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' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל

 ) א, לה( "אותם לעשות
 בעונותינו דהנה, צחות בדרר לומר יש. כ"ע הכפורים יום למחרת י"פירש

 הכנסת לבית באים הקדוש שביום ישראל בני באחינו אנשים ישנם הרבים
 כצדיקים וכדין כדת היום מצות כל את ועושים, ומתודים ומתענים ומתפללים

 וחוזרים אתמול שעשו מה הכל שוכחים הכפורים יום למחרת אבל, ממש
 בני עדת כל את משה ויקהל" הפסוק שאומר מה וזהו, יום היום לחיי לסורם
 לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר הכפורים יום למחרת ישראל
 ביום רק ולא התורה כל את לקיים חייבים הכפורים יום למחרת שגם" אותם

 ....הכפורים
 )עוללות אפריים(

 כל לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת
 (לה, ב) :יומת מלאכה בו העשה

בכמה מהמפרשים מביאים לפרש את הפסוק "יהיה לכם קודש" עפ"י דברי 
הגמ'  "חציו לה' וחציו לכם", שכאן מזהיר הפסוק שגם את ה"לכם" תעשו 

שגם כשמענג את עצמו בשבת שיהיה זה "לכבוד שבת" ולא  קודש, דהיינו
 לכבוד עצמו.

א) מביא בשם הבעש"ט,  אות תבא כי (פרשת יוסף" יעקב "תולדותבספה"ק 
אחד שדרים שם  לכפר למרחקים שנשתלח מלך לבן "שמעתי ממורי": משל

 מאביו מכתב הגיעו יום אחד שמה, הזמן ובהאריך, ערך פחותי אנשים נבערים
 עליו שילעיגו הכפר מבני חשש אך מאד, בו לשמוח המלך. רצה  בן המלך

 לבני קרא, המלך בן עשה מה. עושה זו מה ושמחה מיומים יום מה באומרם
והתחילו , ביין העם ששמחו עד המשכרים יין מיני ושאר יין להם וקנה הכפר

ו, כולם לרקוד ולשמוח, הם על היין והמעדנים והוא על שמחת המכתב מאבי
כי הנשמה שמחה עם בא השבת, אבל מה תעשה , מובן והנמשל. ח"ודפח

שהגף אינו מבין לשמחה זו מהיא עושה, לכן נותנים סעודה טובה לגוף, ואז 
 הגוף שמח מחמת האוכל והנשמה שמחה על השבת. 

עוד בעניין הזהירות בקדושת השבת, מובא בספר "משלי יעקב" למגיד 
, משל בעניין חובת האדם להקדיש עתותיו בשבת קודש קודש לה':  מדובנא
 בארץ לגור אביו בית וכל את משפחתו ועזב נדוד שהרחיק לאחד בזה המשל

 מולדתו מעיר הבא אורח איזה יראה אולי וכלות נשואות עיניו והיו רחוקה,
 אחד עני בא לימים,. בידו עלתה ולא משפחתו, בני על פיו את לשאול בשביל
 מולדתו מעיר שהוא בו הכיר ביתו אל כבואו והנה. הבתים על ומחזיר הסובב
 אביו בית על אותו לשאול עמו להשתעשע ורצה לקראתו, מאד ושמח

 באתי מלאכתי לעשות הלא תעצרני, "מדוע העני לו הכבודה, אמר ומשפחתו
 לי נא הגידה כן האיש, אם לו אמר. הפסד" לי תגרום ולמה הנה, לאסוף כסף,

 לך הא לו האיש, אמר זהובים.' וג' ב לו העני, אמר פה, לקבץ בדעתך עלה כמה
 עסק לו לספר והתחיל עמו וישב כן הסכים העני ויעש עמי, ושב זהובים' ג

 עליו נפלה לספר התחיל העני אך ויהי. בניהם ושלום ואודותיהם משפחתו
 לנוח מקום לי להיות זכיתי כי אחר ויאמר העני ומתנמנם, יושב והוא תרדמה

 עליו כעס ואישן... ואשכבה מנוחה מקום לי ויתן הבית הבעל את אבקש בו,
 הפק למען הזה היום בטל איש אותך עשיתי אנכי הלא ואמר הבית הבעל
 תשכב מדוע או לנוח לך מה ועתה משפחתי משלום לי תספר למען טובתי

 ותרדם.
 ונתרחקה כבודו כסא מתחת חצובה עליונה נפש לאדם נתן ה"הקב הנמשל,

 אך. ממנה טובות לשמוע משתוקק ה"הקב כי גם השבוע ימי ובכל ממעונתה
 לנו והספיק השבת ביום עמנו להשתעשע הגביל לכן בעסקיו טרוד האדם
 טרדה מכל השבת ביום נקיים נהיה למען. יומיים לחם הששי ביום זה בעבור
 ששת וזהו. באהבתו ולשוש שמו יתברך אלקים בקרבת להשתעשע ונוכל
' לה שבת השביעי וביום כן ואם הגוף בעסקי טרוד ואתה מלאכה תעשה ימים

 המנוחה את לך נתן הוא כי לבדו' לה רק ההוא היום את ליחד כלומר, אלקיך
 משכב עלי בתנומות שתתעדן ולא עמך להשתעשע מקום לו יהיה למען רק
 אחרים וזהו שבת לה' אלוקיך. בענינים או

 (ציוני תורה)
 כל לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת
 . (לה, ב)מלאכה וגו' בו העשה

 ובשחרית בה" "וינוחו ערבית בתפלת לומר נוהגין ג סעיף עו בשו"ע סימן
 ל"זצ ג"מאוה ר"אאמו אמר, בם" וינוחו קדשך "שבתות ובמנחה בו" "וינוחו

 אבל ]הבא הפירוש את לומר לי מר[ פשט א אזוי זאגן צו ביטער איז עס
 עומד השבת בכניסת. ישראל בני מאחינו רבים נוהגים כך הרבים בעוונותינו

 בה וינוחו( שבת צרכי ומכינה בביתה יושבת האשה ואילו מסחרו בבית הבעל
 השבת ביום) השבת את מחלל האיש ואילו שבת בליל נחה לבדה האשה -

 וינוחו( הכנסת לבית להתפלל הולך הבעל ואילו בחנות האשה עומדת בבוקר
 תפילת בעת ערב לפנות) השבת את מחללת האשה ואילו נח לבדו הבעל - בו

 שניהם - בם וינוחו( ואשתו האיש לטייל והולכים החנות סוגרים את המנחה
 ...)נחים

 טויסיג) -(בית ישראל 
 לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה ויצו

 )ו, לו: (מהביא העם ויכלא הקדש
 כל' ואומר מכריז' הי גמליאל שרבן מביאה) א, כח( ברכות במסכת הגמרא
 זה על שהעמידו שם ואיתא', המדרש לבית יכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד
 הפתח שומר' הי דמנין שהקשה ל"ז מ"הרי החידושי בשם מובא. הפתח שומר
 אחד לאף מניח' הי לא השומר שבאמת, ואמר? כברו תוכו אשר הוא מי יודע

 ומוחזקים ידועים שהיו אותם אלא הכניסו שלא הכוונה מסתמא, (להכנס
 כברו תוכו' שהי שמי אלא) להכנס אחד אף הניחו לא העם ומשאר בכשרות

 ק."עכדה ולהכנס לדחוק האיך לעצמו עצה מצא כבר
 היו כ"וא, לשמי לי י"ופירש תרומה לי ויקחו כתיב תרומה בפרשת והנה

 נמי וקשיא, שמים לשם שנותן ממי רק המשכן לתרומת ליקח יכולים הגזברים
 עשו דבאמת לומר יש ולכן? שמים לשם הנותן הוא מי הגזברים ידעו דמהיכן

 המוחזקים מהיחידים רק נדבה קבלו ולא ג"ר של הפתח שומר שעשה כמו
 האיךידעו כבר למשכן נדבתם להביא שלם בלב שרצו אלו אולם, בכשרות
 לדחוק דרך מצא כבר שמים לשם באמת להביא שרצה ומי. ולהביא לדחוק
 ויקהל בפרשת דכתיב מה צחות בדרך בזה לפרש ויש. ל"הנ וכענין ולהביא

 מלאכה שהיתה היינו" הקודש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש"
 ....התרומה ולהביא לדחוק - וגדולה רבה

 )צדיקים של באוצרותיהם מובא, הצבי טעם(
 ) א, לח( ישראל בני פקודי אלה

 כל כי, שבעולם מנינים כל לפסול אלה אומרו: ל"וז כתב' הק החיים אור בספר
 מה - עליו מורה ושמו. מנין מניינו אין המדומים מקניינים אדם שימנה מה

 המופלא המשכן מנין להיותו: והטעם. לעולם עומד זה מנין אבל? מונה אתה
 . ל"עכ עולם אלוקי שם שכן אשר

 הם הטפשים כל כי - לומר רגילים אנשים: אומר היה ל"זצוק חיים החפץ
 האדם כי, לעצמם טפשים הם החכמים כל - להיפך אומר ואני. לעצמם חכמים

, ומרצו זמנו כל נותן ז"ע, וכדומה בתים ולבנות הון לאסוף חייו ימי כל ויגע עמל
 ולדאוג" הכל יקח במותו לא כי" "חילם לאחרים ועזבו. "לעצמו לא זה אבל

 ומצוות תורה אלא וזהב כסף לא לאדם מלוין אין הרי כי - שכל לו אין לעצמו
 . ד"עכ בלבד טובים ומעשים
 ואמרו" לך פסל" למשה אמר ה"הקב - תשא' בפ כתוב: צחות בדרך אמרתי

 רצהה"הקב אם - קשה לכאורה. משה נתעשר מהפסולת, שלך הפסולת: ל"חז
 ועוד? מהלוחות אלא אותו להעשיר אחר ממקום לו היה לא משה את להעשיר

 ? לך פסל שבלשון המיוחד מהו
, התורה את לעזוב צריך לא עשיר להיות בשביל כי לנו ללמד רצה ה"הקב, אלא
 היא שעשירות: האדם לדעת צריך אחד דבר רק, עשיר להיות יכול התורה עם
 ומהפסולת פסולת מהעיקר לעשות ולא. התורה היא והעיקר - פסולת רק

 .עיקר
 (דרכי מוסר)

  (שמות לט, כה). 'וגו הרמונים בתוך הפעמונים את ויתנו
 י"כפירש לא ממש הרמונים בתוך' הפעמוני' שהי לפרש ן"הרמב מסתייעי מזה
 ורמן פעמן דאמר י"לפירש מסייע שלאחריו מקרא אמנם הרמונים בין' שהי

 רמון בלא פעמון' הי כי ח"דא א"או אומר הייתי דמסתפינא ולולי, ורמן פעמן
 בתוכו ופעמון רמון כ"ואח רמון בלא פעמון כ"ואח בתוכו ופעמון רמון כ"ואח
 שמכפר.] ז"ט ערכין[ ל"דאחז י"עפ והרמז סביב סביב המעיל שולי על' הי וכן
 עצמו על טוב המדבר גם אלא חברו על רע המדבר דוקא דלאו ל"ונ, ר"לה על
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 גדול לנו ומי חברו על ר"לה כמו ממש היינו ט"מע עשיתי וכך כך ומתפאר
 מי ש"ומכ] ב"ע ג"צ סנהדרין[ לטובה אלהי לי זכרה אמרו על נענש' מנחמי
 עם ורמונים ר"לה על' מכפרי' הפעמוני כ"ע, להתפאר רק אלא מתכוון שאינו

 ז"ועד. בחוצות קול' ומשמיעי כרמון מצות' מלאי על' מכפרי בתוכו פעמונים
 כי' פי] ב"קי תהלים[ לעד עומדת צדקתו' לאביוני נתן פזר בפסוק רמז אמרתי
 הותר ה"הקב לנסות' שאפי עצמו המפאר האיש זה גם ישובח צדקה בנתינת

 הב'ז עמון'פ ת"ר ר"פז' לאביוני נתן פזר וזהו בזה עצמו לפאר ש"מכ'.] ט' תעני[
 . לעד עומדת צדקתו מ"מ' לאביוני בנתינתו קול שמשמיע' פי מון'ר

 (חתם סופר)
 (מ, לח)כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו 

מסביר  –האש שבערה מעל המשכן היתה מעליו גם ביום ולא רק בלילה 
אלא שביום לא ראו אותה מפאת הענן שכיסה על  –המהרי"ל מוואלקאוושיק 

 המשכן ועל האש.
מכאן עלינו ללמוד, שאש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות כלפי 

 , אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה.חוץ
על פי זה מבאר רבי סעדיה גאון את הפסוק בשיר השירים (ב' יד) "יונתי בחגווי 

כאשר "יונתי  –הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך " 
בחגוי הסלע" והאדם חבוי "בסתר המדרגה", מבקש הקב"ה "הראיני את 

את קולך", שכן אוהב דוקא את עבודת ה' הנעשית בסתר, מראייך השמיעיני 
 הרחק מעין רואים.

 (ומתוק האור)
 ישרים מביא לבאר ברעיון זה את מה שאנו אומרים: "בפי'מילין חדתין' בספר 

 קדושים ובקרב תתקדש חסידים ובלשון תתברך צדיקים ובשפתי תתרומם
 המה הישרים -" ישרים בפי: "מדרגתם לפי הוא לשון השינוי טעם .תתהלל"

 כל ולשמע כל לעין גלוי באופן חוץ כלפי שנראה, בפה ומשבחים מתפללים
 רק ומשבחים לכת בהצנע  -" צדיקים בשפתי" הצדיקים ומעליהם, אוזן

 רק ומהללים ומשבחים צנועים יותר החסידים -" חסידים ובלשון. "בשפתיים
 בהצנע ויותר גבוהה במדרגה שהמה הקדושים -" קדושים ובקרב, "בלשון
 .'קדוש בקרבך) 'יא הושע( שכתוב כמו. בקרב רק המה לכת

 (מילין חדתין)
 ) לב, לט( משה את' ה צוה אשר ככל

 הפסוק את הביא לוינסון הירש צבי רבי חתנו את חיים החפץ מרן כשהספיד
 דיבר בו שכן', אותו' 'ה ציוה כאשר להיכתב היה ראוי לכאורה ושאל הזה

 גם קיים היה לא וממילא", אני" קיים היה לא רבינו משה אצל אלא, הכתוב
 משה את' ה שציוה מה כל שעשה, משה בשם יהודי איזה שמצוי אלא", הוא"

 ...זה
 (מובא בדרך שיחה)

 (לח, כא) אלה פקודי המשכן משכן העדת
מובא במדרש (שמות רבה נא, ו): "ולמה עשה עמהם חשבון? הקב"ה יתברך 
שמו מאמינו, שנאמר (במדבר יב) 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא', 

אלא ששמע  –ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? 
משה ליצני ישראל מדברים אחריו... ומה היו אומרים? רבי חמא אמר, היו 

רים: 'חמי קדל דבריה דעמרם', וחברו אומר לו: 'אדם ששלט על מלאכת אומ
המשכן אין אתה מבקש שיהא עשיר'?! כששמע משה כך אמר להם: חייכם, 

 נגמור המשכן אתן לכם כשבון, הוי 'ואלה פקודי המשכן'".
הנה נתבונן על מי מדברים כאן. מחד גיסא עומד משה רבנו, שהקב" המעיד 

נאמן הוא", ומאידך גיסא עומדים חבורת ליצנים, אפיקורסים, עליו "בכל ביתי 
שפלים שבשפלים, שמתלוצצים על הגינותו של משה... וגם כלפיהם רוצה 
משה רבנו לקיים" והייתם נקיים", והוא מגיש להם חשבון על כל ההוצאות 

 וההכנסות של מלאכת המשכן.
הקדש ויהי זהבה הוא מתחיל ומפרט: "כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת 

תנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש". זה הזהב 
שנכנס. להיכן הלך כל הזהב הזה? משה רבנו לא מפרט! לא מוזכר בפסוקים 

 מה נעשה עם הזהב.
לכאורה קשה, הרי כל מטרתו של משה רבנו היתה להגיש חשבון. וכי זה נקרא 

 וצאות?!חשבון? לפרט הכנסות מבלי לפרט ה
השאלה מתחזקת לנוכח העובדה שלגבי ככרות הכסף משה כן מפרט את 
ההכנסות מחד גיסא, ולאן הכסף הזה הלך מאידך גיסא. מחד הוא אומר: 
"וכסף פקודי העדה מאה ככר ואלף ושבע מאות חמשה ושבעים שקל בשקל 
הקדש", ומיד הוא מוסיף ומפרט למה שמש הכסף: "ויהי מאת ככר הכסף 

ת אדני הקדש ואת אדני הפרכת. מאת אדנים למאת הככר, ככר לאדן. לצקת א
 ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים".

גם לגבי הנחושת מפרט משה: "ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע 
מאות שקל", ומיד אחר כך "ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח 

 הנחשת וכו'".
 א לא מפרש משה מה עשו עם הזהב?מדוע אפו

 שמעתי ווארט טוב מאוד ליושב השאלה:
ליצני הדור. ליצני הדור לא תורמים זהב, וכיון שלא תרמו  –מי בקש פרוט? 

לא נצרכו כלל  –אין צורך לתת להם פרוט עליו, ואילו אלו שכן נתנו זהב  –זהב 

לפרוט כלשהו! הם נתנו את הזהב עם "לב זהב" ולא התענינו כלל מה נעשה 
 בו!

הליצנים יקבלו פרוט מדויק על מה שהם נתנו, על הכסף ועל הנחושת, אבל 
 לא על הזהב שלא נתנו...

 (יחי ראובן)

 מאוצרות המגידים  
 (לה, כב)נדיב לב  כל הנשים על האנשים ויבאו

 האנשים באו המתנדבות הנשים עם. הנשים על האנשים כתב בספורנו, "ויבאו
 אלא הנשים מן מקבלים שאין, מהן הגבאין שיקבלו כדי, בנדבה להסכים שלהן
 מועט".  דבר

בעניין הזה, מן הראוי להסמיך שני סיפורים נפלאים מהגרי"ח זוננפלד זצוק"ל, 
הסיפור הראשון על נסוב על נקודה "האיש על החומה", כפי שמובאים בספר 

זו שמוזכרת כאן בספורנו מדברי הגמ' בבבא בתרא שאין לקחת צדקה מאשה 
ירותו בלא הסכמת בעלה, והסיפור השני גם כן מעניין זה, מראה על זה

  המופלגת שלא לגעת בממון שאינו שלו:
 בהונגריה אחת שאשה, מורי אבא מפי שמעתי: בספרו בלוי משה הרב מספר
. העסקים בהנהלת לעזר לו היתה והיא עשיר היה בעלה, בנים חשוכת היתה
 מבקשת שהיא זהובים מאות ארבע של סכום ובידה, העיר רב אל האשה באה

 לה אמר העיר רב, ק"לזש עבורה שיתפלל הצדיקים לאחד נפש לשלוח פדיון
. בירושלים זוננפלד חייםיוסף  רבי להצדיק הכסף את לשלוח לה מייעץ שהוא
 .רבינו אל שלחו והוא הכסף את לו מסרה האשה
 שקבל על בתרעומת העיר רב אל האשה בעל בא, שבועות שלשה כעבור
 זאת עשתה שהאשה חשב שהוא אמר הרב, לצדקה מאשתו גדול כה סכום

 לא מאד. הכסף את מירושלים חזרה ידרוש שהרב תבע הלה אולם, בידיעתו
 חזרה דוקא רוצה הוא שאם האשה לבעל הציע והוא, זאת לעשות להרב נעם
 נכנס מעמד באותו, הזה הסכום את קמעא קמעא לו הוא ישלם אזי, הכסף את

 הרב. מירושלים שבא באחריות מכתב לו והביא, הרב לבית הדאר שליח לפתע
, א"זיע לרבינו ששלח זהובים מאות הארבע את בו ומצא, המכתב את פתח
 שיגיד מהרב ובקש, מאד התרגש האיש. האשה לבעל תיכף ומסרם פניו צהלו

 כדברים הרב לפניו הקריא אז, המצורף במכתב כותב זוננפלד שהרב מה גם לו
 שאשה כותב כ"שמע מכיון אולם, הכסף עם יחד מכתבו את קבלתי: האלה
 לו משיב הנני. בעלה רשות מבלי זאת עשתה אולי אני חושש, זאת לו מסרה
 מעטתי שלא כמובן אולם., להאשה חזרה למסרו בבקשה, הכסף את חזרה

 שהתפלות ר"ויה, שתפקד התפילות בדבר בקשתה את למלא כך בשביל
 ."דמעות זלגו האשה בעל ועיני הרב עיני". תקובלנה

 רק לא, מורנו אצל מקובל היה בעלה הסכמת בלי מאשה לקבל לא זה עיקרון
 אלא לקבל שלא הקפיד', יעטל' היחידה מאחותו אפילו אלא, אחרים לגבי

' ר לאחיו ממכתביו באחד כותב שהוא כפי, הבעל של המפורשת בהסכמתו
 קבלתי היקרה מאחותנו החבילה את, מאד אותי שימחה כתיבתך: "שמואל

 כתרים 1500כ השערתי לפי שהכיל הכסף סכום את אבל, פאפנהיים מר י"ע
 ממר וביקשתי, עבורה מדי גדול הוא כזה סכום כי, לקבל הסכמתי לא

 היקרבעלה אם ברורה ידיעה לי היתה שלא וביחוד, לה להחזירו פאפנהיים
 ידיעת בלי תשלח שלא ומזהירה מאד מקפיד הייתי בצעירותי. לכך מסכים
. שלי שאינו במה לנגוע לא יותר עוד להקפיד יש, זקנה לעת שכן כל, בעלה
 הרחבה ידו מתחת לפרנסני שהוא ימשיך ורחמיו בחסדיו יתברך' בה תקותי
 ".מנעורי שהורגלתי כפי להתנהג להמשיך שאוכל בכדי

 מפיו נפלא בדיוק אותו שרשם ושמיעה ראיה עד מפי, רבות מני אחד סיפור
 דיהאן: ישראל יעקב' פרופ הקדוש דעובדא מרא של

 מכובדת פמליא. העתיקה בעיר אשר" מחסה בתי" בשכונת והמולה רעש
 בראשה אשר, הפמליא צועדת חיים רבי יוסף בית אל, זו שקטה לפינה פלשה

 סמואל. הרברט, י"לא העליון הנציב של אשתו סמואל", ה"ליידי
 נ"בביהכ המנחה בתפלת לחשו צקון ושופך שעה באותה עומד חיים ורבי

 תוך הפמליא נתעכבה הכנסת בית בחצר". מחסה בתי" בחצר אשר הגדול
 ".הרב" של תפלתו לסיום צפיה

 מבקשת", סמואל ליידי"ה כי שליח י"ע לו הוגד, תפלתו את מורנו כשסיים
 פניו. את לחלות
, ובהכנעה רב בנימוס סמואל הליידי אליו נגשה, הכנסת מבית מורנו כשיצא
", סמואל הרברט סיר" מבעלה שלום פריסת למרן ומסרה בשלומו שאלה
 לפלא הדבר ויהי. לה והלכה ממורנו הכבודה כל נפרדה, זן קצרה פגישה בתום

 . ככה על ראתה ומה, זה פתאומי ביקור פשר מה היום ולשיחת
 צפוי הבלתי הביקור פשר את גילה, מורנו בבית האן די' פרופ כשביקר, למחרת

 : היה כך שהיה מאתמול. ומעשה
 מסלתה השתתפו שבה, גולדשמיד מר של' לבנות מעון'ב חגיגית במסיבה
 מעלתו הוד ובראשם, האנגלית הפקידות של הגבוהה החברה של ומשמנה

' והפרופ סמואל הרברט בין שיחה נקשרה, סמואל הרברט י"לא העליון הנציב
 ידידי לי תגיד הלא" דיהאן' לפרופ העליון הנציב פנה כשלפתע, דיהאן

 רמת בינלאומית כאישיות מעמדך את הולם זה איך, לבינך ביני, המלומד
 הלוחמת שמרנית כת לאותה להתחבר, כל בפי מהולל ששמך, מעלה

 ?!" הציבוריים בחיים ומודרניזציה קידמה כל נגד בעקשנות



 

 ג 

 לפני איתי שקרה מה לך ואספר הבה, דיהאן' פרופ ענהו, הלורד ידידי לך לאט"
 כל בין למצוא תוכל אם אז לי ותגיד, הזאת העדה ראש עם אחדים שבועות

 ". כזאת ודגולה טהורה אישיות, שלך והאצולה הקידמה אנשי
 בישיבה'. רוח אנשי' בידי לתמוך מטרתה אשר מיוחדת קרן בראש אני עומד"

 ונסיעתי טרדותי שעקב הנאמנים לחבר הסברתי, הקרן הנהלת של האחרונה
, הקרן פעילות את לסיים מציע אני, אחרות שונות ומסיבות, ישראל לארץ

, מעודי שהכרתי ביותר הדגולה לאישיות שבידינו הסכום שארית את ולמסור
 "מירושלים זוננפלד חיים יוסף רבי הצדיק וזהו

 ברשות שנשאר הסכום כל את בידי למסור והסכימו, הקרן נאמני שוכנעו
 את ידעתי ידוע, בירושלים אשר צדיק אותו לידי שאעבירהו מ"ע, הקרן

 משפחתו בני מצוקת את וביחוד, זוננפלד הרב של הקשה הכלכלית מצוקתו
 הרב אל היתה הראשונה דרכי לירושלים כשהגעתי. כל ומחוסר מעוני שסבלו
 את לו למסור, והעיקר, בשלומו לדרוש, הקדושות פניו את לראות, זוננפלד
 . קשים מאמצים אחרי עבורו להשיג שהצלחתי הגדול הסכום
 את מאמתחתי הוצאתי, הדדית שלום ושאילת ראשונה נימוסית שיחה אחרי

, הסכום מטרת את לו בהסבירי, זוננפלד להרב אותו והושטתי, הגדול ק'הצ
 שבודאי הזה הנכבד הסכום את לו להביא בידי שנפלה הגדולה הזכות ואת
 שליו נשאר זוננפלד משפחתו הרב בני מצוקת ועל הכלכלית מצוקתו על יקל

 !".לוקח אינני" הצהיר והחלטי שקט ובקול ורגוע
? פירוש מה" ולתמוה לגמגם והתחלתי, כוונתו את תפסתי לא הראשון ברגע
 חבר כל ובהסכמת, זו למטרה ומיועדת רוח לאנשי מיוחדת קרן זו הלא

 בדרך שהושגה מזו כשרה מציאה לך ואין, הסכום את למורנו הבאתי הנאמנים
 !" ביותר הלגלית

 . והחלטית ברורה תשובתו היתה", לוקח ואינני בשבילי זה אין"
 את לו סיפרתי, יונגרייז שלמה ראובן' ר הרב העדה ר"יו לבית פניתי, במבוכתי

 בידעו, יונגרייז הרב, הכסף את לקבל הרב על שישפיע בו והפצרתי, הענין כל
 ניאות כבודי משום אבל, להצלחתי רבים סיכויים לי נתן לא, הרב של דרכו את

 מתגשמת בזה, ואדרבה, וחלק כשר שהענין כמה לו ולהסביר לרב אתי לבוא
 . ממצוקתה הרב משפחת את מצילה וגם ביותר הנאותה בצורה הקרן מטרת

 להחזיר ברירה באין ונאלצתי, פרי נשאה לא יונגרייז הרב של השתדלותו גם
 ". לאמסטרדאם הכסף כל את

 החברה כל בין בו הרוח ואצילות הנפש טוהר אשר איש כזה הבנמצא ועתה,
 ?!"שלך המתקדמת

 וביקש", ליידי"ה את אליו וקרא, הסיפור למשמע מאד נתרגש סמואל הלורד
 . הסיפור כל על באזניה לחזור ממני

 האישיות את היום באותו עוד עיניה במו לראות משאלתה את הביעה הליידי
" מחסה בתי" לעבר מלוויה כל עם פנתה המסיבה תום ועם, הזאת המופלאה

 ". ירושלים של העתיקה בעיר אשר
 (האיש על החומה)

 
וזה לא יתכן לבנות הבית "...   –"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל..." (לה, א) 

 הגדול והקדוש הזה מן הגזל..." ("כלי יקר").
למה עצי שטים? לימד  -"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים" 

הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילין עושה פרות, 
אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן, אמר: 

אתם על אחת כמה וכמה" (שמות  -לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פרות 
 , ב).רבה לה

 הסיפור המצמרר הבא אירע באחד ממחנות ההשמדה בזמן השואה.
השמים כחולים  הם. מסביב הכל ירוק. מרחבים אין סופיים של ירוק. יעקב 
מנסה להביט, לשאוף אל ריאותיו את האוויר, את הנוף... לשאוף רק לרגע 

 אחד, ולו לרגע אחד... וחבטה עזה על גבו מקפיצה אותו.
 פה צריך לעבוד. להתענות. אושוויץ. פה אסור לשאוף.

הוא הידק את אחיזתו במעדר והמשיך עם ידיים זבות דם להכות באדמה 
 הקשה. להכות, להכות... אם יפסיק לרגע יכו בו...

שריקה חדה נשמעה. נעמד זקוף. שתי שריקות, ומיד הסדרו כולם בשורות, 
כבר לא כחולים, שמאל ימין, שמאל ימין... כמו חיילים ממושמעים. השמים 

והחושך כיסה ארץ. מובלים אל הבלוק, להניח קצת את העצמות השבורות, 
לאגור כוח למחר. במבנה פח, רחב ממדים, על רצפת אבן, שכבו בתוך שורות 
צפופות מאות אנשים. כולם, עם ראשים מגולחים ועל גופם שמלת פסים. 

ליחו להירדם, כולם שוכבים. חלקם ישנים, אחרים מנמנמים ועוד שלא הצ
מכונסים בתוך עצמם ושותקים. אולי מהרהרים... אולי נזכרים... רק קול אנחה 

 עולה מידי פעם.
לפתע, אומר מישהו מילה. מילה אחת, אשר מחשמלת את גופו: "חנוכה"! 
חנוכה. חג הניסים. עוד שלושה ימים חנוכה!!! הוא חש איך האדרנלין מבעבע 

ו. נזכר בבית. עומדים כולם. שרים "מעוז צור"... בגופו. חנוכה!!! עוצם את עיני
 הנרות מרצדים וריח סופגניות נישא באוויר.

 אור מצוה ממחשכי אושוויץ
החלטה מתגבשת בלבו. בחג חנוכה זה ידליק נרות חנוכה! יאירו הם את 
מחשכי אושוויץ! יתנו תקווה למעטים שנשארו! כן, בחג חנוכה זה ידליק 

 ן ישיג השמן? הפתילות?נרות!!! אך מנין? מני

תכף דוחף הוא בידו את יוסי, חברו לדרגש. יוסי עובד בבית החרושת, אולי 
יוכל להשיג לו משם פתילות. תמורת פרוסת לחם, מסכים יוסי מיד. עוצם את 

 עיניו, די להיום. מחר יחפש מנין ישיג שמן.
מרגרינה.  גרם 50-במסתרים, הוחלפו שני תפוחי אדמה וחצי פרוסת לחם ב

פתילות יש לו, מרגרינה כבר יש לו. הערב, אי"ה, יזכה להדליק נרות חנוכה!!! 
 התרגשות אוחזת בו.

יעקב רעב, רעב ללחם עד לכדי כאב, הרי ויתר על פת לחמו כדי לזכות 
לפתילות, למעט המרגרינה... רעב, אך האושר ממלא את כולו, נותן בו חיות. 

ועוד ועוד... מצפה הוא בכיליון עיניים במרץ רב מכה הוא באדמה, עוד 
לשריקה המיוחלת. ואז... כשיגיעו לבלוק... איזו הפתעה תהיה לכולם שם!!! 
כמה חיזוק ישאבו מהנרות!!! אורם יאיר את מחשכי הלב!!! יבשר על ניצחון 
המעטים על הרבים!!! כמעט ושומע הוא את כולם שרים "מעוז צור", חש על 

 החנוכה.בשרו ממש את אווירת 
כולם עומדים סביבו, נרגשים. יעקב טובל את הפתיל במרגרינה, ואז הופך 
אותו ותוקע את צידו היבש בתוך המרגרינה. עכשיו יידלק הפתיל, המרגרינה 

 תימס ו...
אין לו סידור כדי לקרוא מתוכו את הברכות, אך הוא יודע אותן על בוריין. 

ה... שעשה ניסים... שהחיינו הברכות מאירות בראשו: להדליק נר של חנוכ
וקיימנו... כולם סביב משתתקים. מתרגש הוא כל כך... תיכף ויברך... תיכף 

 ויאירו הנרות את הלבבות הכבויים סביב...
לפתע... זעקה מחרידה מרעידה את הבלוק. אחד מהראשים המגולחים סביבו 

ט בו, ומבטו נופל ארצה. באחת, מסובב יעקב את גבו, מביט בנופל. הנופל, מבי
 מתחנן. מרים הוא את ידו ומצביע על המרגרינה...

יעקב מתבונן בעיניו. מבין הוא כי אחזו בולמוס. משתוקק הוא למרגרינה, ואם 
לא יקבלה... אם לא יקבלה... אבל גם הוא כבר יומיים לא אכל, כדי לזכות 

וק רוחני!!! ולהדליק נרות חנוכה!!! גם הוא רעב!!! וכולם מחכים!!! וצריכים חיז
 והברכות... והאור...!!!

הלמות פטישים במוחו. כל ההסברים מדוע כן לברך, מדוע כן להדליק... אבל 
מנגד, אם ידליק שמא זו תהיה מצוה הבאה בעבירה, שהרי הנופל... שרוע הוא 
על הרצפה... מביט הוא בעיניים קרועות לרווחה על המרגרינה, מבקש לטעום, 

 מבקש חיים...
ועדת הוא מוציא את הפתיל מהמרגרינה. אי מי מנסה לעצור אותו, אך ביד ר

הוא מזיז את העומדים בדרכו. מתכופף, מתיישב על יד הנופל, פותח את פיו, 
 וביד רחימאית מכניס אל תוכו את המרגרינה.

 שלוש שנים הוא באושוויץ. הערב, הערב הוא בכה לראשונה.
ת מבטו של יעקב, רצה להודות לו. הנופל מוצץ את המרגרינה בקול, מחפש א

עיניו של יעקב מסומאות בדמעות. אין הוא רואה דבר. נתח ממנו, מבשרו, נתן 
הוא היום. ועוד יותר מכך. תחת אור הנרות אשר ביקש להפיץ, חש הוא את 

 האור הגנוז אשר הדליק הערב הזה. אור הגנוז לצדיקים. אור המצוה...
 לפעול או לחדול?

ההצלחה בנויה מעלות: שלב אחר שלב, מעלה אחר מעלה עד הדרך לפסגת 
 לשלמות הנכספת.

יש פעמים בהם עליה על שלב מסוים דורכת על ערך מוחלט, על נשמה יהודית 
או אפילו על יבלת קטנה של בן אדם. וניצב האדם על פרשת דרכים: מחד, 

ומנגד הוא יכול להעפיל להגשמה אמיתית יהודית ולרכוש פסגות בעבודת ה', 
יתכן שהתעלותו הוא תבוא על חשבון משהו אחר, או ערך חשוב אחר. האם 
יעלה, חלילה, על חשבון בן אדם או ערך? או שמא ימנע עצמו מהגשמה 

 איכותית?
הדילמה קשה והנסיון הוא עצום. בעל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע עמד בנסיון כזה 

 ויכל לו.
חידושי הרי"ם תכריך כתבים באחת מנסיעותיו אל הרבי מקוצק זי"ע לקח ה

עב כרס, חיבור על שולחן ערוך חושן משפט, אשר עמל ויגע עליו שנים 
ארוכות כדי ליישב בקדושה עצומה את כל הקושיות שהיקשה עליהם בעל 

 ה"שפתי כהן" ע"י בירור ההלכה בדרך האמת.
הראה ה"חידושי הרי"ם" את החיבור לרבי מקוצק שעיין בו זמן רב ואמר 

"חיבורך זה טוב הוא, נאה ומשובח. אולם חוששני שבאם יודפס,  לבסוף:
חיבור זה ייטב עד למאד בעיני הלומדים והדיינים והם יפסקו ממנו הלכה 
ויפסיקו לעיין בש"ך. על כן דעתי, שתבער את החיבור מן העולם, שכן אין זה 
מן היושר שחיבור מאוחר ידחה חיבורו של הש"ך, אשר למד תורה לשמה 

 עה ובהתמדה".ביגי
ה"חידושי הרי"ם" יצא מן החדר ופניו כלפיד אש בוערות, זוהרות, ועיניו דומה 
שדמעו. הוא חזר לחדרו שבאכסניא, ופסע בחדר אנה ואנה כשהוא אחוז 
שרעפים ורעיונות. כעבור זמן נטל מספר קסמי עץ ומעט חומר דליק, הפכם 

 ללהבה והטיל לתוכה עבודה מאומצת בת שנים רבות.
הוא קודם היה ועשה: השחית הגשמה של דברים, של כוחות  -וא היה אומר ה

 ועמל. לאחר מכן, כעבור שנים, אמר לחסידיו:
אחד מכלי הנגינה בבית המקדש היה 'הנבל'. מדוע נקרא הכלי בשם זה? משום 
שנגינתו היתה כל כך יפה ומושלמת שהיה מנבל את כל הכלים האחרים 

בשם מכוער כ"כ, כאילו הוא הנבל) ולא -לו נבל ( בנגינתו. מדוע אם כן קראו
 קראו לו בשם מנבל?



 

ד 

 הוא נבל! -הוא מתרץ: משום שמי שמנבל אחרים בנגינתו 
יש פעמים שביטולה הוא קיומה, שהגשמה היא כליאת היכולות והדחקת 

 הנתונים; שהדרך לפעול היא דווקא לחדול.
זה המקום והזמן  -כים אם ההצלחות וההישגים באים על חשבון אנשים או ער

להדחיק הכוחות, לכלוא כישרונות, לוותר על הגשמה איכותית וטובה למען 
 שמו בהמון אהבה.

האדמו"ר רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל היה מפרש לאור יסוד זה את 
הפסוק הפותח את פרשתנו: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר 

 ת אתם" (לה, א).אליהם, אלה הדברים אשר צוה ה' לעשו
אם נפרש מקרא זה מפשוטו, שהוא מוסב על מצות השבת שנאמרה בהמשך, 
תמוה הביטוי "לעשות", שבו משתמשת התורה. הרי מצות השבת הנזכרת 
להלן קובעת שישנם דברים שאין לעשותם בשבת, ומדוע אומרת התורה: 

 "אלה הדברים אשר צוה ה' "לעשות"?
ינו מוסב בדווקא אל הזהרת השבת, אלא אל לפיכך, הוא מבאר, שפסוק זה א

כל יריעת התורה והמצוות שציוה משה לישראל. כל הגישה לעבודת המצוות 
 צריכה להיות מתוך השכל ודעת, ומתוך חישוב המעשים בפלס דק ומדוקדק.
לא זו בלבד שהאדם צריך לשקול את מהלכיו במאזני התבונה ולהימנע מכל 

 לו המעשים הטובים טעונים ביקורת קפדנית.מה שיש בו שמץ חטא, אלא אפי
 לא בשבת! -בניין המשכן והמדינה 

ברוח זו ניתן להבין מדוע התורה חוזרת וכופלת אזהרות וציוויים אודות 
 שמירת השבת לבל תחולל גם במחיר מצות בניית המשכן.

הנה בתחילת פרשתנו (פסוק ב) נאמר כי בהקהיל משה את העם בשביל 
הקמת המשכן, הקדים להזהירם אודות שמירת השבת:  להורותם על דבר

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' 
 כל העושה בו מלאכה יומת".

וכדברי רש"י: "הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו 
 דוחה את השבת".

) שם נאמר: "אך את כיוצא בזה מופיעים הדברים גם בפ' כי תשא (לא, יג
שבתותי תשמורו". על כך הביא רש"י את דברי חז"ל: "אף על פי שתהיו רדופין 

 וזריזין בזריזות המלאכה (מלאכת המשכן) שבת אל תדחה מפניה".
בבית המקדש ובמשכן עצמו לא שבתה עבודת הקורבנות אף לא יום אחד. גם 

רות שהדבר היה בשבת היו מקריבים תמידים כסדרם ומוספין כהלכתן, למ
כרוך בעשיית מלאכות שבת. אולם בניית והקמת המשכן או המקדש אינם 
דוחים איסורי שבת. רק עבודת הקרבנות עצמה היא שהותרה בשבת, אך לא 

 מלאכה שנועדה להכשיר לעבודת בית המקדש.
האברבנאל מבאר (שם) כי ממה שהוצרכה התורה להזהיר לבל תידחה השבת 

שתמע שהיה מקום לסבור שראויה השבת להידחות מפני בניין המשכן מ
מפניו. כלומר, אלמלא נצטווינו במפורש, היה מקום לסבור שהאזהרות 
שנאמרו בעניין שמירת השבת אינן תקפות כאשר המדובר במלכות שנועדו 

 לצורך בניין המקדש.
הוא מסביר כי מדעת עצמנו יכולנו לסבור שבניין המשכן שב"קום ועשה", 

"שב ואל תעשה" שבשביתה בשבת. הרי מטרת כל המצוות הינה עדיף על ה
דביקות בה' והשראת השכינה בעם, והדביקות באלוקים לכאורה מושגת מן 

 העיסוק במעשים חיוביים, יותר מאשר בהימנעות ממעשים אסורים.
כלל גדול נאמר בהלכה: "עשה דוחה לא תעשה". כל מקום שיש בו התנגשות 

נו לקיימה, לבין איסור "לא תעשה" שניאלץ לעבור בין מצוות "עשה" שעלי
עליו אם נקיים את ה"עשה", ההלכה קובעת כי ה"עשה" דוחה את "לא 
תעשה". המצווה תתקיים גם במחיר דחיית הלאו. (כמובן שגם להלכה זו 
הרבה גדרים וסייגים שלא כאן המקום לפרטם, אולם עיקרון זה ידוע ומקובל 

 ומוסכם על הכל).
ן, יכלו ישראל לסבור שעדיף לעסוק בפעילות חיובית, גם אם על ידה כיון שכ

נדחים איסורי השבת, מה גם שפעילות חיובית זו היא מלאכת בניין המשכן, 
 שמטרתו השראת השכינה בעם ישראל.

כדי להוציא מלב מי שעלול לטעות כן, באה התורה והדגישה כי למרות 
השבת לא תזוז ממקומה, וכל איסורי החשיבות הרבה שנועדה לבניין המשכן, 

 השבת יישמרו גם בעת העיסוק בבניין המקודש.
 אפילו לשם שמים -זהירות מגזל 

משה את  ה"כלי יקר" שואל שאלה מעניינת: בתחילת הפרשה נאמר "ויקהל
כל עדת בני ישראל...", ורש"י מפרש שמדובר כאן למחרת יום הכיפורים 
כשירד מהר סיני. ואילו לעיל בפרשת יתרו (יח, יג) נאמר "ויהי ממחרת וישב 

 משה לשפוט את העם", ופירש"י שם כי היה זה למחרת יום הכיפורים?
ה להודיע מתרץ ה"כלי יקר" וזה לשונו: "ונראה לפרש שידוע שהקהל זה הי

להם מצות המשכן והנדבה כמו שיתבאר בסמוך, והיה משה חושש פן יתנדב 
אחד מהם למשכן דבר שאינו שלו והוא חושב כי הוא תופסו בדין. וזה לא יתכן 
לבנות הבית הגדול והקדוש הזה מן הגזל, ומקום המשפט שם הרשע, על כן 

שכל העם על הכריז משה תחילה: מי בעל דברים יגש אלי למשפט, באופן 
מקומו יבוא בשלום. ונודע לכל אחד מה שהוא שלו או אינו שלו על ידי שהוא 
דן ביניהם. ואז היה מודיעם עניין הנדבה לאמר קחו מאתכם תרומה לה', 

 ומאתכם היינו משלכם ולא משל חברכם..." עכ"ל.
* 

ואמרו חז"ל במדרש (שמות רבה לה) על הפסוק: "ועשית את הקשרים למשכן 
שטים עומדים". למה עצי שטים? לימד הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם עצי 

יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות, אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים 
שהכל שלו כשאמר לעשות משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה 

 אתם על אחת כמה וכמה". -פירות 
ני, מרכז השכינה והקדושה את המוסד הרוח -גם כשציוה לבנות את המשכן 

 הקפיד והזהיר את העם, לבל יביאו אלא מאילן שאינו עושה פירות! -
ועוד שנו רבותינו בגמרא (בבא קמא צד ע"א): "הרי שגזל סאה של חיטים, 

אין זה מברך אלא  -והפריש ממנה חלה, כיצד מברך?  -טחנה, לשה ואפאה 
 מנאץ".

בעבור קיום מצוה, מותר  -שם שמים וכנגד אותם ה"מתחסדים" הטוענים כי ל
לעשות הכל... היה אומר הרבי מקוצק: כתוב בתורה "וכל העם רואים את 

 הקולות" (שמות כ, טו).
 מדוע נזקקו ישראל לראות את הקולות במו עיניהם?

הגניבה  -"לו תגנוב" כאילו ש"לשם שמים"  -שלא יפרשו את ה"לא תגנוב" 
 מותרת!

 (בנועם שיח) 

 
 מקוזניץ המגיד עד - שנה םאלפיי
 אך צדדי פרט בו טמון השיטין ובין, אמיתי סיפור, היום תשמעו נורא סיפור
 .פרשתינו מתחילה שבה, השבת קדושת - קודש שבת בענין, מופלא

 הנביא אלא, נרגם לא בכתובים המופיע זכריה הנביא. זכריה - נביאים שני היו
 לבשה אלוקים ורוח): "ד"כ' ב( הימים בדברי שכתוב כמו הכהן יהודע בן זכריה

 למה האלוקים אמר כה להם ויאמר לעם מעל ויעמוד הכהן יהודע בן זכריה את
 במצות אבן וירגמוהו עליו ויקשרו... תצליחו ולא' ה מצוות את עוברים אתם
, כ"אח שנה ואכן". וידרוש' ה ירא) הנביא( אמר ובמותו'... ה בית בחצר המלך

 ירושלים על ארם חייל עלה - יום באותו בדיוק השנה ליום, מותו את דרש' ה
 .שם שכתוב כמו והשחית הרג

 של בדמו והבחין לעזרה נכנס הטבחים שר ונבוזראדן - ארוכות שנים חלפו
 שנה כמאה במשך ורתח סלע על עמד דם אותו, ורותח שתוסס הנביא זכריה

 .הבית חורבן עד זכריה של מהריגתו
' ה נביא זכריה של דמו שהוא לו לספר נאלצו?" האי מאי" שאל נבוזראדן
 מוכח קא דהוה בו הוה נביא: "והרגוהו עליו וקמו דשמיא במילי אותם שהוכיח

 נייח קא דלא שנין כמה והא ליה וקטלינן עילויה קמינן דשמיא במילי לן
 להפסיק רצה נבוזארדן כאשר שעה באותה שם התרחש גדול אסון". דמיה

 ובתולות בחורים כ"אח, הסנהדרין - העם זקני את עליו ושחט הדם רתיחת את
 והתחנן, הדם משפיכת הזדעזע עצמו הוא שגם עד רבן בית של ותינוקות

, כפליים נרעש ואז. נח שהדם עד - מרתיחתו יפסיק כבר שהדם - כביכול
 ).נז דף גיטין. (בתשובה ושב התגייר
 זההיה" דיבוק ר'הנובהרדוקע" על ידוע הליטאים אצל. היטב נשמע, ועתה
 ככל, חי בגוף שנכנסת תועה נשמה( רוח בו שנכנסה מנובהרדוק יהודי בחור

 דיבוק על גם ידוע החסידים אצל). דור שנות לפני מתגלים שהיו' דיבוקים'ה
 - דיבוק אותו על מדברים ששניהם, להלן שיובא כפי, להניח וסביר, מופלא

 חיים רבי א"הגר תלמיד של לביתו והובא בנובהרדוק הייתה דרכו שתחילת
 מקוזניץ המגיד הקדוש אל הובא שם אחר לאיזור עבר מכן ולאחר, מוולאזין

 .ע"זי
' ר 'הצדיק בספר וכמצוטט. (הליטאים מגדולי - איש מפי איש עדות כפי

 פורט והיה אנשים פוגש, עיר של ברחובה פוסע היה בחור אותו) שלמה'
 בשמחה לו ואמר ליהודי ניגש הוא: דלהלן הסדר כפי, רותיהםיעב את לפניהם

 - בידידות ומיד!" אותך אוהב אני אהבתיך," - כלומר, האלט דיר האב איך"
 על מבושה מתמוסס היה היהודי. חייו בימי שעשה חטאיו את לפרט התחיל
, בתשובה מהרהר היה ומיד, רבים לפני עיר של ברחובה בקול מעשיו פרסום

 אני -" פיינט דיר האב איך" לו ואומר והסגנון הטון את הופך היה הרוח אז
 ... ממנו ונס רגליו את מגביה !"אותך שונא

 היה. אחרת בדרך מנסה היה" אותך שונא אני" אומר שהיה לפני עוד לפעמים
 של מחשבות לחשוב( כך לך למה היקר אחי: "בתחנון כאילו אליו פונה

 אך, בתשובה מהרהר אתה למה כלומר?!" בכך לעסוק צריך אתה מה), חרטות
 טומאה שרוח היינו. במנוסה ממנו נפרד, בתשובה להרהר ממשיך משהיה
 פרידת לאחר מהאדם נפרדות לא והשאיפות התאוות, כידוע כי, אותו לפפה

 שהינם שלה מהרצונות לא אבל מהגוף רק נפרדת, הנשמה. מהגוף הנשמה
 אותם מפרידים, הם אולי, העונשים יסורי... בה ונשארים מהנפש חלק

 .מהנפש
 זכריה על האבן את שזרק הראשון הוא כי, ואיום נורא, ואמר גילה רוח אותו

 לגיהנום להכנס אפשרות לו ואין ונד נע שהוא שנה מאלפים יותר .הנביא
 לזמן ומרגוע מנוח למצוא הבחור של בגופו נכנס וכך, רותיוימעב שם להזדכך

 חכמים תלמידי בסביבת להמצא יכל ולא שכמעט, נמסר נוסף פלא דבר .קצר
 כשנקלע אבל. ושוב שוב ונשקו גיפפו חיבקו - רשע פגש כאשר, וצדיקים

 .וחירף קילל, ברח - בו להביט יכל לא צדיק של אמות לארבע בדרכו
' פונביז בישיבת' האוכל חדר'ל פעם נכנס' מפוניבז הרב כהנמן שלמה יוסף רבי

 הרב פנה. קודש שבת ביום זה היה. במפה מכוסים לא שולחנו מספר כי והבחין



 

ה 

 על אצלי מקובל. נא שמעו! יקרים בחורים: להם ואמר בחורים קבוצת אל
 בו אשר בחור אותו את בכח הכניסו השבתות באחת כי, דיבוק הנובארדוקער

 כמי בבית ואנה אנה והתהלך נבהל הבחור. מוואלזין ח"הגר של ביתו אל הרוח
 הבית קדושת מפאת - אחיזה מקום לעצמו מצא לא פשוט הוא, טירוף שאחזו
 שם - הבית משולחנות באחד קטנה פינה שמצא עד. בסחרור רץ הוא, והשבת
 את ונישק חיבק קיפץ התכופף מיד. מגולה היה והשולחן התקפלה המפה
 .דבריו כ"ע. שהיה מעשה) לחיצונים אחיזה היתה שם רק כי( המקום

 השיב, מוילנא א"הגר אל אותו יקחו יצא לא שאם עליו איימו כאשר פעם
 לספרא א"הגר כהקדמת( עימנו עסק אין א"להגר כי, ממנו מפחד איני: "הרוח

 אותו שאלו עוד. בלוך שלמה רבי לתלמידו חיים החפץ סיפר כך) דצניעותא
 ידועים לא רבים שמות מנה הוא. שבדור צדיקים ו"הל הם מי לו ידוע האם

. ממש הראשונים בין מנה לא מוילנא א"הגר שאת אלא, א"הגר גם ביניהם
 והשיב?! הראשונים משלושת לפחות או הראשון אינו א"הגר וכי אותו שאלו

 "...מפורסמות ממעלותיו חלק, מפורסם קצת הרי שהוא מפני, לא"
 מקוזניץ המגיד של לביתו
 אותו אל מקוזניץ המגיד של שייכותו) לראשונה( מוזכר" אמונים שומר" בספר
 את לתקן כדי אחד איש מקאזניץ לרבינו הביאו אחת פעם כי: "לשונו וזה, רוח

 זמן ובאיזה הקודם בגילגול היה הוא מי המגיד שאלו) כדיבוק(= שנכנס הנפש
 שזרק הראשון היה הוא וכי ויסורים בצער שהוא שנה מאלפיים יותר כי והשיב

 נתקן' ה וברחמי. לדחי מדחי והולך מנוחה לו אין ומאז הנביא זכריה על אבן
 ".ל"הנ הקדוש י"ע

 בו נכנסה כ"שאח - אחר איש זה היה ושמא? לקאזניץ מנובהרדוק עבר איך
, להלן לכם שנספר מה אלא, בבירור לדעת קשה? האבן זורק של רוח אותו
 .הדברים לבירור יועיל אולי

 מה" - א"שליט אדלשטיין יעקב רבי סיפר -" לאפיאן אליהו רבי את שאלתי"
 הידוע כפי כי השיב הוא" בקרבו ורוח שהסתובב בחור אותו של בסופו עלה

, העונש ויראת פחד ולקבל לשומעו באו שרבים עד התפרסם הדיבוק דבר, לו
, הגבוהים לחלונות דווח שהענין עד, עבירות על שמים משפטי ללמוד

. והגויים היהודים בין לו מסתובב מכשף כי חשדו הממשל אנשי, לממשלה
 דין בגזר אז הסתכן בו והעוסק כישוף מעשה כל נאסר חוקית מבחינה כאשר
, להצילו צריך כי והוחלט. נפש פיקוח לכלל בחור אותו נכנס, כך משום, מוות

 מחוץ אותו הבריחו. נפשות הצלת מדין סתם אלא שבקרבו הרוח בגלל לא
 וילנא נובהרדוק את עזב כך. שונים החוקים בו מקום, המדינה לגבולות
 אל אותו שגררו אחרים יהודים לקרבת והגיע זכה אכן אז שמא כ"א. וולאזין
 שומר"ב שמובא כפי תיקונו אל הגיע דבר של בסופו שם. מקוזניץ המגיד
 ".אמונים

 התיקון פרטי כי פעם גילה, סטולין קרלין ישיבת ראש ל"זצ הולצברג משה רבי
 לרבי זאת לספר נאות והוא. איש מפי איש, לאוזנו עברו, מקוזניץ המגיד של

 :גילה וכה, א"שליט אדלשטיין יעקב
. ויחודים שמות י"ע הבחור מגוף הרוח את להוציא ניסה המגיד, בתחילה

 ואמר קולות בקולי צחק הרוח גיחך, הקדושים בשמות יחודין באוזנו ולחש
 עוד ידעת הללו היחודים כל את, אלו בדברים אותי להפחיד חושבים אתם

 את זרקתי אני הלא - הבית מתקופת אני הלא, למצוות הכנסי לפני ילד בהיותי
 !תפחידוני אל) בבכי געה ואז( הנביא זכריה על הראשונה האבן
 גם רצה הוא כי?" (נשמתך את לתקן אפשרות ישנה ואיך" המגיד אותו שאל
 מאלפיים יותר נוראים ביסורים והמתייסרת המיטלטלת נשמתו את לתקן
 עלי שלימד חכם תלמיד היה לא היום ועד מותי מאז: ואמר הרוח השיב). שנה
. למנוחתי שאבוא נשמתי את יציל' זכות לימוד' לי שימצא מי יהיה אם, זכות
 לו ומצא חשב המגיד .מלא בפה סנגוריה עליו ללמד שחייבים הדגיש הוא
 רוחו מהות את( דרגתו את לו שיראה בתנאי זאת שיעשה לו הודיע אך זכות

 ובעיר בבית כאן לא" אך הסכים הרוח) המקדש בית מתקופת ונשמה נפש -
' הק המגיד .אמר" למנוחה תוציאני אם לך ארעה לעיר מחוץ בשדה, פנימה
 לפניו נראה כ"ואח הלכה י"עפ זכות לימוד בפיו ואמר מהעיר ויצא נתעטף
 .סיפר שלא כמובן ראה שעוד ומה, לרקיע עד מהארץ אש עמוד

 סברה לו מצא הוא: ל"זצ הולצברג משה' ר סיפר זה גם? הזכות לימוד היה מה
 טעות. באבן אותו לרגום להתיר - בטעות הבנה קיימת זו שבסברא, הלכתית
 :מסוים זכות לימוד כבר בה יש אבל, בהלכה

 כל להשתנות יכולה יתברך' ה מאת רעה שנבואה היא ההלכה כי חשב הוא
' ה כציווי לרעה אז ניבא' ה נביא זכריה והרי. בפיו אומרה לא שהנביא זמן

 את כך י"ע להציל לנסות כדי' ה בשם מלהינבא להימנע לו היה כ"א, אלוקים
 חייו את למסור לו היה" מיתה חייב נבואתו הכובש"ש פ"ואע, ישראל עם

 לעשות לנביא שאסור פ"ואע. ישראל כלל את להציל בשביל, ובבא בזה ונפשו
 לחשוב היה יכול איך זכות ולימוד ההלכה מבחינת טעות צד כבר זו אבל, כך

 (להגיד)                 .באבנים לרוגמו שמותר) ליצלן רחמנא(
 שער התפילה: -על מועדים  "תפארת שלמהראה מש"כ בספה"ק "

 כאשר ידענו כן המעשה מפי אדומ"ו הרב הקדוש המגיד מקאזניץ זלה"ה"
שספר על דברי הרוח הדבוק באחד שבא לפני הרב ר' יהודה חסיד 
משידלאווצי. והרב הנ"ל נתכוון בשמות הקדושים לבעבור לגרשו מנפש 
האדם ההוא אז שחק עליו ואמר כי בימיו הילדים הקטנים היו יודעים מכוונות 
כאלה והוא הי' הראשון אשר הרים ידו ראשונה בזכרי' הנביא ע"ה בעת 

בבהמ"ק ומן אז והלאה יותר מב' אלפים שנה הוא נדחה מכף אל כף הריגתו 
ולא ינוח ולא ישקוט אף בגיהנם. כאשר שמע ר"י את דברי הרוח התחיל 
לבכות ולהתמרמר מאד ואמר הוי ואבוי אם בזמן הרב כזה עדיין לא נתכפר 
לפשעי האדם מה נאמר ומה נצטדק מי יוכל לעמוד ביום הדין הגדול והנורא 

 ."מר זכיתי מפשעימי יא

 
אני יורד מהבית ביום שישי, ורואה שהשכן עולה עם שני סלים  "ויקהל משה"

מלאים, מקיים מצות "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו" (שמות טז, ה). 
הלכה פסוקה (שלחן ערוך אורח חיים רנ), אשריו ואשרי חלקו. הזכרתי לו 

דיבור פועל הרבה בקדושה שיאמר בפה מלא "לכבוד שבת קודש", שה
("משנה ברורה" שם, ב). העפתי מבט, הסלים מלאים נירות. נו, גם אם צריך. 

 אבל יש שם אותיות עבריות, וזו בעיה. "מה זה", שאלתי.
 "עיתונים", ענה, "עונג שבת". תמידים כסדרם ו"מוספים" כהלכתם.

("תרומות הדשן" מותר? נניח ("משנה ברורה" שז, סג). ואם מתענג, אולי רצוי 
סג). אבל אוי לו, שזה תענוגו! והלא ה"בית יוסף" (אורח חיים רצ, ב) הביא 
דברי המדרש: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל... ביום השביעי יהיה לכם 

ב), אמר להם הקדוש ברוך הוא -קדש, שבת שבתון לה'" (שמות לה, א
ובבתי מדרשות  לישראל, אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בבתי כנסיות

ועוסקים בתורה מעלה אני עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי, שנאמר 
(ישעיה מג, יב): "ואתם עדי נאם ה' ואני אל", מכאן סמכו בכל תפוצות הגולה 
להתקבץ בבתי כנסיות לקרות מקרא ולדרוש בדברי אגדה אחר סעודת 

ימים טובים שחרית. ובירושלמי (שבת פט"ו ה"ג) אמרו שלא נתנו שבתות ו
אלא כדי לעסוק בהם בתורה, ואמרו בזוהר הקדוש (ח"ג קע"ג, א) שבמוצאי 
 שבת כשחוזרת הנשמה היתרה למקומה, נשאלת איזו חידוש חידשה בתורה.

 -ומי שקריאת העתונים היא עינוגו, עליו המשילו לאמור 
ביום ההכתרה, בקש המלך להיטיב עם נתיניו. להשביע רצון איש ואיש, לתת 

כל אשר ישאל. הזהירוהו יועציו שאוצר המלוכה יתרוקן. הסכים לפשרה: כ
 יקציב לכך שעה. מי שיבוא באותה שעה ויבקש בקשה סבירה, יענה.

יומיים לפני המועד השתרך תור ארוך כנחש עקלתון, אנשים תפסו חזקה ולנו 
במקום. והרי בין כך וכך לא היה סיכוי אלא לחלק קטן. לשלושים, ואולי 

עים. אבל מי יוותר על החלום, ומי יוותר על הסיכוי הקלוש. אולי יאות ארב
המלך ויעניק לו קצבה לכל חייו, יחליף את דירתו הדחוקה או יממן השאת 

 צאצאיו.
הרגע הגדול הגיע, השער הענק נפתח והכל נדרכו, ולפתע ניכרה תכונה 

ים לו ותזוזה. אדם טיפס במעלה התורה כשכולם מפנים לו מקום, מאפשר
 להקדימם.

למה ומדוע. אם תהו אלו שלפניהם, מיד מיהרו ועשו כמעשיהם. המצורע של 
המטרופולין, זה שמנודה מכולם ומעביר את שממון ימיו בשפכי הפסולת 
שבפאתי העיר. שכל גופו מכוסה פצעים מוגלתיים ודוחים, והצחנה האופפת 
אותו מרחיקה ממנו כל אדם, מצורע זה שייט לו עתה בניחותא כשהכל 

 ים בתחושת קבס.סולד
הגיע לראש התור, וגרם למבוכה. החליטו לרחצו ולבשמו ולהחליף סחבותיו 

 המרובבות לפני שיביאוהו אל המלך.
עננת בושם מצחין בשרה את בואו והמלך נטה אליו חסדו: "מה תבקש, במה 

 אוכל לעזרך", התעניין.
ם ומציקים, "אדוני המלך", ניסה לקוד בגמלוניות, "הפצעים המוגלתיים מגרדי

ומדיפים ריח בואש. כולם מתרחקים ממני, ואני ניזון מליקוט שאריות מזון 
שהושלכו לאשפתות. אין לי הנאה בחיי, זולת אחת: כשאני מתחכך, אני 

 משכך מעט את הגרוי. אבל יש לי בעיה. איני מגיע לגב...
אבקש מהמלך שיואיל ברוב חסדו לצוות שיתקינו לי שתי מברשות ארוכות 

 דית, שאוכל לגרד בהן את גבי"...י
 "כדברך יעשה", ענה המלך, ופנה אל השליש: "רשמת?"

 "כן", ענה בחיוך.
חיוכו הבעיר את חמת המצורע: "אדוני המלך, יאמר נא, כלום נאה הדבר 

 ללעוג למצורע?! למה הוא מחייך, זה שרשם את הבקשה!"
ר?" הוכיח את "אכן", הסכים המלך, "למה חייכת לבקשתו, האם נאה הדב

 השליש.
קד השליש: "אדוני המלך, לא למומו הגשמי חייכתי, אלא לסיכלותו הרוחנית! 
עומד הוא לפני המלך, ויכול לבקש שרופאיו יטפלו בו וירפאוהו, פצעיו יעלמו 
ועורו יתנקה, מכאוביו ישכחו ויוכל לשוב לחברת בני האדם, ומעדיף הוא 

מוגלתיים והמדממים, לסבול מנידוי להמשיך להדיף צחנה ולסבול מפצעיו ה
 ולהתכלכל מפסולת אשפתות, ולמצוא אשרו בהתחככות מענגת"...

 נפגע המצורע, זיקר כתפיו ושרבב שפתיו: "שלא יגיד לי מה לעשות!"
 אין ללעוג לו, יש לנוד לו!    שוטה! בקש לפחות עתה...

ואני נזכר: נסעתי ברכבת, מחדרה לבני ברק. מולי ישב יהודי, ופתח שולחן. 
הוציא מאמתחתו צרור תרופות וערך על הדלפק. גלולות לבנות וצהובות, 
כמוסות אדומות וזהובות, מבחר מרשים ומשובב עין. נטלם לפיו עדרים 

נה אלי עדרים, הגירם לגרונו בלגימת מים. לטשתי עינים כפי הנראה, כי הוא פ
שכחתי בבית? אשרי שאיני  והזדהה עמי ברחמים: "שכחת את שלך בבית?!"

                                            צריך!



 

 ו 

 (והגדת)

 
 "והנשאם הביאו"

"והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן" (שמות 
מזבח בתחילה לה, כז). וכתב רש"י: מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת ה

ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה, אלא כך אמרו הנשיאים: יתנדבו 
ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרים אנו משלימים אותו. כיון שהשלימו 
ציבור את הכל, שנאמר: "והמלאכה היתה דים" (שמות לו, ז), אמרו נשיאים: 

מזבח מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השהם. לכך התנדבו בחנוכת ה
 תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם, "והנשאם" כתיב.

וכתב ה"כתב סופר" זצ"ל: יש ללמד זכות על צדיקים אלו שאחרו מלהתנדב, 
על פי המבואר (סוטה יג ע"ב) שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, כי 
 לולא הגמר גם ההתחלה ללא הועיל היתה. ולכן התחכמו להמתין עד שיביאו
כולם נדבתם ומה שיחסר יביאו הם, ותהיה המצוה קרויה על שמם הינו 

 -שיעשו עיקר וגמר המצוה. והיתה כונתם לשם שמים 
ומכל מקום שלא כדין עשו, כי ידועה מסקנת ה"משנה למלך" (הלכות מגילה 
פ"א הי"א) ו"חכם צבי" (בתשובה סימן קו) [בשר אחד שנתן רשות לאסיר 

סורים, שיצא ביום הראשון בו יוכל לקיים איזו מצוה לצאת יום אחד מבית הא
שאי אפשר לו לקיימה בבית האסורים, ולא ימתין למצוה מאוחרת 
מדאורייתא כגון קריאת פרשת זכור, משום] ש"זריזין מקדימין למצוה" 
(פסחים ד ע"א) עדיף מעשיית מצוה מן המובחר. והיה לנשיאים להקדים 

 ים, מלעשות גמר מצוה מן המובחר.המצוה ולהיות מהזריזים המקדימ
והטעם שזריזים מקדימים עדיף, על דרך שאמרו: אל תאמר לכשאפנה אשנה, 
שמא לא תפנה (אבות פ"ב מי"ד). והכלל הוא: אין מחמיצין את המצוות 
(מכילתא בוא יב, יז), אולי לא יוכל אחר כך לעשות. וכך היה לנשיאים, שלא 

א היו משלהם, אלא ירדו להם עם המן נשארו להם אלא האבנים. וגם הם ל
 (שמות רבה לג, ח), ולא חסרו משלהם כלום.

וכן הורונו ב"מסילת ישרים" (פרק ז), שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא 
בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר יחיש מעשהו 

סכנה לאחוז בה ולעשות אותה, ולא יניח לזמן שיתרבה בינתיים כי אין 
כסכנתו. אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה 

 -הטוב 
ועל אמיתו דבר זה העירונו (בראשית רבה עו) בענין המלכת שלמה, שאמר 
דוד המלך לבניהו בן יהוידע: "והורדתם אתו אל גחון" ואמר בניהו: "אמן, כן 

ה בן נולד לך הוא יהיה יאמר ה'" (מלכים א א, לג). ושאלו: והלא כבר נאמר: "הנ
איש מנוחה, [כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימיו והכינותי 

י). אלא הרבה -כסא מלכותו על ישראל עד עולם"] (דברי הימים א כב, ט
 מפריעים יעמדו מכאן ועד גיחון!

 -על ענין זה, נשא ה"דברי חיים" זצ"ל את משלו 
כפרית, עני מרודה, ולה בנים ובנות בלי עין הרע,  היה היתה באבקילע, אשה

מושכים בסנורה ושואלים לחם, ואין. נשאה עין למרום ושוועה: "רבונו של 
 עולם, ראה נא בעניי. המצא לי אוכל לעוללי!"

וה' שמע תפלתה. פקח עיניה, ומצאה ביצת תרנגולת שזה עתה הוטלה, חמה 
 ו, ילדים, מצאתי ביצה!"וטריה. כמה שמחה. נופפה בה וקראה: "שמע

כמה שמחו, שמחת עניים. מה יעלה בחלקו של כל אחד מהם מביצה בודדת 
זו. נשאו עיניים והושיטו ידיים, אבל האם הגביהה עוד יותר את הביצה: "לא, 
ילדים, הבה ננהג בחכמה! לא נאכלנה. נבקש מהשכן שירשה לנו לשימה 

ע אפרוח. אבל גם אותו לא מתחת לתרגלתו הדוגרת. תדגור עליה, עד שיבק
"הידד", צהלו, "ויהיה לנו  -נאכל. נגדל אותו עד שיהיה לתרנגולת גדולה" 

 -בשר" 
 -"ומרק עוף!" 

 -"לא, ילדים, לא הבנתם 
 -התרנגולת תטיל לנו ביצים" 

 "וכל יום נאכל ביצה", איזה אושר!
המון  "לא, גם את הביצים לא נאכל. נניח לתרנגולת שתדגור עליהן, ויבקעו

 -אפרוחים, שיגדלו ויהיו ללהקות תרנגולים" 
 "איזה יופי", קראו במקהלה, "ונאכל כל יום בשר!"

התרנגולות יטילו המוני ביצים, שיגדלו דור נוסף של תרנגולים,  -"לא הבנתם 
ואז נמכור את כל התרנגולים, ונקנה עגלה קטנה, ונגדל אותה עד שתהיה פרה, 

וספות, עד שיהיה לנו עדר שלם. ואז נמכור חלק ותתן חלב, ותמליט עגלות נ
ממנו, ונקנה בית משלנו, עם חלקת שדה. נרתום את הפרות למחרשה, נזרע 

 ונקצור, ולא יחסר לנו מאומה!"
עיני הילדים נצצו, שכחו את רעבונם, והבאבקילע שחקה עם הביצה בעליצות, 

 והיא נשמטה מידה והתנפצה.
 כל החלום נגר ארצה...

 -לא תהיה אי הבנה ורגע, ש
זה לא אומר שלא לדגור על הביצה. זה רק אומר שלא לשגות בחלומות, ולא 
להשתעשע איתה. קום ועשה מעשה. תטגן או תדגור, אבל תנצל את ההווה 

 -במקום לחלום על העתיד! ונספר סיפור מהגמרא (גיטין סח ע"ב) 

המקדש  התורה אסרה להניף ברזל על המזבח. החליט שלמה המלך, שבית
כולו יבנה בלא שיניפו עליו ברזל. לשם כך ביקש את תולעת השמיר, 
שסגולתה לבקוע אבנים, הודיעוהו שמלך השדים יודע מקומה, ושלח את 
בניהו בן יהוידע להביאו. בדרכם ראה מגיד עתידות המתימר לצפות נתרות 

במקום  ואנשים משחרים פניו, וחיך. שאלו מדוע חייך, וענהו: אותו קוסם יושב
בו טמנו אוצר. מה שתחתיו אינו יודע, את האוצר שתחתיו לא חשף, ועתידות 

 ידע?!
אין ספק שהמעשה היה, אבל מדוע כתבוהו לדורות. כי לקח כה רב צפון בו! 
הן כל אחד מאתנו, כאותו קודם, יושבים אנו על אוצר, ועוסקים בחזוי עתידות 

כל אחד חולם, מה יעשה בעתיד. אח, כיצד ילמד ויתעלה ויכבוש  -תלוש 
מקום בצמרת. אולי, והלואי. אבל מה לך לחלום באספמיה, יושב אתה על 

קום, נצל את האוצר  אוצר, והוא ההווה. אותו, חשפת? אותו, אתה מנצל?!
שאתה יושב עליו, נצל את הרגע הזה ואת השעה הזו. אל תדחה לעתיד, כי 

                                                              מוציא מדי ודאי!אין ספק 
 (והגדת)

 "בהעלות הענן"
הפרשיות אחרונות בספר שמות עוסקות במשכן ובכליו: תרומה ותצוה, 
ויקהל ופקודי. כי זה עיקר, וזו הפסגה. וכמו שכתב הרמב"ן בהקדמתו לספר 
שמות, שספר בראשית הוא ספר היצירה, הן יצירת העולם והן יצירת האומה, 
וספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. והגאולה לא הסתיימה ביציאת 

ם, כי עדיין היו גולים במדבר, בארץ לא להם. גם לא בכניסתם לארץ מצרי
והתישבותם בה. הגאולה התממשה בקבלת התורה ועשיית המשכן, "כששב 
הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד 
אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה [לשכינה] (בראשית רבה מז, ח) ואז 

ולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן, ובהיות כבוד ה' נחשבו גא
 מלא אותו תמיד".
 נפלאים הדברים.

 אבל לאורם, נשאלת שאלה.
הואיל וספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, והגאולה הושלמה בהשראת 
השכינה התמידית במשכן, שסמלה הענן, היה הספר אמור להסתיים 

א אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא בפסוקים: "ולא יכל משה לבו
את המשכן. כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל 

לח). ברם, מדוע נוספו עד שני פסוקים באמצע: -בכל מסעיהם" (שמות מ, לה
"ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה 

לז). זאת יש להשמיע בפרשת -עד יום העלתו" (שם, לו הענן ולא יסעו
 המסעות (במדבר ט). כאן המקום לומר שהענן שכן על המשכן, ותו לא.

 והתשובה יסודית, ומחייבת כל כך!
בגמרא (שבת לא ע"ב) אמרו, שמלאכת סותר בשבת, היא כשסותר על מנת 

מלאכות לבנות במקומו (וברמב"ם הלכות שבת פ"א הי"א). ושאלו, שהרי 
השבת נלמדות ממלאכות המשכן, ובמשכן סתרוהו בצאתם למסע כדי 
לבנותו שלא במקומו, בחניה הבאה. ותרצו: כיון דכתיב "על פי ה' [יסעו בני 
ישראל ועל פי ה'] יחנן" (מבדבר ט, יח), כסותר על מנת לבנות במקומו דמי. 

היה להם אלא ובאורו, שמקומם היה היכן שרצון ה' שיהיו. ובכל מסעיהם לא 
 מקום אחד, המקום בו ה' רוצה שיחנו, מה לי הכא מה לי התם.

ומעתה, זו התשובה לשאלה. אימתי נחשבו לגאולים, לא כשיצאו ממצרים, 
שעדיין היו במדבר בארץ לא להם, כדברי הרמב"ן. וגם לא כשנכנסו לארץ 
ישראל, שהרי גם ממנה גלו. הם נחשבו גאולים כשהשכינה שרתה ביניהם 

 ומקומם הוא היכן שהשכינה, אחריה לכו ובעקבותיה יחנו!
 –ומה זה אומר לנו 

שאין לנו אלא רצון ה'. אין אנו מתפעלים את רצוננו, אין אנו הולכים אחר 
דעתנו. נושאים אנו עין אל הענן, שומעים לדעת תורה, וחוקרים מה אומרת 

כן גאולים, ההלכה. רק לאורם נוסעים וחונים, רק לפיהם פועלים. ואז א
 ובסיעתא דשמיא מצליחים.

 –ונספר 
בבריסק התלקחה מלחמת בחירות לועד הקהילה. מצד אחד נצבה רשימת 
היראים, שמעמדיה זכו לגבויו של הרב, מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל. מהצד 

העול שבקשו לבטל השגחת הרב על  האחר, מסטרא האחרת, רשימת פורקי
השחיטה ולבטל את הפנית תקציבי הקהילה, בין השאר, לתמיכת בחינוך 
התורני ובתחזוקת מקוה הטהרה. המערכה התנהלה בעיקרה באמצעות 
מודעות רחוב, פשקוילים, שהודבקו בעיקר על קירות בתי הכנסת, מקום 

ההמונים, פשוטי כינוסם של היהודים, וכל צד ניסה למשוך אהדתם של 
העם,ש בהצבעתם יקבע צביון הקהילה. שני הצדדים הדפיסו מודעותיהם 
בבית הדפוס היחיד בעיר. הלה היה המרויח היחיד מהתלהטות הרוחות, 
מהכרוזים וכרוזי הנגד. בגדר חובת ההשתדלות העביר המדפיס כל כרוז 

 ת.שהוזמן לצד שכנגד, שיכין  תגובה הולמת ויגביר את גובה הלהבו
הבחירות היו אמורות להתקיים במוצאי שבת. ביום חמישי ישבו הנציגים 
החרדיים בבית הרב, לסיכום המערכה. ספרו על ההשמצות וההכפשות נגדם, 
על מערכת השקרים והעלילות שנרקמה ועל ההסתה הפרועה כאילו נציגי 
החרדים מתעלמים ממצוקות ההמונים העמלים ואינם דואגים לרוחתם ואת 

התקציב מפנים הם לעניני דת, בעוד שהרב דאג כל כך לכל יהודי והיה כל 
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קשוב לכל מצוקה. כמה צדקה חולקה, כמה עזרה ומתן בסתר. ולהפך, הלא 
הנציגים החלוניים ידועים בנהנתנותם, וידאגו רק לחוגם. הוחלט להדפיס 
מודעה מסכמת שתודבק בערב שבת בפתחי כל בתי הכנסת, תעלה על נס את 

ותם המסורה של העסקנים החרדיים ודאגתם לצבור הרחב ורוחתו, פעיל
ותוקיע את ארחות חייהם ונהנתנותם של המעמדים האחרים. נסחו את 
המודעה שעברה את בקרתו המדוקדקת של הרב, אבל בקש שלאחר 
שתודפס תובא בפניו לראות האין בה טעויות ושגיאות, כי זו המודעה 

 הגורלית שתכריע את המערכה.
 שעת לילה מאוחרת נמסרה המודעה לבית הדפוס.ב

 שעה לאחר מכן, נמסר העתק למפלגה היריבה.
איזו סערה עוררה! דוקא משום שכל מילה בה אמת, דוקא משום שהרשימה 
כל כך בטיעוניה. החליטו שההגנה הטובה היא ההתקפה. הגיבו על סעיף אחר 

אישית, ולא פסחו אף  סעיף בלשון בוטה, בנאצות והשתלחויות. פגעו בנציגים
על הרב. פנו אל הרבדים האפלים ביותר שבנפש האדם, באשמורת הבוקר 

 מסרו את מודעתם לבית הדפוס.
והדפוס, באותם ימים, נסדר באותיות עופרת יצוקה. אות אחר אות שובצה 
במלקחיים. בעבודת כפיים איטית ומיגעת. ככל שהתארך הנוסח, התאחרה 

ליו לסדר ולהדפיס שתי מודעות מרובות מלל, ארך העבודה. ועכשיו, שהיה ע
הדבר שעות ארוכות. הכלל, בשעות אחר הצהריים של ערב שבת נמסרו 
המודעות למזמינים, שמיהרו איתן אל הרב מבריסק. הציגו בפניו מודעה 

 לדוגמה.
 "היכן כולן", שאל.

 מדוע צריך את כולן, כדי לאשר די במודעה אחת. אבל דברו היה לחוק.
 חו על השולחן את ערמת המודעות.שט

גחן וקרא בתשומת לב, שורה אחר שורה. סיים, והביע שביעות רצונו: "זעייער 
 גוט!" טוב מאד!

 פני העסקנים זרחו.
גחן שוב, ואסף את ערמת המודעות. פנה עמה אל החדר הפנימי, ויצא אליהם 

 בידיים ריקות.
 נדהמו. מה זאת?

תות בבהירות, משכנעות בעליל. אבל הסביר: "המודעות נפלאות, מתומצ
השעה מאוחרת. וכשתשלחו נערים משולהבים להדביקן על כתלי הכנסת 
עלולים הם לגלוש מבלי משים מעבר לשקיעת החמה ולהכנס לספק חלול 

 שבת. לכן החלטתי לגנזן!"
 "אבל בלעדן, נפסיד את המערכה!" קוננו העסקנים.

ם מלחמה, ולה' התשועה (משלי כא, השיבם הרב: "הכתוב אומר: סוס מוכן ליו
לא). כלומר, התוצאה ממרום, אלא שעלינו מוטלת חובת ההשתדלות. ואם 

 כרוכה היא בספק איסור, לא זו ההשתדלות אודותיה נצטוינו!"
הציע אחד: "ניתן לגוי להדביק את המודעות. כדאי הוא בעל ה"עיטור" לסמוך 

 " (באורח חיים רעו ס"ק כה).עליו, להתיר אמירה לנכרי לצורך מצוה דרבים
אבל הרב מבריסק היה כצור חלמיש, והפרנסים יצאו מלפניו בידיים ריקות, 
תרתי משמע. בתחושה שהמערכה אבודה. שהרי למשכילים ולחילונים אין 

 כאלו עכבות, והם יכבשו את הזירה.
ואכן, חששם התאמת. כתלי בתי הכנסת השחירו ממודעות הענק של 

יבו בשצף קצף להאשמות החרדים. אותן האשמות שלא החילוניים, שהש
פורסמו, כיון שהרב גנז את המודעות שהוכנו. המוני היהודים שעלו לקבל את 
השבת עצרו וקראו את המודעות המתלהמות, את הביטויים הפוגעים 
והגדופים הזולים ולא הבינו על מה יצא הקצף, מדוע לתקוף כך ולהשמיץ 

 –ירוד, ההשתלחות הפרועה חסרת הרסן, קוממה בפראות, הניסוח הזול וה
אילו היו המודעות מודבקות, היו קוראים אותן מערכה מול מערכה, ומבינים 
שאין זו אלא תגובה, גם אם חסרת טעם ורמה. אבל עתה, נתפסה ההשתלחות 
התקפה מרושעת וזדונית, פוגעת ומקוממת, והיתה לשיחת היום. כמחאה 

י בריסק ברוב גורף בעד רשימת היראים המותקפת, נגדה, הצביעו המוני יהוד
 שזכתה ברוב עצום.

 "רואים אתם", אמר הרב מבריסק, "אין מרויחים מעברה, ולה' התשועה!"
הרב מבריסק על פי ה' נסע ועל פי ה' חנה, על פי ה' פעל ועל פי ה' נמנע 

 וזכה! כמה מחייבים הדברים כל אדם ואדם! –מפעולה 
 (והגדת)

 
 (לח, כא). פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה...""אלה 

ספר מעלות זה המשכן שבשבילם היה ראוי להיות נצחי  –"משכן העדת 
ושלא יפול ביד אויבים... שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים 
לצדיקים שבדור, ולכן שרתה בו שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים... 

לא  –ש שלמה... [ו] בית שני שלא היה בו אחד מכל אלה תנאים אבל מקד
 שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים..." (ספורנו, שם).

בזמן שהוא  –"טוב אחרית דבר  –"טוב אחרית דבר מראשיתו" (קהלת ז, ח) 
 מראשיתו" (חגיגה ב ע"א). –טוב 

 ע"ב):את העובדה המופלאה הבאה מספרים רבותינו בגמרא (בא מציעא פה 
"כשהיו מתנצחים זה עם זה רבי חנינא ורבי חייא (על איזה עניין) אמר לו רבי 

חס ושלום אילו נשתכחה תורה  –חנינא לרבי חייא: 'וכי אתי את המתקוטט? 

מישראל הייתי מחזיר אותה מפילפולי'. אמר לו רבי חייא לרבי חנינא 
רה לא תשתכח שאני עושה שהתו –(בתשובה לכך): 'וכי אתי אתה מתקוטט? 

מישראל כל עיקר! מה אני עושה? אני הולך וזורע זרעוני פשתן, וקולע 
מהפשתן שגדל רשתות ומכמורות, ואני צד בהם צבאים, ומאכיל את בשרם 
ליתומים. ואני מכין מגילות קלף מעורותיהם, וכותב תורה על מגילות אלו. ואני 

ים חמשה חומשי עולה לעיר שאין בה מלמדי תינוקות, ומלמד חמשה ילד
תורה, חומש אחד לכל אחד מן הילדים, ואני מלמד ששה ילדים (על פה) ששה 
סדרי משנה, סדר אחד לכל אחד מהם, ואז אני אומר להם, (בינתיים) עד 
שאלך לעיר ואחזור שוב לכאן, למדו זה את זה מקרא, ולמדו זה את זה סדרי 

או סדר המשנה  משנה (שכל אחד מן הילדים ילמד את חבריו את החומש
 שלימדתיו), ובכך עשיתי שמובטח לתורה שלא תשכח מישראל.

 "לזה התייחס רבי באומרו: 'כמה גדולים (הם) מעשי חייא'!"
והדברים תמוהים ביותר: וכי עד כדי כך נשתכחה תורה מישראל, עד שלא 
נמצאו לו לרבי חייא חמשה חומשים מזומנים הכתובים מכבר? ואם נניח שרבי 

יקש לכתוב אותם חומשים על מגילות קלף בקדושה, הן יכול היה לכל חייא ב
היותר לקנות עורות מוכנים ולעבד אותם 'לשמה', ולכתוב עליהם את דברי 

כזריעת הפשתן,  –הקדושה בקדושה ובטהרה. כל הטורח שקדם לעיבוד 
לשם מה נועד? כלום לא טוב  –קליעת הרשתות, צידת הצבאים וכיוצא בזה 

 נצל את זמנו היקר לתורה עצמה, ללמוד וללמד?היה לו ל
 חותם הלשמה –משכן העדות 

האמת היא כי לא רק יצירת המשכן היתה כולה חתומה בחותם ה"לשם 
שמים" הטהור, אלא אפילו גביית הכס ושאר החומרים שהוצרכו לבניין, 
צריכה היתה להיעשות מתוך כוונה טהורה זו. זוהי הסיבר שהתורה צוותה 

הלב יתעסקו לא רק בעשיית המשכן וכליו, אלא גם בניצוח על מגבית שחכמי 
החומרים למשכן. בפירוש העידה כך התורה (שמות כח, ה): "והם יקחו את 

 הזהב וכו'" (עיין בפירוש ה"ספורנו", שם. בזה).
המלבי"ם מבאר שהתואר "משכן העדות" (בתחילת הפרשה) מלמד שהמשכן 

נעשה באמונה, מבלי שמץ שלמעל או גניבה.  עצמו העיד בעדות ברורה שכולו
העובדה שלאחר שישראל זכו להשלים את הקמת המשכן, אכן ירדה השכינה 
לשכון בתוכו, והיא העידה כמאה עדים שכל מלאכת המשכן התבצעה בשיא 
ההידור והשלימות, שאלמלא כן היה בלתי אפשרי שהשכינה תשרה בו בצורה 

 נשגבה כל כך.
בפתח הצווים אודות בניין המשכן. על ההקמה עצמה  כך גם נאמר בתורה

נאמר: "ועשו לי מקדש", ופירש על כך רש"י: "ועשו לשמי בית קדושה". אולם 
לא רק הבניין חייב היה להיבנות לשמו של מקום, אלא גם הרמת התרומה 
היתה צריכה להתבצע כן, כפי שנאמר (כה, ב): "ויקחו לי תרומה", דהיינו "לי 

בפירושו של רש"י, שם). נמצא שלמן הצדע הראשוני ביותר, כל לשמי" ( –
 מלאכת המשכן חייבת היתה להתבצע לשם שמים.

יצירה שכל כולה נוסדה על טוהר כוונות של קדושי עליון, פשוט שתקבל 
 תוקף מיוחד במינו.

א (טז, א). -הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל הוסיף בענין זה ראיה מספר שמואל
לכות ישראל משאול, אמר ה' לשמואל הנביא: ולך אשלחך לאחר שנדחתה מ

 אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך".
ונדרש בילקוט (רמז קכד): "שיה אמלך לשמי, שבכל מקום שנאמר לי קיים 
לעד ולעולמי עולם". והילקוט בהמשך הדברים מונה כמה דברים שנאמר בהם 

 בכהנים, בלווים, בזקנים, במקדש. –לי 
לשם ה'. ודבר הנעשה  –יאור הדברים: בכל מקום שנאמר בו 'לי' היינו 'לשמי' ב

 לשם הקב"ה קיים לעולם!
בשם הגר"א מווילנא נמסר שאמר שאילו היו בונים בית כנסת במחשבות 
טהורות בתכלית, לשם שמים, מבלי תערובת מחשבה זרה כלשהי, דהיינו, 
שאפילו חוטבי העצים למבנה וכיוצא בהם, היו פועלים אך ורק מתוך 

באותו בית כנסת  –מחשבות טהורות, ולא מתוך נגיעות אנוכיות כלשהן 
אפילו תפילה אחת לא היתה יכולה להיאמר שלא בכוונה. הטהרה שביצירה 

 את אותותיה בקדושה שתשרה במקום. חייבת לתת
מאליו מובן שדברים שהם נכונים בקשר לבניין כל מקדש מעט, נכונים פי כמה 
ביחס למשכן, שכל שלבי עשייתו התבצעו בידי גדולי קדושי ישראל, 

 ובמחשבות קודש שלא היה בהן שמץ זרות.
בהתאם לכך אמנם זכו ישראל שהמשכן יצא לא רק כלול בהדרו, אלא 

תה בו השכינה בצורה גלויה, וגם בסופו לא נפל בידיים זרות. עמדו ששר
ליצירה זו זכות וקדושת יוצריה וזכות מעשיהם, שהתבצעו במירב השלימות 

 (עפ"י "מראש צורים" ח"ב).
 מדוע דחה הגר"א הצעה להקמת ישיבה?

בספר "אבי הישיבות" מובא מעשה נפלא: שעה שביקש הגאון רבי חיים 
"ל, לייסד הישיבה בעירו, וכבר נמלך ושקל את כל צדדי הרעיון מוולוז'ין זצ

ותומים, אצל הכהן הגדול -והשלכותיו, פנה כהרגלו לשאול בעצת האורים
 שבימיו, מורו ורבו, הגאון רבי אליהו מווילנא.

הוא פרס בפניו את פרטי השאלה, מנה והזכיר את נקודות התורפה של הדור, 
ר התריעו עליהם בפומבי, וכתשובה ופתרון עניינים ידועים בעיקרם, שכב

הציע להם את הקמת הישיבה. צורך השעה מחייב את ייסוד הישיבה, סבר 
רבי חיים, שכן זו תהווה תריס בפני הרוחות החדשות, ותעמיד דורות של 
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מנהיגים ממשיכי מורשת. הוא דיבר בהתלהבות ובהתפעלות על סגולת 
וראתו, האם להקים את הישיבה אם הרעיון ומעלותיו, וציפה לתשובתו, ה

 לאו.
אך הנה נכונה לו הפתעה. רבו המובהק, שכל שאלה גדולה וקטנה בסוגיות 

אתר, כמעט בטרם שסיים את שאלתו, -הכבדות והחמורות ביותר הכריע על
נכון כי לא היתה זו -נשאר הפעם שקוע בשתיקתו ולא הגיב. רבי חיים הבין אל

 יו, אל ה'שב ואל תעשה'.שתיקה כהודאה, ושב על עקבות
כך כבש את ליבו, לא חלף -אך הרעיון הנאצל שכל עברו ימים, חלפו חודשים,

ולא נגוז. אדרבה, ככל שרבי חיים הפך בו והפך בו יותר השתכנע כי הכל בו. 
מצוקות השעה לא נעלמו בכדי, ונפשו הסוערת לא שקטנה באחת. הגיע 

חיים שוב עומד אצל רבו, מבקש  היום, יש אומרים כעבור שלוש שנים, ורבי
אישור לתוכניתו החדשנית. כבפעם הראשונה כך גם בפעם הזאת, עוד הוסיף 

 להטעים, ולהביר, וכמה מעלות טובות ונכבדות מנה לזכותה רעיון שהגה.
 והגר"א הסכים...

מובן שרבי חיים לא הופתע מן התשובה, שאלמלא ציפה וקיווה לה לא שב 
 –וניסה את ההצעה באוזניו, ובכל זאת תשובת הגר"א לא הניחה את דעתו. 

אזר הגר"ח עוז ושאל כמתמיה.  –מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר 
ממה נפשך, אם גוף הרעיון פתרון טוב הוא, מדוע נפסל בראשונה, ואם פסול 

 יה מעיקרו, הכיצד הוכשר איפוא באחרונה?ה
 –הבהיר לו הגר"א את השקפתו, תשובתו  - -"רעיון נעלה ונשגב ככל שיהיה" 

"אם יתערב בו שמץ של מחשבה זרה עלול הוא לכישלון מראשיתו. כאשר 
כן יחסר וייגרע גם -כמו –באים לייסד מקום תור,ה וסחר בכוונת ה'לשמה' 

אשונה גילית מחשבותיך בהתפעלות בהצלחת המקום. בביאתך הר
שם בליבך, -שהיא מקננת אי-ובהתלהבות יתירה. חששתי שמא נגיעה כל

ופוגעת בכוונת הלשם שמים, ולא יכולתי להסכים. מה שאין כן עתה, שבאת 
-והרצת דבריך בניחותא וביישוב הדעת, כעומד מן הצד, הכרתי בך שלשם

יים כי גם כוונתך רצויה, לפיכך שמים בלבד נתכוונת. מעתה לא אך מעשיך רצו
 נדון העניין להצלחה".

 סופה להתקיים –כנסיה לשם שמים 
סופה להתקיים;  –שמים -"רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם

 אין סופה להתקיים" (אבות ד, יא). –שמים -ושאינה לשם
אין לו שמים -מה חידש לנו ר' יוחנן הסנדלר בדבריו, הרי כל דבר שאינו לשם

 קיום?
 מבאר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל (דרשות "שבט הלוי" שער סז):

השרת כי אם לבני אדם, בעל נגיעות, אשר אף אם לא ניתנה תורה למלאכי 
 היצר הרע נלחם בהם ומפגל מעשיהם. –רוצים לעשות לשם שמים 

אולם ביכולתו של האדם להקדים רפואה למכה: בתחילת כל פעולה, בתחילת 
כל כנסיה שהיא לשם שמים יודיע ויכריז שמטרת הדבר היא לשם שמים, כך 
יסתלק בתחילת הפעולה את המחשבות הזרות. ואז גם אם באמצע יצליח 

מכל מקום סופה  –שמים' -היצר הרע להסיח את דעת העושה מה'לשם
 להתקיים.

-קיים לשםלהתסופה  –שמים" בתחילתה -ם כן, "כל כנסיה שהיא לשםוא
 שמים, אף אם באמצעה היה הפסק.

כן נהג גם רבי נחוניה בן הקנה, שבכניסתו לבית המדרש התפלל תפילה קצרה 
 (ברכות כח ע"ב).
 טובים מתקלקלים?-מדוע נערים בני

בשם  בעל ה"בני יששכר" (בספרו "אגרא דפרקא" אות קכו) תמה הגה"ק
הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, על פשר העובדה שלעיתים ניתן לפגוש 
בילדים, שבעודם רכים בשנים הם מתמידים בתלמודם בבית רבם, גם 
מתפללים בכוונה ומיישרים אורחותיהם, והנה משעה שהם גדלים ומתבגרים 
 כאילו הם משנים את עורם לבלי הכר. לצערנו, תופעה מוכרת וכואבת ללא

 ספק.
מלבד השוני הקיצוני המעורר פליאה, התמיהה רבה עוד יותר לאור מה 
שידענו כי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן הוא הדבר הטהור ביותר שמצוי 
בעולמנו ועליו עומד העולם, ואם כן מדוע הבל טהור זה שאין בו חטא אינו 

המצוות מציל אותם מלחטוא? הרי מקולבנו שמצוה גוררת מצוה, ומדוע 
שעשו בצעירותם, אינן מזכות אותם בסייעתא דשמיא, שיוכלו להתמיד 

 בדרגתם הרוחנית?

משום שאבותיהם  –השיב על כך הרה"ק מרימנוב, שהסיבה לתופעה זו היא 
של אותם נערים עסקו במשא ובמתן שלא באמונה, ונמצא שבממונם התערב 

שנקנו מממון שלא היה גם ממון של גזל. כיון שאותם ילדים ניזונו ממאכלים 
נקי מעוון גזל, מאכלם לא היה בתכלית הטוהר, ועל כן נולדו בהם תאוות 

 ומידות רעות, שבסופו של דבר הטו אותם מדרך הישר!
 מעשיו הגדולים של ר' חייא

דעת עוסק בעבודות שאין -במחשבה תחילה". אין אדם בר –"סוף מעשה 
ת יעד התכלית המקופלת בגנזי להם תכלית, אפילו בעובדין דחול. אבל מחשב

הרהוריו בעת העשייה, אין לה יד ותפיסה בעצמו של מעשה. התוכניות, 
ההכנות וההכשר, אינם משנים כלום ואין להם תוצאות מורגשות, בעצמו של 

 חפץ.
ובנוסף להאמור לעיל יש להעמיק: שולחן שיצרו נגר, אין בו חילוק אם עשהו 

ו שהתקינו על מנת שישמש עמוד כדי לשמש מצע לאכילה ושתייה, א
לתלמוד תורה. רק הכישורים וההתמסרות שהשקיע האומן בשעת המלאכה, 

 הם אלו שמעצבים וקובעים את דפוסו הגשמי.
שונים הם הדברים מן היסוד בחפצי שמים. ושורש הדברים נעוץ בתורת 
"לשמה" האמורה בחפצים של קדושה. חוטין של ציצית שנזרו במכונה, אבל 

הריהן כשאר חוטי צמר בעלמא, ואינם כשרים למצוות  –נשזרו לשמן לא 
ציצית. יריעה שעובדה לשם קדושת ספר תורה, נעשית מוכנה ומוכשרת 
שיכתוב עליה ספר תורה, ולקבל תחולת קדושתה. ולא עוד, אלא שאף 
"הזמנה מילתא", וכבר משעה שעיבדה האדם וזימנה לכך, חלה בה מעתה 

היא אסורה לשמש לעובדין של חול. ואם לא נצטרף קדושת ספר תורה, ו
ואינה  –עור בהמה גסה  –לעיבודה מחשבת לשמה, אין לנו בה אלא מה שהיא 

 כשירה לכתיבת ספרים.
נמצאנו למדים, שבדברים שבקדושה, "המחשבה תחילה", היא תנאי קודם 
המעשה. ועוד יותר, היא עצם מעצמיו של קדושת החפץ. בניגוד למעשים של 

כלי המעשה ממליכים את עצמם את כלי הדעת! והמחשבה  –חול, בקדשים 
היא שקובעת את צורתו הרוחנית של החפץ. יסוד -של שעת עשיייה, היא

 הלשמה, הוא היכללות והידבקות המחשבה גופו של החפץ.
ומעצמך אתה למד, שאף אם נעשו ההכנה וההכשרה כדינם, עד שתהא ראויה 

פה, צורתה ומתכונתה של הקדושה, משתנית הרי תוק -הקדושה לחול ה
ומתגבשת, לובשת ופושטת צורה, כפי שיעור מעלת האדם, ותוקף ה'לשמה' 
שלו בעת העשיה; כפי איכות ההכנה, וכשיעור שהיה רצון הנפש דבוק בו ית' 

 כך יהיה החפץ ראוי ומוכן להשראת קבלת הקדושה. –בעת המעשה 
אמר העוסק במעשיו הגדולים של מעתה שבים אנו למעשה המוצב בראש המ

רבי חייא, ונדרשים אנו לפרוע את חובנו. שאלנו, מדוע הקפיד רבי חייא לזרוע 
 םבכוחות עצמו פשתן ממנו קלע רשתות, בעזרתם צד צבאים, שמעורותיה

עיבד קלף, שעליו כתב חמשה חומשי תורה. מדוע נמנע מלקנות רשתות 
לא חס על זמנו היקר בו יכול היה  מוכנות, או עורות מוכנים מן השוק. וכי

 לפעול גדולות ונצורות, מאשר להתעסק בזריעת פשתן וצידת צבאים?
אך לאור היסודות הנ"ל המושתתים על אדני תורתם של בעלי המוסר וגדולי 

 ישראל יובנו הדברים היטב.
 המהרש"א מאיר את עינינו ומסביר מה היו מניעיו של רבי חייא:

שמים. כי אילו קנה בהמה -תורה הוא בתחילה לשם"...שכל מעשה הזה ל
אחר, אבל מתחילת גידול הכותנה היה -לעורה, היה בו מצד המוכר שיתוף דבר

 לשם תורה ולמצוה...".
 נפלא ממש!

עד כדי כך!... משום שאם יתערב איזשהו גורם, אפילו עקיף, אפילו רחוק 
כבר פגומות  –שברחוק, אם יחסר חסרון כל שהוא בדבקות ל"שם שמים" 

ההכנו, כך באין ערובה בטוחה להצלחה בלימוד. [וכפי שנוכחנו לראות 
מהמעשה הנ"ל עם אלישע בן אבויה שיצא בסוף ימיו לתרבות רעה, למרות 
גדולתו בעקבות הכוונה הלא זכה והלא טהורה של אביו, כשהפרישו ביום 

 מילתו לתורה...].
 מראשיתו". –הוא שאמרנו: "טוב אחרית דבר 

 (בנועם שיח)
 

 בדרך הדרוש  
 ראוי) כא כח( בבוקר בבוקר נדבה עוד איליו הביאו והם

 דידוע ל"ונ, דייקא בבוקר המשכן נדבת הביאו למה טעם לתת
 מבואר גם, העגל זהב על ויכפר המשכן זהב יבא ל"ז ש"מ

 העגל שעשו מה' א, בעגל היו חוטאים מיני' דב במפרשים
 מה' ב, ה"הקב נגפם ואשר לוי בני הרגום אשר ממש בפועל
 אותן וגם מיחו שלא חטא בהם' הי רק בפועל חטאו שלא
 אמרי' ובס, משה התפלל ועליהם לכלותם ה"הקב ביקש
 וביום בפסוק נפלא דבר בזה' כ ל"ז מבראד ק"רש' להג שפר
 כשיעניש דוקא ט"מ וקשה, חטאתם עליהם ופקדתי פקדי
 העגל עון כ"ג עליהם יפקיד אז אחר חטא על ה"הקב אותם
 מיחו שלא על' הי חטאם דהנה  שפיר אתי ז"ולפ, לא ה"ובלא

 ש"מ וידוע' וגו תוכיח הוכח ע"מ על ועברו העגל בעושי
 כ"ע ריתחא בעידן רק ע"מ על מעניש ה"הקב דאין במנחות

 רצה העגל עושי על גדולה ריתחא' הי שעה דבאותה יען
 משה של תפילתו והועילה מיחו שלא אותן גם לענוש ה"הקב
 ראוי ואין ריתחא עידן ליכא כ"אח ושוב תיכף ענשם שלא
, פקדי ביום ה"הקב ש"מ היטיב יובן ומעתא, ע"מ על לענו
 על אותן לענוש ריתחא עידן ויהיה אחר חטא שיעשו היינו
 שלא על גם ואענישם חטאתם עליהם ופקדתי אז,  אחר חטא
 והנה .והבן תוכיח דהוכח ע"מ על ועברו העגל בעושי מיחו
 ל"ז י"הפנ הגדול רבינו בשם הביא וירא' פ גומא תיבת' בס

 ע"מ על כי, צוערה בא ולוט הארץ על יצא השמש בפסוק

 ואמרו תוכיח הוכח של ע"מ עבר ולוט ריתחא בעידן מענשין
 משתחוים ומערב מזרח ומלכי יוצאת כשהשמש ל"חז

 ל"עכ משם לילך צריך' הי לכך כועס ה"הקב

, בבוקר המשכן נדבת שהביאו מה היטב מובן כ"וא
 אך, העגל חטא מעונש להצילם כדי היה ההבאה דעיקר
 בבוקר אמנם, ריתחא בעידן רק ע"מ על עונשין אין ה"בלא

 ה"הקב משתחווים ומערב מזרח ומלכי יוצאת כשהשמש
 שיענשו לחוש ויש ע"מ על גם מענשין ריתחא ובעידן כועס
 בעדם שיכפר כדי המשכן נדבת את אז הביאו לכן הם גם

 )הגרשוני ילקוט(                 . ש"וא. מעונש וינצלו



 

  

- 

הּוא עֹוֵסק ר'  ִלְראֹות ֶאת ָעה ׁשֶ ׁשָ ָדן ּבְ
ֲעבֹוַדת  דֹול ה', ּבַ ֲענּוג ּגָ ּלֹו ָמֵלא , הּואּתַ ל ּכֻ ּכָ
ֵבקּות ַרת  ּדְ י זֹוֶכה ְלהַ ְוַהּכָ ָניו עֹוָנה בֹו ּכִ גֹות ּׂשָּפָ

הּ  הּוא עֹוֵסק ּבָ אֹוָתּה ִמְצָוה ׁשֶ בֹות ּבְ ּגָ ְולֹא ַרק , ִנׂשְ
ֵאָבָריו הּוא ְמַקּיֵם אֹוָתּה  ל מֹחֹו ּבְ א ִעם ּכָ ֶאּלָ

 .ְוִלּבוֹ 

הּוָדה ּיְ ׁשֶ בה 'לֶ ּכְ יט ָעָליו הּוא חֹוׁשֵ ִאיּלּו ': ַמּבִ
ם ָהִייִתי ְמַקּיֵם , ָגהּׂשֲָאִני ָהִייִתי זֹוֶכה ְלהַ  אי ּגַ ַוּדַ

מֹוהוּ  ל ּכָ ּלֵ ְצוֹות ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ּוִמְתּפַ ַאְך , ַהּמִ
ר ֵאין ִלי ׁשּום הַ  ֲאׁשֶ י ַוֲהָבָנה  ָגהּׂשָּכַ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ְצוֹות ָכל , ַהּמִ ָראּוי ּבְ ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלַקּיֵם אֹוָתּה ּכָ
ָרֶטיָה ְוִדְקּדּוֶקיהָ   '?!ּפְ

יִקים ָאְמרוּ  ּתֹוָרה׳ּׂשָ׳הַ : ַצּדִ , ָגה ֵאיָנּה ִמְצָוה ּבַ
ְבֵרי ֲחָכִמים ם לֹא ִמּדִ ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעֹבד ֶאת . ּגַ

ַלת ֹעל ׳ה ַקּבָ ָגה ּׂשָלֹו ׁשּום הַ  ַאף ִאם ֵאין ,ּבְ
ָבר ּדָ ֵאין לֹו ׁשּום ַטַעם ְוַתֲענּוג , ַוֲהָבָנה ּבַ ׁשֶ ְוַגם ּכְ

ֲעבֹוָדתוֹ  י ֶעֶבד הּוא ְוהּוא ָצִריְך ִלְהיֹות . ּבַ ּכִ
ד ְלַמְלּכוֹ  ְעּבָ ְך ּׂשַָההַ . ְמׁשֻ גֹות ָיבֹואּו ֵאָליו ַאַחר ּכָ

ָנה ִמן הַ  ַמּתָ  .ַמִיםּׁשָּכְ

ל  ֶרת ַעל ָחְכָמתֹו ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְמַסּפֶ ָלֵכן ֶטֶרם ׁשֶ
ַצְלֵאל  יר  -ּבְ ְך ָחְכָמה'הַ ַמְסּבִ ַהּתֹוָרה  - 'ֶמׁשֶ
ַצְלֵאל ׳הְראּו ָקָרא : אֹוֶמֶרת ם ּבְ ׁשֵ ה , ּבְ ַאּתָ

ַצְלֵאליֹוֵדַע  ל ּבְ הּוא ?! ַמה ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ן חּורׁשֶ  ּבֶ
ֵעת ֵחְטא  ַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ּבְ ּמָ ה ְוַגם  ,ָהֵעֶגלׁשֶ ְלַמּטֵ

ַים סּוף ְיהּוָדה ם ּבְ ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ָעׂשּו לֹא ֵהם . ׁשֶ
הַ זֹאת  ְגַלל ׁשֶ ךְ ּׂשֵּבִ ְולֹא ִמּתֹוְך , ֶכל ָאַמר ָלֶהם ּכָ

א ִמּתֹוְך ְמִסירּות ֶנֶפׁש , ֲחִקיָרה ַוֲהָבָנה ְך  ֶאּלָ י ּכָ ּכִ
יָעה  .׳הְרצֹון  ךְ ַרק ַהּתֹוָצָאה ִהּגִ א  :ַאַחר ּכָ ַוְיַמּלֵ

ָחְכָמה  . ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת אֹותֹו ּבְ

 (ה)ארון הברית 
 (פרשת תרומה)במאמר האחרון  .ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹן
 .בימי בית ראשוןלמקדש עסקנו בהכנסת הארון 

 מציאת ספר התורה
 תורההספר את חלקיהו בימי יאשיהו המלך מצא 

יֹוֵל ": דברים כח, לו)(כשפתחוהו מצאו בו כתוב , )1שכתב משה
ה' אְֹת ְוֶאת ַמְלְּכ ֲאֶׁשר ָּתִקים ָעֶלי ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר א 

וגו', והבין שעתידים ישראל לגלות מארצם, ולא  "ָיַדְעָּת 
  רצה שישלטו ידי הגויים בארון הברית.

 גניזת הארון
ציוה יאשיהו לכהנים לגנוז את הארון בבית  )2כיון שכך

בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו ש. ")3המקדש
בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות  ,ליחרב

 .א)ה"ד פ"הרמב"ם הלכות בית הבחירה לשון (" עמוקות ועקלקלות
עם הארון נגנזו גם שאר הדברים שהיו מונחים בקודש 

המן, צלוחית שמן המשחה, מקלו הקדשים, והם: צנצנת 
של אהרן ושקדיה ופרחיה, וארגז ששלחו פלשתים דורון 

 .(יומא נב, ב) )4לאלקי ישראל
 היכן גנזוהו

רבי שמעון בן דעות,  2 (שקלים פ"ו ה"א)מצאנו בירושלמי 
היה הארון גנוז, תחת קדשי הקדשים) -(לקיש אמר במקומו 

גנוז. מעשה בכהן בלישכת דיר העצים היה  ורבנן אמרין
בעל מום שהיה עומד ומפציע עצים בלישכת דיר העצים 
וראה את הרצפה שהיא משונה מחברותיה ואמר לחבירו 

לא  ,בוא וראה את הרצפה הזאת שהיא משונה מחברותיה
הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו בייחוד 

 .)5ששם הארון גנוז

שרף אביו אמון המלך ספר תורה, הטמינו את הספר שהיה מונח שכ )1
בצד ארון הברית, וכאשר בא חלקיהו לחפש את הכסף הטמון בבית ה' 

)2 .(ראה רד"ק ומצודות מ"ב כב, ח)לצורך בדק הבית, מצא את ספר תורה זה 
(יומא בגמרא  )3שנה לפני החורבן.  41-היה זה בסביבות שנת ג"א רצ"ז, כ

כאשר כתבנו במאמר  )4באת גם שיטה שנבוכדנצר לקחו לבבל. מו נג, ב)
קודם שלאחר שהחזירו הפלשתים את הארון שלחו דורון של עכברים 

לכך משפחת רבי חנינא סגן הכהנים היו משתחוים  )5ומעיים של זהב. 
 .(ירושלמי שם)במקדש גם נגד לשכת העצים 



 

 

בגימטריא ַוַּיְקֵהל . ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל הַוַּיְקֵהל מֶֹׁש 
בלב  יחד מתאספים ישראל בני כאשרש )151( ‘'מקוה

 )אהבת שלום( .*כמו מקוה מטהר זה הרי, אחד בלי פירוד
 

ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה  הַוַּיְקֵהל מֶֹׁש 
 - . ַלֲעׂשֹת אָֹתם ה'ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצּוָה 

להקהל יחד כל ישראל כאחד באגודה אחת אמר 
 )אדה"ז מסאדיגורא -נר ישראל ( תמיד. 

 
בשבת ת. א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מְֹׁשבֵֹתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשּבָ 

יוצאים כל הנשמות מגיהנום חוץ ממחללי שבת, לכן 
הגהינום שיבער בכם גם  אמר 

 )בעל שם טוב( על ידי חילול שבת. 
 

שנתמשכן המקדש זה ת.ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻד 
בשתי חורבנות בעוונותיהם של ישראל, זהו 

לחיבת הקב"ה לישראל ששפך חמתו על עצים ואבנים 
  )כתב סופר( ולא כלה את בנ"י.

 
שלא החזיקו עצמם  מֶֹׁשה. ה' ֶאת ִצּוָה ... ַּכֲאֶׁשר ַוַּיֲעׂשּו

ראוים לכוון את כל הכוונות שצריך לכוון בעשיית 
המשכן, לכן אמרו על כל דבר שהם עושים 

 (אגרא דכלה) ועל כוונה זו. 

 
 דיבורי הצדיקים בא תיקון לנשמות ישראלב

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ְקֵהל ֹמׁשֶ ַרׁשִ  .ַוּיַ "י: ּבְ
ּבּורוֹ ' י ּדִ נוּ ה ֹמשֶׁ י כִּ א הוּ ן ָהִעְניָ . 'ֶנֱאָסִפים ַעל ּפִ  ַרּבֵ

עַ א ִנְקָר  ָראֵ ל כָּ ל שֶׁ ת ַהּדַ לֹומַ ל, ִיׂשְ מוֹ ר ּכְ ׁשְ ּנִ ת ׁשֶ
ָראֵ  לּוִליל ִיׂשְ ִרים ּכְ ָמתוֹ ם ּוְמֻחּבָ ִנׁשְ י ְיֵד ל עַ ן ָלכֵ , ּבְ
ּבּוָרי פוּ ו ּדִ מוֹ ל כָּ  ְוִנְתַיֲחדוּ  ִנְתַאּסְ ָראֵ ת ִנׁשְ ן ְוכֵ ד. ַיחַ ל ִיׂשְ

כָ א הוּ  ַע ר ָודוֹ ר ּדוֹ ל ּבְ יִקיי ְיֵד ל ׁשֶ ּדִ בַּ ם ַהּצַ ר ּדוֹ ׁשֶ
מוֹ ם ִמְתַיֲחִדי ָראֵ ת ִנׁשְ נוּ ה ֹמשֶׁ ל שֶׁ  ּכֹחוֹ י כִּ ל, ִיׂשְ  ַרּבֵ

כָ ת טֶ ּׁשֶ ִמְתּפַ  יל ּבְ י קַצּדִ ּבּוֵר  יְיֵד ל ְועַ  ק,ְוַצּדִ י ּדִ
יִקי ּדִ ְקִנים ִמְתַיֲחִדים ַהּצַ מוֹ ל כָּ ם ּוִמְתּתַ ָראֵ ת ִנׁשְ ל, ִיׂשְ

גַּ ם ּגֹוֵר ה ְוזֶ  מוֹ ם ׁשֶ ׁשָ חֹותת ָהְרחֹוקוֹ ת ַהּנְ ּדָ פוּ  ְוַהּנִ  ִיְתַאּסְ
צוּ  ן ְוִיְתַקּבְ ְרׁשָ ּבּוִרי יְיֵד ל ַע  ְלׁשָ יקֵ ל שֶׁ ם ַהּדִ  ר.ַהּדוֹ י ַצּדִ

ָאמַ ה מַ  ְוֶזהוּ  תוּ ר ׁשֶ ת ֲעַד ל כָּ ת אֶ ה ֹמשֶׁ ל ַויְַּקהֵ ב "ַהּכָ

                                                      
ראה להלן מדור 'מעשה'לעך און מליצות' ספור נאה על זה  *

נֵ  ָראֵ י ּבְ ּמֹשֶׁ ל" ִיׂשְ נוּ ה ׁשֶ ל כָּ ת אֶ ד ְוִיחֵ ל ִהְקִהי ַרּבֵ
מוֹ  ָראֵ ת ִנׁשְ יצַ "י ַרׁשִ ר ּוְמָבאֵ ל, ִיׂשְ ה ַנֲעשֶׂ ה זֶ ד ּכֵ

ּבּורוֹ ' י ּדִ ַע ', ֶנֱאָסִפים ַעל ּפִ ּבּורוֹ  ּכֹחַ י ְיֵד ל ׁשֶ  ִנְתַיֲחדוּ  ּדִ
מוֹ ל כָּ  ְוִנְתְקנוּ  ָראֵ ת ִנׁשְ  ל.ִיׂשְ

 )רבי דוד מטאלנאלהרה"ק מגן דוד ( 

בָּ  ִמין ּבֹוחֵ "ה ַהּקָ ְראָ ת ִמדַּ ת אֶ ד ּתָ  הַהּיִ
ֹבֵתיֶכםלֹא  ָכל מֹוׁשְ סֹוף : "ָּכתּוב .ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

ִהים ְיָרא ֶׁשִעַּקר ַּכָּוַנת ", ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע ֶאת ָהֱא
ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ְוַתְכִלית ָּכל ַהִּנְבָרִאים הּוא ִּבְׁשִביל 

ק ּובֹוֵחן ה' ֶאת ֵלב ָהָאָדם ַהִּיְרָאה, ְוָדָבר ֶזה ּבֹודֵ 
ֲאִני : "ָּתִמיד ִאם הּוא ִּבְׁשֵלמּות, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב

ַיַען ֶׁשִּבְׁשִביָלּה ִנְתַקְּימּו ָּכל  ",ה' חֹוֵקר ֵלב
ַהִּנְבָרִאים ְוהּוא ַחּיּות ֶׁשל ָּכל ַהִּנְבָרִאים, 

א ִנְבְראּו ָּכל ַהִּנְבָרִאי א ֶׁשִאְלָמֵלא ַהִּיְרָאה  ם ְו
ִכיָנה, ְּׁש ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכים ְלַהְׁשָרַאת הַ  .ִנְתַקְּימּו

ְּבִחיַנת ִּבְנַין ַהִּמְקָּדׁש, ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ְּבִחיַנת ִיְרָאה ְּבֵלב 
ִכיָנה, ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ְּׁש ִיְׂשָרֵאל ָאז ׁשֹוָרה ְּבתֹוָכם הַ 

ָּדׁש ְוֵכיַצד עֹוִׂשים ִמְק " ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש"
ְּבתֹו ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ַהְּינּו  "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם"

 .ְּבִחיַנת ִיְרָאה ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל -ִכיָנה ְּׁש ֶׁשַּמְׁשִּכין הַ 
ּוְכֶׁשִּנְסַּתֵּלק ח"ו ְּבִחיַנת ַהִּיְרָאה ִמִּיְׂשָרֵאל ִנְסַּתֵּלק 

ַּגְּברּו ַהּגֹוִים, ִכיָנה ּוִבְנַין ַהִּמְקָּדׁש, ְוִנתְ ְּׁש ח"ו הַ 
ִּכי ַלה' ַהְּמלּוָכה ּוֹמֵׁשל : "ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב

ה' , ֵּפרּוׁש ֶׁשָהָאָדם ָצִרי ְלַהְמִלי ֶאת "ַּבּגֹוִים
ְוִאם ח"ו ָלאו ֲאַזי  ,ֶׁשַּמְלכּות ִהיא ְּבִחיַנת ִיְרֶאה

ל ְיֵדי ָאז ַנֲעֶׂשה ַהָּקָּב"ה מֹוֵׁשל עַ  "ּומֹוֵׁשל ַּבּגֹוִים"
ַהּגֹוִים ֶׁשֻּמְכָרִחים ְלִהְתָיֵרא ִמְּפֵני ַהּגֹוִים 
ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים, ְוָאז ַעל ְיֵדי ֶזה ַיְחְזרּו ִיְׂשָרֵאל 
ְלִהְתָיֵרא ַרק ִמְּפֵני ה', ְוָיֹבא ַהִּיְרָאה ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל 

ֹוִים ִמְּפֵני ה' ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו, ְוִיָּפדּו ִיְׂשָרֵאל ִמֵּבין ַהּג
 :ָלֵכן ִעם ִצּוּוי ַהִּמְׁשָּכן ָאַמר .ְוִיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ֹבֵתיֶכם'ָכל מ'ׁש בְּ 'ַבֲערּו אֵ 'א ְת 'לֹ  , ָראֵׁשי ֹוׁשְ
, ֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּלב ָּדבּוק 'ֵלב ֱאֶמת'ֵּתבֹות אֹוִתּיֹות 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה " .ִּבְבִחיַנת ֱאֶמת ֶׁשִהיא ַהִּיְרָאה
".ָלֶזה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון

 עם האהבת שלום.

 אהרן שמריהו כהן תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

ִיְהֶיה ָלֶכם ַהְּׁשִביִעי ֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ֵׁש 
הקדים להם אזהרת שבת לצווי ': כתב רש"י. קֶֹדׁש

'. מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת
יש לדקדק שהרי הקב"ה הקדים ציווי מלאכת 
המשכן ורק אחר כך ציוה על השבת. ויש לומר 

חטא העגל כתיב "מאת כל  דאיתא בזוהר שלפני
איש אשר ידבנו לבו" אף מערב רב, ולאחר החטא 
"קחו מאתכם תרומה" ולא מערב רב, על דרך 

[כן  אלקינו"להכתוב "לא לכם ולנו לבנות בית 
. ולכן אמרו בנ"י לכותיים שרצו להשתתף בבנין בית שני]

 קודם חטא העגל היו שמירת ובנין המשכן שוים
, מה שאין פרשת ויקהל לכולם לכן דרגתם שוה

שנאמרה לאחר החטא, אם כן יש מעלה לשבת 
שהיא לכולם מה שאין כן המשכן, לכן הקדים את 

 )חתם סופר( השבת.

ַאל  הָּש ְׁוִא ַוְיַצו מֶֹׁשה ַוַּיֲעִבירּו קֹול ַּבַּמֲחֶנה ֵלאֹמר ִאיׁש 
בגמרא שמשה רבינו ציוה כתוב  .ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה

להם שלא יוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים, 
ומכאן למדו איסור הוצאה. וקשה מדוע ציוה זאת 
רק לאחר שכבר הביאו נדבת המשכן. ויש לתרץ 

צריך ש רשות הרבים הואדהנה אחד מתנאי 
כל הנה ו ששים רבוא. הולכים בולהיות מקום ש

זמן שלא ספרו את מחציות השקל לא ידעו כמה 
, אבל לאחר שהביאו שקליהם הם בני ישראל

לתרומת המשכן וראו שיש "מאת אדנים ככר 
ידע אם כן ששים רבוא חצאי שקלים,  הםכסף" ש

אם כן עכשיו ששים רבוא,  ישראל הםשמספר בני 
שזה בודאי רשות הרבים לכן הזהירם עכשיו נודע 

 )יהושע פני( ה. על איסור הוצא

ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי 
המשכן משכן 'כפילות הצריך להבין מהו  .מֶֹׁשה

 ל פיאשר פקד ע', וגם למה צריך לפרש 'העדות
דאיתא במדרש ויש לומר על פי מה . 'משה

שמשה שאל להקב"ה מה לעשות עם הנותר 
ממלאכת המשכן, אמר לו הקב"ה לעשות ארון 

הזהרו בזקן אמרו חז"ל לשברי הלוחות. והנה 
ששכח תלמודו, שהרי לוחות ושברי לוחות 

והנה אמרו במדרש שבשעה  מונחות בארון.
מפי הגבורה היו לומדים  'ששמעו ישראל 'אנכי

דבר אתה "מרו למשה ולא שוכחים, כיון שא

חזרו "ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקיםאתנו
להיות שוכחים. נמצא שכל הלימוד ליזהר 

ששכח תלמודו צריך רק לאחר למיד חכם בת
מפי משה. וזהו "אלה פקודי את הדברות ששמעו 

המשכן" שמנו את תרומת המשכן, ומן הנותר 
לשברי הלוחות כדי ארון  -עשו "משכן העדות" 

, למיד חכם ששכח תלמודוזהר בתללמוד לי
ולמה צריך האזהרה בגלל "אשר פקד על פי 

דבר אתה "משה" שנצטוו מפי משה שאמרו לו 
)מקאשוי שאול בראך ה"קלהגהבוקר  בהיות( ."עמנו

פעם בשבת קודש בעת שרקד הרה"ק רבי מנחם 
'אהבת שלום' ריקודין לכבוד מענדיל מקאסוב בעל 

שבת, סבבו אותו החסידים בעיגול והוא רקד 
באמצע, תוך כדי כך כפף את ראשו ואמר עכשיו 
טבלתי במקוה של הש"י, שנאמר "מקוה ישראל 

על פי ה'", ולכן כפפתי את הראש כעין טבילה. ו
מרומז ענין זה דוקא כתב בספר 'תורת חסד' ש

(ראה למעלה  שהוא בגימטריא 'מקוה' ַוַּיְקֵהלב
, כי בשבת הוא הזמן )'ףרבמדור 'קורץ און שא

[והטעם  שצריכים בני ישראל להתקהל יחדיו.
שכפף ראשו, הוא כדי להראות שרק כאשר מכניע 

  עצמו לחבירו, אז 'מקוה ישראל' מטהרת אותו].

 מ
הגה"ק רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל היה עובר 
בערי ישראל לזכותם במתן תרומה עבור ישיבת 
'חכמי לובלין'. פעם הגיע לעיר בענדין שם הכינו לו 
עסקני העיר רשימה של בעלי היכולת, ליד כל שם 
היה מצויין מה הסכום שיכול לתת. הגיע אליו יהודי 

, אך ְזָלאֶטע 250אשר לפי הרשימות היה יכול לתת 
 500הוא עוד טרם בקשו הימנו הגיש תרומה בסך 

שתתן כפי זלאטע, אמר לו רבי מאיר אני רוצה 
יכלתך איני רוצה 'לסחוט' ממך סכום גדול כזה, 

זלאטע.  250והעסקנים העריכו את יכלתך שתתן 
אמר היהודי: העסקנים יכולים לאמוד רק את ממוני 

שאמר להם  אך לא את לבי, זה בא מליבי! וכפי
, ה'ְּתרּוַמת  ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאתמשה: 

שיקחו את התרומה שנותנים לפי הלב ולא לפי 
 הכיס. 



 

 

 "טצֹוֶפה ּוַמִּבי
 "טַהַּמִּבי - ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ֶּבן יֹוֵסף ִמְּטַראִנית ּתֹוְלדֹו

ִסַּפְרנּו ַעל ַהַּמֲחלֹוקֹות ְלֵׁשם ָׁשַמִים ֶׁשָעְברּו ֵּבין  :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם
 .ַהֵּבית יֹוֵסףּוָמָרן "ט ַהַּמִּבי

 ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיְׁשמֹר
ַעל ַהֵּבית "ט ַעל ַאַחת ֵמַהַּמֲחלֹוקֹות ֶׁשָחַלק ַהַּמִּבי

יֹוֵסף ְמֻסָּפר ַמֲעֶׂשה 
ִמֶּמּנּו ִנְלַמד ַעל , ּנֹוָרא

ֲחִביבּות ִלּמּודֹו ּוִפְלּפּולֹו 
 .ַּבָּׁשַמִים"ט ֶׁשל ַהַּמִּבי

ַהַּמֲחֶקת ָהְיָתה 
 ִאָּׁשה ֲעגּוָנהְּבִעְנַין 

ֶׁשֶּנֱעַלם ַּבְעָלּה ִאם 
. ֶאְפָׁשר ְלַהִּתיָרּה ְלִהָּנֵׂשא

ַהֵּבית יֹוֵסף ָאַסר אֹוָתּה 
ֵהִביא ְרָאיֹות "ט ְוַהַּמִּבי

ָנַתן ף ְוַא , ּוִפְלֵּפל ְלֶהֵּתָרא
ְרׁשּות "ט ָלּה ַהַּמִּבי

 .ְלִהָּנֵׂשא
ִּגָּלה ַהַּמִּגיד ַלֵּבית 
 יֹוֵסף ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום

ִלָּנֵׂשא "ט ֶׁשִהִּתיָרּה ַהַּמִּבי
ֶׁשָהָיה ַחי ַעד , ֵמת ַהַּבַעל

ֶׁשָאַסר אֹוָתּה ה ּוַמ ָאז 
ֲאָבל , ָמָרן ַּכִּדין ָהָיה

ַּבָּׁשַמִים ָׂשְמחּו ַעל ֹעֶצם 
ִּפְלּפּולֹו ּוְרָאיֹוָתיו ֶׁשל 

ָלֵכן ָׁשְמרּו "ט, ַהַּמִּבי
אֹותֹו ֶׁשֹּלא ֵּתֵצא ַּתָּקָלה 

 .1ַּתַחת ָידֹו
 ַוִּיָּׂשא ַמָּׂשא ָהָעם

ִאם , ְלַמַען ַהְּכָלל"ט ֶאת ָּכל ַחָּייו ִהְקִּדיׁש ַהַּמִּבי
ִאם ַּבֲעִנַּית ְּתׁשּובֹות , ִאם ְּבִדיֵני ּתֹוָרה, ְּבַהְרָּבַצת ּתֹוָרה

ַּבֲהָלָכה ִלְׁשֵאלֹות ֶׁשִּנְׁשְלחּו ִמְּׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ,
הּוא ַהֵּבית ִּדין ַהֶּמְרָּכִזי ' ּוַַעדֵבית ַה 'ְוִאם ִּביִׁשיָבה ּבְ 

ֶׁשַעל ַאף ַהּוִּכּוִחים , ֶׁשִּבְצַפת ָׁשם ָיַׁשב ָיַחד ִעם ָמָרן
ְוַאף , א ִנְמְנעּו ִמָּלֶׁשֶבת ָׁשם ַיְחָּדיו, ֶׁשֵּביֵניֶהם
 .ַעל ַּכָּמה ְּתׁשּובֹותַיַחד ֲחתּוִמים 

                                                      
) ְּבַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים(ַוַּיַען ַאְבָרָהם ְלַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם "ת ׁשּו 1

ֻמְזָּכִרים "ט ֹעֶמס ַהְּמָלאָכה ֶׁשַעל ִּכְתֵפי ַהַּמִּבי
ְּתׁשּוָבה (ח"ג ְּכמֹו ֶׁשעֹוֶנה ָלֶאָחד , ְּבַהְרֵּבה ִמְּתׁשּובֹוָתיו

ַיַען ִּכי , ֶׁשהּוא ּכֹוֵתב לֹו ַהְּתׁשּוָבה ְּבחֹל ַהּמֹוֵעד טו)
 ַהַחג ַאַחר ְּפַנאי ִלי ִיְהֶיה א אּוַלי "ִּכיהּוא ָּדָבר ָהָאֵבד 

 ָׂשִרים ֵמֵאן - ַרָּבָנן, ְוָׂשִרים ַמְלֵכי ַמאן - ֶמֶל ִמַּמָּׂשא
 ּוְׁשֵאלֹות ּתֹוָרה ְּבִדְבֵרי ּוַמָּתן ֲחָכִמים, ְּבַמָּׂשא ַּתְלִמיֵדי
 ְקִביַעת ְוִריָבם, ִמְּלַבד ִּדיִנים ַּבֲעֵלי ִמַּבחּוץ, טַֹרח ֲאֵחרֹות

 .יצ"ו" ְוַהַּתְלִמיִדים ַהֲחָכִמים ִעם ַהְּיִׁשיָבה ִלּמּוד
 "ִּביֵמי: )ְׁשֵאָלה מח(ח"ג ב ֶׁשּכֹוֵת ה ַמ ם ּגַ  ֵהֵבאנּור ְּכָב 

 ִמַּקְדמֹוִני, ִמְּׁשַנת חְֹרִפי
 ִמן רפ"א ָהִייִתי'ה

 ָּדָבר ְלָכל ָהִראׁשֹוִנים
 ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשִּבְקֻדַּׁשת

 ּתּוב"ב, ִנְדַרְׁשִּתי ִּבְצַפת
... ְׁשָאלּוִני ]ֲאֶׁשר[ ְלָכל
 רֹאׁש ֶעֶרב ַעָּתה ְוַעד ֵמָאז

 ָעֵלינּו ַהָּבָאה ַהָּׁשָנה
ַהְּׁשָל"ה,  ְלָׁשלֹום, ְׁשַנת

 ִלְבנֹות ה' ְּבִלִּבי ְוָנַתן
 עֹוֵמד ָחְרבֹוֶתיָה, ַוֲאִני

 ְלִבְלִּתי ִּבְנָיָנם ְּבֹרב ֲעֵליֶהם
ֲחֵברֹו,  ְּגבּול ִאיׁש ַיִּׂשיג
 ִחּלּוֵקי ִּדְבֵרי ּוְלָכל

 ְרִאָּיה ְוִנְזֵקי ַקְרָקעֹות
 ".אֹוָרה ְוִנְזֵקי

עֹוד ִּבְתׁשּוָבה ַאֶחֶרת 
 "ַוֲהֵרי: )ְּתׁשּוָבה קלט(ח"ב 

 ִׁשְבִעים ְלֶבן ָקרֹוב ֲאִני
 ִּגיִטין ָיִדי ַעל ָׁשָנה, ְוִנְּתנּו

 ֶׁשִּנְּתנּו ִמַּמה יֹוֵתר ַהְרֵּבה
 ֵמֲחֵבַרי ָחָכם ׁשּום ְיֵדי ַעל
 .ִּגיִלי" ְּבֵני

ּוִבְמקֹום ַאֵחר הּוא 
 ִנְתעֹוַרְרִּתי : "ְוָלֵכן)ְלֵסֶפר ֵּבית ֱאִקיםַהְקָּדָמה (ּכֹוֵתב 

ה "זלה יֹוֵסףר "ב מֶֹׁשה ַהָּצִעיר ֲאִני, ָיַמי ְּבָכל ְוִנְׁשַּתַּדְלִּתי
 ׁשֹוֵקד ֱהיֹוִתי ... ִעם ַהֵּׁשם ְּבתֹוַרת ַלֲהגֹות ִמְּטַראִני
, 'ה ְלקֹול ַמְקִׁשיִבים ְוַהֲחֵבִרים ַהַּתְלִמיִדים ִּביִׁשיַבת

 ִּכי, ְּבַנַחת ּוְלַנֲהָלם ֲאָנִׁשים ֵּבין ְוִריב ַמָּׂשא טַֹרח ְונֹוֵׂשא
 ".ָהעֹוָלם.. ֲאבֹות ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ְּבֵני ֵהם
 

 תרמ"ו עמ' סב).ִאְזִמיר (ַפַלאִג'י 
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  ליקוטים נפלאים
 ויקהל פקודי תיופרש

 
ני ישראל ויאמר "ויקהל משה את כל עדת ב

 " (לה, א)אליהם אלה הדברים
בספרים הקדושים ביארו דלכאורה למה נדרש לנסוע אל 
הצדיק, אמאי לא סגי דניתי ספר וניחזי, לעיין בספרי מוסר 

הישר ושם יתברר לו מה מצבו  המדריכים את האדם בדרך
 .בעבודת ד' וימצא את אשר עליו לתקן בנפשו

אולם סיבת הנסיעה לצדיקים היא כי כשהאדם מעיין בספרי 
מוסר, אזי אף שרואה שם כיצד צריך להתנהג, אולם תמיד 
רואה הוא רק את הדף של חבירו, הוא רואה שם רק מה שהשני 

כל מיני אמתלאות צריך לתקן, ואילו את עצמו מתרץ הוא ב
שונות. אולם לא כן כשנוסעים לצדיק אמת, שאז שומע כל 
אחד בדברי הצדיק את מה שנחוץ לו ומה שעליו לתקן. ויש 
לפרש בזה 'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם 

בעת שמתקהלים  ,אלה הדברים', משה רומז לצדיק אמת
הדברים' ומתאספים אצל הצדיק, אזי 'ויאמר אליהם אלה 

שהצדיק מכוין לכל אחד 'אלה הדברים אשר ציוה ד' לעשות 
אותם' מלשון 'תיקון', הצדיק מראה לו באיזה מחלה הוא חולה 

וא רק מעיין בספרי ומהי תרופה לזה, וזאת יחסר לאדם כשה
 (כ"ק אדמו"ר מלעלוב זי"ע) .יראה

 

״אלה הדברים אשר צוה ה׳ לעשות אותם. 
ום השביעי ששת ימים תעשה מלאכה ובי

 ב)-יהיה לכם קודש שבת שבתון לה׳״ (לה, א
פירש רבי משה יעקב רביקוב, המכונה 'הסנדלר': בדרך משל, 
כאשר אומרים על אחד שהוא 'ראש ישיבה', הכוונה היא שהוא 
ה'ראש' והמובחר מכל תלמידי הישיבה. וכן כאשר אומרים על 
ל אדם שהוא 'אב בית דין' היינו שהוא הגדול והנבחר מכ

הדיינים. ולהבדיל, כשמכנים אדם בכינוי 'ראש הגנבים', 
 משמעות הדבר שהוא הגרוע והשפל מכל הגנבים האחרים.

והנה בתפילת השבת אנו אומרים: ״חמדת ימים אותו קראת״, 
הרי שיום השבת הוא הנבחר והמעולה ביותר משאר ימי החול, 
וי אך כדי לדעת אם מדובר בתואר כבוד או חלילה להיפך, תל

כיצד האדם נוהג בששת ימי המעשה. אם עוסק הוא בתורה וחי 
חיי תורה ומצוות, אזי הכינוי 'חמדת ימים' הוא כינוי של כבוד. 
אך אם חלילה הוא מבטל את זמנו ועוסק במעשים רעים 
ומידות מגונות, אזי הכינוי של השבת כ'חמדת ימים' הרי זה 

 גנאי ובזיון לשבת.
דברים אשר צוה ה' לעשות אותם זהו שרמז הכתוב: ״אלה ה

ששת ימים״ שאם כל ששת הימים מתנהג כראוי, אז ״יום 
שיתעלה עוד ועוד ויתקדש בקדושת  -השביעי יהיה קודש״ 

 השבת.
 

 "וביום השביעי יהיה לכם קודש" (לה, ב)
בליל שבת קודש אומרים 'כל מקדש שביעי כראוי לו, בזמירות 

מאוד על פי פעלו'. יש  כל שומר שבת כדת מחללו, שכרו הרבה
שפירשו מאמר זה, שנינו (שבת סט:) היה מהלך בדרך או 

במדבר ואינו יודע אימתי שבת משמר יום אחד לששה, מונה 
ששה ומשמר יום אחד. וזהו 'כל מקדש שביעי, 'שהוא מקדש 
את יום השביעי שלו, על פי מנין הימים. אמנם יתכן שחשבונו 

ראוי לו', כיון שאינו יודע אימתי לא מדויק, אך מכל מקום זהו 'כ
שבת. לעומת זאת, מי שמצוי במקום ישוב ויודע אימתי שבת 
ומשמרה, הריהו 'שומר שבת כדת מחללו', כי הוא אמנם שומר 
את השבת בודאי, כפי מנהג העולם בכל מקומות מושבותיהם. 
אמנם מצבם של שניהם שונה, לא כן שכרם על השתדלותם 

, כל אחד ואחד 'שכרו הרבה מאוד על לקיים את השבת כראוי
פי פעלו', והטעם כי 'איש על מחנהו ואיש על דגלו', כל אחד 
ואחד נידון לפי מצבו ולפי הנסיבות המיוחדות שלו. גם זה אשר 
היה מהלך במדבר וחשבונו היה מוטעה, יקבל את שכרו על 

 השתדלותו לקיום השבת כראוי לו. 
 (מהרש"ם מברעזאן ז"ל)

 

 שבתון לד'" (לה, ב)"שבת 
המאחרים לצאת מן השבת, וממהרים 'בזמירות עוד אומרים 

לפני שציין . וקשה, למה אמר מקודם, המאחרים לצאת'לבוא
 שממהרים לבוא?

בספר גאולת ישראל (ח"ב אות י"ח) הביא, שענני הכבוד היו 
נסתלקו, וחזרו בזכות  כשמתבזכות אהרן (ראש השנה ג.) ו

נסתלקו. אם כן בחיי משה לא היו צריכים משה משה, וכשמת 
להוסיף מחול לקודש. שתיכף בלילה, בא עמוד האש, וכן היו 
יוצאין משבת כחוט השערה. וכשמת משה, היו צריכין להוסיף 
מחול. ומשה מת בשבת (עיין רא"ש פרק ערבי פסחים סי' יג) 
אם כן במוצאי שבת התחילו מאחרים השבת, ובשבת השני היו 

  בוא. ממהרים ל
 (פרדס יוסף)

עוד יש לתרץ שבשבת ראשונה שעדיין לא טעמו טעם של 
שבת קודש לא הוסיפו לפני כניסתה אבל אחר שבמשך השבת 
הרגישו כזה עונג שבת וטעם רוחני נפלא לא רצו להפרד ממנה 
ולכן איחרו לצאת מן השבת אבל בשבת הבאה כמובן 

אכסוף  ה-שהקדימו ומהרו לבא אל השבת להרגיש בחינת ק
 נועם שבת.

 ק)"(ספה
 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 
 (לה, ב) יהיה לכם קודש"

אפשר לפרש על פי שכתבו חז"ל, אלמלא שמרו ישראל שתי 
שבתות מיד היו נגאלים, ואמרו המפרשים הטעם, מדוע רק 
שתי שבתות, כי השבת צריך להיות, אחר ששת ימי המעשה 

שמר שבת מקודם, אז השבת  שעברו אחר השבת, אבל אם לא
אינו יום השביעי, וזה שכתבה התורה, רק כאשר ששת ימים 

 תעשה מלאכה, אז וביום השביעי, יהיה לכם קודש. 
אבל אם לא שבת, שבת מקודם, אז אין השבת השניה, אחר 

 ששת ימי המעשה, רק אחר כמה וכמה ימי המעשה. 
 (ישמח משה)
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או כל איש וכו׳ ויב "ויצאו כל עדת בני ישראל 
 כא)-" (לה, כאשר נשאו לבו

הנה לדרשה של משה רבינו בא כל איש ואיש, כי הרי הי׳ בחינם 
ממש, ועל כן הזכיר הכתוב ״ויצאו כל עדת בני ישראל״, אבל 
אחר מכן, לאחר ששמעו כי יש לתת ממון לא חזרו כולם, רק 

 ״ויביאו כל איש אשר נשאו לבו״ בלבד...
 (ספר הדרוש)

 

שבות לעשות בזהב ובכסף "לחשוב מח
 ובנחושת" (לה לב)

ביאר הרה״ק ה׳דברי שמואל' זי״ע (ויקהל ד״ה ולחשוב), וז״ל. 
עיקר העבודה לשמים היא בזמן שהאדם עוסק בעסקיו בעניני 

ילה גזעולם הזה והפרנסה, ולא רק השמירה מדברים אסורים כ
אונאה וכו', אלא פשוט לשמור את מחשבתו שיזכור תמיד כי ו

ה' הוא האלוקים והוא הזן ומפרנס, כמו שאמר קרא (תהלים 
יע ראש, והיינו שהראש גולא י -יע כפיך' כי תאכל גקכח ב) 'י

יישאר משועבד אל ה', ולא ישקע בעבודתו במעשי ידיו, וזהו 
וקדושות,  כלומר מחשבות טובות -אומרו 'ולחשוב מחשבות' 

 אף בעת עסקו ב'זהב כסף ונחושת'.
 

 "ולחשוב מחשבות" (לה, לב)
יפה תלמוד 'הרה"ק מסאטמער זי"ע היה אומר דבמשנה כתוב  

יפה דרך ארץ עם תלמוד 'ולא כתיב הפוך  'תורה עם דרך ארץ
היה , כשאתה עובד גם תלמד הוי אומר שכל הזמן ת'תורה

ה וויכוח בין תלמידי גאון , כמו שפעם היעסוק בתלמוד תורה
הגאון מי  ענהזה ביטול תורה, ו שללכת לחתונה אאם אחד 

נו יודעים אנח ,אומר שצריכים ללכת לחתונה עם הראש
 .הראש נשאר בתורהשהולכים עם הרגליים ו

וזהו 'ולחשוב מחשבות' שהמחשבה צריכה להיות תמיד 
 במחשבה נכונה גם בעת עיסוקינו בענייני העולם הזה.

 

"וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה בתבונה 
 ובדעת" (לה, לא)

שמעתי מזקיני (הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זי"ע) בהקדם 
דברי ה"חתם סופר" דעל בצלאל נאמר "וימלא אותו רוח 
אלוקים בחכמה בתבונה ובדעת", ואח"כ כתיב "ולהורות נתן 

חכמה ותבונה  בלבו", ולכאורה כפל דברים הוא, דאם מילאתיו
בודאי שגם יכול להורות הלכה, אלא מכאן ראיה דאדם יכול 
להיות מלא בחכמה ותבונה, אבל לא ידע להכריע בהלכה, 
דלפסוק הלכה ולקחת בחשבון את כל הדברים צריך ברכה 

 מיוחדת. 
והוסיף זקיני ש"העולם" אומר שבכדי לפסוק הלכה צריך לדעת 

יך להתנהג עם אנשים, גם את החלק החמישי בשו"ע, והוא א
אבל במשך השנים למד גם את החלק השישי שבשו"ע והוא 

 איך להתנהג עם כאלו שאינם אנשים... 

 אזנר שליט"א)ו(הגאון ר' יוסף בנימין ו
 

"והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר" (לו, 
 ג)

עושי המלאכה עצמם לא פטרו עצמם מלתת את  –"והם" 
נדבה בבקר בבקר", עוד לפני  נדבתם, אלא "הביאו אליו עוד

   העבודה הזדרזו להביא את נדבתם. 
 )אמרי שפר(
 

מרבים העם  ויאמרו אל משה לאמר"
 ו)-(לו, ה "ויכלא העם מהביא... להביא

מה היה איכפת למשה שהעם מרבים להביא, מוטב שירבו 
 מאשר ימעטו, והעודף ישאר לבדק הבית?

העגל (ילקו"ש אלא שמעשה המשכן היה כדי לכפר על עון 
דברים רמז תשצב), ואם כן היו כולם בעלי תשובה, ואם מרבים 
בתשובה יותר מהצורך עלולים לקלקל ח"ו, ועל כן צריך לשאול 

 מחכם כיצד ואיך לעשות תשובה.
וזהו הפירוש "מרבים העם להביא" שחכמי הלב הרגישו שהעם 

וא עושים תשובה יותר מהצורך, והודיעו על כך למשה רבינו, וה
 באמת הורה שלא יעשו עוד מלאכה. 

 )הרה"ק מהר"י מבעלזא זצוק"ל(
 

 (לה, כה) "בידיה טוו ויביאו"
הרה״ק רבי אברהם מסוכטשוב בעל האבני נזר למד חומש עם 
אביו פר' ויקהל וישאל האב את בנו הקטן האיך הותר לנשים 

הרי הגמ' בכתובות דף נט אומרת אשה מעשה  להביא מטוה
ידיה לבעלה וא"כ אין לה רשות להביא למשכן את המטוה, 
השיב לו בנו הרי כל הטעם שמעשה ידיה לבעלה כי הוא מפרנס 
אותה אבל במדבר לא היה שייך טעם זה כי ירד להם מן לכל 
אחד מהשמים והבעל לא פרנס את אשתו ואז מעשי ידיה לא 

 ולכן יכלה לתרום זאת למשכן. שייך לבעלה 
 

"ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש 
ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש 

 ו)-(לו, ה ויכלא העם מהביא"
יש להקשות הלא משה רבנו ע״ה לא הכריז רק שלא יעשו 
מלאכה ולמה א"כ ויכלא העם מהביא? ויש לומר דעל ידי 

הם בשעת עשיית המלאכה שעשו בציווי השי״ת באו ל
המלאכה חשק והתלהבות גדולה להביא נדבות ועם כל הכאה 
בפטיש למלאכת המשכן הכו בלבם התשוקה וההתלהבות 
להביא נדבה למשכן אבל אחר שהכריז משה שלא יעשו עוד 
מלאכה וממילא לא היתה המלאכה מצוה פסקו מהם מיד 

 החשק והרצון, ולכן ויכלא העם מהביא.
 ש מבעלזא)”(מהר
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"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר 

 אלהם" (לה, א) 
זצ"ל  מטשעבין רי הנלמד מתוך פסוק זה השמיע הרבלקח מוס

בהיותו כבן שש, בדרשה שאותה דרש לפני הקהל, כפי שמסופר 
דב  בספר "בצלו חמדתי": בהיותו ילד צעיר לימים נוהג היה רבי

מטשעבין, לדבר בסעודה  בעריש ויידנפלד, הלא הוא הרב
רוש היה מכין עמו ישלישית לאנשי קהילת רימלוב. את הפ

ד הימים הגיע בקביעות אחיו הגדול, בעל ה"חזון נחום". באח
ביום ששי לרימלוב שליח מיוחד מטעם רבי יצחק אטיגנה לצורך 

בור איתו ולא התפנה יענין כלשהו, וה"חזון נחום" היה טרוד בד
נסה לרוץ  -אחיו הצעיר כבן השש  -לתפקיד הקבוע שלו. בעריש 

רוש, אולם ה"חזון יאחריו במשך היום כולו כדי שילמדו את הפ
ות לכך. בני הקהלה שהבחינו בילד נחום" לא הספיק להתפנ

הנואש גחכו בינם לבין עצמם: השבת יאמר לנו בעריש'ל כזה 
 פשעט'ל... 

באותה שבת סערו הרוחות בקהילה בשעת הקריאה בתורה, 
בודים בשלישי וששי, ומריבה גדולה התלקחה בבית יבעניני הכ

הכנסת. עם הגעת שעת הדרשה הקבועה קם הילד ולהפתעת 
נשא מדברותיו: הכתוב אומר "ויקהל משה את כל הצבור כולו 

עדת ישראל ויאמר אליהם" אמר, ויש בכך רמז שכאשר 
"ויקהל... את כל עדת ישראל" וכולם מאוחדים באהבה וברעות, 
אז "ויאמר אליהם" אפשר לומר להם דברי תורה, אולם כשיש 

אי אפשר לומר דברי תורה, ומשום  -מריבות על שלישי או ששי 
 בת זו, אינני יכול לומר דבר...כך, בש

 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 
 יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'" (לה, ב)

בפרשת השבוע מצווה התורה על קדושת השבת ושמירתה: 
החפץ חיים בהקדמתו לספר המשנה ברורה מבאר את גודל 
המעלה של השבת. כתוב בתורה "זכור את יום השבת לקדשו 

תעבוד כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת ששת ימים 
הארץ". הורה לנו ה' בפסוק זה שעניין השבת הוא שורש האמונה 

ון שה' לידע שהעולם הוא מחודש ונברא ולא נעשה מעצמו וכי
ל ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות ברא הכול הוא האדון על הכ

 רצונו ולעבדו בכל גופינו ונשמותינו וממונינו כי הכול שלו.
והזהירה התורה על שמירת השבת י"ב פעמים ואמרו חז"ל: "כל 

בת המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל הש
ל מהטעם שהשבת היא שורש כאלו כפר בכל התורה כולה" והכ

שבת ואיך שהשבת מגנה -האמונה". על אמונה של שומר
ומצילה ניתן ללמוד מהמעשה הבא. יהודי שהיה סוחר שטיחים, 

תגורר באחוזתו של פריץ טוב לב שאהב מאד את הסוחר ה
היהודי, ואף הוקירו על ישרותו ונאמנותו. מסחרו של היהודי פרח 
ושגשג, והפריץ היה מתגאה תדיר בפני ידידיו וחבריו ביושרו של 
היהודי מה שהביא לתוצאה ששמו הטוב נישא למרחקים, ומעגל 

אחד שכל בני  הקונים התרחב בהתאם. והנה, בבוקר יום שבת
השבת נשמעו דפיקות -הבית יושבים במקומותיהם סביב שולחן

חזקות בדלת. הדלת נפתחה ושליח מטעם הפריץ נכנס ופנה אל 

הכריז השליח. "בערב מתקיימת  –""שמע יהודי! הבית: -בעל
מסיבה בביתו של הפריץ בהשתתפות כל נכבדי הסביבה. ברגע 

שטיחים באולם האחרון החליט הפריץ להחליף את כל ה
האירועים שלו, והוא מבקש שתבוא בדחיפות עם דוגמאות והוא 

מהגדולות שהכרת עד כה" סיים השליח  -יבצע רכישה 
 בשובבות. אך היהודי, בשלווה ובנעימות השיב לשליח: 

"אמור לאדוני הפריץ כי אשמח תמיד לעמוד לשירותו. אך כפי 
שובתים ממלאכה שידוע לו היום הוא יום שבת, ואנו היהודים 

ביום הקדוש הזה". השליח נדהם ויצא למסור לפריץ את 
תשובתו של היהודי. והסעודה נמשכה כאילו דבר לא אירע. 

דקות הגיע השליח בפנים זועפות ואמר כי הפריץ  10-לאחר כ
כועס מאד, הוא אף ציין שבמידה ולא תעשה בקשתו ינותקו 

בנועם: "תאמר קשרי המסחר שלו ושל חבריו. מיודענו השיב 
לפריץ שחשוב הקשר איתו, אך הקשר עם מי שכל פרנסתי וחיי 

 הקב"ה, חשובים לי עוד יותר".  –בידו 
השליח ניסה כל מיני דרכים אך לשווא, התייאש ויצא. למחרת, 
הגיע הפריץ לביתו של היהודי, כשפניו מחייכות, הוא חיבק את 

ים. "קח! זה היהודי בחום תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהוב
חלקך בהתערבות". לפליאתו, התיישב הפריץ וסיפר: "אתמול 
הגיעו ידידי הפריצים והתווכחנו על נאמנותך לדתך והוחלט 

תוך התערבות על סכום כסף עצום. ואת  –להעמידך במבחן 
ההמשך אתה כבר יודע... בזכות נאמנותך למצוות דתך זכיתי 

ת, השבת שומרת בהתערבות". יהודי ששומר את השבת בדבקו
 עליו. 

  

 "שבת שבתון לה'" (לה, ב)
נוהג היה ה"חפץ חיים", בבואו בליל שבת לביתו מבית הכנסת 
בלווית אורחים שהביא לסעודת שבת, לא היה מזמר פזמון 
"שלום עליכם מלאכי השרת", אלא היה מקדש מיד ואת הפזמון 
היה מזמר בתוך הסעודה. פעם אחת התארח בבית ה"חפץ 

הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן, רבה של העיר שטוצין,  חיים"
בחברון ובירושלים.  ולימים משגיח בישיבת "כנסת ישראל"

כאשר ראה האורח את מנהגו זה של ה"חפץ חיים" תמה לפשר 
הדבר ושאל: יאמר לנו רבינו, והרי שני מלאכים מלווים אותנו 
כעת, האם אין זה ראוי שנאמר להם "שלום עליכם"? אכן נענה 
השיב ה"חפץ חיים" אלא שנצטוינו במצוות הכנסת אורחים, 

לו להמתין עד שאסיים את  האורח מן הסתם רעב הוא וקשה
זמירותי, ואילו המלאכים אינם זקוקים לאכילה ואינם סובלים 
 צער רעב, יכולים הם איפוא להמתין עד שהאורח ישיב את ליבו. 

  

 "ששת ימים תעשה מלאכה" (לה, ב)
היה זה במיאמי שבארצות הברית. רב בית הכנסת עמד על הדוכן 
בפני קהל שהתכנס לרגל יום השנה לפטירת רבנו הגאון רבי 
ישראל מאיר הכהן זצ״ל, בעל ה״חפץ חיים", ושרטט בפניהם 
קווים לדמותו הגדולה של ה״חפץ חיים". לאחר שסיים פרק 
ל מנאומו, הרהר הנואם בינו לבין עצמו ושיתף את הקה

בהתלבטויותיו: ידוע לי סיפור מעניין ביותר על ה״חפץ חיים", 
ובחפץ לב הייתי שוטחו בפניכם, אך לדאבוני ידוע לי רק חלקו 
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הראשון, ובכל זאת, גם חצי סיפור על החפץ חיים הרי הוא עולם 
 ומלואו ולפיכך אחלוק עמכם את הידוע לי. 

חיים,  מעשה בבחור שלמד בעיירה ראדין, בישיבתו של החפץ
שלא עמד בפרץ ההשכלה שהכתה שמות ברבים, עד שנמצא כי 
אינו מקפיד על שמירת השבת ורבני הישיבה החליטו כי אין כל 
אפשרות להותירו בישיבה. מששמע זאת ה״חפץ חיים״, ביקש 
כי הבחור יכנס אליו טרם עוזבו את הישיבה. פרש הנואם את ידיו 

ר ההמשך העלום ממני, והפטיר: ״עד כאן החלק הידוע לי. בעבו
אני מוכן לשלם אלפי זהב וכסף, אם רק יגלו לי מה שוחח החפץ 
חיים עם הנער. וכל כך למה מפני שעל פי עדות מהימנה שהגיעה 
לאזני, אותו נער לא הוסיף לחלל את השבת, אילו רק יכול הייתי 

 לדעת את הדברים שאמר לו ה״חפץ חיים״. 
באולם נע על כסאו באי  הנואם לא הבחין כי אחד היושבים

נוחות. עם סיום הערב התפזרו האנשים לבתיהם, ובאולם הריק 
בלט איש מבוגר שנותר על כסאו, עיניו נעוצות אי שם, כולו 

ציפה לו:  אם התקרב אליו ושמע מפיו משפט שכהשרעפים. הנו
״אני הייתי אותו בחור״. אחר שנרגע האיש, סיפר את שאירע 

״, בחור צעיר הייתי, וכפי שאתה יודע, בחדרו של ה״סבא קדישא
גם קל דעת. בכל מאודי ביקשתי להימנע מן הפגישה המביכה 
עם החפץ חיים, אך לא היתה לי כל ברירה. נכנסתי לביתו, הוא 
היה אז כבר ישיש בן שמונים ומעלה. חשבתי כי יתחיל להוכיח 
אותי על מעללי. סיגריה בשבת לתדהמתי הוא נטל את כף ידי, 

אותה בין כפות ידיו ואפף אותה בחום וברגש שאין לו  טמן
 גבולות. אנו עומדים כך, עיניו נעצמו וידי בתוך ידיו. 

רגע קדוש, טמיר ומיוחד ה״חפץ חיים" מתייחס אלי כאב לבנו 
יקירו. הוא פתח את עיניו וגיליתי כי דמעות טריות גדשו את 

כל בגללי. עפעפיו הישישות, זלגו באיטיות על פניו הרכות, וה
עודי תוהה באיזה עולם אני שרוי, נשמעה יבבה כבושה, רוויית 

 .צער: ״שאבעס״
״שאבעס״. ידיו בנות השמונים רטטו החפץ חיים בוכה עלי 

מעלה. עתה תפס את שתי ידי ובכה כאב הממאן להתנחם על 
ער שאבעס״ שבת גלכתה של בתו יחידתו, ״שאבעס היילי

ת מפניו הקדושות ונטפה הקדושה. אתה שעה זלגה דמעה אח
 האיש המבוגר פקח את עיניו, התנשם עמוקות והעבירעל כף ידי 

אז,  בסילודין את כף ידו. ״עד היום כשאני מהרהר במה שאירע
 אני מסוגל לחוש את חומה של אותה דמעה קדושה״. 

  

 ..."ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי
 שבת שבתון לה'" (לה, ב)

עם לעיר אחת ושמע שיש בה עשיר אחד החפץ חיים הגיע פ
שמעסיק פועלים יהודיים בשבת, הלך אליו ובקש ממנו להפסיק 
זאת. אמר לו העשיר: "היודע כמה אני מרוויח ביום אחד? אם 
אסגור בשבת אפסיד סכום עצום, איני יכול לסגור". אמר לו 
החפץ חיים: "אם לא תסגור תפסיד את כל רכושך, הרי נאמר 

למה הוצרכה לכתוב זאת  –"ת ימים תעשה מלאכה בתורה: "שש
התורה? הרי מספיק היה לכתוב "ביום השביעי שבת שבתון 
לה'", כי העיקר זה לשמור שבת? אלא, הסביר החפץ חיים, שכל 

פרנסת האדם תלויה בשמירת השבת אם לא תשמור את 
השבת, גם במשך ששת ימי השבוע לא תהיה לך פרנסה. הלה 

החפץ חיים ואכן זמן קצר לאחר מכן עיקלה לא הסכים לדברי 
 הממשלה הרוסית את כל רכושו של האיש ונשאר עני וחסר כל.
סיפור נוסף על החפץ חיים בעניין שמירת השבת. כשהגיע לעיר 
פטרבורג, יצאו בני העיר לקראתו כדי לחזות בזיו פניו ולקיים את 

דול "והיו עיניך רואות את מוריך". אחד מהבאים היה עשיר ג
שבא להתברך ממנו ונתן לו תרומה גדולה לישיבת ראדין. תפס 
החפץ חיים את ידי העשיר ופרץ בבכי מר ואמר: "יד זו שנותנת 
צדקה בחשיבות כה רבה, והלא היא מחללת שבת... וכך אחז 
בידי העשיר והמשיך ממרר בבכי, עד שנמס ליבו של אותו 

שמהיום יתחיל העשיר וגם הוא החל בוכה, והבטיח לחפץ חיים 
לשמור שבת, אך ביקש ממנו שרק לשבת הקרובה יסכים לו 
לעשות מלאכה, כדי שיסיים את מה שהתחיל. אמר לו החפץ 
חיים: בני יקירי אם הייתה השבת שלי, הייתי מוחל לך ומתיר לך 
כל שתבקש, אך השבת היא של הקב"ה, של מלך מלכי המלכים, 

ל חילול שבת. ואכן קיבל אין ביכולתי להתיר לך ולו רגע אחד ש
העשיר את דברי החפץ חיים והפך לשומר תורה ומצוות. וכן 

שמחה בונים מפשיסחא על השבת שכמה גדולה וחביבה  אמר ר'
היא, שאדם בלי לעשות שום מעשה, אף לא תנועה קלה, כיון 
שהגיעה השבת, נכנס הוא למצווה מעצמו ולא יוצא ממנה עד 

יה שהיא "קודש" אף ללא טרחה למוצאי השבת, וזה שנאמר על
 מצידנו. 

 

 "להורות נתן בלבו" (לה, לד)
שח הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א, בצעירותי ביקרתי 
פעם בביתו של הגאון רבי יחיאל מיכל גורדון, ראש ישיבה 
לומז'ה, וראיתי שתלמיד חכם אחד מקשה בפניו על דין של 

הישיבה? לקח  המשנה ברורה בהלכות ברכות. מה עשה ראש
פרי ובירך כמו שפוסק המשנה ברורה. אחר כך פנה לתלמיד 
חכם ואמר לו: ׳בשאלה שלך עוד נדון, אבל דבר ראשון צריכים 

 לעשות כמו שפסק המשנה ברורה׳... (ברכי נפשי)
 

 ה),"כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה'" (לה
להורות שנדיבות הלב היא אבן הבוחן בקיום מצווה ולא לשם 
הכבוד שיוצא ממנה לאחר מכן. מסופר: שכשבנה רבי מאיר 

לובלין", נערכה -שפירא מלובלין את ישיבתו המפורסמת: "חכמי
ברוב והדר טקס הנחת אבן הפינה. בראש רשימת המכובדים, 
הגיע נדבן אחד שתרם את רוב הסכום להקמת הישיבה. על 
בימת הכבוד לצידו של הנדבן הושיבו את רבי ישראל 

 טקוב זצ"ל. מצ'ור
לפתע פנה הרבי לנדבן ואמר לו: "אתה יודע... אני בכלל לא 
מקנא בך במצווה הזו שקיימת (לבנות את הישיבה). משום 
שמצווה זו גוררת אחריה כבוד רב ומאבדת מערכה בעקבות 
זאת. אני כן מקנא בך על המצווה אשר עשית לפני כן, בצינעה 

צווה ובסתר, שכנראה נעשתה בשלמות כזו עד שגררה אחריה מ
 כה גדולה של בניין ישיבה ללומדי תורה. 
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494ספר ון מגליז"תשעשנתפקודי-ויקהל פרשת 

)א, לה("ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
ְלָמֳחָרת יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֶׁשָּיַרד ִמן ָהָהר ְוהּוא ְלׁשֹון ִהְפִעיל 
ֶׁשֵאינֹו אֹוֵסף ֲאָנִׁשים ַּבָּיַדִים ֶאָּלא ֵהן ֶנֱאָסִפים ַעל ִּפי ִּדּבּורֹו 

)י"ַרִׁש (
א ָּבא אֶ  ַהְנָהָגה זֹו , יולָ א אֵ בוֹ ם לָ ָאָר א ְק ּלָ ם אֶ עָ ל הָ ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו 

ֲאֶׁשר ָהָיה הֹוֵל , ׁשֹוָנה ָהְיָתה ֵמַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא
ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָהָיה ָׁשב , ֵמִעיר ְלִעיר ַעל ְמָנת ָלדּון ֶאת ִיְׂשָרֵאל

ּוְתֻׁשָבתֹו ָהָרָמָתה ִּכי ): "יז, ז' ְׁשמּוֵאל א(ֶּנֱאַמר ְּכמֹו ׁשֶ , ְלֵביתוֹ 
".ָׁשם ֵּביתוֹ 
ֶׁשְּׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָנַהג ָּבֲעָנָוה ְּגדֹוָלה , ֵאפֹוא, ִנְרֶאה, ִלְכאֹוָרה

ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ) ג, ַּבִּמְדָּבר יב(ּוַמּדּוַע ֶנֱאַמר , יֹוֵתר ִמֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו
?"ְמֹאד ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהָעָנו "ָהָיה 

:ַאְסַמְכָּתא ִלְׁשֵאָלה זֹו ֶאְפָׁשר ְלָהִביא ִמְּסִמיכּות ַהָּפָרִׁשּיֹות
ְוָראּו ְבֵני ): "לה, לד(ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים

ְוַהָּפָרָׁשה ֶׁשְּלָפֵנינּו , "הִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּפֵני מֶׁשה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני מׁשֶ 
".ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה"ַמְתִחיָלה ּבְ 

?ֶמה ָהָיה ַהּגֹוֵרם ִלְקִריַנת עֹור ְּפֵני ֹמֶׁשה
ְיהּוָדה ַּבר ַנְחָמן ְּבֵׁשם ' ר): "ו, ְׁשמֹות ַרָּבה מז(מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש 

ֵּיר ִקְמָעא ְוֶהֱעִבירֹו ל אֹוֵמר ַעד ֶׁשָהָיה ּכֹוֵתב ְּבֻקְלמֹוס ִנְׁשּתַ "ַרְׁשּבַ 
עֹור ְּפֵני ֹמֶׁשה : ְּדַהְינּו, "ַעל ֹראׁשֹו ּוִמֶּמּנּו ַנֲעׂשּו לֹו ַקְרֵני ַההֹוד

, ָקַרן ִמן ַהְּדיֹו ֶׁשּנֹוַתר ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ִלְכֹּתב ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה
. ה ַעל ָּפָניו"ֲאֶׁשר אֹותֹו ָמַרח ַהָּקּבָ 

ָאָדם ָּבָׂשר ָוָדם ַהָּבא ?  לֹוַמר ֶׁשִּנְׁשַאר ְּדיֹו ְמיָֻּתרֵאי ַׁשּיָ , ְוָקֶׁשה
אּוָלם ִמֵּכיָון ֶׁשֵאינֹו , ִלְכֹּתב ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמִכין ַּכּמּות ְּדיֹו ְמֻסֶּיֶמת
ִנְׁשֶאֶרת לֹו ַּכּמּות ְּדיֹו , ָיכֹול ְלַׁשֵער ְּבִדּיּוק ֶאת ַהַּכּמּות ַהְּנכֹוָנה

, ה"אּוָלם ֵאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ָּכ ַּגם ַעל ַהָּקּבָ , ּוׁשֶׁשֵאין ָלּה ִׁשּמ
?ֶׁשַּוַּדאי ִּדֵּיק ְּבָכ

ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו הֹוִריד ֵמֲחַמת ַעְנְוָתנּותֹו ִּבְׁשֵּתי ֵּתבֹות ִמַּמה , ֶאָּלא
" ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָנו ְמֹאד"ַּבָּפסּוק : ה ִלְכֹּתב"ֶׁשהֹוָרה לֹו ַהָּקּבָ 

, ַוִּיְקָרא א" (ַוִּיְקָרא ֶאל ֹמֶׁשה"ְוֵכן ַּבָּפסּוק ', א ָּכַתב ָעָנו ְּבִלי יהּו
ף ָקַרן "ד ְוָהָאלֶ "ּוִמן ַהְּדיֹו ֶׁשּנֹוַתר ִמן ַהּיוֹ , ְזִעיָרא' ָּכַתב א) א

.עֹור ָּפָניו
ִמּׁשּום -? ִּבְכִתיב ָמֵלא' ָעָניו'ַמּדּוַע ֵסֵרב ֹמֶׁשה ִלְכֹּתב ַעל ַעְצמֹו 

א ָהָיה ֶהָעָניו ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ִמָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר  ֶׁשְּלִפי ַּדְעּתֹו הּוא 
ֲאֶׁשר ָהַל ִמָּמקֹום , ֶאָּלא ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא, ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה

, ְּבׁשֹוֶנה ִמֶּמּנּו ַהּנֹוֵהג ְּבֹאֶפן ַאֵחר, ְלָמקֹום ִלְׁשֹּפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל
ַוַּיְקֵהל ֹמֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני : "ִּגיׁש ִמָּיד ַהָּפסּוק ַהָּבאְּכִפי ֶׁשַּמְד 
!ֶׁשָעָׂשה ֹזאת ַעל ְיֵדי ָׁשִליחַ -" ִיְׂשָרֵאל

)ג, לה("א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת"
ִמָּכל ַהְּמָלאכֹות , ַמּדּוַע ִהְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ַּדְוָקא ְמָלאָכה זוֹ 

? ָהֲאסּורֹות ְּבַׁשָּבת
. ַהַּׁשָּבת ִהיא ֵזֶכר ְלַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית: "ַׁשַער ַּבת ַרִּבים"ֵּבֵאר הַ 

. ִהיא יֹום ְמנּוָחה ְלַאַחר ַהְּבִריָאה ֶׁשָהְיָתה ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה
א ִנְכְלָלה ַּבְּבִריָאה ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵאּלּו  ָהֵאׁש -ָהֵאׁש ְּכָלל 

ִמּׁשּום ָּכ ָהָיה ָמקֹום ִלְטעֹות . ִנְבְרָאה ַרק ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת
ֶׁשַהְדָלַקת ֵאׁש ֵאיֶנָּנה ִנְכֶלֶלת ֵּבין ַהְּמָלאכֹות ֶׁשְּמֻצִּוים , ֹׁשבְוַלחֲ 

. ָאנּו ְלִהָּמַנע ֵמֵהן
"ַעל ֵּכן ֻהְצְרָכה ַהּתֹוָרה לֹוַמר ַעל ְמָלאָכה זֹו ְּבֵפרּוׁש א : 

".ְּתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

)כו,לה("ְוָכל ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה"
ָחְכָמָתּה ַהּיֹוֵתר ְּגדֹוָלה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבַהְנֲהגֹות 

ה ַהְּמִביָאה אֹוָתּה ֱאֵלי ַמֲעלֹות ְּגבֹוהֹות ּוְמַזּכָ , ַהְּצִניעּות ֶׁשָּלּה
ַהִּנָּכר ַּגם ִּבְזֻכּיֹוֶתיָה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלָהִקים , ְּבָׂשָכר ָעצּוםאֹוָתּה

ַּבִית ָּגדֹול ַעל ַאְדֵני ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה ְוִלְזּכֹות ְלָבִנים ַּתְלִמיֵדי 
.ֲחָכִמים

ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלא ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ַמןְּבֶהְקֵׁשר ְלִעְנָין ֶזה ִסֵּפר 
.א אֹודֹות ַהְּתקּוָפה ָּבּה ָהָיה ְמֹאָרס"ְׁשִליטָ ַרִּבי ַחִּיים ַקְנֶיְבְסִקי 

ְּבַאַחת ַהַּׁשָּבתֹות ֻהְזְמָנה ָהַרָּבִנית ָלבֹוא ִלְׁשֹּבת ְּבֵבית הֹוֵרי 
ְּבַרק ְּבאֹוָתם ָיִמים ּוֵמַאַחר ֶׁשַהִּגיָׁשה ֵּבין ְירּוָׁשַלִים ִלְבֵני , ֲחָתָנּה

ִמירּוָׁשַלִים : ְׁשֵני אֹוטֹוּבּוִסיםְוָדְרָׁשה ְנִסיָעה ּבִ , ָהְיָתה ְמֻסֶּבֶכת
ל ְלַרִּבי "ַזצַ ַהְסַטְיְּפֶלרהֹוָרה , ּוִמָּׁשם ִלְבֵני ְּבַרק, ְלֵתל ָאִביב

ּוִמָּׁשם , יתַחִּיים ֶׁשִּיַּסע ְלֵתל ָאִביב ְוַיְמִּתין ָלּה ַּבַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכזִ 
.ָיבֹואּו ְּבַיַחד ִלְבֵני ְּבַרק

ְוִהֵּנה ָׁשָעה ִלְפֵני ַׁשָּבת , ָנַסע ַרִּבי ַחִּיים ֶאל ַהַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית
...ְוַהַּכָּלה ִנְכֶנֶסת ְלַבָּדה, ִנְׁשָמעֹות ְּדִפיקֹות ַעל ֶּדֶלת ַהַּבִית

.ִמָּידָׁשַאל ַהְּסַטייְּפֶלר , "?ה'ְוֵאיֹפה ַחִיימֶ "
".א ָרִאיִתי אֹותוֹ ", ָנבֹוָכה ַהַּכָּלה, "ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת"

ַסע ": ָעַצר מֹוִנית ְוהֹוָרה ַלֶנָהג, ִמֵהר ַהְּסַטיְּפֶלר ַהחּוָצה
, ִהְבִחין ִּבְבנוֹ , יַע ְלָׁשםְּכֶׁשִהּגִ . "ִּבְמִהירּות ַלַּתֲחָנה ַהֶּמְרָּכִזית

...א ְּבָידוֹ יֹוֵׁשב ַעל ַסְפָסל ְּכֶשְּגָמָר 
: ּוַבֶּדֶר ַהַּבְיָתה ָאַמר לוֹ , ַהְסַטְיְּפֶלר ָקָרא לֹו ִמָּיד ְלִהָּכֵנס ָלֶרֶכב

".?ֶמה ָעִׂשיתָ , ָׁשַלְחִּתי אֹוְת ְלַחּכֹות ָלּה"
"ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ַחִּיים ְּכֶׁשִהִּגיַע ָהאֹוטֹוּבּוס ִמירּוָׁשַלִים ָעַמְדִּתי : 

א ָיְרָדה, ַעל ַהּיֹוְרִדיםְוִהְסַּתַּכְלִּתי  ָלֵכן ָיַׁשְבִּתי , ֲאָבל ִהיא 
"...ְלַחּכֹות ָלאֹוטֹוּבּוס ַהָּבא

ַוֲאִני , ָעַצר ַרִּבי ַחִּיים-ְלַסֵּפר ' ֵאֶלי' מֹוִסיף ר-ְּבָׁשָלב ֶזה 
ָלָמה ... ֲאָבל ִהיא ֵּכן ִהִּגיָעה ָּבאֹוטֹוּבּוס ַהֶּזה: ִמַהְרִּתי ִלְׁשאֹול

?א ָרָאה אֹוָתּהָהַרב 
א ִהַּכְרִּתי אֹוָתּה: "ֵהִׁשיב ִלי ַרִּבי ַחִּיים ..."ִּכי 

א ִהִּכיר אֹוָתה מּוָבן ִלי" ' ֵאֶלי' ִהְמִׁשי ר- "ֶזה ֶׁשָהַרב 
א , ְוָהַרב, ֲאָבל ַּגם ִהיא ָיְרָדה ֵמָהאֹוטֹוּבּוס"-ְלַהְקׁשֹות  ֲה
א ָרֲאתָ , ִהְמִּתין ָׁשם "?ה אֹותוֹ ָלָּמה ִהיא 

..."ִהְנ ָיכֹול ִלְׁשאֹול אֹוָתּה"-ֵהִׁשיב ַרִּבי ַחִּיים -" ֵאיֶנִּני יֹוֵדעַ "
ְוָׁשַאל ֶאת ָהַרָּבִנית ַהִאם ִהיא זֹוֶכֶרת ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ' ֵאֶלי' ָהַל ר
.ַהֶּזה

.ִאְּׁשָרה ָהַרָּבִנית- " ַוַּדאי"
א ִנְּגָׁשהּוַמהּו ַהֶהְסֵּבר ְלָכ ֶׁשָהַרָּבִני" א ָרֲאָתה ְו ִהִּציג -" ?ת 

.ֶאת ֻקְׁשָיתוֹ 
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א ִהַּכְרִּתי אֹותוֹ " .ֵהִׁשיָבה ְּבַפְׁשטּות-..." ִמּׁשּום ֶׁשַּגם ֲאִני 
ַמֲעֶׂשה ֻמְפָלא ֶזה ֵמִעיד ַעל ַהְּצִניעּות ְוַהּבּוָׁשה ַהִּטְבִעית ֶׁשָהְיָתה 

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה , ל ְּבָיִמים ָעָברּוַנֲחָלָתם ֶׁשל ַהָּבִנים ְלַעם ִיְׂשָראֵ 
.דֹו ֶׁשל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ַהֶּזהיסוֹ ּבִ 

, ְרחֹוִקים ִמן ַהְּדָרגֹות ַהָּללּוַעְצֵמנּוַּגם ִאם ָאנּו ָחִׁשים , ְוָאְמָנם
ַעל ַהֶּדֶרך ֶׁשָּבּה , ְלָכל ַהָּפחֹות, ִמָּכל ָמקֹום ָעֵלינּו ִלְלֹמד ִמָּכ
ַּדת ַהּבּוָׁשה ַהִּטְבִעית ִנְדֶרֶׁשת ְּכֶׁשִּמ , ָעֵלינּו ִלְנֹהג ִעם ֲאָנִׁשים ָזִרים

.ֵמִאָּתנּו ְוַהִהְצַטְנעּות ִמְתַּבֶּקֶׁשת ֵמֵאֶליהָ 

)כא, לח("ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי ֹמֶׁשה"
?ַהִּמְׁשָּכןה ִנְצַר ֹמֶׁשה ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ַעל ְמֶלאֶכת ִמְּפֵני מָ 

(ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה"ַעל ַהָּפסּוק  מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ) ח, ְלֵעיל לג" 
ֲחִמי ְקָדל ': ָהיּו אֹוְמִרים, ַרִּבי ָחָמא ָאַמר): "ד, ְׁשמֹות ַרָּבה נא(

ּבֹוא ּוְרֵאה ַצָּוארֹו ֶׁשל ֶּבן : ָאַמר ֶאָחד ַלֲחֵברוֹ -[' ִּדְבֵריּה ַעְמָרם
-ְוָכל ֶזה הּוא ִמַּמה ֶּׁשָּלַקח ִמֶּׁשָּלנּו , ַּכָּמה הּוא ָׁשֵמן, ַעְמָרם

ָאָדם ֶׁשָּׁשַלט ַעל ְמֶלאֶכת : ַוֲחֵברֹו אֹוֵמר לוֹ , ]'ַמְּתנֹות ְּכֻהָּנה'
ָאַמר , ְּכֶׁשָּׁשַמע ֹמֶׁשה ָּכ? ַהִּמְׁשָּכן ֵאין ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֶׁשְּיֵהא ָעִׁשיר

ָאַמר , ִנְגַמר ַהִּמְׁשָּכן ֶאֵּתן ָלֶכם ֶחְׁשּבֹון, ַחֵּייֶכם: ָלֶהם ֹמֶׁשה
".'ַהִּמְׁשָּכןְפקּוֵדי ֵאֶּלה 'ֱהֵוי . ּבֹואּו ְוַנֲעֶׂשה ֶחְׁשּבֹון: ָלֶהם

ַנֲעָׂשה -ל "ַזצַ ַרִּביַזְלָמן סֹורוְֹצִקין אֹוֵמר -ְּבֶׁשל אֹוָתם ִנְרָּגִנים 
ַּכֻּמּיֹות ַהְּתרּומֹות ֶׁשִּנְּתנּו ַעל ְיֵדי ֹמֶׁשה ֶחְׁשּבֹון ְמֻדְקָּדק ֶׁשל 

ֶׁשִּמָּכל ַהָּזָהב , אּוָלם ְּבַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל. ְוֹאֶפן ַהִּׁשּמּוׁש ָּבֶהם, ַלִּמְׁשָּכן
א ׁשֹורֲאִפּל[ַרק ֵעֶגל ָקָטן ְוָזִעיר , ֵאיְכֶׁשהּו, ָהַרב ֶׁשָּנְתנּו ָיָצא ] ּו 

א ָּדַרׁש ִּדין ְוֶחְׁש - ...ּבֹון ְלָאן ָהַל ַהֶּכֶסףַעל ָּכ ִאיׁש 
ִנְׁשֲאָרה ְּבתֹו ַעם ִיְׂשָרֵאל -ַמְמִׁשי ָהַרב סֹורֹוְצִקין -ִמָּדה זֹו 
ַעד ַהּיֹום רֹוִאים ָאנּו ֶׁשִּמַּגָּבֵאי ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה . ְלדֹורֹות

ב ְוֶכֶסף ֲאָבל ִמְּמַקְּבֵצי ָזהָ , ּדֹוְרִׁשים ָּתִמיד ֶחְׁשּבֹון ְמֻדְקָּדק
ֵאין ּדֹוֵרׁש -ַלֲעבֹודֹות ָזרֹות ְלִמיֵניֶהן ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור -" ֵעֶגל"לְ 

.ְוֵאין ְמַבֵּקׁש ֶחְׁשּבֹון
ָהָרצֹון , ִמּׁשּום ֶׁשַהְּנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ֶׁשְּבֵלב ַהְּיהּוִדי, ְוַטַעם ַהָּדָבר

ּוְכֶׁשּנֹוֵתן ֶּכֶסף ֲעבּור , הּוא ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונוֹ , ָהֲאִמִּתי ֶׁשּלוֹ 
רֹוֶצה הּוא ֶּבֱאֶמת , ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן אֹו ְׁשָאר ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה

ְלַמַען ִּתְהֶיה , ֵל ַלַּמָּטָרה ַהְּקדֹוָׁשהֶׁשָּכל ְּפרּוָטה ּוְפרּוָטה ָאֵכן ֵּת 
ֹותֹו ִלְתֹרם ֲעבּור ֲאָבל ְּכֶׁשַהֵּיֶצר ַמִּׁשיא א. לֹו ַהְּתרּוָמה ִלְזכּות

ַעל ֲאֶׁשר ָעַבר , ִּבְפִניִמּיּות ַהֵּלב ַנְפׁשֹו ֶּתֱאַבל ָעָליו, ָּכְלֶׁשהּו" ֵעֶגל"
ְוֵאינֹו ַמְקִּפיד ִאם ָיִׂשימּו ַהַּגָּבִאים ִמַּכְסּפֹו , ַעל ְרצֹון קֹונוֹ 

א , ֶלםֶׁשְּיַמֲעטּו ַּבֲעִׂשַּית ַהּצֶ , ְוהּוא ַאף ְמֻרֶּצה ִמֶּזה, ִּבְכֵליֶהם ְו
...ִּתְהֶיה לֹו ְלַמְזֶּכֶרת ָעֹון

ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִויםְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות"
ָלַעּמּוִדים ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק ֹאָתם ּוְנחֶׁשת ַהְּתנּוָפה 

)כט-כח, לח("ִׁשְבִעים ִּכָּכר ְוַאְלַּפִים ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשֶקל
ְוֹכה , ֶרֶמז ַלּתֹוָרה ַהְּקדוָׁשהַרֵּבנּו ֶאְפַרִיםֶזה לֹוֵמד ֵמִעְנָין

:ָבָריוְּד 
ְּכלֹוַמר ַעל ', ֲאלּוָפּה ֶׁשל ּתֹוָרה'ָּבא ְלַרֵּמז ַעל " ְוֶאת ָהֶאֶלף"

.ִלּמּוד ַהּתֹוָרה
ֵאּלּו ְׁשַבע ֵמאֹות ֲהָלכֹות ֶׁשִּנְׁשַּתְּכחּו ִּביֵמי ֶאְבלֹו -" ַבע ֵמאֹותּוְׁש "

.ּולוֹ ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ּוָבא ָעְתִניֵאל ֶּבן ְקַנז ְוֶהֱחִזיָרם ְּבִפְלּפ
א ֵהם ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה-" ַוֲחִמָּׁשה" .ֲה
.ֵהם ִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה-" ְוִׁשְבִעים"
ַהּתֹוָרה ִהיא ַהַּמֲחִזיָקה ֶאת ַעּמּוֵדי -" ָעָׂשה ָוִוים ָלֲעמּוִדים"

א ְּבִריִתי יֹוָמם ): "כה, לגִיְרְמָיהּו(ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהָּׁשַמִים ִאם 
א ַׂשְמִּתי , ְוִאְלָמֵלא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, "ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 

ֲחִמָּׁשה ֻחְמֵׁשי ּתֹוָרה ְוִׁשְבִעים ַהָּפִנים , ְׁשַבע ֵמאֹות ַהֲהָלכֹות
!ָוָאֶרץִים א ָהיּו ִמְתַקְּיִמים ָׁשמַ -ַלּתֹוָרה ֶׁשֹּפְרטּו ְלֵעיל 

א ֶנֶאְמרּו ָּפְר -" ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחַּׁשק ֹאָתם" ִׁשּיֹות ַהּתֹוָרה 
ֶׁשל ּתֹוָרה ְוֵׁשמֹות ֶׁשֵּכן ִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים ִסְדָרּה, ְּכִסְדָרן

ן ִצָּפה ָלכֵ ! ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְבֹרא ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ַהּיֹוְצִאים ִמֶּמָּנה
ְוִלֵּמד אֹוָתנּו ִּכי ֵאין ֻמְקָּדם , ְסִּתיר ֶאת ָראֵׁשיֶהםה ְוִה "ַהָּקּבָ 

.ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה
ֵאּלּו ֵהם ַאְלַּפִים ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהם ָקְדָמה -" ְוַאְלַּפִים... ּוְנֹחֶׁשת"

.ּתֹוָרה ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם
ַאְרַּבע ֵמאֹות ֲאֶׁשר ָּגְדָלּה, ְּכֶנֶגד ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל-" ְוַאְרַּבע ֵמאֹות"

.ַּפְרָסה ַעל ַאְרַּבע ֵמאֹות ַּפְרָסה
?ּוַמהּו ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלֵבין ִלּמּוד ַהּתֹוָרה

ץ ַעד ֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ֶר ָאא ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִהָּכֵנס לָ -א יָ לְ א ַּת ָהא ְּבהָ 
א ָזכּו ַּבּתֹוָרה, ַהּתֹוָרה !ת ָהָאֶרץֶאָּלא ִּבְזכּו, ְו

ַׁשָּבתְזִמירוֹת 
ַׁשָּבתַעל " ָמתוֹק ָהאוֹר"ִמּתוֹ ַהֵּסֶפר 

"םְונֹוקֵ א ַקּנֹ ל -אֵ ְלֹיְדֶעיַחְסְּדְמֹׁש"
ן ַהִּדית ִמּדַ ל אֶ ם ּפֹוִני, ַחְסּדוֹ ִיְמֹׁשה "ֶׁשַהָּקּבָ ה ַּבַּבָּקׁשָ ַמּדּועַ 

?םָהַרֲחִמית ִמּדַ ל אֶ א ְו' םְונֹוקֵ א ַקּנֹ ל קֵ '
ְוָהִייִתיקירר":קַהָּפסּול ֶׁשעַ א מּובָ "הּתֹורָ ל ֶׁש ַמְעָיָנּה"ר ַּבֵּספֶ 
ִקיָלֶהם (םֵלא ִמֶּמעֶזִריְטׁשד ַהַּמִּגיה ִהְקׁשָ ) המ, טכת ְׁשמוֹ " 

ִקי'ם ַלּׁשֵ ן ָּכאֵיׁשם ָּמקוֹ ה מַ : ל"ַזצַ  ?ןַהִּדית ִמִּמּדַ א ֶׁשהּו' םֱא
ן ְמגֹונֵ ֲהֵריהּו, הְיֵתָר ה ַאֲהבָ ְּבנוֹ ת אֶ ב ֶׁשאֹוהֵ ב ָאׁשֶ , ץהּוא ֵּתֵר 

ם ַהִּמְתַנְּכִלים ָּבֲאָנִׁשים ְׁשָפִטיה עֹוׂשֶ ם ּגַ ת ֹזאד ּוִמְּלבַ , הָיפֶ ו ָעָלי
.לוֹ ע ְלָהַר 
ם ָלהֶ ְויֹוִכיחַ ל ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ ְּבתֹון ִיְׁשּכֹ י ּכִ מֹוִדיעַ ה "ֶׁשַהָּקּבָ ן ִמֵּכיוָ 

ה ֵאּלֶ י ְּכַלּפֵ ן ַהִּדית ְּבִמּדַ ְלִהְׁשַּתֵּמׁשח ֻמְכָר ה ִיְהיֶ , ַאֲהָבתוֹ ת אֶ 
ִקיָלֶהםי ְוָהִייִת "-ה ָרעָ ם ָלהֶ ְוַיֲעׂשּום אֹותָ ֶׁשִּיְרְּדפּו ".םֵלא
-" ְמַקֵּדׁשל ּכָ "ר ַהֶּזמֶ ת אֹודוֹ ָּפַתְחנּוָּבּהה ַהְּׁשֵאלָ ר ִּתְתָּבאֵ ת ָּבֹזא
ן ַהִּדית ִמּדַ ִּתָּמֵׁש, וְליֹוְדָעיד ֶחסֶ ִיְמׁשֹה "ֶׁשַהָּקּבָ ִמּתֹו

.םְלׂשֹוְנֵאיהֶ ה ְוַהְּנָקמָ 

"םְוֹנקֵ ַקּנוֹאֵאלְדֶעיוְֹליַחְסְּדְמֹׁש"
! יְּדָסְתֵר י ַּתְרּתֵ ם הֵ " םְוֹנקֵ א ַקּנוֹ ל -אֵ "וְ ד ַהֶחסֶ ת ִמּדַ , הִלְכאֹוָר 

ר ַּבֵספֶ א הּובָ (ל "ַזצַ ְדֶרִזיןעִמּנֶ ר "ָהַאְדמֹוראֹומֵ –ם ָאְמנָ 
"ָּכה ַהַּכָּונָ -) "םַצִּדיִקיי ְּבָאֳהלֵ " -" ְליֹוְדֶעיַחְסְּדְמׁשֹ: 

ף ַא" םְוֹנקֵ ַקּנֹואל -אֵ "ֶׁשִהְּנאֹוְתם ּוַמִּכיִרים ַהּיֹוְדִעים ְלאֹותָ 
ִלְמֹׁשל ּתּוכַ ֶׁשָּכן ְוֵכיוָ . בטּול ּכָ ם ָלהֶ ְׁשִּפיעַ מַ ה ֶׁשַאּתָ ת ְּבעֵ 

.ִקְלקּולם ׁשּוִמָּכא ֵיצֵ א י ּכִ , םֲעֵליהֶ ַחְסְּד



  
  746: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 20:09 :רבינו תם 19:33: צאת השבת 18:33: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, שבת החודש, )יחזקאל מה(כה אמר : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""פקודיפקודי " "--  ""ויקהלויקהל""ת ת יויופרשפרשש
  .]ב,  לה–ויקהל [" כל העושה בו מלאכה יומת' וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה"

בבית המדרש ) לימוד במשך כל הלילה(' משמר'נוהג מידי ליל שישי לעשות ', אברך ירא ה:  כך היהמעשה שהיה
                   , הבחין באחד מידידיו שישב מאחורי התיבה, ולפתע, בליל שישי אחד נכנס לבית המדרש. שבשכונתו

  ...והוזיל דמעות כמים, אגהכשעל פניו בלטה ארשת עצבות וד, למול ארון הקודש
אך האברך לא , בתחילה האיש התחמק וסירב לגלות את שעובר עליו. האברך ניגש אל ידידו והתעניין במצבו

                  ) ב"משלי י(הן אמר החכם מכל אדם , תספר נא לי ואולי תהיה לי את הסייעתא דשמיא לעזור לך", הרפה
                   : לבסוף הסכים היהודי לספר "! לאחריםישחנה - :) ב"בסוטה מ(ל "זודרשו ח, 'ישחנה בלב איש דאגה'
                   , אנו סובלים ממחסור נורא... ובבית אין כל, היות ומחר שבת קודש, שלום הבית אצלי הופר לגמרי"

  ..."צרכי השבת המינימאלייםכי לא נותרה בבית ולו פרוטה שחוקה ל, והערב אשתי הקניטה אותי מאוד
                   , וכעת יעשה הכל על מנת להשיב, האברך החליט שנזדמנה לידו מצוה עצומה של עשיית שלום בית וחסד

. והאברך יוצא לחפש אחר מרכול פתוח, השעה היתה שתיים בלילה .את השלום והשלווה לבית ידידו, עוד הלילה
              -נכנס ומילא עגלה שלימה בכל טוב . ושם מצא לשמחתו מינימרקט פתוח,  מסוייםכיוונו אותו לאזור חילוני
  . ועוד מוצרים רבים, ממתקים ומיני מגדים, פירות וירקות, מוצרי חלב, עופות ובשרים קפואים
צה של הוטבע בגדול סמל הנא, על שקיות החנות... לפתע הבחין בדבר שגרם לו לזעזוע, כשעמד לשלם בקופה

  .'ירחם ה.  שעות בכל שבעת ימי השבוע24 המקום פתוח -פירושם של המספרים ! 24/7: החנות
          אך המדובר כאן במצב שגובל קצת ,  מעודי לא דרכתי במקום משוקץ שכזה- הרהר בליבו - מה עושים כעת 

  . בשום אופן לא יטול, תועבאך את השקיות עם הכיתוב המ, לבסוף החליט לקנות את המצרכים... בפיקוח נפש
שהגיע לערוך קניות בשעת לילה , והתבונן על הקונה החרדי המוזר, בצד הקופה ישב אדם בעל חזות חילונית, והנה

מדוע לא תיקח את  "- והתעניין , האיש ניגש והציג עצמו כבעל המקום... ואינו מוכן לקחת שקיות, כה מאוחרת
  "    ? כל המצרכים הרביםאיך אתה חושב לישא את? השקיות שלנו

 ובטח לא למקום בו השבת נדרסת - הודיע האברך בנחרצות -מעולם לא נכנסתי למקום בו מחללים את השבת "
באופן די , וכאן גולל האברך, ..." בוא ואספר לך-  אם כן מה אני עושה פה -ואם אתה שואל ! באופן כה מוצהר

  .את הסיפור העומד מאחורי קניית הצרכים, מרגש
  !  זרם דמעות חמות שטף את פניו של בעל המינימרקט-ונדהם למראה עיניו , האברך עמד לסיים את דבריו

  ... אך סכר דמעותיו לא פסק מלזרום, הסיבה שהסיפור שבפי האברך כל כך הפעים אותו אינה ידועה
  !"... אין כסףהוא מקבל את כל המוצרים בחינם, אל תיקח ממנו פרוטה: "הודיע לקופאי, כשנרגע מעט

וסיים בשתי שאלות שהתעוררו אצלו , א"שליטיצחק זילברשטיין ר "האברך שלח את הסיפור אל מו, ובכן
פעמים רבות שמעתי מכבוד ) ב? האם לאור הנסיבות היה מותר לי לבצע את הקנייה באותה צרכנייה) א: בעקבותיו

כדי שלא יהיו סבורים שתהא צדקתם , חוטאיםופעמים שאין ליטול צדקה מ, הרב שאין לחזק ידי עוברי עבירה
  ? האם היה נכון לקבל מאיש זה את הצדקה הגדולה.). ג"ק קי"כלשון המאירי בב(כפרתם 
אין המריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה .): "ט"מ נ"ב(ל "אמרו חז :א"ר שליט"השיב מו

 השם גבולך שלום חלב חטים) ז"תהלים קמ(שנאמר , )בני הזוג באים לידי מריבה, כשהעניות שוררת בבית(
העניין מריח קצת , וצדק האברך שטען כי לאור העניות המחפירה בבית ידידו וחוסר השלום בבית". ישביעך

  .ולכן בשעה כזו היה צריך לנהוג כפי שנהג, בפיקוח נפש
איננו יודעים מדוע בכה בעל למרות ש, ולכן, שהדמעות נובעות ממקום עמוק בנשמתו של האדם, למדנו אפוא
ויתכן מאוד שעוד ישוב בתשובה בעקבות מעשה , יש להניח שהסיפור גרם אצלו להתרגשות והתעוררות, הצרכנייה

ואף להמשיך לשמור עמו על קשר , וממילא יש לקבל ממנו את המצרכים. 'מצוה גוררת מצוה'שכן , הצדקה האצילי
  .)ופריו מתוק (ת חנותו בשבת קודשה יסגור א"עד שבע, כדי לקרבו לתורה, חם

  ].יז,  לז–ויקהל [" ויעש את המנורה"
  ):'אמונה שלימה'מחבר סדרת הספרים (א "נשלח אלינו מאת הרב צבי נקר שליט,  והמרגש שלפנינוהסיפור המופלא

, ות שעברו עליוומרוב ייסורים ותלא, מעשה שהיה ביהודי שבהיותו נער צעיר עבר את מאורעות השואה על גופו ועל רוחו
, ושם התחתן עם אשה שגם עברה את כל מאורעות המלחמה, לאחר השואה הגיע לאוסטרליה הרחוקה. ל"נחלשה אמונתו רח

              . מקום מגוריהם היה במחוז רחוק ונידח בו אין מתגוררים יהודים כלל. והשניים בנו את ביתם ללא שום סממן יהודי
. וגם לא היו מודעים לעובדת היותם שייכים לעם היהודי,  לא ידעו מאומה אודות היהדות,שלושת הילדים שנולדו להם

  .עד שלא היה ניכר שום הבדל ביניהם, הילדים גדלו בחברת הגויים והתנהגו כמותם
- לרחובנצא יחד, היום הזה נחגוג את יום הולדתך: "קרא לו האב ואמר לו. נעשה בנו הגדול בן שלוש עשרה שנים, ויהי היום

  !".אתה תבחר ואני אשלם. ומה שתאווה נפשך אקנה לך, נעבור בין החנויות הגדולות, העיר במלבורן הבירה

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

 ל" זצוקיה'ורג'עובדיה יוסף בן ג רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



הילד אינו , וראה זה פלא, הם עוברים חנות אחר חנות. ויצאו שניהם אל חוצות העיר ורחובותיה, הבן שמח מאוד לדברי אביו
  .לא מצאו חן בעיניו, ו לבחירה בחלונות הראוהכל המשחקים ויתר המתנות שעמדו לפני; רוצה מאומה

שופרות מסוגים , חפצי אומנות, שם נפרשה גלריה מהודרת של כלי יהדות עתיקים. 'יודאיקה'עד שחלפו השניים ליד חנות ה
                     , הילד נעצר שם, משום מה. ואף חנוכיות בשלל צורות וגוונים, פמוטים עתיקים ויפיפיים, גביעים לקידוש, שונים

אין מה , הכל כאן עתיק ומיושן"האב עיקם את פרצופו וניסה להניאו מלהיכנס לחנות באומרו . ונפשו נמשכה לאותה חנות
  ". לחפש פה הבה נתקדם לחנויות חדישות ומעניינות יותר

 הבטחת שתקנה לי כל מה הלוא... ברצוני להיכנס פנימה ולבחון מקרוב את המוצרים", אך הילד מתעקש ועומד על דעתו
  ".ואולי פה אמצא את שאהבה נפשי, שאחפוץ

צדה עינו מנורה עתיקה , ולפתע, הילד הביט על המוצרים בהשתאות. והם נכנסו פנימה, לאבא כמובן לא היתה ברירה
  .  דקיקיםמקלות עץ...אלא מ, הייתה זו חנוכייה שהיתה עשויה לא מזהב ולא מכסף. שהונחה על מדף גבוה במרכז החנות

                     : ואז פנה אל אביו ואמר לו, הילד הביט ארוכות במנורה שנבנתה מחתיכות של קני עץ מגולפים ביופי והדר
                     , האב נתקף בכעס וחרדה. כשהוא מצביע באצבעו על אותה מנורה, "בזאת חפצתי כמתנה ליום הולדתי, אבא"

                  , הבן כמובן לא ידע מאומה על המתחולל באותה שעה בנפש אביו. הוא נפחד מהמחשבה שמא נתפס בנו בענייני יהדות
  .העצים אצלו את מראה המנורה ולכן ביקש לקנותה' משהו פנימי'. כמו שלא ידע כלום ממהותה של המנורה ומצוותיה

הבה נפנה לאחת מחנויות ! ?איזו תועלת תצמח לך ממנה! אין בה כלום",  הזוהאב ניסה לשכנע את הבן שלא לבחור במתנה
שם תבחר לך משחק שתהנה ממנו הרבה יותר ממנורה עתיקה ממקלות שתנוח על המדף בחדרך בלא שתוכל לעשות , המתנות
  ...". מחשב או נעליים חדשות, מסוק עם שלט, תוכל לקנות לעצמך אופניים חשמליות... בה כלום

  !".עם המנורה הזו ברצוני לקשט את חדרי! הבטחת לי הבטחה. " משום מה הבן ממשיך להתעקשאך
  . ניגש אל המוכר וביקש לרכוש את המנורה, משראה האב שאין לו ברירה

                     !". אך לא למכירה, היא ניצבת על המדף למזכרת נוי בלבד.  מנורה זו אינה עומדת למכירה- התנצל המוכר - צר לי "
  .אמר, "מאלה תוכלו לרכוש", הוא הצביע על מלאי גדול של חנוכיות בשלל גוונים

  .התעניין בפליאה, "?מה המיוחד כל כך במנורה זו. "סקרנותו של האב התעוררה
  ". ותבין מדוע אינה עומדת למכירה, אספר לך את ההיסטוריה של מנורה זו: "השיב לו המוכר

                     . הן שמעלות את ערכה, אך הנסיבות בהן נוצרה, מנורה זו אינו כל כך עתיק כפי שהיא נראיתמקורה של : "וכך סיפר
. תה להדליק את נרות החנוכהבנה אותה יהודי שנפשו המ. ימח שמםזו מנורה שנבנתה באחד מהגטאות שהקימו הנאצים 

ובמומחיות רבה חיבר חלק לחלק והרכיב מהם יחדיו מנורה מופלאה , גילפם בידו עם פצירה חדה, הוא אסף גרוטאות וקני עץ
חיסנה היא את אותם מאות , בכל שנה ושנה כאשר הדליקו את הנרות בחנוכה; מנורה זו עברה את כל מאורעות השואה . זו

ימים טובים ויבואו ', ושךקץ ישים לח'וקיבלו ממנה כוחות להמשיך לחיות ולדעת ש, אומללים ומיוסרים שהביטו לעברה
                     ;  וחפץ אני שתפאר את גלריית החנוכיות שלי- המשיך המוכר -רכשתי אותה תמורת דמים מרובים . ..מאלה

  !". כעת אתם מבינים מדוע אפוא אין בדעתי למכרה
שהינו אדם (הוא לא הרפה מאביו . מנורה גברחשקו לרכוש את ה. ועיניו מצטעפות בדמעות, הילד שומע את סיפורו של המוכר

  ".אנא תציע סכום כסף שיהיה בו כדי לשכנע את המוכר", )אמיד מאוד
  ... שגרם למוכר להתבלבל לכמה רגעים, הוא פלט מפיו סכום אסטרונומי; חפץ היה האב לעמוד בהבטחתו

  . כל הצדדיםוהעסקה יצאה לפועל לשמחת , נענה המוכר, !"בסכום כזה אני מוכן למכור"
בעוד , ובאחד הימים, לא חלף זמן רב, והנה. והרבה להביט בה, הניחה במקום מכובד בחדרו, הבן ניקה וצחצח את החנוכייה

ומחמת היותה , נפלה על הרצפה, לפתע נשמטה המנורה מבין ידיו, אליה' נקשר'הנער מירק וצחצח את המנורה שכה 
בוא ננסה להרכיב "ניסה להרגיעו ואמר , ואביו שראה את אשר אירע,  תמרוריםהבן פרץ בבכי. התפרקה לחלוטין, שברירית

  ".אולי נוכל להשיבה על כנה, כל החלקים לפנינו, אותה מחדש
  . המורכב שלפניהם' פאזל'התיישבו האב והבן והחלו לחבר את ה

  .  של המנורהשנגלל והוחבא באחד מקני העץ החלולים, נופל לעיניהם המשתאות פתק קטן, לפתע, והנה
  . כשהבן עוקב אחריו בדריכות, והחל לקרוא בו, שהיה דהוי ומרופט, פתח האב את הפתק

  . בכי שגבר ולא היה ביכולתו להפסיקו, פרץ האב בבכי עז, תוך כדי קריאת הפתק
  ... עד שקרס והתעלף, סערת רוחו התגברה

 .דקות ארוכות רוחו של האב שבה אליו והוא נרגע מעטרק כעבור . והוזעקה מיד עזרה רפואית, הבהלה בבית היתה גדולה
בפתק שנפל מהמנורה כותב האומן . אגלה לכם את שאירע לי: סיפר בהתרגשות לבני משפחתו, כשפניו עדיין מכוסות בחיוורון

  ... על הייסורים הנוראים העוברים עליהם יום יום, על מצבם הקשה והאומלל של היהודים במחנה, שבנה אותה
תוך סכנה עצומה ומסירות , בונה אני מנורה זו כאן בתוך מחנה השמדה': ם מכתבו הוא מסיים בבקשה מוזרה וכך כתבבסיו
. כי כל יום במקום זה הוא שאלה של חיים או מוות, אינני יודע אם אזכה בעצמי להדליק בה את נרות החנוכה בשנה זו, נפש

,  מי שתגיע מנורה זו לידו-מבקש אני בכל לב ; נר השני...יות עד לאף אם אזכה להדליק נר ראשון מי יודע אם אזכה לח
  .'...אנא שידליק בה נרות ויאמר קדיש לעילוי נשמתי המיוסרת והדאובה, מנורה שהשקעתי בה כל כך הרבה מסירות נפש

, זדעזעתי לגלותומה מאוד ה, כותב המכתב סיים בחתימת שמו שם משפחתו ושמות הוריו: ומסיים האב ומגלה לבני משפחתו
   -  - -הוא לא אחר מאשר , שכותב המכתב המרגש הזה

  ! שנספה באותו גטו בשואה, יקום דמו' ה, אבי מורי
, איך שמשמים כיוונו בצורה כה פלאית שמנורת אביו תגיע אליו, עוצמת ההשגחה הפרטית שנתגלתה אל רוכש המנורה

             , מובנת של הילד להיכנס לחנות היודאיקה-חלטתו הבלתיה. כל בני המשפחה היו המומים. הגבירה את סערת רוחו
כעת הם מבינים שעליהם לחזור לדרכם . היוותה אות משמים למשפחה, ועקשנותו לקנותה בכל מחיר, הצבעתו על המנורה

  .שכה מסרו נפשם על יהדותם וקיום מצוות התורה, של אבותיהם
לאט לאט החלו ללמוד . ועברה לעיר בה קיימת קהילה יהודית חמה, גורהוהמשפחה עקרה את מקום מ, לא חלף זמן רב
  .עד שברבות הימים הפכו לשומרי תורה ומצוות המקפידים על קלה כבחמורה, אודות היהדות

                , זכה שבנו ומשפחתו ישובו בתשובה, הודות למסירות נפשו של אבי המשפחה לשמירת התורה גם במצבים הכי קשים
  . )ופריו מתוק (כפי שביקש בפתק אותו גנז במנורה לפני מותו, אמרו קדיש וידליקו נרות לעילוי נשמתוי

  ,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"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זה בן אסתריוננ "לע, ל"נ רחל בת שושנה ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 "מתנה טובה -שבת " - ויקהל פקודיפרשת 

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה, ּוַבּיוֹם " על הפסוק בפרשתינו
(שמות לה,  ה'"ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן לַ  ,ֶדׁשוַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֹ 

ולא מנוחת  –ב) כתב רש"י (שם לא, טו) "מנוחת מרגוע 
 עראי". 

ו בידו" כתב כי תפקידה של השבת בספר "ותלמוד
בעולמו של היהודי הוא בהרמתו מעל חייו המצויים, 
בהגבהת שיעור קומתו הרוחנית. משך כל ימות השבוע 
הוא טרוד ועסוק לעסקיו ולפרנסתו ואילו ביום השביעי 
הוא מתפנה לעולמו הרוחני. ממילא, על כורחו ולטובתו 

הוא הוגה  הוא מתפנה באותו היום לעניינים שברוח.
בתורה ומעיין בספרי יראה ומוסר, וכך מתעלה הוא טפח 
וטפחיים ממקום עמדו. גם לאחר שיצאה השבת וששת 
ימי המעשה מתחילים שוב, הוא נוטל עימו את מטענו 
הרוחני, אותו אצר משעת הדלקת נרות ועד שהבדיל, 
ועמו יוצא למלאכתו. לכן, אולי, נסמכה פרשת שמירת 

המשכן, שכן המשכן לא היה אלא  שבת לפרשת מלאכת
מקום קדושה, שבו מתרומם היהודי ופורש לרגע מחיי 
החולין שלו תחת השראת המקום הקדוש שבו הוא 
נמצא, ומבחינה זו דומה השבת למשכן, אשר עיצומה זמן 
קדוש, אשר גם בו מסוגל היהודי להתרומם מעט מחייו 
ן התמידיים ולאגור רוח של קדושה לקראת ימי החולי

 הממשמשים ובאים.
חלק נכבד ומכריע יש לשבת קודש בשמירת צביונו של עם 
ישראל. במשך אלפי שנות גלות ידעו עם ישראל משברים 
ותלאות מרובים. אלמלא שמירת מצוות התורה בכלל 
והשבת בפרט, היהודי אשר היה משועבד ומדוכא בגלות 
בידי הגויים היה מוציא עצמו לחירות של הנפש אחת 

ע ביום השבת. כאשר באה השבת, באה בכנפיה גם לשבו
הנשמה היתרה לשכון בליבו של כל איש מישראל ומשרה 
עליו הרגשת עונג ושמחה והיה היהודי לבן חורין אף אם 
תנאי חייו לא אפשרו זאת. ההשתחררות מן העבדות מידי 
שבוע בשבוע הקהתה את עוקצה המכאיב של הגלות. לא 

שר מטבעה שוברת וממוטטת הייתה זו גלות ממושכת א
כי אם גלויות קצרות בנות ששה ימים כשאחריהן באה 
השבת ואיתה המנוחה לגוף ולנפש. לא רק את דמותו של 
העם בכללותו מטפחת ומפרה השבת אלא גם את האדם 
עצמו ובפרט את התא המשפחתי. העובדה שבכל יום שבת 
מתאחדים כל בני המשפחה בביתם וסועדים יחדיו שלוש 

עודות ומבלים בצוותא את שעותיהם הפנויות בלימוד ס
ובשיחה, מחזקת ומבססת את חיי המשפחה כאשר האם 
שטרחה ויגעה לצורך השבת מדליקה את נרות השבת 
וכאילו קוראת היא בכך לבני ביתה לקבל את פני שבת 
המלכה. וכשהאב עורך קידוש עבור כל בני המשפחה, 

הוריהם בהוואי  מתחזקת בלב הילדים ההכרה בחשיבות
הבית, ושולחן השבת אשר סביבו מסובין כל בני המשפחה 
וכל אחד מנעימו בזמירות ואף הילדים היקרים מביאים 
מפרי לימודם. שבת שנראית כך היא המצב האידיאלי 
ליצירת ההרמוניה המשפחתית הטבעית וכך יתרקמו 

 להם יחסי משפחה תקינים ושלמים.
ינם מבינים ואינם מודעים לצערנו, רבים הם היום אשר א

לכוחה של השבת, לעוצמה שיש בה, ואולי החשוב מכל, 
הכוח שהיא יכולה לתת לאדם לכל ימות השבוע ואולי אף 
לכל ימי חייו. רבותינו לימדונו כי השבת היא מקור 
הברכה. ממנה מתברכים, היא המקור. מי מאיתנו לא 
ר נתקל בקשיים בחיים אם זה ברפואה, בכלכלה או שא

מרעין בישין הפוקדים את האדם. לא אחת אנו זקוקים 
 לרופאים מומחים ובכל ביקור אנו נדרשים לשלם סכום

 
 

עתק שבדרך כלל קשה להוציאו, אך עצם המחשבה שזה 
יכול לעזור נותנת לנו תחושה שההוצאה היתה כדאית 
והכרחית. כאשר המקרה הוא חמור ואין אפשרות להעזר 

ץ, מתחילה התרוצצות לניתוח הרפואה באר-באחד מבתי
בחו"ל וכאן כבר הסכומים הנדרשים הם אסטרונומיים 
ומשפחות לא מעטות מתמוטטות במקרים מעין אלה. יש 

לרבנים ומקובלים שימצאו מזור  אחרים המנסים לפנות
לבעיותיהם וגם אז לא תמיד האנשים מגיעים אל סיפוקם 

: כאן בפתרונות המוצעים. באה שבת המלכה ואומרת לנו
מקור הברכות! בואו שימעו לעצתי שימרו שבת! זוהי 
הברכה הטובה ביותר שיש לאדם אבל תשמרו אותה כפי 
שחפץ הבורא, שמירה אמיתית. וכך סיפר הגאון הרב 

היה זה בימי בחרותי שמחה קפלן זצ"ל, רבה של צפת. 
בישיבת מיר. את לילותיי העברתי בביתה של אחת 

בני הישיבות באותם  המשפחות בעיר, כמנהגם של
ימים. ביום שישי אחד שמעתי את בעלת הבית שואלת 
את בעלה האם הוא מתכונן לצאת לשוק בעיירה 
הסמוכה. כשהשיב בחיוב, פתחה האשה ואמרה בקול 
רועד "השתדל לשוב הביתה בזמן, אל תאחר את כניסת 
השבת. סיים את כל עסקיך ואל תתמהמה כי הלא יודע 

ר!". והנה, בהגיע עת חצות של אותו אתה כי בנפשנו הדב
ערב שבת, כבר עמדה האשה דרוכה בפתח ביתה וצפתה 
בעד החלון האם בעלה נראה באופק. לא התאפקתי 
ושאלתיה לפשר הפחד האופף אותה. "הרי השבת 
נכנסת בעוד כמה שעות ומה לך להיכנס לחרדה כה 
גדולה? הרי אין ספק שבעלך, הידוע ביראת השמים 

ו, ישוב בזמן ולא יכנס לחשש של פיקוח הגדולה של
נפש". דבריי לא הרגיעו את האשה ובמקום להשיב 
סיפרה לי את שעבר עליה לפני כמה שנים. "אחרי 
חתונתנו לא היו לנו ילדים. סבבנו אצל טובי הרופאים 
וללא הועיל, ורק אחרי שנים של צער ותפילות רבות נולד 

ראוי, ליבו היה לנו סוף סוף בן. אכן הוא לא התפתח כ
לקוי, ואנחנו סבלנו ממנו רבות. אמרו לנו שבוילנא יש 
מומחה לבעיות כאלו ונסענו אליו פעם ופעמיים. אבל 
אחרי כמה בדיקות הוא הודיע ברורות ש"חבל על הכסף 
כי אין לו סיכוי גדול", ו"שמוטב שנתרגל לרעיון ולא 
נאכל את הלב". חזרנו לאכסניה שלנו מיואשים 

, שם ראתה אותנו בעלת האכסניה אשר שאלה ושבורים
מה מעיק עלינו? סיפרנו לה ואז היא אמרה "בדרך חזרה 
למיר כדאי שתעברו לראדין ותיכנסו אצל ה"חפץ חיים", 
אולי בעזרתו תיוושעו...". נסענו אליו תיכף, אבל בחוץ 
הודיעו לנו שהוא חלש (הוא היה אז זקן מאוד) ואי אפשר 

בל הנה בא בעל נכדתו שהכירנו להיכנס. שוב שבר. א
(עשינו איתו חסד לפני הרבה שנים ועכשיו נתקיים בנו 
'שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו') והוא 
הכניסנו פנימה. ה"חפץ חיים" שמע את כל דברינו, 
נאנח ואמר "מה אפשר לעשות יותר?". אני בשומעי את 

כי תמרורים הדברים יוצאים מפי גדול הדור, פרצתי בב
וזעקתי לפניו שהוא בני היחיד! אחרי כמה דקות אמר 
"בתי, אל תדאגי. תקבלי על עצמך להקדים בקבלת 
השבת: שהנרות והמפה יהיו מוכנים כבר מבעוד יום, 
וכשיגיע זמן ההדלקה תדליקי תיכף בשמחה כשאת 
מוכנה בלי שום לחץ!". הרגשתי בלב כוח איתן לעשות 

הבטחתי והוא בירך אותנו. כבר ככל אשר יאמר הצדיק. 
כשהגענו לביתנו חל שיפור בילד. הוא החל לאכול כמו 
כולם ובזמן קצר נראה ככל ילד בריא. נסענו שוב לבדיקה 
 אצל הרופא בוילנא והוא גער בנו "זה ילד אחר! זה לא מי
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שאני מכיר!". "הלוואי" נאנחתי "אין לנו עוד ילדים!". 
ושאל לאיזה רופא הלכנו הרופא הביט בילד בתימהון 

בינתיים. "לחפץ חיים" השבנו ("החפץ חיים" היה ידוע 
בכל העולם גם אצל הגויים). "אה!" אמר הרופא "אנחנו 
יכולים רק לעזור ללב שיש לו עוד סיכוי. ללב שאין לו 
סיכוי יכול לעזור באמת רק ה"חפץ חיים"..." אכן, זוהי 

 כוחה של השבת.
ריז על האמונה ושמירת השבת, היא גם השלט המכ

התורה. שמירת השבת היא אבן בוחן באמונתו של האדם 
וכפי שהשבת נראית אצלו כך ניתן ליחס לו ביחס ישיר 
את אמונתו בתורה. יש שמייקרים את השבת ומנצלים כל 
רגע להתעלות של רגש וקדושה ומנגד יש שהשבת אצלם 

 כעול, כטורח וכמשא כבד מנשוא "אי אפשר לעשות היא
כלום בשבת...אי אפשר לעשן בשבת..." אלו חלק 
מהדיבורים אותם אנו שומעים מאנשים שהשבת היא 
כעול עליהם, כאשר הם מחפשים בעלונים את הזמן הכי 
מוקדם ליציאת השבת כדי להתפלל ערבית...זה קורה 
לאנשים שאינם יודעים את ערכה של השבת, הם אינם 

אנו יונקים  מבינים כי את כל הברכה בימות השבוע
מכוחה של השבת וחבל לאבד מרגלית יקרה זו. וזהו 
שאמר הקדוש ברוך הוא למשה "מתנה טובה יש לי בבית 
גנזי 'ושבת' שמה, ורצוני ליתנה לישראל, לך והודיעם!". 
בואו ונבין, מה הקדוש ברוך הוא התכוון לומר למשה 
רבינו. הנה כאן הקדוש ברוך הוא מגדיר את השבת 

לו "מתנה טובה, שהיא גנוזה בבית גנזי!". מה במילים הל
זה "בית הגנזים" של הקדוש ברוך הוא? לכל אישה יש לה 
בביתה "בית גנזים", כלומר איזה כספת קטנה ששם היא 
שומרת את התכשיטים שלה. ואולם, "בית הגנזים" של 
הבנק הבינלאומי שם יש להם כספות גדולות יותר, בגודל 

את אוצרותיהם. זה הכל ברכוש  של חדר! שם הם גונזים
מוגבל של בנק רגיל. ואולם ישנם בנקים בשוויץ (שהם 
בנקים עולמיים), להם יש כספות תת קרקעיות. שמה, 
ב"בית הגנזים" שלהם גנוזים בלוקים גדולים של זהב. 
נמצא, שכל מקום לפי עושרו ולפי ערכו, באותה מידה גם 

ר וסודי ביותר. ב"בית הגנזים" שלו מוסתר רכוש יקר יות
והנה, בורא עולם גם הוא יש לו "בית גנזים", ששם הוא 
שומר את הדברים היקרים והחשובים ביותר שערכם 
עצום ורב! וכעת, הקדוש ברוך הוא בא ומגלה למשה 
רבינו שהאוצר הנקרא "שבת" גנוז בבית גנזיו. ועל מה כל 
השמירה הכבידה הזאת? כי השבת יקרה מאוד בעיני 

רוך, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה הקדוש ב
"מתנה יקרה זאת רוצה אני ליתנה לישראל! לך והודיעם 
את ערכה!". המעשה הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו 

מספרים על רב אחד שפעם אחת הגיע אליו עני היטב. 
ודפק על פתח ביתו. כאשר פתח הרב את הדלת הוא לא 

ין מהו רצונו של היה זקוק להרבה הסברים כדי להב
העני... מבט אחד חטוף על "לבושו" הקרוע, ועל פניו 
הרזים והכחושים כבר הבהירו לרב בדיוק מה עני זה 
צריך... ואכן, מיד חיפש הרב בכיסיו איזה סכום כסף 
כדי ליתנם לעני ואולם, לאכזבתו לא מצא... אך להשיב 

גם לא רצה! מה עשה? הלך ל"בית  –את פני העני ריקם 
גנזים" של אשתו, חיפש בין התכשיטים, עד שמצא ה

שם איזה טבעת פשוטה ואותה ביקש הרב ליתנה לעני. 
לקח הרב את הטבעת, ניגש אל העני ואמר לו, "אני 
מצטער, אין לי כסף 'מזומן' לתת לך, ואולם קח את 
הטבעת הזאת, נראה לי שהיא שווה חמישים דולר ובה 

העני למראה טבעת  תוכל להחיות את נפשך! אורו עיני
נוצצת ויפה. הוא הביע את "תודתו" לרב, ומיד ניפנה 
ויצא מן הבית. והנה, לאחר שעה קלה חזרה אשתו של 
הרב מן השוק, ומיד פנתה אל חדרה כדי להוריד את 
תכשיטיה. כאשר הסתכלה הרבנית בתכולת "הכספת", 
נדהמה לגלות שמבין כל תכשיטיה חסרה שם טבעת. 

ה ושאלה  אותו לפשר הדבר. "הייתה היא קראה לבעל
פה טבעת יקרה מאוד" קראה הרבנית, "וכעת היא 

 איננה! מישהו גנב לי אותה מכאן!". הרגיע אותה הרב
 
 

ואמר לה "תנוח דעתך, לא גנב היה כאן אלא בסך הכל 
עני מסכן, שהיה רעב לפת לחם והוא ביקש ממני צדקה, 

י להשיב את ולא היה לי מה לתת לו. וכיוון שלא רצית
פניו ריקם, לכן חיפשתי בכל הבית עד שמצאתי טבעת 
שנראתה לי לא יקרה במיוחד ונתתי לו אותה כדי שיהיה 
לו במה להחיות את נפשו!". כשמוע זאת הרבנית, 
התקוממה כנגד בעלה וצעקה "מה עשית? אתה יודע 
כמה הטבעת הזאת שווה? אלף דולר!!!". "איך נתת לו 

כשמוע זאת הרב לא איבד  טבעת בשווי שכזה?.
עשתונותיו, אלא הזדרז מיד ולבש את מעילו והחל לרוץ 
לאותו כיוון שמשם נעלם העני... והנה העני מסתובב 
אחורה, ורואה שרודפים אחריו. הוא מסתכל טוב יותר 
ומיד הוא מגלה שמי שרץ אחריו זה לא פחות ולא יותר 

מה  אותו הרב שנתן לו את הטבעת... העני הבין מיד
מבקש הרב, ולכן תפס את שני רגליו והחל לברוח... והרב 
רודף אחריו. העני החל לרוץ  יותר מהר... והרב משתדל 
להשיגו... עד שלבסוף הצליח הרב לתפוס אותו כשכולו 
מתנשם ומתנשף ואז אמר לו הרב "תשמע חביבי..." 

דבריו, ולא נתן לרב להמשיך אלא  ואולם העני קטע את
נה "אנא! כבר נתת לי את הטבעת! אנא אמר לו בתחי

כבוד הרב! אל תיקח ממני אותה בחזרה! בבקשה 
ממך...!" ואולם הצדיק הרגיעו ואמר לו "כן, נתתי לך... 
אבל תישמע אני לא ידעתי...", "לא!" הפסיקו העני, 
בבקשה... אתה כבר נתת לי את הטבעת... מה אני 

א באתי אשם???". אמר לו הצדיק "תקשיב רגע! אני ל
לקחת ממך את הטבעת בחזרה, אלא פשוט רציתי לומר 
לך שבאמת אני לא ידעתי שטבעת זו יקרת ערך כל כך 
גדולה! שלא יסדרו אותך, אתה שומע! היא שווה סכום 
גדול יותר, כאלף דולר!!! תיזהר שלא ירמו אותך! אל 
תמכור אותה בזול! אל תזלזל במתנה היקרה שקיבלת! 

  האמיתי...! הלשוויתמכור אותה בהתאם 
זהו הסיפור הנפלא. ומהו הלקח לגבינו? גם אנו, הקדוש 

הרבה יותר  הברוך הוא נתן לנו מתנה יקרת ערך, ששווי
מטבעת זהב! הוא נתן לנו מתנה טובה שהייתה כל הזמן 
מוטמנת ומוסתרת וגנוזה בתוך "בית הגנזים" שלו! ומהי 

שש אותה המתנה? זוהי השבת הקדושה! אלא שכאן ח
הקדוש ברוך הוא שעם ישראל לא ידעו מספיק להעריך 
כראוי את המתנה הנפלאה שקיבלו לידם. הם יזלזלו בה 
"וימכרו" אותה בהרבה פחות משוויה האמיתי ואז הם 
יפסידו את כל הערך היקר שלה... ולכן הזדרז הקדוש 
ברוך הוא להזהיר את משה רבינו, משה! לך ותאמר להם 

', זו לא סתם מתנה, השבת היא שמתנה זו ששמה 'שבת
מתנה יקרת ערך גדולה שהייתה גנוזה ב"בית הגנזים" של 
הקדוש ברוך הוא! לכן, לך ותאמר לישראל שיידעו 
להעריך את המתנה היקרה שקיבלו לידם ולא ימכרו 
אותה בזול. למכור אותה תמורת בילוי בחוף הים... 
למכור אותה תמורת בצע כסף של עבודה של  שעות 

וספות... למכור אותה תמורת קריאה בעיתונים או נ
משחקי קלפים "שש בש" וכדומה... למכור אותה בדיבורי 
חול תוך כדי אכילת פיצוחים... בבקשה מכם, אל תמכרו 
את השבת בפרוטות!!! תדעו להעריך ולייקר את המתנה 
שהורדתי לכם ישירות מהאוצר האישי והפרטי שלי! 

שם גנוזים כל האוצרות גנזים" ש ישירות מה"בית 
היקרים, שהקדוש ברוך הוא מתענג ומשתעשע איתם! 
חמדת ימים של הקדוש ברוך הוא!!!  מתנה יקרה ששמה 

שלא ירמו אתכם, למכור אותה בפחות משוויה ת!! -ב-ש
, ישנם הרבה אנשים שעדיין אינם לצערנוהאמיתי! 

מבינים היטב איזו מתנה טובה הם קיבלו לידם. אנשים 
מנם שומרים באופן כללי על המצוות, ואולם אלה א

כשמגיעה שבת המלכה הם באים וטוענים "תשמע, שבת 
אני משתגע! בלי לצאת לבלות   בלי סיגריות אני לא יכול!

בלי לקרוא עיתונים בשבת אני לא יכול! אני מרגיש חנוק! 
בלי לשחק שש בש עם שקיות גרעינים בשבת, אני לא 

ת! תהרוג אותי, אני לא מסוגל יכול! זה עושה לי את השב
 אחרת!!!". ואנשים אלו אינם מבינים שהם ממש דומים

 
 



לאותו עני מסכן, שנתנו לו טבעת זהב יקרה והוא מרוב 
טיפשותו הלך למכור אותה בעד פת לחם... בעד נזיד 

 עדשים... מאבד את אושרו לנצח במו ידיו...! 
ים דור יתום ועזוב, ישנה תופעה של אנש –בדורנו 

תמימים שאמנם קידוש הם עושים, אוכל על הפלטה הם 
שמים ואולם גם לנסוע לים הם נוסעים. את פשר 
"הסתירה" המוזרה הזאת, אולי נוכל להבין על פי 

מעשה היה ברבי חיים מבריסק שנאלץ המעשה הבא. 
פעם לשוחח עם ראש הגנבים בעיר בריסק. פנה אליו רבי 
חיים ושאלו "אמור נא לי כיצד הנכם נוהגים אם באה 
לידכם הזדמנות לגנוב בשבת?". "יוצאים וגונבים!" 
השיב מנהיג הגנבים ללא היסוס. "ואם יש צורך 

"ואם בהדלקת אש לצורך תאורה?", "אז מדליקים!". 
יש צורך גם בשבירת המנעול ובנטרול האזעקה?", "אז 
שוברים ומנטרלים!". הוסיף רבי חיים לשאול "אמור נא 
לי עוד, ואם מזדמן לידכם לגנוב מביתו של אדם גוי?", 

הוא  –חייך רב הגנבים ואמר "וכי בשבילך שהוא גוי 
הרוויח?! וכי כסף של גוי זה לא כסף?!". "ומה אם 

ביתו של הגוי בשר חזיר או בשר גמלים. מוצאים אתם ב
דאי שגונבים!". והאם גם את זה אתם גונבים?", "כן, בו

"ומה אתם עושים בבשר?", "מוכרים זאת לגוי אחר 
תמורת כסף!". "ומפני מה אתם צריכים למכור את 
הבשר לגוי אחר? וכי אין אתם יכולים לאכול זאת 

הגנבים  בעצמכם בתור סעודה?". כיוון ששמע זאת ראש
קפץ מיד כנשוך נחש וזעק "כבוד הרב! על מה אתה 

שאנו כיהודים כשרים נהיה  מדבר? היעלה על דעתך
מסוגלים לאכול בשר מאוס של נבילות וטריפות?!". 
"הוי" התריס בו רבי חיים, "ישמעו אוזניך מה שפיך 
מדבר! לעבור על איסור גזילה ועל איסור חילול שבת 

על זה אין אתה חושש  -האש  בשבירת המנעול ובהדלקת
כלל! ורק כשזה מגיע לאכילת נבילות וטריפות כאן 
פתאום אתה נזעק וצועק? מה נשתנה אכילת החזיר יותר 
מכל שאר האיסורים החמורים?!" נעלב ראש השודדים 
לשמע השאלה והחזיר לרבי חיים בפליאה "וכי זאת 
שאלה היא? וכי מה עניין גניבה לאכילת חזיר? הרי 

יבה זו הפרנסה שלנו ואם פתאום הפרנסה נופלת גנ
בשבת מה נוכל לעשות?! אבל לאכול נבילות וטריפות? 

 וכי יצאנו חס וחלילה מכלל ישראל...?!" 
לצערנו, כך בדיוק מתנהגים יהודים מסורתיים שמנסרים 

 –את השבת לפי ראות עיניהם. להדליק גפרור בשבת 
! לאכול ללא חס וחלילה –חלילה! לבשל אוכל על הגז 

לא יעלה על הדעת! אבל לנסוע במכונית לים או  –קידוש 
לקרובי משפחה, מה השאלה? הרי זה הבילוי השבועי 
שלנו. וכי מה נוכל לעשות אם הבילוי המשפחתי נופל 
דווקא ביום השבת?!  כן, יצר הרע יודע ששבת הוא לא 
יום רגיל וביום זה הוא משקיע כוחות גדולים כדי 

את בני האדם. הנה אדם שעובד בשבת חס  להכשיל בו
וחלילה מקבל לכאורה שכר מועדף הנקרא "תעריף שבת" 
מחיר גבוה במיוחד עבור עבודה בשבת. אנשים שאין בהם 
תורה ומצוות מתפתים בנקל לחשוב שהנה יש אפשרות 
לעשות "קופה" דווקא בשבת. ניסיון זה אינו קל במיוחד 

בכי רע והנה יש  לאור העובדה שהמצב הכלכלי נעשה
מקום לחשוב שדווקא מהעבודה ביום השבת תבוא 
הישועה הכלכלית...  כאן נבחנת מידת אמונתו של האדם, 
כאן תיבדק מנת חוסנו לעמוד מול לחצים כלכליים ורק 
אדם שמבין ש"מזונותיו של האדם קצובים לו..." ממילא 
יהיה לו יותר קל לקבל החלטות נכונות. אדם השליט על 

נותיו ובשבת מתייחד הוא עם קונו ומגיע לניתוק גמור רצו
מהעולם החיצוני זוכה לשפע אושר פנימי ודווקא על ידי 
שמירת השבת בהקפדה על כל דקדוקיה היא זו המעלה 
אותו לגובהי מרומים. לפי דברי הזוהר שראינו לעיל 
השבת היא מקור הברכה ממנה יונקים את הברכה בכל 

פרנסה ולזרע של קיימא. אם התחומים כגון רפואה, 
השבת נפגמת אין פלא שאחר כך מגיעים הקשיים. אך אם 

 ידע האדם לשמור על קדושת השבת הרי שבכך הוא
 
 

מסייע לעצמו, שהרי אמרו רבותינו "יותר משישראל 
שמרו את השבת השבת שמרה עליהם". הסיפור הבא 

מסופר שבמסיבת שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
רה של מלכת אנגליה קם לפתע הצאר ניקולאי, ההכת

התנודד על עמדו שתוי למחצה וקרא בקול צרוד: "הבו לי 
עצה כיצד להיפטר מהיהודים שנואי נפשי... השר 
היהודי העשיר, משה מונטיפיורי, שהיה נוכח במקום 
הזדעזע וזעם כולו, החליט שאכן רוסיה אינה ראוייה עוד 

יים, ומיד קם והכריז לפרוס חסות על נתיניה היהוד
בגאון אל מול הצאר: "מוכן אני לקנות ממך את יהודי 
רוסיה כולם! תמורת שלוש רובל לנפש!!! שחוק אווילי 
ומטופש בקע מגרונו של הצאר השתוי והצטרף לשחוקם 

וו! הריעו צרודי -א-א-של יתר הנוכחים ההוללים, בר
ו היין הושיקו כוסיות לחיי מלך רוסיה. על אתר, באות

מעמד, לעיני כל הנוכחים, תקעו כף, השר מונטיפיורי 
והצאר הרוסי וקבעו תאריך לעיסקה שתחתם 
בפטרבורג. להצלחה כזו לא פילל ניקולאי, גם להיפטר 
מהיהודים וגם לזכות בכסף?? לא רע בכלל, הרהר 
לעצמו... גם השר מונטיפיורי היה מרוצה והחל להגות 

ארץ ישראל ולהפיח תוכנית להעלות את יהודי רוסיה ל
שממונה. ברם, החיוך הזחוח והמרוצה ליווה את הצאר 
רק עד לרגע בו דרכו רגליו בפרלמנט הרוסי... "זוהי 
עסקת ביש!" זעק היועץ הראשי, הן קופת הממשל 
מרוויחה ארבעים רובל מכל נפש יהודי! היהודים הם 
המוכשרים שתורמים לשיגשוגה של רוסיה ויהיה זה 

ליהם. למשמע הדברים חש ניקולאי אסון לוותר ע
שהזעם מציף את כולו, מונטיפיורי רצה לרמות אותי, 
הרהר בליבו, בן מוות הוא! והחל לרקום במוחו תוכנית 
שתביא לחיסולו. היה זה בעיצומה של שבת קודש. 
מונטיפיורי שהה במחיצתו של מושל וילנא, לפתע נכנס 

הגיש לו בלדר לבוש שרד, קד כלפי השר מונטיפיורי ו
 מכתב חתום מאת הצאר ניקולאי.

מונטיפיורי הניח את המכתב בצד והודה לשליח, אולם 
השליח התעקש להמתין עד שמונטיפיורי יפתח את 
המכתב. זו ההוראה שקיבלתי, התנצל, האגרת דחופה 
ביותר. "יהודי אני! שומר שבת! משום כך לא אפתח את 

מושל המכתב בשבת", השיב מונטיפיורי בנחישות. 
וילנא התנדב לפתוח את המכתב, אולם גם לכך התנגד 
מונטיפיורי באומרו שאין זה לכבודו של המושל. לבסוף 
הוזמן משרת צעיר, הלה הסיר את חותמת השעווה 
המלכותית והתכונן לסוב על עקביו אלא שאז קרה דבר 
נורא, המשרת פילבל בעיניו, הסתחרר ונפל מת המקום. 

צרח מושל וילנא, ריח של חומר ברחו מהמקום מהר... 
חריף ורעיל החל להתפשט בחלל. לפתע חדרה ההכרה 
למוחו של השר מונטיפיורי: הצאר ניקולאי רצה להורגו 
ורק זכות שמירת שבת היא שהצילה אותו! מאותו רגע 
התגלגלו העניינים במהירות, אנגליה שמעה שהצאר 
הרוסי ניסה להתנקש במונטיפיורי שהיה שר חשוב 

לכותה. היא הכריזה על מלחמה ברוסיה, ואכן במ
בריטניה תקפה את רוסיה והצבא הרוסי נחל מפלה וספג 

 –אבדות קשות. הייתה זו מלחמה שנכנסה להיסטוריה 
מלחמת "סבסטופול" הידועה. כן, "יותר ממה שישראל 

 שומרים את השבת, השבת שומרת עליהם".
הצלחה אכן, שמירת השבת היא הערובה הבטוחה ביותר ל

והיא הערובה הבטוחה ביותר לשמירה על עם ישראל. לכן 
שומה עלינו לאזור כוחות ולקחת יוזמה, לשכנע, להשפיע 
ולקרב עוד ועוד יהודים ואף להזמינם אלינו לחוות את 
שמחת השבת. אם נשפיע עליהם לשמור על קדושת 
השבת, אט אט יפסיקו לעבור על שאר העבירות שהרי 

 שמירת כל המצוות.השבת היא היסוד ל
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל אותנו לתובנה על 
כוחה ומעלתה של השבת להאציל ברכות על זה אשר זוכה 

 לשמור אותה כהלכתה..
אני באה מבית שכבר הרבה דורות לא ראו בית כנסת מקרוב.  

 נכון, יש אפיקורסים שאם לוחצים עליהם חס ושלום ועומדים 
 
 



ארם פתאום הם נזכרים להתפלל. אבל זו לא עם חרב על צווו
אני, אתם יכולים להרוג אותי אלף פעם  לא הייתי מתפללת, לא 

הכרתי את בעלי עוד שהיינו בתיכון,  מכירה מושג כזה בכלל. 
הייתי אז בערך בת תשע עשרה והוא היה כבן עשרים. התחתנו 
וזכינו להקים בית. כמובן שלא היה לנו קשר ליהדות, זה לא 
עניין אותנו כמו שאמרתי. כך גדלנו וכך חונכנו בקיבוץ 
"השומר הצעיר". לצערי, גם לא זכיתי לילדים, כל פעם 
שנכנסתי להריון לא הייתי זוכה לסיים אותו והייתי מפילה את 

כך עברו עליי פעם אחרי פעם, הריון ואז הפלה ושוב  התינוק.
י חוויות פעם הריון ושוב הפלה...כך שמונה פעמים עברו עלי

של סבל בל יתואר. ואז, כשנודע לי שהתעברתי בפעם 
התשיעית, לא נותר בי עוד כוח נפשי לסבול יותר. גם בפעם 
הזו כמו בפעמים הקודמות הרגשתי לקראת סוף ההריון רע 
והלכתי לרופא כדי לשמוע את אשר ידעתי כבר בליבי. הוא 

שאת לא אמר לי את זה בפנים פשוט וישר "אמרתי לך כל הזמן 
מסוגלת להוליד ילדים!" כך, חד וחלק! בכיתי, בכיתי על 
עצמי על ריקנות אחת גדולה שתלווה אותי כל חיי, לגדל ילדים 

בית בלי ילדים  זה אושר אבל לא הרבה יודעים להעריך זאת... 
זה בית בלי נשמה, בלי שמחת חיים. נכון, היינו עשירים והיה 

לכסף אם את האושר  לנו כמה חנויות אבל איזה ערך יש
דבר אחד היה  הפשוט הזה, רק להחזיק תינוק ביד לא היה לי...

ברור לי שאני הורגת את עצמי לדעת. אין לי עוד כוח, אין לי 
כוח יותר לסבול... הכאב היה כל כך גדול שלא יכולתי לסבול 
אותו. החלטתי לחזור לביתי, לכתוב מכתב לבעלי ולהסביר לו 

 בצעד קיצוני שכזה... מדוע החלטתי לנקוט
לקחתי מונית ובדרך הביתה התבוננתי ברחוב בפעם האחרונה 
בעיניים אחרות. הסתכלתי על הבתים, על השכנים...פתאום זה 
קרה... לא ידעתי מה קורה לי ראיתי לפתע בית כנסת מול הבית 
שלנו. בית הכנסת נמצא כאן שנים ומעולם לא ראיתי אותו. 

י משם תבוא הישועה...קשה לי חשבתי לעצמי אולי, אול
להודות בכך אולי טעיתי, הרי בעולם הזה אין אדם שיכול 
 לעזור לי אבל... אבל אולי יש אלוקים? אולי באמת כמו
שמספרים הוא כל יכול...נכנסתי לבית הכנסת בפעם הראשונה 
בחיי, פעם ראשונה שאני במקום שכזה. הרגשתי רעד בכל 

כל ימי חיי. פתחתי את ארון גופי, בכיתי כמו שלא בכיתי 
הקודש ואמרתי "ריבונו של עולם אם אתה קיים ואתה שומע 
אותי אנא ממך אני מבקשת רק שתיתן לי ילד! אני מוכנה 
לעשות הכל בשבילך...אנא, אני נשבעת לך ריבונו של עולם 
אני מוכנה להתחיל לשמור שבת אני מקבלת עליי להתחיל 

ך התחננתי ובכיתי עד להדליק נרות לכבוד השבת..." כ

שהרגשתי שכוחותיי חוזרים אליי והתמלאתי בכוחות חדשים. 
הייתי מלאת שמחה, ידעתי שהקדוש ברוך הוא שמע את 
תפילתי. אם תשאלו אותי איך ידעתי? ידעתי שהקדוש ברוך 
הוא "קרוב לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" לא יאומן 

יש אלוקים בשמים איזה שמחה יכולה להיות לאדם בידיעה ש
 ובארץ... 

חזרתי לביתי ובליבי גמלה החלטה לשמור שבת. צלצלתי מיד 
לאישה שגרה לידי שאני מכירה אותה מהיכרות רחוקה. ידעתי 
שהיא שומרת שבת. זה היה יום חמישי. סיפרתי לה את כל 
הסיפור ואמרתי לה "אנא ממך אני אשמח מאד אם תוכלי לבוא 

תי איך להדליק את הנרות..." היא אליי עכשיו כדי ללמד או
תיכף באה ואמרה לי "שימעי, זה נכון, את מדליקה נרות לכבוד 
שבת קודש, אבל את לא יכולה להאכיל את בעלך בשר טרף! 

 הבית צריך להיות כשר". 
תוך שעתיים הכל היה חדש. המטבח, התנור, המקרר, קניתי את 

לך?אם הכל מחדש. האישה הוסיפה ואמרה "אבל מה עם בע
הוא לא שומר שבת זה גם כן לא הולך" צלצלתי לבעלי ואמרתי 
לו "צביקה, אתה שומע, מחר, עשרים דקות אחרי השעה חמש 
נכנסת שבת, בשביל הילד שלנו אתה חייב לסגור את החנות 
בזמן אחרת אני חוששת שנאבד אותו" והוא שידע את הסבל 

ון הזה הגופני והנפשי שעברתי היה מוכן לנסות את הניסי
ולבוא לקראתי בעניין השבת. כמובן שהוא חשב שאיבדתי 
שפיות או שמשהו קרה לי אבל יחד עם זאת הוא הבין אותי.  
ואכן, הנס קרה. כנגד כל הסיכויים ובפעם התשיעית 
זכינו...לילד בריא. זכינו להכניס את בנינו בבריתו של אברהם 

' יש לנו אבינו ע"ה וזו הייתה רק ההתחלה...היום, ברוך ה
ארבעה ילדים חמודים ועוד היד נטויה, אבל כאן עוד לא 
הסתיים הסיפור. השתתפנו בסמינר אני ובעלי וביקשתי לעלות 
ולספר על הנס שקרה לנו שגרם לקהל שהשתתף בו להתרגשות 

 ולהתעוררות רבה...
לאחר מספר חודשים קיבלתי מכתב בתיבת הדואר ובו היה 

אני רק רוצה לספר לך שהייתי בין  כתוב כך: "שלום, שמי ריקי,
אלה ששמעו את סיפורך בקהל והתרגשתי מאד. גם אני כמוך 
עברתי חמש הפלות כשהרופאים לא משאירים לי כל סיכוי 
להביא ילדים לעולם...כשהופעת הייתי מעוברת בפעם 
השישית. הסתכלנו אני ובעלי אחד על השני ואז ידענו שזה מה 

בלנו על עצמנו לשמור שבת. זו שאנחנו צריכים לעשות וקי
הייתה הפעם הראשונה בחיי שהדלקתי נרות לכבוד שבת. ובכן 
רק רציתי לומר לך, כן, נולדה לנו במזל טוב בת...!"

 

 אחים יקרים!
אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו אשר בחר בנו בורא העולמים מכל העמים ונתן 

ורת חיים, תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ואף גם זאת, מחפצו לזכותנו הירבה לנו תורה לנו את תורתו ת
ומצוות, חוקים ומשפטים טובים, אשר מספרם מונה "שש מאות ושלוש עשרה" מצוות, ומתוכן מתנוססת לה 

ורא עולם בכבודו לתפארה מצות השבת, אשר היא אות בינינו, בין עם ישראל ובין בורא עולם, כפי שמעיד עלינו ב
ובעצמו "כי אות היא ביני וביניכם". והנה, אמרו רבותינו (שבת קיח:) כי אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות 

מיד נגאלין. ובזה אנו ניגשים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים "ריבונו של עולם, הנה עשינו מצוותך  –כהלכתן 
נו מהרה את אליהו הנביא, שיבשרנו על הגאולה ושמרנו את השבת כהלכתה, עשה מה שהבטחתנו ושלח ל

 השלימה שנזכה לה בקרוב, אמן.
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
 
 
 

 
 

 052-3939551תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה  -קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון 
 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  714522מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 ן טוני.יצחק ב .עוזיאל בן מרים 

 

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

 

,שלבייהרפאל (רפי) בן  ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 וריה בת רחל, ויט ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 .ציון בן חנה, יעקב בן פורטונהרחה, , אליהו בן פשלום בן לאומה

 מוקדש להצלחת עידו יהודה בן יהודית ובני משפחתו ולהצלחת משפחת דקל.
 יהי רצון שיזכו לכל הישועות וזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו להם לכל טובה וברכה.



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

    
 18:38 19:30 20:14 

18:36 19:27 20:11 
18:37 19:29 20:13 

 
18:37 19:29 20:13 

"" " 

 אחד  מתושבי העיר באולם המשפט עמד       נקודה למחשבה
ישב בראש מורכן כמו יודע את גזר  ו ין לאות מפי השופט שיורה לשבת וזה הגיע כולם התיישבו והמת

 כבוד השופט הנאשם שלפנינו  ,התובע הכללי נראה רגוע כאשר התבקש לפתוח את דברו ,הדין
הוא הרוצח שרצח את הנרצח שבוע שעבר בעת שהתפתחה תגרה בין צעירים אחד מהחבורה דקר את הנרצח 

 ומעל לכל ספק הנאשם הוא הרוצח  ה סכין והבחור שלפנינו נראה ב
הדקו את החבל סביב צווארו הקטגור עמד וסיים  ,יש כאן עדים שראו את הדוכן והציבו את האצבע כלפי הנאשם

ולם א ,אז פתח הסנגור ואמר יודע אני שקו ההגנה לוקה בחסרו לנאשם, את כתב התביעה בבקשה שלא להקל
יופיע הפתח כך שכל המשפט הזה אינו   ת הרשו נא לי להכריז בעוד חמש דקות תיפתח הדלת 

חמש ואף  כלפי הפתח דקה ועוד דקה ארבע דקותשקט מתוח בחלל אולם הדיונים כולם הסבו פניהם  ,רלוונטי
 לחן אחד לא הופיע בפתח השופט לקח את הפטיש בו הוא מסכם את הדיון ודפק על השו

 

לומר את דברו הרי כל חבר השופטים והקהל והעדים הסבו את  שגוניהסניגור מחה  תוהחל לקרוא את 
שעשה הסניגור  ם השופטים  !,על סמך הספק שהוא הרוצחפניהם כלפי הדלת משמע שאין ביטחון 

 הדלת כי לא היינו בטוחים ויצאו להתייעצות וחזרו והשופט נימק את החלטתו כולנו הסתכלנו לעבר
 .לא הסתכל הנאשם הוא ידע שהוא הרוצח ועל סמך זה אנחנו מרשיעים אותו 

 
 אם הוא מסתכל לצד אולי  " אשור יושיענו " זה לא אמונה, בהנהגת הבורא מי שמאמין 

 , ד זה עד הסוף כי: "מי שמפחד מאחדאמונה 
 (העורך) מכל אחד" ומי שלא מפחד מאחד מפחד

ה.                       לעילוי נשמתהעלון   ב. צ. . נ  ת.

זצ"ל  צדקההשיחות שהיה למרן הגר"י  באחד
, שאל בן ציון אבא שאולעם אהוב נפשו הרב 

הרב צדקה את ידידו ורעו: אמור נא לי, האם נכון 
הדבר שהביאו על כבודכם אדם משותק על כסא 

והעולם מספרים שמאז  וגלגלים והרב אמר לו 
הוא הולך כאחד האדם? רבי בן ציון שתק ולא ענה, 
הרב צדקה פנה אליו ואמר: בכל עת ששואלים את 
כבודכם על סיפורי מופת המתהלכים על כבודכם, 

, הפעם בהקשר לסיפור עם הכסא 
 גלגלים אני מבקש שתאמר אם זה נכון או לא?

 

וסיפו שרק מפני מיד נענה הרב בן ציון: כן! בה 
 יהודה צדקה חרג מגדרו. ביכבודו והערכתו לר

זצ"ל עובדות פלא מתהלכים על  דוד הכהן רבי
דבקותו בתורה הקדושה עד שלפעמים היה מופשט 
מכל הסובב אותו, פעם ארע בעת שנכנס לתת את 

, העיר לו אחד 
התלמידים בצחות: אפשר והרב לא הבחין ששני 

 עניבות קשורות על צווארו... 
 

דבר ונדהם לראות שאכן לבש הרב מיד התבונן ב
 לעניבה על עניבה, היות ובגודל 

ופרישתו מהבלי העולם, לא הבחין בכך, ואז פנה 
לתלמידו ואמר בצחות: על אף זהירותי לא להביט 
במראה, אך מכיון שיש כאן חילול ה' להבא לפני 

 שאצא מביתו אבדוק במראה האם הכל כראוי.

מפעים היה פעם, כאשר ניצבו   מחזה
בשערי בית המדרש של פורת יוסף, ראש 

רב ומרן ה יהודה צדקההישיבה, חכם 
זיע"א  והתכוונו להיכנס  דיה יוסףעוב

 התורה התווכחו, פנימה. שני אדירי 
 

חכם יהודה  לבית המדרש.    מי  
על גדולתו בתורה וכיבדו  מרןהעריך את 

מחה בתוקף: "כבודו  מרןלהיכנס לפניו. אך 
אז חייך  -או .ד הוא ורבי, עוד 

 ראש הישיבה ואמר: 
גזירת רב לתלמיד,   "אם כן, גוזרני עליך,

 שתיכנס ראשון להיכל הישיבה!"...

 יעקב יוסףושקידות התורה של הרב  אהבת
זצ"ל הייתה ללא גבול. הש"ס והפוסקים היו לחם 

בדמו ממש.  ו חוקו ומשוש חייו. עד כי היו 
וכל חללי עולם לא היו שווים בעיניו כמו שיעור אחד 
של תורה. ואכן זכה להקים עולה של תורה במסירת 
שיעורים לאלפים עשרות בשנים. והמוני בתים נבנו 

 צרופה בזכותו.וההלכה ה ל על 

להקהיל  יש
 בשבת 
 לא רק 

את המבוגרים, 
 אלא 

 גם את 
 . 

 
 צריך לערוך 

 להם 
'מסיבות שבת' 

 ולספר 
 להם 

 
המעוררים 
לשמירת 
 המצוות 
 וערכי 
 היהדות.

כאשר באו להקים את המשכן נצטוו על 
, כי לצערנו דווקא במקום 

מדרש, -כנסת ובתי-קדוש, כמו בתי
 .ם פורצות לפעמים

-יום ם הקהיל את העם  משה
הכיפורים כל יהודי -הכיפורים. כי ביום

מפייס את חברו והכול חדורים רוח של 
. משה דרש מהם , שלום, 

הכיפורים בלבד, -ביום שיהיו מאוחדים לא
 אלא גם למחרתו ולאחריו.

  -כל דבר גרוע 
 להפוך  יכול

 לגרוע יותר

אף פעם אל 
תתווכח עם שוטה 

הוא רק יגרור  -
 אותך לרמה שלו 

ככל שתקשיבו 
 כך -לאחרים יותר 

יעריכו יותר את 
 חכמתכם

תורה אינם נמצאים בגסי הרוח  דברי
 לב, -ולא בלב כל גבה

שמתאבק בעפר  אאלא בדכא 
רגלי החכמים ומסיר התאוות ותענוגי הזמן 

מלבו ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי 
 חייו אם לא יהיה לו מה יאכל, 

.        ו ושאר יומו ולילו 

האדם 
הקמצן 
 ביותר, 

מוכן לתת 
 לחברו 
 ות.בשפע עצ

 

ההבדל בין 
גאונות 

 לטיפשות 
 -הוא 

 שלגאונות 
 יש גבולות 

לדעת ללמוד על  צריך
החובה הגדולה המוטלת על 

בעמיו להביא את  כל בעל
, ולפני 
שהוא עושה חסד עם כל 
העולם שיעשה חסד בתוך 
ביתו, עם אשתו וילדיו, 

החסד  -כידוע  -שזה הוא 
שאפשר  

לקיים בעולם הזה, שכן 
מחסד כזה אין אדם מצפה 

לגמול. איש לא יעריך אותו 
את מעשיו בשל  

כך, ולכן חסד עם בני הבית 
 "חסד של אמת"... הוא



 

שנות  30-מגיע ל קמצנים זוגג
 30האישה: "אחרי . נישואין

שנה, אולי הגיע הזמן להתפנק 
 ". ולאכול פעם אחת בחוץ

 הגבר: "אין בעיה, 
 את  אני מיד מוציא

 ".השולחן למרפסת

שאל, תהיה טיפש אם ת
אם לא תשאל  -לשניה 

 תהיה טיפש לנצח 

hamaor.netכל העלונים: 

 

ת ׁשֶ תֹון לה'"  "ׁשֵ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָעׂשֶ  ָיִמים ּתֵ
 

ָרָכה (מנוסח לכה דודי), מקור הברכות   י ִהיא ְמקֹור ַהּבְ ְלכּו ְוֵנלָכה, ּכִ
ביה  של האדם זו השבת, וכפי שאומר הזוהר הקדוש (יתרו פח ע"א) אע"ג דלא משתכח

ּלֹא ִנְמָצא ּבֹו  מזוני, כל ברכאן דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין (תרגום: ָאַע"ג ׁשֶ
ִביִעי), דהיינו אע"ג שבשבת אין  ְ ּיֹום ַהׁשּ לּויֹות ּבַ ה ּתְ ַמּטָ ּלְ ַמְעָלה ְוׁשֶ ּלְ ָרכֹות ׁשֶ ל ַהּבְ ְמזֹונֹות, ּכָ

 פרנסה ועבודה, כל השפע והברכה תלויות בה.
 

ת יש פרנסה אינו אלא טועה, הוא יכול לנהוג במונית בשבת שבשב 
 רח"ל, ולחשוב שמרוויח רבות, אך לאחר שיעשה חשבון יראה שלא הרוויח מאומה.

תהילות לקל יתברך במשך עשרות השנים נהגי מוניות רבים חזרו בתשובה באילת, 
היטב, הם  טבריה נהריה ועוד ועוד ערים וישובים ברחבי הארץ, אני מכיר חלק מהם

הגיעו פעם פעמיים לדרשה וחזרו בתשובה שלימה, לאחר מכן הם באו ואמרו לי 
מפורש: "הרב, עשינו חשבון, בשבת הפדיון פי שלוש וארבע מימות החול, אך איננו 

מבינים את זה, כאילו הכסף בורח, פתאום הגיר התקלקל, פתאום מכונית אחרת נגעה 
תע האשה דורשת כסף רב וכדו', ריבוי של במונית והזיקה לה, נהרס המנוע, לפ

 הפסדים שאיננו מבינים מהיכן הגיעו".
 

נהגי מוניות לא מצאו סימן ברכה מהכסף שקיבלו בשבת, כיון שכסף שבא  
מחילול שבת אין בו ברכה והצלחה, זה רק דמיון פורח, עורבא פרח (ביצה כא ע"א), 
בסוף האדם יפסיד את הכסף הזה, אך האדם השומר את השבת הקדושה בכל פרטיה 

ָיֽדֹו ודקדוקיה כספו מתברך וכל מעשי ידיו מצליחים, ְוֹכל אֲ  ה ה' ַמְצִליַח ּבְ ר הּוא עֹׂשֶ ׁשֶ
 (מושאל מבראשית לט, ג), כי השבת הקדושה היא מקור הברכה.

 
יהי רצון שנזכה לשמור ולשמר את השבת הקדושה ובזכות כך נראה בקרוב בקרוב 

 בגאולת ישראל השלימה, אמן.
 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 

 לו'ה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, יחיא בן לו נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

 , וסף בן מרגליתיעקב יהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

"ל על חמיו זצ מרדכי מןהגאון רבי  סיפרר
זצ"ל (ראש ישיבת בית  הלל ויטקינדצ רבי ”הגה

הלל) כי כאשר ביקש להעביר את ישיבתו מתל אביב 
הנחת אבן הפינה" לישיבה בשיכון ”לבני ברק, עשה 

ה' בב"ב, לאחר זמן פגשו הרב אהרונוביץ זצ"ל 
ואמר לו: "מה עשית? הרי ההסתדרות עומדת לבנות 

י הלל להתייעץ עם הלך רב”... שם שיכון ההסתדרות
הגרי"ש  מפוניבזגדולי ישראל. כששאל את הרב 

ל השיב לו: "תברח משם! הם יזרקו ”כהנמן זצ
 עליכם אבנים כמו שזורקים אצלי"! 

 

יחזקאל צ רבי ”וכששאל את המשגיח הגה
: "הרחק רזצ"ל ענה לו: בפרקי אבות נאמ לוינשטיין

כי  היעב"ץמשכן רע ואל תתחבר לרשע" וכתב 
חבר" רע! ולכן בשכן כתוב ”רע גרוע הוא משכן" ”

 "הרחק" ובחבר"אל תתחבר"...

ישראל את -בני ושמרוו"
השבת לעשות את השבת" . יש 

 .שתי בחינות בשבת. 
היא קדושת השבת שקיימת 

מצד עצמה, וצריכים רק לשמור 
עליה, ועל זה נאמר: "ושמרו 

 ישראל את השבת". -בני
 

, שישראל, ה ויש הדרגה 
ידי עבודתם, מביאים -על

תוספת קדושה ביום השבת, 
שתה מצד עצמה. זהו יותר מקדו

 "שנאמר: "
ישראל -שבני  -" 

עושים ומביאים תוספת קדושה 
 ליום השבת.

זצ"ל  החזון איששפעם נפטר בעירו של  מסופרר
יהודי מבוגר ירא ה'. לאחר כמה ימים נפטר בנו שלא הלך 

, איך יתכן שבשבוע . . אביו  בדרך
ו לחזון איש ושאלו אחד ילכו לעולמם אב ובנו?! הם רצ

היהודי המבוגר היה בא : "השיב החזון איש?. לפשר העניין
 בבכי על הצרות שעושה אלי מדי שבוע ומתאונן

איננו נותן כבוד ואף מזלזל בו בריש גלי  -לו בנו יחידו 
 א כעת הוא קרא לו לבוא . בחוצות העיר

 כמה זהירות "... בשמים
 ...ריםאנו נדרשים בכיבוד הורים ומו

מתן תורה היו כל ישראל באחדות, "כאיש אחד  בעתת
, והם רבלב אחד". חטא העגל יצר 

היו במצב של חרב איש ברעהו. עשיית המשכן הביאה 
ולכן השתדל משה להקהילם, כדי  כפרה לחטא העגל,

 סיני.-שיחזרו למצב שבו עמדו במעמד הר

 בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה. פעם אחת הלך מעשהה
וישב בספינה. באה רוח וטבעה ספינתו בים. ראהו רבי 

ובא לפני בי"ד, להעיד על אשתו להינשא. עד שלא  עקיבא
בא אותו האיש ועמד לפניו. אמר לו:"אתה -הגיע עד לעמוד 

הוא שטבעת בים?" אמר לו:"הן!", אמר לו:"ומי העלך מן 
, היא העלתני מן הים". אמר :"הים?" אמר לו:"

מאין אתה יודע?", אמר לו:": כשירדתי לעמקי מצולה לו:" 
שמעתי קול רעש גדול מגלי הים, שזו אומרת לזו  וזו אומרת 

 לזו:"רוצה ונעלה את האיש הזה מן הים? 
שעשה צדקה כל ימיו". באותה שעה פתח רבי עקיבא 

ואמר:"ברוך אלוקים אלוקי ישראל , שבחר בדברי תורה 
, םדברי חכמים ובדברי חכמים, שדברי תורה ו

שנאמר :"שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו 
 ועוד כתיב: צדקה תציל ממוות".

חוזר הביתה בערב ורואה  בעלל
שהבית חשוך, ומלא בנרות. ניסה 
לחשוב עם עצמו האם יש היום 

ולא  -אין יום הולדת או יום נישו
התחיל ללכת בעקבות . זכר

 . לסלוןהנרות, עד שהגיע 
על הוא רואה את אשתו יושבת 

וקוראת תהילים לאור  הספה
את אשתו:  בעלשאל ה. הנרות

איזו הפתעה את מכינה אשתי, "
 ?" לי היום

 ענתה האישה: 
 "שום הפתעה, 
 ".לך תשלם חשמל

יתירה היה נוהג  זהירותת
 אליהו דושניצרהגה"צ ר' 

זצ"ל בענייני ממון. מטעם 
הישיבה סיפקו לו חשמל לביתו, 

 א שהיה צריף עלוב ודל. הוא 
בשימוש בחשמל עד קצה הגבול. 
כשישב לסעוד ארוחת ערב, נהג 
להדליק עששית נפט ולכבות את 

החשמל באמרו: "לאכול די 
נהג  "בזה!" 

כך גם ביושבו רכון על ספריו 
באומרו: "לעת זקנה צריכים 

לחשוש אולי תחטפני שינה ליד 
הספר... ונמצא החשמל דולק על 

 חשבון הישיבה ללא צורך..."

, ככל שהוא נמתח יותר החץץ
כך מרחיק מעופו. כך גם ימי  -

הנוערים, אלה ימי ההתמתחות 
וצריכים להיות "ביד גיבור" 

 היודע לנצלם, 
 להם להתבזבז.ואינו מניח 

נה פעם אל זיע"א,  פ שלמה מזוועהילהרה"ק ר'  רבנוו
בי זצ"ל ושאל אותו הביאור בדברי ר אליהו ראטההרה"ג 
"ואהבת לרעך וכו'... כלל גדול בתורה", אם הוא אומר  עקיבא

 ביכלל גדול סימן שיש גם כלל קטן ומהו איפוא אותו כלל קטן? ר
אליהו החריש והמתין למוצא פי רבנו. המשיך רבנו ואמר לו ביאור 

מע שסוחר אתרוגים נודע הרוויח אם תש : הדברים כך הוא: 
במסחר האתרוגים סכום עתק, אז הכלל הקטן הוא שעיניך לא תהיה 

צרה ברווחיו. ואילו הכלל הגדול הוא שלא רק שלא תכאב על 
בהם כמו שאתה בעצמך הרווחת אותם.  ףרווחיו אלא אף 

 וזה הכלל הגדול "ואהבת לרעך וכו'..." 
ה הקטנה בבין אדם לחברו, הכלל הרי לנו הסתכלות חדשה, הדרג

, ואילו ר הקטן, הוא קודם כל לפרגן ולא להצטער 
 לשמוח בשמחתו של השני זה כבר הכלל הגדול.

 בלא כוונה  המתפללל"
 דומה למי שבונה בניין 

 , אידי שהוא -על
 חול וסיד, אך אינו 
 מערבב בהם מים. 

 כיצד יידבקו יחדיו?" 
 

 למרחקים,  -כוח ראייתו של אדם 
 ברם כל מטבע קטנה מסתירה בפניו"

כמה נזהרים אנו מטיפת חמאה 
שנפלה לתבשיל עוף , וכבר 
רצים לרב , ואוסרים את 

התבשיל. ומגעילים את הקדרה 
 איסור אחד מדרבנן . 

,שבעה עשר   
 איסורים מדאורייתא

נישואי, בשנים האחרונות לחיי המשגיח,  לאחרר
הגר"ש וולבהנכנסתי מספר פעמים לביתו 

והנה באחד זצ"ל, וזכיתי ליתן תרומות לישיבה . 
מהשנים היה לי מצב קשה בענין הכספים, אך עם 

לא להימנע מנתינת תרומה אצל  ת כל זאת 
המשגיח. ולאחר כמה ימים, התקשרה הרבנית 

לביתי והשאירה הודעה שהצ'קים נעלמו ואולי כדאי 
 לפנתי בחזרה לבית המשגיח, טלם. ולאחר מכן טלב

בפעם  ום שאלוהוא עצמו הרים את הטלפון ופתא
עתה לתת?  י אולי  הראשונה מאז שנתתי

 עניתי שהכל בסדר ואין בעיה, 
 ופתאום אח"כ נמצאו הצ'קים....
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 פקודי-ויקהל   •  126  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  לא תבערו אש (לה, ג))
פעם באו והודיעו לגה"ק רבי יוסף חיים זוננפלד כי בבית אחד 
הבעירו אש ומבשלים בשבת. קם הרב ורץ בבהלה למקום הבערה. 
נכנס אל הבית מבלי לשאול רשות והתחיל להוכיח את מחללי שבת 
על רשעם. עמדה בעלת הבית כנגדו ושאלה: וכי כך דרכו של יהודי 

ת חברו פתאום? על זה ענה תלמיד חכם להתפרץ ולהיכנס בתוך בי
הרב בתמיהה: כלום דרכו של אדם להתעכב על ענייני דרך ארץ 

  (לקט לשבת)ונימוס בשעה שרואה אש בוערת בבית חברו?!...   

  (לה, ה) קחו מאתכם תרומה
מסופר על ראש ישיבת אור ישראל בפתח תקוה, הגאון רבי יעקב 

מן זצוק"ל שהיה משרך את רגליו מדי יום ממרום גילו ומשרתו ניי
המכובדת לבית הכנסת 'חובבי ציון' בפתח תקוה, ומקושט מעט 
מטבעות להחזקת הישיבה. מעשהו עורר תמיהה. הרי בלאו הכי 

היה לכלכל איתם את הסכומים שאסף היו מועטים, וודאי לא ניתם 
ה? ורבים תהו ושאלו: מדוע כבוד ראש הישיבה מטריח עצמו הישיב

בעבודה בזויה זו? הרי מכאן לא יגיע מזור לישיבה. לפרנסת הישיבה 
  צריך למצוא מקור אחר.

השיב להם הרב: במעבר הגבול שבין רוסיה לאוסטריה התייצב יהודי 
י רכוב על טרקטור, כאשר הכף מוגבהת אל על. המוכס הבין מיד כ

, ועל כן דרש ף כדי להעלים מעיניו את תוכן הכףהלה מגביה את הכ
רחת וחייב אותו ממנו להורידו. בתוך הכף אכן גילה סחורה מוב

לשלם תמורתה. שילם האיש את הקנס והגיע ביום למחרת, באותו 
גלה האופן כשהכף מוגבהת. המוכס מבקש שוב להנמיכה וכמובן מ

  את הסחורה, ושוב דורש ממנו לשלם. והאיש עושה כמצוותו.
לאחר מספר פעמים ששנה הדבר, תהה המוכס בפני האיש: הרי בלאו 
הכי אתה בסוף משלם את המכס, ואף אתה מחוייב בקנס. גיליתי את 
שיטתך. מה לך כל פעם לעשות כך? תשאיר את הכף למטה, שלם את 

מבין כי יש משהו בדרך זו, אנא המכס מלכתחילה ולך לדרכך! אני 
תגלה לי את הסוד ואני מבטיח לך שלא אגלה זאת לשום אדם. צחק 

  ס מהברחת טרקטורים!נהרוכב על הטרקטור והשיב למוכס: אני מתפר
ש? יהודים ניימן: פרוטות אני מקושהגר"י  אז על אותו המשקל השיב

את העיר אבל  –אני מקושש! את הישיבה לא אחזיק בפרוטות הללו 
אחזיק! מטרתי אינה לקבל תרומות, מטרתי היא שהם יתרמו, כדי 

שותף אישי יהיה  –הוא באשר  –שכל יהודי בעיר 'פתח תקוה' 
  ין את ערך התורה וחשיבות הישיבה בעיר.בהחזקת התורה ויב

  יהם ונשמותיהם של ישראל, והביטוי לכך היה בתרומה.בנוי על ליבות שכןהמ

  (לה, כב) ויבואו האנשים על הנשים
פי' הספורנו, כי אין מקבלין מאשה בלא רשות בעלה, לכן היו 

והקשה הגר"ח קניבסקי שליט"א:  מוכרחין לבוא אנשים על הנשים.
ולמה במראות הצובאות (להלן ל"ח,ח), שהיו של נשים, לא היו 

"ע כתב שאסור לאיש צריכים רשות הבעלים? ויש לומר כי השו
להסתכל במראה, ונמצא שזה מיוחד לה ושלה הוא, ורק תכשיטין 

  כאלו שאפשר גם לאנשים להשתמש, היה צריך רשות בעליהן.

  (לה, כו) וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה טוו את העיזים

  "היא היתה אומנות יתירה שמעל גבי העיזים טווין אותם" (רש"י)
 מסביר האדמו"ר מאוסטרובצה: לכאורה, הנשים לא היו בכלל
  הציווי של מלאכת המשכן, שהרי מצוה זו אינה נוהגת בשבת (שאינה 

דוחה את השבת), וא"כ זו מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים פטורות, 
  וגם אם עושות, הרי לא יהיה שכרן כמו אילו מצוות.

לכן התחכמו הנשים, וטוו את הצמר מעל גבי העיזים, ומלאכה כזו 
בנן, והרי שבות לא נאסרה הרי היא כלאחר יד, שזה אסור רק מדר

, וא"כ כזו מלאכה היה אפשר לעשות גם בשבת, וא"כ (שבת ע"ד:)במקדש 
  אין זו מצות עשה שהזמן גרמא, וממילא נעשו מצוות, ושכרן התרבה...

 עליו מכתב ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור ויכתבו
  )לט, ל( 'ש להפיתוחי חותם קוד

מדוע כאן  –שאל הרה"ק רבי אברהם מרדכי אלתר מגור  –יש להבין 
 בגמרא –השיב הרבי  –אלא  כתבה התורה "ויכתבו" בלשון רבים?

בן קמצר" שהיה אומן אדם בשם " מסופר על )לח, ב(מסכת יומא 
בבת אחת!  )הוי"ה=(ארבע אותיות"  נפלא וידע לכתוב "שם בן

היה בן קמצר מניח ארבע קולמוסים בין  כיצד היה עושה כן?
זמנית את כל ארבעת האותיות של שם ה'! את  אצבעותיו וכותב בו

 המיוחדת הזו סירב בן קמצר ללמד אחרים ובגמרא שם המומחיות
רשעים  ך לגנאי וקוראים עליו את הפסוק "ושםדורשים אותו משום כ

לגנות אותו  מדוע יש –הקשה רבי אברהם מרדכי  –ירקב"! ובאמת 
רגיל אות אחר  כל כך? ומה החיסרון בכך אם שם ה' נכתב באופן

שם ה' באופן מיוחד זה  כאשר כותבים את –תירץ הרבי  –אות? אלא 
לא לרגע אחד! יש בכך משום  יש מעלה גדולה שהשם אינו חסר אף

רצו ששם ה' יהיה כתוב על  – סיים הרבי –כבוד שמים! גם כאן 
אפילו של רגע קט משום כך נאמר כאן  הציץ באופן שלם וללא חסרון

השם נכתב על ידי ארבעה אנשים בו זמנית  "ויכתבו" בלשון רבים כי
  בבת אחת! כדי שיהיה נכתב

  (לח, כא)אלה פקודי המשכן משכן העדות 
למה עשה עמהן חשבון וכו' אלא ששמע משה ) (שמו"ר פר' נ"אובמדרש 

  ליצני ישראל מדברים אחריו וכו' אמר להם בואו ונעשה חשבון.
אבל ממעשה העגל לא דרשו חשבון... ואומרים העולם "בדרך 

דורשים תמיד צחות" שמדה זו נשארה בתוכנו, שמגבאי צדקה וחסד 
, אין דורש ואין "עגל"חשבון מדויק, אולם ממקבצי זהב וכסף ל

מבקש חשבון. אמנם יש להמליץ בזה טוב על ישראל, שהנקודה 
לעשות רצון קונו, הוא  –הפנימית שבלב יהודי, והרצון האמיתי שלו 

ובמילא, כשאדם נותן מכספו למטרה טובה, רוצה הוא שכל פרוטה 
ופרוטה תלך למטרה הקדושה, למען תהיה לו זכות. אבל כשהיצר 
משיא אותו לתת ל"עגל", נפשו עליו תאבל בפנימיות הלב על שעבר 
רצון קונו, ואינו מקפיד אם הגבאים ישימו מכספו בכליהם, ויקנוהו 

  (אזנים לתורה)במשיכה.  
  כז)-(לח,כו בקע לגלגלת מחצית השקל... לצקת את אדני הקדש

החפץ חיים (עה"ת): "צוה הקב"ה לעשות מן הנדבות הללו כתב 
האדנים, שעליהם יעמוד גוף המשכן, והוא כדי שיהי' לכל ישראל חלק 
בזה. וכן הדין עם הלומדים את התורה והמחזיקים אותה, כזה כן זה 

מביא בספר דרך שיחה  ."מסייעים לקיום העולם ושניהם שותפים בזה
: יהודי מארה"ב בעל עסקים, בנו יחידו שנשאל מרן הגר"ח קניבסקי

לומד באר"י, והאב מחזיק משפחתו כל השנים. בעוד חצי שנה חושב 
הבן לבוא אצל אביו, לקחת העסק, כאשר חצי יום יעסוק בתורה וחצי 
יום בעסק, אך אביו מבקש על נפשו שיבוא כבר עכשיו, כבר אין לו כח 

הסביר לאבא שבזה שמחזיק בן : "לוכו' וכו'. והשיב מרן שליט"א
  מסתלק מן העולם כבר מזמן!היה  –הוא חי, לולא זאת מזה  –בתורה 

  
                                    

  .על ידי בני ישראל עגל הזהב נשרף, נטחן, נזרה במים, ונשתהלחידה הקודמת:  תשובה   איזה אבן יקרה נמצאת בשלושה מקומות בבגדי הכה"ג?                                
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  עיוישבות ביום השביי

ף חיים זוננפלד זצ"ל: באחד מלילות השבת נתקפה הסבתא בבחילות ובהקאות, והיה הכרח להבהיל רופא. באותו זמן שימש רבי יוס לששח אחד מנכדיו 
לביתו של הד"ר שווארץ.  הונגריה. קם הסבא ומיהר- הרופא הווינאי ד"ר שווארץ, כרופא כללי לאנשי ירושלים, וביחוד היה מקובל על יוצאי אוסטריה

  כשעששית דולקת בידו. של הרופא ד"ר שווארץ,נפתחה הדלת, ובשער הופיעה דמותו לקול נקישותיו 
      ח נפש.היטב חרה לו לסבא על קלות דעתו של הרופא, שקיבל את פניו תוך כדי חילול שבת. אלא שהבליג על צערו באותה שעה, כי היה בכך סרך של פיקו

כשחזר ד"ר שווארץ לביתו ליווהו הסבא, ובצעדם בנחת בסמטאותיה של  והלך עם הסבא, נתן לחולה תרופות הרגעה והמצב השתפר.קם ד"ר שווארץ 
ל הגוף". מפאתי מזרח התחיל כבר השחר להאיר, פנה הסבא לד"ר שווארץ ושאלו להפתעתו: "מהו הגודל היחסי של הראש לעומת כהעיר העתיקה, כש

מי של נעץ ד"ר שווארץ עינים תמהות בסבא, כתוהה מה ענין שמיטה אצל הר סיני, וכי כלפי מה מתכוון כב' הרב. "כרופא שבוודאי בקיא במבנה האנטו
ק החלק ד"ר שווארץ. "רענה  –הסבא את דבריו בנחת. "הראש תופס את החלק השביעי מהגוף" המשיך  –הגוף, יודע ד"ר שווארץ את התשובה" 

  הסבא על דברי הרופא, והמשיך את דבריו בדרך מליצית:חזר  –השביעי" 
ל כל עבודה ר אברי האדם בטרוניא נגד הראש. כל העבודות הקשות אנו עושים. הידים עובדות, הרגלים צועדות, וכל הגוף נושא בעוהנה נתאספו ובאו שא

קשה ומייגעת, והנה כשמגיעה שעת האוכל, הרי הראש פותח את פיו והוא הנהנה ראשונה מכל מאכל אשר יאכל. ולא זו בלבד אלא כשצריכים לומר 
  משהו, הרי שוב הראש פותח את פיו ונוטל לעצמו את רשות הדיבור.

אבל הרי זה בזכות ולא בחסד. כי מי הוא זה המכוון את כל פעולות הגוף ונותן  נענה הראש ואמר: "אמת, נכון הדבר שאני נוטל בכל דבר 'חלק בראש',
כן את ההוראות הנכונות, שכל האברים יעשו את פעולתם הראויה ובשעה הרצויה, לא הראש? אלמלא אני, כולכם הייתם מוטלים ככלי אין בו חפץ, ול

  תיו של האדם"...זכאי אני בחלק נכבד מכל הנאו
  תשובה נכונה ואמיתית. כנראה שלראש יש ראש"... התחייך המלומד." –ד"ר שווארץ נענה  –"נכון, נכון" 

כשראה הסבא שהצליח לפרק את המתיחות מעל פניו הנוקשות והמנומנמות של הרופא הקפדן, המשיך בדיבורו הקולח, שהתמזג יפה בשלוות הלילה. 
לק הקב"ה את ימיו של האדם. מתוך ימי האדם לקח הבורא את החלק השביעי של ימיו וקבעו ליום שבתון ומנוחה, שאז ו יחס חי"באופן מקביל ולפי אות

אב האדם את השראתו וברכתו לשאר ששת ימי משוחרר מעבודה פיסית וחומרית וכל כולו מוקדש להתרעננות רוחנית. ומיום מנוחה זה שו האדם
א המעשה, כמו שאמר המשורר: 'כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה', כשם שהראש נוסך את השפעתו ומכוון את דרכי האדם ומעלליו, כן השבת הי

אדם את ההזדמנות להחזיר לעצמו את שווי המדריכה ומסדירה את חייו היומיומיים של האדם בצורה נורמלית, שקטה ויעילה. ואלמלא השבת שנותנת ל
תו משקלו הרוחני והחברתי שהפסיד במשך ששת ימי ההשתקעות בחומרנות, הרי היה האדם נהפך לעבד נרצע ולכלי שרת בידי מאווייו החומריים, ודמו

  ו קצב אחרי המחרישה.לחלוטין, והיה אז הוא וחמורו צועדים לפי אות תשהאינטלקלטואלית והרוחנית היתה ברבות הימים ניטשט
השומרת על איזונו הרוחני של האדם ומברכת השבת יתברכו כל ששת ימי המעשה,  השבת, –"אבל מכיון שנתן הקב"ה לאדם את המתנה הגדולה הזאת 

  הרי משום כך עלינו לשמור בקפדנות על השבת, כשם שהיא שומרת עלינו".
רו עמוק לנשפו הסגורה של הרופא, והוא הפטיר בענווה ובהתנצלות: "צדקת, רבינו! מכאן רב, חד דבריו השקטים של הסבא שנאמרו ברוך ובהגיון

   (רבי יוסף חיים זוננפלד)     את דרכי, ולא העששית של הנפט"...ולהבא תאיר השבת 

  
  

מעשה במרן הסטיפלר זצ"ל, שהלך עם בנו הגאון ר' חיים שליט"א לברך ברכת החמה. בדרך ראו אילן ואמר מרן הסטיפלר                                     
לבנו נברך קודם על האילן כיון שברכת האילנות תדירה שמברכים אותה פעם בשנה וי"א כל פעם שרואים אילן מלבב, משא"כ ברכת החמה שהיא 

נראה לו שברכת החמה תדירה יותר מכיון שברכת החמה היא עושה מעשה בראשית ונוסח ברכה זו מברכים פעם בכ"ח שנים. אמר לו הגר"ח, ש
  פעמים רבות במשך השנה.
ברכים את הברכה ואם הנוסח מצוי מקרי תדיר, או שדנים על מה מ הברכה נוסחהאם הולכים אחרי  נקבעת תדירות הברכה; ויסוד מחלוקתם הוא במה

ואם על מה שמברכים את הברכה הוא לא תדיר לא מקרי תדיר. והסטייפלר נקט כצד הב' ולכן אמר שאמנם עושה מעשה בראשית הוא נוסח מצוי, אך 
  שדנים אחר נוסח הברכה.א' הכיון שמברכים אותו על דבר לא מצוי לא הוי תדיר. והגר"ח נקט כצד 

אמנם אם נדון על מה מברכים את  שזמן מקרי תדיר לגבי סוכה. ,רבה בר בר חנה אמר זמן ואח"כ סוכה )סוכה נ"ו( והביא הגר"ח ראיה לדבריו מהגמ'
  יום מצות סוכה.הברכה, הרי מברכים על סוכות, וא"כ זמן לא מקרי יותר תדיר, אבל אם נדון מצד נוסח הברכה, נוסח ברכה שהחיינו תדיר מק

כאורה אפשר לחלק; דגבי ברכת החמה הברכה היא עושה מעשה בראשית, במה מתבטא המעשה בראשית בדבר שמגיע רק אחת לכ"ח שנה. ול
שלמד הסטיפלר לכן  עוד רגלים, ולכן מקרי תדיר. וכך צ"ל אנו שמחים, הוא לא רק עכשיו כי יש ו שהביטוי של מה שהגענו לזמן ולכןמשא"כ בשהחיינ

  טען שאפי' שכאן זמן ואח"כ סוכה דזמן מקרי תדיר, משא"כ בברכת החמה.
נה חכ"א העיר עוד בזה, דהנה בשו"ע או"ח (סי' רי"א סעי' ב') מבואר דברכת העץ קודמת לברכת שהכל, כיון שהיא ברכה מבוררת, משא"כ שהכל שאי

רת, וכגון אם רואה ים וקשת כאחד, האם יקדים מבוררת על מה מברך. ות"ח אחד בא לדון. האם בברכות הראיה גם שייך דין של קדימה ברכה מבור
  לברך על הקשת שהיא ברכה מבוררת משא"כ ברכת "עושה מעשה בראשית" שאינה מבוררת.

נ"ל והעיר בספק הנ"ל של הגאון הסטייפלר ובנו הגר"ח לגבי קדימת ברכת החמה לברכת האילנות, ולכאורה מדוע הם לא דנו כלל מדין אחר, מהדין ה
האילנות מצד שהיא ברכה מבוררת יותר מברכת עושה מעשה בראשית, ואלי יש מכאן ראיה, שהם נקטו שבברכות ראיה לא שייך  רכתבת בקדימ –

און רבי קדימה זו. וכן השיב על כך הגאון הגדון ר"ח קניבסקי שליט"א במכתב: אין שייך מבוררת אלא בשני מיני אוכלין. ברם בספר קדושה וברכה להג
  (דף על דף)      כץ זצ"ל בעמ' תקכ"ה כתב שברכת עושה מעשה בראשית היא כשהכל לגבי שכוחו וגבורתו ע"כ.נפתלי 

                          

אבל עדיין כולם קוראים לי וגם אפילו לא שקל אחד. אין לי ארמון, ולא מיטה לישון,                     
  מי אני?מלך. 

         מוישי פורגס ני"ו שם הזוכה:    תמרור. :תשובה לחידה משבוע שעבר                                
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 סבור בהיותו. בעירו הרב על תואנה שבקש העליון הגליל מן ביהודי מעשה
 פחות מים מכיל, הרב הוראת פי על נבנה אשר במקומו שהמקוה בטעות

 כמה: שאלה כשבפיו, איש-החזון אל ונכנס ברק לבני נסע. פסול והוא, מכשעור
 על להשיבו במקום אך? סאה ארבעים בן כשר במקוה שיהיו צריך מים ליטרים
 דת היודע בעירך הרב מפי לחקור עליך זה דבר: איש החזון לו השיב, השאלה

 הופתע ביום בו. והלך השואל פני על אכזבה סימני נראו תשובתו לשמע... ודין
: נאמר שם אשר, איש החזון חתום בו בהול מברק קיבל כאשר, עיר באותה הרב

 לא''. ליטר 648-מ פחות לא הדחק בשעת. ליטר 750 לכתחילה מקוה שיעור''
 שעורי את אליו להבריק איש החזון מצא מה לשם, המברק פשר את הרב הבין

 אצל נכנס, כשעה לאחר... כלל זה בדבר ידו על נשאל לא הוא בעוד, המקוה
 שעור: במפתיע וישאל, איש החזון לפני שעות כמה לפני שעמד יהודי אותו הרב
 השואל האיש! ליטר 750 שעורה איש החזון לדעת: הרב השיבו? בכמה מקוה
, זו מכמות יותר עוד מכיל בעירם שהמקוה ומצא בדק קצר בירור לאחר. נבוך
 עכשיו. דאתרא למרא להתנכל כאמתלה זה'' מכשול''ב להאחז ניסה לשוא ואך

. שקיבל הבהול המברק משמעות על ועמד. זה שואל כוונת רב לאותו נתחורה
 הנרקמת במזימה והפקחית החדה בעינו שהבחין לאחר, איש החזון היה חושש
 מצא - בימינו הנהוגות הליטר מידת פי על בשעורים בקי אינו ואולי, להרב
 ) הדור פאר(. והצליח - זו בדרך ומעמדו כבודו את להציל איפוא

 
 שבעירתנו זכורני. ועמל יגיעה ע״י הנקנית מעלה הוא שבאדם כרוןיהז כח גם

 דרך עבר רוסיא שקיסר איך, בילדותו שראה מה בזקנותו שסיפר אחד זקן היה
, עין המרהיבה התמונה את הזה הזקן תיאר והנה. שנה שבעים לפני העיירה

 כובעעם צבא מדי לבוש היה והנהג לבנים סוסים לשני רתומה היתה שהעגלה
 על שישב איך האדומות לחייו עם הנהג מראה תיאר אף, לראשו חבוש מרובע
 כח לזקן לו עמד וכה. כאלה מובהקים סימנים ועוד בידו המושכות עם דוכנו
 פגשת אם אותך שואל שהוא שמי יש ולהיפך. שנה שבעים של רב זמן זכרונו

 לו לבך שמת לא אבל, פעמים הרבה אותו ראית באמת ואשר ברחוב בנו את
 החגיגה של הפרטים כל בזקנותו שזכר הזה שהזקן הרי. אותו זוכר אינך ולכן

 והשתוקק אז בו היתה שילדות מפגי רק הוא העירה דרך הקיסר עבר עת, ההיא
 שכחו שלא עד בילדותו בלבו נחרת והדבר הקיסר את לראות מעשה בשעת
 בהשתוקקות לבו על תורהדברי  שנתן הורקנוס בן אליעזר ברבי הוא כן.בזקנותו אפילו

 חביבות על אות וזה, סוד בור ממש, שכח לא תורה מדברי אחד דבר שאפילו עד רבה
 הטובות המתנות מן וזוהי, לבו על חרותא שנעשית עד עליו התורה נתאהבה כ"שכ, התורה
 ]עה״ת חיים ־חפץ למלך מעשי[    . ביגיעה אלא נקנות ושאינן בהן להדבק האדם שעל

 
 בענין השכל מדרך טועין אדם בני קצת ששמעתי מה אזכור זכור דברי ״ומדי
 ומתענג ושמח חידושים ומחדש.הלומד כי ואמרו  הקדושה תורתינו לימוד

 שאין, בפשיטות לומד היה אם כמו, לשמה כך כל התורה לימוד זה אין בלימודו
 הרי, בלימודו ומתענג הלומד אבל. מצוה לשם רק והוא תענוג שום מהלימוד לו

 הוא זה כי, ואדרבא. מפורסמת טעות זו-ובאמת. עצמו הנאת גם בלימודו מתערב
 תורה דברי ואז בלימודו ומתענג ושמח שש להיות התורה לימוד מצות  עיקר

 הק׳ ובזוהר. לתורה דבוק נעשה הוא תורה מדברי שנהנה ומאחר. בדמו נבלעין
 הטוב יצר. שמחה מתוך אלא מתגדלין אינן הרע יצר ובין הטוב יצר דבין, איתא
 בודאי, מזה מתגדל הטוב יצרש וכיון. וכו׳ יצה״ר. תורה של שמחה מתוך מתגדל

 ")בהקדמה טל אגלי("                                         המצוה״ עיקר הוא זה

 
 מרקחת לבית שולח היה הסטייפלער שמרן, בקיבה מסויימת מחלה על שמעתי
 וזה) לרקחו איך הסטיפלער לו ציווה שכבר( המירקחת את לבקש ברק בבני מסויימת
 שלמרשמו לו וקרא, המרשם את ידע כבר מרקחת בית בעל אותו, הועיל

 מרן ששלחם לאותם רק, הועיל ולא לחולים לתת בעצמו וניסה, קנייבסקי
 עושהו אלא, מרפא הצדיק ברכת אלא, מרפא המרקחת לא כי, זצ״ל הסטייפלער

 צדקה הגבאי על שמעתי כן כמו, הרפואה תועיל לא ברכתו ולולי, טבעי בדרך
 שיש מויזניץ חיים אמרי בעל לפני שבא, ל"זצ לייב דוד רבי ברק בבני הידוע

 לו אמר לא הרבי, ויתרפא משחה שם שיתן הצדיק בירכו, מוגלה עם פצע לו
 )ומנוחה בית...   (ונתרפא, נעליים משחת והניח, משחה איזה

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְקֵהל ה ַוּיַ ל ֶאת ֹמׁשֶ ָרֵאל ֵניבְּ  ֲעַדת ּכָ ת...  ִיׂשְ ׁשֶ ה ָיִמים ׁשֵ ָעׂשֶ  ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ּתֵ

ִביִעי ְ  כאן שבת מצות על רבינו משה ציוה מדוע לדייק יש...: ָלֶכם ִיְהֶיה ַהׁשּ
 שבת במסכת הגמרא דברי פי על לפרש אפשר. העגל מעשה אחרימיד

 אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו כהלכתה שבת המשמר כל): "ב,קיח(
 העגל מעשה אחר ישראל עם את הקהיל רבינו משה, כן  אם". לו מוחלין
 עכשיו לכן, זרה עבודה  שעבדת, גדולה חטאה  חטאתם אתם  להם ואמר

 ) יעקב שארית.     (לכם ימחל' וה כהלכתה שבתתשמרו
 

ר ְמַאת ַוְיִהי ּכַ ֶסף ּכִ ֹרֶכת ַאְדֵני ְוֵאת ַהּקֶֹדשׁ  ַאְדֵני ֵאת ָלֶצֶקת ַהּכֶ  ֲאָדִנים ְמַאת ַהּפָ
רִלְמַאת ּכָ ר ַהּכִ ּכָ  צריך ברכות ומאה  למשכן  הוצרכו  אדנים  מאת:. ָלָאֶדן ּכִ
 הם  כן המשכן של  היסודות  היו שהאדנים וכמו, יום בכל לברך האדם

  אדן, ויהודי יהודי כל קדושת של, ישראל קדושת   של   היסודות  הברכות
, כולה הבריאה של האדון הוא שהקב״ה מעידים  הברכה וע״י אדנות מלשון
 . יהודי שלכל למשכן האדנים מאת את ממלאים הם הרי הברכות  מאת

 )ם"הריחידושי(

 
ל ַוּיְֵצאוּ  ֵני ֲעַדת ּכָ ָרֵאל ּבְ ְפֵני ִיׂשְ ה ִמּלִ ל ַוּיָֹבאוּ : ֹמׁשֶ ר ִאישׁ  ּכָ אוֹ  ֲאׁשֶ  ְוֹכל ִלּבוֹ  ְנׂשָ
ר רּוַמת ֶאת ֵהִביאוּ  ֹאתוֹ  רּוחוֹ  ָנְדָבה ֲאׁשֶ  ֲעֹבָדתוֹ  ּוְלָכל מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְמֶלאֶכת' ה ּתְ

 רבינו משה, המקום על נדבתם נתנו ולא משה מלפני יצאו למה:ַהּקֶֹדשׁ  ּוְלִבְגֵדי
 להיות צריכות היו התרומות כי' לה תרומה מאתכם קחו, לישראלאמר

 תרומתם יקבעו ואם. ה׳ לשם, לשמה נתינה, נכונה ובלב, טהורה במחשבה
 ולא אחרים לפני כבוד או בושה של השפעה להיות יכולה, הצבור כל במעמד
 בני עדת כל ״ויצאו: כתוב לכן, לבדו לה׳ בלתי תהיה הנתינה האם ברור

 מתייחד שהוא בעת בביתו נפשו חשבון יעשה אחד וכל, משה״ מלפני ישראל
 איש כל ״ויבואו: כך אחר ורק, החוץ מן חיצוני לחץ ללא, ומצפונו לבו עם

, היתה הזאת הנתינה, לה׳״ זהב תנופת הניף אשר איש וכל... לבו נשאו אשר
 )משה וידבר'. (ה לשם נתינה

 
                               

י ן ַעל' דֲעַנןּכִ ּכָ ׁשְ ְהֶיה ְוֵאשׁ  יֹוָמם ַהּמִ ית ָכל ְלֵעיֵני ּבוֹ  ַלְיָלה ּתִ ָרֵאל ּבֵ ָכל ִיׂשְ  ּבְ
 המסעות שבכל הוא רמז:וגו׳ לילה תהיה ואש יומם המשכן על: ַמְסֵעיֶהם

 יטשם לא יתברך ה׳ כי תמיד יזכרו גלותם בנדודי ישראל שעברו והטלטולים
 ומנחה לפניהם הולך ה׳ שליח הענן כשעמוד ״יומם״ בעת רק לא, יעזבם ולא

 ענויים של וחשוכים קשים בזמנים ״לילה״ בעת גם אלא, הגלות במדבר אותם
, לרעה עלינו הקמים כל את תאכל אשר כ״אש״ הענן עמוד יהיה - ורדיפות
 )אזל אבני(             .            ועד לעולם יטשנו לא הוא ברוך והקדוש

 
ה ן ְפקּוֵדי ֵאּלֶ ּכָ ׁשְ ן ַהּמִ ּכַ ר ָהֵעֻדת ִמׁשְ ד ֲאׁשֶ ּקַ י ַעל ּפֻ ה ּפִ  שבני במדרש מובא  ֹמׁשֶ

 לערוך משה הוצרך לכן, המשכן נדבות בעניין רבינו במשה חשדו ישראל
 והזהב הכסף שכל מדוקדק חשבון להם ולהראות" המשכן פקודי"את לפניהם

 ישראל בני של דעתם על עלה איך ותמוה. המשכן למלאכת בשלימות הגיע
 שבזמן ראו לא האם, ולזהב לכסף בז רבינו שמשה ידעו לא וכי, כזה חשד

 כלל רבינו משה נתעסק לא, מצרים בביזת עסוקים היו כשכולם, מצריםיציאת
 לומר ויש. הצדיק יוסף של ארונו העלאת במצוות עסק אלא ובזהב בכסף

 כולו מוקם שהמשכן והבינו ידעו ישראל בני, כאן יש לגמרי אחרת שכוונה
 תוכל לא זכה ובכוונה שלם בלב ניתנה שלא תרומה אולם, מתרומותיהם

 אם יודע מי, לעצמם שהרהרו רבים היו כך משום.הקדוש בבנין להיכלל
 רבינו משה אל כולם באו לכן, המשכן בבנין ונכללה נכנסה שנתתי התרומה
 עד דעתם נחה ולא, שימוש כל ללא נותרו התרומות מן איזה ולברר לבדוק
 התרומות כל כי להם והוכיח המדויק החשבון את לפניהם רבינו משהשערך
  .שימוש מאום ללא נותר ולא המשכן לבניית נכללו

                                                     )שלמה תפארת"ה בעל ע"זי מראדומסק הרה"ק(
 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 ויקהל פקודי
 החודש

 177מספר  -גליון   
 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת      



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

' מפוניבז   הרב מרן אל פעם נכנסתי: ל"זצ גלינסקי יעקב' ר צ"הגה סיפר
, עבות ליער שנכנס חלם אדם. שאלה אשאלך הבה: "לי אמר והוא ל"זצ

. יטרפוהו רגע עוד. העברים מכל וזאבים דובים, ונמרים אריות עליו והתנפלו
", לך אגלה?"לומר אפשר מה, אומר בלא בו היבטתי?!"לו לעזור אפשר איך

 רבים כה אנשים, אתה מבין... ייעלם והחלום, אותו להעיר: "בעצמו השיב
 והכל– לחצים ספור באין ונתונים אימים בחלום הם גולשים כי אומללים

 יציאתכם זו ותהא– מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישנים עורו!"...חלום
 )והגדת(! הפרטית וגאולתכם שלכם מצרים משיעבוד

 
 
 

 שבחו   מקצת אומרים) ב יח ערובין( לברכה זכרונם רבותינו שאמרו הטעם
 כדי דהינו נראה", יועץ הפלא"בעל כתב. בפניו שלא וכלו, בפניו אדם של

 בעשית שיזדרז כדי, אומרים מקצת אבל. לבבו ירום ולא דעתו תזוח שלא
, ואחוה אהבה להרבות כדי וגם, מעשיו בשערים שיהללוהו בראותו הטוב
 אדוק שאינו אדם רואה שאם, משפט ומאזני פלס שצריך באופן, ורעות שלום

 להגיד ראוי, המצוה עבודת עליו שתכבד לחוש ויש, השם באהבת כך כל
 שאתה חלקך טוב מה אשריך: לו ולומר, עושה שהוא מצוה של ושכרה שבחו
 שיחזיק כדי, הלב את המלהיבים דברים וכהנה, במעשיך הבא עולם קונה

 ומתוך, טוב לשכר  לזכות כדי או, שישבחוהו כדי או, מצות לעשות במעזו
 .לשמה בא לשמה שלא

 
 
 

 כך כל מצליח שאינו שרואה תורה בעלי אצל מאד מצוי התורה לימוד בענין
 הדבר נכון אין ובאמת. זה ידי על לגמרי מתרשל פה בעל בקי להיות בלימודו

 ועבור מים שלו הכלי שימלא לאיש שציוה אחד לשר משל ל''חז שאמרו וכמו
 למלאות האיש וינסה נקב היה הכלי בשולי והנה. זהב דינר לו יתן דלי כל

 וישאלנו אחד חכם ויפגעהו. למלאות ופסק הארץ על הנקב דרך המים ונשפך
. הארץ על נשפך והלא בפעולתי תועלת מה האיש והשיב למלאות פסקת למה

 מכיר היה הוא שגם נוטל אתה זהובים שכר הלא לך איכפת מה החכם והשיב
. פעמים אלף בק״ו הזה הדבר כן. לך להנות רוצה שהוא אלא שלו הכלי

 לכל וציוה, לא או זכרן הוא אם וטבעו ואיש איש כל נפש את מכיר הקב״ה
 עוד יחזור לו איכפת מה שוכח שאדם ואף עליה ויחזרו תורה שילמדו ישראל
 עשה מצות הוא שיחזור ותיבה תיבה כל, נוטל הוא זהובים שכר לא הפעם
 צריך ואינו, לו תתן מה צדקת אם הכתוב שאמר מה ידוע והלא. עצמה בפני

 לו יהיה שלא להאדם להנות ורוצה ומטיב טוב שהוא אלא האדם לפעולות
 )  חיים החפץ לבעל הבית תורת().חסד לחם(דכסופא נהמא

 

 עולה לא שנים ג"י לו מלאו שלא שנער שנוהגים מה לפי[ יתכן איך שאלה:
 להתפלל לו אין מ״מ שבת בליל שנים הי״ג לנער מלאו אם]העמוד לפני

 ? שבת של ערבית

, שבת תוספת משום יום מבעוד שבת של להתפלל שנוהגים במקום תשובה:
 ליל עד שנים י״ג לו נשלמו לא עדיין שהרי. שבת של ערבית להתפלל לו אין

 )החידות ספר. (הנער שנות לענין מועיל אין שבת שתוספת, שבת

 הרבמרןיעק'רצ"הגה
ליעשנכנסם:ליאמרוהוא
רגעעוד.העבריםמכלוזאביםדובים,ונמריםאריותעליופלו

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
  ) יתרו רש״י.( קשות התחלות כל                                                             

                             ) צדיק צמח.( לאבד מה עוד לו אין, נאמנותו המאבד                                 

 ) קהלת, שמעוני ילקוט .(שמן לו תן הנר הביכ שלא עד, כוחךב שאתה עד הבתשו עשה  
                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

רּוָמה ַהּזֹאת  80 -מעשה שהתרחש לפני כ :ּכֹל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו ֶאל ַהּתְ
שנה. באמריקה התגוררה משפחת שטראוס הידועה כמשפחה עשירה אילי 
ההון המפורסמים, והיו תורמים רבות למפעלים וישובים שהוקמו בארץ 
ישראל ובזה הביעו את זיקתם לארץ הקודש. מר נתן שטראוס הנדבן תרם 

צם היום הזה. כסף רב לבניית העיר נתניה ואכן היא נקראת על שמו עד ע
תרומותיהם של שני האחים יועדו בעיקר למפעלים של אישים שלא היו שומרי 
תורה ומצוות. להקמת מתנסים אצטדיונים בריכות שחיה ועוד. בשלב מסוים 
החליטו ראשי הישוב הישן בירושלים לנסות את מזלם ופנו אל האחים 

. ראשי שטראוס שיתרמו לאחזקת מפעלי חסד בירושלים של הימים ההם
הישוב החרדי הישן תיארו בפניהם את המצב הכלכלי הקשה של תושבי העיר 
בכלל ועניי ירושלים בפרט, ובשלב ראשוני ביקשו מהאחים הנדיבים לתרום 
לבנייתו ולהחזקתו של בית התבשיל שבו יאכלו עניי ירושלים וישביעו את 

רעב צפד  רעבונם. התיאור הקודר שישנם עניים שהגיעו עד פת לחם ומרוב
עורם על בשרם נגע ללבו הרחום של מר נתן, בעוד שאחיו סלד מהעניין ואף 
הביע את סירובו להשתתף במצוה חשובה זו ולא היה מוכן להקצות מכספו 
למטרה נעלה זו. כיון שכך שיגר מר נתן שטראוס את התרומה רק מכיסו 

ית בסיום הפרטי וביקש להתעדכן בהתקדמות העניינים ולהזמינו לחנוכת הב
המלאכה כדי שיוכל להשתתף ולעמוד מקרוב במעשי ידיו להתפאר. לאחר 
מספר חדשים בס''ד הסתיימה הבניה והכל עמד על מקומו בשלום, בישרו 
למר נתן על גמר הבניה של בית התבשיל שנבנה מתרומתו ונדיבות לבו 
והודיעו לו על מועד חנוכת הבית ברוב פאר והדר במעמד רבנים ואישים 
חשובים, וסביב השולחנות יסבו עניי ירושלים קרתא דשופריא. לנסיעה זו 
הצטרף גם אחיו של מר נתן לפי בקשתו. בהגיעם ארצה נסעו שני האחים 
לירושלים, וכשהגיעו לבית התבשיל וראו את מאות העניים שיושבים סביב 
שולחנות ערוכים וסועדים את לבם בשמחה, הגיבו בצורה מנוגדת. מר נתן 

טראוס שתרם מהונו את האירוע הזה התרגש עד מאוד מהמעמד המרשים ש
שמכספו נתן לדל והביע סיפוק ושביעות רצון גדולה מכך שכספו שימש 
למטרה נעלה זו. ואילו האח השני שלא היה מוכן לתרום כשראה את עוניים 
של אנשי ירושלים, לא די שלא השתתף בצערם וסבלם אלא אדרבה הביע 

מול המחזה שנגלה לנגד עיניו ולא הצליח להסתיר את סלידתו שאט נפש אל 
מעניי ירושלים. בסיום האירוע ליוו המארחים את האחים בצאתם מבית 
התבשיל, מעד מר נתן במדרגות נפל ארצה נחבט ושבר את קרסולו. מארחיו 
הבהילוהו לבית החולים לקבל טיפול, ושם התברר שיש שבר בקרסול בצורה 

וכל לדרוך על כף רגלו מספר ימים עד שיאחה השבר ולכן קשה והוא לא י
הוא יצטרך להתאשפז בבית החולים במשך כמה ימים. כשהגיע אחיו לבקרו 
בבית החולים וראה אותו נתון בגבס ושוכב על המיטה ומתפתל מכאבים, 
שחק למשבתו ואמר בנימה של לעג: נו, אז זו התמורה שקיבלת על התרומה 

למי? מר נתן שטראוס שמע את דברי השחץ והלעג מפי לבית התבשיל הירוש
אחיו ששמח לאידו אך לא הגיב. מכיון שהמתינו להם עסקים כלכליים 
באמריקה החליט האח השני לחזור לחו''ל ולא להמתין עד שאחיו יחלים 
ממכתו. הוא עלה על האניה הראשונה שהזדמנה בדרכו, האוניה הפליגה 

לומטרים שהרחיקה מחופי הארץ חישבה ועזבה את הנמל וכעבור כמה קי
האוניה להישבר. אנשי הצוות ניסו להתגבר אך לא עלתה בידם והאוניה 
טבעה במצולות ים. האח שסירב לתרום ואף לעג לאחיו שכביכול משליך 
כספו לטמיון קיפח את חייו באסון הנורא, ורק אז התברר שהשי''ת מסובב 

לגל את העניינים בצורה כזו שמר כל הסיבות רצה להציל את נפש התורם, ג
  )ו(שנתן ימעד וישבור רגלו ויתעכב בארץ הקודש ובזה תנצל נפשו מרדת שחת.

 
 

.מה

שרואהתורהבעליאצלמאדמצוי
.זהידיעללגמרימתרשלפהבעל
שימלאלאיששציוהאחדלשרשל

ללהנותורוצהומטיבטובשהוא
)  חייםהחפץלבעלהביתתורת().חסד

למלאושלאשנערשנוהגיםמהפי
משבתבלילשניםהי״גלנעראו

מתרדמתכםהקיצוונרדמיםמשנתכם
)והגדת(!הפרטיתוגאולתכםם

או)ביחערובין(לברכהזכרונםו
יועהפלא"בעלכתב. בפניושלא
אומריםמקצתאבללבבוירום

אלפעםנכנסתי: ל"זצגלינסקיקב
חלםאדם. שאלהאשאלךהבה: "
העברימכלוזאביםדוביםונמריםת
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ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ














