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 במדבר סיני (א, א).

התורה ניתנה במדבר, ודרשו חז"ל (במדבר רבה א, ז) שבא הדבר ללמדנו כי 
"כל מי שאינו עושה את עצמו כמדבר, הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה 
והתורה". נמצא, איפוא, שהענוה ושפלות הרוח הינה תנאי בסיסי לקנית התורה, 

 מצאנו גם את מידת הענוה. –ואכן בכל מקום שבו מצאנו תורה 

זצ"ל למינסק בימי אברכותו, כבר  "חזון איש"ענין הזה מסופר, כאשר הגיע הב
 הלך שמו לפניו בכן עליה מהמיוחדים שבדור, אולם לא הכל הכירו את מראה פניו.

עלה לבית המדרש ונטל גמרא לעיין בה, וכיוון שהגיעו לומדי השיעור ונצרכו 
והפטיר: "יהודי פשוט צריך לגמרא, פנה איליו השמש, הוציא מידיו את הספר 

 לומר תהילים, אנו זקוקים עתה לגמרא כדי ללמוד בה!

 את ראשו לאות הסכמה. "חזון איש"בלי אומר הניד ה

למחרת, כאשר הגיע ה"חזון איש" להתפלל בבית המדרש, רצה השמש לכבדו 
, כשהשיב ה"חזון איש": "אברהם בעליה לתורה כאורח, וביקש לדעת את שמו

האם אין זה  –עיניו בבל לשמריהו יוסף", הביט בו השמש כשמבט מבו ישעיהו בן
 שמו של האברך שכולם סחים בו בכבוד ובהתפעלות?

והוא  –רגע אחד חלף עד שחדרה למוחו ההבנה כי אכן כך הוא... זהו האברך 
 נהג כלפיו בזלזול כה גדול...

" השיב לו בקול בוכים פנה אל ה"חזון איש" וביקש מחילה, אך ה"חזון איש
ללומדי השיעור הקבוע  –בשלוה: "על מה עלי למחול? הן צדיק מר בכל דבריו 

 ישנה זכות קדימה לעיין בגמרא, ויהודי אכן צריך לומר תהילים..."

 (ומתוק האור)

 כל שמות במספר אבתם לבית למשפחתם ישראל בני עדת כל ראש את שאו
 (א, ב) לגלגלתםזכר

 בגמרא איבעיא דאיתא משום נראה לגלותם,לג לוי בשבט גם נאמר דלא הא
והגמרא אומרת שאחד שיש  תפילין, מניח מהם איזה על ראשים שני לו שיש מי

 חי. אינו וטריפה טריפה, לו שני ראשים לא יכול לחיות יותר מי"ב חודש, כי הוא
ואם יהיה שם ילד עם שני  חודש, מבן מספרם שהיה ובזה יובן, שהרי שבט לוי

 לא לכך כשנים, ימנו אותו כ"א ואם ימנו את הגולגולות לחיות עדיין יכולראשים 
 וטריפה הרי עשרים, מבן שנמנו ישראל אבל לפי גופם. נמנו רק לגולגלותם נאמר
                          לגולגלותם. נאמר ולכך ראשים' ב עשרים בבן שימצא א"וא חי אינו

 (תפארת יונתן)        

 בני פקודי כל ויהיו :וגו' ישראל ונשיאי ואהרן משה פקד אשר הפקדים אלה
 כל ויהיו :בישראל צבא יצא כל ומעלה שנה עשרים מבן אבתם לבית ישראל
 מו)-מה-(א, מד :וחמשים מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש הפקדים

 כל ויהיו הפקודים אלה זה אחר בזה פסוקים' בג ומשלש יש להבין דכופל
 ן"הרמב הנה, ל"והנ. יפות בפנים ועיין', וכו הפקודים כל ויהיו', וכו ישראל בני פקודי
 כל אדון לפני שיבואו כדי' א. כולם מספר לידע עתה נפקדים שהיו טעמים' ג נתן

 משה שישימו לזכות להם יהיה וזה, בשמם עליהם ויודעו' ה קדוש ואיש הנביאים
 צריכים לאשר' ב'. ה לפני רחמים עליהם ויבקשו לטובה עליהם עיניהם את ואהרן
. למלחמה צאתו בעת חילותיו שפוקד המלך כדרך, למלחמה לצאת ראוי מי לידע

 הים כחול הם ועתה למצרים אבותיהם ירדו נפש שבשבעים' ה חסדי להודיע' ג
 . ל"ז דבריו אלו, לרוב

 אלה ואמר. מנאם למה טעם ונתן בקרא מפורשים אלו טעמים' ג כי ל"וי
 ויש, ישראל ונשיאי ואהרן משה פקד אשר' א, אותם לפקוד הטעם זהו, הפקודים

 צריך שהיה, בישראל צבא יוצא כל', וכו י"ב פקודי כל ב' ויהיו. זה י"ע זכות להם
 אלפים ושלשת אלף מאות שש הפקודים כל ויהיו' ג. לצבא לצאת הראוי מי לידע
   :ל"וק מאד נכון ל"כנ, כ"כ אותם הרבה כי' ה חסדי להודיע', וכו

 (כתב סופר) 

 (א, מב) בני נפתלי תולדותם למשפחותם לבית אבותם

כתב ה"בעל הטורים": "בכולן אומר 'לבני' לבד מנפתלי שהוא אורמ 'בני', לפי 
א'ילה ש'לוחה  –שבשבט נפתלי היו בנות יותר מבנים. ולכך רמז בברכת נפתלי 

 ה'נותן (בראשית מט, כא) ראשי תיבות אשה".

בפירושו "העמק דבר" מביא בשם חמיו, רבי איצ'לה מוואלוז'ין, בנו הנצי"ב
של רבי חיים מוואלוז'ין, בשם האר"י הקדוש הסבר נפלא על סדר מניינם של בני 

 ישראל. לפיו יובן הטעם שכתוב בשבט נפתלי "בני" ולא "לבני":

אשר בתחילה כתבו את שמותיהם של כל כפתקאות, המנין היה מתבצע ע"י 
ישראל, שש מאות ושלשה אלף חמש מאות וחמישים במספר, על פתקאות. בני 

 שמו בקופסא גדולה ומנו את מספרן.את כל הפתקאות 

לאחר מכן, רצו לדעת כמה מונה כל שבט ושבט, ולכן לקח כל נשיא את 
הקופסא הגדולה, וברר את הפתקים של שבטו. מכל רבבות הפתקים, הוציא כל 

. מובן שזה לא היה פשוט, צריך היה לחפש השבט שלונשיא את ה'קויטלאך' של 
את השמות השייכים לשבטו. לאחר שהנשיא ברר את השמות השייכים לשבטו, 

 היה מכניס את הפתקים לתיבה המיוחדת של שבטו.

 לכן כתוב "לבני", כלומר, זו הפתקה שייכת לשבט הזה.

ת הפתקים, היתה עבודה לספור לאחר מכן אוהנה, לכל אחד מנשיאי ישראל 
כדי לדעת כמה מונה שבטו. אולם נשיא שבט נפתלי, בהיותו האחרון, לא צריך 
היה לספור את הפתקים, כי אלו שנשארו לאחר שכל השבטים בררו, היו הפתקים 

   של שבטו. לפיכך כתוב 'בני נפתלי' ולא 'לבני נפתלי'.  
 (יחי ראובן) 

 ן יקימו אותו הלוים (א, נא)ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוים ובחנות המשכ

רמז נפלא למד הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע מן הפסוק שלפנינו בעניני 
 עבודת האדם בעולמו, וכך אמר:

דרכו של עולם היא שנסיעה ונדודים ממקום למקום גורמים לאדם ירידה 
קבותיה מגיעה, בדרך במקום אחד גורמת לישוב הדעת ובע רוחנית, ואילו חניה

 יה רוחנית.כלל, על

 –"יורידו" אותו הלויים. "ובחנות המשכן"  –רמז לדבר, "ובנסוע המשכן" 
 "יקימו" אותו.

בעניין זה היה הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע אומר: בא וראה, כאשר אדם 
הוא מסיים "תהילת ה' יהלל פי", ואילו כשמתחילים  פותח ב"אשרי יושבי ביתך"

 "אשרי תמימי דרך" מסיימים: "תעיתי כשה אובד..."

ואכן, לשמירה מיוחדת זקוק אדם אשר יוצא ומטלטל עצמו בדרכים, ומעשה 
היה בחסיד אחד בפולין שבא לפני רבו על מנת לקבל ברכת הדרך לפני נסיעתו 

 .לרגל עסקיו לברלין

"כיון שתשהה בברלין מספר חודשים בוודאי לא יקשה עליך  :אמר לו הרבי
 לקנות לי שם מקטרת שנהב המיוצרת בגרמניה".

 שמח החסיד על שיזכה לגרום הנאה לרבו ונסע לדרכו לשלום.

לאחר חודשים ספורים שב, וברכו נזכר להוותו כי שכח לגמרי מענין המקטרת. 
מיהר להיכנס לחנות גדולה הוא  –התעגם על נפשו, ואז העלה בדעתו רעיון 

מקטרת שנהב המיובאת  –ולאחר חיפושים אחדים מצא את אשר ביקש 
 מגרמניה.

, אולם למרבה הוא נכנס אל האדמו"ר והגיש לו את המקטרת בשמחה  

 -   MADE IN GERMANY-הכלימה הפך הרבי את המתנה ומצא פתקית מביכה: 
 (מיוצר בגרמניה).

הניח הרבי מבט שואל על פני החסיד, והלה, שלא מצא כל דרך אחרת, החליט 
אבל זה ממש לומר את האמת: אמנם שכחתי לקנות בגרמניה את המקטרת, 

 אותה מקטרת!

החזיר לו  –"וכי חושב אתה שאני זקוק למקטרת משנהב ודוקא מגרמניה?" 
"כל מה שרציתי היה שגם בהיותך בברלין המנוכרת והרחוקה כל  –הרבי בשאלה 

כך מהוי בית המדרש, תזכור את הרבי שלך ואת משנת חייך, את החסידים ואת 
התפילה, וכך תישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי הדרכים!".                        

  (ומתוק האור)

 יחנו מועד לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו אבתם לבית באתת דגלו על איש
 (ב, ב)

 אמצעי שהוא דגל שכל הדגלים גבי דמצינו כתב) יח ב במדבר( בחיי ברבינו
 האמצעי שהיה יששכר שאצל. אותם מחיה שהוא, ל-א שם בו יש במחנהו
 שהיה ומנשה. אלשלומי הוא, בדרום אמצעי שהיה לשמעון. אלנתנ היה, במזרח
 כן וכמו. אלפגעי היה, בצפון אמצעי שהיה ולאשר. אלגמלי היה, במערב אמצעי
 ה"הוי שם' כמס שהוא ו"כ עולה הסדר לפי יחד האמצעיים כל של שמספרם מצינו

 ראשון במחנה האמצעי של הסדר לפי מספרו שהוא' ב מספר את נצרף היינו שאם
 במחנה אמצעי שהוא' ח מספר ואת שני במחנה אמצעי שהוא' ה מספר ואת

 ו"כ לסך עולים יחד כולם הרי רביעי במחנה אמצעי שהוא א"י המספר ואת שלישי
 .כאמור ה"הוי שם נגד שהוא

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

  ˙˘ע"ז מ„ברבפר˘˙  
 .‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ©
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 בירושלמי דאיתא ל"זצ יצחק מנחת בעל מרן ירושלים ד"גאבע"ז והוסיף
 הסדר היה במדבר ישראל בני דכשנסעו שם), משה הפני' פ י"עפ ו"ה ה"פ (סוכה

 נמצא ג'. דגל השניה ובתקיעה האמצעי, דגל ובתרועה ,'א דגל נסע שכשתקעו
בפסוקמרומזוזהכמלבהם' הששםהאמצעייםהדגליםנסעוהתרועהדע"י

 אז" תרועה"ה את משמיעין אשר שבעת תרועה יודעי העם אשרי טז) (ט, תהלים
 יהלכון. פניךבאור' ה שם -'ה

 באש"ל צדיקים) (כרם חמד, הובא

(ג,  תפקדם ומעלה חדש מבן זכר כל למשפחתם אבתם לבית לוי בני את פקד
 טו)

אצל בני לוי אמרה התורה לפקדם מבן חודש ומעלה, ואילו אצל בני ישראל 
רק מגיל עשרים, מאידך גיסא, לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל מגיל 

 בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל דבריו. –שלושים שנה 

מסביר בעל ה"שואל ומשיב", שאצל בני לוי שכל חשיבותם היא מחמת 
ייחוסם לכן אפשר למנותם ולפקדם כבר מגיל חודש, שכן אין זה תלוי ביגיעתו 
העצמית, משא"כ אצל בנ"י שכל חשיבותם היא מחמת עבודתם העצמית, א"א 

ן עשרים. מאידך גיסא, מי שיש לו ייחוס יש עליו יותר תביעה למנותם אלא מגיל ב
 (על התורה)       לכן אינו ראוי לעבודה אלא מגיל שלושים שנה.

(הפטרת  חי קל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשרבמקום והיה
 במדבר)

 אשר" תחת" שפירושו ביארוהו והמפרשים( ביאור, צריכה" במקום" תיבת
 תשובה דהעושה ו"דפ ביומא המבואר פ"ע לפרש דיש ונראה') ווכ להם יאמר

 שיעשו אלעתיד לבא דאחר מיירי קרא האי והנה מוכיות לו נעשו זדונות מאהבה
 עמי לא להם יאמר אשר במקום' והי היטב ויתפרש באהבה, ה"הקב יקרבם תשובה

 באותן אתם עמי לא להם יאמר מחמתם אשר שחטאו עצמן המעשים באותן' פי
 לזכיות. נהפכו הזדונות כי חי קל בני להם יאמר עצמן המעשים

 על דקאי יראים בספרי ופירשו וקם צדיק יפול שבע כי ד)"כ (משלי כתיב והנה
, חלילה חוזר וכן ומתחזק וחוזר נופל ח"שהת ת"השי עבודת במדרגת נפילות
 אבל, מלומדה אנשים כמצות אלא אינו עבודתו שכל פשוט באדם זה אין ואמנם
 שלם בלבב ולעבדו ויראה באהבה ליוצרם להתקרב שמשתדלים בצדיקים הוא

 הוא נפילתו בשעת גם ואמנם, מדרגתו לפי א"כ וירידות עליות להם יש שהמה
 .היא נפילה' דידי לגבי אבל, העם מפשוטי גבוה ולמעלה משכמו

 באמת אבל, נבראו ולמה צרורות צרות אלא אינם הללו הנפילות כל ולכאורה
 תאוות ושאר ממון שבעניני פ"אע בטבעו האדם כי עצום ריווח הללו מהנפילות יש
 הוא הרוחניות בעניני מ"מ') וכו מאתים רוצה מנה לו שיש מי כי( שבעה ידע לא

 להוט איננו, בידו מתקיים שחלקו שרואה זמן וכל", בחלקו שמח" בגדר בטבעו
 אנשים למצוות עבודתו כל להתהפך ו"ח תוכל הזמן ובמשך, קדושה לתוספות
 זה על, מידו ונשמט מתערער זכה שכבר מה שגם ורואה כשנופל אבל, מלומדה

 שכבר מה להציל ההשתדלות ומתוך, מנפילות עצמו את להציל בקנאות יוצא הוא
 עבודה היא עצמו ההשתדלות עצם ובאמת, ויותר יותר מתעלה הוא הרי זכה

 ואפילו, שמו יתברך בעבודתו עוסק הוא שהרי ה"ב המקום לפני וחשובה קדושה
 לעולם לא שבאמת כ"וכש, בעולמו תכליתו הוא זה חייו ימי כל כך מצבו יהא אילו
 ש"ית לעבודתו ער לבו ויהא דשמיא לסייעתא זוכה סוף סוף כי ככה מצבו יהא
 .נפילות י"שע תכופות דחיפות בלא

 גדולה סכנה בזה יש ואכן. (הוא עליה צורך זו וירידה הללו שהנפילות ונמצא
 כשחוזר מ"ומ) מהן להנצל רבים רחמים לבקש וצריך שבורים ונשארו נפלו רבים כי

 הדברים כל. (הללו בהנפילות רב תועלת יש הקודש במעלות תמיד לעלות ומתחזק
 ז"ועפ.) יראים ספרי כ"מש כמעתיק אלא ואינני הקדושים בספרים מבוארים ל"הנ
 ידם שעל בהנפילות היינו', עמי לא' להם יאמר אשר שבמקום: ל"הנ הפסוק פ"יל

 שהן חי קל בני להם יאמר עצמו בזה, יתברך בעבודתו שעה לפי ומתקרר מתרחק
 .ל"וכנ להתקרבות סבה המה עצמן

  (ברכת פרץ)

 מאוצרות המגידים  
 רבי שלום שבדרון זצ"ל  -  מי הם דור הולכי המדבר?

 אמר לנו דבר עמוק, נפלא. ר' אליהו לאפיאן

כידוע בשעה שפרעה לקח את שרה אמנו רצה להתחתן עימה, כתב לה 
ר עם ישראל נכדיה     בכתובתה את ארץ גושן כך כתוב בחז"ל, ולכן לימים, כאש

 ירדו למצרים, התיישבו בארץ גושן.

הקב"ה הכין עוד בימיו של אברהם אע"ה מקום מובדל מטומאת מצרים, שטח 
ורים בבעלות אדם צדיק, היינו שרה אמנו ע"ה, כדי שיהיה לבניו בהיותם ענק למג

במצרים מקום מקודש. לכן יוסף ע"ה שידע את הסוד, בחר את ארץ גושן. מה 
שיוסף אמר לפרעה כי רצונו בארץ גושן "כי ארץ מקנה היא" היה רק תירוץ, כי 

ת, הטעם האמיתי משום שגושן התקדשה בשעה ששרה קיבלה עליה בעלו
 טומאת מצרים לא שלטה שם!

בא ר' אלי' והוסיף שמכאן הסוד שבני לוי לא השתעבדו, כל השנים שעם 
ישראל התגוללו במצרים, ובני לוי לא שקעו במ"ט שערי טומאה, ר' אליהו הקדים 

 וסיפר:

"בפה רך":  -הרי אתם יודעים ש"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" היינו 
רץ גושן ולהשתעבד בהם, לא היתה להם יכולת, כי החוק להוציא את היהודים מא

 לא מנע מהיהודים להשאר להתגורר בגושן, הם הוציאו אותם החוצה בערמה.

בתחילה לא הכריחו אף אחד לעבוד, רק ערכו להם מצוד, פיתו אותם בכל מיני 
פיתויים. מי שהשתתף בבניית פיתום ורעמסס קיבל משכורת נאה מפרעה. כתוב 

י פרעה תלה על צוארו לבנה של זהב להראות את החיבה שלו לעבודה בגמרא כ
וכו'. העם יצאו, לא חשבו הרבה והתחילו לעבוד הרחק מארצם גושן. הם עזבו את 

 גושן בערמת שכר עבודה ופרנסה.

אבל, שבט לוי לא עזבו את בנייני הישיבה בפרט ואת ארץ גושן בכלל, כי 
כך, רק שבט לוי שלא עזב את המקום, היה נשארו לעסוק בתורה. אתם מבינים? ו

 ללא שיעבוד מצרים.

אינו יכול, הוציא  -כאשר פרעה הבין ששבט לוי לא באו לעבודה, ולהכריחם 
כרוז האומר, כי בית המלכות ימנע לסייע בעקיפין לבני לוי. כי עד אותו יום, מי 

נסה אוכל ופר -שעבד הממשלה פירנסה אותו ואת כל בני משפחתו המורחבת 
מי שאינו עובד בידיו וברגליו לא יקבל  -לכל צרכי המשפחה, ומהיום ואילך 

אוכל!... כך קיווה פרעה ששבט לוי גם יבואו, כי אחרת ימותו ברעב. אבל, 
 לעסוק בתורה. -בקדושתם לא נשברו ברוחם, גם מגזירה זו, ונשארו בישיבה 

ו שבט לוי כמאתים המשיך רבי אליהו: נבוא ונשאל איך באמת מכאן ואילך חי
 שנה?

כי כל משפחה פרטית  -שאלה זו שואלים חז"ל, ומשיבים, מספרים דבר פלא 
שקיבלה מזון וכסף מבית המלכות, היתה מפרישה כסף או מזון, שנשלח מרחבי 

והפרשה זו נמשכה בכל משך ימי  -ארץ מצרים לארץ גושן ונמסר לשבט לוי 
 הגלות הקשה במצרים!!

בורי כח היו בני ישראל באותה תקופה בת מאות שנים, לא הבה נתבונן כמה גי
רק שלא התאוננו לקנא בשבט לוי שאינם זזים ממקומם בארץ גושן, בשעה שכל 
האחרים משועבדים באכזריות, אלא שפרסו מלחמם ושלחו לארץ גושן, וכמה 
אוכל הם כבר קיבלו מפרעה בשנים שאח"כ, הרי פרעה הרשע נתן אוכל בצמצום 

לארץ גושן  -שיהיה להם כח לעבוד לו בפרך, ועם זאת הוליכו מפיתם הדל רק כדי 
בכבוד ובדרך ארץ "אני צריך לעבוד ועוד לתת להם?! שיבואו גם הם לעבוד קצת, 
אם לא הזקנים שבשבט לוי לפחות הצעירים שיגיעו לכאן להתייסר איתנו" כך היו 

בט לוי העומדים ולומדים צריכים להתלונן. לא! לא דיברו ולא הרהרו על קדושי ש
תורה. ומדוע? רבותי, מדוע? כי הכל הבינו שצריך שישאר חלק נכבד בעם ישראל 

וכל מעיינם רק בעסק התורה לכן דאגו שלא יחסר להם  -שתורתם תהיה אומנותם 
 מאומה, להם לנשיהם וטפם היושבים אי שם בארץ גושן.

 תשמעו מעשה, שסיפר ר' אלי', ואלו היו דבריו.

 "אשרי העם!"

כאשר אנשים נכבדים נכנסים לביתו של עשיר, להתרים עבור מצוה חשובה, 
בגלל המצוה ובגלל המתרימים הנכבדים, הוא  -והוא אכן נותן להם ביד נדיבה 

ראוי לשבח, אך ההתפעלות תהיה גדולה יותר אם המתרימים ינקשו בפתח ביתו 
שהכין לתיקון הנעלים של  של עני מרוד, שמוציא משקית הניילון את הפרוטות

ילדיו, יתן להם ממון שהכין לרכישת אגוזים ושקדים לילדיו, יפריש ממנו לצדקה 
 זו הרי גבורה אמיתית: -

לפני כשבעים שנה בימי מלחמת העולם הראשונה, הייתי אז אברך צעיר 
לימים, הגרמנים שלטו בעיירתנו קעלם במשך ארבע שנים רצופות. בין תלמידי 

יו בחורים פליטים תושבי מקומות רחוקים שעפ"י החוק (הגרמנים) היה הישיבה ה
 אסור להם לשהות בעיר. היה אסור לפתוח את הפה ולגלות שהם לומדים בישיבה.

עם  -כיון שהגרמנים ניהלו את חיי הכלכלה בכל מקום, בסדר והדיוק הגרמני 
ל את אותם כרטיסי מזון ורישומים מדויקים, ממילא לא הייתה אפשרות להאכי

בחורים, שהרי אינם רשומים ברשימה כל שהיא. נסעתי מחוץ לעיר, כמובן ללא 
רשיון, לאסוף צדקה בשביל אותם תלמידים, לתמוך בהם. כך עברתי מעיר לעיר 
בקהילות היהודים. ביום מן הימים חניתי בניישטאט. שם התגורר אז רב זקן מכובד 

 מאד ותלמיד חכם מופלג.

באותם ימים הגרמנים הביאו איתם לניישטאט כאלף פועלים, (שנלקחו בכח 
מעיר ליבאוו). אותם פועלים הוגלו לניישטאט כדי להעמיד פסי רכבת בכל האזור. 
הגרמנים הכניסו אותם למנוחת צהרים ולילה (כבהמות) בין מחיצות של ברזל 

ועקים מעבר וכשעברתי שם בליווי כמה יהודים יראי שמים, שמענו אותם צ
המחיצות "אחים, רחמו עלינו! לא נותנים לנו אוכל כלל, ואנו מתים מרעב!" 

 הקולות פילחו את ליבנו.

מיד התגייסנו יחד, משלחת של אנשים נכבדים נסענו לשר הכלכלה שבעיר 
והתלוננו: "איך מביאים פועלים ולא מאכילים אותם?" דמעות עמדו בעינינו כאשר 

זיר לנו תשובה: "אינני אשם כי מראש הודיעו לי מליבאוו דיברנו איתו. הוא הח
שישלחו רק חמש מאות פועלים, ובאמת הכנתי להם מזון, אך הם שלחו כפליים 
כאלף פועלים, ואיך אשיג להם אוכל". הוסיף ואמר בקרירות אכזרית: "אצלינו הכל 
 במשטר וסדר וממילא אין שום עצה להושיע אותם, אכן, כפי ששמעתם אותם,

 אפשר הדבר שבקרוב הם ימות ברעב".

יצאנו ממעונו בכאב לב נורא. כמובן שהנחתי בצד את ענין הישבה שלנו 
בקעלם, וביחד עם חתנו של הרב זצ"ל, עברנו מבית לבין ופשוט ביקשנו לחם 
בשביל הפועלים. היו ברשותינו שקים ריקים, ואנשי העיר הכניסו לחם בתוך השק 

שם במחנה. זכורני את הרגע שעמדנו בפתח אחד הבתים כדי לזרוק מעבר לגדרות 
מצאנו בו דירה קטנה ודלה, אשה יהודיה עם ילדים קטנים. היא הראתה לנו 

שעמדה על הארון בצידי המטבח ואמרה בקול "יותר אין לי  -חתיכת לחם אחת 
בבית. אין" ואז נטלה סכין וחתכה את החתיכה לשניים ומיהרה לזרוק את החצי 

 כדי כך גדלות, נדיבות הלב, ועדינות הנפש, "אשרי העם!". בשק. עד



 

 ג 

בזה נבין את מה שאומרת הגמ' על הפסוק "כבד את השם מהונך" ואמרו 
(בפסיקתא רבה כה) "אל תיקרי מהונך, אלא ממה שחננך כדי שימלא אסמיך 
לעתיד לבוא" הפירוש. כאשר מצבך קשה, הפרנסה מועטת ואתה חוסך את 

-טוב לבך ועדינות הנפש של העם היהודי -ותן לאחיך, ניכר הפרוסה מגרונך ונ
אפילו  -הון ועשירות, אלא ממה שחננך  -ויש בזה כבוד השי"ת (אל תיקרי מהונך 

מעט). כי כבוד רב יש לאב כאשר בניו אצילי נפש, בעל רגש רחמנים וגומלי חסדים 
- 

אברהם יצחק  במצרים. בני -בדרך זו כיבדו בני ישראל את ה' בימים מקדם 
ויעקב (השקועים בטומאה) לא אמרו "מי הם בני לוי אוכלי לחם חינם! פרזיטים, 
שילכו לחפש אוכל לבד". האמת כי יהודים בכל הדורות דחקו מפת לחמם ועשו 

ובפרט עם בני התורה. "כבד את ה' ממה שחננך" ואבינו  -עימה חסד לאחרים 
 מתפאר בנו "בנים אתם להשם אלוקיכם".

רני", סיפר ר' אליהו, "פעם אחת כאשר האלטער מסלבודקה היה בנסיעה "זכו
ברכבת מקובנה לקעלם. ישבה עימו בקרון קבוצת סוחרים יהודיים בעלי שם, 

שמנתה אז כשלוש  -שהכיר אותו, וידעו כי הוא מנהיג ישבה גדולה בסלבודקה 
 -בזלזול  מאות בחורים. הם דיברו בקול בכוונה שהוא ישמע, פתחו את פיותיהם

ובסגנון משפיל בכל מיני משפטים. בין הדברים, מה שאני זוכר כעת, הם אמרו, 
כביכול לעצמם: 'מושיבים שם בהיכל הישיבה מאות בחורים, ואנחנו, כן אנחנו, 
צריכים לעמול, בשבילם... אין להם אוכל ובאים לקחת מאיתנו כסף...' האלטער 

בפולין ברוסיא בליטא,  -העולם  שידע כי בני הישיבה הם יסוד האומה בכל
בארצות המערב ואמריקה, הסתובב ואמר להם: 'למה אתם תמהים כל כך דוקא 
על זה, ואינכם תמהים על עצמכם, כיצד ברחבי השדות שברשותכם עשרים 
סוסים עובדים בשביל אדם אחד, כולם, כל עשרים הסוסים עובדים עבורו, והוא, 

הסבא מסלבודקא שתק שניה קצרה  - - -ובן?! בסך הכל אחד יחיד. א"כ מה לא מ
ואמר עוד, שלמה המלך אמר 'סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותי 
שמור כי זה כל האדם וחז"ל אומרים מאי כי זה כל האדם? כל העולם כולו לא נברא 

לצוות לזה'. נמצינו למדים שכל הדומם, החי  -אלא בשביל זה וכו'. העולם נברא 
דבר באסיה, באמריקה, אפריקה ואוסטרליה לא נבראו בשביל עצמם אלא והמ

בשביל האדם שעוסק בתורה וירא מאלוקים. ולמה תתמהו שאתם ג"כ עובדים 
 בשביל בני ישיבה העוסקים בתורה?!". הם שתקו, מי יודע מה חשבו.

בקיצור, דור המדבר! דור המדבר יוצאי מצרים! למדנו היום כמה גדולים היו 
יוצאי מצרים, שעוד לפני שקיבלו את התורה ועדיין לא ראו ניסים ונפלאות כי  דור

עדיין לא קרעו לפניהם את הים ולא עמדו רגליהם לפני הר סיני, מתגוללים היו 
בתוך עינוי ושיעבוד וכו' גם אז הייתה להם גדלות וגבורת רוח שלא חסו על רעבון 

קם לשבט לוי היושבים בארץ בניהם וכל איש ואשה משפחה ושבט נתנו את חל
 גושן ועוסקים בתורה. "אשרי העם שככה לו"

דור מקבלי התורה". אין לתאר  -אכן, לא לחינם זכה אותו דור להיות "דור דעה 
את גדלות אותו דור בתחומים נוספים. ובאמת בזוהר הקדוש מצינו דברי רבי 

 צדק!דור כזה לא היה ולא יהיה עד ביאת גואל  -שמעון בר יוחאי 

בידיעה זו, יש לנו מעט, את האפשרות, להתחיל ללמוד חומש במדבר. על 
מסעותיהם של דור דעה שהלכו ארבעים שנה במדבר הנורא. שנדע מעט 

 (להגיד)       מרוממות אותו דור.

 (א' ב')שאו את ראש כל עדת בני ישראל 

 רש"י בפסוק הקודם אומר: 'מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה'.

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מבאר את פסוקנו ואומר, שבכוונת התורה 'שאו את 
ראש' וכו', מונחת ההבנה שלכל אחד מעם ישראל יש תפקיד משלו, לפי תכונותיו 
ולפי כישוריו, ורק בצירופו של כל אחד ואחד אל הכלל, נגיע ל'כל עדת בני ישראל', 

 דהיינו אל השלימות של עם ישראל.

ת למנות כל איש ואיש, ללמדנו את חשיבותו של כל יהודי, לכן ציווה השי"
המצטרף אל הכלל, כאשר שילוב התכונות והמידות של כולם, יוצר הרמוניה 

 מושלמת בבריאה.

דבריו של הגר"מ פיינשטיין יובנו היטב באמצעות הקטע דלהלן. מעשה 
ליד  במרביץ תורה חשוב שנכנס לבית המדרש במקום מגוריו ומצא יהודי היושב

 הגמרא ומתאמץ להבין את הסוגיה שלפניו, ופניו נפולות.

הרגשתי חובה לגשת אליו, ולשאול מדוע נפלו פניו, ולעודדו במידת האפשר, 
 מספר הת"ח. ואכן, האיש היה במצב רוח לא טוב, ושפך את מר שיחו לפניי.

 אני חזרתי בתשובה לפני כמה שנים, סיפר לת"ח, ומאז אני מנסה 'להדביק את
הפער' שיש לי בלימוד התורה, וללמוד וללמוד ככל יכולתי. אבל, אינני מצליח 

 בכך.

שגדלתם על ברכי  -לאחרונה, הוא ממשיך, מטרידה אותי המחשבה, שאתם 
תלמידי חכמים, והחילותם ללמוד מגיל רך, גורמים להקב"ה נחת רוח בלימודכם. 

נה הגדולה שיש לכם בידע הרב שהצלחתם לצבור בשנות הלימוד המרובות, בהב
על ידי כל הדברים  -בעת הלימוד, בבקיאות ובחריפות שרכשתם במשך השנים 

 הללו הינכם גורמים נחת רוח לאלוקים.

אבל אני?!... הרי הלימוד שלי איננו חשוב... ובכלל, הרי אני מצליח ללמוד 
את בקושי רק כמה שורות בודדות ביום, ומה כבר יכול לצאת מזה... הדבר מטריד 

 שאל בעל התשובה, ופרץ בבכי נסער. -מנוחתי, ומה אוכל לעשות כדי להתעודד? 

ואם לא די בכך, המשיך לספר ברגשה, לפני מספר שבועות נודע לי שאני חולה 
במחלה קשה, והרופאים קצבו לי זמן קצר 'עד שהכל ייגמר', רח"ל, בתקופה כזו 

מצליח ללמוד יותר מכמה אני רוצה להספיק כמה שיותר, אבל במציאות אינני 
 שורות ביום. והדבר מציק לי במאוד.

 הקונצרט התקיים במדינה מרוחקת.

הת"ח השיב לו בדברים מאלפים ומיוחדים במינם, בהיזכרו שבהשגחה פרטית 
הזדמן לו לקרוא בלילה הקודם כתבה מסוימת, שיש בה תשובה לשאלתו של 

 הנ"ל.

ינים הגדולים בעולם שחי לפני בכתבה ההיא מסופר על אחד המנצחים והמלח
כמה עשרות שנים. מנצח זה, טוסקניני שמו, היה מפורסם מאוד בכל רחבי תבל, 

 ונחשב למנצח הגדול שליווה את התזמורות המובחרות באירופה ובאמריקה.

, ובשנותיו האחרונות היה מגיע אליו סופר מיוחד לכתוב 95איש זה מת בגיל 
את קורות חייו. פעם, כאשר הגיע אליו הסופר, אמר לו טוסקניני ש'היום אין לי 

 אפשרות לשבת איתך על הזכרונות'.

הוא הסביר את סירובו בכך שאחת התזמורות הידועות עורכת ממש עכשיו 
קת, 'ולצורך זה היא התאמנה אצלי במשך חודשים קונצרט גדול במדינה מרוח

 ארוכים'.

מנהלי התזמורת שלחו לי כרטיס טיסה, אבל מפאת גילי המבוגר אני מנוע 
מלטוס למדינה ההיא. ברם, כיון שמאוד חשוב לי לשמוע את הביצועים של 

 התזמורת, אני מתכונן לעשות זאת באמצעות התקשורת.

באמצעות התקשורת ואאזין לביצועים  כשהם יתחילו לנגן, אתחבר אליהם
המוסיקליים, אמר טוסקניני לסופר. אם תשב בשקט ולא תשאל שאלות, תוכן 

 לשבת לידי בעת ההאזנה לקונצרט, הוסיף.

וכך היה. הסופר ישב והביט במנצח המפורסם, ותיעד את צורת האזנתו 
לביצועי התזמורת. לימים יתאר הסופר ויכתוב ש'האדון היה מרותק כולו לניגונים 
שהושמעו באוזניו באמצעות התקשורת, כולו קשוב, בודק ובוחן כל תו, כל 

 קנייטש'...

לק לו שבחים מרובים כאשר הסתיימה ההופעה, החמיא הסופר לטוסקניני וחי
באומרו שעל פי צורת ההאזנה שלו רואים שמדובר במנצח גדול, העומד מאחורי 

 הניגונים הללו.

 אבל, המנצח החמיץ פנים.

הכנרים  14'כן, הכל היה טוב ויפה, אבל הצטערתי מאוד לשמוע שבמקום 
 . חבל, חבל מאוד'...13שאימנתי, היו שם רק 

 התשובה המהממת

הצחקוקים שעלו בליבו למול 'דמיונותיו' של המנצח, הטוען  הסופר מתאר את
שהצליח להרגיש בחסרונו של כנר אחד... שהרי איך אפשר לשים לב לכך 

. 90-באמצעות קן התקשורת ועוד עם אוזניים של קשיש שעבר מזמן את גיל ה
 הרי זה פשוט לא יתכן!

המידע למחרת, ממשיך הסופר בתיאוריו, החלטתי בכל זאת לבדוק את 
שהעביר לי המנצח... לאחר סבב טלפונים מייגע הגעתי למספר הטלפון של האדם 
שהיה אחראי על המופע המוסיקלי, ולאחר שהצגתי את עצמי שאלתי אותו האם 

 יוכל לומר לי כמה כנרים היו אמורים להופיע בקונצרט שנערך אתמול.

 תמתין על הקו ואסתכל ברשימה השמית שלי, ביקש האדון.

 כנרים. 14נתי על הקו, מספר הסופר, ובתוך דקה הגיעה התשובה: המת

 המשכתי לשאול. ושוב חיפושים בדפים... -וכמה הופיעו בפועל? 

 ... אחד הכנרים כנראה לא יכול היה להגיע...13אני רואה שהופיעו רק 

הייתי המום. הנחתי את השפורפרת במקומה, והלכתי מיד לביתו של 
בד, אמרתי לו, אני חייב להתנצל בפניך. אכן צדקת. בדקתי טוסקניני. אדוני הנכ

מה שאמרת לי, ונדהמתי לשמוע שאכן כנר אחד היה חסר. אני מצטער שצחקתי 
 עליך...

 אבל, המשכתי, אני רוצה שתסביר לי איך... איך הצלחת לגלות את זה...

 הרגשתי שחסרים תווים

תבין, אמר. הרי ברור שלמרות טוסקניני הרים את עיניו ונתן בי מבט חודר. בוא 
הכנרים,  14שכל הכנרים מנגנים את אותו הלחן, לא כתבתי תווים אחידים לכל 

שהרי אם כן אינני זקוק לכולם... די היה באחד או בשניים, ולכל היותר בשלושה 
או בארבעה. לכל אחד ואחד מהכנרים יש רשימת תווים שהיא ייחודית רק לו, כזו 

רו. כל תו שנכתב בשינוי קטן או בתוספת קנייטש, מהתו שנכתבה במיוחד עבו
 המופיע אצל האחרים.

כאשר כל הכנרים עולים אל הבמה ומנגנים יחדיו, נוצרת סימפוניה  -ואז 
 נפלאה, יצירה של ממש, המורכבת משילובם של כל התווים!

והנה, במשך ההופעה הבחנתי שחסרים לי תווים מסויימים ביצירה 
י מספר 'הסימנים המוסיקליים' החסרים הבנתי שכנר אחד נעדר. הסימפונית, ולפ

אמנם, הציבור הרחב שהאזין לקונצרט לא הרגיש כלל בהיעדרו של הכנר 
ובחסרונם של התווים שהיו אמורים להצטלצל מכינורו, והנגינה היתה נשמעת 
להם ללא כל דופי, אבל אני, המנצח, שכתבתי את התווים, לא יכולתי להסתדר 

דיהם והדבר גרם לי צער רב...בלע

 השורות הללו נכתבו במיוחד עבורך!

וכאן פונה הת"ח לבן שיחו, אתו יהודי יקר המצר על כך שאינו מצליח ללמוד 
אלא כמה שורות, ואומר לו: עד כאן סיפורה של הכתבה שקראתי אתמול. אם 

 תתעמק בענין, תראה שיש לכך הקבלה של ממש למצב שבו אתה נמצא.



 

ד 

בעיניך נדמה שאין חשיבות כל כך גדולה לאותן שורות שהינך מצליח אולי 
ללמוד, אבל הקב"ה, המנצח הגדול, שכתב את השורות הללו, רוצה וחפץ בכל 
אחד מהן, כי הוא כתב אותן במיוחד עבורך! ואם לא תלמד את השורות הספורות 

ביכול.הללו, ולא תשמיע בפניו את התווים הייחודיים שלך, הם יחסרו לו, כ

בעל התשובה התעודד מאוד למשמע הדברים, ועשה רושם כמי שקלט את 
 המסר בצורה הנכונה.

כעבור מספר חודשים פגש הת"ח את בנו של היהודי ההוא, והתעניין בשלום 
אביו. הבן נאנח וסיפר שלמרבה הצער האבא נפטר לבית עולמו, אבל, המשיך הבן, 

יחתכם השפיעו עליו עד מאוד, והוא יכולני לספר לך שהדברים שאמרתם לו בש
 החל ללמוד את השורות הספורות שלו בשמחה גדולה.

עד הרגעים האחרונים שלו, ממש כך, הוא לא מש מהגמרא וניצל כל רגע 
ללימוד תורה. מדי פעם, שמענו אותו אומר לעצמו, 'הקב"ה שהוא המנצח הגדול 

 - - -של העולם כולו, רוצה לשמוע את התווים שלי' 

וכשהיה קם בבוקר, היה אומר פרק תהלים הפותח במלים 'למנצח מזמור', 
ופירש לעצמו את הדברים באומרו 'אני בא עתה לשיר לפני המנצח הגדול והנורא 

 - - -שהוא השם יתברך' 

 הם זקוקים ליד תומכת ומלטפת

 כן, לכל אחד יש תווים משלו. שנכתבו במיוחד עבורו. באופן אישי.

לומדי תורה המתקשים לשמוע ולהשמיע את שירת חייהם. למרבה הצער יש 
הם חושבים שאינם מצליחים בלימודם, וסבורים שהקב"ה לא מחבב אותם, ואינו 

 מעונין בלימוד התורה שלהם.

הם זקוקים ליד תומכת, מלטפת, ללב חם ואוהב, שיסביר להם, תוך כדי ליטוף, 
 לומדים. שהקב"ה כן אוהב אותם, וכן רוצה לשמוע אותם כשהם

במאמץ קטן נוכל להיות שותפים להצלחתם של הבנים היקרים הללו. זה יקרה 
אם לא נחסוך במאמץ, נעודד אותם וניתן להם את ההזדמנות להבין שבשמים 
תפרו תווים מיוחדים ואישיים עבורם, ורק עבורם. ואם הם לא ינגנו אותם, 

 הסימפוניה כולה תהיה חסירה ובלתי מושלמת.

יר למוחם את הידיעה שהקב"ה, המנצח הגדול, רוצה את התווים ננסה להחד
שלהם, גם אם הם מעטים, בדיוק כפי שהוא רוצה את התווים של כל לומדי התורה 

 (ברכי נפשי)      האחרים.

 
 (ג, ד) וימות נדב ואביהו

ביום הקמת המשכן בשעה שעמדו ושרתו לפני  נדב ואביהו הומתו דוקא
המקום. ביום של התרוממות הרוח בקרב כל ישראל והתקדשות מיוחדת שהם זכו 

 לה.

רחוקים אנו שנות אור מהבנת המעשה הנורא ומן ההרגש בענין זה, אולם 
מקרים דומים המתרחשים בדורנו יוכלו לשמש מעין בבואה להיקף האסון 

 יו.ולהשקפה הנכונה בעקבות

בספר "כי אתה עמדי" מסופר אודות בחור צעיר שעזב את הישיבה התיכונית 
שבה למד ועבר ללמוד בישיבת "כפר חסידים", והנה, חדשים ספורים אחרי 

 המעבר טבע הבחור בים.

האסון הנורא הכה גלים, ורבים תהו כיצד אפשר להבין את העובדה שדוקא 
 מת הבחור? –כאשר רצה להתקדם בעבודת ה' 

ב'שלשים' הוזמן רבי שלום שבדרון זצ"ל לשאת דברים, והוא בחר להשיב על 
 שאלה זו, אשר ריחפה בחלל האויר, במעשה מופלא שארע שנים קודם לכן:

בשיקאגו חי יהודי מיוחד שנקרא ר' ירחמיאל וכסלר. ר' ירחמיאל היה עשיר 
בי בצלאלא תנו של רל חסד עצום, וברבות הימים היה לחומופלג, אוהב תורה ובע

 ז'לוטי זצ"ל, רבה של ירושלים.

באחד הימים הזדמן לבית הכנסת יהודי מירושלים, הרב וולק שמו, אשר היה 
אוהב ציון מושבע ומפעם לפעם נסע לחו"ל על מנת לעשות נפשות ולשדל יהודים 
לעלות ארצה. הרב וולק נשא דרשה חוצבת להבות אש וקרא לציבור לעלות 

 רושלים עיר הקודש.ולחונן את עפרה של י

דרשתו חלחלה עמוק לתוך ליבו של הרב וכסלר, והוא גמר בליבו לעלות לארץ 
ישראל יחד עם בני ביתו. ואכן, תקופה קצרה לאחר מכן הגיע לביקור בארץ, ובין 

השאר נסע לעיר חברון והתרשם מאוד מישיבת כנסת ישראל שקבעה שם את 
 משכנה.

לביתו שבניכר, אולם לא שיער בנפשו כי האב עמד לסיים את הביקור ולשוב 
בנו, ר' יעקב, כבר נתפס בלהבות הקדושה נמרצדות שם ונפשו נמשכת כאחוזת 
קסמים דוקא למקום זה... ההורים חששו מעט, אך לבסוף נעתרו להפצרותיו, וכך 
שבו לביתם לבדם, נחושים בדעתם למכור את נכסיהם ולעבור לגור בקביעות 

מאחוריהם את בנם יעקב, אשר מבלי לאבד אף רגע אחד צלל בירושלים, והותירו 
 למעמקי התורה, דולה עוד ועוד פנינים יקרים מן האוצר שנגלה לפניו.

יעקב התחבב באופן מיוחד על ראשי הישיבה. הוא עלה ונתעלה במעלות 
התורה ורכש לו ידיעות חדשות בכל התורה כולה. מלבד זאת היה ידוע באהבת 

ברך בהשגות פנימיות גבוהות ובמידות נאצלות: ענוותנות, התורה שלו, והת
 צניעות וטוב לב, שניכר בו בדאגתו לכלכל בכספו כמה מתלמידי הישיבה העניים.

אולם, לא חלף זמן רב וטבח נורא התבצע בעיר חברון. יעקב הסתתר בבית 
משפחת סלונים אולם ידם האכזרית של הרוצחים השיגה אותו, כמו את שאר 

 ים שניסו להסתתר שם, וגרזן ביקע את ראשו.היהוד

ברגעיו האחרונים עוד הספיק יעקב לבקש מן העומדים סביבו ולמר בקול את 
הוידוי וחזר אחריהם מילה במילה, הוא התייפח בבכי ונפל על צווארו של הרב 

זצ"ל כשהוא אומר כי הוא שמח שהוא מת לאחר שהתחבר ללומדי  סוקולובער
 תורה, והוא מודה לקב"ה שהנחה אותו ללמוד.

דבר האסון הנורא הגיע לאזניו של הרב וולק, ומלבד הזעזוע העמוק שחש 
התייסר ביסורי מצפון וראה את עצמו אשם במות הקדושים של יעקב וכסלר, 

שא בשיקאגו, ושוב לא אזר את הכוחות אשר עלה לארץ כתוצאה מן הדברים שנ
 הדרושים לנסיעה לשיקאגו ולפגישה עם האב השכול.

באחד הימים כששהה בניו יורק הופיע לפתע מולו האדם שהיה מושא 
 ר' ירחמיאל וכסלר בכבודו ובעצמו. –מחשבותיו וכאביו 

"הרב וולק", הוארו פניו של ר' ירחמיאל, "שלום עליכם! מדוע אינכם באים 
 ד לשיקאגו?".עו

לרגע נדהם הרב וולק והשתתק, ולבסוף התגמגם והשיב: "אינני מסוגל... 
 שמעתי על בינכם הקדוש... אני אשם... אני אחראי... בגללי הוא הגיע ארצה".

הביט בו ר' ירחמיאל ופליאה בעיניו: "האם יודעים אתם כמה הכרת טובה אני 
גמלתם עמדי... חסד עצום חש כלפיכם? כל ימי לא אשכח את החסד העצום ש

וגדול", הוסיף למראה התימהון שאחז את הרב וולק, "הלא על בני יעקב נגזר למות 
בי"ח באב בשנת תרפ"ט בגיל שבע עשרה... אילו היה נשאר בשיקאגו, מסתבר 
שהיה נהרג בתאונת דרכים או במחלה קשה, ומכל מקום בוודאי היה מת כמו 

... אבל בזכותכם הוא מת על קידוש ה'! הוא קנה 'אמריקאנער בוי' [נער אמריקאי]
וכל זאת בזכותכם! הלא ממש הצלתם אותו,  –לעצמו דרגה וזכות עצומה בשמים 

 ואיך אוכל שלא להכיר לכם תודה??!!...".

רבי שלום שבדרון השתתק, ושוב לא היה צורך להכביר במילים ולהשיב את 
 המתחזק. לב השומעים אשר תמהו על מותו של בחור הישיבה

* 

מקרה דומה לכך התרחש לבחור שחזר בתשובה ובא ללמוד בישיבת "נתיבות 
'פ סיור, עלה הג'יפ על מוקש וכל יעולם", וכאשר יצא לשירות מילואים ונסע בג

 נהרגו. םהנוסעי

מה עליו  ראש הישיבה הרב ברוק ביקש לשמוע מרבי חיים קנייבסקי שליט"א
 לומר בבית האבלים וכיצד לנחם במקרה רגיש כזה.

שקובסקי שליט"א, גולל את הסיפור באזני הרב והציג יהוא נכנס בליווי הרב מ
 את שאלתו.

השיב להם רבי חיים: תגידו שהוא היה צריך למות לפני שנה, אבל הקב"ה 
 חיכה לו במשך שנה שלימה, כדי לזכות אותו למות כבעל תשובה.

הרבנים לבית האבלים, התיישבו לנחם אותם ובהזדמנות הראשונה אמרו באו 
 את מה שאמר להם רבי חיים.

"לפני  –לאט  –האב השכול הביט בהם ודמעות בעיניו: "זה נכון, כל כך נכון" 
שנה כשיצא למילואים היה עליו לנסוע באותו ג'יפ. גם אז קרה בדיוק אותו הדבר, 

גו, רק שאז הבן שלי לא היה שם... ברגע האחרון הג'יפ עלה על מוקש וכולם נהר
הוריד אותו המפקד והכניס במקומו מישהו אחר... אמת ויציב. בדיוק כמו שאמר 

 (ומתוק האור)       הרב...

 בדרך הדרוש  

 מארץ לצאתם השנית בשנה סיני במדבר משה אל' ד וידבר
 (א, א) ישראל. בני עדת כל ראש את שאו מצרים
 בני ראש את שאו לכך מצרים ביציאת תלוי זה מה וקשה 
 את למנות צוה ה"הקב האיך הקשו דהמפורשים לתרץ ל"ונ, ישראל

 בדבר ומתרצים המנוי בדבר מצויה הברכה אין הלא ישראל בני
 מה על הקשו והמפורשים המנוי בדבר אף' מצוי הברכה שבקדושה
 בדבר מחוייב' הי הלא ממצרים שהוציאנו ה"הקב את אנחנו משבחין
 שהוציא היא שהשבח ומתרצין הבתרים בין בברית א"לא שהבטיח

 שישראל מוכח ממילא הקדושה שערי' לנ טומאה שערי' מנ אותנו
 לכך הזה השבח ומה מצרים מארץ לצאתם ש"והא קדושה נקראו
 שהם מפני אלא' מצוי הברכה אין והלא ישראל בני ראש את שאו אמר

 :ודוק ישראל בני ראש את שאו אמר לכך קדושים
 (מדרש יונתן)

 (א, יח)  ויתילדו על משפחתם לבית אבתם
בשעה]) ד"תרפרמזש"ילקו[הסדררישילקוט(במדרש

 מה אמרו, ם"העכו בהם נתקנאו, לישראל תורה ה"הקב שנתן

 ואמר פיהם ה"הקב סתם, הכל מן יותר להם להתקרב ראה
 הבו) ז צו תהלים( שנאמר, שלכם היוחסין ספר לי הביאו להם
) יח א במדבר( שנאמר, מביאין שבני כדרך עמים משפחות' לד

), א( אמרם על ותמהו. אבותם לבית משפחותם על ויתילדו
, לקבל רצו לא הם הלא, הכל מן יותר להם להתקרב ראה מה
' בז"עעיין' (וגולמומשעירוזרח) בלגדברים(שנאמרכמו
 הלא, לזה יחוס ענין מה וכי, לזה יוחסין ספר ענין מה) ב). (ב"ע

 , מימך שואב עד עציך מחוטב) י כט דברים שם( נאמר כבר
 העולם אומות קושית ליישב אמרתי דהנה, בזה ל"והנ

 כפה) א"ע ח"פ שבת( אמרם על קשה לכאורה דהנה, ל"הנ
 ידוע אך. עביד דלא כמאן אונסא לן קיימא הא', וכו עליהם
 ל"רז ואמרו, לרצונו אותו יקריב) ג א ויקרא( כתיב דבקרבן

 כיצד הא, כרחו בעל יכול, אותו יקריב]) א"ע[ א"כ דף עירוכין(
 ם"הרמב שכתב מה וידוע. אני רוצה שיאמר עד אותו כופין

 דאחר, הדבר בטעם זה על]) כ"ה[ גירושין מהלכות ב"פ סוף(
 הישראל טבע נמי הכי, שלו את הטבע עושה, המונע שמסירין
 עד, שבעיסה השאור הוא המונע אילולי קונו למצות לשמוע

 אומות קושית כלל קשה לא זה ולפי. הלשון בשינוי דבריו כאן
 קודש זרע הם כי לאשר כפיה מהני בישראל דדוקא, העולם

נופןשדי, המונעבהסירואזי, טובושרשןועיקרןמחצבתם
, הכפיה מהני לא ומזלות כוכבים בעובדי אבל. עיקרן בתר

 היוחסין ספר לי הביאו ש"וז. והבן, כרצון הוי לא שלהם דאונס
 כרצון נעשה היה שלכם האונס אם נראה ואז ל"ר, שלכם
 ל"רז שאמרו הטעם אמרתי זה פי ועל. והבן, השורש מחמת
 ומסיק', וכו לצדקה זו סלע האומר) א"ע' ד דף( ה"ר במסכת

 . והבן, העולם באומות וכאן בישראל כאן קשיא לא
 (ישמח משה)



 

  

- 

עִריׁש מָ  ְמקֹום ַמְחֵצב ' ַיֲהלֹם'ָצא ֶאֶבן ּבֶ ּבִ
ׁשּו ְלַהֲעִריְך , ַיֲהלֹוִמים יָגה ִלְפֵני ְיִדידֹו ֵליּבּוׁש ּוִבּקְ ִהּצִ

ְוָיהּ  ָרק ֵליּבּוׁש . ֶאת ׁשָ ף ַוֲחַסר ּבָ ָרָאה אֹותֹו ְמֻטּנָ ׁשֶ
ְויֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ַעל ֵמָאה , ַלֲחלּוִטין ָ ׁשּ ֶהֱעִריְך ׁשֶ
ָקִלים  .ׁשְ

עִריׁש ָלַקח  ֲהלֹם ּבֶ ִלְפֵני ֻמְמֶחה ְוָהַלְך ִאּתֹו ֶאת ַהּיַ
דֹול ִלים , ּוֵמִבין ּגָ ִלים ִמּכֵ ְחּתֹו ּכֵ הּוא הֹוִציא ֵמַאְמּתַ

ל ְצָדָדיו י , ׁשֹוִנים ּוָבַדק אֹותֹו ִמּכָ ְוָנַתן ֶאת ַהֲעָרָכתֹו ּכִ
ָקִלים ים ֶאֶלף ׁשְ לֹׁשִ ְויֹו ְלָפחֹות ׁשְ ֵכן. ׁשָ א ִהְתפַּ ?! ֲהִיּתָ ּלֵ

עִריׁש  ָקִלים, ּבֶ ְכֵמָאה ׁשְ ָאַמר . ֲהלֹא ֲחֵבִרי ֶהֱעִריכּו ּבִ
ֲהלֹם ּיַ ְמֶחה ׁשֶ ל , ֵאין ַמְרִאים ְלָכל ֶאָחד לֹו ַהּמֻ ְולֹא ּכָ

ְעּתֹו ְוַהֲעָרָכתוֹ  ַיֲהלֹם , ֶאָחד ָראּוי לֹוַמר ָעָליו ּדַ
ִבין  !ַמְרִאים ַלּמֵ

ָאסּור  ה ְמקֹומֹות ָמִצינּו ׁשֶ ַכּמָ ֵני ּבְ ִלְמנֹות ֶאת ּבְ
ָרֵאל ְצַטּוּו , ִיׂשְ ּנִ ֵתנּו ׁשֶ ָפָרׁשָ ּנָה ָהִעְנָין ּבְ ּתַ ּוַמה ִנׁשְ
 ?!ִלְמנֹוָתם

לֹמֹה'הַ ְמָתֵרץ  ְפֶאֶרת ׁשְ לּוי ִמי הּוא ' ּתִ ּתָ ׁשֶ
ה . ַהּמֹוֶנה ַכּמָ קּוִלים ּכְ ְ ים ַהׁשּ ׁש ֲאָנׁשִ ּיֵ י ֲהֵרי ָמִצינוּ ׁשֶ ּכִ
ים יָלא ָצִריְך , ֲאָנׁשִ ְויֹו ' ֵמִבין'ִמּמֵ ּיֹוֵדַע ְלַהֲעִריְך ׁשָ ׁשֶ

ל ְיהּוִדי ר ְיהּוִדי ִמְתעֹוֵרר , ׁשֶ ֲאׁשֶ ְוִלְפָעִמים ּכַ
ל ַעל ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהּבֹוֵרא  ְתׁשּוָבה ּוְמַקּבֵ ּבִ

ה ֲאָלִפים ,ה"ב ּמָ ֶנֶגד ּכַ ּקֹול ּכְ ֶכף הּוא ׁשֶ ם . ֲאַזי ּתֵ ַמה ּגַ
ל ּכָ ּנּו ַמְלָאךְ  ׁשֶ ה ִנְבָרא ִמּמֶ הּוִדי עֹוׂשֶ ּיְ ְוַעל , ִמְצָוה ׁשֶ

הּוִדי ל ַהּיְ ְויֹו ׁשֶ רֹו ְוׁשָ ל ִמְצָוה עֹוָלה ִמְסּפָ  .ּכָ

בָּ  ה ַהּקָ ה ְוַאֲהֹרן "הָלֵכן ִצּוָ ְפְקדּו ֹאָתם ַאּתָ , ּתִ
ם ְוָקא ַאּתֶ ם ֻמְמִחים ּוְמִביִנים, ּדַ י ַאּתֶ ם יֹוְדִעים , ּכִ ְוַאּתֶ

ָרֵאלנֹות ִלְמ  ִיׂשְ ל ֹיֵצא ָצָבא ּבְ ל  ּכָ ַהְינּו ּכָ ִצְבאֹות ּדְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְצוֹות ּכָ ְבְראּו ִמּמִ ּנִ ְלָאִכים ׁשֶ ַהּמַ

ָרֵאל ׂשְ  .ִמּיִ

 (ב)הדגלים 
מה הם האותות  .ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם

  .)1שהיו לכל שבט
 מפות צבועות

אבנו היתה לו מפה צבועה כפי שכל דגל רש"י כתב 
 .)2הקבוע בחושן

, )3מבואר שלכל דגל היתה מפה אחתבתרגום יונתן 
של שבטי  צבעי אבני החושן ,ועליה שלשה צבעים

 .)4אותו הדגל
 מה היה כתוב

כתב בתרגום יונתן שעל המפה היו כתובים שמות 
השבטים, כל שבט על החלק הצבוע כאבנו בחושן 

ועל צבע  ,ם' היה כתוב 'יהודה'אֶֹד (כגון על צבע ה'
 ה'פטדה' יששכר וכו').

כל מפה נכתב פסוק באמצעיתו של  ךכ לעבנוסף 
 :כדלהלן

ְוָיֻפצּו הפסוק: "קומה ה'  דגל מחנה יהודה על 
ִמָּפֶני ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאי ֹאְיֶבי." 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ה' הפסוק: "דגל מחנה ראובן על  
 .)5ד"ֱאֵקינּו ה' ֶאָח 

 םַוֲעַנן ה' ֲעֵליֶהם יֹומָ הפסוק: "דגל מחנה אפרים על  
 ".ְּבָנְסָעם ִמן ַהַּמֲחֶנה

ׁשּוָבה ה' ר ּוְבֻנחֹה ֹיאמַ הפסוק: "דגל מחנה דן על  
ְְ ל".ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְׂשָראֵ  ִ ֵ ְְ

 ה י"ה המשך יבוא א 
 

צבוע הבגליון דאשתקד הובא שיטת המדרש שלכל שבט היה דגל  )1
ומפורט שם שבעו של כל שבט, בנוסף לכך היה כאבן שבטו בחושן, 

מרש"י משמע דדעתו  )2 .עליו ציור שיש לו קשר עם השבטמצויר 
וכן סוברים האבן עזרא  )3. כהמדרש שלכל שבט מפה בפני עצמה

. והרשב"ם ועוד מפרשים, כי לכל דגל היתה מפה ולא לכל שבט
, היה לדגל מחנה יהודה צבעי האבנים של לפי מה שכותב התרגו"י )4

הטור הראשון שהם אדם פטדה וברקת, נמצא שהסדר על החושן 
היה כפי סדר הדגלים, בטור הראשון יהודה יששכר וזבולון, בשני 

כ).-(שמות כח, יז ת החושןאך ראה תרגו"י בפרש .ראובן שמעון וגד
בניו פסוק זה, ומסתמא ראובן שהוא הבכור  אמרוכי במתת יעקב  )5

  היה מראשי המדברים (פי' יונתן).



 

 

 .ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ִני ֵּׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַה 
כשיצאן בני ישראל ממצרים עברו התחדשות ושינוי, 
ושוב נתחדשו חידוש שני כשבא להשרות עליהם 

 -שזה היה  שכינה. וזהו 
 )שפתי כהן( .השינוי 

  
משה רבינו היה מביט בכל אחד  .ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגָתם

מישראל, וצפה ברוח הקודש כמה גלגולים עליו לעבור. 
החיד"א ע"פ נקבות, בזכרים ולא ביש  גלגולים[שוזהו 

 .כמה הוא עתיד לעבור ]האריז"ל
 )עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו( 

 
 .ָּכל ָזָכר ְלֻגְלְּגָתם ...ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

שלכם  האמר להם הקב"ה לישראל 
 -בתשובה, כי הרי בסופו של דבר 

תשובו להתגלגל כדי לתקן הכל, לכן מוטב לתקן הכל 
)ור עיניםמא( עכשיו בגלגול זה.

 
צריך כל אחד לתקן את הגלגולים  .ְּגָתםָּכל ָזָכר ְלֻגלְ 

הספירה, שנאמר שלו, וזמן תיקון הגלגולים הם בימי 
[לכן נשים פטורות מספירה, כי אין בהם ' עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת'

 )אמרי פנחס( .גלגול]

השבת שקודם  .ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
לשון פקדון,  -שבועות פוקדים את בני ישראל 

שבשבת זו טמון ומופקד קבלת התורה, וצריך כל אחד 
 .להכין עצמו בקדושה ובשמחה לקבלת התורה

 )בית אהרן(  
 

לפני שבועות,  תמיד פרשה זו קוראים .ִּדְגלֹוִאיׁש ַעל 
כל אחד ילך אך להורות כי כל אחד יש לו מקום בתורה, 

ולא יקפוץ למקום שאינו בשבילו, וזה  לפי דרגה שלו
 (החידושי הרי"ם) .היה מצוות הגבלה

 

 כל אחד יכול לתקן הנשמות של שרשו
גְ  ַעל ִאישׁ  ר ָאָדם  ֲאֹבָתם. ְלֵבית ְבֹאֹתת לוֹ ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ

ָמתֹו נֹוְפִלים ַחס , ּפֹוֵגם ָחִליָלה ֶחְלֵקי ִנׁשְ הּוא ּגֹוֵרם ׁשֶ
ְמָאה לֹום ֶאל ַהּטֻ בָּ , ְוׁשָ ַהּקָ בֹות "ה ְוֵכיָון ׁשֶ ב ַמֲחׁשָ חֹוׁשֵ

ח ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ י ִיּדַ ּלֹא ִיְהֶיה ָחִליָלה ׁשוּ , ְלִבְלּתִ ַהְינּו ׁשֶ ם ּדְ
ה ָ ֻדׁשּ ח ִמן ַהּקְ ּדַ ּתֻ ָמה ׁשֶ ל , ְנׁשָ ּכָ ה ׁשֶ ָלֵכן הּוא עֹוׂשֶ

ְלּגּוִלים ׁשֹוִנים ָמה ַתֲעֹבר ּגִ ְדֵרָגה , ְנׁשָ ֲעֶלה ִמּמַ ּתַ ַעד ׁשֶ
ה ָ ֻדׁשּ ֶדֶרְך ֶזה ָיכֹול . ְלַמְדֵרָגה ְוַתְחזֹר ִלְמקֹור ַהּקְ ֲאָבל ּבְ

מֹות ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ה ְזַמן ַעד ׁשֶ ַיְחְזרּו ֶאל  ַלֲעֹבר ַהְרּבֵ
ה ָ ֻדׁשּ ּקּוָנהּ , ַהּקְ ר ֶאת ְזַמן ּתִ ֵדי ְלַקּצֵ בָּ , ּכְ ּכַֹח "ה ָנַתן ַהּקָ

ָמה זוֹ  יָּכֹות ְלׁשֶֹרׁש ְנׁשָ ַ מֹות ַהׁשּ ׁשָ ּנְ יּּוְכלּו ַעל ְיֵדי , ּבַ ׁשֶ
מֹות  ׁשָ ה ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּנְ ּבּוֵרי ּתֹוָרה ּוְתִפּלָ אֹוִתיֹּות ּדִ

יָבן ֶאל ַהּקְ  ה ְוַלֲהׁשִ ָ ָמה ְקרּוִיים (ֻדׁשּ ׁשָ ֶחְלֵקי ַהּנְ ', אֹוִתיֹּות'ׁשֶ

ל ָאָדם ֵהם ִחיּּותוֹ  מֹו ׁשֶ אֹוִתיֹּות ׁשְ ּקּון ַעל ְיֵדי , ׁשֶ ָלֵכן ֵיׁש ָלֶהם ּתִ

ה ָ ּבּוֵרי ְקֻדׁשּ ה  .)ּדִ מֹות ֵאּלּו ִנְזּכֶ נּו ְנׁשָ ר ְיֻתּקְ ְוַכֲאׁשֶ
ְמֵהָרהה' ִליׁשּוַעת  ה ּבִ ֻאּלָ ְגלוֹ "ה ְוזֶ . ְוַלּגְ " ִאיׁש ַעל ּדִ

מֹות  ׁשָ ָרֵאל ָיכֹול ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהּנְ ׂשְ ל ִאיׁש ִמיִּ ּכָ ׁשֶ
ְרׁשוֹ  יָּכֹות ְלִדְגלֹו ְוׁשָ ַ ֹאֹתת, "ַהׁשּ ָהאֹוִתיֹּות " ּבְ ַעל ְיֵדי

ּלוֹ  יָבם , ׁשֶ ה " ְלֵבית ֲאֹבָתם"ָיכֹול ַלֲהׁשִ ָ ֻדׁשּ ְלׁשֶֹרׁש ַהּקְ
ים דֹוׁשִ ל ָהָאבֹות ַהּקְ  .ׁשֶ

 )מטשערנוביל להרה"ק רבי מנחם נחום (מאור עינים 

 וֶּפֶרק  - ָאבֹותְּפִניֵני 

 לעורר מדות הרחמים כדי שלא יפול לבו
ָמּה זֹוֶכה ִלְדָבִרים  ּתֹוָרה ִלׁשְ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּכָ

ה ּתֹו ֲעָנָוה... ַהְרּבֵ ׁשְ ָצִרי ְלָהִבין . ְוִיְרָאה ּוַמְלּבַ
ְוֵיׁש ְלָבֵאר ֶׁשַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה '. ַמְלַּבְׁשּתוֹ 'ַהָּלׁשֹון 

ְלָהִבין ִּבְגֻדַּלת ִלְדָבִרים ַהְרֵּבה ֵּפרּוׁש ִלְׁשָמּה זֹוֶכה 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֵאי ֶׁשָּצִרי ְלָעְבדֹו ְּבֵאיָמה ְוִיְרָאה 

ֵּמיָלא ֵמִבין ְּפִחיַתת ֶעְרּכֹו ַעד ֵאין ֵחֶקר, ּוִמ 
ַא ַעל ְיֵדי ֶזה . ְוִׁשְפלּותֹו ּוִמעּוט ֲעבֹוָדתֹו ַלה'

ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ְמֹאד ְלִבְלִּתי ִהְתָקֵרב עֹוד ִלּפֹול ָיכֹול 
ַיֲעֹמד ָּפִנים ִּכי ְּבֵאיֶזה , ִׁשְפלּותוֹ ֵמֲחַמת ֹּגֶדל ה' ֶאל 

ָאז ְלִהְתַחֵּזק ָּבֶזה  ָלֵכן ָצִרי .ִלְפֵני ַהֶּמֶל
ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם ְּכֵדי ֶׁשִּיָּקֵרא ַרחּום "ה ֶׁשַהָּקּבָ 

ְוֶאת ַהְּתׁשּוָבה ָּבָרא , ְוַחּנּון ּוְׁשָאר ִמּדֹות ָהַרֲחִמים
ְוַעל ְיֵדי ַמְחַׁשְבּתֹו ֶזה הּוא , ֹקֶדם ְּבִריַאת ָהעֹוָלם
ְוִיַּגׁש , ִמְלַמְעָלהַרֲחִמים י"ג ְמעֹוֵרר ַעל ַעְצמֹו 

. ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר ְּבֵאיָמה ְוִיְרָאה ַוֲעָנָוה ֶּבֱאֶמת
 ג"יֶאת ֹמֶׁשה ְּכֶׁשִּלְּמדֹו "ה ְוֶזה ַמה ֶּׁשִּלֵּמד ַהָּקּבָ 

ִנְתַעֵּטף "ה ֶׁשַהָּקּבָ "ל ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ , ִמּדֹות ָהַרֲחִמים
ֲחִמים ֵהם ְּבִחיַנת ִמּדֹות ָהַר "ג ֶׁשי - "ץְּכׁשַ  ְּבַטִּלית

, ְוָאַמר לֹו ִאם ַיֲעׂשּו ָּבַני ַּכֵּסֶדר הְלבּוִׁשים ַלַהָּקָּב"
ַהֶּזה ִמַּיד ֵהם ַנֲעִנין, ְּכלֹוַמר ֶׁשִאם ֵהם ְיעֹוְררּו 
ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ִמְּלַמָּטה ִמַּיד ִיְתעֹוְררּו ִמּדֹות 



 

 

ֶזהּו וְ  .ָהֶעְליֹוִנים ְלַרֵחם ֲעֵליֶהם ְוֵהן ַנֲעִנין
ּתֹו ֲעָנָוה ׁשְ  ג"ֵמַהיֶׁשָהֲעָנָוה ַמִּגיָעה ֵאָליו , ּוַמְלּבַ

, ' ִיְתָּבַרהֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְלבּוֵׁשי של רחמים ִמּדֹות 
, ָלה ֶאת ִלּבוֹ ְוָאז הּוא זֹוֶכה ַלֲעָנָוה ֶׁשֵאיָנּה ַמִּפי

עוד ד"ה  פרשת ויגש(ב"ה.ְויּוַכל ַלֲעֹבד ֶאת ַהּבֹוֵרא 

  )יש לדקדק

 בשעה :במדרש .ַוִּיְתַיְלדּו ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם
 העולם אומות נתקנאו התורה את ישראל שקבלו
, האומות מכל יותר להתקרב אלו ראו מה ואמרו
 לי הביאו להם ואמר פיהם את ה"הקב סתם מיד
 שנאמר בני שמביאים כשם שלכם היוחסין ספר

 לכאורה. "אבותם לבית משפחתם על ויתילדו"
הלא , מילתא תליא ביחוס וכי, להתבונן צריך

אמרו חז"ל "התקן עצמך ללמד תורה שאינה 
 וגמרו דהנה אמרו חז"ל נמנו ונראה. ירושה לך"

 ועכשיו משנברא, יותר נברא שלא לאדם לו נוח
שמנו  רש מהרש"איופ, במעשיו יפשפש שנברא

את מצוות העשה והלא תעשה, וראו שמצוות 
הלא תעשה מרובין על העשה, אם כן האדם קרוב 

(כן מובא להפסד ורחוק משכר. אך איתא בספרים 
שבכל זאת מעלה יש  ג)רבשם הרבי ר' שמעלקא מניקלשבו

בישראל, שהקב"ה מחשב להם מחשבת מצוה 
כמצוה אבל מחשבת עבירה אינה נחשבת, נמצא 

ך מצוות העשה חשבונו כפול, שיש גם אם כן שס
המחשבה וגם המעשה. והטעם שנחשב להם 
מחשבת טובה כמעשה, כי מקור מחצבתם קודש 
על כן חזקה שהמחשבה הטובה תביא אותם לידי 
מעשה, מה שאין כן אומות העולם שמקורם רע, 
גם כשיש להם מחשבה טובה אינה חזקה שתביא 

אל לידי מעשה. וזה מה שאמר הקב"ה ישר
מיוחסים הם לאבות הקדושים על כן ראוי להם 
לקבל תורה כי קרובים הם לשכר מהפסד, מה 
שאין כן אומות העולם שאין להם ספרי יוחסין 
של קדושה, קרובים הם להפסד משכר על כן 

 אינם ראויים לקבל התורה.
 )להרה"ק רבי יהושע מדזיקוב(עטרת ישועה  

יש לדקדק למה  .ְלִמְׁשְּפחָֹתםְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹוְלדָֹתם 
בנפתלי כתוב 'בני' ולא 'לבני' כמו בשאר 
השבטים. ויש לפרש על פי מה שכתב רש"י 

בפסוק "לבית אבתם", שהולכים לפי שבט האב 
שמי שאמו משבט אחר יקום על שבט אביו, לכן 
נאמר בכל שבט 'לבני', שכל אלו שלבית אבותם 

י שמעון הם משמעון למשל, היו הולכים אל בנ
להמנות עמהם, אבל אצל נפתלי כבר נמנו כל 
השבטים, לא היה צריך להתברר מי הם בני 

 השבט, כי ממילא כל הנותרים הם בני נפתלי.
 )להגה"ק רבי ישעי' מושקאט מפראג בשמים (ראשי 

כשנתמנה השאגת אריה לרב בעיר מיץ, בקש 
לראות את פנקס תקנת הקהלות, לאחר שבדקו 
 לקח קנה והוסיף שם תקנות חדשות, כשהביטו 

ות את התקנות שהוסיף, ראו ראשי הקהל לרא
ככתבם וכלשונם, אמר  עשרת הדברותשהוסיף 

להם הרב: שמתי אל לבי כי תקנות הקהלה חמורות 
, לכן חשבתי בעיני הקהל יותר מעשרת הדברות

נת הקהלה יקפידו עשרת הדברות בתקִיָּכְללּו שאם 
 גם עליהם...

 מ

זצ"ל: שכל  'אבני נזר'מלמד דרדקי של ההסיפר 
כך היתה התמדתו גדולה בילדותו בלימוד התורה 
בתשוקה וחיות התלהבות עצום ורב, עד כי כשהגיע 
לבר עשר שנים זכה לסיים כל הש"ס של תלמוד 

רבי נחום בבלי, ולכבוד הסיום עשה אביו הגה"ק 
בשעת הסעודה  .סעודה גדולה זצ"לזאב מביאלא 

עילוי הקדוש האמר אביו הגה"ק אל בנו העלם 
בדרך צחות: בני יקר לי תדע למה מסיים הש"ס 

של  אשי תבותמפני שהר ',בשלום'עצמו עם תיבת 
אותיות בשלו"ם מרמזים להאדם שסיים את הש"ס 
שידע שעדיין אינו מבין את המשנה הראשונה 

וייסטו ו'ג? וסטיל'וין ש'יסטו ב' :שבש"ס, על דרך זה
ההבנת את המשנה  !אימתי? (אתה שמח כבר?מ'

 )!?'מאימתיב'ת פותחהראשונה ה



 

 

 ֶקֶבר הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי
ִמְנָהג ִמִּמְנֲהֵגי ְצַפת ָהַעִּתיִקים ִלְפקֹד ֶאת ֶקֶבר 

 . ְּבִאְסרּו ַחג ֶׁשל ָׁשבּועֹות ַהָּנִביא הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי
 ?ִמי ָקבּור ָׁשם

ִנְזָּכר ִּכי הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ָקבּור  ְּבִכְתֵבי ַהַּמָּסעֹות
ֵּכן ָאנּו מֹוְצִאים ְּבִאֶּגֶרת ַּתְלִמיד ַרֵּבנּו עֹוַבְדָיה . ִּבְצַפת

"ָקרֹוב ֶאל ְמקֹום ַהְיהּוִדים ֵיׁש : רנ"ו)ִמְּׁשַנת (ִמַּבְרְטנּוָרא 
ֶאֶבן ְקבּוַרת הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי, ְוֵאין ָעָליו ַמֵּצָבה ְוִצּיֹון ַרק 

ְּגדֹוָלה ַעל ִּפי ַהְּמָעָרה, ְוֵתֶכף ְּבבֹוִאי ִהְתַּפַּלְלִּתי ַעל 
 .ִקְברֹו"

ְלִפי ַהִּנְרֶאה ָּכאן ֲעַדִין א ָהָיה ָּבנּוי ַהִּבְנָין ֶׁשַעל 
ֲאָבל ְּתקּוָפה ְקָצָרה , ַהְּמָעָרה

ְלַאַחר ִמֵּכן ְּכָבר ִנְזָּכר ַהַּבִית 
 . ֶׁשַעל ַהְּמָעָרה

נּו מֹוְצִאים ְּבִכְתֵבי ַרִּבי ֵּכן ָא 
: רפ"ב)ִמְּׁשַנת (מֶֹׁשה ַּבאסּוָלה 

ִנְכַנְסִּתי ְּבַבִית ִנְבֶנה ַעל "
ִקְברֹות הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ְוהּוא 

 ".ְּבסֹוף ִקְבֵרי ִיְׂשָרֵאל ִמְּצַפת
"ה ְּבִמְכָּתבֹו ֶׁשל ַהְּׁשלָ 

מֹוִסיף  שפ"ב)ִמְּׁשַנת (ַהָּקדֹוׁש 
"ְוִהֵּנה : ַהָּמקֹוםְּבֵתאּור 

ָּבִראׁשֹוָנה ָהָלְכִּתי ַלְּמָעָרה ֶׁשל הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי ַהָּנִביא, 
 1ְוהּוא ִּבְנָין ְמפָֹאר ּוְמֻהָּדר, ְוִהיא ִביָבה ֲחׁשּוָכה ְמאֹד
. 2ִנְתַמֵּלא ֻּכָּלּה אֹוָרה, ּוִבְפֵני ַהִּביָבה ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים

ְוִנְכַנְסנּו ָׁשם ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּוִבְקֻדָּׁשה ְלתֹו ַהִּביָבה, 
 ַוֲאִני ְוִאְׁשִּתי ִתְחֶיה ִהְדַלְקנּו ֵנרֹות ָׁשם".

                                                      
ּוְבתֹו ), ֶׁשַּכּיֹום ְמֻכֶּסה ְּבַבְרֶזל ִמְלַמְעָלה(ְּבתֹו ַהִּבְנָין ֶיְׁשנֹו ּבֹור  1

 .ְוַה'ִּביָבה' ִלְכאֹוָרה ַהַּכּוָָנה ְלאֹותֹו ּבֹור, ַהּבֹור ִנְמָצא ֶּפַתח ַהְּמָעָרה
ַא ְּבֵסֶפר 'ִחַּבת . ַהְּבֵאר ִנְזָּכר ְּבעֹוד ַּכָּמה ִמִּכְתֵבי ַהַּמָּסעֹות 2

 .ְוַגם ַּכּיֹום ֵאין ָׁשם ְּבֵאר ַמִים, ְירּוָׁשַלִים' ְּכָבר ּכֹוֵתב ֶׁשֵאין ּבֹו ַמִים
ָנִזיר "י ַרִׁש (הּוא ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה "ס ִּכי ְסָתם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַּבּׁשַ  3
ָאבֹות (ֵמֲחֵמֶׁשת ַּתְלִמיָדיו ַהֻּמְבָחִרים ֶׁשל ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי , ב). נּו

ְוָהָיה ַאב ֵּבית ִּביֵמי ַרָּבן . ֶׁשָאַמר ָעָליו 'ַאְׁשֵרי יֹוַלְדּתֹו'פ"ב מ"ח), 
 .ַּגְמִליֵאל ַהָּנִׂשיא

ַא , ֵאִרי הּוא ְּבתֹו ַהַּבִיתְּבַכָּמה ִמן ַהְּמקֹורֹות ִנְכַּתב ֶׁשֶּקֶבר ּבְ  4
 .ְּברֹב ִמן ַהְּמקֹורֹות ִנְזָּכר ֶׁשִּקְברֹו ְּכֶנֶגד אֹו ָסמּו ְלאֹותֹו ַּבִית

ְוִיָּתֵכן ֶׁשַהּגֹוֵרם ַלָּטעּות . ְּבַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים ֵאינֹו ַמְזִּכיר ֶקֶבר ְּבֵאִרי 5
הּוא ֵעֶקב , ִקְברֹו ֶׁשל הֹוֵׁשַע  ִלְקֹרא ַלֶּקֶבר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשהּוא

ַהָּמסֶֹרת ֶׁשְּבֵאִרי ָקבּור ָׁשם ְּבָסמּו. 
ם ִּכי ָׁשם "ל ֶׁשל ָהֲאִריזַ  ַּגם ְלַאַחר ִּגּלּויֹו 6 ִנְׁשַאר ֵאֶצל ַרִּבים ַהּׁשֵ

 "לְלִפי ָהֲאִריזַ 
 )ַהְקָּדָמה לז(ַא ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ְּבֵׂשָער ַהִּגְלּגּוִלים 

"ִּבְמִדיַנת ְצַפת ת"ו "י ַז"ל: ּכֹוֵתב ְּבֵׁשם ַרּבֹו ָהֲאִר 
ְּבַמֲעָרב, ֵיׁש ָׁשם ֵּבית ְקָברֹות ַלְּיהּוִדים, ּוְבתֹוכֹו ַּבִית 
ֶאָחד ּוִבְנָין ִּכָּפה ֲעגּוָלה ָּגבֹוַּה ְּבֶאְמַצע ַּגּגֹו ְּכִמין ֻקָּבה, 
ּוִבְצפֹון ַהַּבִית ַההּוא ֶנֶקב ָקָטן ָפתּוַח ַלְּמָעָרה ַהִהיא, 

אֹוְמִרים ָהעֹוָלם, ִּכי ָׁשם ָקבּור הֹוֵׁשַע ּוְבאֹוָתּה ְמָעָרה 
ֶּבן ְּבֵאִרי, ְוֵאינֹו ָּכ, ָאְמָנם הּוא ָקבּור ָׁשם ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 

 ".ַהַּתָּנא, ְוָטעּו ָהָעם ּוְקָראּוהּו הֹוֵׁשַע  ]3[ֶּבן ֲחַנְנָיה
 ְּבֵאִרי ַהָּנִביא

ָאִביו ֶׁשל  ְּבַכָּמה ְמקֹורֹות ִּכְתבּו ֶׁשְּבֵאִרי ַהָּנִביא
ֵּכן ָּכַתב ַרִּבי מֶֹׁשה ַּבאסּוָלה. הֹוֵׁשַע ָקבּור ָׁשם ְּבָסמּו :

אֹוְמִרים ֶׁשָּׂשם ָהָיה , ְמָעָרה ַאַחת ְסגּוָרה 4ּוְכֶנְגדֹו"
 . "5ָקבּור ְּבֵאִרי ַהָּנִביא

 אַהִהּלּולָ 
ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל 

ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו  ִמַּקאִמיִניץ
"ּוְביֹום ִאְסרּו : קֹורֹות ָהִעִּתים

ַחג ֶׁשל ָׁשבּועֹות עֹוִׂשין ִהּלּוָלא 
ְּגדֹוָלה ַעל ֶקֶבר הֹוֵׁשַע ֶּבן 

  .6ְּבֵאִרי"
 ְירּוָׁשַלִים ִחַּבת ּוְבֵסֶפר

ָּכַתב:  יא) ֲעִלּיֹות ּגֹוַלת (ַמֲאָמר
 ַמְזִּכיר מה) (ַעּמּוד ִצּיֹון "ְּבַאֲהַבת

 7ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי ֶקֶבר ַעל הֹוְלִכים ַהָּׁשבּועֹות ַחג ֶׁשִּמָּמֳחַרת
 ַחג ְּבִאְסרּו ָׁשָנה ְּבָכל ַעָּתה ְוַגם ָׁשם. ּוִמְתַּפְלִלים ַהִּנְזָּכר

 ּוְׂשֵמִחים ְוַטף [ֲאָנִׁשים] ָנִׁשים הֹוְלִכים ָׁשבּועֹות ֶׁשל
 ְיִהי ֵּכן ֵנַצח טּוב ָּכל ַעל ּוִמְתַּפְלִלים ֶׁשֶמן ּוַמְדִליִקין

 ָאֵמן". ָרצֹון

 .ֶקֶבר הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי
ין ֶּפַסח ַלֲעֶצֶרת ְוַאף ִּכי ַּבְּתקּוָפה ֶׁשּבֵ , ֵיׁש ְלַצֵּין ִהּלּוָלאְלִעְנָין הַ 

ָהָיה ָנהּוג ָלֵצאת ְלַמַּסע 'ֵזייַאַרא' ֶׁשִהיא ְּפִקיָדה , ְלַאֲחֶריָה ְקָצת
ְלַמַּסע ֶזה ָהיּו ָּבִאים ַּגם ְיהּוִדים . ְוִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבִרי ַהַּצִּדיִקים

, ם ְלָמקֹוםִמְּמִדינֹות ֶׁשְּסִביבֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְועֹוְבִרים ִמְּמקֹו
ְמָחה ָהְיָתה ְּביֹום  ָהיּו ְקָבִרים . ָּבֹעֶמר ְּבִמירֹוןל"ג ְּכֶׁשֶּמְרַּכז ַהּׂשִ

ְוָהיּו , ְמֻסָּיִמים ֶׁשָהיּו ֶנֱאָסִפים ֲאֵליֶהם ָקָהל ָרב ְּביֹום ְמֻסָּים
ָּכ ִמּתֹו '. ִהּלּוָלא'יֹום ֶזה ָהָיה ִנְקָרא , ַמְדִליִקים ֵנרֹות ּוִמְתַּפְלִלים

ַא ֵאין , ֵיֵצא ֶׁשַּבּלּוחֹות ִנְדְּפסּו ְיֵמי ְּפִטיָרה ְלַתָּנִאים ַּבָּיִמים ֵאּלּו
. (אפשר להאריך בענין אך אין כאן ֶזה אֹוֵמר ֶׁשֶּזה יֹום ְּפִטיָרָתם

 מקומו).
ַא ְּבִחַּבת , ְּבַאֲהַבת ִצּיֹון ּכֹוֵתב ֹזאת ַעל ִצּיֹון הֹוֵׁשַע ֶּבן ְּבֵאִרי 7
ָלֵכן ָּכַתב זֹאת ַעל "ל ַהּנַ "ל רּוָׁשַלִים ְּכָבר ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ָהֲאִריזַ יְ 

 .ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
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 ליקוטים נפלאים 
 מדברבפרשת 

 
 )א, א'' (סיני במדבר משה אל 'ה וידבר''

 .ובמדבר במים באש תורה ניתנה דברים בשלשה
 גילה לעם היותו שמיום, זה הוא ישראל-עם של האופייני הקו

 אל הלכו ישראל-בני. ואמונתו תורתו בעד נפש-מסירות תמיד
 לתוך קפצו, לשחיטה צוואריהם נתנו, האש-ומוקדות הגרדומים

 האומות רשעי אותם שהכריחו אימת כל - חייהם את ומסרו הים
 .ובאמונתם בתורתם לבגוד

 בשלושה עיקרי גילוי לידי באו ישראל-עם של זו ותכונה זה כח
 נזרק, האומה אבי, אברהם. העם-ימי-דברי של מאורעות

, האדם-בני בקרב הפיץ אשר הטהורה אמונתו בעד האש-לכבשן
 זה היה ואם. אחריו בבניו נפש-מסירות של הכח את נטע ובזה
 של השני המאורע בא הרי, מעם-מורם נעלה יחיד של צעד

 לפי, הסוער הים תוך אל שלם עם קפץ שאז - סוף-ים קריעת
 הרי, רגע-של ןניסיו רק זה היה אם''. ויסעו'' - בורא עולם ציווי

 שממה-למדבר הלכו ישראל-בני כאשר, השלישי המאורע בא
 לתקופה, ומים מזון ללא, ועקרבים ונחשים רעות חיות שורץ

 כפי, ולנביאו יםוקלאל ומסירותם אהבתם מתוך רק - ממושכת
 לכתך כלולותיך אהבת נעוריך חסד לך זכרתי: ''הכתוב שאמר

 ).ב, ב ירמיהו'' (זרועה לא בארץ במדבר אחרי
 

 )ב, א'' (ישראל בני עדת כל ראש את שאו''
 מה, בהן העולם אומות נתקנאו התורה את ישראל שקבלו בשעה

: להן ואמר ה''הקב פיהן סתם, האומות מן יותר להתקרב ראו
 .מביאין שבני כשם שלכם יוחסין ספר לי הביאו
 ומניחו תורה-ספר ה''הקב מביא לבוא לעתיד: ''חכמינו אמרו

 מתקבצים מיד. שכרו לוייטו יבוא בה שעסק מי: ואומר בחיקו
 כלום, עולם של רבונו: לפניו אומרים...העולם אומות ובאים
 ?...לישראל שעשית כפי, הקיבלנו ולא כגיגית הר עלינו כפית

 מצוות שבע - ישמיעונו הראשונות: ה''הקב להם אומר מיד
 ?''קיימתם היכן שקבלתם

 הרופא להם רשם, חורגנו הוב בנו שחלו לאב, דומה הדבר למה
 את לגמוע בנו את האב והכריח, לגמעו סירבו ששניהם מריר םס

 ולכן הכריח לא החורג הבן את ואילו; מהר נתרפא הוא ואכן הסם
 את החורג הבן שאל מכן-לאחר, יותר רב זמן מחלתו נמשכה

: האב לו השיב? הסם את לגמוע אותי גם הכרחת לא מדוע: האב
, אותו גם ופלטת ומתוק טוב סם לגמוע הכרחתיך כבר בשעתו

 .מר סם שתגמע להכריחך עכשיו רציתי לא לפיכך
 שהתורה היינו סבורים אמנם: כך יטענו הן גם העולם-אומות

 לא מדוע, היא ומתוקה טובה כי שידעת אתה אולם, היא מרה
 נתתי כבר הן :יתברך-השם להם ישיב מיד? עלינו אותה כפית
 טובות כי וראיתם מהן טעמתם אשר, מצוות שבע בשעתו לכם

 טעם כל איפוא היה לא הרי, לקיימן םמיאנת כן-פי-על-ואף, הן
 . מצוות ג''תרי עוד עליכם לכפות

 בתורה ישראל זכו למה: העולם אומות שואלות, הכוונה גם זוהי
 היה צריך כן-אם, לקבלה הוכרחו אלא בה רצו לא הם גם והלא

-ספר לי הביאו: יתברך השם להם משיב? אותנו גם להכריח
 לשבע ביחס לפנים אבותיכם נהגו כיצד זכרו. שלכם יוחסין

 אשר ישראל של אבותיהם לעומת אותם והשוו, שקבלו המצוות
 למה היטב תבינו אז כי, להם שניתנה לפני עוד התורה את קיימו

 .הכרחתי לא ואתכם התורה את לקבל הכרחתי ישראל את
-השם את עבדו אשר, מאבותיהם הקדושה את ירשו ישראל-בני

 הפנימית במהותם איפוא היו הרי, נפשם ובכל לבבם בכל יתברך
 את מלקבל מנעו הגופניים הכוחות אלא, וקדושים טובים
 אבל. כפיה-באמצעי לגביהם לנקוט היה אפשר לפיכך, התורה
 היו שבמהותם כך, מאבותיהם כזאת ירשו לא העולם אומות

 כפיה-אמצעי שום של בכוחו אין ממילא הרי, וטמאים רעים
: התשובה של מובנה איפוא שזו. האמיתי הרצון את בהם לעורר

 (שער בת רבים)  ''.שלכם יוחסין ספר הביאו''
 

 די״ (א, ו)-שלמיאל בן צורי ש״שמעון 
'שלומיאל'. מה הטעם העולם קוראים לעני וביש מזל בכינוי 

לכך? אלא, רמז רומזים לו שהוא משבט שמעון, צא וראה שמכל 
השבטים היה שבט שמעון שלא האיר לו מזלו, והיה עני שבכולם, 
וכתב רש"י (בראשית מט, ז) 'ואין לך עניים, סופרים ומלמדי 

ושלומיאל היה נשיא שבט  תינוקות אלא משבט שמעון'.
 (אמרות חכמה)  שמעון...

 
" כאשר צוה ה׳ את משה ויפקדם במדבר סיני"

 (א, יט)
ינם של ישראל היה ״כאשר ילשם מה ראתה התורה לציין שמנ

 צוה ה׳ את משה״, כלום אין אנו יודעים זאת?
ן: במדינה מתוקנת יש תועלת בידיעת יבאר רבי משה פיינשטי

ינם המדויק של תושביה. על ידי כך ניתן להעריך את שעור ימנ
ם השונים של התושבים: כמויות המזון הנצרכות ומדת הצרכי

להם, וכדומה. כאשר היו ישראל במדבר, אכלו ושתו כאות נפשם 
מן ירד מן השמים ומים מן הבאר, והיו ענני הכבוד מעטפים 
אותם, והיו שפים בכסותם ומגהצים אותם, ואף הקטנים שבהם 
היה גדל לבושם עמהם. ואם כן, לא נזקקו לא למאכל ולמשקה 
ולא ללבוש, ולא הוצרכו להגן עליהם מפני אויביהם. נמצא שלא 

נם המדויק של ישראל ישום תועלת מעשית בידיעת מני ההיית
 במדבר.

וזהו שאומר הכתוב: ״כאשר צוה ה׳ את משה ויפקדם במדבר 
שאלמלא צוה ה׳ את משה לא היו נצרכים לפקוד את  -סיני״ 

ים את צווי ה׳ ייש לקוהו ה׳, יונם של ישראל. אך לאחר שצימני
בשלמות ללא ערעור ופקפוק, גם אם לא מוצאים בו טעם 

   וסיבה. 
 (ומתוק האור)

 

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 מדברבפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail :לקבלה במייל

 " (א, מב)בני נפתלי"
נפתלי שנמנו  למעט שבטבכל השבטים שנמנו כתוב ״לבני״, 
, כי האות ל' יש לה ןהענייאחרונים כתוב ״בני״, ויש להסביר 

השבטים שנמנו, היה צוואר גבוה, וזה מרמז על גאווה, ובכל 
מקום למחשבה של גאווה, אני נמניתי לפניך, ואולי כי אני יותר 
חשוב ממך, אבל נפתלי שנמנה אחרון, לא היה בו שום מקום 

אצלו האות ל', אלא כתוב 'בני נפתלי'  תלגאווה, לכן לא מוזכר
 (אגרא דכלה) ולא 'לבני'.

 

לדתם למשפחתם לבית ״בני נפתלי תו
 תם״ (א, מב)ואב

בכל השבטים נכתב "לבני", כגון "לבני ראובן", "לבני שמעון", 
ורק אצל שבט נפתלי נכתב "בני נפתלי", מדוע? הגאון רבי נפתלי 
צבי יהודה ברלין, הנצי"ב, מביא בספרו "העמק דבר" את ששמע 

בשם האר"י ז"ל שאמר,  -מחותנו הגאון רבי איצל'ה מוואלוז'ין 
תחילה היו בני ישראל נותנים ן בני ישראל היה באופן שבישמני

פתקאות עם שמותיהם בתוך תיבה גדולה. לאחר מכן היה בא 
נשיא כל שבט עם תיבה משלו, והיה בורר את הפתקאות, כאשר 
מצא שם של אחד מבני שבטו היה נותן את הפתק לתוך התיבה 

 שלו. כך עשה כל נשיא ונשיא.
ונה כל לבסוף מנו את מנין הפתקאות בכל תיבה וידעו כמה מ

 שבט ושבט.
כך עשו נשיאי כל השבטים, אולם נשיא שבט נפתלי לא היה 
צריך לעשות כן משום שלאחר שסיימו כל הנשיאים ליטול את 
הפתקים עם שמות בני שבטם, ממילא נותרו בתיבה הגדולה 

 .בלבד הפתקים עם שמותיהם של בני שבט נפתלי
"פתק זה  לכן בכל השבטים נכתב: "לבני" כיון שהיו אומרים:

שייך לבני שבט זה"... אולם מאחר ונשיא שבט נפתלי לא ברר 
פתקים אלא נטל את מה שנותר מברירת האחרים, נאמר בשבט 

 (וקראת לשבת עונג)  זה: "בני נפתלי" . 
 

 )יד, ב" (רעואל בן אליסף גד לבני ונשיא"
' רעואל' 'בר וכאן' דעואל' 'בד נכתב הוא הפרשה בתחילת

 ?ומדוע
 את משה מינה שכאשר מכיוון, בחלקו נקבר רבנו שמשה זכה גד
 בכור ודן לזלפה בכור אני, לטעון גד יכול היה, הדגל לראש דן

 נגד דיבר לא הוא אלא? כמוהו שבט ראש איני ומדוע לבלהה
 רעואל בן אליסף כתוב ולכן, שעשה מה עם והסכים רבנו משה

 .בחלקו שנקבר רבנו משה שהוא אל - ריע להיות זכה הוא כי' בר
 

 זרה אש בהקריבם' ד לפני ואביהוא נדב וימת"
 )ד, ג( "להם היו לא ובנים' וגו

 להם היה שלא הכתוב כאן משמיענו צורך לאיזה להבין צריך
 איזה האדם עושה לפעמים דהנה, צחות בדרך לרמז ונראה. בנים

 לבני נראה שיהיה, ותפילה תורה בשעת התלהבות של תנועות

, עוון הוא וזה, עמו בל לבו ובאמת, ופחד ביראה' ד כעובד אדם
 . ל"ר זרה אש ונקרא

 של הללו התנועות עושה אשר איש נמצא לפעמים אך
 תוכו ואין הזה שלהבת אש בוער אינו שבקרבו אף, התלהבות

 איך וילמדו שיראו ביתו ובני בניו למען זאת עושה אמנם, כברו
 להיות באמת ויכול, ופחד ביראה' ד את ולעבוד להתפלל שצריך
 פניות שום בלי, שלם בלב הזאת העבודה את יעבדו אחריו שבניו
 אף, עליו טוב להמליץ נוכל, כזה איש על. תמה עבודה, וגאות
 . שקר של תנועות עושה שהוא

", זרה אש בהקריבם ואביהוא נדב וימת" הכתוב כאן שרמז וזה
 זה שבאופן, אחריהם בניהם למען כן עשו אפשר, תאמר ואם
", להם היו לא ובנים, "כמשיב אומר כך על, לחטא נחשב אינו

 )מלך מעדני( .נענשו טעמא ומהאי
 

"      וימת נדב ואביהוא... ובנים לא היה להם"
 (ג, ד)

אמרו חז״ל שהסיבה של המיתה היה כי לא היה להם בנים, וקשה 
ככתוב, בהקריבם אש זרה, ומדוע אמרו כי לא  ההייתהרי הסיבה 

 היה להם בנים,
ויש ליישב, עפ״י הפסוק 'פוקד עוון אבות על בנים על שלישים 

 םעונשוא״כ אילו היה להם בנים היה ה' דוחה את  ועל רבעים',
לדורות אחריהם, וכיון שלא היה להם בנים, לכן נענשו הם 

 לדורותיהם. םעונשבעצמם, על הקריבם אש זרה, ולא נדחה 
 (מגדל דוד)

 

נשא את ראש בני קהת כל הבא לצבא לעשות "
נשא את ראש בני (ד, ב) ... מלאכה באהל מועד

באהל  גרשון כל הבא לצבא לעבוד עבודה
 " (ד, כא)מועד

והדבר צריך ביאור, מדוע התורה מכנה את משא בני קהת 
 'מלאכה' ומשא בני גרשון ומררי 'עבודה'? 

החיים הקדוש, שבני קהת שהיו נושאים את הארון ומתרץ האור 
לא היה להם 'עבודה' בזה, כי אמרו חכמים שהארון היה נושא את 
נושאיו, ולא הרגישו כלל כובד בנשיאתה, ולכן התורה מכנה את 
משא בני קהת 'מלאכה', אבל בני מררי שנשאו את הקרשים 

להם עבודת משא טבעית, ולכן כתוב  ההייתושאר הדברים, 
 'עבודה'.

ועוד יש לתרץ, שבני קהת שהיו נושאים את הארון בכתף, היו 
צריכים ליזהר שיהיו פניהם מסובבים כלפי הארון, מפני כבודו 

' כתפושל ארון האלוקים שהרי בני קהת היו 'כנושא אדונו על 
ולכן התורה מכנה את משא בני קהת 'מלאכה', לרמז בזה, 

בזה גם 'מלאכה' שבנוסף לעצם עבודת המשא, היה להם 
 בהליכה מיוחדת כשפניהם כלפי הארון. 

 )ג ,אור החיים ד(
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 ים נפלאים סיפור
 מדברבפרשת 

 
 (א, א)" וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני"

 מדוע ניתנה התורה ״במדבר״ ?
באחת השנים, לקראת ׳סוף הזמן׳ בישיבת לומז׳א, ניגשו עשרים 
ושישה תלמידים להיפרד ממורם ורבם מרן הגאון רבי יחיאל 

זצוק״ל. כל אחד מהם היה אמור לפנות לדרכו, מיכל גורדון 
ביקש ראש ישיבת לומז׳א לצייד אותם בצידה  למקומו ולחייו.

 לדרך, משהו שיתאים לכל אחד ואחד מהם. חיפש ומצא!
רבים מכם יזכו בוודאי לקבל  -ם פנה לתלמידיו האהובי -בני 
שרות רבנות, ואחרים לא יזכו. הבה ואספר לכם סיפור מ

 כעין מורה דרך לחיים.שישמש לכם 
הצאר הרוסי, ניקולאי הראשון, יצא פעם לערוך סיור במדינות 

ל ידי מלכותו. כשהגיע אל המדינה הראשונה ונתקבל בברכה ע
ר ושאל: ״איך אתה מנהל את אהמושל המקומי, פנה אליו הצ

השיב המושל.  -״לפי החוק ככתבו וכלשונו!״  -עניני המדינה?״ 
ים וקבע: ״אתה מפוטר!״ אלפי האזרחים נתן בו הצאר מבט מאי

הוכו בתדהמה. נבצר מהם להבין: במה חטא המושל?! אך איש 
במיוחד לא על ניקולאי הראשון  -לא העז לערער על דברי הצאר 

עריץ קשה לב וכונה ״צאר הברזל״. בערב, בעת כימ״ש שנודע 
המשתה החגיגי, לאחר שהצאר לגם כמה כוסות ׳וודקה׳ ורוחו 

ובה עליו, אזר עוז אחד מאנשי הפמליה המלכותית, ט ההיית
ושאל אותו לפשר החידה המוזרה, ומדוע הדיח את המושל 

 מכהונתו רק משום שהוא מדקדק בספר החוקים.
השיב הצאר ואמר: ״כדי לנהל מדינה על פי החוק, ככתבו 
וכלשונו, אין צורך במושל. בשביל זה יספיק סמל משטרה!...״ 

ך׳ בו צוידו בוגרי לומז׳א (כעדות אחד מבוגרי עד כאן ה׳צידה לדר
 הישיבה בספרו ׳ברכתו של הרבי׳).

המסר שעולה מן סיפור ה׳צידה לדרך׳ הוא חד וברור: כדי 
להתנהל כיהודי מוכרחת ה׳תורה׳ להיהפך ל׳תורת חיים׳. שכן 
השולחן ערוך החמישי, מעולם לא הודפס, וכדי לדעת כיצד 

פשר להתנהג כסמל משטרה, להתנהל על כל צעד ושאל אי א
בעל ראש קטן, שפוטר את עצמו בכך שנוהג ״על פי הספר״, 

 אלא יש להפעיל גם את ה״תוונא דליבא״!
שמא יש כאן ביאור חדש אודות הסמיכות של פרשת במדבר 
לחג השבועות. כאשר אדם יושב בעיר, תחת גפנו ותאנתו, וחי 

. דווקא כיהודי, הוא עדיין לא עמד במבחן התורה האמיתי
במדבר, אי שם בין הגאיות, ללא ספרים, דווקא שם עומדת 
למבחן מהותו של יהודי. אם הוא יהודי תורתי במלוא מובן 
המילה, אזי גם במדבר הוא ימשיך לחיות כיהודי. אך אם התורה 
שלו אינה מופנמת בעומק הנפש, אזי ימצא את עצמו במדבר 

 ערום ועריה.
 

האנשים האלה אשר "ויקח משה ואהרון את 
 (א, יז) נקבו בשמות"

 לא תעשה שבתורה (ברכות יט, ב)גדול כבוד הבריות שדוחה 
משה רבינו יכל לבחור אותם בעצמו שהרי היו ניכרים בגדלותם 
הן נשיאים היו קרואי העדה, אך כדי שלא לפגוע באלו שלא 
נבחרו, ביקש משה רבינו שהקב"ה ינקוב בשמותם, נבחין עוד 

ורק אחר  "לקיחתם, ראשית "ויקח... את האנשים...שגם בעת 
יתבייש, כאשר ואת כל העדה הקהיל", כדי שלא יהא מי ש"כך 

 .יקראו לחברו ולא לו
כך גם ארע בתחילת שליחותו, הקב"ה מתגלה למשה בסנה 
ומודיעו כי הוא נועד לשליחות חיונית ודחופה הצלת ישראל 

שלם הוא מתדיין ממצרים, משה רבנו מסרב לכך ובמשך שבוע 
זה, זאת כי הוא חושש מפגיעה באהרון שהיה  ןבענייעם הקב"ה 

אחיו הגדול והיה נביא ומנהיג בפועל בכל אותם שנים שמשה 
נעדר ממצרים, כל צרותיהם של ישראל לא היה בכוחם להצדיק 

וראך ושמח "ו כי את הפגיעה באהרון הכהן, ורק כאשר הובטח ל
 .הסכים ללכת "בליבו

גביר עשיר שהיה ירא שמים גדול ונדבן מאין כמוהו מעשה ב
ושמו רבי דניאל, הוא החזיק כולל אברכים שילמדו מהבוקר עד 
הערב, ואת כל המשכורות היה משלם מכיסו, ובכולל הזה היה 
אברך אחד שהיה מתמיד גדול והיה מגיע מוקדם בבוקר וחוזר 

יבב בשעות הלילה המאוחרות, ורבי דניאל מאוד אהב אותו וח
אותו ושמח שיש לו בכולל כזה אברך צדיק, למרות שהוא לא 

 היה חריף בשכלו. 
אלא שהיצר הרע יודע שהיהודי שלומד תורה הוא תריס מגן 
כנגד כל הפורענויות המתרגשות לבוא בעולם, לכן הכניס קנאה 
בלב אחד האנשים שהיו שם, אותו אחד לא יכל לראות את 

, ולכן רקם תוכנית שטנית החיבה שרוחש העשיר לאותו אברך
שוטפת את בית המדרש  השהייתנגדו, והלך למשרתת הערבייה 

כל בוקר וגם את ביתו של העשיר, ואמר לה שתבוא מוקדם 
בבוקר כשהאברך הזה נמצא לבד, תעליל עליו עלילה כאשת 

 פוטיפר ובעבור זה נתן לה סכום כסף גדול. 
שעת בוקר מוקדמת, האברך המתמיד הגיע ללימודו וספריו 
אתו, והנה הגיעה האישה הזו לשטוף, ואחרי כמה דקות הקימה 
צעקות והעלילה עלילה שפלה, אותו אדם שנתן לה את הכסף 
חיכה כבר למטה וקרא לעוד אנשים שיבואו לשמוע את דברי 

בי לבית העשיר ר כולם הלכו ,, נעשתה מהומה גדולהההערביי
דניאל, וסיפרו לו על האברך המתמיד על מה שרצה לעשות 

לא ראוי להשאיר בהיכל ה' את העושה מעשים מכוערים  יובוודא
שכאלו, אמר להם רבי דניאל, כל אחד ילך למקומו ואני אבדוק 
את העניין, ובינתיים האברך יושב ולומד למרות שידע מכל אשר 

 נעשה העדיף להתעלם ושקע בתורה הקדושה. 
רבי דניאל הגיע לכולל ועמד על התיבה והסתכל בעינו הבוחנת 
על האברך המתמיד במשך חצי שעה רצופה, ואחר כך נתן 
דפיקה קלה על התיבה ואמר, האברך הזה צדיק אמיתי וכל 

לדבר עוד בעניין זה אין מקומו  שיעזהעניין זה סתם שקר ומי 
 בכולל! 

רת ושתחפש לה ואחר כך אמר רבי דניאל למשרתת שהיא מפוט
עבודה אחרת, וכשנגמר לה הכסף שהביא לה אותו אדם, היא 
באה לאברך המתמיד וסיפרה לו את האמת המרה ואמרה לו 
שהיא מוכנה לעמוד ולפרסם את כל העלילה שפלוני רקם נגדו 
רק שידבר עם העשיר שיחזיר אותו לעבודה. ואז פרצה מלחמה 

ת השם הטוב ולנקום אצלו בתוך הלב הוא יכול להחזיר לעצמו א
באותו אדם אך מצד שני יהיה כאן חילול ה' שיהודי כך מוכן 
לעשות ליהודי, לכן למרות הרצון העז ששמו הטוב יטוהר אמר 
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למשרתת חס ושלום אל תגלי שום דבר לאיש, ואני אדבר עם 
 גביר אחר שיקבל אותך לעבודה. 

איך  באותו רגע שהחליט לוותר על כבודו למען כבוד ה' הרגיש
מעיינות החכמה, הלוא הוא רבי חיים חזקיהו כל לו  שנפתחים

 מדיני. מחבר היצירה התורנית הענקית "שדי חמד".
 מן המים משיתיהו) -(הרב משה פוליאס

 
 "ויהיו כל פקודי בני ישראל" (א, מה) 

פעם הטילו השלטונות מסים כבדים עד מאוד על הקהילה 
בבית הכנסת של  היהודית ועל הקראים. החליטו להתכנס

הקראים, ששכן במרתף, ולטכס עצה. כאשר הראשון לציון הרב 
התעלף לפתע ונפל.  –מיוחס זצ"ל ירד במדרגות בית הכנסת 

תמהו הנאספים למאורע, והחליטו לחפור מתחת לגרם 
המדרגות. ומה מצאו שם? את ספרו של רבינו הרמב"ם זצ"ל, 

. כדי שכל מי "היד החזקה", שהקראים טמנו שם כדי לבזותו
שבא לבית תפילתם ידרוך עליו. כי הרמב"ם כלל את כל התורה 

 שבעל פה בספרו הגדול, והקראים אינם מודים בה!
חרה אפו של הראשון לציון בקראים, והוא קילל אותם שלא יזכו 

 לעולם למניין שלם מבני עדתם, בירושלים!
וכך היה. כשמונים שנה לאחר מכן, בשנת תקצ"ד, התכוננו 
עשרים משפחות קראיות מחצי האי קרים לעלות לירושלים. בני 
העדה הקטנה שמחו לקראתם, כי הפעם כבר יהיה להם מניין. 
אולם בהגיע שיירת הקראים לשערי ירושלים פרצה בהם מגיפה 

 שעשתה בהם שמות, וכל הגברים מתו!
וקהילת הקראים בירושלים, הכופרת בתורה שבעל פה ומבזה 

 רה ללא מניין!את החכמים, נשא
 

תם יחנו בני ואיש על דגלו באתת לבית אב"
 (ב, ב) "ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו

כאשר ייסד הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין את רעיון ה"דף 
היומי" הוא נשא דברים נלהבים אודות חשיבות לימוד התורה 
ומתוך דבריו הוא אמר: בתורה נאמר: "איש על דגלו באתת לבית 

בני ישראל באים מעדות שונות  –תם יחנו בני ישראל מנגד" ואב
ומנהגים שונים איש על מחנהו ואיש על דגלו אולם מה מקשר 
כל יהודי ויהודי? מה המשותף ליהודי הבא מאמריקה וליהודי 

הוא סביב לאהל מועד  –הכריז הרב  –המשותף  הבא ממרוקו?
מד לדעת כאשר יהודי נוטל לידיו את הגמרא הוא לו יחנו!

שהמשנה חוברה בירושלים, הגמרא חוברה בבבל, רש"י כתב את 
פירושו בצרפת, תוספות חוברו באשכנז, הרי"ף נכתב במרוקו 

 והרמב"ם כתב את חיבורו בספרד...
 התורה היא המאחדת את כולם!

אמונה שלמה)-הרב צבי נקר(
 

 (ב, טז) "ושניים יסעו"
מספרים על הגה"ק רבי יואל מסאטמר זצ"ל, כשביקר בירושלים 

נכנס לתלמוד תורה, ובחן את התלמידים הצעירים. הרבי שאל 
מה הפירוש "ושניים יסעו"? אחד הילדים ענה בתמימות, ושניים 

 השנים נוסעים... -יסעו 
כל השומעים העלו חיוך על שפתיהם. והמלמד דרדקי רצה 

פי הילד, חייך הרבי מסאטמר ואמר: לתקן את הטעות שיצא מ
: "ושנים יסעו"מה אתם רוצים, הילד כל כך צודק ואומר נכון, 

 השנים נוסעים וחולפים ועוברים במהירות.
 

 (ד, יט) "וחיו ולא ימותו"
נאמר בפרקי אבות (ד, כב) על כרחך אתה נולד ועל כרחך אתה 
ון חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשב

 לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
 נשאלת השאלה מהי משמעותן של ארבעת "על כרחך" הללו?

אמרו חז"ל: משל לשני אנשים ששדותיהם נמצאות בשכנות זו 
לזו, ואומרת המשנה: אם קם אחד מהם והקיף בגדר את השדה 

לא חייב השני להשתתף בתשלום אף שגם הוא  –משלוש רוחות 
נהנה מזה קצת. ואם בעל השדה המוקפת קם מעצמו והקיף את 

מגלגלים עליו תשלום וחייב להשתתף  –הרוח הרביעית 
במחצית מהתשלום של כל ארבע הרוחות. כי מעשהו גילה את 
דעתו שהוא מרוצה ממה שעשה חבירו: ולפי זה הסביר הגאון 

ה במסכת אבות. יכול אדם לטעון שכלל לא את המשנ אמווילנ
רצה בחיים ולכן אין לחייבו בתורה ומצוות. אבל כשהוא שוכב 
על ערש דווי, הרי הוא עושה כל המאמצים כדי לחיות עוד קצת, 
ומוציא הון עתק על רופאים ותרופות ואז הוא מגלה שנוח לו 

שר בחיים שניתנו לו וקשה לו להיפרד מן העולם. ואם כן, אז אפ
כבר לחייב אותו, כי אם בעל כרחך אתה מת, ואתה לא מעוניין 

 למות, אז גם בעל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
המגיד מדובנא מסביר זאת כהרגלו בקודש ע"י משל: לאדם 

 ווכשהגיעשהיו לו שתי בנות, האחת כעסנית והשני מכוערת. 
שבה.  כל אחת בגלל המום –לפרקן היה קשה למצוא להן זיווג 

לאחר זמן הופיע שדכן פיקח והצליח להשיאן, את המכוערת 
 השיא לחתן עיוור. ואת הכעסנית השיא לחתן חרש.

ושתי הזוגות חיו בשלום ובשלווה, כי זה לא ראה לעולם את 
 כיעורה, וזה לא שמע לעולם את צעקותיה וקללותיה.

 עד שיום אחד הופיע בעיירה רופא מומחה לכל מיני מחלות, וע"י
תרופותיו העלה מזור לעיוור ולחרש. פרח העיוור עיניו וכשראה 
את אשתו מאס בה מאוד, וכשהחל החרש לשמוע, נחרד 
מצעקות וקללות אשתו ומאותו יום היה בביתם רק ריב ומדון. 
כשבא הרופא לקבל את שכרו, טענו השניים שלא מגיע לו שכר, 

עו הצדדים כי בגללו באה עליהם הרעה וחייהם אינם חיים. הגי
לדין תורה. שמע הרב טענותיהם ולבסוף שאל את הרופא: האם 
אתה מסוגל להחזיר את שני האנשים אל מצבם  הקודם? אין 

נענה הרופא. אך השניים נזעקו ונחרדו מיד ואמרו  –דבר קל מזה 
שאין הם מוכנים לחזור למצב הקודם. אמר להם הרב: אם כן 

דעתכם שאתם מרוצים מהרו ושלמו לו את שכרו, כי גיליתם
 ממעשהו של הרופא. והנמשל מובן מאליו.

 "והחי יתן אל ליבו" (קהלת ז, ב)
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  ""במדברבמדבר""פרשת פרשת  
  ].ב, א[ "שאו את ראש כל עדת בני ישראל"
, לכן ציווה למנותם, תבין האומו' יתבטלו ברוב'מגור היה אומר שרצה השם יתברך שישראל לא ' ם"חידושי הרי'ה

  ...'דבר שבמניין אפילו באלף לא בטיל'שהרי הדין הוא ש
' משכיל'וגם הגוי ה, נבין ונדע שבאמת אין כל קשר בינינו ובין אומות העולם, לאחר שנשמע את הסיפור דלהלן

  .קצה-ולא ישיג את קצה, ביותר לא יצליח להתחקות אחר קדושת העם היהודי
, והוא החל עם אשה גויה שהגיעה לאחת השכונות החרדיות בירושלים, ל מחנכת בסמינר התרחש בביתה שסיפורה

ולאיזו מטרה , איש לא ידע מי היא. ועוקבת אחר הליכות התושבים, ונצפתה כמי שמסתובבת ברחובות השכונה
  .ובשלב מסוים החלו אף לחשוד בה, הגיעה לשכונה

, ועד צאתה, החל משעה לפני התקדש השבת. דש במיוחדקו-ובשבת, במשך כל השבוע היא הסתובבה ברחובות
ההוד של - ל בה יכול היה להבחין שמראהומי שנתק, החרדיתנראתה האשה הגויה מהלכת במשעוליה של השכונה 

                   , לבושי המלכות של ההורים והילדים המהלכים יחדיו ברוגע ובשלווה, השביתה ממלאכה, שמירת השבת
  . משפיע עליה בצורה מיוחדתכל זה

שלא ראתה שום סיבה שלא , בשלב מסוים היא הציעה את עצמה לעבודה כעוזרת בביתה של המחנכת הירושלמית
  .ומה היא בעצם מחפשת כאן, אלא שאז התבררו ונודעו הפרטים על סיבת בואה לירושלים, לקבל אותה לעבודה

,  האומות האירופאיות היא התרכזה בעיקר בתולדות.האשה ההיא רכשה התמחות רבה בחקר תולדות העמים
               , יעצו לה, לשם כך... לא עשתה ולא כלום,  עם ישראלאבל יום אחד אמרו לה שעד שלא תחקור את תולדות

   .עד שתצליחי לראות את מעלותיו של העם הזה, ולשהות בה מספר שבועות, כדאי לך להגיע לארץ ישראל
י שתגיע לאחת השכונות כדא, צים האירופאיים אמרו לה שאם היא מחליטה לממש את הצעתםשהמייע, ומעניין

                   , באף מקום אחר לא תצליחי לזהות את ייחודו של העם היהודי'. שם זמן ממושך' תשב'ו, החרדיות
  .אמרו, 'כונה חרדיתשכמו ב

אבל כשראתה שהיא לא מצליחה ללמוד את הדברים . ושלמיתזו היתה סיבת בואה של האשה לשכונה היר
  .כדי שתוכל לעקוב יותר מקרוב אחר ההליכות המופלאות, בית- החליטה להשכיר את עצמה לעובדת, ביסודיות

                   , ההוד השבתיים שנפרסו לנגד עיניה- היא סיפרה למחנכת הסמינר על התרשמותה והתפעלותה ממראות
המתחנכות כבר מגיל קטן , הצניעות של הילדות- הם מלבושי –  אמרה כך– שה עליי רושם מיוחד במינוומה שע

  .לשמור על צניעות המלבושים
                   , ביתה דברים רבים-ולמדה ממנה ומבני, מה אצל המחנכת- הגויה המשיכה לעבוד עוד תקופת-החוקרת

-על הסבת – אמצעים-שהיתה עשירה מאוד ובעלת – הודיעה האשה, םבהגיעה לש .עד שהחליטה לשוב לארצה
 של בית ספר חדש היא הכריזה על פתיחתו. מנהלת בית ספר... ומחוקרת ידועה ומפורסמת היא הופכת ל, מקצועה
  ... תקנון מיוחד במינוםע', יסודי'בגילאי ה, לבנות

פרטים את אורך -והתקנון אף ניסה בפרטי, כך שהילדות חייבות להתלבש בצניעותעל סעיפי התקנון דיברו 
, שבו אסור להן לבצע מלאכה, של התלמידות' יום השבתון'סעיף נוסף בתקנון עסק ב.  וצורתם,המלבושים

  .והבגדים שהן צריכות ללבוש ביום זה יהיו מכובדים יותר מהימים האחרים
                   , במקביל, וון שהמייסדת הציעהאך כי, רוב אנשי העיר התייחסו לפרטי התקנון כאל סעיפים תמהוניים

  .רשמו הורים רבים את ילדותיהן לבית ספר זה, תנאים יוקרתיים לתלמידות שתתקבלנה למוסד
אין סיכוי , יוקרה יוצאים מגדר הרגיל-המנהלת החדשה הבינה כנראה מראש שאם לא תציע להורים תנאי

-היא הציעה אפוא מגמות בעלות... ים הוראות מה ללבוש ומה לאשבו נותנ, שהתלמידות תבואנה לבית ספר כזה
  .וכל זאת במחיר מוזל במיוחד, מוניטין שאינן מצויות במוסדות אחרים

, נפסלה מראש, מי שלא ראתה את עצמה עומדת בתקנון המחמיר. לא כל תלמידה התקבלה למוסד החינוכי החדש
  .סולקה מיידית מבית הספר, תקנוןונתפסה כשהיא עוברת על חוקי ה, וגם מי שהתקבלה

היא התקשרה אל המחנכת ... היה לה את מי לשאול, כאשר התלבטה המנהלת כיצד להתנהג בעניין פלוני
  .ושטחה בפניה את הספק בו היא נמצאת, הירושלמית

, הצדבוחר האדם מן , וללא מעשים מיוחדים, שגם ללא דיבורים, ההשפעה של הנהגה טובה-למדנו מכאן על יכולת
  .הנראית לו כדרך ישרה וסלולה, ללכת בדרך הזו, גם אם הוא גוי

ם שאלו ינבהב, אפילו גויים רוצים לחקות את המלבושים הללו! ולמדנו שאפילו גויים מתפעלים מהצניעות שלנו
  .והמכבדים את לובשיהם, המכובדים ביותר, הם המלבושים המלכותיים ביותר

לשכנע את נשות ישראל להתלבש לפעמים מדוע צריכים ? חלילה, יה אחרתמדוע שאנחנו נה, ואם הגויים כך
ועדיין רואים שם את אלו , עדיין אין רחובותינו נקיים לגמרי, וכולי האי ואולי, וגם אחרי כל השכנועים, בצניעות

  !שלא החליטו שהצניעות היא כתר המלכות האמיתי

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !שולחן שבתמומלץ לקרוא ב

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  ...ית הספר ההוא נסגר לאחר תקופה קצרהב. אבל עכשיו אנחנו מגיעים אל נקודה נוספת בסיפור
רק מפני שהמנהלת דרשה , ש את בנותיהם בצניעותילבאיזה עניין היה לגויים לה.  מאודהסיבה לכך היתה פשוטה

השקועים עד , הורי התלמידות הגויות, אבל הם, עצמה התפעמה מהמראות הללו בירושלים- נכון שהיא? את זה
הם גם לא היו מוכנים לשבות יום  !כנים להלביש את בנותיהן במלבושים כאלהלא היו מו, צווארם בדברי טומאה

  !הרי בכך הם מפסידים חלק מהפרנסה שלהם! שתקף את המנהלת' שגעון'אחד בשבוע בגלל 
שלא היו מקבלות , שקיבלו התלמידות' בונוסים'וה, תות מצד הנהלת המוסד החינוכיגם לאחר הצעות המפ, ולכן

  ...מחוסר תלמידים, נסגר בית הספר, למרות הכל – באף בית ספר אחר
  .החליטו ההורים והתלמידות, לא בשבילנו – ?הצניעות

השומרים מזה אלפי שנים על כל , ה" בניו של הקב,מעלתו של העם היהודי- ועכשיו בואו ונחשוב על ערכו ורום
                   בלי שהבטיחו להם , ומקיימים את מצוותיו של אביהם שבשמיים, ועל קדושת השבת, הלכות הצניעות

  ).ברכי נפשי (!אשר קדשנו במצוותיו !ת ציווה"ועושים זאת רק מפני שהשי, למיניהן' הטבות יוקרה'
  ].י, ג[ "נתםוושמרו את כהה"

                   , שגם הוא אישיות ידועה ומפורסמת בעולם התורה, שראש הכולל, שמענו על כולל אברכים חשוב בירושלים
, כששאלו האברכים את ראש הכולל מדוע הוא נוהג כך .לא הלך לנחם את אחד האברכים שישב שבעה על אביו

ולכן אין באפשרותי לנחם את , 'ואח זה הוא כהן שנשא גרושה, השיב שהמשפחה יושבת שבעה בבית אחיו של האב
  '. שעשהכדי שלא יגידו שבקרתי בביתו של הדוד למרות החטא הגדול, האברך

  :שעיקרם היה כדלהלן, ישבו אברכי הכולל ההוא והעלו ביניהם דברי חיזוק, בעקבות הדברים
הנחשב כאירוע נדיר , הביקור.  ימים ערכה המלכה האנגלית ביקור אצל הנשיא האמריקני בבית הלבןםבאות
המארחים שתיארו את המאמצים שעשו , רבתי בכל כלי התקשורת בעולם-סוקר בהרחבה, תקדים-וחסר

עד כדי כך שלכבודה של המלכה אפילו סיידו מחדש את כל . האמריקניים על מנת לשוות לביקור חשיבות עליונה
  !הבית הלבן

' ייחוס'אי אפשר לזהות בו פניו -יושב אדם שעל, שם במזרח אנגליה-אי, ןדיווחו כלי התקשורת שבכפר קטבמקביל 
מעטים יודעים שהוא לא אחר  .ואף מגדל בהמות, בד את שדותיומע, הוא חי לעצמו. כפרי ככל הכפריים, מיוחד

אדוארד היה האח . 'ורג'שנקרא ג, הנושא את השם אדוארד, הדוד. מאשר דוד של המלכה היושבת בארמון הבריטי
  .ולהיות היורש הטבעי של כס המלוכה, העצר-והיה צריך להתמנות כיורש, הבכור מכל בניו של המלך הקודם

נולד להיות , הנסיך אדוארד, ואילו אחיו, היה טיפוס ביישן וצנוע, אביה של המלכה הנוכחית', ורג'ג. יתירה מזאת
  .עד תקופה מסויימת היה מדובר שהוא יירש את המלכות ויישב בארמון, ואכן, הוא הצטיין בכל התחומים... מלך

  .מלכת בריטניה, יניתומביט בקנאה עצומה באחי, וכיום הוא יושב בכפרו, הוא לא זכה בכך .אבל לא
                   . לא – ?או גנב משהו, האם הוא רצח אזרח בריטי? מה היתה הסיבה להדחתו של אדם זה מכס המלוכה
                 , כבר אמרנו שעל פי אופיו ותכונותיו, אדרבה. לא – ?האם תפסוהו פעם בשתיית אלכוהול או בצריכת סמים

  .מלוכההיה אדם זה ראוי ל
... לא רבים יודעים שהסיבה לכך היא משום שאיש זה התחתן עם – ?ומדוע בכל זאת הדיחוהו מהמשרה הרמה

  .נקודה. ולפי החוק האנגלי מי שנשוי לגרושה אינו יכול לישב על כס המלוכה, גרושה
 מפני שבכך יאבד את ,היו ממקורביו שניסו להשפיע עליו ולהטעים באוזניו שלא כדאי לו להינשא לאשה זו, בזמנו

  .כך דיווחו כלי התקשורת. והם לא הצליחו לשכנע אותו, אבל דבריהם נפלו על אוזניים ערלות, המלוכה
בז לכפרי ההוא , קור המלכה בבית הלבן סופר עוד שכל מי ששמע את סיפור המעשהיבכתבות שהתפרסמו בעת ב

הכותבים ציינו במאמריהם את האבסורד  . גרושהבעבור נישואין עם, על שהיה מוכן לאבד תהילת עולם, בליבו
קש איש זה להיכנס אל לשכתו של יבכש, מריקהאתהילה ב-הכרוך בכך שבעוד שאחייניתו המלכה עורכת ביקור

  !השער של הבית הלבן- הרי אנשי הביטחון ירחיקו אותו ולא יתנו לו לעבור את סף, ב"נשיא ארה
להפסיד משרה רמה שכזו של ' חבל'דעת מבין ש-קרה זה כל בר שהנה במהאברכים בדברי החיזוק שלהם אמרו

יש לשולחו לטיפול , ומי שאומר שהוא אינו מבין זאת. כל אחד מבין. כדי להינשא לאשה גרושה, מלך אנגליה
! יש כאלה שאינם מבינים, וכמה חבל שכאשר מדובר באיסור מפורש של תורתנו הקדושה ...במקומות הידועים

  .מקבלת הפנים שיעשו לו בבואו לפני בית דין של מעלה, לאותו כהן שנשא גרושה, ולפחדכמה יש לו לירא 
שצריך הוא לדעת שבכל , אלא לכל אחד ואחד מעם ישראל, השכל לא רק לכהנים-יש כאן חיזוק ומוסר, ובעצם

  .ה"הקב, הוא מרחיק את עצמו ממלך מלכי המלכים, עבירה שהוא עושה
השם העצומים -וציינה את ההשגחה הפרטית וחסדי, ל"הוסיפה פרטים על הנ, אנגליהילידת , הרבנית מנטל, ואגב

  .במקומו' ורג'ומינויו של המלך ג, שהורגשו בעת הדחתו של אדוארד מכס המלוכה
בשל אופיו . והזוג המלכותי הזה היה מוקיר יהודים, התחתן עם אשה מסקוטלנד, מספרת הרבנית מנטל', ורג'ג

לא התחשבו רבות בו , בשנים שלפני תחילת המלחמה העולמית השניה,  של הימים ההםהעיתונים, הביישני
  . התקרב מאוד לגרמנים--- אבל, היה חביב התקשורת, אדוארד, הנסיך הבכור, לעומת זאת. ובדעותיו

. לא היו יכולים פליטי השואה למצוא מקלט באגליה, ואדוארד היה מתמנה למלך', כשורה'אם הכל היה מתנהל 
, הטבע, ומעשה זה היה ממש שלא כדרך, כדי שיתחתן איתה, זימן לפני הנסיך אישה גרושה – ?יתברך' ה עשה המ

  !את זכותו להיות מלך – כאמור – שהרי בצורה זו איבד הנסיך
שהיה אז , עולם-אלא על שליטה כמעט על חצי,  וויתר אדוארד לא רק על המלכות האנגלית,על ידי נישואיו
ורק בהשפעתו פתחה , אביה של המלכה הנוכחית. במקומו עלה לכס המלכות אחיו הצנוע. נגליהבשליטתה של א

  .)ברכי נפשי (אנגליה את שעריה בפני פליטי אירופה
  ,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"זבן שרה עזיזולה '  רנ"לע
  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"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" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 "מה אהבתי תורתך" -במדברפרשת 

 "וגו "וידבר ה' אל משה במדבר סיני על הפסוק בפרשתינו
במדרש מכאן שנו חכמים בשלושה רבותינו  אמרו ( א,ז)

דברים ניתנה התורה "באש, ובמים ובמדבר..." דבר זה 
מרמז על אופיים של עם ישראל, שמיום היותו לעם, גילה 

 למען תורתו ואמונתו בה' יתברך. תמיד מסירות נפש
אברהם אבי האומה נזרק לכבשן אש בעבור אמונתו  -באש

הטהורה בה' יתברך ובזה נטע את מסירות הנפש שלו לבניו 
 אחריו.
כשיצאו עם ישראל ממצרים ומצרים רודף אחריהם,  -במים

קפץ העם אל תוך הים לפי ציווי ה' אל משה "דבר אל בני 
 ישראל ויסעו".

שם מים  הכאשר לא הי ,מסירות הנפש במדברב -במדבר
לשתות וחיות רעות היו שם, ובכל זאת הלכו לעם ישראל 

במדבר על פי ציווי ה', וזאת משום אהבתם ומסירותם אליו, 
כמו שכתוב "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיה ב). ובזכות שלושת 

של אש הכבשן מים של ים סוף והמדבר שבו ניסיונות אלו 
 הלכו בני ישראל מתוך מסירות נפש זכו וניתנה להם התורה.

מוסיפים על כך חכמי ישראל כי שלשה דברים אלה, האש 
בה, כדי  לכתהמים והמדבר מורים לאדם את הדרך שעליו ל

 לעלות במעלות התורה והיראה במסילה העולה בית ה'. 
המסמל את הלהט וההתלהבות שלהבת י'ה דבר  -האש 

 שבלב עם ישראל לאביהם שבשמים.
זו שפלות הרוח, מה מים יורדים למקום נמוך כך  -המים 

התורה שוכנת רק באדם שמשפיל את עצמו ולא מתגאה. 
ועוד, מים צלולים הם דבר המלמד על ישוב הדעת וצלילות 

 המחשבה שבלעדי כן אי אפשר לרדת לעומקה של תורה.
סמל הצניעות וההסתפקות במועט. כשם  זה -המדבר 

שבמדבר אין מים ולא מותרות אלא הסתפקות במועט, כך 
דורש לימוד התורה להסתפק במועט וכמאמר התנא "כך 
היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה 

 ועל הארץ תישן...ואם אתה עושה כן אשריך וטוב לך".
שת המוטיבים הללו בספר "דרך עץ החיים" כתב כי כל שלו

מקורם באהבת התורה. וכבר הוסיף על דברים אלו ה"אור 
החיים" הקדוש דברים מלהיבים ומעוררים (דברים כו, יא) 
"אם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, 
היו משתגעים ומתלהטים אחריה! ולא ייחשב בעיניהם מלא 

כל הטובות  עולם, כסף וזהב, למאומה! כי התורה כוללת
שבעולם!". היש לך אמירה ברורה מזאת? היש לך הבטחה 
גדולה מזו בצאתך למלחמה עם יצרך הרע? אל תנסה לשכנע 
את היצר שאין בפיתוייו ממש, במקום זאת גלה לפניך טפח 

ומיד תראה כיצד הוא נמוג ונעלם לו, על  –מאהבת התורה 
הבת צרורות פיתוייו ומשאות מדוחיו...! רב כוחה של א

התורה לגמד את כל הקשיים האפשריים. שכן כידוע, קושי 
הוא עניין יחסי, וככל שהאדם חדור תחושת דבקות במטרה 

כך לדוגמה  –כך מתגמדים בעיניו הקשיים העומדים לפניו  –
יכולים אנו לראות אדם העובד כעצמאי מתגבר על קשיים 
רבים שאדם העובד כשכיר לא היה עומד בהם. אצל אדם 

הל עסק עצמאי היודע כי כל עסקיו תלויים בהשקעתו המנ
ירוויח הון עתק ויגרוף ממון  –ובמאמציו, וכי אם ישתדל 

מתגמדים  רב, יכולים אנו לראות בחוש כיצד הקשיים
ונעלמים. קשיים הנדמים כהר גבוה למי שלא ירוויח הרבה 

הופכים לגבעה קטנטנה בפניו של מי שיודע, כי  –אם יתאמץ 
ירוויח עוד ועוד. כאשר אנו לומדים תורה מתוך  אם יתאמץ

אהבה, מתוך ידיעת ערכה והבנת חשיבותה, הרי שאנו 
מסגלים לעצמנו יכולת התמודדות מופלאה! בבת אחת 
הרינו הופכים עקוב למישור, ומגבירים בעצמנו כוחות 
עילאיים, ללמוד תורה ולעבוד את הבורא במשנה מרץ 

 וביתר שאת וביתר עוז. 
 מופלא זה, כי אהבת התורה הינה תנאי הקודם באופןיסוד 

 
 

מוחלט להבנת דברי התורה, יכולים אנו לעמוד מדברי 
המדרש תנחומא (נח, ג) "יתברך שמו של מלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא, שבחר בישראל משבעים אומות, כמו 
שכתוב (דברים לב, ט) 'כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו'. 

התורה בכתב, ברמז, צפונות וסתומות,  ונתן לנו את
ופירשום בתורה שבעל פה וגילה אותם לישראל. ולא עוד, 

פרטות,  –כללות, ותורה שבעל פה  –אלא שתורה שבכתב 
מעט, ועל שבעל  –הרבה, ותורה שבכתב  –ותורה שבעל פה 

פה נאמר (איוב יא, ט) 'ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים', 
'ולא תמצא בארץ החיים' ". והמדרש  וכן כתוב (שם כח, יג)

שואל "מהו 'ולא תמצא בארץ החיים'? וכי בארץ המתים 
תמצא?! אלא שלא תמצא תורה שבעל פה אצל מי שמבקש 
תענוגי העולם, תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי 
שממית עצמו עליה, שנאמר (במדבר יט, יד) 'זאת התורה, 

של תורה: פת במלח תאכל, אדם כי ימות באהל'. וכך דרכה 
ומים במשור תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, 

 ובתורה אתה עמל. 
עלינו לדעת, כי אהבת התורה הינה אהבה ללא גבולות! 
וכשם שהחיים הם נצחיים והתורה הינה בבחינת מים שאין 
להם סוף, בבחינת נצח נצחים, כך האהבה לתורה הינה 

ידה. אהבת התורה, כמו התורה חסרת גבול, חסרת שיעור ומ
עצמה, הינה בבחינת "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים" 
(איוב יא, ט). הבה נתבונן באהבת התורה של אחד מגדולי 

מסופר על רבי אומתינו ונבין היטב עד היכן מגעת אהבה זו. 
יוחנן שפעם היה הולך מטבריה לצפורי עם רבי חייא בר 

בי יוחנן לרבי חייא: שדה אבא. כאשר הגיעו לשדה אמר ר
זו שלי הייתה ומכרתיה ללמוד תורה. הגיעו לכרם אמר: 
כרם זה היה שלי ומכרתיו ללמוד תורה, הגיעו למטע זיתים 
אמר: מטע זה שלי היה ומכרתיו ללמוד תורה. החל רבי 
חייא לבכות. אמר לו רבי יוחנן: למה אתה בוכה? אמר לו: 

מר לו רבי יוחנן: וכי על שלא השארת לעת זקנתך מאומה. א
קלה היא בעיניך מה שעשיתי, מכרתי דבר שנברא בשישה 
ימים וקניתי בו דבר שניתן לארבעים יום (היינו התורה) 
שנאמר "ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה" 
(שמות לד). ומחמת ההקרבה הזאת של רבי יוחנן נבין עתה 

פטירת רבי את שכתוב במדרש (ויקרא רבה פרשה ל, א) שב
יוחנן היה דורו קורא עליו את המקרא הזה "אם יתן איש 

"בוז  -את כל הון ביתו באהבה" שאהב רבי יוחנן את התורה
יבוזו לו". ואכן, אהבת התורה פיעמה בו ברבי יוחנן במידה 
כה נאדרה, עד שכל בני דורו חשו זאת היטב. הם ידעו 

ונו ויעריכנו והבינו, כי אם ייתן כל אחד ואחד מהם את כל ה
 בוז יבוזו לו! -לעומת אהבת התורה שהייתה בו ברבי יוחנן 

הרי הוא אוהב רק את התורה,  –אדם שאוהב תורה באמת 
וכל רצון אחר אינו קיים אצלו כלל ועיקר, החשק והרצון 

אחר  להשיג את התורה מגמד עד כדי אפסיות כל רצון
אין בעולם! יסוד מופלא זה הרי הוא בגדר עצה טובה ש

למעלה הימנה! אם נעמיק ונתבונן נמצא, כי ביסוד זה של 
יכול האדם להשתמש באופן נפלא כדי  –אהבת התורה 

להשיג ולהשיג, עד אין חקר. פעמים רבות מפעמת בליבנו 
השתוקקות רבה לעלות ולהתעלות בתורה וביראת שמים, 
לגדול במידות ובמעשים טובים ולהתקרב לבורא בכל חפצנו 

אלא מה? היצר הרע מטרידנו ומסיח את דעתנו כל  ומאודנו.
העת בפיתויים מפיתויים שונים. וכאשר אנו דוחים אותו 

הרי הוא מתגבר עלינו מצד אחד. אנו מואסים  –פעם אחת 
והוא כבר מציע לפנינו פיתוי אחר. ולעתים  -בו בפיתוי אחד

נדמה לנו, כי כבר אין בנו כוח. "די" אנו מהרהרים, "כבר 
וח הסבל, אין לנו כוחות נפש לכך...", וכמעט כשל כ

מתייאשים. וכאן, בנקודה זו נדרשים אנו להשתמש במעלה 
העצומה שהקיפה את כל חייהם של רבותינו עליהם השלום. 

 אם נגביר בליבנו את אהבת התורה ואת חביבותה, את 
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עריבותה ואת מתיקותה, נגלה לפתע כי הכל מתגמד ונעלם 
להילחם בצורה חזיתית מול פיתויי היצר, לו! אם לא ננסה 

באש אהבת התורה, אש  –אלא להמיסו כדונג מפני האש 
אדירה ומתוקה, הממעיטה ומזלזלת בערכם של כל חמודות 

נמצא כי היצר הרע מאבד הרבה מחילותיו  –העולם 
והמלחמה עמו נעשית קלה בהרבה. על אהבת תורה שכזו 

ינות ארצות הברית באחת ממד הנה בסיפור הבא שלפנינו.
חי לו גביר, נדבן ידוע, שלא היה משיב את פניו של איש 

היה זוכה למתת יד. ברם,  –ריקם. כל הבא לבקש נדבה 
כנהוג אצל גבירים שכאלו, אין נותנים לכולם אלא סכום 
שאינו גבוה במיוחד. עשרות נצרכים מתדפקים מידי יום 

רו, שטרות על דלת המשרד, והנדיב מעניק לכולם, איש בתו
כמנין ח"י דולר... גם אחד מראשי הישיבות בארץ, שקיבל 
את כתובתו של אותו נדיב, המתין מעבר לדלת לשכתו. 
תקווה קלושה נצנצה בו, שמא יעניק לו הגביר מתת מרובה 
יותר. וראה זה פלא. כאשר נכנס ראש הישיבה אחז הגביר 
ל בידו את שמונה עשר הדולרים והתכונן להניחם בידו ש

העומד מולו, אולם אך פתח ראש הישיבה בדבריו, והחל 
 –לומר כי הוא עומד בראשות ישיבה גדולה בארץ הקודש 

נפערו עיניו של הגביר בחיבה ובעירנות. הוא הניח מידיו 
את הדולרים, והחל מתעניין בגודלה של הישיבה, במניין 
הבחורים החובשים את ספסליה ובמסכתות הנלמדות בין 

כשבא על סיפוקו שלף את פנקס השיקים, רשם כתליה. ל
המחאה על סכום גבוה, הניחה בחום בידו של ראש 
הישיבה ונפרד ממנו לשלום. ראש הישיבה עשה את דרכו 
החוצה, כשליבו נותן שבח והודיה לקדוש ברוך הוא. 
ולתקופת השנה, כאשר ערך שוב את מסע המגבית בארצות 

. גם עתה קיווה הברית סר בשנית אל מעונו של הגביר
שהגביר יבדילנו לטובה משאר הנצרכים והגבאים וימנה על 
ידיו סכום נכבד. ואכן, גם באותה פעם חזר המחזה על 
עצמו. הגביר אמנם לא זכר את ראש הישיבה מן השנה 
שעברה, אולם הוא התעניין שוב בפרטי הישיבה ורשם 
בשנית סך גבוה במיוחד. כך חזר הדבר ונשנה גם בשנה 

לישית, וראש הישיבה חש שאינו יכול להתאפק יותר. הש
"יאמר לי כבודו" שח בנועם, "הלא הוא מעניק לכל מטרה 
ועניין סכום של ח"י דולרים, מדוע אפוא זכיתי אני להיבדל 
לטובה ולקבל סכום עצום כל שנה, עבור החזקת הישיבה 
שאני עומד בראשה?". וכה השיב הגביר, בהפליגו עשרות 

ר, אל מחוזות ילדותו "נער הייתי ואת אבי לא שנים לאחו
הסתלק לבית עולמו.  –הכרתי מעודי, כי בעודי ילד קטן 

נותרנו שנינו, אמי ואני, בודדים וגלמודים בעיירה נידחת 
בפלך וילנא. כך חלפו ימים ושנים, ובהגיעי לגיל שלוש 

שלחתני אמי אל הישיבה בוילנא. היא התגברה על  –עשרה 
מאיים שבקרבה, ובגרון חנוק מבכי נפרדה הרגשות הרחי

ממני. "הגעתי לוילנא והתיישבתי בבית המדרש, בודד 
וגלמוד, מבויש, ותחת שחיי אחוזה גמרא גדולה ובלויה, 
 גמרתו של אבי ז"ל. ישבתי ולמדתי שעה, שעתיים ושלוש,

 –והרעב החל להציק לי. את מעט הצידה ששלחה אמי עמי 
י הציקה לי. השמש כבר שקעה, כיליתי בעודי בדרך, ובטנ

וקרניה האחרונות פיזזו מבעד לחלונות בית המדרש 
הגבוהים. לא נותרה בידי ברירה. פניתי לאחד היושבים 
בשאלה, כשפני סמוקות מבושה 'היכן אוכלים הבחורים?', 
והלה השיבני בקורטוב תמיהה 'וכי אינך יודע? אוכל 

נה מעמידה 'טעג'!' עד מהרה התברר לי, כי הישיבה אי
חדר אוכל לרשות הבחורים, בעלי הבתים שבוילנא מנדבים 

 –מפת לחמם על מנת להאכיל את בחורי הישיבה 
בבית  –והבחורים אוכלים 'טעג', כלומר 'ימים'. כל יום 

אחר! כאשר הבנתי מיהו האחראי על שיבוץ הבחורים 
ניגשתי אליו והצגתי את עצמי,  –בבתיהם של אנשי וילנא 

ממתין בסבלנות לשמוע היכן אסעד הערב.  תוך שאני
האחראי העיף מבט בפנקסו והמהם 'רק כתובת אחת 
נותרה פנויה בערב, מדובר באישה אלמנה עניה מרודה, 
המתגוררת בסמוך לבית המדרש ולה שישה יתומים. 
שמחה היא להאכיל ולהשקות בחור ישיבה, אך את זאת 

בקש תוספת אבקש ממך' וכאן הונמך קולו 'אל תהין נא ל
 –אוכל וכדומה! עליך לדעת כי כל פירור אוכל שייכנס לפיך 

ייחסך מפיו של אחד היתומים האומללים. בתיאבון' פטרני 
 לשלום. באותה שעה רציתי לקום ולברוח חזרה הביתה! גם

 
 

כך לא הייתי תלמיד מבריק במיוחד, ודברי הגמרא מעולם 
וגדוש  לא חדרו למוחי בבית אחת. גם כך הייתי מלא

בגעגועים הביתה, אל אמא הבודדה, וכאשר הבנתי שאפילו 
כשל  –ארוחה מסודרת לא אוכל למצוא בין כותלי הישיבה 

כוח סבלי. הרגשתי כי כל הקשיים שבעולם נערמים אל 
מולי בבת אחת, וכי איני יכול עוד. הרהרתי בעצב במצבי 
העגום, ולבסוף החלטתי, כי אמנם אסעד הערב בביתה של 

למנה, אולם רק הערב! מחר כבר לא אהיה כאן! מחר הא
כבר אעלה חזרה אל הרכבת, ואשוב לי הביתה, אל אמא 
האהובה... הדרך לביתה של האלמנה האומללה ארכה לי 

למרות שרק כמה עשרות צעדים הפרידו  –כמחצית השעה 
בין בית המדרש לבית האלמנה. הלכתי ושבתי חזרה על 

לא מסוגל הייתי להכנס אל הבית עקבותי, הלכתי וחזרתי, ו
יתום הייתי  –פנימה ולהתיישב אל השולחן. הלא אני עצמי 

מעודי, ואת הרעב ממנו סובל יתום הכרתי מקרוב ממש... 
כיצד יכול הייתי לפסוע בשלוה ולסעוד מפיתם של 
יתומים?! אלא מה? בסופו של דבר הכריעני הרעב, ולאחר 

הקשתי  –לחם בודדת שהחלטתי כי לא אוכל יותר מפרוסת 
חלושות על הדלת הרעועה. הדלת נפתחה לרווחה, ובעדה 
הציצו שישה ראשים, שישה יתומים, עיניהם בוערות 
ופניהם מאירות... 'ווער אין גיקועמען?' נשמע קולה של 
האלמנה בחדווה 'מי בא אלינו?' והיתומים השיבו בעליזות 

וכם!'. כמקהלת לוויים 'דער תלמיד חוכם! דער תלמיד ח
'נו, נו תכנס כבר, תלמיד חוכם!' דחקו בי הזאטוטים, 
וידיהם הקטנות משכו אותי פנימה. אח, אילולי היו 

כי אז הייתי נמלט על נפשי כלעומת שבאתי,  –אוחזים בי 
נוכח המחזה המחריד שנגלה לעיני. על השולחן הרעוע 
עמדו שבע צלחות, על שש מהן מונחות מנות אוכל, 

יקה... וטרם היה בידי סיפק להתבונן כה ר –והשביעית 
וכה, נשמע קולה של האלמנה 'קינדערלאך, של מי הצלחת 
הריקה?', והללו משיבים במקהלה 'של התלמיד חוכם!'. 
וטרם הבנתי מה אמור 'תלמיד חוכם' בן שלוש עשרה 

כבר הושיבוני הללו אל השולחן.  –לעשות עם צלחת ריקה 
ה עלינו לעשות?' ואז, כמו והאם שאלה 'נו, קינדערלאך, מ

הרפו ממני ששת היתומים, וכל  –לפי אות מוסכם מראש 
אחד מהם אחז בצלחתו, והעביר חלק ממנתו אל צלחתי". 
הגביר בכה כתינוק. "המבין אתה מה פירוש הדבר? שישה 

 –יתומים רעבים מעבירים בחדווה בלתי נתפסת אוכל 
את לא תם מצלחתם לצלחתו של 'תלמיד חוכם'.  אך בכל ז

המחזה. הקטנטנים הללו סובבו את כספי ולא הניחו לי. עד 
שלא ראוני אוכל לשובע נפשי. 'תלמיד חוכם, מהמלפפון 
שלי עוד לא אכלת!' תבע אחד, 'ומה עם הקציצה שלי, 
תלמיד חוכם?' החזיק אחריו השני וכן על זו הדרך. ולא 
נתקררה דעתם עד ששבעתי מכל המטעמים שהערימו על 

י. עד שלא ראה כל אחד מהם בעיניו, כי אכלתי ממנת צלחת
לא נרגעו היתומים העניים ולא התיישבו לאכול אף  –חלקו 

הם. ולאחר ששבעתי ובירכתי, ואף הודיתי לאלמנה הטובה 
ולילדיה הנעימים מכל ליבי, פנתה האם לילדיה ואמרה 'נו 
קינדערלאך, התלמיד חוכם רוצה ללכת, מה תבקשו 

ר הניח ידו על ליבו ועיניו טרם יבשו. "אני ממנו?". הגבי
מבטיחך" שח באוזניו היושב מולו, "באותם רגעים מוכן 
הייתי למלא כל בקשה שבעולם! כריתי את אוזני לשמוע 
מה יבקשו היתומים העניים, טהורי הלב וטובי העין". קולו 
של הגביר התלעלע וכתפיו רטטו בבכי בלתי נשלט... 

חזר בקול מלא ערגה על אותה  "שנזכה לגדול בתורה"
 –בקשת נצח מופלאה, שנישאה באוזניו לפני עשורים רבים 

ומאז הרי היא מצטלצלת במוחו ובליבו... לבסוף נרגע, מחה 
את דמעותיו, העלה בת שחוק על שפתיו וסיים בלחש 
"הלא תבין, כי אותה מחצית שעה, שעשיתי במחיצתם של 

עצמותי ובנשמתי אותם יתומים אוהבי תורה, החדירה ב
שלהבת אש של אהבת תורה שאינה יודעת שובע, מאז ועד 
היום... כמובן שאת הישיבה לא עזבתי, לא ביום המחרת 

טנדר ולא בימים שלאחר מכן. נשארתי דבוק אל הס
והגמרא, כשבליבי בוערת אהבת התורה ובאוזני מצטלצלת 
בקשתם של היתומים 'שנזכה לגדול בתורה!' אח, היו אלו 

לבטח הייתי צומח  –ימים... אילו הייתי נשאר בישיבה 
להיות תלמיד חכם חשוב" ספק הגביר את כפיו בצער, אלא 

 שבדיוק באותה שנה פרצה המלחמה, ונאלצתי לנוס על
 
 



כך התגלגלתי לארצות הברית. וכאן, בלית ברירה,  נפשי.
כדי לחיות ולהתקיים, שלחתי ידי בעסקים". "ברם!" נפנף 
הגביר באצבעו, "את אהבת התורה, שהחדירו בי אותם 

 לא יקח ממני איש לעולם! לעולם..." –יתומים 
אהבת תורה מופלאה שבאה לידי ביטוי, מצאנו אצל דוד 

דוד מלכא בספרו תהלים (כז,  המלך עליו השלום. וכך אמר
ד) "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל 
ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו". מדוע כפל דוד 
המלך את לשונו, "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש"? מה 
בין שאלה לבקשה? הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק 

מודיעים לאדם שיבקש ביאר בזאת ביאור נפלא, כך: כאשר 
בקשה אחת ומן השמיים יזכוהו בה, נאלץ האדם לבחור לו 

את הטובה והמובחרת שבהן, ולבקשה מאת  –בין בקשותיו 
הבורא יתברך. ברם, המשאלה המוצעת בפיו בסופו של דבר 
אינה מעידה בהכרח על מה שבליבו. יתכן כי אולי בליבו 

רותו להציע מתרוצצות עוד בקשות רבות, אלא שאין באפש
בפיו אלא אחת מהן, ולבקשה מאת הבורא יתברך. אכן, 
אצל דוד המלך לא היה הדבר כן. דוד המלך שאל בפיו 

ובקשה זו היתה היחידה שפיעמה בכל  –בקשה אחת ויחידה 
אותה אבקש". דוד המלך  –ישותו! "אחת שאלתי מאת ה' 

ביקש גם בליבו,  –העיד בעצמו כי את המשאלה ששאל בפיו 
תה ורק אותה! ומה? "שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות או

בנועם ה' ולבקר בהיכלו!"? אהבת תורה ותו לא מידי! אצל 
דוד המלך , מצאנו אהבת תורה אדירה ומתוקה, כזו 

 המגמדת ומעלימה את כל הבקשות האחרות. 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה מהי 

לידי ביטוי  מתוך מסירות נפש אהבת תורה אמיתית הבאה 
 והקרבה...

באחת הישיבות בארץ הקודש ישנו בחור בן עליה, מתמיד עצום,  
שלא פסיק פומיה מגירסא. הוא ישן עם הגמרא, אוכל עם הגמרא, 
צועד בשבילי הישיבה עם הגמרא, וכל דקה פנויה הוא חי ונושם 

 על אחת כמה וכמה בשעות הסדרים שבהם –את התורה הקדושה 
הבחור לומד בהתמדה עצומה ונשגבה, בהתלהבות ושמחת 
התורה בצורה מעוררת השתאות. הנהגתו של אותו בחור הפליאה 

  אף את צוות הישיבה: היתכן בחור בגיל כה צעיר, הלומד ועובד
את הקדוש ברוך הוא בצורה כה עוצמתית? מה הסוד הטמון 

גלה. באותו בחור?! התפלא המשגיח. אולם יום אחד הסוד הת
היה זה כאשר יום אחד הגיע הבחור לראש הישיבה ואמר לו 
שברצונו לשאול שאלה שמטרידה אותו כבר כמה ימים ואינו 
מוצא לה פתרון. ראש הישיבה הכניסו לחדרו, החווה על הכיסא 
ממול וביקש מאחד הבחורים שיגיש לפניהם כוס תה חמים. 'לפני 

'ברצוני לגולל  שאני שואל את שאלתי' פתח הבחור בהתרגשות
את קורות חיי, וכך תובן היטב שאלתי'. ראש הישיבה נתן את 
הסכמתו והבחור החל לספר את סיפורו. 'נולדתי בארצות הברית 
להורים שלא שמרו תורה ומצוות. יום אחד אמי שמעה הרצאה 
תורנית מאיזה רב ובעקבותיה היא החלה להתקרב ליהדות. מיום 

ותר ויותר. אבי לא ראה בעין יפה ליום היא התקרבה והתחזקה י
את התקרבותה של אמי ליהדות, אך כל זמן שזה לא השפיע 
באופן מעשי על חיי הבית, לא ראה צורך להתערב. הוא קיבל את 
העניין בשתיקה, כך במשך תקופה ארוכה. עד שהגיע אותו יום 
שישי, כשאמא הביאה עמה שני פמוטים ואמרה לאבא שהיא 

צמה עול מלכות שמים והיא הולכת להדליק החליטה לקבל על ע
נרות שבת קודש. כאן אבא לא יכל להתאפק. הוא ראה להיכן כל 
זה מוביל ולא היה בדעתו 'להשתתף בעסק הזה'. הוא ביטא את 
התנגדותו בנחרצות 'או אני או היהדות... אם ברצונך דווקא 
להתחיל לקיים מצוות, אני אפרד ממך לעולמים', אמר כשצליל 

ום בקולו. אמא התחילה לבכות. היא הייתה אישה בודדה אי
בעולם ולא רצתה לפרק את החבילה הביתית החמימה. היא 
ניסתה להשפיע על אבא ולתאר לו כמה חיים נפלאים הינם חיי 
היהדות, אולם אבא לא הסכים לשמוע על כך בשום אופן. הוא 

רב, או אני או היהדות. לאחר מאבק איתנים שנמשך זמן  –פסק 
אמא הכריזה במסירות נפש, שהיא לא יכולה לוותר על היהדות 
בשום אופן. אבא עזב אותנו בטריקת דלת ונשארתי אני ואמא 
בודדים בעולם. למדתי באותה תקופה בבית ספר של גויים. יום 
אחד אמא שמעה הרצאה מאחד הרבנים על חשיבות לימוד 

 והיא היחידה התורה. הוא תיאר בפירוט כמה התורה היא ניצחית
 
 

שבכוחה לתת לאדם חיי נצח גם בעולם הזה... בו במקום אמא 
החליטה לשלוח אותי ללמוד בתלמוד התורה. התחלתי בחסדי 
השם יתברך ללמוד בבית ספר יהודי תורני. במשך הזמן זכיתי 
לטעום את טעמה הערב של המשנה, הגמרא, והתחלתי להתמיד 

ח', קיבלה אמי טלפון בלימודי. כשהגעתי לקראת סוף כיתה 
ממנהל הרוחני של התלמוד תורה שבו למדתי. הוא שיבח אותי 
בפניה ואמר לה, שהיות והוא צופה לי עתיד מזהיר בעולם התורה 
והיראה, על כן לטובתי כדאי שאסע ללמוד בישיבה בארץ ישראל, 
שם מצויות ישיבות מעולות בעבור בנה שיקדמו אותו. 'כפי שאני 

' הוסיף ואמר 'כאן הוא לא יוכל למצות את מכיר את אופיו
שאיפותיו, כשרונותיו ויכולותיו הברוכים'. ימים ולילות של 
טלטלות נפש עברו על אמי באותה תקופה. 'כן לשלוח או לא 
לשלוח?' היצר הטוב לחש לה, כי העיקר בעולם הזה הוא לימוד 
התורה הקדושה. זכית לבן שבוודאי יוכל לעלות ולהתעלות 

ות התורה והיראה וחבל לא לתת לו את הכלים והאפשרויות במעל
להגשים את משאלות לבו הטהור. לעומת זאת הגיע היצר הרע 
ואמר: איך את יכולה להשאיר את עצמך בודדה בעולם? לא רק 
שאיבדת את בעלך, כעת אם תשלחי גם את בנך ללמוד בארץ 

ות ישראל, איך תסתדרי בלעדיו? איזה טעם יהיה לחיי הבדיד
שלך? ואם את חוששת לגדלותו הרוחנית של בנך, הוא ברצונו 
הכביר יצליח להתעלות גם באמריקה ולהיות ממאורי הדור 
בארצות הברית... המלחמה ניטשה במלוא עוזה, דמעות רבות 
שפכה אמי בתפילותיה. היא התחננה והתפללה לקדוש ברוך הוא 

עיניה ויסייע מלב שבור ונדכא, ביקשה מאיתו יתברך, שיאיר את 
לה להחליט נכון. אחרי אותה תפילה שבאה מעמקי עמקים של 
לב שבור, העננים התבהרו. היא הגיעה להחלטה אמיצה וחד 

לשלוח אותי לארץ ישראל, למרות כל הקשיים. 'רק  –משמעית 
כך אני יודעת שעשיתי את המקסימום שניתן, כדי שבני יצמח 

והוא לא יתעלה כראוי, לאדם גדול בישראל. אם לא אשלח אותו 
לא אוכל לסלוח לעצמי לנצח נצחים על שקיפדתי במו ידי את 
האדם הגדול שראוי לצאת מבני היקר'... באותו ערב כאשר חזרתי 
הביתה מהתלמוד תורה, אמא קיבלה את פני במאור פנים ושמחה. 
היא הכינה לי ארוחה דשנה, התיישבה לצידי ואמרה לי בעיניים 

 ל'ה יקירי, לאחר לבטים לא קלים, החלטתי'יענק –דומעות 
לשלוח אותך ללמוד בישיבה בארץ ישראל. אומנם זו הקרבה 
עצומה להיפרד ממך, אבל כל קורבן שבעולם כדאי הוא בשביל 
התורה'! ניסיתי להבין, לתהות, לשאול, לנסות להשיב, אך היא 
היתה חזקה מתמיד. ההחלטה נראתה כחומה בצורה שאין כלל 

לסודקה. ואכן, לקראת תחילת זמן הבא, נסענו לנמל אפשרות 
התעופה, היא סייעה בידי לקחת את שתי מזוודותיי שנארזו על 
ידיה במשך ימים רבים, מלאי תפילות ודמעות. היא נפרדה ממני 
בדמעות ובקשה אחת היתה בפיה, בקשה של אמא 'בני היקר. אני 

התעלות נשארת לבד, בודדה בעולם. והכל רק בכדי שתזכה ל
במעלות התורה והיראה. אנא בני היקר, תשקיע את כל כולך רק 
בלימוד התורה וקיום המצוות, ותעלה באמת בהתאם ליכולותיך 
וכוחותיך הברוכים, כדי שקורבני לא יהיה לשווא חס ושלום'. 
הממחטות שהצטיידתי בהם מבעוד מועד, לא הספיקו בידי לנגב 

אך הבטחתי לאמא ונסעתי  את נהרות הדמעות שניגרו מעינינו.
לקיים את הבטחתי. נחתתי בשלום. בעזרת ראש הישיבה מחוץ 

המשיך  –לארץ זכיתי להיכנס לישיבה הקדושה של ראש הישיבה 
הבחור בתיאורו. 'התמסרתי ללימוד התורה בכל ליבי ונפשי. 
הקורבן הגדול שנבע מבקשתה המיוחדת של אמא דירבן אותי 

לי בכל תפילותיה צרבו את ליבי להתעלות. הדמעות ששפכה ע
והפכו להיות הדלק של מנוע העליה הרוחנית שלי. לא יכולתי 
לנוח לרגע, כי ידעתי שיש מישהו שמקריב את דמו ונפשו בשביל 
רוחניותי, ואיך אני יכול לכלות ולבטל את הזמן בשטויות?! 
'לפני כשנה' המשיך הבחור וסיפר 'אני מקבל טלפון עצוב מאמא, 

מספרת לי כשבכי חונק בגרונה, שלא עלינו גילו אצלה את  בו היא
המחלה הנוראה. בכייה שביטא כאב עצום, גבר: היא בודדה 
בעולם ואין לה אפילו כתף לבכות עליה. ואז שאלתי אותה, אמא 
אולי כדאי שאני אחזור לאמריקה לסעוד אותך בעת חולייך? אמא 

היקר, כל קורבן ענתה לי בתקיפות ללא צל של היסוס 'לא, בני 
כדאי הוא בשביל התורה. תישאר בארץ ישראל ותמשיך להתמיד 
בכל הכוח, אולי בזכות זה ירחמו עלי מהשמים ואתרפא'. 'מאז, 

 כל יום שישי אמא היתה מתקשרת ובוכה על קשייה ויסוריה, על
 
 



בדידותה ועל סיבלה, ובכל טלפון הייתי שואל, מבקש ומתחנן  
לאמריקה כדי להיות איתך?' ובכל פעם  'אמא אולי בכל זאת אסע

מחדש אמא סירבה בגבורת נפש כבירה ונשגבה, כשכל פעם 
היתה אומרת לי 'יענקל'ה, התורה היא מעל הכל, כל קורבן 
שבעולם כדאי הוא בשביל התורה! בשביל התורה אני מוכנה 
לסבול הכל, העיקר שתתעלה בני היקר בתורה וביראה'. אומנם, 

א בגוף, אבל ברוחי ונפשי חייתי עם אמא יום לא חייתי עם אמ
 יום, שעה שעה. שפכתי לב כמים בתפילה לפני בורא עולם

שירפא אותה, השקעתי את כל רמ"ח איברי ושס"ה גידיי בתורה 
הקדושה ובעבודת השם יתברך. אבל תפילותיי לא נענו. רצו אותה 
בישיבה של מעלה. לפני כחודש התקשרה אמא ואמרה 

א נותנים לה עוד הרבה זמן. זו שאלה של ימים, עד שהרופאים ל
שאבא שבשמים יאסוף אותה אליו. ואז פרצתי בבכי סוער. פניתי 
לאמא ואמרתי בקול שבור 'אמא אולי כעת, ברגעים האחרונים 
שלך עלי אדמות, אבוא להיות לצידך, לנסות ולהנעים לך את 
 הימים האחרונים שלך. לפחות תראי אותי בפעם האחרונה

בחייך'... אמא כדרכה סירבה בתקיפות 'בני היקר, לא! הכל כדאי 
להקריב בשביל התורה. גם את הרגעים הקשים והמרים האחרונים 
הללו של חיי, מוכנה אני להקריב בשביל לימודך בכל הכוחות... 

לב 'בני היקר, הקרבתי -ואז המשיכה אמא ואמרה מתוך בכי קורע
בשביל התורה שלך... אנא, בני רבות למענך, את כל חיי הקרבתי 

היקר, אני רוצה שתבטיח לי שאתה תתקשר בקשר אמיץ ונצחי 
לתורה הקדושה, תהגה בה ותחיה עמה יום ולילה בכל עת ובכל 

נר תורה  –מצב, ואז אלך רגועה לעולמי, ביודעי שהשארתי כאן 
בהיכל ה', השארתי נר נצחי שיאיר את שמי היהדות בתורתו, ואז 

רגועה ושלווה לעולמי... ביודעי שמה שהקרבתי  אוכל ללכת
בתמצית דם ליבי ונשמתי, לא היה לשווא'! שבוע לאחר מכן כבר 
לא הגיע הטלפון מארצות הברית. הקו נדם עם נדימת ליבה של 
אמא... מאז אני מנסה ומשתדל להתמסר כל כולי ברמ"ח איבריי 

פונה ושס"ה גידיי לתורה ויראת שמים. 'כעת נפשי בשאלתי' 
הבחור בדמעות לראש הישיבה 'האם נראה לראש הישיבה שאני 
עושה מספיק למען קיום צוואתה של אמא...?' ודמעה סוררת 
ניגרה מעיניו... ראש הישיבה חרג ממנהגו, הוא קרב למצחו של 
אותו בחור ובעיניים דומעות נשק ללחיו ואמר לו בקול נרגש 'רבי 

מה שחשבתי שתוכל יעקב חביבי, אתה עושה הרבה יותר מ
לעשות, זה כנראה כוחה הגדול של אמא, שעומד לך לימינך 
ועתידך להיות גדול בישראל'. לימים נשאתי, הקמתי בית 
בישראל. זכיתי לאישה שנכונות ההקרבה שלה ללמודי, היא כמו 
של אמא. שוב המשיך הנר לדלוק מעל האוהל... ובער כנר זכרון 

ומם ולילה בעיונו של התלמוד. לאימי, כשאני משקיע את עצמי י
כל הזמן הסתכלתי לאחור וקדימה כדי לבדוק את עצמי האם אני 
עושה מספיק את רצונה של אמא. בשמחת הברית של בני, הגיע 
ראש הישיבה שלי להשתתף בשמחה. חיכיתי שיאמר משהו, 
שקיימתי את הרצון של אמא. ואז, כשהתכבד לשאת דברים, הוא 

מחה, את סיפורי ואמר 'ר יעקב אבי הבן, סיפר לכל משתתפי הש
עשה את רצונה של אמא שלו, ויותר מכך, את רצון אבא שלו, 
שבשמים. ואת זה כל אחד חייב לעצמו וכל אחד יכול. 'האם 

 עשיתי את רצון אבא שלי שבשמים?' 
 מזל טוב, מזל טוב...!'.

 
 

 אחים יקרים!
 

וספרנו מידי לילה, נותרו לנו עוד כמה ימים ליום הגדול של  בימים אלו שלהי ימי ספירת העומר, לאחר שמנינו
מתן תורה, יום בו ניתנת השפעה מחדש בכל שנה ושנה לכל אדם ואדם בעלייתו בתורה הקדושה וכפי שכתב 
הרמח"ל בספרו דרך ה' "ביום זה מקבל כל אחד משמים כוחות מחודשים להשגת חלקו בתורה". באופן טבעי 

פלאה בלבבות רבים, כמיהה מתוקה הנובעת מתוך עמלה ואהבתה של תורתנו תורת חיים. מתעוררת לה כמיהה נ
יפתח מוחנו ושכלנו  –הינה אהבת התורה, אם נעמיק בליבנו את אהבת התורה  –סגולה מופלאה להבנת התורה 

ם להבנת כל דבריה העמוקים והנשגבים ביותר! ומדוע? משום שכוחה של ההבנה נעוץ ביסוד האהבה, וכש
שאדם מבין ללב ילדיו משום שהוא אוהבם ביותר, כך הוא יחסנו לתורה הקדושה. אי אפשר לזכות להארת 

אלא אחר שהלב  –אלא בעקבותיה של אהבה הלב! אי אפשר לבקש על מבועי החכמה שיפתחו  –עיניים בתורה 
כו', את כל דברי תלמוד נפתח תחילה כאולם לאהבתה של תורה. הנה בתחילה אנו אומרים "ותן בלבנו להבין ו

 תורתך באהבה", ורק לאחר מכן "והאר עינינו בתורתך"! 
הידיעה והכרה זו שעסק התורה חשובה בעיקר בימינו, כשרבים מעם ישראל זקוקים לישועה, ועל ידי לימוד 

ם זוכים להשפיע ברכה וישועה בכל העולם כולו. הכלי החזק ביותר להתמודדות ע מתוך אהבה אמיתית התורה
הקשיים והבעיות האורבות לנו מכל אויבינו מסביב, היא ההתחזקות בלימוד התורה, דבר זה מחזק בקרבנו את 
החשיבות של לימוד התורה ומדגיש את הידיעה, "שאלמלא בריתי יומם ולילה חוקות שמים מארץ לא שמתי". 

התגבר על המכשולים הרבים דהיינו, שכל קיום העולם תלוי בלימוד התורה הקדושה ובעזרתה האדם יוכל ל
 העומדים בדרכו במסילה העולה בית ה'.

 
 התורהבברכת 

 הרב יואל ארזי
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 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 לאה בת שושנה,דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 ניצה בת עליזה. יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים 

 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  מהרה:זיווג ב
 רונית בת שושנה.
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 ויטוריה בת רחל,  ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 , ציון בן חנה, יעקב בן פורטונה.רחה, אליהו בן פשלום בן לאומה
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שאו את ראש כל עדת בני ישראל... כל זכר לגלגלתם. מבן  
  ג)-(א, ב עשרים שנה ומעלה

נמנו כאן שתי תנאים: "מבן עשרים שנה ומעלה", ו"כל זכר 
מחצית השקל, וכל בעל  לגלגלתם". כלומר, בני ישראל נספרו על פי

  גלגלת היה צריך לשלם.
לעומת זאת, במנין שבט לוי נאמר (לקמן ג, טו): "פקד את בני לוי 
לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם", ושם לא 

  מדוע?   מוזכר "לגלגלתם".
באר רבי יונתן איבשיץ: בספרו "תפארת יהונתן": הגמרא (מנחות 

ש לו שני ראשים, על איזה מהם מניח תפילין? ל"ז.): דנה באדם שי
ומסיקה הגמרא כי מציאות זו איננה אפשרית, שכן אדם עם שני 
ראשים הוא בגדר טרפה שאינו חי יותר מי"ב חודש, ונמצא שודאי 

  לא יוכל לחיות עד גיל בר מצוה ולהתחייב בהנחת תפילין.
בגיל את בני ישראל ספרו  –ממשיך רבי יהונתן איבשיץ  –והנה 

עשרים, ובהכרח אפוא שלא היה ביניהם אדם אחד בעל שני ראשים, 
ועל כן שפיר ניתן היה למנותם לפי גולגלת. אבל את שבט לוי מנו 
בגיל חדש, ואז עדיין היה שייך שלאדם אחד יהיו שני ראשים, ואם 

ימנוהו כשני בני אדם, בעוד שבאמת אדם אחד  –ימנו לפי גלגלת 
  (ומתוק האור)   ".לגלגלתםבט לוי "הוא, לכך לא נאמר בש

  ), בא( למשפחתם לבית אבתם
  שמעתי מידידי הרב רונן הלברטל:

באחת הקהילות בפזורת ישראל נהגו, שבערב חג השבועות אופה כל 
אשה עוגת גבינה, ואחד המתפללים מגיע לבית הכנסת עם כל 

  העוגות ועורך את השולחנות לקראת הלימוד בלילה.
תורו של אחד המתפללים לבצע את המשימה. הוא בשנה אחת הגיע 

העמיס כשלושים וחמש עוגות גבינה בתוך הרכב, ונסע יחד עם בנו 
  לעבר בית הכנסת.

שהיה  בדרך גבר בו החשק לטעום מן העוגות הללו, אך מכיון
באמצע תהליך של דיאטה, החליט להתקשר אל הדיאטן שלוה אותו 

ע ממנו עצה כלשהי, כיצד בכל מהלך התקופה האחרונה, כדי לשמו
  יוכל להתגבר על תאותו.

כאשר ענה הדיאטן לצלצולי הטלפון שלו, פתח ואמר: "ראה, אני 
נמצא כאן עם שלשים וחמש עוגות גבינה מדיפות ניחוחות, הסכין 

  כבר בידי... מה אעשה? אינני מסוגל להתאפק!".
ת שמע הדיאטן בכובד ראש את דבריו והשיב לו: "האם אתה מכיר א

המשנה האומרת (אבות ד, ד) שעברות שאדם עושה בסתר נפרעים 
  ממנו בגלוי... מה שתאכל עכשיו בסתר, אחר כך כולם יראו...".

  ובזאת הסתימה השיחה ביניהם.
כעבור שבוע הגיע האיש אל הדיאטן, כדי להשקל. והנה, למרבה 

  הנאתו, הבחין שירד קילוגרם ממשקלו!
אמר בספוק: "רואה אתה כמה גאונית התמוגג הדיאטן ממראה עיניו ו

  העצה שנתתי לך... הנה, בזכותה ירדת במשקלך! אין כמוני...".
אך האיש התבונן בו ואמר: "חושב אתה שעצותיך הועילו לי? לא 
ולא... באותם רגעים הייתי מסוגל לבלוע את כל שלושים וחמש 

  לשוב  מיהרתי העוגות הללו, אך מכיון שראיתי שאינני עומד בנסיון, 
הביתה, לגשת אל המקרר ולהכניס לפי חתיכת בשר קטנטנת, שהפכה 

  אותי לבשרי, הצלחתי להתגבר"...

הכח שלנו להתגבר נעוץ בכך שאנו מקיימים את דבר ה'! הפסוק 
אומר "למשפחתם לבית אבתם" אנו מחזיקים בידינו את מסורת "בית 

  אבא" וצועדים עמה לכל אורך הדרך.
מעשן כבד, אשר הרופא מזהיר אותו שעליו לא אחת אנו רואים 

אינו  –להפסיק לעשן באופן מידי, אם חייו יקרים לו... אך הוא 
אחר הצהרים, עם  מסוגל להפסיק בשום אופן! אך מיום שישי

כניסתה של השבת, הוא כלל אינו מעלה על דעתו לשלוח יד אל 
  קופסת הסיגריות שלו...

בית אבא, זכינו בקבלת ומשום שאנו מחזיקים כה חזק במסורת 
  (ומתוק האור)התורה ובאהבתו העצומה של הקב"ה.    

  (ב, ב) איש על דגלו באותות לבית אבותם
"ד"א באותות לבית אבותם שמסר להם יעקב אביהם כשנשארו 
במצרים... יהודה יששכר וזבולון ישאוהו מן המזרח ראובן שמעון וגד 

  (רש"י) מן הדרום"

מבואר שמשה רבינו אמר להקב"ה שהוא  גם במדרש רבה על הפרשה
חושש שעלולה להיות מחלוקת בין השבטים על סדר הנחלות, שאם 
יאמר לשבטו של יהודה שיטול צד מזרח ירצה את הצד הדרומי וכו', 
אמר לו הקב"ה שהשבטים אינם צריכים את חלוקתו של משה רבינו 

  אלא הם מכירים מעצמם את נחלתם.
אוויציק זצ"ל מציריך שבשוויץ מה הקשה הגאון רבי משה סאל

ההגיון שהשבטים יסכימו לחלוקה משום שכבר הסכימו לחלוקה 
שעשה יעקב אבינו, הלא שם היה זה ענין קצר של כמה ימים, ולכל 
שבט היה נציג אחד, ואילו כאן בדגלים היה הדבר נוגע לכל משפחה 

   שנה?ומשפחה יותר מעשרים אלף איש, והנסיעה היתה נוגעת לארבעים 
אלא אמר הקב"ה למשה, היות וכל שבט ושבט מורגל למקומו מימי 

  קבורת יעקב, אין סיבה שיערער על כך שכן הוא רגיל שזה מקומו.
טמונה כאן ידיעה נכבדה בחינוך, שכל זמן שמרגילים את הילדים 
בהיותם בגיל הרך בהנהגות ישרות יש סיכוי גדול שיורגלו בהם 

ים ומתבגרים, הנסיון לקבל מה בקלות, אבל כשהילדים גדל
שמנחילים להם גדול יותר. מלמדת אותנו התורה להתחיל בחינוך 

כל כך מורגל המצוות כבר בגיל הרך ואז כשהילד יגדל, הרי הוא כבר 
למצוות ומדות טובות, עד שהנסיונות נתקטנו אצלו מאוד, שכן לבטל 

  א בלתתך עליון)("קול התורה" הוב  דבר המורגל אין ליצר הרע כל כך כח.

פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש 
   (ג, טו) ומעלה תפקדם

  ופירש רש"י משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקדש.
  ?ולכאורה קשה איך קטן בן חודש יכול להיות שומר משמרת הקודש
י ברם, דבר זה בא ללמדנו כי השמירה מסביב למשכן לא נשאה אופ

חומרי, אלא רוחני בלבד. לא בכוחם הגופני שמרו הלויים על 
המשכן, כי אם בקדושתם ורמתם הרוחנית, ובסגולות אלה היה בן 

  לויים מחונן מיד עם צאתו לאויר העולם.
טעות היא בידי אלה הסוברים, כי אפשר לשמור על נכסי האומה 
 הישראלית בכח ושלטון בלבד. רק קדושתם של השומרים וכוחם

"אם ד' לא ישמר עיר שוא  –הרוחני עשויים להגן ולשמור מכל רע 
    (אבני אזל הובא במעינה של תורה)שקד שומר"...     

  
                                    

  חיים "מסתורי" מוזכר שש פעמים בפרשה זו?- שמו של איזה בעל                         
  ז)- כל המספרים האלה מוזכרים בדיני הנודר לתרום את "ערכו" של אדם לאוצר המקדש (ויקרא כז גתשובה לחידה הקודמת: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  אין; –גודל התמדתו של מרן הגרי"ש אלישיב: כוח לסגור כפתור                           

  יש ויש! –שעות רצופות  4כוח ללמוד 
ולשה שפקדה אותו, לא וויתר על מנהגו הקבוע לקום בלילה וללמוד. הנכד כאשר שהה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בבית החולים, עקב ח
  בלילה, כיפתר את כל הכפתורים בבגד של בית החולים בו היה לבוש. 3ששירת אותו סיפר שכאשר התכונן מרן לשבת וללמוד, בשעה 

כפתורים פתוח. זה לא כבוד לתורה', אמר מרן רק את הכפתור האחרון כבר לא היה לו כוח לסגור. 'אי אפשר ללמוד בצורה כזו, כשאחד ה
  לנכדו, וביקש שיסגור את הכפתור.

יש  –שעות  4בבוקר. לסגור כפתור אין כוח, אבל ללמוד  7בלילה, עד  3שעות רצופות. מהשעה  4ומשנסגר הכפתור, ישב ולמד במשך 
   (ברכי נפשי)ויש.    

  
  

  קטיפת שושנים לחג השבועות מהגינה המשותפת
חשוקי חמד" דן בשאלה הבאה: מנהג ישראל לשטוח עשבים ופרחים בבית לכבוד  –צחק זילברשטיין שליט"א, בספרו "הגדה של פסח רבי י

חג השבועות, ודייר אחד בבית משותף רוצה לקטוף שושנים לחג השבועות מהגינה המשותפת, כפי חלקו בגינה, והשכנים מתנגדים בטענה 
  י הבית והגינה, ולא לשימוש פרטי של הדירים. עם מי הצדק?שפרחים אלו מיועדים לקישוט פנ

המשותפת בטענה שיש  הקטוף פרחים מהגינלה כזו בימות החול, בדייר הרוצה להשיב הרב זילברשטיין שליט"א, שאילו היתה מתעוררת שא
לבית, וקטיפת חלק מהפרחים מכערת לו חלק בפרחים, היתה התשובה שמותר לשכניו למחות בידו, מאחר שהפרחים לא נשתלו כי אם לנוי 

  את חזות הבנין, ויש ענין לפאר את בתי ישראל, ובפרט בארץ ישראל.
מה  –אולם שונה הדבר בשבתות וימים טובים, מאחר שבמדרש (שיר השירים ב, ה) נאמר: "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות" 

נים לגאולה של מחר". ופרש הרז"ה שהיא מתוקנת לשבתות, כדי להשלים בה וימים טובים, כך ישראל מתוק שושנה זו מתוקנת לשבתות
  מאה ברכות. הרי שהשי"ת ברא את השושנה שתהיה מתוקנת לשבתות וימים טובים.

לכן, ודאי מן היושר להרשות לדייר החפץ בשושנים לקטוף כפי חלקו. אולם מאחר שאין מנהג פשוט לעטר שולחן שבת בשושנים, צ"ע אם 
  לעשות זאת. והכל לפי המנהג.יכול 

אולם בחג השבועות שמנהג כל ישראל לעטר את בתיהם בשושנים, מן היושר הוא שלא למחות באותו דייר הרוצה לקטוף שושנים כפי חלקו, 
, ואם כן שהרי לכך נוצרו. ובפרט ששושנים אחרות תצמחנה במקומן. ויעוין ברמ"א (סימן תצ"ג ס"ג) שנהגו לשטוח עשבים ועשבים מריחים

  מסתבר שאדעתא דהכי נוטעים ושותלים ואין למחות בידו.
אם אפשר בקלות לקנות שושנים בשוק, אין לקטוף מהגינה המשותפת, וכל דברינו אמורים כשאין  –מסיים הרב זילברשטיין ואומר  –ואולם 

  (ומתוק האור)    להשיג שושנים במקום אחר, כי אם לקטפם מהגינה.

*  

  ד יו"ט מכשיר חשמלי במקום בגד ותכשיט * ילד המבקש ספרי קודש במקום קליות ואגוזיםאשה המבקשת לכבו
אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו, וכל הנלוים אליו. כיצד משמחו? הקטנים נותן להם חייב (תקכ"ט) נאמר בשו"ע  שאלה:

כשאשה אומרת לבעלה שיותר תשמח במכשיר חשמלי לצרכי הבית מבגד קליות ואגוזים, והנשים קונה להם בגדים ותכשיטים. מהי ההלכה 
  טן אומר שיותר ישמח בספרי קודש מבקליות ואגוזים?קמהי ההלכה כשה ,ותכשיט? ומהי ההלכה כשאומרת שיותר תשמח כשהבעל יפרע את חובותיו

להבדיל בספרי קודש, הם גדולים יותר, בכל זאת אמנם המצוה היא להיות שמח וטוב לב במועד, ויתכן שהשמחה במכשיר חשמלי, ו תשובה:
הדעת נותנת שהשמחה בהם היא מסוג אחר, ומכיון שנאמר: כיצד משמחן? והתשובה היא: בקליות ואגוזים, ובבגדים ותכשיטים, אם כן 

  מסתבר שהתורה דורשת סוג שמחה זו דווקא, ולא את השמחה של צרכי הבית או שמחה של קדושה.
לאה של האשה שבעלה יפרע חובותיו, יש להשיב לה שצרכי החג ניתנים מהשמים מקופה אחרת וכל מי שמוציא ליו"ט ובנוגע לבקשה הנפ

  (הגר"י זילברשטיין, עלינו לשבח)    אין מנכים לו מהנגזר עליו.

  
                          

לו: "יש כאן תוכי, שאני איש אחד נכנס לחנות חיות כדי לקנות תוכי. המוכר אמר                     
מבטיח לך שכל מילה שהוא ישמע ממך הוא יאמר". האיש מיהר לקנות והלך לביתו. אחרי כמה ימים חזר 
ואמר למוכר "אתה שקרן, התוכי הזה בכלל לא מדבר, תן לי את הכסף חזרה". המוכר טען שלא שיקר, 

  ובאמת הוא לא שיקר. איך יכול להיות ?
          נ"י פיני קוזלובסקישם הזוכה:                          סוד. הקודמת: בה לחידה תשו                  

  

  משפחת מקובר להולדת הבן          הרמן לנשואי הבן הנכד –משפחות פרידמן           ון להולדת הבתיעקובז משפחת: העירמרכז 
       משפחת רוטנברג לאירוסי הבת                           עול תורה ומצוותלהנכד להכנס הבן (מרכז העיר) לבל  –ת פכטר ומשפח :גני הדר

  לנשואי הבת הנכדה    (מרכז העיר)  ויזל –משפחות שוהם               משפחת ארליך להכנס הבן לעול תורה ומצוות  
  ון להכנס הבן לעול תורה ומצוותמשפחת אוחי            פלדמן להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות –משפחות יעקובזון 

  
  עבור הילד בנימין בן פסיה אלקא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל הרבו בתפילה

  ועבור התינוק שמשון בן שרה הניה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה



 

 

רבַּ   ִמְדּבַ

  תתמאחלל  "ברינה יקצורו""מערכת  
 שבת שלום וחג שמחח

  
  דבר העורך

אנו את הספר הרביעי מתוך מתחילים בשעה טובה ומוצלחת 
 ,הנקרא גם: ״חומש הפקודים״ 'במדבר' -חמשת חומשי התורה 

הן בפרשתנו והן בפרשת  השמופיעהספירה  -ע"ש הפקידה 
נקרא על שם הפרשה הראשונה, הנפתחת  פנחס. החומש

  .סיני" במדברבפסוק: ״וידבר ה׳ אל משה 
התמודדויות של בני ישראל במדבר במדבר מתוארים הבספר 

סיני עד הגעתם לארץ ישראל. כהכנה לדרך הארוכה, מנה 
 סידרם לפי שבטים, לפי דגלים, ולפי מחנות.ו ,אותם משה

סמוך ממש לחג השבועות. כפי בדרך כלל פרשת במדבר נקראת 
: ״ולעולם קורין פרשת (או״ח, סי׳ תכ״ח, ס״ד) המובא בשו״ע

 סיני קודם עצרת״.  במדבר
שהתורה מדגישה: כך ״, נובע מבמדברשם הספר, ושם הפרשה ״

כל את סיני״, למרות שברור ש במדבר״וידבר ה׳ אל משה 
בא הדבר לרמז מכל מקום הדברות דיבר ה׳ עם משה במדבר. 

: (מכילתא, יתרו, ה׳) על הקשר בין המדבר לתורה. דרשו חז״ל
, ובאש, ובמים. מה אלו במדבר״בשלשה דברים ניתנה תורה: 

נם לכל באי העולם״. דהיינו, ינם לכל באי העולם, אף אלו חיח
שאדם המפקיר את עצמו על דברי תורה, ומשים ״עצמו כמדבר 
זה שהכל דשין בו, תלמודו מתקיים בידו. ואם לאו אין תלמודו 

 .(ערכין נד.) מתקיים בידו״
שראל חז״ל מדגישים תכונה נוספת שיש להליכה של בני י

במדבר לקבלת התורה: עם ישראל הלך בביטחון גמור בהקב״ה 
שידאג להם למזון ומים ובתקווה להגיע אל הארץ. המשמעות 

אם  ;היא אבן דרך ללומד המתחיל ,של הביטחון והאמונה הזו
לא יצליח הרי שתלמודו  מאש לדאוגמבלי  ,ילמד לשם שמים

 ב״ה אומרמובטח בידו... וכשם שהגיעו ישראל לארץ עד שהק
זכרתי לך חסד נעוריך אהבת  'ה כה אמר: ״ב) (ירמיה ב, לנביא

כך אותו אדם  ,״ְּכלּולָֹתִיְך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
 ,אלא לומד כי זו הדרך שה׳ רוצה ,היגע בתורה ללא ״חישובים״

שיגיע אל היעד הנכסף ודברי  הוא הרי שה׳ זוכרו ומובטח
 ...את דרכו התורה יאירו לו

הכל היה כל כך  .לחתונה יועם אבאחד ילד  הלךאחת פעם 
ושאל "את הכלה אני מזהה, כולם  יולאב הואז פנ ...נוצץ ועשיר

יודעים שזו הכלה יש לה שמלה מיוחדת, אבל את החתן איך 
אפשר לזהות, כולם נראים אותו הדבר, לכולם יש 

מי  ,ותראה החתונה"תחכה לסוף  ענה לו אביו חליפות"?...
החתן האמיתי"... הוא - וקח איתו את הכלה לביתושל

בחג שבועות קיבלנו את התורה, היא הכלה... את הכלה כולם 
דע מי החתן נמזהים, כולם מכירים אותה, אבל איך 

ראה מי לוקח את התורה ילסוף החג ו כל אחד חכהי ?תייהאמ
האמיתי. אז החתן  ודע שזהיאז או  ,לביתו וממשיך לעסוק בה

יקבל כל אחד על עצמו להיות החתן , הקרב ובאועות בחג השב
כבר על דרך זו ו הביתה...אותה איתו  קחויתחתן עם התורה וי

פעמים  ,אמר מי שאמר, בבואי להשתתף בשמחת נישואין
שהרי כל העם  ,מי הוא ואיזהו 'המחותן' ,שיקשה עלי לדעת

בבגדי שבת ויו"ט, אמנם  -המשתתפים לבושים במלבושי כבוד 
 - המשתתפים פורש לצד ומפיל תחינה בדמעאחד את בראותי

ידוע אדע כי הוא המחותן, כמו כן,  ,שיעלה הזיווג יפה
לבין ם התורה עַ  - 'מחותן' בנישואין הללו שבין בני ישראלה

ומפיל דמעה  מי שעומד ומעתיר תחינה, , הרי הואנותן התורה
רבה.  , אהבהה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו 'והערב נא

למה רק לאחרים '. ליבנו במצוותיך ודבקוהאר עינינו בתורתך, 
 ? גם לי ולך מגיע!!!'מחותנים' עם הבורא והתורהמותר להיות 

ע, וותן בלבנו בינה להבין, להשכיל, לשמונסיים בתפילה: "
ר ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד וד וללמד, לשמוללמ

ק לבנו במצותיך, ויחד והאר עינינו בתורתך ודב. תורתך באהבה
 , אמן כן יהי רצון.לבבנו לאהבה וליראה את שמך

 
 
 

ר - תוכן ענייני הפרשה   בַּ ִמְדּבַ
  נשיאי השבטים. במעמד ישראל את למנות משהל ה' ציווי .א
 שמות שנים עשר נשיאי ישראל. .ב
 .מספר הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה בכל שבט .ג
 .מז)-, מדא( שבט לוי מלבד -מספרם של כל בני ישראל  .ד
 נד).-מח ,א( משא המשכן, ושמירתו :תפקידם של בני לוי .ה
 במדבר. ני ישראל תם ונסיעתם של ביסדר חני .ו
ובכל  דגלים (מחנות ִמְשֵנה)נחלק לארבעה  ישראל מחנה .ז

 :שלושה שבטים אחד
 .ט)-ג ב,( עם יששכר וזבולון -דגל מחנה יהודה  .א
 טז).-י ב,( עם שמעון וגד -דגל מחנה ראובן  .ב
 .יז)ב, (המשכן הלויים נושאי מחנה  .ג
 .כד)-יח ב,( עם מנשה ובנימין - דגל מחנה אפרים .ד
 .לא)-כה ב,( עם נפתלי ואשר - דגל מחנה דן .ה

שש מאות ושלושת  - )מלבד שבט לוי( כל הפקודים סך .ח
 לד).-לב ב,( 603,550 - וחמישים חמש מאותואלפים 

 הכהנים.אלעזר ואיתמר בני אהרן, ממונים על עבודת  .ט
 י).-ה(ג ,  שמירת המשכן וכליו :הלויים תפקיד .י

מינוי הלויים לעבודת ה' תחת בכורי ישראל שהוקדשו  .יא
 .(ונפסלו הבכורות בחטא העגל) לכך כשמתו בכורי מצרים

 דש ומעלה וחלוקתם לתפקידיהםומפקד הלויים מבן ח .יב
 בנשיאת המשכן בעת המסעות:

 .כו)-, כאג( ותפקידם , מקומםמשפחת בני גרשון .א
 .לב)-, כזג( ותפקידם , מקומםמשפחת בני קהת .ב
 לט).-, לגג(ותפקידם  , מקומםמשפחת בני מררי .ג

 מנין הלויים מבן חודש: שנים ועשרים אלף.       
בכורות נפדו ע"י גוף  22.000[פדייתם, ו ישראל מפקד בכורי .יג

 1365ס"ה -בכורות נפדו בחמשה שקלים לבכור 273-הלויים, ו
[ע"י הבהמות של  ן בכורות בהמות ישראלופדיו שקלי כסף]

 נא).-, מג( הלויים]

 -מגיל שלושים ועד חמישים  -מפקד הלויים מבני קהת  .יד
 .כ)-(ד, א הקדש והפרוכותנשיאת כלי  - ועבודתם

בני  סדר פירוק כלי המשכן וכיסויים, בשעת המסעות .טו
 קהת.

 
 

 (א, ד)"  ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאֹבָתיו הּוא"
היו מריבים זה עם זה. הטיח אחד בחברו "אין שני בני אדם 

לך כל ייחוס!" נענה הלה ואמר: "אמנם מיוחס אתה, אולם 
בך הייחוס מסתיים, ואילו בי הייחוס מתחיל". זוהי הכוונה 

ראש לבית אבותיו הוא" כל אחד מהם היה " -וק שבפס
כך שהתחיל בו ייחוס חדש לבני , מיוחס מכוח עצמו

 המשפחה הבאים אחריו.
: "הלוך (קכו, ו)בתהילים על הפסוק  רבי משה חפץ זצ"לאמר 

מי שכל מעלתו היא ייחוסו,  - ילך ובכֹה נושא משך הזרע"
שהוא "נושא משך הזרע", אבל מעצמו אין לו כלום, הוא 

  .בבחינת "הלוך ילך ובכה"
מי שנושא אלומה  -אבל "בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו" 

  ".וא יבוא ברינהבויבול משל עצמו, הוא "
 

בס"ד

 זשע"ת איר   ו"כ                   זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                  'זשנה   311ס' עלון מ

 ב' וםערך בינש 431 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ר" ֹאֶהל מֹוֵעד  'ה ַוְיַדּבֵ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ֶאל מֹׁשֶ
ִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ  ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ִני ּבַ ֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ּבְ

 ? מהו העיקר – א) ,(א "ִמְצַרִים ֵלאמֹר

, "במדבר סיני" -הדגשת מקום הציווי , 'בעל הטורים'ע"פ 
המקום המתאים והראוי לקבלת  וכי זה ,להורות וללמדבאה 

נו את מצוות התורה, כי אם אין יהתורה, ולמסור למשה רב
אדם משים עצמו כמדבר, הוא אינו יכול לידע תורה ומצוות. 
גם אם הוא לומד הרבה והוא חכם ובעל שכל ישר והגיון 
 בריא, אם לא ינהג בענווה והתבטלות וירגיש שאין לו כלום

 א יוכל לדעת את אמיתות התורה והמצוות., ל"מדבר"כמו  -
והוי "והדבר מבואר במסכת אבות בדברי המשנה האומרת: 

(על  "רוח חיים"רבי חיים מואלוז'ין ב. "מתאבק בעפר רגליהם

מבאר את דברי המשנה ואומר: כששומע דברי  פרקי אבות)
תורה מרבו, צריך להיזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב, 

לא מבין דברו וכוונותיו. ואף שיכול לשאול כי כמה פעמים 
יזכה לשתות  הזדי יל ולדון, יעשה זאת בענווה יתירה, וע

צמא יותר,  - בצמא דבריהם, כי כל מה שילמד יותר יהיה
ויתאווה וינעם לו יותר לדעת תורת אלוקיו, כאדם שנמצא 

צמאה לך נפשי כמה " :ה"במדבר. וכמו שאמר דוד המלך ע
. דוד המלך הרגיש עצמו "יה ועייף בלי מיםלך בשרי בארץ צ

כאילו הוא נמצא במדבר חם מאד והוא צמא, והדבר 
. ואת 'אין מים אלא תורההרי 'המרווה ביותר אלו המים, ו

כל ההרגשה הזאת הוא זכה במעלת ענוותנותו והתבטלותו 
 כמדבר.
ל "מסופר על הגאון רבי יהודה צדקה זצ "קול יהודה"בספר 

י בית כנסת ודיבר על לבם שיחזיקו באֵ שישב פעם עם ג
במקום כולל אברכים, למרות שהיה המקום מעט מאובק 
וזקוק לתוספת ניקיון. סיפר להם רבי יהודה על ישיבת 

עברה באופן זמני  ,ח"אשר אחרי מלחמת תש ,'פורת יוסף'
"שכונת במהעיר העתיקה לבית כנסת גדול ומרווח 

כל הספסלים  ,הכנסתבית אותו . ב"מוסיוף"הבוכרים" בשם 
מרופדים בשטיחים יקרים כיאה לכבוד בית הכנסת. היו 

ואכן תלמידי כולל אברכים נכנסו ללמוד שם. בחלק אחד 
 למדו הבחורים ובחלק השני למדו זקני הישיבה המקובלים. 

שאף להרחיב את ההתיישבות ולבנות בתי  ,מר מוסיוף עצמו
מחמשת  מדרש ובתי כנסת. ובשנת עלייתו נבחר לאחד

הנציגים להקמת שכונת רחובות, הידועה כיום בשם "שכונת 
מוסיוף שימש כגזבר החברה, וסגנון הבנייה מר הבוכרים". 

בשכונה מיוחס אליו. בנוסף, היה ממייסדי שכונת כרם 
שערי צדק הישן, בשם שלמה מחוץ לעיר, בקרבת מבנה 

 נקראה על שמו.ש ,"כרם שלמה"
התעורר צורך לאחד הבחורים  באחד הימים תוך כדי לימוד,

להוריד ספר מהספרייה במקום גבוה, עלה בזהירות על 
הספסל, ורצה להושיט ידו לקחת את הספר, אך הנה ניגש 
אליו אחד הגבאים אשר ראהו מרחוק ונזף בו על כי הוא 

 מבזה את השטיחים העשויים לכבוד בית הכנסת. 
ט את מקצה האולם אחד המקובלים הזקנים, פש הגיעמיד 

גלימתו והורה לבחור לעלות עליה כדי להוריד את הספר, 
שבחור ישיבה  ,ואמר לגבאי הרי זו הזכות הגדולה ביותר

. "והוי מתאבק בעפר רגליהם" :יעלה על בגדי, שהרי כתוב
סיפר זאת רבי יהודה צדקה לגבאים והוסיף: זכות גדולה 

 שיהיה אבק של תורה בבית הכנסת שלכם. ומיד ,תהיה לכם
ומאז בית הכנסת "מוסיוף" משמש  הסכימו בשמחה.

  החשובים שנערכים בו. שיעורי התורהלכאכסניה 
"אשר בחר בנו מכל  :אנו מברכים כל בוקר בברכות התורה

העמים ונתן לנו את תורתו". הקב"ה סבב בין אומות העולם 
לא אבו  ,אך הם משיקולי נוחות ,והציע להם את התורה

ומת זאת, הבין את המשמעות של עם ישראל, לע .לקבלה

שהיא נותנת חיים לעושיה. התורה מלמדת  ,קבלת התורה
אותנו מידות, דרך ארץ ואף נותנת לנו הרבה כלים לקיום 

שהדבר  ,ובדורנו אף אומות העולם השכילו להבין .החיים
היחיד שיכול להחזיק את עם ישראל מולן זו רק התורה, כי 

הכמות האדירה של מיליוני בני מול  - בוודאי על פי ההיגיון
התורה לימוד רק  - אדם העומדים לכלות את עם ישראל

הוא העומד לזכותנו ומציל אותנו מכל אויבנו המקיפים 
זאבים', וכבר אמרו חז"ל 'התורה  70'כבשה בין  -אותנו 

כי כדי להחזיק  ,גם כעת יודעים הגויים .'מגנא ומצלא
ל ישראל כפי שסיפר הם צריכים להגן ע,ולקיים את העולם

הדבר : הרב שלמה לורנץ זצ"ל שהיה שנים רבות חבר כנסת
כ"ט בנובמבר התקיימה בתאריך  היה בשנת תש"ח. כידוע

ההצבעה באו"ם על החלטת החלוקה והקמת המדינה. 
(מדינות ערב סברו שתהיה להם השפעה במזה"ת  רוסיםה

דים, דרך היהוהמוסלמיות לא חיבבו את האתיאיסטים ממוסקבה) 
קצת את אנגליה מדוע לא... בעוד הגוש  'עקוץ'ואם אפשר ל

הערבי כמובן התנגד בחריפות ואיים כבר אז בנשק הנפט, 
איש כאשר  650,000-למדינה איפה יש הגיון לתת ,ובכלל

מסביבה מאות מיליוני מתנגדים המאיימים להחריבה עם 
היתה מאוד  ,הצבעתה של ארה"ב על כןו ?הקמתה
 מדינותחשוף יותר לאיומים של  שלהד החוץ משר .חשובה

הוא קודם  ,לכן כל החלטה של משרד החוץ של ארה"בו ,ערב
כל טובתה. וידוע שנשיא ארה"ב למרות שהתנגד להקמת 

אה ישירה לשגריר באו"ם רהעביר הומדינת ישראל, לבסוף 
להצביע בעד הקמת המדינה.  ,מעל לראשי שאר הממונים
ואף היו מאמרי  ,והסיבות לכך איש לא הבין את המניעים

התקפה חריפים על טרומן על צעדו זה. עיתון בעיר הולדתו 
כינה אותו "בוגד" על שלא התחשב באינטרסים  ,בקנזס סיטי

בתשי"א היה הרב לורנץ בארה"ב ושוחח אישית  רה"ב.של א
עם טרומן יחד עם הרב סולומון זצ"ל, רבה של קנזס סיטי 

הייתי  ,"בילדותי טרומן:שיא הנוכך סיפר  .על צעדו זה
בשכנות עם משפחות יהודיות ומאוד הערכתי אותן. אבא 

ואני מאוד  ,(הנוצרי) היה קורא איתי תנ"ך באופן קבוע
 ,הושפעתי מהתנ"ך. וכאשר קראנו יחד על המלך כורש מפרס

שנתן ליהודים רשות לחזור ולבנות את ביתם בארץ יהודה 
לעצמי: יום יבוא ואם ואת בית המקדש בירושלים, אמרתי 

אבל . אתן גם אני בית ליהודים ,תהיה לי יכולת ואפשרות
לא היה עומד מול האחריות  ,כמובן שהחלק הרגשי הזה

כלפי האינטרסים של אמריקה והיה אסור לי לעשות זאת. 
למה בכל זאת הוריתי לשגריר להצביע עבורכם? הסיבה 

ם בסכנה עד כמה העול ,כי רק אני וסטאלין יודעים ,היא
בפצצות (הדבר היה לאחר החרבת הערים היפניות הירושימה ונגאסקי 

מלחמה אטומית יכולה לפרוץ בכל רגע  .ארה"ב) ע"יאטום 
שיש לכם  - ולכן רק לכם היהודים ,ולהחריב את העולם

מסוגלים להציל את העולם מהרס. כמו  - תורה ומוסר
 שהשפעתם על העולם שהיה מורכב בעבר מאנשים פראים

ואתם נתתם לו ערכי מוסר. אני מצפה מכם שתעשו זאת 
תלמדו את העולם צדק ומוסר. ברור שבלי מדינה ושוב 

קולכם לא ישמע ולא תהיה השפעתכם ניכרת ולכן  ,משלכם
 כי זה אינטרס של אמריקה ,הוריתי אישית לתת לכם מדינה

      "...ושל כל העולם
שרק היהודים הבה נתבונן: נשיא ארה"ב מכריז מול העולם 

.חורבןמיכולים להציל את העולם ,שיש להם תורה ומוסר
גוי אינו מתבייש לומר שהתורה יכולה להציל את העולם 

רק לא האלה אומר את הדברים  !וזו אינה טעות -מהרס 
אלא אפילו נשיא ארה"ב זאת כי  ,ראש ישיבה או גדול הדור

ופה  הוא מבין את מה שרבים מעמנו לא השכילו להבין.
לא מבינים קברניטי ההנהגה, כי  -לצערנו  -במדינת ישראל 

 -מה שמחזיק את המדינה ומה שנותן לה בכלל זכות קיום 
 ]אור דניאל[ע"פ                                     ה ולומדיה!!!-ר-ו-ת-ו הז

 עם מוסר סיפור - התורה מגנא ומצלא



 

 

יַני" ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ  א) ,אאבות (" מׁשֶ
אומרים "זמן מתן  ,עותחג השבו תבתפיל מדועיש לדקדק 

הרי במתן תורה  ",זמן קבלת תורתנו"ולא אומרים  ,"תורתנו
, "קבלת תורה"בסיני לא רק היה "מתן תורה" אלא גם 

שהקב"ה נתן את התורה וכלל ישראל קיבלוה, וכמו שכתוב 
בתפילה  מדועוא"כ  ","משה קיבל תורה מסיני :כאן במשנה

גם או רק את ענין ולא מוזכר , מוזכר רק את ענין המתנה
במעמד הר סיני התחדש הענין של ש ,ונראה לומר. הקבלה

שהקב"ה ירד ונתן את תורתו לעמו ישראל,  ","מתן תורה
אבל "קבלת התורה" כל אחד ואחד היה צריך בעצמו לקבלה, 

שיוכל לקבל בו את  ,שהיה צריך להכין בעצמו בית קיבול
" הוא שענין "קבלת התורה ,והיסוד בזה הוא. התורה

 ולצורך זה חייב ומוכרח, שהאדם מצידו מקבל את התורה
אינה  ,קבלת התורהכי שהתורה תוכל לשרות בתוכו. לכך 

מתנה גשמית שהאדם מקבלה בידיו ותו לא, אלא כל עיקר 
האדם מכוחה הוא הקבלה הפנימית ש ,ענין קבלת התורה

מקבל את התורה ומתעלה בה למדרגות גבוהות ונשגבות. 
טהר יחייבים להתכונן בימי הספירה לה ,זה ולצורך

נהיה מוכשרים  על ידןולהתקדש במעלות עליונות, אשר 
ולכן את עיקר . וראויים לקבל את התורה בקבלה אמיתית

מהות חג השבועות אומרים בתפילה שהוא "זמן מתן 
שביום הזה הקב"ה נתגלה והשרה את שכינתו ", תורתנו

ענין הקבלה לא מוזכר  בישראל ונתן לנו את התורה. אבל
כמה הוא משתדל  ,בתפילה, שדבר זה תלוי בכל אחד ואחד

קיבול שיוכל לקבל בו את  כליומכין את עצמו להיות 
יני התורה, יוכל אחד ואחד כפי מה שהתעלה בקנ. התורה

  .כך הוא זוכה לקבל את התורה ,ניהיוקנה את מ"ח קני
לת התורה השלמות של קב. זוכה יותר - תאמץ יותרמומי ש

רום פסגת לנו, שהוא התעלה והגיע עד יהיתה למשה רב
המעלות, והכין והכשיר את עצמו לקבל את התורה 
בשלמות, וזכה וקיבל את התורה מסיני. וזהו מה שכתוב 

נו זכה י, שמשה רב"כאן במשנה "משה קיבל תורה מסיני
כל  לע פרד"ס) -(על ארבעת חלקיה  וקיבל את התורה כולה

בלא להחסיר מאומה, קיבלה  ,דוקיה ומעלותיהפרטיה ודק
כל אחד זכה לקבלה  - בשלמות גמורה. אבל כל שאר ישראל

משה  .שהכשיר את עצמו לקבל את התורה ההכנהכפי ערך 
הכין את עצמו וקיבל התורה מפי הגבורה והנה כתוב 

  .מפי הקב"ה דהיינו, ",במשנה "משה קיבל תורה מסיני
אילו היה " :'חתם סופר'בשם המובא  'חוט המשולש'בספר 

נו. ולמה ינו, גם אני הייתי כמשה רבילי רב כמו למשה רב
". נוינו, מפני שאינני כמשה רביאין לי רב כמו למשה רב

לא השגת  מדועששואלים אותו ש מיהביאור הוא, שכל 
נו, הוא פוטר את יוהתעלית במעלות העליונות כמו משה רב

ד תורה מפי הגבורה כמשה אני לא זכיתי ללמו :עצמו בטענה
זכה ללמוד לקבל את התורה  הרי נוינו. ומשה רבירב

ולכן הוא זכה והשיג את המעלות העליונות  מהקב"ה,
איני מסוגל להגיע , ועל כן שהשיג. אבל אני לא זכיתי

למעלות יותר גבוהות ממה שאני היום. ואילו גם אני הייתי 
ודאי שגם נו, ימקבל את התורה מפי הקב"ה כמו משה רב

אני הייתי עולה ומתעלה ומגיע למעלתו ולהשגותיו של 
למה באמת אנחנו , "ואמר 'חתם סופר'והמשיך ה. נוימשה רב

מפני שאיננו  - "הלא זוכים לקבל את התורה מפי הקב
נו עלה והתעלה יוהפשט בזה הוא, שמשה רב ".נויכמשה רב

את התורה  הןבכוחות עצמו בכל המעלות העליונות לקבל ב
. ואחרי שהגיע לכאלו מעלות אז 'עם כל השגותיה מפי ה

הוא זכה שהקב"ה התגלה אליו בכבודו ובעצמו, ונתן לו את 
תורתו, ובזה נתמלא בית קיבולו והשיג השגות עליונות 

 ,ומעתה. ונשגבות אשר אין בכח אדם להשיגם בכוחות עצמו
אומר החתם סופר, אנו לא מכינים בעצמו בית קיבול כזה 

הכוחות שעומדים  בכל ולהתעלות להשיג משתדלים לא גדול,
נו, ואיננו זוכים לקבל ילרשותנו. וממילא לכן איננו כמשה רב

 . נויאת התורה עם כל השגותיה כמו שמשה רב

והיסוד בזה הוא שכל ההשגות וכל המעלות תלויות בהכנת 
האדם. ככל שהאדם יכין ויכשיר את עצמו להיות ראוי לקבל 

לו, כך הוא יזכה לסייעתא דשמיא ויקבל את את המעלות הל
המעלות הללו. כל מעלה והשגה בתורה וביראה, ההתחלה 
חייבת להגיע מהאדם, שיכין ויכשיר בעצמו בית קיבול 

וכאשר אדם רוצה לזכות לתורה, להצליח . למעלות הללו
ולהתעלות ולהשיג , בלימוד, להבין את עמקות התורה

כך מוטלת עליו החובה בתורה מעלות והשגות גבוהות, 
ומ"ח  בית קיבול לזה להיות עצמואת מתחילה להכין 

הם בית הקיבול שעל ידם  ,שהתורה נקנית בהם קניינים
 התורה. לקבלת אפשר לזכות 

 

 
  

 "דרך ארץ"שבת 
מנחם מווארקי שאל שאלה: שבת שלפני הפסח  'ר ר"האדמו
 שבת", שבת שלפני יום הכיפורים נקרא "שבת הגדול"נקרא 
. מה שם השבת שלפני חג השבועות? הוא מקשה "תשובה
  משום שדרך ארץ קדמה לתורה. "שבת דרך ארץ"ומשיב: 

ל שכבר כבחור נודע "מסופר על הגאון רבי עקיבא איגר זצ
לתהילה כעילוי חריף ובקי בכל חלקי התורה. עשיר מוקיר 

זכה בו כחתן ובתקופת האירוסין הזמינו לעירו  ,תורה
פני למדני המקום. שמחו כולם לקראתו להתפאר בו ב

והקיפוהו בשאלות קשות ומסובכות והוא כאילם לא פוצה 
פיו ונראה כנבוך, התפלאו כולם: האם זהו העילוי? התאכזב 

ביקש החתן  .החותן וכבר חשב לנתק את קשרי האירוסין
אורכה של יומיים עד שיחליט אם ינתק את הקשר אם לאו. 

השיב רבי עקיבא איגר  ,ת שחריתכעבור יומיים לאחר תפיל
על כל הקושיות וחשף את גדלותו התורנית, חריפותו 

הכול נדהמו מגדלותו ורק שאלה אחת טרדה את  ובקיאותו.
מנוחתם: מדוע התעכב החתן הצעיר יומיים? וכי לא יכול 
לענות על שאלותיהם מיד? הסביר להם רבי עקיבא איגר: 

 ,היה בבית הכנסתהבחנתי בחותן נוסף המתגאה בחתנו ש
בדיוק בעת בה הקשתם שאלותיכם בפני. אני לא חפצתי 

סירבתי לענות לכם  ,לביישו, ועד שהשניים לא יצאו מהעיר
 כי דרך ארץ קדמה לתורה! -

 
 

  רות של שכרה
 אומר הוא ,הראשונה בפעם בשדה רות את בועז פוגש כאשר

 החליטה וכיצד ,חמותה למען שעשתה מה כל על ששמע לה
 בין ,לה אומר הוא. היהודי בעם ולדבוק עמה את זובלע

 ."שלמה משכורתך ותהי ,פעלך' ה "ישלם :השאר
. לשכיר פועל בין הבחנה שישנה ם"המלבי זה על מסביר
 החייט .עשה אשר פעולה בעד שכר מקבל אומן או פועל
 שמקבל ,פעולה נקרא וזה ,שהכין הבגד תמורת שכר מקבל

 לזמן מושכר ,זאת לעומת ,ירהשכ .פעולתו עבור השכר את
 מלאכתו את שיעשה בין ,הזמן תמורת שכר ומקבל ,קצוב
  לאו. אם ובין
 כל , שעל"פועל" של במובן שכר קבלת הינו המצוות קיום

 אמר ולכן .שבה הפעולה על שכר מקבלים ,ומצווה מצווה
 עצם על . אולם"פעלך 'ה ישלם" מצוותיה שעל ,לרות בועז
 עבודה לעבוד עצמה על וקיבלה ,רלהתגיי רות שבאה זה

 הגיור עצם על ,לידה מצווה שום תגיע לא אם גם ,תמידית
כלומר  ,"שלמה משכורתך ותהי" - כמו שכיר שכר תקבל היא

 באת כי" הפסוק בהמשך שכתוב מה בגלל וזה ,תמידי שכר -
 מהעם חלק ולהיות לחסות שבאה ,"כנפיו תחת לחסות
 חייה. לכל הכשכיר רות נעשתה שבזה ,היהודי



 

 

"ש במלחמת העולם מהיה זה כאשר כבשו הגרמנים י
בתחילה הם הסבירו  ., בשנת ה'תרע"האהראשונה את וילנ

פנים ללשון האידיש המיוחדת של היהודים, שהרי מוצאה 
היה בלשון הגרמנית, כך הם חשבו לקרב את היהודים 

כי בכל בתי הספר היהודיים  ,להתבולל בניהם, הם אף פקדו
חג אך לאחר  .מדו הילדים את כל לימודיהם באידיש בלבדיל
פסח תרע"ז גזרו השלטונות הגרמניים על סגירת כל בתי ה

כמובן, הסיבה לגזרה  .הן הפולניים והן היהודיים - הספר
החדשה לא נאמרה, רק אמתלה עלובה, כי ישנה מגיפה של 
 ,מחלות מדבקות. אך היהודים הבינו היטב את מטרתם

כנה של הרשות הגרמנית בעיר לפתוח רשת בתי שהייתה הה
ספר עממיים ממשלתיים בלשון הגרמנית, כדי להטמיע את 

 כל האוכלוסייה ברוחם הגרמנית הנתעבת.
מורי וילנה, הן היהודים והן הפולנים, יצאו בגלוי למלחמה 
נגד גזרה מרושעת זו והמשיכו בלימודיהם, על אף האיסור. 

ם מדכאים נגד המורים אמצעיבהרשות הגרמנית נקטה 
הממרים, והם נתפסו ונחבשו בבית האסורים. בין הרבים, 
שנפגעו מגזרה זו היה הרב ישראלוב, אותו מצאו מלמד 
תורה לפרחי "תפארת בחורים" ודנו אותו לחודש מאסר. 
עונשים אלו לא הפחידו את המורים והם לא ביטלו את 

 ,תחתיואך בשל המעקב החדש שהיו  .הילדים מתלמוד תורה
ערכו את הלימוד בשעות הלילה. הרשות הגרמנית לא חדלה 

כי חל איסור על ההליכה ברחובות  ,לרדוף אותם וגזרה
בשעות הלילה, מתוך כוונה תחילה, כי בוודאי ההורים לא 

 לבתי הספר. ,יתנו לילדיהם ללכת בשעות האיסור
חג השבועות החל ממשמש ובא, ואיתו גבר חששו של הרב 

אלוב זצ"ל שמא בחוריו מ"תפארת בחורים" לא יחיאל ישר
את מנהג הקדמונים ושמא מפחדם לא יאמרו  לקייםיגיעו 

בדעתו, כיצד יתפללו עם הרב נמלך  ."תיקון ליל שבועות"
הנץ, וכיצד יכינו עצמם לקבלת התורה... הרב החל מעביר 

כי  ,קשר בהיחבא, הסוד עבר מפה לאוזן וכל תלמידיו ידעו
ות עליהם יהיה להגיע לפנות ערב, כל אחד ביום חג השבוע

יביא עמו את סעודת החג, ואחר כך יעסקו כל הלילה בתורה 
 .ותפילה

 יום טוב שני של גלויות) -(בחו"ל חוגגים יום נוסף הלילה הראשון 
בעוד מועד משל שבועות הגיע, כל התלמידים התכנסו 

בציבור, קדשו על  ערביתהם התפללו  .ל"תפארת בחורים"
יחדיו. אחר ברכת סעדו חג בצבור והערכו את סעודת , יןהי

התחילו הכול אומרים בהתלהבות "תיקון ליל  ,המזון
שבועות" ועסקו בתורה. הרב עורר את ליבם בדרשה חוצבת 

על זכות הלימוד ועל חשיבות היום הנורא של  ,'להבות אש'
קבלת מתן תורה. הכול הלך למישרים, אך קרה מקרה ושני 

הם רצו להיות סמוכים לשולחן כי  ,א הגיעובחורים ל
, אותה סיימו בשעה מאוחרת בלילה החגהוריהם בסעודת 

היה ברור להם כשכבר חל האיסור לצאת לרחוב, אך 
 להחמיץשלמרות האיסור לצאת לרחובות, הם לא מוכנים 

יתכן לא לשמוע דרשתו של הרב, ה ,בועות""תיקון ליל שאת 
ות ולא להתפלל עם הנץ? לא לעסוק בתורה בליל השבוע

יצטרפו לתיקון,  הם, לא משנה מה יקרה, החליטוהשניים 
, כשהם מחרפים את "תפארת בחורים"ואכן יצאו לכיוון 

הם הגיעו לרחוב היהודים ונמצאו כבר סמוך לשער נפשם. 
הברזל של חצר בית הכנסת, כשלפתע שמעו קול קורא 

כי לא הרחק שני הבחורים הביטו וראו,  !ו''צרע"בגרמנית 
קרבים שמהם עומדים שני חיילים גרמנים, חמושים ברובים 

 ,הבחורים שאש הבערה ללימוד התורה בערה בהם .אליהם
לא התבלבלו לרגע וכל עוד נשמתם באפם הם נכנסו 

של "תפארת בחורים", מיד סיפרו לרב ישראלוב  מתחםל

את כל המאורע והתחילו אף הם לומר את  ,באימה
ישראלוב ראה במעשה לא זהיר זה של שני  ה"תיקון". הרב

ראשית,  .סכנה גדולה לכל באי "תפארת בחורים" ,הבחורים
ושנית, מי יודע, מה  ...הוא עצמו כבר נדון פעם למאסר

עלולים הגרמנים לבדות על שני הבחורים בשל בריחתם. 
הרב ישראלוב בא לידי ייאוש גדול ולא מצא כל תקנה 

יהבו וציווה על הבחורים  את' אלא להשליך על ה ,לדבר
פחדו של  .ללמוד בקול גדול יותר ובהתלהבות גדולה יותר

הרב ישראל לא היה פחד שווא, לא עברו רגעים מספר וקול 
, לתוכו נכנס המתחםנקישה חזקה בקת רובה נשמע על דלת 

"מה מתחולל  :חייל גרמני נושא רובה ושאל את הבחורים
גרמנית -באידיש סביר? השמש של "תפארת בחורים" ה"פה

כי היהודים בעודו רועד מפחד, ,לחייל הגרמני רצוצה
עורכים לכבוד חג השבועות את התיקון לכבוד החג. החייל 

? בחוסר (הרב) מי כאן הרבינר"" הביט בו בחוסר הבנה ושאל
על הרב ישראלוב. החייל הגרמני  ,ברירה הצביע מושפל ראש

ת והושיטה אל ניגש מיד אל הרב, הוציא מכיסו איגר
ידיו של הצדיק רעדו, הוא לקח את האיגרת ודומה היה  .הרב

לו כי זוהי פקודת מאסר, אך מה נבהל ונשתומם הרב, 
בראותו שהאיגרת כתובה בעברית צחה. "לכבוד הרב הגאון 

, בזה אני מאשר, הרבי חיים עוזר גרודזינסקי שליט"א בוילנ
וני, הוא נכד שהחייל העומד מולך המהנדס מר פלוני בן פל

הגאון המפורסם רבי מרדכי בנט זצ"ל, ואני מבקש לקרבו 
 ,לתורה הקדושה, וזכות תורתו של זקנו הגאון זצ"ל הנ"ל

האיגרת ". תגן עלינו והשם יברך את כל עמו ישראל בשלום
נחתמה בשם אחד מגדולי הרבנים בגרמניה, ועימה עלה 

הבה על חיוך רחב על פניו של רבי ישראלוב, הוא הביט בא
גרמני, והגיש לו סידור, הלה לקח אותו בשתי  - החייל היהודי

היו כל  ,ידיים וניגש אל ספסלי הלימוד... באותו הלילה
 קסדה עם בחורי "תפארת בחורים" וחייל גרמני אחד, חבוש

 ...התורה בלימודו שבועות ליל בתיקון הבוקר עדסקוע ,לראשו

 
 התורה     בברכת

 ברינה                רון  
 

 [משלי טז, א]"ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

 גורג'י בן שמחהנפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :  :לע"נ               
 יהודה בן טובה : יוסף חיים בן לאה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 ורו אברהםרחמים בן חא -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                
 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                

 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                
 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפהזיווג הגון  
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 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת

 א:לזרע של קימ
יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 : עדי בת מזל שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 לרפואת: 
 ט"א  הרב מאיר בן כמסאנה שלי

יעקב ישראל בן גלית  :  יהודה בן אסתר
 הדסה בת מרים : אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 כוי הרביםמצוה לתרום מכספי מעשר לזי
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ותיקון ליל שבועות והאר עיננו בתורתך,



1 גיליון מס. 579שבת קודש  פרשת במדבר  חג השבועות

שבועות. חג שנעשו בו שתי שבועות: נשבע לנו הקב"ה שלא ימיר אותנו באומה אחרת. נשבענו אנחנו לקב"ה שלא נחליף אותו בא-ל אחר (אור החיים הקדוש).

דווקא במדבר? במקום נידח כל כך, במקום נמוך ושפל כל כך, "בארץ לא 
לתת  עולם  בורא  בחר  שם  דוקא  ב),  (ירמיה  שם"  אדם  ישב  ולא  איש  בה  עבר 
רוצה  כשאדם  אלא,  והטהורה?  הקדושה  התורה  את  חיינו,  נשמת  את  לנו 
יעמוד  ושם  נידחים  במקומות  לעבור  חייב  הוא  להתקדש,  רוצה  להתעלות, 

ויבקש ויתגעגע. שם תבקש נפשו להתקרב אל הקודש.

כי מי שרוצה להידבק בה' הוא במלחמה. מלחמה בתאוות, מלחמה ביישות, 
באגו הזה שלא רואה כלום, רק את עצמו. החיים זה התמודדות, התמודדות, 
התמודדות עם אינספור נסיונות. וכדי לנצח, כדי לזכות לדבקות בה', כדי שכל 
השמחה והחיות שלנו בחיים יהיו רק מהקדושה, לא מתאוות, צריך להרים את 
הראש אין ספור פעמים ולבקש ולהתחנן: אבא תעזור לי. כי קשה לי. כי מאד 

מאד קשה לי. כי לבד אני לא יכול.

בדממת  שם,  דווקא  כי  למדבריות,  ליערות,  אותנו  שולח  הקדוש  רבינו 
לקול  להקשיב  לומד  הוא  שם  רוחו,  את  האדם  מוצא  בשממונו,  המדבר, 

הנשמה, דווקא שם הוא שומע את קול השם קורא לו לשוב אליו.

לא לחינם מאריכה התורה בספור תלאותיהם של עם ישראל במדבר, דרך 
ארוכה רצופה נפילות וכשלונות. הכל כדי ללמד אותנו שגם אם הדרך נראית 
יכולה  היא  מקום,  לאותו  חוזרים  שאנחנו  לנו  נראה  תמיד  כי  מוצא,  חסרת 
להוביל אותנו למחוזות נפלאים אם רק לא מתייאשים באמצע הדרך, אם לא 

משלימים עם המצב השפל, אם ממשיכים לרצות ולייחל ולבקש.

אפשר  הזו  בדממה  ודוקא  דומם.  הוא  שותק.  הוא  ראש.  מרכין  המדבר 
להרגיש את נוכחות הבורא. יהודי צריך להיות כמו המדבר. שקט, נכנע, מעביר 

על מדותיו. קיבלנו תורה כדי לזכך את עצמנו, להכניע את הרע בתוכנו. 

ר ְדבָּ ַהּתוָֹרה ְוַהמִּ

את פרשת במדבר קוראים תמיד לפני חג השבועות. ואם זה רצון ה', בוודאי 
יש קשר פנימי ומיוחד בין פרשת במדבר לחג זה, הוא חג מתן תורה. "אין דברי 

תורה מתקיימין אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר" (עירובין נד:)

למה ניתנה תורה בסיני? "למען ילמד אדם להכניע את עצמו ולהיות שפל 
בעיניו, כדרך שעשה השם יתברך ברוך הוא, שמאס בהרים הגבוהים, ובחר בהר 

סיני, הנמוך מכולם." (נועם אלימלך)

רצים  ההרים  היו  בסיני,  תורה  ליתן  הקב"ה  כשבא  כי  המדרש  מספר 
התורה  עלי  אומר  וזה  ניתנת,  התורה  עלי  אומר  זה  אלו.  עם  אלו  ומתדיינים 
התורה  את  שקיבל  ומי  בהרים,  הנמוך  סיני,  הר  דווקא  זה  שנבחר  ומי  ניתנת 

הוא דווקא משה רבינו, עניו מכל אדם.

העבודה הכי גדולה שלנו זה להיות לא כלום. להיות כמו הלבנה, שהיא רק 
אבל  כלום.  לה  אין  מזה  חוץ  בה,  משתקף  החמה  שאור  מראה  רק  היא  ראי. 
משתקפים  נפלאים  הכי  הגוונים  וכל  האורות  כל  אז  הראי,  את  מלטשים  אם 
בתוך הראי הזה. ככל שנקטין את עצמנו, ככל שנסתתר, כך נזכה שיתגלה בנו 
וגלוי.  הסתרה  של  סולם  זה  החיים  כל  בעולם.  שיש  האינסופי  האלוקי  האור 

מסתירים את עצמנו וזוכים לגלוי אלוקות.

אדם מקטין את עצמו בעולם הזה, יהיה גדול בעולם הבא כאומרם: "עולם 
הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה".

מה יפים הם חיים של ענווה וצניעות. כמה חן וקסם יהודי נסוכים עליהם. 
"אין לך יפה מן הצניעות". אומרים חז"ל.

בס"ד

שבת קודש   ב' סיון, תשע"ז
פרשת במדבר - חג השבועות

אֶֹהל מוֵֹעדֹ" (יד, ב)  ר ִסיַני בְּ ִמְדבַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ

גיליון מס. 579

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 

זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, שרה 
בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, 

בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה, בנימין חי בן 
שרה, משה מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה, 

דייזי בת עמומה
ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ב' סיון, תשע"ז גיליון מס. 2579

המדבר הוא המקום המתאים ביותר עבור אנשים שמאסו בשקר ומבקשים 
זה  והקב"ה  בעצמו  הקב"ה  זה  האמת  כי  החושך.  את  מאירה  האמת  אמת. 

אור.

ככל שאדם יותר אמיתי, כך הוא זוכה שאור ה' מאיר בו יותר.

לפעמים האדם מקטרג על עצמו כי על פי האמת שלו הוא פגום ומרוחק 
מאד ועל ידי הוא מתייאש ומתרחק עוד יותר. זה אמת? אם זה מרחיק אותך 
מה' לא אמת! על ידי האמת אי אפשר להתרחק. האמת רק מקרבת. במקום 
להאשים את עצמך, תתחזק!!! אתה שייך לתורה הקדושה. אתה שייך ליהדות. 
הלימוד לא הולך לך, להתפלל בכוונה כמו שצריך לא הולך לך, אבל אתה שייך 
לתורה הקדושה! יש לך המון מצוות קדושות! אפילו אם אתה לא כזה מיוחד, 
הרבה  כך  כל  לך  יש  התורה,  לפי  חי  שרק  פשוט,  הכי  יהודי  אתה  אם  אפילו 

מצוות, גם אתה שייך לעבודת ה'.

לכל אדם ואדם יש את הדרך שלו שעל ידה הוא זוכה לשלימות נפשו והיא 
הוא  אם  אלא  ולמנוחתה,  הנפש  לשלימות  להגיע  יכול  לא  אדם  לו.  מיוחדת 
הולך עם האמת שלו ולא עם אמת של אחרים. אדם צריך לבדוק את עצמו כל 
הזמן, האם אני במסלול שלי או חלילה של אחרים. אדם שכל הזמן מסתכל 
לצדדים לראות מה אחרים עושים, אדם שמנסה למצוא חן בעיני כולם, הוא 
מוותר בעצם על עצמו, הוא אדם מאד אומלל. מאברהם אבינו ירשנו את אומץ 
הלב להיות במיעוט. הוא מתנהג כאילו הוא אחד בעולם. לא מסתכל לצדדים. 
לא מתחשב באופנה של זמנו. לא מתרגש מכך שרוב בני דורו עבדו אז עבודה 

זרה.

אמת  כי  לאמיתה.  האמת  את  רוצים  אנחנו  באמת.  מסתפקים  לא  אנחנו 
זה מושג מופשט. אנחנו רוצים את האמת ששייכת אלינו, ברגע הזה ובכל רגע 
שלנו  מאתנו, בהקשר למשימה  רוצה  ובכל שעה. רוצים לדעת כל רגע מה ה' 
אותך  ולמדני...  באמיתך  "הדריכני  אותנו.  שסובבים  אלה  וכלפי  עצמנו  כלפי 
קויתי כל היום". מבקש דוד המלך. כל היום, שבכל רגע ובכל שעה אני אדע מה 
אתה רוצה ממני, מה הדרך שלי להתקרב אליך אבא, מהי השליחות לי בעולם. 

כי לכל אדם יש את הדרך המיוחדת שלו.

ן ּתוָֹרה בּועוֹת - ַמתָּ ַחג שָׁ

איך זה שמכל העמים דוקא אנחנו זכינו לקבל את התורה? כי כל העמים 
חקרו ובדקו ומצאו שבתוך התורה יש מצוות שלא כל כך מתאימות להם. עם 
ישראל אמר מיד: נעשה ונשמע. מוכנים לקיים את הכל עוד לפני ששמענו מה 
כתוב בה. זה עם ישראל. מסירות נפש עד הסוף. אנחנו לא יודעים כלום, לא 
שמענו מה אתה רוצה מאיתנו בכלל, אבל זה מה שאנחנו רוצים לתת לך ה' : 
נעשה ונשמע. לתת לך את הלב, לתת לך את הרצון שלנו, להבטיח לך שאנחנו 

איתך. זה הסמל של עם ישראל, זה הקיום של עם ישראל.

ללמד  שבא  חוקים  ספר  רק  לא  זה  מצוות.  תרי"ג  רק  לא  זה  תורה  מתן 
אותנו איך לחיות. כל החוקים והמצוות זה נוסף, אך עיקר כל מה שה' הוציא 
את עם ישראל ממצרים זה לכרות איתם ברית. כי עם ישראל זה אשת נעוריך, 
הוא  ישראל  עם  את  הקב"ה  כשהוציא  במדבר.  אחרי  לכתך  כלולותיך,  אהבת 
לא אמר להם: תדעו, תזהרו, אני נותן לכם עכשיו כללים, אחד, שתים, שלוש, 
ארבע, אם לא תקיימו את הכללים מי יודע מה יקרה, לא זה הוא אומר. הוא 
למצרים,  עשיתי  אשר  את  ראיתם  אתם  אומר:  הוא  לגמרי.  אחר  משהו  אומר 
בכורי  בני  עיני.  בבת  אתם  אלי.  אתכם  ואביא  נשרים  כנפי  על  אתכם  ואשא 
ישראל. כשמחנכים את הילדים ומדגישים להם את החיבה היתרה שהקב"ה 
מחבב את עם ישראל, את ההרגשה של "בנים אתם לה' אלוקיכם", כשהילד 
מרגיש שהוא בן של הקב"ה והקב"ה אוהב אותו כאהבת אב לבנו, יותר קל לו 

להתחבר לתורה, לתפילה, לקיום המצוות. גם לנו יותר קל.

קל מאד להנמיך קומתו של אדם ולפגוע  בכבודו. לפעמים מספיק הערה 
אתה  מה  תראה  אך  ושנינות  חריפות  מפגין  אולי  אתה  שבה  אחת  עוקצנית 
וזה  העבר  מן  שלו  טעות  איזה  מזכיר  שאתה  מספיק  לפעמים  לשני.  עושה 
מספיק כדי לתת לו הרגשה שהוא כשלון, שהוא לא יוצלח. הקב"ה רוצה את 
השני  של  היופי  את  שתיראה  בדיבור,  רך  לב,  טוב  שתהיה  רוצה  הוא  ההיפך. 

ותגיד לו מילים שיתנו לו כוח, לא שיחלישו אותו.

אמונה,  לך  יש  אם  כי  שלך.  לאמונה  המודד  הן  לחברו  אדם  שבין  המידות 
ואתה יודע שהכל מאת ה', והכל לטובתך, אתה לא תכעס ולא תקנא וגם לא 

תשנא אף אחד. 

וכך  שלך  האמונה  את  לחזק  אותך  מכריחה  המידות  תיקון  של  העבודה 
תתחיל  מצב,  באיזה  אותך  שמים  לפה.  הגעת  שבשבילה  התכלית  את  לקיים 
עם אמונה: ככה השם רוצה. ברגע שאדם מאשים את עצמו, מאשים מישהו 
אחר, חושב שעשו לו עין הרע, לא משנה מה הוא חושב, אם הוא לא אומר שזה 

השם, הוא לא מתחיל עם אמונה.

ראש,  להרכין  לוותר.  לדעת  החיים.  של  הגדולים  הסודות  אחד  זה  הכנעה 
לזכור שהכל מאת ה' והכל לטובה. כל פעם שאדם נופל ברוחו מאיזה שיבוש 
שקרה לו בתוכניות שלו, בכל פעם שהוא כועס, זה כאילו שהוא כועס על ה'. 

כאילו שהוא אומר לה':  אתה לא מנהל בסדר את העולם.

להרעים  שתיקה  עשויה  לפעמים  ממנו.  ללמוד  צריך  שותק.  המדבר 
בעוצמתה יותר מאלף מילים.

כמו הסיפור שהיה עם אחד מראשי הישיבות בדור הקודם, שלכבוד החג 
רוצה  הוא  שאמר,  לרעיון  כדוגמא  בפניהם.  דרש  והוא  תלמידיו  אליו  הגיעו 
לספר להם על גדולתם הנפשית של הוריו, הוא החל לספר ומרוב התרגשות 
פעמים  בספור.  להמשיך  היה  יכול  לא  והוא  נחנק,  גרונו  דמעות,  עיניו  זלגו 
אחדות הוא ניסה להתגבר על הרגש, ולבסוף התייאש ולא ספר את מה שרצה, 
אלא המשיך בדרשה ללא אותה דוגמא שלא הצליח לומר. התלמידים מעידים 
שאת הספור הם אכן אינם יודעים כי הרב לא סיפר, אבל כולם ראו בבהירות 
מה זה כיבוד הורים ומה זו הערצה. הם לא למדו זאת מהמילים שנאמרו אלא 

דוקא מהמילים שלא נאמרו.

חן של אמת יש לו במדבר. הוא נעדר צבע, והנוף שבו טבעי ובלתי מתקשט. 
הוא לא מזייף, הוא לא מנסה להראות שהוא יותר ממה שהוא באמת. התורה 

תורת אמת. "תורת אמת נתן לנו". וכך גם צדיקיה.

שפעם  חסידים).  כפר  ישיבת  (ראש  זצ"ל  מישקובסקי  אליהו  רבי  על  מספרים 
שיש  פלוני  תלמיד  על  כואבים  דיונים  אחרי   - הישיבה  הנהלת  החליטה 
עם  להתייעץ  מעצמו  בא  מכך,  ידע  לא  שעדיין  התלמיד  מהישיבה.  להוציאו 
ראש הישיבה, רבי אליהו, האם כדאי לו לעבור לישיבה אחרת... למרבה הפלא 
השיב לו שכדאי לו להשאר בישיבה... הנהלת הישיבה נדהמה מעצתו של רבי 
אליהו, הרי החליטו לגרשו ומדוע המליץ לו להשאר?! הסביר להם רבי אליהו: 
אמנם עבור הישיבה ראוי באמת שהתלמיד יעזוב, ויפה שעה אחת קודם, אבל 
כשבא לשאול אותי מה טוב בשבילו, צריך אני לומר את האמת שבלבי, שוודאי 

טוב בשבילו להשאר בישיבה... (מתוך מאמר לזכרו).

כי  אותה.  חוטף  מייד  הוא  אמת,  רואה  הוא  אם  אמיתי,  יהודי  שהוא  מי 
האור  ינחוני".  המה  ואמיתך  אורך  אמת. "שלח  של  חיים  לחיות  רוצים  אנחנו 
של האמת, שהוא ינחה אותנו. בשביל זה צריך להשליך מנגד את כל הדברים 
שמפריעים לנו ומבלבלים אותנו, את הישות, את האגו, את הכבוד, כל הדברים 
מקפידים,  מרוצים,  לא  כעסנים,  להיות  אותנו  שהופכים  האלה  החיצוניים 
מקופחים. כשזוכים לנטרל את כל הדברים האלה ולזכור שהכל מאת ה' והכל 

לטובה, זוכים לחיות חיים של אמת.
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בחג השבועות יכול לזכות כל יהודי לקבל את התורה מחדש. מה זה לקבל 
לקבל  זה  מחדש  לקבל  פעמים?!  הרבה  כבר  התורה  את  קבלנו  הרי  מחדש? 
חשק חדש ללימוד התורה. זה לזכות שהתורה תאיר לנו את האור שלה. שנזכה 

לקבל את החלק המיוחד שיש לנו בתורה וללמד אותו לאחרים.

ישראל  מבני  ואחד  אחד  כל  אוהב  שה'  הידיעה  היא  תורה  למתן  ההכנה 
ורוצה לתת לו את התורה.

צריך להגיע לחג בגעגועים גדולים ועצומים שבאמת נזכה לקבל את התורה 
הקדושה. לזכור שה' יש לו חיבה מיוחדת לעם ישראל ולכל יהודי ויהודי. לכן 
מדברת התורה הקדושה בפרשת השבוע על המניין של בני ישראל. במניין - 

כולם שווים. מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים.

זה  גדול  הכי  התענוג  ה'.  את  אוהבים  אנחנו  אותנו,  אוהב  שה'  וכמו 
זה  ה'  אהבת  הזו.  המתוקה  האהבה  את  בלב  כמרגישים  ה'.  את  כשאוהבים 
הרגש הכי חזק שיכול יהודי להרגיש שמכוחו הוא יכול לוותר גם על חייו. אם 
אדם מרגיש את האהבה הזו, הוא זוכה להנחיל את זה לילדים שלו ואולי גם 

לנכדים שלו.

השמחה הכי גדולה שלנו, שאנחנו יהודים.שאנחנו מחוברים בטבור לברית 
הנצחית שכרת הקב"ה עם העם היהודי במעמד הר סיני. מי יתאר ומי ישער את 

גודל האהבה שיש לכל נשמה ונשמה מישראל להקב"ה, כמובן גם ההיפך.

זאת המהות הפנימית והאמיתית שלנו. מה שלא יהיה איתנו, תמיד נישאר 
יהודים. כמו בסיפור הבא:

השבת, נועם הנשמות

ואני  רעייתי  נשלחנו  נישואיי,  לאחר  מיד  אך  הארץ,  יליד  אומנם  אני 
לשליחות של קירוב, בתחילה לאודסה שם שהינו כמה שנים, ולאחר מכן גיחה 

קצרה לקנדה, שם לא ממש הסתדרנו, ובסוף נחתנו ברומא.

קבענו   .12 בן  הוא  ביניהם  שהגדול  ילדים,  ארבעה  לנו  היו  הזה  בשלב 
מצווה,  לבר  יגיע  כשהבן  שלנו  השליחויות  של  מוחלט  לסיום  יעד  תאריך  לנו 
מאז  עשר.  בת  השנייה,  בתנו  הייתה  הסיבה  קרה.  לא  זה  האמת  למען  אבל 
העולם.  בכל  ובטיפולים  בריצות  היינו  ואנו  בכליות  מבעיה  סבלה  שנולדה 
מובן שהתמודדות זו רוששה אותנו והצריכה אותנו כל העת, לקחת משימות 
די  למצב  בתי  הגיעה  הסיפור,  התרחש  שבו  זמן  באותו  בה.  הטיפול  למימון 
קריטי והודיעו לנו, כי היא חייבת השתלת כליה וכי אם לא נעשה זאת היא לא 
תשרוד. התחלנו בהתרוצצות בין לאומית להשיג כליה. התברר לנו כי המחיר 
הוא 180,000 דולר, לא סכום שיכולנו לגייס. בישראל החלה משפחתנו לגייס 
סכומים, אך בינתיים לא הגענו אפילו לשליש מהמחיר, ובתנו הולכת ודועכת 

מול עינינו, מנופחת כולה מקורטיזון, הדבר שבר את ליבנו עד מאד.

באחד מלילות שבת, כשהלכנו ברחובות רומא צועדים רגלית את המרחק 
ובגדיהם  מיוזעים  נראו  הם  מוזר.  זוג  ראינו  הבית,  אל  הכנסת  מבית  העצום 
מלוכלכים. הבעל היה בלי נעליים והאישה עם נעליה בידיה. הם נראו נסערים 
התעניינות והמשכתי לצעוד כביכול לא  ביותר. למרות הסקרנות לא הראיתי 
יהודי,  "אתה  באנגלית:  אותי  ושאל  ניגש  ומיד  בי  הבחין  הגבר  דבר.  ראיתי 
כאן  נחתנו  מגרמניה,  "אנחנו  אמר,  יהודי",  אני  "גם  הגבתי.  "נכון".  נכון?" 
בלי  כסף,  בלי  כאן  מסתובבים  אנחנו  אותנו,  שדדו  ופשוט  שעות  כמה  לפני 
תעודות, בלי אוכל ואפילו את השעונים לקחו מאתנו. במשטרה יצרו קשר עם 
השגרירות, אבל כמעט כל הסגל בחופש, ורק ביום שני יתפנו אלינו". "תראו", 
עד  במלון  חדר  לשכור  שתוכלו  לכם  נותן  הייתי  ארנק  עלי  היה  "לו  אמרתי, 
אמון  באי  בי  הביטו  הם  ארנק".  עלי  אין  אבל  בענייניכם,  תטפל  שהשגרירות 
קויידש",  "שאבעס  בשאבעס".  ארנק  לקחת  אסור  "ליהודים  הוספתי,  ואני 

אמר. "כן, שאבעס קויידש". עניתי לו. הוא דיבר כמה מילים בגרמנית עם בת 
זוגו ולאחר מכן אמר: "אוקי, אנחנו ננסה להסתדר". הם החלו ללכת, וכן גם 
אני וילדיי. ילדי בן ה 12 שאל: "אבא, אם הם יהודים, למה שלא נזמין אותם 
אלינו?" "ומניין לך שהם יהודים"? "שאבעס קויידש, גוי לא יכול לומר ככה". 
זה היה משפט חכם. הסתובבתי לאחור. "אולי תרצו לבוא לאכול בביתנו את 
ארוחת השבת"? "שלשיד'ס", אמר הגבר. רציתי להסביר לו שמדובר בשולחן 
מה  יודע  לא  עצמו  שהוא  הבנתי  לפתע  אך  שלישית,  בסעודה  ולא  שבת  ערב 
"שלשיד'ס",  שבת.  לארוחת  ושקשור  ששמע  משהו  מדקלם  הוא  אומר.  הוא 

אישרתי. הוא נראה מרוצה מאד מעצמו ושלח מבט ניצחון לרעייתו.

האישה  של  מצוקתה  עם  התחברה  ומיד  בשמחה  אותנו  קיבלה  רעייתי 
וסייעה לה להסתדר. שרנו "שלום עליכם" "ואשת חיל" בקול רם והם הביטו 
בנו נרגשים. לאחר מכן ברכתי את הילדים על פי סדר יורד וכל ילד הלך לתת 
נשיקה לאמו. הם עקבו אחר הנעשה ונראו נפעמים. עשיתי קידוש והסעודה 
החלה. הם היו מורעבים מאד וטרפו את המנות הראשונות. לאחר שרעבונם 
הזמירות  את  שרנו  בתחילה  השבת.  זמירות  את  לשיר  התחלנו  נרגע  הגדול 
הרגילות, ולפתע עצר בני בכורי: "אולי נשיר את שאבעס קויידש"? לא שאלתי 
אפילו מדוע, בני ששמע את הגבר משמיע את המושג הזה, הבין שיהיה נכון 
"קה  השיר  את  לשיר  התחלנו  השבת.  לשולחן  האורח  את  שיחבר  שיר  לשיר 
לפרוץ  שלא  אמיתי  מאבק  שם  היה  בעצם  מתרגש,  שהגבר  ראיתי  אכסוף". 
שרנו: "שאבעס  ובפזמון  הפזמון.  שהגיע  עד  עיניו  את  ועצם  פקח  הוא  בבכי. 
קויידש שאבעס קויידש... נפשי חולת אהבתך". הפסקנו את השיר באמצע, כי 
הגבר התמוטט בבכי קורע לב. אשתו ניסתה להרגיע אותו, אך הוא בכה ובכה 
וכל גופו רעד מבכי. אשתי רמזה לי פשוט להמשיך לשיר, וחשבתי שזה רעיון 
רעייתו  מסוים  הפסיק לבכות אף לא רגע אחד ובשלב  שלנו לא  טוב. האורח 

הניחה לו כי הבינה, שהבכי זה מגיע מאיזשהו מקום.

סיימנו את שולחן השבת ואשתי הציעה להם  להישאר לישון אצלנו. היה 
אחר  מקום  להם  שהיה  נראה  לא  כי  כלל,  התנגדו  לא  והם  לאורחים  חדר  לנו 
לישון. האשה התנצלה על התפרצות הבכי של בעלה ואמרה, כי אין לה מושג 
שבת  סעודת  את  ואכלנו  קידוש  עשינו  התפילה  לאחר  בבוקר  עליו.  עובר  מה 
בבוקר, שוב שרנו שירי שבת ושוב בכה הגבר הפעם בכי חרישי ומתמשך. הם 
הביטו כל העת בבתנו החולה, אשתי ספרה לה ממה היא סובלת, הם התעניינו 
מעבר  שכללו  מאמצים  חדשה,  כליה  לה  להשיג  ובמאמצנו  ממחלתה  מאד 

לארץ אחרת, זה ריגש אותם מאד.

זה  "עכשיו  שלישית.  לסעודה  ובאנו  מנחה  התפללנו  הצהריים  אחר 
השבת,  סעודות  שלוש  עניין  את  באנגלית  והסברתי  לו  אמרתי  שלשיד'ס", 
הקידוש, השירים ודברי התורה. הם התרשמו עד עמקי נשמתם. בשעת רעווא 
דרעווין העזתי לשאול אותו, מהיכן הוא יודע את המילים : 'שאבעס קויידש' 
ו'שאלשידיעס'. הוא היסס קצת ולאחר מכן סיפר: כשהייתי בגיל עשר התגורר 
בביתנו סבי, למשך חצי שנה. הוא היה זקן וחולה ובעצם בא לחיות את שארית 
להפתעתי  בבית.  לבד  נשארתי  ואני  הלכו  הוריי  הימים  באחד  בביתנו.  ימיו 
לחמניות  שתי  עם  קטן  שולחן  ליד  ישב  הוא  מוזר.  שיר  שר  סבי  את  שמעתי 
וצנצנת חזרת ודגים ואכל, ומדי פעם שר. שאלתי אותו: "סבאל'ה, מה השירים 
האלה". הוא אמר: "סתם שירים ששרו לי בילדותי". "ומה אתה אוכל"? שאלתי. 
"זה שלשידס", אמר. אני זוכר שניסיתי כמה פעמים להגיד את המילה הזו ולא 
את  קלטתי  אח"כ  כפיים.  לי  מחא  שלי  וסבא  הצלחתי  שבסוף  עד  הצלחתי, 
הזהיר  וסבי  קויידש",  "שאבעס  לצעוק:  התחלתי  קויידש".  "שאבעס  המילה 
אותי שלא להשמיע זאת להוריי כי הם יתרגזו. שאלתי אותו מדוע ובהיסוס רב 

הוא סיפר לי, שאלה הן מילים של יהודים ושאנחנו יהודים.

ולא  ו"שלשיד'ס"  קויידש"  "שאבעס  ודקלמתי  בחדרי  ישבתי  אחת  פעם 
שמתי לב, שאמי נמצאת ליד הדלת ושומעת הכל. היא שאלה מאיפה המילים 
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אמי  מסבא.  שזה  אמרתי  בסוף  אבל  לומר,  רציתי  לא  בהתחלה  ואני  האלה 
אמרו  הם  סבי.  את  ראיתי  לא  למחרת  לאבי.  מספרת  ושמעתיה  הזדעזעה 
שהוא לא מרגיש טוב ומדבר שטויות וכעת הוא בבית אבות. בתוך ליבי ידעתי 
את  לשיר  כשהתחלתם  זאת.  הדחקתי  אך  באשמתי,  אותו  הרחיקו  שהם 
יהודי  שאני  לי  שסיפר  הסבא  שלי.  סבא  את  לי  הזכרתם  קויידש"  "שאבעס 
ה"שאבעס  בגללי.  אבות,  בבית  אותו  והניחו  מהבית  אותו  גירשו  זה  ושבגלל 
ישבנו  כולנו  יצאה.  כבר  השבת  ירד.  הלילה  לגמרי.  אותי  פצע  הזה  קויידש" 
ובכינו לשמע סיפורו. אמרתי לו כי השבת הסתיימה, וכי הוא יכול להישאר עד 

למחרת בביתנו ואסדר לו את כל הבעיות. 

קיבלנו  מכן  לאחר  שבוע  לגרמניה.  חזרו  והם  בדמעות  נפרדנו  היה.  וכך 
שיתפתי  בביתכם.  שחווינו  מזו  גדולה  חוויה  חווינו  לא  "מעולם  ממנו.  מכתב 
אתכם בסיפור אישי ולפיכך לעולם לא נהיה זרים זה לזה. אני רוצה לכסות את 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי לזכור את כל החסרונות שלי ואת כל 
אותם,  מסתיר  אני  אם  גם  פוגם,  שאני  הפגמים 
כי זה מה שיעזור לי להפסיק לראות פגמים אצל 

אחרים. וכשלא רואים, גם לא מדברים.

אני  שלי,  חסרונות  כל  את  אזכור  אני  אם  כי 
לא אעיז להתעסק עם החסרונות של כל אחד כי 
יודע  אני  גלוי,  לא  הפגם  אצלי  גלוי,  הפגם  אצלו 
פגום  יותר  הרבה  אני  שלי,  הפגם  את  להסתיר 
יכול  אני  איך  אז  ממנו  גרוע  יותר  הרבה  ממנו, 

לפסול אותו?

מוצא  בקלות  מדי  יותר  אני  עולם,  של  ריבונו 

מדבר  בקלות  יותר  ועוד  באחרים,  חסרונות 

עליהם.

כשאני זוכר איפה אני מונח, וכמה אני פגום, 

אז אני ממש לא רוצה להתעסק עם חסרונות של 

אחרים, אני ממש מתבייש לעשות את זה.

מתן  לפני  עכשיו  אנחנו  עולם,  של  ריבונו 

תורה, איך אני יכול לקבל את התורה אם אין לי 

אהבת חברים, אם אני לא אוהב כל יהודי ויהודי 

שלך,  בנים  שכולם  זוכר  לא  אני  אם  ונפש,  בלב 

הכבוד.  כסא  תחת  נחצבו  כולם  של  שהנשמות 

שאני  פעם  וכל  זה,  על  להתפלל  אבא  לי  תעזור 

למקום  לישיבה,  הכנסת,  לבית  להיכנס  עומד 

העבודה, ובטח לתוך הבית שלי, לכל מקום שיש 

רק  לראות  ושוב  שוב  ממך  לבקש  אדם,  בני  שם 

לראות  כולם,  על  טובות  בעיניים  להסתכל  טוב, 

רק מעלות, ואם בכל זאת ראיתי משהו שקשה לי 

לחשוב שזה טוב לחפש ולבקש ולמצוא כף זכות 

ובטח ובטח לא להגיד מילה רעה על השני. כי איך 

לפתוח  להעיז  יכול  כמוני  חסרונות  ומלא  פגום 

פה ולדבר לא טוב בשני?

ברגעים  יפים  כך  כל  החיים  עולם,  של  ריבונו 

מכולם,  ומתפעל  כולם,  את  אוהב  שאני  האלה 

שאני רוצה רק ככה לחיות. תעזור לי.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

דמי השהייה בביתכם, ולכן רשמתי המחמאה על סך 5,000 מארק שלא יוכלו 
להביע את תודתנו והערכתנו. למכתב היה מצורף עוד פתק. "ופרט לכן, רעייתי 
התחברה עד מאד לילדה הקטנה והסובלת. מכיוון שיש לנו אמצעים חשבנו 
מלמעלה  יסתכל  שבשמים  סבי  ואולי  אותה,  להציל  לסייע  נכון  זה  שיהיה 

וישמח שבזכות ה "שאבעס קויידש" שלו, יהודייה אחת ניצלה ממוות".

האיש  הכל.  את  הבהיר  בדף  המוזהב  החברה  לוגו  מילר.  ג'ק  החתום  על 
היה הבעלים של תאגיד המחשבים הגדול ביותר בגרמניה. אה, בפנים הייתה 
חזרנו  בהצלחה.  ההשתלה  את  עברה  בתנו  דולר.   180,000 סך  על  המחאה 
לישראל. אין לנו קשר מיוחד עם בני הזוג מילר למעט ברכת שנה טובה הדדית. 
נפשי  קויידש  את "שאבעס  שרים  כשאנו  שבת  ליל  בכל  נשאר:  אחר  דבר  אך 

חולת אהבתך", שום עין לא נשארת יבשה..

(חיים ולדר, סיפורים מהחיים)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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 )וביאורים ,מוסר, והנהגות הנלמדים מפרקי אבות(פרק                  
י ל אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ ּתֹוָרה ָהעֹוֵסק ּכָ ָמהּ  ּבַ ה ִלְדָבִרים זֹוֶכה, ִלׁשְ ּנוּ  ְוֶנֱהִנין,.. , ַהְרּבֵ  ִמּמֶ
ּיָה ֵעָצה יָנה ְותּוׁשִ  רחוקות לארצות לנדוד נהג, בבל מבני, עשיר יהודי: ּוְגבּוָרה ּבִ

 קרבכי העשיר הרגיש, היום ויהי. והמסור הנאמן משרתו בליווי,מסחרו לצרכי
 ימי מלאות לאחר: "לאמר כתוב בו, נכסים-שטר  משרתו ביד וימסור, קיצו

 ינתן, ירושה בני יתבע אם אאל, הנאמן למשרתי מסורים נכסי כל הרי, ושנותי
 אביו בכוונת בלל הסתפק לא, העשיר של בנו". המשרת שירצה כמה לבני

 נגד זאת יוכיח כיצד אך, לידו נכסיו מרבית את להעביר רצה שבעצם, המנוח
 סעדיה רבינו של דינו לבית הדיון הגיע באשר? להיפך ברורות מפורש שטר
?  העשיר של בממונו לנהוג תחשוב כיצד:   המשרת אל ופנה בשטר הציץ, גאון

 נענה! דינרים אלף בטוב־לבי אעניק אדוני ולבן, הסכום כל את לעצמי נוטל אני-
 תןכולה הירושה ואת, דינרים אלף לעצמך טול. דברת יפה:  גאון סעדיה רבי
: סעדיה רבי המשיך, להתווכח המשרת של בידו סיפק שהיה ובטרם. אדוניך לבן
 הסכום אותו, כלומר - המשרת״ שירצה כמה לבני ״ינתן: בצוואה מפורש כך

 )ח״ב, חיים אוצר(... הבן יטול כך, לעצמו רוצה שהמשרת
 

ךְ  הּ  ִהיא ּכַ ְרּכָ ל ּדַ ת, ּתֹוָרה ׁשֶ ֶמַלח ּפַ ְמׂשּוָרה ּוַמִים, ּתֹאַכל ּבְ ה ּבִ ּתֶ  ָהָאֶרץ ְוַעל, ִתׁשְ
ן יׁשַ י, ּתִ ְחֶיה ַצַער ְוַחּיֵ ה ּוַבּתֹוָרה, ּתִ ה ִאם, ָעֵמל ַאּתָ ה ַאּתָ ֶריךָ ) קכח תהלים(, ֵכן ֹעׂשֶ  ַאׁשְ
ֶריךָ . ָלךְ  ְוטֹוב עֹוָלם ַאׁשְ א ָלעֹוָלם ָלךְ  ְוטֹוב ַהּזֶה ּבָ  חלילה אינם, אלו ל"חז דברי:.ַהּבָ
 אין אם גם! הזה בעולם אשריך. ממש ככתבם דברים אלא. פזמון או מליצה איזו
 אין לעורו כסות ואפילו, במשורה ומים במלח פת אם כי, לאכול מה לאדם לו

 אשריו, זאת למרות אך. הזה עולם לו אין, צער חיי חייו לכאורה והרי. בידו
 עוד, כאן גם אם כי. לו טוב שם רק לא, לו יש הבא עולם רק לא! הזה בעולם
 כי? למה כך וכל.האדם מכל הוא מאושר", אשריך" – שכאלו חיים חי בהיותו

 הוא עמל שהרי. עולם של לרבונו הוא קרוב". וארץ שמים עושה' ד מעם עזרי"
 על לרחם יש, שני ומצד.לעזרתו עומד אלא, אותו עוזב אינו עולם בורא. בתורה
. והלאה מהם האושר הוא רחוק כמה. בתורה עמלים שאינם אלו, העולם אנשי

  )זצ"ל שך הרב.(להם אין הזה עולם גם
 

ִעים ִנְקֵנית ְוַהּתֹוָרה ַאְרּבָ מֹוֶנה ּבְ  הסיבה גם זו. התמסרות צריכה תורה :,ְדָבִרים ּוׁשְ
 דרך מיעוט, סחורה מיעוט  בהם נקנית שהתורה קניינים ח"מ בכלל מונים שאנו
 אחרות בחכמות, הבדלות אלפי אלף להבדיל, והנה. ב"וכיוצ תענוג מיעוט,  ארץ
 היא לכךהדרך כי לו יאמרו לא, בלימודו להצליח הדרכה המבקש סטודנט שום

 בחכמת לזכות הדרך את כשקובעים ואילו, וכו שחוק במיעוט, שינה במיעוט
 ומים תאכל במלח פת – תורה של דרכה היא כך: "  התנא מלמדנו, התורה

  ".עמל אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה במשורה
 )התורה לימוד בעניני שמשון נפש(
 

ֶרְך  ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ י יֹוֵסי ֶבן ִקְסָמא, ּפַ ִני, ִאם ...ָאַמר ַרּבִ י לֹו, ּבְ ָאַמְרּתִ
א  עֹוָלם, ֵאיִני ָדר ֶאּלָ ּבָ ִלּיֹות ׁשֶ ֶסף ְוָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ה נֹוֵתן ִלי ָכל ּכֶ ַאּתָ

 הלא וזהב כסף הרבה כך כל יוסי בילר לו יהיה אם ,לשאול ויש:ִבְמקֹום ּתֹוָרה
 חכמים תלמידי הרבה שם לאסוף יכול היה, החדש תורה במקומו מקום לכונן יכול

 על ואמר, תורה מקום והרי, לכך האמצעים לו שיהיו כיון ישיבת גדולה לייסד
המייסד  של בגדלותו תלוי זה אין תורה מקום לעשות כי, ל"זצ מלצר ז"זה הגרא

 לזה זכות נחוץ תורה מקום ליצור בכדי, לרשותו העומדים בהאמצעים לא וגם
 חושב אתה בטח,יוסי' ר של תשובתו היתה וזו, לכך הכזו אדם כל ולא, מיוחדת

, במקומך תורה להקים מקום אוכל כבר וזהב כסף הרבה לרשותי תעמיד אם כי
 םכח תלמיד של לא בכוחו וגם הכסף בכח קם תורה מקום אין, כך הדברים אין

 כל ולא, דשמיא וסייעתא ות מיוחדתכז נחוץ אלה דברים לשני נוסף, אלא, גדול
 הגדולות והישיבות התורה מקומות העובדות שרוב מוכיחות וכן. לזה זוכה אדם

 נפשם ומסירות זכותם ורק, כספיים אמצעים בלי שום ישראל גדולי ידי על הוקמו
 לא לוי שבט לגבי דידן בנידון אף. להקמתם היוו היסודות שמים ויראת לתורה
 אלא, מסוגל והכי כשר הכי שהוא מכח ישראל לעם התורה להיות מורה מספיק

 זכות נחוץ ישראל לעם התורה מורה להיות כי, וברכה תפלה גם נחוץ לזה
 )חיים דרכי(       .מיוחדת

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְגלוֹ  ַעל ִאישׁ  ֵני ַיֲחנוּ  ֲאֹבָתם ְלֵבית ְבֹאֹתת ּדִ ָרֵאל ּבְ ֶגד ִיׂשְ   מֹוֵעד ְלֹאֶהל ָסִביב ִמּנֶ
 לצאתם השנית בשנה השני לחודש ״באחד נאמרה, כידוע, זו פרשה: ַיֲחנוּ 

 משך הדגלים סידור ענין נדחה מדוע אם־כן תמוה). א, א לעיל( מצרים״ מארץ
 כך. צבאותם על ממצרים בצאתם כבר כך על נצטוו ולא, במדבר תמימה שנה
 ענין נראה ראשונה שבמחשבה, כך על ותירץ, ל"זצ קמנצקי יעקב רבי שאל

 שאיפה מציין דגל שכל כיון כי. הלבבות פירוד לגרום העלול כדבר הדגלים
, שבטים שאר ומשימת מתכונת אותו המבדילה, פלוני לשבט מיוחדת ומטרה
 אחד מרכז היה שלכולם מכיון אבל. ביניהם מחלוקות לפרוץיכולות בקל

, לפירוד גורם כאן היה לא שוב, יחדיו חונים היו שסביבו, המשכן - ומיוחד
 זמן כל, מעתה. הכללית במערכת לו המיוחדת משמרתו על עמד אחד שכל רק

 מחשש, הדגלים סדר נקבעו לא, המאחד המרכז נוצר ולא, המשכן הוקם שלא
 באותות דגלו על ״איש הציווי להם נאמר, המשכן משהוקם עתה רק. מחלוקת

 ) גבוה משולחן ניניםפ(.יחנו״ מועד לאהל סביב ישראל בני יחנו אבותם לבית
 

ְגלוֹ  ַעל ִאישׁ  ֵני ַיֲחנוּ  ֲאֹבָתם ְלֵבית ְבֹאֹתת ּדִ ָרֵאל ּבְ ֶגד ִיׂשְ   מֹוֵעד ְלֹאֶהל ָסִביב ִמּנֶ
 חג לפני זו פרשה קריאת חל תמיד, חז״ל שתקנו התורה קריאתבסדר: ַיֲחנוּ 

 רמוז וזה. תורה מתן לקראת נחוצה הקדמה מעין בדבר מסר ויש. השבועות
, מועד אהל סביב חונים ישראל עם כל יחנו״ מועד לאוהל סביב ״מנגד בפסוק
 העסוקים כל למרות, לו סמוכים לוי שבט ובני רבינו משה אשר המשכןסביב

 התחייבויות יש, הילדים ולחינוך לפרנסה לדאוג שחייבים נכון. והטלטולים
, התורה מסביב יהיו העיסוקים כל אבל, נכון הכל, החברה וחיי משפחתיות

 האדם שימעט וככל, התורה לימוד חשבון ועל התורה נגד יהיה לא שחלילה
 .)יוסף לבוש( תורה מתן להארת קיבול בית לו יהיה מעסוקיו

 
ם י ֶאת ַהְלִוּיִ ֵני  ַוֲאִני ִהּנֵה ָלַקְחּתִ ֶטר ֶרֶחם ִמּבְ כֹור ּפֶ ל ּבְ ַחת ּכָ ָרֵאל ּתַ ֵני ִיׂשְ ִמּתֹוְך ּבְ

ם: לפי שהיתה העבודה בבכורות וכשחטאו בעגל נפסלו,  ָרֵאל ְוָהיּו ִלי ַהְלִוּיִ ִיׂשְ
הדברים נוקבים: רוח  רש''י).(תחתיהם והלוים שלא עבדו עבודת אלילים נבחרו

דש במקום משה שבושש לרדת תזזית אחזה בעם במדבר לבקש להם מנהיג ח
מן ההר. השטן בלבל את המוחות והערב רב עשו בכשפיהם עד שיצא העגל. 
העם תעו אחריו וחרון־־אף נתעורר למעלה עד לאין שיעור. הבכורים איבדו 

ניטל מהם  —עבודת הקרבנות לה׳ ,את עטרתם מעל ראשם וכלי חמדתם 
טי ישראל שדעתו היתה לדורות ולעולמים.שבט לוי היה היחיד מבין כל שב

צלולה עליו. עמד איתן באמונתו. רוח העוועים של העגל והמחולות שאחזה 
דעתם עליהם ולא סחפה אותם עמה.על כן  תבכל קצות המחנה לא שיבשה א

 בעבודתו ה־ משרתי להיותהכהנים והלויים  —זכה שבט זה על שני חלקיו 
 כל! כלום עשו לא שבעצם רואה המתבונן .העולמים ובמקדש במשכן

 בשעה עבודה־זרה מעבוד נמנעו — תעשה ואל בשב התבטאה׳׳עשייתם״
 שכרם, מאמרים׳׳ ׳׳ילקוט בעל שואל, כן אם. בה נכשלו ישראל בני שאחיהם

 אינו — מתבלבלת אינה שדעתו מי שכל אנו למדים מהי מכאן שום על הגדול
 מהמם שאון בקול כולם את התוקף הטשטוש בסחף הכרתו בהירות את מאבד

 חזר לזה דומה מאורע.במקדשו ה׳ עבודת של הקדוש הפקדון בידו שיופקד ראוי —

 הדעת ובלבול כשהטשטוש  .הכהן אלעזר בן פנחס של במעשהו שנים כעבור ונשנה
. מישראל הרע את וביער, כידוע, פנחס קם — בוכים״ ״והמה של מצב השתרר — גברו

 במחנה הדעת ובלבול הטשטוש גבור בעת הבהירה וראייתו האיתנה עמידתו ובגלל
 רוחות אחרי שאי־היסחפות לדורות לימוד מכאן לנו הרי.הכהונה לכתר פנחס זכה ישראל
 (ילקוט לקח טוב).זה בנסיון לעומדים רב שכר מבטיחה מתעות

    

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 במדבר
 185מספר  -גליון   
    

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
     

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

 ,קמצן עשיר אותו על ספרו בנובהרדוקסיפר הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל:
 לו בצר .קם לא איש ממנה ,קטלנית מחלה זו היתה.הבהרות בטיפוס שחלה
 בלב הבטיח אבל .עתק הון .לצדקה זלוטים מיליון חצי יתן שאם יתרפא הבטיח

לומר  מה שיהיה כדי ,הבטיח למה אז .זו ממחלה הבריא לא איש שהרי,קל
 לקבל,ארוך בתור העניים התיצבו מיד .ונולאס ונרפא ,לו עזר לא .בהספדו
 את זכר .ספר יודע היה ,לאשרו .יעשה מה ,עיניו חשכו .המיליון בחצי חלקם
 מפני ,הצדקה מן יותר חסדים גמילות שגדולה )ב"ע מט סוטה( הגמרא דברי

 בגופו בין חסדים וגמילות ,בממונו שהצדקה :הראשון שבהם .טעמים שלושה
 לקרן אלא לצדקה לא :שדרוג עובר המיליון ציהודיע שח .בממונו בין
 בתור עמדו העשירים גם כי ,בכפלים התארך התור !איפה ,שהועיל חשב.ח"גמ

 צדקה :נוסף טעם ואומרת הגמרא ממשיכה לכן ,אה.ח"גמ אתולהלו
 את לשנות שהחליט לכולם הודיע .בגופו אף חסדים גמילות,בממונו
 לטרוח ,יותר הרבה הוא לעשות מוכן ,לצדקה כסף להקצות במקום:היעוד
 הוא מוכן אולי :סוף בלא דלתו על התדפקו אנשים ,התוצאה את שער לא.בגופו
 הוא מוכן אולי,הקשיש אביהם את ללוות יאות אולי ,החולה בנם את לסעוד
 ?לזולת בעזרה ימיו כדי לבלות ,הבריא זה בשביל וכי .משאות בנשיאת לעזור
 :השלישי הטעם נכתב לפיכך ,ודאי .מצאו ,עיין!פתרון לכך להיות חייב

 לחברא אפוא התנדב .למתים ובין לחיים בין חסד וגמילות ,לחיים שהצדקה
 נדרו קיים גם ,אשריו !להקבר כדי בתור עמד לא אחד אף :ונשם לרוחה ,שאקדי
 (והגדת).רכושו עם נשאר וגם

 
 

 ובאותו היום שבאותו לפי ,"מעשה המרכבה"ב ,בשבועות שמפטירין טעם
 שמעו קטנם דוע םולדגמ וכולם ,הנבואה תמעל כולם וגהשי ,הנבחר דהמעמ

 דמעמ תובאו כולם שהשיגו ספק ובלי ,הגבורה מפי "לך יהיה ולא ,אנכי"
 )דוד ילקוט( .הנביא יחזקאל שהשיג המ ככל ,המרכבה

  
 

. עמו חי הוא ת"השי על שחושב יהודי שכל  אומר ם"הרמב, דבר של לאמיתו
 במילים היטב מתרכזים היינו אם. 'ה על חושבים שאיננו רק היא הבעיה

 היינו שפשוט כך כדי עד המילים את ותופסים" אלוקינו' ה אתה ברוך"
 וכך. כצורתה לתפילה זוכים היינו, בהם רק ודבוקים אחר דבר מכל שוכחים

 בישיבה למדתי,  18 בן בחור כשהייתי...שבקדושה דבר וכל, תורה לגבי גם
 חומש לוקח הייתי, שבועות ערב מגיע כשהיה.מוסר ללמוד אותנו חינכו בה

 חוזר והייתי' , וגו"  סיני הר על' ה וירד" הפסוקים את לקרוא ומתחיל שמות
 עד שעה חצי מקדיש הייתי אבל, שעות הרבה לא. מסויים זמן פרק עליהם
 השגתי מדרגות אלו יודע אינני. הללו הפסוקים על לחזרה שעה רבעי שלושת

 בלי כי". סיני הר על' ה וירד" ב השגה של המעט מן מעט לי היתה אך, שם
 )ל"זצ פינקוס שמשון' ר צ"הגה(.? השבועות לחג לגשת ניתן כיצד, זו הכנה

 
 להיבתפ ויבא יעלה הזכיר שאם ,חודש בראש מתפלל יתכן  איך :שאלה

 ?רכיהז בלא כ"משא ,ולהתפלל לחזור צריך יהא
 ערבית פללתלה דצריך חודש ראש בערב מנחה התפלל ולא הבטע :תשובה

 הזכיר לא ואם )ט׳ סעיף ק״ח סימן באו״ח דברי רמ״א (לפי ,חודש ראש של שתים
 בשניה הזכיר אם אבל. לחזור אין צריך בשניה הזכיר לא אם אז בראשונה

 (שערי שלום) .ולהתפלל לחזור צריך

 

עשיאותועלרו הגה"צ ר' י
קםלאאישנההבבטיפוסה
יתרפח הבטאבלעתקןשאם

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
 )מנחם בר זרחר' . (מהחמדהגדולה ,אין עניות                                         

                           ) אברהם חסדאי' ר( .חזקה ממתיקות הנקמה ,ריבות המחילהע                     

 )ר' שלמה אבן גבירול. (עד שתגבר דעתו על תאוותו, אל יאמין אדם בחוכמתו     
                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ֱאמּוָנה ְוָיַדַעּתְ ֶאת ה' יְך ִלי ּבֶ ּתִ פעם, בעת רצון, אמר מרן הרב שך : ְוֵאַרׂשְ
זצ"ל בבדיחות הדעת: "אומרים שהפרופסורים חכמים. אני, איני יודע... הכרתי 

, הגאון רבי חיים עוזר, ה'חפץ חיים', חכמים מחוכמים: הגאון רבי איצלה פוניבז'ר
 -ה'סבא מסלבודקא', הרב מבריסק, ה'חזון איש'... כל ימי גדלתי בין החכמים 

ולא היה לי שיג ושיח עם פרופסורים..."מה שכן, יכול אני להעיד בעצמי כי פעם 
שוחחתי עם פרופסור, והאיר עיני... כלאחר יד הוא תירץ לי קושיא על הרמב"ם, 

צומה שהתחבטתי בה ששים שנה! הלא דבר הוא!"...כמובן, דבריו של קושיא ע
מרן הרב שך עוררו ענין בקרב השומעים. איזו היא הקושיה החזקה, אשר הרב 
התחבט בה שישים שנה? מי הוא הפרופסור שעלה בידו ליישבה כלאחר יד? 

 לא -וכיצד יתכן שפרופסור יצליח ליישב קושיה אשר הרב, בגאונותו העצומה 
הצליח ליישבה? הרב שך לא הותיר את דבריו סתומים... והוא מיהר להסביר את 
כוונתו: "שישים שנה התחבטתי בקושיא אודות העמוד הראשון בספר הרמב"ם, 
מיד בתחילת הלכות יסודי התורה... שכן הנה, הרמב"ם פותח את ספרו במילים: 

יעת דבר זה מצות 'יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש בורא לעולם. ויד
"זה מכבר  -הטעים הרב שך  -עשה, שנאמר: אנכי ה' אלקיך'. "ולכאורה" 

כך! הידיעה שיש בורא לעולם הינה לא רק -התפלאתי: הלא הרמב"ם צודק כל
אלא גם 'עמוד החכמות', שהרי העולם מעיד על בוראו, וככל  -'יסוד היסודות' 

בריאה, וממילא מכיר יותר את כך הוא מכיר יותר בפלאי ה -שהאדם חכם יותר 
בוראה! רק שוטה יוכל לכפור, בבחינת 'איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את 
זאת'! "אלא שדוקא משום כך, תהיתי, מדוע ציותה התורה על האמונה ב'מצות 

בלאו הכי פטור מן המצוות...  -עשה'? הרי רק שוטה מסוגל לכפור, ואילו השוטה 
פגשתי בפרופסור, אשר  -דברים? "ברם, לפני זמן מה כלפי מי איפוא אמורים ה

יישב את קושייתי כלאחר יד... היה זה כאשר נסעתי לבקר את אחד ממחזיקי 
תורה שלקה בליבו והיה מאושפז בבית החולים, כאשר במסגרת ביקורי שוחחתי 
 -עם הפרופסור מנהל המחלקה אודות מצבו של החולה. בסיומה של השיחה 

פסור הנכבד, ואמרתי לו: 'מקנא אני בכבודו!'..."'לקנאה מה זו פניתי אל הפרו
חקר הפרופסור, ואני מיהרתי להסביר: 'אנו הלא מודים לבורא יתברך  -עושה?' 

נקבים, חלולים חלולים, איברים כה  אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים
יכולים  רואים רק לעינים. אנו -מורכבים ומופלאים. אנו, האנשים הפשוטים 

הלא חודר באיזמלו אל הגוף פנימה,  -להבחין רק בחיצוניות הגוף. אבל כבודו 
ורואה בכל יום ויום מה גדלו מעשי ד', פלאי חכמתו יתברך! אין ספק בכך שהרי 

לו זוכה כבודו דבר יום ביומו!'... "הפרופסור הקשיב  -זה שיעור נפלא באמונה 
ין על מה אני שח... 'הלב הוא בסך הכל לדברי, אולם ניכר היה כי הוא אינו מב

הכריז הלה, בעודו מתעלם לחלוטין ממראה כבוד ד' שניכר  -משאבה משוכללת!' 
וזועק מתוך אותה 'משאבה משוכללת', כלשונו... "אולם אני לא הרפיתי... 'בדיוק 

ראה איזו משאבה משוכללת, איך בנוי הלב בדיוק כה רב, איך הוא ממודר לזה התכוונתי! 
אמרתי לפרופסור,  -למדורים, עם יציאות ופתחים, ממש מעורר התפעלות עד אין סוף!' 

הוא אמר... 'הלב הוא בסך  -שעדיין לא הבין מה אני רוצה מחייו... 'עדיין אינני מבין!' 
החלטתי לגעת  -ואני בשלי, והפעם  -חזר והצהיר..."הוא בשלו  -הכל משאבה משוכללת!' 

כי מישהו בודאי ברא את המשאבה המשוכללת הזו! טח תבין, ישירות בנקודה... 'לב
אולם אמרתי,  -מישהו תכנן אותה, יצר אותה, והוא גם מתפעל אותה ברציפות!' 

נראה היה כאילו הדברים לא הגיעו לאזניו של הפרופסור... שכן הלה, רק חזר שוב על 
ב הלה והכריז ש -אותם דברים שאמר ושנה: 'הלב הוא בסך הכל משאבה משוכללת!' 

"כלאחר יד יישב הפרופסור את קושייתי עד דברי  -סיים הרב שך  -בשלישית..."הנה:" 
הרמב"ם... באותו מעמד נוכחתי לדעת, כי יכול אדם להיות חכם מחוכם, ואפילו פרופסור, 

כך! יכול אדם ללמוד בתיכון -להתעלם מהאמונה הברורה והפשוטה כל -ועל אף זאת 
סוק מדי יום ביומו בפלאי הבריאה, לדעת בבירור כמה קצרה יד האדם, ובאוניברסיטה, לע

להתעלם מקיומו של הבורא ולחזור  -לראות לנגד עיניו את יום המיתה תמיד, ובכל זאת 
שוב ושוב כשוטה שבעולם: 'הלב הוא בסך הכל משאבה משוכללת!'..."לפיכך, עבור 

ייב את האדם להאמין, מבלי לדחות פרופסור זה ושכמותו, נחוצה היתה מצות עשה אשר תח
כך מאליה! מעתה, דברי הרמב"ם מתורצים ומיושבים -את ההבנה הפשוטה והמתבקשת כל

 על הרב שך זצ"ל)-(אורחות חיים... סיים הרב שך -הפלא ופלא!" 

דגמ
שהשיגספקובל,הגבורהמפ
)דודילקוט(.הנביאיחזקאלהשיג

עלשחושביהודישכל  אומרם"מב
מתהיינואם. 'העלחושביםיננו
כעדהמיליםאתותופסים"קינו

קעה ננההפ דא
'הוירד" בהשגהשלהמעטמןעט

שמ' רצ"הגה(.?השבועותלחגלגשת

הזכירשאם,חודשבראשמתפלל
?רכיהזבלאכ"משא,התפלל
דחודשראשבערבמנחההתפלל

לות ןחסדוגמ ןלחב למתוב
להקכדיבתורעמדלאאחדאף:חה
(והגדת).שו

לפ,"מעשה המרכבה"ב,בשבועות
וכולם,הנבואהתמעלכולםוגהשי
"לך
וכולם,הנבואהתמעלכולםוג
שהספקובלי,הגבורהמפי"

וןחצתןפא ל םמ הו.לצדקהזלוט

ספרבנובהרדוקיעקב גלינסקי זצ"ל:
ממנ ,קטלניתמחלהזוהיתה.בהרות

הולצדקהזלוטיםמיליוןחצייתןפא

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

מנחם בר זרר' . (מהחמדהדולה 
אברהם' ר(.זקה ממתיקות הנקמה

תאוותו על דעתו שתגבר .ד
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ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ



 

"

   
(  ) "       "

 –     "  : "    
       :   ."

?
:('   –  ')  "  

          
      ,    
  ,      .    
   .     ,    
       " :(   )  
       –     
      –    ,   

."     
           

.       ,  

      
(  ) "        "

             
 "   "      .  

:   '  '  "

     ,   ,    
   ,' ' –        
  ,(    ) ' ' –       
   .        
         

.'  '

    
(  ) "       "

  ( )  '    ( )      "
   ...         
   ...    ,   
        '  :...

.( " ) "'
 ,        "  
         
     .     
         
    " :   "   

."  
     :      
     ,     
          
         .   
 ,           ,  

.        
 '  '  '

      
(  ) "      '  "

      " " :  (   " ) 
  ,"  "   (    '   ) 
          

.    
:       

   –   ,     ' '   
        ,(   "  ) 
   .     ,     
          :  
  "    "     ,  
         

 .   
  "  '  '

:    "     
    ,(    )     
       .(    ) 
          ,

.      
 '    "  '  ' 

  –  
(  ) "     "

 ,    " :  (  )  
  ,      '  :   

  ?  ,         
."'      

    ,       
?       

:        

     "   (  )   
 "  "    (   )  
  : "  : "   ,"  " :(   )
    "   ."    
     ,      
      .    

.      
  "  '  '

  
(  ) "        "

:   
 ) "    " :     
          ;(  
  ,      ' '   ,

."   '     " :(   )

    ,      
 ;       .'    

.' ' :  "   " :  

    
(  ) "      '      "

 :   ,    "   " 
     ,"...     "

?      ,     
        :  "  
  ,"  "     ,  

.       
  '  '  '

 ' '  –  
(  ) "       "

          :  
     ,(   "  " )    

?      

:     

   ,       
   .   ,     
  ' '      ,    

.      ,  

   ,'    '    ,
          

.      ,
 "  "  '  ' "

    

   
        "

(  ) "  

   .    –  '   '
         "
  '  :      

.'"   ;'  '

   
(  ) "     "

       (   )  
- '       "   
         .' - -
        ,
  .    '    
 ,    – "  " :  

.' '  ' ' – "   "

 '  '  '

 ,  –     
      
   ,     ,
  .     
 –        
  ,"     "

.  .   

.   .  

 
 

  "

  
 

 

 .
    

       

 ,
 

 
 

  
   

   ,
  

   ,''  ' :(   
)

."   
  

' '  [  ] '
 '



 sh
ay

        | 9139191@gmail.com  .   |  08-9746102 .   |    102 . .  "  "

    ,         
  ,       .         
               

.   

     ?             
.       ?     ?

       , "      ,   ,   
     .     "  "    ,'  '  :
 ,     ,          

.          

  .                
     ,'  '          

. "  '   '   ,     

           "  "   
          ,    ' -  '  
           ,    

.  

  ,             
 ,   ,             

.'  '            

      ,          
.            ,  

    ,'  ' :            ,
       .          
 ,    '  '          

.        ,    

           ,     
   ;      .     ,     
.             ,    

              
 .        

     ,            
   ,    ,       .      

.        ,    

    ,        .    
         ,       

.  

  ,              
  .  ,          .   

:   ,       

."          '   "

      ,      .    
.        ,       .

          ,     
   .           
   .            
               

.       

     .             
               

.    

         " ,   ,"?    "
.  ,"?    

  ,"              "
.  

    " ;           
         ,  ,"       

.  

    .       ,       .   
.    

  ,           .    
 .     

      .          
.         

     ,        .    
.        

               
         .    '  '    
      ,           

.     ,        

1133 '  -  '  '  ;  '  '  '

   .' '          
 '  : "             ,
           ,'...   

.           ,    

  ,  "          ' '   
.(162 '  '  ' ) "  

:          

 .               
                
          ,      

.          ,   

             
    ,        "  

.        

  ,              
.         .     

       ,        
.             

   ;        ,      
         ,       
 ' '        ,      .

.             

    .          
   .     ,       ,   
          ,    ' '
     '   ' )        

.(    

      ,    ' '  
 ,    ' :        ,  -  

.'    ,    

     .      ,' '     
.( "   ,'  ') '  –     ,'  –   

  
      :      ' '    
         ,       
 ,    .       ,    
  ,     ,      .     
              ,  

.( "    ,'  ')

   ,            
 '  ')     ,   ' '  ' ' 

 .(  "   ,   –

 
:      ' '    

           ,    
       ,(    ' ' ;  "      )
 " ) ' '      ,      ,

.(  '  '  ' "   ;   "   ;   '

   ' '      ,      
     ,        ;   
.( "   "  ;  "  "  "  ; "  '  '  ;  "  " ) ' '  

 
:    ' '  

     ,'        –   
   ,         .       
       –    ,     ,  
 ,    ,  ,    .       

.       ,       

    .            
 ,       ,         ,

.       ,    

 ,             –  
    ,         ,   
       ,        

.    

 '    ,        –   
          ,  
      ,         .

.

       
-  

        
 ' '  

( "  ) .           ,    



48

434
20:21 20:18

 250

19:16 19:01 



46

03:15

 














