר להבין דברי 
הבורא,  עם  ברית  כריתת  למעשה  היתה  התורה  קבלת  הנ“ל  המדרש 
וככל שהעבירה חמורה  ככל שהיא משחיתה ומכעיסה אנו חשובים 
ויקרים יותר לבורא יתברך, והוא עצמו יעץ לנו כיצד לפייסו כביכול, 
ע“י מעשה הקורבנות. אבל אומות העולם שלא קיבלו את התורה לא 
את  ישלמו  שלם  בקרבן?  עמם  יתפייס  ומדוע  ברית  הבורא  עם  כרתו 

מלוא המחיר, ויענשו אף על השוגג כמזיד.
לה‘  אנו  בנים  הנפש.  את  ומרגשת  הלב,  את  כך  כל  מחממת  זו  הבנה 
אלוקינו, עמו ובני בריתו, ובן מבקש למצוא חן בעיני אביו, וכן אשה 
בעיני בעלה. גם כשאינם שוברים כוס...משתדלים הם לעשות לבורא 
מטעמים כאשר אהב: עוד מזמור תהילים, עוד שיעור תורה, עוד מצוה, 
שנקראו  ישראל  חביבין  באבות:  המשנה  וכדברי  חסד  מעשה  ועוד 
בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר 
”בנים אתם לה‘ אלוקיכם“ המהות של ישראל מתבטאת דוקא במושג 
”בנים“ וכשם שבבן גנוזים כוחותיו של האב כך בישראל גנוזים כוחות 
יהודית  מהות  יהודית,  נשמה  וקדושה,  אמונה  של  כוחות  מיוחדים, 
הוא  יעודנו  מקולקלים.  מעשיהם  אם  ואפילו  תמיד  הקיימת  מיוחדת 
לגלות את המהות הגנוזה בנו, ולהוציאה אל הפועל בחיי המעשה, ע“י 

חיים של קידוש ה‘ בעולם.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 17:14, ת"א 17:29



סיפור השבוע

בשעה  המשפחה  כל  הגענו  כאשר  הזמנים,  בין  זה  היה 
וציפינו  ייחלנו  אליה   - הנופש   דירת  אל  ומוצלחת  טובה 
ילדים  כמלמד  לפרנסתו  שימש  שיחיה  אבי  רב.  כה  זמן 
מסור ונאמן במשך כל ימות השנה. גם אמא היתה יוצאת 
מידי בוקר לשלוש  שעות עבודה, כדי להשלים את  מכסת 

פרנסתה של משפחתנו ברוכת הילדים.
במשך השנים הורגלנו לשכור דירה בימי חודש אב ולצאת 
נאה  הזדמנות  לנו  היתה  זו  היומיומית.   השגרה  מן  יחדיו 
לשהות יחד עם ההורים, לחסות בצילם. זכורים לנו הימים 
כשמן  בעצמותינו  בלוע  המשפחתי  וזכרם  לטובה,  ההם 

נעים וטוב.
אבא שיחיה לא ויתר על הנופש, אמר תמיד שחש כי נחוצה 
לו מאוד ”החלפת האוויר“ זו. גם אמא, על אף היותה טרודה 
בימים אלה בניהול כל צורכי הנופש הרבים,  היתה שואבת 
מלא הכף נחת לראות אבינו שוהה עמנו בנינוחות מרובה, 
כך הפך הנופש הזה לחותם קבע בחיי משפחתנו מידי שנה 

בשנה.
באותה שנה עליה נסוב סיפורנו, הגענו אל הדירה השכורה 
מן  ועייפים  טרודים  אב,  י“ג  חמישי  יום  של  ערב  בשעת 
ביקש  ואבא  הערביים,  בין  שעת  היתה  השעה  הדרך. 
תפילת  להתפלל  ולהספיק  במהירות,  הדירה  אל  להביאנו 
מנחה במנין. החנה אפוא את הרכב בכתובת המדוברת ואץ 

רץ עמי לתפילת מנחה.
בשובנו מן התפילה, כאשר התקרבנו לעבר הדירה השכורה, 
את  לנו  סיפרו  רבה  ובמבוכה  מהילדים  כמה  לעברנו  אצו 
הנעשה: ”אמא עלתה אל הדירה, והנה מצויים בה שוכרים 
אחרים...“ הדברים הוכחו כנכונים כאשר יצאה אמא אלינו 
להימצא   היה  אמור  ”המפתח  פניה:  על  אכזבה  והבעת 
כי  בפליאה  אמרה  ביתם  דלת  על  בהקישי  השכנים,  אצל 
ימים...  שלושה  זה  שם  נמצאת  כבר  השוכרת  המשפחה 
רצוני,  את  הבינו  לא  והשוכרים  הדירה,  דלת  על  נקשתי 
אמרו כי סיכמו עם בעל הדירה שהשכירות תימשך על פני 

עשרה ימים, וזה להם רק היום השלישי בלבד?!
עייפים  המשפחה,  בני  כל  סביבו  לרגע.  המום  ניצב  אבא 
בתא  דחוסות  עודן  החבילות  הארוכה,  הדרך  מן  ויגעים 
המטען, ואין קורת גג למצוא בה מחסה. אבא ניגש לטלפון 

לשוחח עם בעל הדירה.
האמין  לא  פשוט  מתמיהה,  נפשו  את  ידע  לא  הדירה  בעל 
הדירה  את  לעזוב  אמורים  השוכרים  הרי  אוזניו,  למשמע 
היום משעות הבוקר, על פי התוכנית, נכנסה עוזרת ניקיון 
להכין הדירה לשוכרים הבאים, מה פשר הדברים? עד מהרה 
הגיע בעצמו אל המקום, עלה אל הדירה וניסה להבין את 
המתחולל. השוכרים טענו כי הדירה הובטחה להם למשך 
עשרה ימים. נכון הדבר שאמרו שיעזבו ביום חמישי כ‘ אב 
ולא היום י“ג אב. הם אף התפלאו אמנם לשוב היום מן הים, 
ולמצוא בית נקי ומסודר, אחר שעוזרת הניקיון סיימה את 
מבעל  שקבלו  המלא  השירות  נוכח  אל  השתאו  העבודה, 

הדירה...
בעל הדירה טען כי מדובר בתרמית. זה לו שנים של השכרת 
הדירה, ומעולם לא אירע לו כזאת. הדברים כתובים וברורים 
הדירה  השכרת  על  עמם  שדובר  ספק  לו  ואין  ביומנו, 
לשלושה ימים בלבד, וגם המחיר עליו סוכם. ולכן כל הענין 
את  להרים  החל  והוא  נברא.  ולא  היה  לא  ימים  עשרה  של 

קולו ודורש מהם לפנות את הדירה מיידית.

האכזבה הגדולה
אלא שגם השוכרים ניחנו בקול גבוה, החלו אף הם להשיב 
לעומתו בצעקות רמות שסוכם עמם על עשרה ימים, ולא 
יעלה על הדעת לפנות כך. נכנסו אל הבית ושבו עם מעטפה 
עשרה  על  לשלם  שהכנו  הכסף  ”הנה  בשטרות  מלאה 
את   להזעיק  ואיים  ההסבר  את  קיבל  לא  הדירה  בעל  ימים. 

המשטרה ולפנות בכוח.
בין זעקה לזעקה, הבחנתי בחוורון הנסוך על פניו המעודנות 
אמא,  עם  שהחליף  למבטים  לב  שמתי  שיחי‘,  אבא  של 
וידעתי מיד איך הענין עומד להיגמר בדקות הבאות. הכרתי 
אל  לאספינו  החל  אבא  הורי,  של  אופיים  היטב,  אבי  את 
הרכב, לא רצה שילדיו ימשיכו להיות עדים למעמד הקשה. 
אמר לבעל הדירה שהוא עוזב את המקום כדי להאכיל את 

הילדים ארוחת ערב, ובעוד כשעה ישוב לדבר איתו.
מאכל  דברי  כמה  לקנות  הסמוכה  המכולת  אל  יצאה  אמנו 
הים,  לשפת  הקרוב  דשא  כר  לעבר  יצאנו  וכולנו  עבורינו, 
שבה  אבא  של  ורוחו  ערב,  ארוחת  את  בצוותא  סעדנו 
להיות טובה עליו: ”חברה, אני סבור כי נהנינו מאוד, הגיעה 
להיות  לעצמם  להניח  אמורים  יהודים  הביתה.  לשוב  עת 
הדרך  את  לנו  מראה  הנוכחי  המצב  שמים.  בידי  מנוהלים 
הביתה. איננו אנשי מלחמה, ואשרינו. אין לנו טעם בנופש 
שמהולה בו מרירות של משפחה אחרת, יתכן כי הם צודקים, 
ופשוט היתה כאן אי הבנה. אחת משתי המשפחות צריכה 
שתזכה  זו  היא  שמשפחתי  רוצה  ואני  בתוצאות,  לשאת 
לעבר  וקמנו  הים,  נוכח  אל  הערב  ארוחת  את  סיימנו  בכך. 
השלמנו  כולנו  לא  כי  אף  נפלה,  שההחלטה  ידענו  הרכב, 
היום  לשוב  פיללנו  לא  פה,  בכל  בנו  אכלה  האכזבה  עימה. 
על  שמחה  של  סנונית  בנו  קיננה  לבנו  בתוך  אולם  הביתה, 

שככה לנו.
בו  משמשים  הטוב  והחינוך  שההחמצה  בלב  הביתה  שבנו 
בערבוביה. תחליפי החופש לא צלחו בשנה ההיא, עם אבא 
להחליף  מבקשים  כאשר  גם  כי  בשרנו  על  בלומדנו  ואמא, 
אוויר ואוירה, לא מחליפים מהות. אט אט התחלנו להתכונן 
לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, ואמורים היינו 

לשכוח זה מכבר מכל המאורע.
בבית,  המתוכנן,  פי  על  שלא  שהינו,  שבהם  הימים  באותם 
התפללנו בבית הכנסת שאנו רגילים להתפלל בו כל השנה, 
ובימים ההם ממש שהה יהודי מחוץ לארץ שהגיע לעשות 

את הנופש בארץ ישראל, בירושלים.
צופה  אלינו,  בסמיכות  הכנסת,  בבית  מושבו  ממקום 
ויאה  נאה  כי  נכבדות  מחשבת  מתוך  לעברי,  ומביט  היה 
לפרקה  הגיעה  אשר  לאחותו  שידוכין  להציעו  הזה  הבחור 

ומתגוררת בבית ההורים בעיר אחרת בישראל.
בו  שנצנצה  וכיון  בעיניו.  והוטבתי  חן  נשאתי  מה  משום 
המדובר.   – ועלי  הבית,  על  אבא,  על  לברר  טרח  זו,  מחשה 
את  שגלגל  שדכן  לידי  ההצעה  את  הביא  טובות,  בשומעו 
חול  שבימי  עד  רב  זמן  חלף  ולא  אבא,  של  לפתחו  ההצעה 
המועד סוכות הקרוב, הובא השידוך לידי גמר טוב, בשעה 
טובה ומוצלחת, והימנו קם ביתי לתפארת, בחסד ה‘ עלינו.

שבוע“,  אותו  של  בסיומו  לחו“ל  לשוב  האיש  היה  ”אמור 
מספר אבא תמיד בעינים בורקות, ”ולכאורה לא אמור היה 
המתוכנן.  בנופש  מצויים  היינו  אילו  כלל,  אותנו  לפגוש 
ראשנו  בציציות  אחזו  ומשמים  העניינים  שנסתבבו  אלא 
והשיבונו הביתה, כדי להביא ברכה ושמחה אל תוך ביתנו“.



פינת ההלכה - הלכות פורים

א.   מצוה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים, דהינו מתנה אחת לכל אביון, שבסך הכל חייב לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים. שתי מתנות לשני בני 
אדם. ויוצאים ידי חובה בין בנתינת מעות, בין בתבשיל, או דבר-מאכל אחר. אבל לא בכלים ובבגדים וסדינים. ומן הדין די בנתינת פרוטה אחת לכל 

אביון. וירא שמים יחמיר ויתן בעין יפה ובסבר פנים יפות, כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן. ויהיה שכרו אתו ופעולתו לפניו. 
ב.   הנותן שתי מתנות לאיש ואשתו אביונים יצא ידי חובתו. והוא הדין אם נתן לאב ולבנו הסמוך על שלחנו שהם אביונים, יצא. ואם באו לפניו שני עניים, 
ונתן לעני אחד מטבע גדול כשיעור שתי מתנות, שמחציתו יהיה בשבילו, ומחציתו לעני חבירו. יצא. אבל הנותן שתי מתנות לאביון אחד לא יצא ידי 

חובה. אפילו בזה אחר זה. וצריך לתת לעוד אביון. 
ג.   מתנות לאביונים אין ליטול אותם ממעות מעשר שאדם מפריש בכל חודש, שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין ורק אם אמר בפירוש בעת 
מתנות  מצות  שקיים  מי  מקום  ומכל  לאביונים.  למתנות  מעשר  ממעות  לתת  רשאי  לו,  דחוקה  והשעה  נדר‘‘,  ’‘בלי  מעשר  מעות  להפריש  שהתחיל 
לאביונים כדת לשני עניים, וברצונו להוסיף לתת בפורים לעניים אחרים, רשאי לתת להם מכסף מעשר. וכן אם רוצה להוסיף על השיעור שהוא חייב 

לתת לאביונים, ולתת להם מתנה חשובה לשני העניים, רשאי לתת ההוספה מכסף מעשר.
ד.   נכון ללמוד תורה שעה אחת קודם הסעודה, או בתוך הסעודה. ומה טוב ללמוד ההלכות הראשונות של פסח עם סעודת הפורים, לסמוך גאולה לגאולה. 
הפוסקים  לדעת  לכתחלה  לחוש  נכון  אולם  פת,  צריכה  פורים  סעודת  אין  הדין  ומן  אחת.  בסעודה  חובה  ידי  ויוצאים  פורים.  בסעודת  להרבות  ומצוה 

הסוברים שצריכה פת.
ה.   חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. וישתה יין כדי שיהיה שמח ומבושם, וישתכר מעט וירדם בשכרותו. והא דאמרינן 
חייב איניש לבסומי בפוריא, לא שישתכר, שהרי השכרות איסור גמור הוא, ואיך לך עבירה גדולה מזו, שגורמת לגילוי עריות ולשפיכות דמים, ושאר 
עבירות זולתן, אלא רק שישתה מעט יותר מלימודו. דהיינו התחלת שכרות. וכל שכן מי שיודע בעצמו שאם ישתכר ביין ובשאר משקים המשכרים 
יזלזל באיזה מצוה, או ימנע מברכת המזון, וכדומה, או שהוא תלמיד חכם ואם ישתכר יגרום לבזיון כבוד התורה, לא ישתה אלא שיעור מועט שלא יבוא 

לידי שיכרות.
ו.   חייב אדם לשלוח לחבירו ביום פורים שתי מנות של שני מיני אוכלים, או שני מיני תבשיל, או שתי מנות בשר. וכמו שנאמר במגילת אסתר (ט. כב): 

לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ’‘ומשלוח מנות איש לרעהו‘‘, ומתנות לאביונים. 
ז.   יש לשלוח המנות של אוכלים שני מינים שונים. אבל במין מאכל אחד, אפילו חילקו בשתי צלחות או קערות, אינו יוצא בזה ידי חובת משלוח מנות. אבל 
השולח חתיכות בשר מאיברים שונים אפילו מבהמה אחת, יוצא בהם ידי משלוח מנות, הואיל והם חלוקים בטעמם וטבעם. וכל שכן אם היה בשר חי 

שאפשר לעשות ממנו כמה מיני תבשילים, או צלי מבושל.
ח.   השולח מנות לרעהו בעילום שם, שאין המקבל יודע מי שלח אליו המנות, יש אומרים שלא יצא ידי חובת משלוח מנות, ולכן יחזור וישלח מנות לצאת 
ידי חובה. ולכן מי ששלח מנות לרעהו, והלה לא היה בביתו, ורק בני ביתו היו שם, וקבלו המנות מיד השליח, אם חזר המקבל לביתו ביום פורים וידע 
מזה יצא, אבל אם לא שב לביתו באותו היום לא יצא, ואע‘‘פ שאשתו ובני ביתו קיבלו בעדו, מ‘‘מ הרי נאמר ומשלוח מנות איש לרעהו, הילכך בעינן 

שיבא ליד רעהו, ועל כל פנים שידע מזה.
ט.   אשה חייבת במשלוח מנות, ותשלח לרעותה. וגם אשה נשואה אינה יוצאת במשלוח מנות של בעלה בלבד. וטוב שלא ישלחו איש לאשה, ואשה לאיש. 

פן יבואו לידי ספק קדושין, אלא ישלחו איש לאיש ואשה לאשה.
י.   הבנים הסמוכים על שלחן אביהם, מבן י‘‘ג שנים ומעלה, והבנות מגיל י‘‘ב שנה ומעלה, חייבים במשלוח מנות לחבריהם. ואפילו קטנים שהגיעו לחינוך 

טוב לחנכם למצוה זו.
יא.   השולח מנות לאדם שאינו שומר תורה ומצות ומחלל שבת בפרהסיא, אם הוא בגדר יודע את רבונו ומורד בו, לא יצא, מאחר שדינו כגוי. אך אם אינו 

אלא כתינוק שנשבה בדיעבד יצא. ועל כל פנים לכתחלה יש לשלוח לעמיתו ירא שמים השומר תורה ומצוות.

”ויקרא אל משה...“
פרשתנו היא הפרשה הפותחת את הספר השלישי בחמשת חומשי התורה ונקראת על שמו ״ויקרא״. בנוסף נקרא ספר זה בשם: 

״תורת כוהנים״ שעיקרו עבודת הקורבנות הנעשית ע״י הכוהנים במשכן.
המילה הראשונה ״ויקרא״ נכתבה עם א‘ זעירא = א‘ קטנה. חז״ל מבארים שהאות אלף משמעותה אולפן וכמאמרם בגמרא: אלף 
בינה - למידה. לא לחינם קבעוה בראש האותיות ואיננה מופיעה בדפי הש״ס (כל מסכת מתחילה בדף ב‘) ומדוע זה כך? הרמב״ם 
כותב: ״תכלית הידיעה היא - לדעת שאינך יודע״ - פירוש: שאם אדם חושב שהוא יודע הכל - לעולם הוא לא ילמד. זוהי הסיבה 

שאין דף א‘ בדפי התלמוד - לומר לך שאפילו אם הנך בקי בכל הש״ס, דע! אפילו את דף א‘ אינך יודע... 
אם כן זוהי הסיבה שהאות א‘ במילה ויקרא - קטנה לומר שבכדי ללמוד חייב אתה להקטין את עצמך ורק אז תחפוץ לדעת יותר...

מספרים על אחד מגדולי ישראל שחיפש שידוך לבתו. פנה לישיבה הסמוכה וביקש מראש הישיבה חתן מהבחורים הלמדנים. 
ראש הישיבה שלא רצה לקחת על עצמו אחריות כה עצומה, אמר לו: ״כנס ותבחר לך״. 

השאלה  היה,  וכך  לבתו.  החתן  יהיה  הוא  הקושיה  את  ל״פצח״  שיצליח  והתלמיד  לתלמידים,  קשה  שאלה  להעלות  הרב  החליט 
נשאלה לפני התלמידים, כולם ניסו להראות את בקיאותם הרי לא בכל יום מזדמן שידוך שכזה וניסו בכל כוחם לתרץ. 

אך למגינת ליבו של ראש הישיבה שום תירוץ אמיתי לא התקבל, תלמידים רבים ניסו אך לשוא.  
יצא אותו גאון מהישיבה, ללא חתן לבתו. כשעלה לעגלה ויצא לדרכו, הוא שומע לפתע צעקות מאחור: ״רבי עצור!״ רואה הרב את 

אחד התלמידים מזיע ומתנשף, שואל אותו הרב: ״תירוץ - יש לך״?.. 
עונה התלמיד: ״לא! לא מעניין אותי השידוך מעניין אותי לדעת את הביאור! בבקשה, רבי, אמור נא לי מה התירוץ?! הרי לא אדע 

מנוחה ללא התשובה״. 
חיבק הגאון את אותו בחור ואמר לו: ״אינני מחפש תירוץ - אני מחפש בחור שרוצה לדעת את התשובה - שחשקה נפשו ללמוד - 

אתה תהיה חתן לבתי!״... 
זהו שאמרו חז״ל בפרקי אבות: ״איזהו חכם הלומד מכל אדם״ - זה שמוכיח שהא‘ שלו קטנה... ומי גדול בענווה יותר ממשה רבנו 

ע״ה?! זהו ויקרא אל משה בא‘ זעירא...
עלינו לזכור שהסיבה לכל החטאים היא הגאווה שבאדם. השפל איננו חוטא במהרה, לעומתו הגאוותן איננו מקבל תוכחה ומשום 

כך מועד לכישלון. באה א‘ זעירא דווקא בחומש זה - תורת כוהנים לומר שע״י הענווה לא נזדקק לקורבנות שיכפרו...

פרפראות לתורה
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