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 וספוריםליקוטים 
 הצות - נפלאים

 

 

 (כ, כז) "ישראל בני את תצוה ואתה"
 הוא שבמקדש במנורה מעלה הגדול הכהן שהיה התמיד נר

 ".אור ותורה המצו נר כי( "ו משלי) שכתוב כמו, לתורה סמל
 ,לאור נמשלה שהתורה ל"חז דרשו( .כא) סוטה במסכת בגמרא

 .העולם על מגינה התורה אף העולם על המגן האור מה לך לומר
 בער ברוך רבי הגאון של אחייניתו, אחת באשה שהיה מעשה

 יחזקאל רבי הגאון אל שבאה, קמניץ ישיבת ראש ליבוביץ
 מפולין הגבול את לעבור עומדת שהיא לו וסיפרה סקיאברמ

 מבקשת היא כן על ,נפשות בסכנת כרוך הדברהיות ש .לרוסיה
 . םבשלו תעבור שהדרך אותה שיברך מהרב

 אם בקשה והוסיף ,בשלום למקומה שתגיע הרב לה חליא
 שעמד הגדול ספרו מתוך יד כתב דפי עימה לקחת היא מוכנה
 רבי לגאון אותם ולמסור", יחזקאל חזון" ספר, לאור לצאת

 שההא הסכימה. ילנאובו המתגורר ינסקי'גרודז עוזר חיים
 היד לכתב דאגה מתוך. החשוב היד כתב את להעביר בשמחה

 כרכה אותו בגד במעין הכתבים את שההא הטמינה, יינזק שלא
 .לגופה סביב

 בדרך בהיותם. קטנה בשיירה לדרכה יצאה רב לא זמן כעבור
 ביריות עליהם שפתחו רוסים חיילים ידי על השיירה נתגלתה

 שההא ואף עבר לכל נפוצו המעטים הנוסעים... מרוביהם
 בין, ישן תבואה במתבן מחסה ומצאה נפשה על נמלטה
 כלבים והביאו מיהרו המנוסה את שראו החיילים. הקש חבילות

 בדרכם. הבורחים את לתפוס בידם יסייעו שהללו כדי נפש עזי
 למרבה אולם, שההא התחבאה בו המתבן את החיילים הקיפו

 והחיילים המקום את ועזבו דבר הריחו לא הכלבים ההפתעה
 .למעצר ונלקחו כולם נתפסו השיירה בני שאר!... בעקבותיהם

 של ביתו אל מיהרה שם, ילנאולו האישה הגיעה דרך לא בדרך
 ואף הכתבים את לו למסור כדי ינסקי'גרודז עוזר חיים רבי

 שקרה הגדול הנס ואת בדרך אותה המוצאות כל את לו סיפרה
 חיים רבי מיד ואמר נענה "?!הפלא מה". התבואה במתבן לה

 בכך הפכת, החשוב הספר דפי את מסביבך כרכת כאשר" ,עוזר
 !הומציל מגינה התורה "!תורה מספר חלק להיות

 

 שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה"
 (כ, כז" )זך זית

 ישראל ששמעו בשעה( טו, א השירים שיר) במדרש איתא
 והיו בלבם תורה תלמוד נתקע( ב, כ שמות" )אלוקיך' ד כיאנ"

 נעקר" לך יהיה לא" ששמעו ובשעה, משכחין היו ולא למדים
, בינותינו שליח אתה תהיה למשה ואמרו באו, מלבם הרע יצר

 חזרו( טו שם" )נמות למה ועתה ונשמעה עמנו אתה דבר"
 הוריות) ואיתא, למקומו הרע יצר וחזר, ושוכחים לומדים להיות

 בשביל למשה ה"הקב אמר לכן, לשכחה יפה זית שמן( יב
 שיחזור ה"הקב י"ע ולא ידך על יהיה שהדיבור" תצוה ואתה"

" זך זית שמן אליך ויקחו" לפיכך ושוכחים לומדים ויהיו ר"היצה
 .השכחה לבטל בכדי

 (יעקב שארית)

 

 (כ, כז" )תמיד נר להעלות"
 הוא שבמקדש במנורה מעלה הגדול הכהן שהיה התמיד נר

 זה תמיד נר". אור ותורה מצוה נר כי: "שנאמר כמו, לתורה סמל
 תמיד ומאירה לעולם נכבית אינה התורה גם כך, לעולם כבה לא

, ולילה יומם בתורה להגות ואחד אחד כל על. וליושביו לעולם
 הגאון. תמיד וידלק שימשיך, הזה האור על שומרים אנו וכך
 יושב היה הימים כל. המופלאה בהתמדתו ידוע היה ילנאומו

 חמישים לאחר אחת פעם. כוחו בכל בתורה מלוע סגור בחדר
 לראותה הגאון יצא. לבקרו אחותו הגיעה, נפגשו שלא שנה
 המשיך אך. בהלכה המבואר כפי", המתים מחיה... ברוך: "וברך

 אך, רב זמן התראינו לא אמנם, היקרה אחותי: "ואמר כ"אח
 הרגעים כל על וחשבון דין לתת אדרש הבא לעולם כשאבוא

 את לבזבז אוכל לא, ולכן, התורה ללימוד אותם ניצלתי שלא
 "... לתלמודי לחדרי לשוב ועלי, להבט בשיחה זמני

 נפשות סכנת בעת גם בתורה התמדה על המורה נוסף מעשה
, הרוסי הצבא הכריז הראשונה העולם מלחמת בזמן: ממש של

 ישנם היכן ידע לא שהאויב כדי, האור את להדליק שאסור
 שכבו, טבריג העיירה ליד הגבול בקו אחת פעם. שוביי מקומות

 הם. מהחלון הבוקע קטן באור והבחינו במארב רוסיים כיתת
 ומראה לגרמנים שמאותת במרגל מדובר כי הם בטוחים היו

 והסתערו והלכו פקודה נתן המפקד. לעיירה הדרך את להם
רבי אהרן,  את כשראו לגלות נדהמו מה. הבית דלת את ופרצו

, עמוד. "בלימודו ושקוע ספריו על רכון כשהוא ,טבריג של רבה
 רהיהגז נגזרה אם. "המפקד" זעק !להורג החוצה צא, הינך מרגל

 אני עסוק, אליך לי בקשה אך .באהבה אקבלה, להורג להוציאני
 ולהבינם לסיים לי תן, אנא... ם"הרמב של הקשים בדבריו כעת

 הרב חזר. הרב לו ענה -"... כרצונך בי עשה כ"ואח תום עד
 נשמעו ואז, סביבו העומדים לחיילים לב לשים בלי לספריו

 על חזקה במתקפה פתח הגרמני הצבא, אדירים נפץ קולות
 הרב את ועזבו להילחם יצאו והחיילים והמפקד, הרוסי הצבא
 ...לנפשו

 

 שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה"
 (כ, כז" )תמיד נר תולהעל למאור כתית זך זית
 על, נפלא רעיון מביא מספינקא מאיר יוסף רבי ק"הרה

 עצמו מונע האדם לפעמים, והנה': תמיד נר להעלות' משמעות
 יעסוק שבאם, בדעתו שמדמה, ממנו הקטנים עם מללמוד

 כמאמר, הוא כן לא ובאמת, ויותר יותר יתחכם לבדו בתורה
 התורה רומזת ולזה. מכולם יותר ומתלמידי.( ז תענית) ל"רז

 מלשון תצוה', ישראל בני את תצוה ואתה: 'באמרה הקדושה
, ממך הקטנים ישראל בני עם עצמך תחבר: לומר רוצה - צוותא

: אדרבה כי, כך כל בתורה תתחכם לא זה ידי שעל תאמר ולא
 חדש שכל לך יפתח ידם שעל, דהיינו', זך זית שמן אליך ויקחו'

", התורה כך לעולם מאיר שמן מה" זך זית בשמן הנרמז בתורה
', תמיד נר להעלות' וזהו ועבודה בתורה למעלה-למעלה ותעלה

 שכתוב כמו, נר הנקראת נשמתך את להעלות תוכל, ל"רצ



 

 ~2 ~ 

 וספוריםליקוטים 
 הצות - נפלאים

 

 

 גהממדר למעלה עולה תמיד -' אדם נשמת' ה נר(: 'כז, כ משלי)
 .גהלמדר

 (יוסף אמרי)

 

  (כ, כז) "תמיד נר להעלות"
, מעלה מעלה ולהעפיל להתעלות לשאוף האדם צריך לעולם
 ושבע מרוצה להיות ולא, מותשל וביתר, ותומצ ועוד עוד לקיים

 שראה, אחד באדם מעשה. בדרגתו ולהסתפק דומממע רצון
 המלך טיפס, ומטפס בהן עולה והמלך, מדרגות גרם בחלומו

 האיש השכים. ןילחצי הגיע לא ועדיין, מדרגות מאות חמש
, מאוד המלך שמח. חלומו את לו לספר למלך והלך בבוקר
 על לשכנתה אשתו סיפרה. זהובים אלף לו להעניק והורה

, לבעלה ואמרה השכנה הלכה, בעלה של בחלקו שנפל האוצר
 ממנו וקיבל המדרגות של יןילחצ מגיע המלך את ראה שכננו

 בחלומך אותו שראית, לו וספר המלך אל אתה לך. זהובים אלף
 לארמון האיש עלה. םיאלפי תקבל איוד, המדרגות בראש עומד
 המלך אמר. אשתו כעצת הדברים את למלך וסיפר המלך

 שאל. הארמון מדרגות מכל והשליכוהו אותו קחו, לעבדיו
 אלף וקיבל, ממני מחצית סיפר שכני, הצדק היכן, האיש

 היה ובפיך, טוב חלום בישרני שכנך, המלך לו אמר. זהובים
 לפני ויש, המדרגות לחצי הגעתי שלא, סיפר שכנך. רע חלום

 אתה. בדבריו ושמחתי, רבות מדרגות עוד ולעלות להעפיל
. ממנה לרדת אלא לי נותר ולא, לפסגה הגעתי שכבר, סיפרת

 דרך תמימי אשרי"( א, קיט תהילים) שנאמר מה גם וזהו
 לפיכך. העת כל ומתקדמים ההולכים. "'ד בתורת ההולכים

, ומתעלים לומדים שהם', חכמים תלמידי' החכמים נקראו
 (חי יוסף עוד). כמושלמים לעולם עצמם חושבים ואינם

 

 (כ, כז" )ישראל בני את התצו ואתה"
 לא משה של ששמו בחומש פרשה אין, משה שנולד משעה
 דווקא זאת, ומעניין". התצו" בפרשתנו למעט, בה מוזכר

, משה של הולדתו יום, באדר' ז-ב בתורה קוראים אותה בפרשה
 כן על שדווקא, סורוצקין זלמן רבי מסביר?! פטירתו ויום

 אופייה את להדגיש כדי, זה בעיתוי להיקרא זו פרשה נקבעה
, האלוקים איש, המנהיג את העמידה שלא, ישראל אמונת של

 מאמונות להבדיל, זאת. שלה השם ועבודת עשייתה במרכז
 ההולדת לימי מסביב מתמקדים ומנהגיהן חגיהן שכל, זרות

 . דתם מחולל של והמיתה
 "(לעם תורה" מתוך)

 

 (כ, כז" )למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו"
 שיהא צריך התורה עסק:(, פה מנחות) לתורה רומז זך זית שמן

 עשו:( סג ברכות) ז״ל כמאמרם כיתות כיתות ללמוד, כתית
 אלא נקנית התורה שאין לפי בתורה ועסקו כתות כתות

 להיות יכול לבדו הלומד כי, שבתורה למאור יזכו ואז, בחבורה
 .רח״ל, לחברותא אליו יצטרף שהיצה״ר

 (ע"זי ניץ'מויז משה הישועות בעל ק"כ)

 (כ, כז" )זך זית שמן אליך ויקחו"
 האומות בין להתבולל יוכל שלא, מיוחד כח ניתן ישראל לעם

 מצד יכול שאינו זית שמן כדוגמת, בכך רוצה היה אילו אף
 התורה אמרה לפיכך. אחרים במשקאות להתערבב עצמיותו

 שבני לפי" תחתן לא" ולא( התפעל בנין" )בם תתחתן לא"
 יהיה שלא, בם להתחתן יוכלו שלא, כזה בכוח ניחונו ישראל
 . תופס החיתון

 (אמת שפת)
 

 (כ, כז" )זך זית שמן אליך ויקחו"
 לאחר רק שמנו את מוציא זה זית מה, לזית נמשלו ישראל

 מעלותיהם את מגלים ישראל גם כך, אותו וסוחטים שכותשים
 מה, לשמן ישראל נמשלו כן. יסורים עליהם שמביאים לאחר
 תמיד ועולה צף אם כי אחר משקה בשום מתערבב אינו השמן

 אחרות מאומות למעלה תמיד עומדים ישראל גם כך, למעלה
 שהם פי על שאף, שבדבר והפלא. בהם מתערבבים ואינם

 זאת בכל הם עומדים, ביותר הקשים ביסורים ומעונים נרדפים
 . בהם מתבוללים ואינם ממעניהם למעלה

 (המור צרור)
 

 (כ, כז" )למאור כתית"
 לכתת ומבקשים מוסר לאדם לו מטיפים כאשר" כתית"

 ולהורותו פניו את להאיר" למאור" ןולהתכו יש, לבו את ולשבור
 . ולהשפילו להנחיתו לא אבל" למנחות ולא. "הישרה הדרך את

 (מאלכסנדר ל"ז יחיאל' ר ק"הרה)
 

 (כ, כז" )תמיד נר להעלות"
 ותורה והמצ נר)" התורה נר את עצמו אצל להדליק אדם צריך
 אפילו ויאיר תמיד-נר זה שיהיה, לתמיד רושם שיישאר"(, אור

 .רוחנית ירידה של החשכה בלילות
 

'" וכו אותו יערוך, לפרוכת מחוץ מועד הלובא"
 (כא, כז)

, מועד הלובא רק לא אך. תמיד נר לדלוק צריך יהודי כל בלב
, ברחוב", לפרוכת מחוץ" אף אלא, בישיבה, הכנסת בבית

 .החולין עסקי ובכל בעבודה, במסחר
 

 (א, כח" )אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה"
 עצמו לראות למנהיג יןא .לקרבו אלא, מצווה אתה להעלותו לא

 .אליו קרוב אלא העם מן למעלה
 מסלנט ישראל' ר של תלמידיו ביקשו, שמחה של ריקוד בזמן

 אסור, "להם אמר", בני לא" .סירב והוא, כתפיהם על להרכיבו
 ". ממדרגתו למעלה אדם להעלות
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 ( ב ,כח" )ולתפארת לכבוד... קודש בגדי"
, הילדים בגדי ארון מול יום של בבוקרו מסורה מאא עומדת
 ידיה תרכפו והיא, עולה והלחץ רחם ללא מתקתק השעון

 נכון!"... בכביסה להכ? לו אלביש אני מה, אוי: "בייאוש
 לא היא אותו אך, בקפידה מקופל בגד לו נח הארון שבתחתית

 משלוח עם הגיע הוא! מה ויהי, שלה הצדיק לילד תלביש
 יבוא לא הוא אך, להם לסרב ניתן שלא הקרובים מן הבגדים

 את נוטלת היא'. נובבית מקומו אין כלל, בעצם. 'שימוש לידי
 בגד אלתור למלאכת פונה ומיד, חיש ממנו ונפטרת בידיה הבגד
 .יותר ראוי

 להיות צריך שלא, זהו אז –? מאיים כך כל שהוא בבגד בו יש מה
. לבנה" ולתפארת לכבוד" לא שהוא מספיק. מיוחד משהו בו

 .התורה בני את כבוד של בעדינות הולם לא שהוא
 (התורה מתיקות)

 

 לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית"
 (ב, כח" )ולתפארת

 ואילו, ולתפארת לכבוד הבגדים את לעשות כתוב זה בפסוק
... לב חכמי כל אל תדבר ואתה: "כתוב'( ג פסוק) הסמוך בפסוק

 שמעון רבי אמר – אלא ?"לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו
 אלא לאדם כבוד חולקים שאינם עם המון פשוטי אצל – סופר

 לכבוד קודש בגדי ועשית" אמר כלפיהם, שלו התלבושת לפי
 המבינים אלו –" לב חכמי כל אל" ידבר כאשר אבל", ולתפארת

 את ועשו: "תאמר להם, פנימיותם וסוד הקודש בגדי תוכן את
 ."לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי

 (הפרשה תורת)
 

... ולתפארת לכבוד... קודש בגדי ועשית"
 (ג-ב, כח) "לי לכהנו לקדשו

: שלהם את אלינו הזועקים י"רש מדברי להתעלם ניתן לא
 אם, הבגדים, כן - - -" הבגדים י"ע בכהונה להכניסו – לקדשו"

 נוקבות ומילים! האדם את מקדשים הם, ראויים קודש בגדי הם
 שהבגדים זמן כל: "במדרש מצינו, אלינו בהתייחסות, יותר אף

 בגדיהם אין. בהם קיימת וקדושתם עליהם כהונתם – עליהם
 - - -" עליהם כהונתם אין – עליהם
 והתנועה, בעליהם את ומקדשים מכבדים – מכובדים בגדים

 ה"השל בדברי נחתום ומכאן. הפנימית את מעוררת החיצונית
 הגוף כך, הגוף את מכבד שהלבוש כשם: "בפרשתנו הקדוש

 שהמלביש, האדם יחשוב ומחשבה. הנפש את מכבד הראוי
 ".הנשמה להלביש יתעורר – הגוף

 

 (ג ,כח" )חכמה רוח מלאתיו אשר"
 ועד בית היה ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הגאון של ביתו

 שבאו רבים תורה וגדולי חכמים תלמידי בו שהו תמיד. לחכמים
 .הלכה בדבר ולפלפל, שונות בסוגיות התורה בלמוד עמו לדון

 הוא אף שהתערב בחור גם שם ישב, אלו תורה מדיוני אחדב
 גדולי ידי על דאורייתא בריתחא נדונו אשר התורה בפלפולי

 בחלק ך"בש במפורש הכתוב חידוש אמר דבריו ובתוך, התורה
 .ערוך שבשלחן" דעה יורה"

 דברי להרעיף והחל ,ממקומו זלמן איסר רבי התרומם, לפתע
 בהתפעלות הרבנים כל בפני בציינו, הבחור ראש על רבים שבח
 "...במינו מיוחד הינו, עתה זה ששמענו החידוש. "רבה

 המרבים מהשבחים בנוח הרגיש לא עצמו הבחור אמנם
 המופיע בחידוש מדובר כי היטב שידע משום, עליו שהרעיפו
 זלמן איסר רבי את עולקט ביקש הוא. ך"הש רושיבפ במפורש

 גאון אותו אבל, שלו אינו – שהחידוש ולומר בורויד משטף
 .ועוד עוד לשבחו והמשיך לו הניח לא וצדיק
 זלמן איסר רבי פנה, הבית את התורה גדולי שעזבו לאחר
: באוזניו מטעים כשהוא, בעיניו פקחות של וזיק, בחור לאותו

 כיון אך, במפורש הדברים את אומר ך"שהש בני ידעתי, אכן
, שידוך במציאת' ה לישועת זקוק והנך, אתה מבוגר בחור שהרי
 את ניצלתי ולכן, המתאים וגךיוז את למצוא לך לסייע רציתי

 בחתיךיוש – בביתי נמצאים רבים תורה שגדולי ההזדמנות
 ...חכם כתלמיד שמך יצא ומעתה, בפניהם

 הוא, ל"זצ אויערבאך זלמן שלמה רבי לגאון זאת פרויכשס
, שבמעשה הצדקות מן יותר עוד אך, הפקחות מן התפעל

 בשבחו עצמו את לביש הסכים בעצם זלמן איסר רבי כי בציינו
 את יודע שאינו הנוכחים יחשבו שבכך למרות, הבחור את

 (לשבת סיפור) .ך"בש המפורש החידוש
 

 שתי על' ה לפני שמותם את אהרן ונשא"
 (יב, כח" )כתפיו

 שוכחים, לתפקיד וכניסתם היבחרם עם שלעיתים מנהיגים יש
 כתפיו על שם אהרן. צרכיהם ואת בהם בחרו אשר אלה את הם
 עול את ישכח לא שלרגע כדי, השבטים עשר-שנים שמות את

 .לגדולה הוא נועד מה לשם תמיד ויזכור, צרכיהם
 

 בחשן ישראל בני שמות את אהרן ונשא"
 האורים את... ונתת תמיד' ה לפני... המשפט

'" ה לפני בבאו אהרן לב על והיו התומים ואת
 ( ל-כט, כח)

 אור"ה בעל, מדווינסק שמחה מאיר רבי הגאון שאל ,להבין יש
" תמיד' ה לפני: "נאמר בחושן מדוע ,"חכמה משך"ו" שמח
 לפני בבאו אהרן לב על והיו: "רק נאמר ותומים באורים ואילו

 "?תמיד: "נאמר ולא'", ה
 על ל"חז דרשו( :כא יומא) בגמרא שמחה מאיר רבי אמר אלא

 את קוראים אנו ואילו" ואכבד בו וארצה(: "ח ,א) בחגי הכתוב
 את חסר הפסוק נכתב מה מפני", ואכבדה בו וארצה: "הפסוק

 במקדש שהיו דברים לחמישה מרמז הדבר אלא"? ה" אות
 :הן ואלו, שני נמצאו ולא ראשון
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. ה .הקודש רוח. ד .שכינה. ג .אש. ב .וכרובים כפורת, ארון. א
 .ותומים אורים
: רק נאמר ותומים באורים ,שמחה מאיר רבי אמר ,כך משום

 משום" תמיד: "נאמר ולא'", ה לפני אוובב אהרן לב על והיו"
 ".תמיד" זה אין כן ואם ותומים אורים היו לא שני שבבית

 

 (לג, כח" )סביב בתוכם זהב ופעמוני"
 איש בן" בעל, חיים יוסף רבי אמר - הכהונה שבבגדי הפעמון

 תמיד בפיהם שמקשקשים הרע לשון בעלי על לנו מרמז - "חי
 ...כפעמון
 אדם של שערכו אותנו ללמד כדי ,זהב עשוי היה הפעמון
 שחינו עד, וידידיו מכריו בעיני ופוחת הולך הרע לשון המספר

", זהב" במילה מרומז ,"חי איש בן"ה אמר ,זה דבר. מהם סר
 ולבסוף, חמש" ה, "שבע" ז, "ופוחת הולך המספרי שערכה

 .בלבד שתיים שערכה", ב" האות
 

 (לה כח" )הקודש אל אוובב קולו ונשמע"
: האפוד מעיל בשולי שנקבעו הפעמונים על אומר הכתוב

", ימות ולא ובצאתו' ה לפני הקודש אל אוובב קולו ונשמע"
 שפותחים, כוחו בכל אמן העונה על ל"חז לדברי רמז ישנו מכאן

 ונשמע" הכתוב שאמר וזהו. דינו גזר לו וקורעים עדן גן שערי לו
 הכנסת בבית קולו האדם משמיע אם –" הקודש אל אוובב קולו

 עליו תגן זו המצו זכות –" ימות לא ובצאתו" אזי, אמן בעניית
 ירד ולא הבא בעולם נצחיים לחיים שיזכה, העולם מן בצאתו
 .שחת לבאר חלילה

 

 (לה, כח" )הקודש אל בבואו קולו ונשמע"
 יתעלה כאשר הקודש אל בבואו שגם שישתדל לאדם הוא רמז

 ידי על, בקבר דובבות שפתותיו יהיו קולו ונשמע, למרום
 . מפיו שמועה דבר שיאמרו התלמידים

 (לצדיק צבי)
 

 את אהרן את והלבשת הבגדים את ולקחת"
 ואת האפוד ואת האפוד מעיל ואת הכתונת
 ( ה, כט" )האפוד בחשב לו ואפדת החושן

 ידוע היה הוא, ליטא רחבי בכל מפורסם היה מבריסק חיים רבי
" חיים חפץ"ה ביקש פעם. ובצדקתו בלמדנותו, בפקחותו

 עשה. ברכה עבורו ויבקש חיים רבי של לביתו שיסור מעגלונו
 יחף שילך רצון יהי: "זו ברכה להעביר ביקש ח"והגר העגלון כן

 וכשחזר כזאת ברכה לשמוע העגלון נדהם". אבנים ויישא
 חפץ"ה. הברכה את" חיים חפץ"ל למסור היה חפץ לא לראדין

 לי השבת לא מדוע: "ושאלו לעגלון לקרוא שלח" חיים
" חיים חפץ"ה. המוזרה הברכה את לו סיפר והעגלון?" תשובה

 שאלך לי די כי אם .הברכה ותתקיים הלוואי: "ואמר מאוד שמח
 אותו הסובבים ולתדהמת". אבנים אשא לא אם גם ,יחף

" חיים חפץ"ה ואני, המקדש בית יבנהיש ברכה קיבלתי: "הסביר
 אבני את ואשא, המקדש בבית יחף לעבוד אוכל הנני כהן

   ". החושן
 (ג"תרי על סיפורים 613)

 

  (מה, כט) "ישראל בני בתוך ושכנתי"
 שכינה זכו ואשה איש. "בביתו שלום שרר שלא באדם מעשה
 האש להטה, ובביתו.( יז סוטה" )אוכלתם אש זכו לא, ביניהם

 גם אבתה לא, פרדיולה, היה אפשר אי יחדיו לחיות. עוזה בכל
 והחליט, ל"זצ שרעבי מרדכי רבי הצדיק של שמעו את שמע. כן

 את וראה עלה לגט תסכים שאשתו, ברכתו את ולבקש לעלות
 כולם, העם שכבות מכל, ונשים באנשים מלאה הבית חצר

 מצוקה ארשת מתוך נכנסים, לתורם רוח בקוצר ממתינים
 את וראה נכנס, תורו שהגיע עד המתין, רוחה בתחושת ויוצאים

 בו נתן. שליש בדמעות לבכות החל התרגשות ומרוב הצדיק פני
 ענה", בקשתך מה, בני לך מה: "ושאלו הטובות עיניו את הצדיק

 בתשובה לשוב שאזכה, נוירב שיברכנו, בקשתי: "ואמר
 ". שלמה

 ניתן? לתשובה לבקשה לגט בקשה הפכה כיצד ?כאן קרה מה
 הקשור( כב, סה רבה בראשית) במדרש פורימס זאת להבין

, המקדש בית אוצרות את לבזוז וניםוהי קשויכשב, לפרשתנו
, עול ופורק פוחז יהודי חדויש, עשו מה, לתוכו כנסילה פחדו
, שלו יהיה ראשונה שיוציא ומה כנסישי, אמשית יוסף ושמו
, למלך נאה זו מנורה: "לו אמרו. הזהב מנורת את והוציא נכנס

 די לא: "אמר". שלך יהיה עתה שתוציא ומה, שוב כנסיה
 .רביוס" ?!שניה פעם אכעיסנו, אחת פעם בוראי את שהכעסתי

 הביאו. פחד ולא עליו מויאי, התפתה ולא בהבטחות תוהויפ
 וי, לי וי: "ואומר מצעק והיה, לנסרו והתחילו נגרים של שולחן

 שמואלביץ חיים רבי הגאון שאל". בוראי את שהכעסתי לי
 אוצרות את לבזוז שהסכים, והולל פוחח היה הוא הלא: ל"זצ

 נפשו המוסר, לקדוש להיות אחד ברגע הפך זה וכיצד', ה בית
 בבית קט רגע של הישהי אותה: ותשובתו ?'ה דושיק על למות

! אחר לאדם אותו הפכה, השכינה השראת מקום, המקדש
 '. ה קדוש על לנעקד ישראל מפושע

 אנשים הגיעו, כמותו וברבים זה במקרה, דלעיל פורנויבס אף
 את בראותם אך, הפעוטות, האישיות צרותיהם על לספר

 לאנשים להיות הפכו עליו השורה השכינה זיו את, הצדיק
 .אלינו – ומכאן. ומרוממות זכות, אחרות השגות בעלי, אחרים

, יא יחזקאל)" מעט מקדש" הנביא בפי קרוי הכנסת בית הלא
 אם. האדם בלב משהו לחולל חייבת בשעריו כניסה, כן ואם( טז

 ולמוסר לקדוש ישראל מפושע קט ברגע הפך אמשית יוסף
  ???איתנו מה, נפש

 (השבוע מעין)
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