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 וסיפורים ליקוטים  
 נשא -נפלאים 

 
 (מו, ד" )אבותם לבית"

. מבריסק דב יוסף רבי אצל פעם בכל ביקר, וילנא מנכבדי אחד
 נא דרוש, לווילנא תבוא כאשר: "הרב לו אמר, להיפרד כשעמדו
 על הלה תמה". בתים להם שאין יהודים אותם של בשלומם
 בית( : "כ-יט, קלה) בתהילים נאמר: הסביר והרב הדברים
 את ברכו הלוי בית', ה את ברכו אהרן בית' ה את ברכו ישראל

'"? ה יראי בית" גם נאמר לא מה ומפני'". ה את ברכו' ה יראי' ה
 בדאגות טרודים הם ואין בתים' ה ליראי שאין משום אלא

 (105 גיליון טיש-שבת עלון) ...נכסיהם
 

 מחוץ אל אותם וישלחו ישראל בני כן ויעשו"
 בני עשו כן משה אל' ה דיבר כאשר למחנה
 (ד, ה" )ישראל

 שכבר לאחר", ישראל בני עשו כן: "ואמר הכתוב חזר מה לשם
 "?ישראל בני כן ויעשו: "הכתוב בראש נאמר

 כיצד ישראל-בני שכשיראו, היא זו מצוה של טיבה, ברם
, בצרעת לוקה גופו וכיצד למחנה מחוץ המצורע את מרחיקים

-לשון, גאווה) צרעת לידי המביאות העבירות מן נזהרים יהיו
 הזב את מרחיקים כיצד כשיראו, בזה כיוצא(. עין-צרות, הרע
 מטפה - באת מאין: "בזיכרונם יעלו מיד, המת-טמא ואת

" ותולעה רימה עפר למקום - הולך אתה ולאן" ,(זב" )סרוחה
 הכתוב לנו אומר לפיכך. עבירה לידי יבואו לא וממילא -( מת)

 מצד הן, יחד גם הבחינות משתי המצוה את עשו ישראל-בני כי
 .הכוונה מצד והן המעשה

 הלקח את למדו וגם" למחנה מחוץ אל אותם וישלחו" קיימו גם
 זיבה, צרעת לידי המביאים הדברים מן להיזהר, המצווה מן

 אשר המטרה את גם -" משה אל' ה דיבר כאשר" - ומיתה
 בני עשו כן" - הזאת המצוה את בתתו יתברך-השם לפני הייתה

 ".ישראל
 

 (ו, ה" )’בה מעל למעול"
 מעל זה הרי לפיכך(, י"רש) הגר בגזל מדבר הכתוב כאן שהרי

 כנפי בצל לחסות שבא, הגר את שגוזל זה כי, יתברך בהשם
 מועל והיינו גדול השם לחילול גורם, הישראלית האמונה
 (.ספורנו... )בקודש
 ופתח בירושלים שהתיישב ביהודי ן"התר בשנת היה מעשה
 קמח מעט סוסו בעזרת שבוע כל טוחן והיה, קטנה קמח טחנת

 הצליח הזמן עם, שבסביבה היהודים הבתים בעלי בשביל
 בין מסתובב שהיה, ראובן ושמו עוזר גם לו ולקח במסחרו

 היום ויהי. קמח לקנות מבקש אחד כל כמה ורושם הלקוחות
 לו שהיה הסוס, קצר זמן ואחר, עולמו לבית נפטר עוזר ואותו

 היה הזה הקטן הסייח. מאוד חרוץ קטן סייח הוליד בטחנה
 יהודים כמה באו. סוסים חמישה של ככח טוב כ"כ עובד

 בעל אך, החרוץ הקטן הסוס את ממנו לקנות וביקשו וערבים
. לעבודתו לו נחוץ הסוס כי בטענה, למכרו הסכים לא הטחנה

 מיד. פלא סוס לו יש זה שיהודי, למושל והלשינו הערבי הלכו

 היהודי. הסוס את שיקנה מפקידיו אחד את המושל שלח
 את לו למכור כורחו בעל הסכים, לו יזיק שמא מהמושל שפחד
. החרוץ הסייח את לקחת מחר שיבואו לפקידים ואמר, הסוס

 והיה, תורה ללמוד לילה כל לשבת נוהג היה הטחנה בעל היהודי
 קם בעלה את אשתו ראתה לילה באותו. ומתנמנם לומד

 חזר קלה שעה ולאחר, מהבית ויצא פנס הדליק הלילה בחצות
 הסוס את ומצא הלך בבוקר. מאומה אשתו עם דיבר לא אך

 על: השכנים שאלוהו. גדולה שמחה ושמח, מת החרוץ הקטן
 לכם אספר: היהודי להם אמר? הסוס שמת כ"כ שמח אתה מה

 ידעתי ולא, היה גנב בטחנה לי עוזר שהיה האיש זה, המעשה
, שליש בדמעות בוכה בחלומי עוזרי אלי בא בלילה אתמול. מזה

 בסוס תתגלגל שנשמתו גזרו מעלה של דין שבית לי וסיפר
 את ישלם כך י"ע, מרץ במשנה שיעבוד י"וע, הזה החרוץ הקטן

 כ"א, למושל אותו יקחו שמחר שמכיון לי ואמר ובכה, שגנב מה
 ביקש ולכן!! והמיוסרת האומללה לנשמתו תיקון עוד יהיה לא

 אז, הגניבות על ונפש בלב לו מוחל אני אם שהרי, לו שאמחל
 כן ועל: הקמח טחנת בעל סיים! במחיצתו ויכניסוהו ימות הוא

 תפסתי, לטחנה והלכתי הפנס את לקחתי, בלילה אתמול קמתי
, לך מחול, לך מחול: ואמרתי לתוכה לחשתי הסייח של אזנו את

 הצלתי שאכן הבנתי, מת שהסייח שראיתי ובבוקר, לך מחול
 יחרד כן על?! אשמח לא ואיך! מישראל אחת נפש, נורא מצער
 !!! גזל של עונשו חמור כמה עד האדם

 (פט ’עמ ב"ח חיים אהבת)
 

 (ו, ה" )מעל למעול"
 הקרובה הסביבה מן סוחרים הגיעו אליה צומת עיר הייתה, קלם

, בה היו, כן על. בה פרח הסיטונאי המסחר. כאחת והרחוקה
 שהמגיד כמובן. בסחורות עמוסים גדולים מחסנים, זו בעיר

 מצוות את שישמרו עירו תושבי את להוכיח מקלם הרבה
 .המסחר בענייני התורה

 התקיים קלם בשוקי. קשובות אוזניים על דבריו נפלו תמיד לא
, הלבן המלח. בהם נסחרו מלח סוגי שני. במלח וער גדול מסחר
 אשר גדולים סוחרים שני. יותר יקר היה אשר האדום והמלח
 יותר הזול – לבן מלח לשווק נהגו קלה להתעשרות דרך חיפשו

 .אדום מלח בתור צבוע, כשהוא –
 לצאת היסס לא הוא. כולו נסער, זו מתרמית למגיד כשנודע
 קרא בדרשותיו. סוחרים אותם נגד ורועשת תקיפה במחאה

 הם אלו רמאים סוחרים, כלומר". סדומית מלח" בשם זה למלח
 ברבים ופרסם לכת הרחיק אף יצחק משה רבי. סדום כאנשי

 את כולו העם לעיני חשוף למען הללו הסוחרים שמות את
 שהוא, המגיד אותם הזהיר, בכך די לא אולם. האמיתי פרצופם

 מפני הלקוחות את להזהיר כדי חנותם בפתח יתייצב אישית
 .הזייפנים החנות בעלי

 לשכנע הצליחו הם. בו לנקום החליטו הרמאים הסוחרים שני
 השלטונות נגד האוכלוסיה את ממריד שהמגיד השלטונות את

 .להתקוממות אותה ומלהיב
 והושלך בגידה בעוון נאסר מקלם והמגיד רבים ימים עברו לא
 ...ניצחונם את חגגו הסוחרים שני. הכלא אל
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 את מיד לשחרר המשטרה מפקד הורה מספר ימים לאחר

. קדוש יהודי הוא כי הראוי הכבוד בכל בו ולנהוג האסור היהודי
 .לפלא היה והדבר
 מנהג. המגיד של הפתאומי לשחרור הסיבה התבררה לימים

 כמה לקנות הדואר לבית מזומנות לעתים להיכנס בידו היה
 אחר פעם, הבחין הדואר סניף מנהל. אותם לקרוע ...ו בולים
 קריעת לפשר ושאלו אליו ניגש לבסוף. הזה המוזר במנהג, פעם

 הוא רגיל מזומנות ולעתים שהואיל המגיד לו הסביר. הבולים
 באמצעות ולא פרטיים אנשים באמצעות דואר דברי לשלוח
 סדרי קבעה הלא היא. המדינה את גונב הוא בעצם הרי, הדואר

 מכתביו את לשלוח אחד כל מחייבת ולמעשה משלוח
 החבילות כערך בולים לרכוש הוא נוהג, כן על. באמצעותה
 כך. אותם וקורע שליחיו באמצעות שולח שהוא והמכתבים

 .מפסיד לא המדינה אוצר
 לו דיווח הוא המשטרה מפקד של ידיד היה הדואר סניף מנהל

 התרשם המפקד. המדינה נגד מרד בעוון שעצר היהודי הוא מי
 המגיד את לשחרר הוראה ונתן מהתפעלות מגדרו ויצא

 (אבות מורשת)  ... מקלם
 

 את והשיב עשו אשר חטאתם את והתוודו"
 (ז, ה" )בראשו אשמו

 ל"חז הפליגו חטאיו על בתשובה השב של מעלתו גודל על
 - עומדים תשובה שבעלי במקום: "באמרם( ב"ע, לד ברכות)

 דבש' בספר מביא לכך רמז". עומדים אינם גמורים צדיקים
 עשו אשר חטאתם את והתוודו: "שלפנינו הפסוק מלשון' וחלב

 וישוב חטאיו על האדם יתוודה כאשר -" אשמו את והשיב
 כל בראש יהיה מקומו - "בראשו" הוא יהיה אז, שלמה בתשובה
 .הצדיקים

 

 האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש"
     '" וגו עשו אשר חטאתם את והתוודו', וגו

 ( ז-ו, ה)
 מהנוסעים אחד כל. גדולה באניה יחד הפליגו אנשים חבורת

 אחד נכנס, ים בלב היו הם כאשר. בו לדור מיוחד תא קיבל
, עושה אתה מה. האניה בדופן חור לקדוח והחל לתאו הנוסעים

, הנוסע השיב. לכם איכפת מה. תטבע האניה הן, חבריו נזעקו
 לא שהאנשים מאליו מובן. שלי בתא החור את קודח אני הרי

 שהרי, שלו שהתא טענתו למרות, לקדוח להמשיך לו הניחו
 פי על. האניה נוסעי לכל כבד לאסון לגרום עלול הוא במעשיו

 אשה או איש, הפסוק את ל"זצ חגיז משה רבי הסביר זה משל
 והשיב' וגו חטאתם את והתוודו', וגו האדם חטאת מכל יעשו כי

, רבים בלשון ממשיך, יחיד בלשון פותח הפסוק". אשמו את
 זה ערבים ישראל שכל אותנו ללמד, יחיד בלשון שוב ומסיים

 על רק לא להתוודות הכיפורים ביום חייב אדם" והתוודו. "לזה
 חור שהקודח כשם. ישראל כל עוונות על גם אלא שלו העוונות
 עלול החוטא גם כך, הנוסעים כל את להטביע עלול בספינה

 מתוודה אדם כל" והתוודו" נאמר לכן. ישראל כל את לחייב
 למוטב ובין לטוב בין ישראל של מעשיהם כי, כולו הכלל עבור

 באותה נוסעים וכולם לזה זה ערבים ישראל, בזה זה קשורים
 .ספינה

 

 (י, ה" )יהיו לו קדשיו את ואיש"
 את אומד הוא בכמה, מפרנקפורט החסיד, רוטשילד את שאלו
 מה אלא שלו אינו". יהיו לו - קדשיו את ואיש: "והשיב, רכושו
 כל. ממנו לשלול איש יוכל לא זאת - לצדקה, לקדש שנתן

 .שלו שהוא בטוח איננו השאר
 

 (יט, ה" )האלה המאררים המרים ממי הנקי"
 מז'יטאמיר וואלף זאב' ר ק"הרה אל פעם באה רוח קשת אשה
 הוא בעלה כי נפשה במר לפניו ובכתה ל"זצ" המאיר "אור בעל

 מכות אותה מכה שכרותו ומתוך, היום כל יין ושותה שיכור
 ממנו ביקשה פעמים כמה וכבר, מנשוא גדול וסבלה אכזריות

 להיות יותר רוצה אני ואמר סירב הוא אך פיטורין גט לה שיתן
. אצלו בעלה עם שתבוא הצדיק לה אמר. גרוש מלהיות אלמן

 נא שמעי הצדיק לה אמר. לבוא ירצה לא והלא האשה לו אמרה
ממנו  תבקשי יין שותה שהוא ותראי לביתך כשתבואי, לעצתי

 היין טעם את תהללי מהיין וכשתשתי, יין מעט לך גם שיתן
 שעד לו ותאמרו, ישתה שהוא פעם בכל תעשי וכן, מאוד

 וכשיעברו, הוא טוב כי היין של טעמו טוב את ידעת לא עכשיו
 זאב' ר אצל אחד שבכפר שמעת כי לו תאמרו שבועות כמה

 לשם שיסעו עצתך לכן, להפליא טוב יין נמצא מז'יטאמיר
. הביתה להביא יין מידת גם שם ויקנה המשובח מהיין לשתות
 את להביא בידה עלה שלבסוף עד, הצדיק כדבר עשתה האשה
 ונתן יין כוסות שתי הצדיק לקח, אליו כשבאו. הצדיק אל בעלה
 את מאוד ושיבח ושתה הבעל חטף, לאשה ואחת לבעל אחת

 תחת שטית לא "ואם: ואמר האשה אל פנה והצדיק, ש"היי
 כשסיים תיכף". האלה המאררים המרים ממי הנקי אישך

 כי עלי ורחמו חוסו: לצעוק הבעל התחיל, הדברים את הצדיק
 לו אמר, מת אני מעט עוד, מהיין נשרף ולבי בקרבי בוער היין

 הדברים את כששמע. אלמנה היא שתישאר מוטב: הצדיק
 תן לו אמר והצדיק, מאוד לבכות והתחיל פניו על נפל האלה
 ונתן, חטא אשר כל על והתוודה, עוונותיך על והתוודה, תודה

 עם ויחיה הישר בדרך יתנהג שמעתה להצדיק כף תקיעת
 לא הרעה לדרכו ישוב שאם הצדיק והזהירו, בשלום אשתו
 הוסיף – אני שיודע אלא, ימות ובוודאי תקנה שום לו תהיה

 נסעו, בעיניך נמאס יהיה היין כי לשתות תוסיף שלא – הצדיק
 .ובשלוה בשלום חיו ומאז, לביתם ואשתו האיש

 

 (כב, ה" )אמן אמן האשה ואמרה"
 בסעודת ל"זצ מלייפניק" טעם ברוך" בעל הגאון ישב פעם
 וענה, השחוק לסיבת שאלוהו. נתחייך ולפתע, מילה ברית

 המסובין אחד העז. העליון העדן בגן שראה מה שראה סתומות
: הגאון השיבו". העדן בגן נעשה מה לראות רוצה אני אף: "ואמר
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 כוחו בכל אמן שהעונה אמרו ל"חז הלא בעדך? מפריע ומי"

 בכוונה' אמן' אפוא ענה.(. קי סנהדרין) עדן גן שערי לו פותחין
 (ברוך אהל) ".לראות אתה גם ותוכל ראויה

 
 הגאון בשם אומר היה, ל"זצ לופיאן אליהו רבי הצדיק הגאון

 לקדוש כדאי היה: מקלם הסבא, ל"זצ זיסל שמחה רבי הצדיק
 אלפי ששת ולקיימו ומלואו העולם כל את לברא הוא ברוך
 ימי בכל ויחידה אחת פעם ולו – לומר יזכה שיהודי כדי, שנים

 ואלף". שמו וברוך הוא ברוך הבריאה זמן משך ובכל, חייו
 חשיבות לגודל מגיעות אינן" שמו וברוך הוא ברוך" אמירות

 מגיעים אינם אמנים ואלף: והוסיף. אחת" אמן" עניית
 ואלף, בלבד אחת פעם ולו" רבה שמיה יהא אמן" לחשיבות

 של ויקרתה לזכותה מגיעות אינן" רבה שמיה יהא אמן" עניות
 .תורה תלמוד של אחת תיבה

 

 (ב, ו" )יפליא כי אשה או איש"
 להתקדש ומבקש הזה העולם מתאוות הפורש איש נמצא אם

 בני שרוב לפי, מופלא פלא בגדר זה הרי - יתברך להשם כולו
 .לבם תאוות אחרי הם הולכים אלא, כך נוהגים אינם האדם

 הרואה שכל לך לומר, סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה
 (.ב"י סוטה) היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה

 נזיר של פרישתו. ולאנושיות לשכל הוא מנוגד סוטה של חטאה
, השפלים בענייניו, העולם אם, האנושי לשכל מנוגדת היא גם

 בעניינים, הפרושים גם חייבים הרי, ולנימוס לשכל בניגוד נוהג
 עד השפלות מן ולהתרחק לשכל בניגוד לנהוג, שבקדושה
 .וסייגים גדרים עשיית ידי-על, לקיצוניות

 

 (כג, ו" )להם אמור ישראל בני את תברכו כה"
 מנין לו שעושים פעם שבכל מהדר היה ל"זצ מבריסק ז"הגרי

 הגיע לא אחת פעם. כהנים ברכת שיברך כהן שם יהא בביתו
 אחד שם התבטא, הכהן בא עד שעה רבע להמתין והוצרכו, כהן

 השיב. זמן הרבה כך כל להמתין כך בשביל כדאי וכי האנשים
 לקבל כדי בנסיעה משקיעים אנשים זמן כמה ל"זצ ז"הגרי

 בשביל להשקיע כדאי זמן כמה כן ואכן, מישראל גדול ברכת
 '.ד ברכת לקבל

 

 (כג, ו) "...ישראל בני את תברכו כה"
 בני את תברכו' - שיהיו איך פירוש, שהם כמו היינו - כה"

 יותר טובים הם פנים כל על כי, לברכה ראויים הם -' ישראל
 (ע"זי מזוואלין אליהו שמואל רבי ק"הרה) ".האומות משאר

 

 (כג, ו" )להם אמור ישראל בני את תברכו כה"
 רק מכוונות שהברכות להם אמור(. י"רש" )שלם ובלב בכוונה"

 לא ישראל את מברכים שהם ובשעה, לכהנים ולא לישראל
 להם שתצמח הנאה וטובת אישית נגיעה כל במחשבתם תעלה

 פרי ויתברך, לישראל הברכות תתקיימנה כאשר. הברכות מן
, ונכסיהם ממונם, ובקרם צאנם עשתרות, ואדמתם בטנם

 כהונה במתנות שיזכו, לכהנים גם הנאה טובת מכך תצמח
 הכתוב. לכם ולא להם –" להם אמור: "הכתוב הזהירם לכן. לרוב

 אהרן של כהונתו שבעת לפי", אהרן אל דבר: "מדגיש אף
 לבני ורק אך כוונה וברכתו, כהונה מתנות עדיין נהגו לא במדבר
 (סופר כתב)  . ישראל

 

 (כו-כה, ו" )פניו' ה ישא ...פניו' ה יאר"
, הציץ על חרותות שהיו השם אותיות כי, הקדוש בזוהר מצינו

 לבו, אימה נתקף היה בהן שהציץ מי וכל, ונוצצות מאירות היו
 יאר" ידי-שעל אפוא יוצא. מתכפרים חטאיו היו וכך, נשבר היה

 ישראל בני חזרו, שמו את יתברך-השם שהאיר -" פניו ה'
 ".אליך פניו ה' ישא" לידי הביא וזה בתשובה

 

 לך וישם ...וישמרך' ה יברכך להם אמור"
 (כו-כג, ו" )שלום

 הברכות את ואילו", להם אמור: "רבים בלשון הכתוב פתח
 יפה ברכה כל לא". לך וישם ...יברכך: "יחיד בלשון אמר עצמן

 תנחומא) ל"חז אמרו. אדם לכל שווה הברכה שאין, רבים ללשון
 הוא ברכה הממון". בבנים –' יברכך, 'בממון –' יברכך(: "'יח ישן

 גם כך. הישר מדרך שמעבירו, קללה הוא לאחר ואילו, לאחד
 ואילו. ברכה זו הרי, להוריהם נחת מביאים הבנים כאשר. בבנים
 וכן, ברכה של היפוכה זו, ביזיונות להוריהם גורמים הם כאשר

 בלשון המשולשת הברכה ברכות נאמרו לפיכך. הברכות בכל
 "(מדניאל דן)" ". לה צריך שהוא ברכה אחד לכל, יחיד

 

 (כד, ו" )וישמרך' ה יברכך"
 (.י"רש) המזיקין" מן וישמרך בממון "יברכך
 הברכה ואילו, המנוי בדבר שולטים המזיקים שאין אמרו חכמינו

 שהדברים אפוא יוצא. העין מן הסמוי דבר על אלא שורה אינה
 המזיקים של לשלטונם נתונים הברכה עקב המתרבים

 להוסיף יש" בממון יברכך" אחרי מיד לפיכך(, חולין תוספות)
 ".המזיקין מן וישמרך" גם

 

 (כו, ו" )אליך פניו' ה ישא"
 אתה מה מפני: הוא-ברוך-הקדוש לפני השרת מלאכי שאלו
? פנים ישא לא אשר בתורתך כתבת והלא, לישראל פנים נושא
 שאני, פנים להם אשא לא והאיך: הוא-ברוך-הקדוש להם אמר

 עצמם על מדקדקין והם וברכת ושבעת ואכלת בתורתי כתבתי
 (.ובמדרש כ ברכות" )כביצה עד כזית עד
 מדקדקין שהם בזה יתברך-להשם זאת היא פנים-נשיאת מה
 ?כביצה ועד כזית עד עצמם על

 אף, חשוב מאדם מתנה אדם כשמקבל, עולם של דרכו, ברם
 חשיבות לה נודעת זאת-בכל ערך פעוטת מתנה אלא זו שאין

 פניהם נושאים ישראל-בני. הנותן של חשיבותו מפאת מרובה
 מתנתו הרי המועטת נתינתו אף שעל בזה יתברך-להשם

 עליהם ויקר שחביב לפי, עליה לברך כדי עד בעיניהם חשובה
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 את ומקבל פניו להם נושא יתברך-השם גם לפיכך. הנותן
 שהיא לפי, מרובה חשיבות לה מודיע כשהוא הפעוטה עבודתם

. השגתם וקוצר יכולתם מיעט אף על אדם-בני ידי-על נעשית
 .מידה כנגד מידה בחינת זוהי

 להסתפק הם מדקדקים עצמם על רק -" עצמם על מדקדקין"
 אותו מאכילים הריהם לעני צדקה נותנים כשהם אולם, במועט
 .שלהם פנים-נשיאת וזוהי, לשובע

 

 (כז, ו" )ישראל בני על שמי את ושמו"
 בגבולין, שמי את ושמו: שנאמר. במקדש מברכין "הכהנים

 (.ספרי) שמי" את אזכיר אשר המקום לכל, לומר תלמוד? מנין
 המפורש השם את מזכירים הכהנים היו המקדש-שבבית בידוע

 את הזכירו לא המקדש-לבית מחוץ ואילו, נכתב שהוא כפי
 כפי, הוי"ה שם. כיום נקרא שהוא כפי אלא המפורש השם

 כזכר אלא אינם אחרים שמות ואילו", שמי: "היינו, כתוב שהוא
 לדור זכרי וזה לעולם שמי זה" -" זכרי" ונקראים, הוי"ה לשם

 (.ו"ט, ג שמות" )דור
 הברכה על מוסב" שמי את ושמו: "הספרי דברי של פשוטם זהו

 המפורש-שם את הכהנים הזכירו כאשר, המקדש-בבית
 היו לא שם שכן", אזכיר"מ לומדים, לגבולין ואשר. במלואו
 .המפורש-לשם זכר אלא מזכירין

 

     " יישאו בכתף עליהם הקודש עבודת כי"
 (ט, ז)

, רב עמל דורשת הקדש עבודת - יישאו בכתף: הקוצקאי אמר
 !"תאמין אל - ומצאת יגעת לא" .הדעת בהיסח בא הדבר אין

 

 (יד, ז" )קטורת מלאה זהב עשרה אחת כף"
 וטרם, ששחט באחד מעשה מביאה.( ז"פ חולין) הגמרא

 חבירו אותו הקדים" הדם כיסוי" מצות את לקיים שהספיק
 .הדם את וכיסה

 שחטף כך על חברו את ותבע גמליאל רבן לפני השוחט בא
 לו לתת" חוטף"ה את גמליאל רבן חייב ואכן, המצוה את ממנו

 .מצוה שכר שהפסידו מפני זהובים עשרה
 או" מצוה שכר"ב מדובר אם: ושואלת הגמרא שם ממשיכה

 גמליאל רבן שחייבו הללו הזהובים עשרת האם -" ברכה שכר"
 שהוא בגלל או, עצמה המצוה שכר את חטף שהוא כך על היו

 (.הדם כיסוי מצות של) הברכה שכר את חטף
 שווה כמה. המזון לברכת? מינה נפקא למאי הגמרא ומסבירה

 המזון ברכת גם אז, מצוה בשכר מדובר אם. המזון ברכת שכר
 אזי, הברכה בשכר חייבו גמליאל רבן אם אך, אחת מצוה היא

 ארבע ישנן כי, זהובים ארבעים יהיה השכר המזון בברכת
 .המזון בברכת ברכות

 ואמרה משמים קול בת שיצאה, ואומרת הגמרא מסיימת

 ששכר ויוצא, זהובים ארבעים שווה המזון ברכת של שכוס
 .זהובים עשרה הוא ברכה
 כפי, ברכות מאה יום בכל לברך המלך דוד של תקנתו ידועה

, ברכות מאה תיקן ה"ע המלך דוד(: "ו"מ ח"או" )טור"ה שפוסק
 המילה". על הוקם הגבר נאום'( "א ג"כ פרק' ב שמואל) דכתיב

 נפשות מאה מתים היו יום בכל כי, מאה בגימטריה" על"
 ברוח הבין שדוד עד, מתים היו מה על יודעין היו ולא מישראל

 גם וכן. יום בכל ברכות 100 להגיד ותיקן הסיבה מהי הקודש
 לברך אדם חייב, אומר מאיר רבי תניא:(: "ג"מ מנחות) בגמרא

 לוקיך-א' ה מה ישראל ועתה" שנאמר, יום בכל ברכות מאה
 המימרות פי על". מאה" אלא" מה" תקרי אל" מעמך שואל
 שהבאנו הפסוק את" אפרים רבינו" בספר פירש, הללו

 .ברכות למאה רמז, מאה בגימטריה" כף: "בכותרת
 עשרה" שווה, ברכות מאותן אחת כל –" זהב עשרה אחת"

 גם וכך. חולין במסכת הגמרא דברי את שהבאנו כפי", זהב
 :הפסוק המשך יתפרש

 כפי, לעשירות זוכה ברכות במאה הזהיר –" קטורת מלאה"
.( ו"כ) יומא במסכת מבואר שהרי, בקטורת הכהנים שזוכים

 . המקטירים את מעשרת שהקטורת
 ( הררי משה' ר של הווארטים ממאסף)

 

 (יז, ז" )עמינדב בן נחשון קרבן זה"
 אלא"? קרבן זה" ונשיא נשיא כל אצל הכתוב חתם מה מפני

 לא קרבנו את שהקריב נשיא שכל להשמיענו הכתוב ביקש
 קרבנו את שהקריב כחברו לנהוג שביקש מפני זאת עשה

 נשיא כל של קרבנו שהקרבת: דהיינו –" קרבן זה. "אתמול
 . עצמו רצון מחמת הייתה

 (מפרשיסחא ב"רש)
 

 (יח, ז" )צוער בן נתנאל הקריב השני ביום"
 את ונשיא נשיא כל אצל ומנתה האריכה שהתורה הטעם
 לא מצוה עושים רבים שאם ללמדנו רצתה התורה כי, קרבנו

 כל עם שמחים אלא, כלל כאל הרבים אל בשמים מתייחסים
 אהבת מתמעטת ולא, בעולם יחידי הוא כאילו ואחד אחד

 רבים אנשים עוד שיש בגלל, באדם ושמחתו הוא ברוך הקדוש
 עם שמח הוא ברוך שהקדוש כשם ולכן. המצוה את שעושים

 של מדתו ואין. ואחד אחד כל אצל שמח כך, נחשון של הקרבן
 במידת מוגבל האדם כי, ודם בשר כמדת הוא ברוך הקדוש

 לבנו מסורה האהבה מידת כל אז אחד בן לו וכשיש, שלו אהבה
, אחד לכל אהבתו מתחלקת בנים הרבה לו כשיש אבל, היחיד

, וקצבה גבול ללא היא הוא ברוך הקדוש של אהבתו מדת אבל
 אנשים עוד שיש בגלל אחד לכל אהבתו נתמעטה לא ולכן

 (מוסר דרכי)  כן. שעושים
 

  א גוט שבת
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