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 לעי"נ הרה"צ 
  ביינוש בנימיןבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .להתקוממות אותה ומלהיב
 והושלך בגידה בעוון נאסר מקלם והמגיד רבים ימים עברו לא
 ...ניצחונם את חגגו הסוחרים שני. הכלא אל

 את מיד לשחרר המשטרה מפקד הורה מספר ימים לאחר
. קדוש יהודי הוא כי הראוי הכבוד בכל בו ולנהוג האסור היהודי
 .לפלא היה והדבר
 מנהג. המגיד של הפתאומי לשחרור הסיבה התבררה לימים

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

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

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

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

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

 (אבות מורשת)  ... מקלם

 את והשיב עשו אשר חטאתם את והתוודו"
 (ז, ה" )בראשו אשמו
 רבים בלשון כאן פותח שהכתוב, הדבר תמוה לכאורה

 "?ונתן", "והשיב" יחיד בלשון מדבר כך ואחר", והתוודו"
 למרבה: החידוד בדרך מנשכיז מרדכי רבי הצדיק כך על משיב
 ההבטחה בין גדול מרחק הבריות בקרב לעתים קיים, הצער

 חטא על המכים האנשים שמרובים, רואות עינינו ולכן. למעשה
 אולם. בהם שנכשלו ועוונות חטאים על בפיהם ומתוודים

 לזולת גזלה השבת של החובה לקיום מגיעים אלה כאשר
 מביא אינו בפה שהווידוי, רבים במקרים מתברר -בכך וכיוצא

 .בידיים מעשה לכלל
 ביטוי לידי באה לחברו אדם שבין ביחסים זו עגומה מציאות

 ידי על מקויים" והתוודו: "שלפנינו בכתוב המשתנית בלשון
 יחיד, מעטים ידי על רק מקויים" …ונתן…והשיב" אבל, הרבים

 (לתורה פרפראות)  …שם ויחיד פה
 

 (ז, ה" )עשו אשר חטאתם את והתוודו"
 פטירתו לפני סובל היה בירושלים שגר אחד פשוט איש

, לבקרו אנשים אליו כשבאו, למות היה יכול ולא רבים ייסורים
 נשמתו את שייקח' ה את שיתפללו אם כי, דבר מהם ביקש לא

, לתחיה ומתעורר גוסס והיה, כאלה נוראים ייסורים יסבול ולא
 .חלילה וחוזר, גוסס ושוב

 את לו שיספר ממנו שביקש אחד אדם היה אותו המבקרים בין
 התחיל, עתה ועד נעוריו מימי עליו שעבר ומה חייו פרק כל

 האיש כשהזכיר, בליז'ענסק שהיה סיפר הדברים ובתוך לספר
 ושאל המבקר האיש בלב מחשבה עלתה ליז'ענסק העיר את

 מליז'ענסק אלימלך רבי ק"הרה של קברו על היה אם, אותו
 ולא בליז'ענסק להיות אפשר וכי, בתמיהה השיב החולה, א"זיע

 .צדיק אותו של קברו על להשתטח
 שכל, בצוואתו כתב אלימלך רבי, הדבר מובן, האיש אמר כן אם
 זו ובכן, תשובה בלא ימות שלא לו מובטח קברו את שיפקוד מי

 כן החולה עשה, תשובה ותעשה וידוי תאמר, לך היעוצה העצה
 .נפטר ומיד

 

 )ה, י(  "איש אשר יתן לכהן לו יהיה"
"לו יהיה".  –ניתן לדבר מצוה  רכוש זה –"איש אשר יתן לכהן" 

לעולם ועד יהיה גנוז עבורו ואין בכוחם של גזלנים וחמסנים 
 לקחתו ממנו.

מספרים על אדם אחד שהיה רשע כל ימיו ובשעת פטירתו 
פתח  ביקש לאכול ביצה קלה. כשהביאו לו נזדמן לשם עני על

הבית. אמר הרשע הגוסס: "תנו לעני את הביצה, ואח"כ 
הסתלק מן העולם. לאחר ג' ימים הופיע בחלום לבנו ואמר לו: 
בני היקר, תשתדל לעשות צדקה כל ימיך ותנחל חיי עולם הבא. 
שכן כל ימי לא עשיתי צדקה חוץ מאותה ביצה קלה שנתתי 

ה עבירות, לעני לפני מותו. והנה הכריעה ביצה זו כמה וכמ
וזכיתי לגן עדן בזכות ביצה אחת שבה החייתי את העני שנטה 
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למות מרעב. כמו שכתוב כל המקיים נפש אחת מישראל, 

 כאילו קיים עולם מלא )מעם לועז פרשת מסעי(
אפילו ניתן רשות למלאך הפורענות ליפרע  –כל הנותן צדקה 

ממנו, המלאך הממונה על הצדקה אינו מניחו. אלא רץ בין 
מלאכי השלום, עומד לפני הקב"ה ומלמד עליו סנגוריא ואומר: 
ריבונו של עולם, פלוני שנתת רשות לאבדו, זכות גדולה בידו. 
ומלאך הפורענות עומד ואומר: הלא כמה עבירות יש בידו! 
משיבו המלאך ואומר: מצוה זו שעשה שקולה היא כנגד כולם. 

יגעו בו, כי באותה שעה אומר הקב"ה למלאכי הפורענות שלא 
 )תשובת מהר"ם( .מצאו לו זכות

מעשה בשני רבנים שיצאו לאסוף כסף לפדיון שבויים. קיבל 
אותם ר' הרצל ברנשיין בביתו בסבר פנים יפות וסיפר לרבנים 
כיצד הגיע לעושרו הגדול: לאחר מספר שנים שהייתי סמוך על 
שולחנו של חותני, הגיע הזמן לצאת אחר הפרנסה. כל הכסף 

 רובל, ונסעתי ליריד לקנות סחורה. 400בידי היה סך  שהיה
בדרך שמעתי קולה של אשה בוכה. כששאלתי אותה מדוע 

לחופה וצריך לשלם  סלהיכנהיא בוכה, אמרה לי: בתי עומדת 
רובל לחתן עבור נדוניה ואין לי את הכסף, ולכן החתונה  400

רובל.  400מתעכבת. מיד הוצאתי את כל כספי ונתתי לה סך 
אפילו הוצאות הדרך לחזור הביתה לא ושארתי ללא פרוטה, נ

לי מצוה יקרה כזו.  בידי. אבל בליבי הייתי שמח שנזדמנההיו 
איש אחד ואמר לי: יש לי חרוזים, אתה רוצה  בא לפנילפתע 

לקנות אותם? אמרתי לו שאין לי שום כסף. אמר לי: אני מאמין 
והרווחתי סכום לך, קח תמכור ותביא לי כסף, לקחתי, מכרתי 

. חזרתי אליו ושילמתי לו את הקרן. נתן לי עוד סחורה יפה
שאמכור. גם בעסק זה הרווחתי טוב וכשחזרתי לשלם לו נעלם 

היה זה אליהו מן הסתם מממני. עד היום לא מצאתי אותו, 
הנביא. ולאחר סיפור זה נתן לרבנים את כל הסכום הדרוש 

 להם!
 

 )ה, י(  "איש אשר יתן לכהן לו יהיה"
ל מפרנקפורט שחילק את כל רכושו 'מעשה ברבי אביש

לצדקה, אמרו לו קרוביו: הלא דין הוא, שהמבזבז אל יבזבז יותר 
מרבה  –מחומש? השיב להם: בצדקה נאמר: מרבה צדקה 

חיים. ואם כן הצדקה היא סגולה לאריכות ימים, כלומר שיש 
פש. ובפיקוח נפש מותר לעבור אפילו על ן של פיקוח ניכאן עני

עבירה מדאורייתא ואפילו לחלל שבת. וכל שכן שמותר לעבור 
 על עבירה מדרבנן שאמרו: אל יבזבז יותר מחומש.

 )אמונה שלמה(
 

 )ה, י( "יהיה לו לכהן יתן אשר איש"
 נפשות רבת משפחה על משל המשיל מדובנא המגיד

 האב יכל לא הנסיעה יוקר בגלל. ל"לחו לנסיעה שהתכוננה
 בני בין חולקו שונים תפקידים ולכן, לנסיעה משרתיו את לצרף

 בן על להטיל האב התכונן הבישול מלאכת את. המשפחה
 .מטעמים להכין וידע בנושא מומחה שהיה מסוים

 חשש ,האחים שאר םע בשלום הבן חי תמיד שלא מכיוון אבל

? עשה מה .האחים שאר למען לעמול הבן יסרב שמא האב
 את ורק אך לארוז הנסיעה לקראת שארזו למשרתים הורה

 לשבור הקטנות את ואילו הגדולות והקערות הקדירות
 אך יהיו הטבח שבידי הייתה בזה הכוונה. לארוז ולא לרסיסים

 כמו לא, כולם בשביל לשבל חייב יהיה ולכן גדולים כלים ורק
 רק יבשל שהוא סיכוי ויהיה קטנים כלים גם יהיו שבו במצב

 .לעצמו
 כל לא אבל', ה מאת הברכה להשפעת זקוקים הכל: והנמשל

 שיכולים אלו בין נמנים לוי שבט בני. זאת להשיג יכול אחד
". לוי של שבטו זה – יראיו אל' ה יןע. "לעולם השפע את להוריד

 ה"הקב אמר ישראל בני שאר של חלקם גם יהיה זה ששפע כדי
, כלומר" בתוכם לך יהיה לא וחלק תנחל לא בארצם" לאהרון
 אלא. תהיה לא לוויםלו לכוהנים רק שמספיקה קטנה קדירה

 ישכון הלויים של החלק –" ישראל בני בתוך ונחלתך חלקך אני"
. ישראל שאר של חלקם עם יחד" הגדולה קדירה"ה בתוך

 מישראל אחד כל. הלווים בזכות, כולם לישראל יבוא השפע
 לכוהנים מחלקו להפריש שיוכל כדי, לו הצריך מן יותר יקבל

 (חולון -" דוד בית" וללכ) .והלווים
 

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

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

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

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

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

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

 לשם שיסעו עצתך לכן, להפליא טוב יין נמצא מזיטומיר
. הביתה להביא יין מידת גם שם ויקנה המשובח מהיין לשתות

 את להביא בידה עלה שלבסוף עד, הצדיק כדבר עשתה ההאיש
 ונתן יין כוסות שתי הצדיק לקח, אליו כשבאו. הצדיק אל בעלה
 את מאוד ושיבח ושתה הבעל חטף, לאשה ואחת לבעל אחת

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

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

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

 עם ויחיה הישר בדרך יתנהג שמעתה להצדיק כף תקיעת
 לא הרעה לדרכו ישוב שאם הצדיק והזהירו, בשלום אשתו
 הוסיף – אני שיודע אלא, ימות ובוודאי תקנה שום לו תהיה
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 נסעו, בעיניך נמאס יהיה היין כי לשתות תוסיף שלא – הצדיק
 .ובשלוה בשלום חיו ומאז, לביתם ואשתו האיש

 

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

 אחד העז. העליון העדן בגן שראה מה שראה סתומות
". העדן בגן נעשה מה לראות רוצה אני אף: "ואמר המסובים

 אמן שהעונה אמרו ל"חז הלא בעדך? מפריע ומי: "הגאון השיבו
 אפוא ענה.(. קי סנהדרין) עדן גן שערי לו פותחין כוחו בכל

 (ברוך אהל) ".לראות אתה גם ותוכל ראויה בכוונה' אמן'
 

 הגאון בשם אומר היה, ל"זצ לופיאן אליהו רבי הצדיק הגאון
 לקדוש כדאי היה: מקלם הסבא, ל"זצ זיסל שמחה רבי הצדיק

 אלפי ששת ולקיימו ומלואו העולם כל את אולבר הוא ברוך
 ימי בכל ויחידה אחת פעם ולו – לומר יזכה שיהודי כדי, שנים

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

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

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

 

 (ז,ו" )יטמא לא ולאחותו לאחיו ולאמו לאביו"
 להיטמא אסור נזיר ואילו, לקרובים להיטמא לו מותר כהן

, הקדושה את עצמו על קבל לא הרי שכהן לפי. לקרובים אפילו
 שלא איפוא ויתכן, מאליה עליו חלה והקדושה כהן נולד אלא
 זה לעומת. להוריו להיטמא עליו לכשיאסרו ןבניסיו לעמוד יוכל

 יש הרי, הטוב מרצונו הנזירות את עצמו על אסר אשר, הנזיר
 בכל לעמוד שיוכל והשתכנע עצמו את בדק הסתם מן כי להניח

 .בכך הכרוכים הניסיונות
 

 )ו, יא( "על הנפשוכפר עליו מאשר חטא "
מסכת תענית: ״כל היושב בתענית על פסוק זה אמרו חז״ל ב

 נקרא חוטא״. 
של ה״קול אריה״, רבי אברהם יהודה הכהן  וממקורביאחד 

ל אחד הצדיקים שהיה מתענה תעניות רבות עפר לו יממאד, ס
ומסגף את עצמו. אמר לו הרב: ״דע לך, שהרבי ר׳ אלימלך 

רבי זושא הסתגפו כבר בעד כלל  נסק אמר, שהוא ואחיועמליז׳
את הגואל, והאדם שירצה לעשות תשובה לא ישראל עד בי

יצטרך לסגף את עצמו בסגופים ותעניות, ולא יענה את גופו״, 
 רשת. ווהיו הדברים נחשבים בעיניו כתוספתא מפ

וכך מספרים על רבי מרדכי בנט מניקלשבורג, שהתפרסם 
נסק ליד עכאחד מגדולי דורו, ופעם עבר הרבי ר׳ אלימלך מליז׳

ושב ועוסק בתורה, לחש לו: ״אברך, חלון חדרו, וכשראהו י
עשה תשובה״. חלשה דעתו של רבי מרדכי ופנה אל רבו רבי 

לקא מניקלשבורג כדי לבקש ממנו את טעם הדבר, והוא עשמ

הסביר לו שרבי אלימלך בקש להוכיחו על שהוא יושב בתענית, 
נוי הגוף, ימפני שגאון כמותו שיושב ועוסק בתורה, אסור בע

 נוחה.כדי שיוכל ללמד במ
 

בעיר ברוד, בסמוך למגוריו של רבי אברהם גרשון מקיטוב גיסו 
ימים, שראה את רבי טוב, התגורר אברך עול  שם של הבעל

גרשון בעבודתו את קונו בתעניות וסגופים, והחל לחקותו. 
נה האיש ימים רבים, עד שנחלש ונפל למשכב, ולבסוף עהת

 נפטר בקצור ימיו. 
ון הכבד ויצאו כלם ללוותו חרדה העיר ברוד לשמע האסנ

רתו. אף רבי גרשון יצא ללוותו, וכשעמד להספידו אמר: ובקב
 תסיגפהיית בנפשך ואבדת את עצמך לדעת, למה  במתחיי״

את גופך שקבלת מידי הקב״ה? מדוע בקשת לחקות אחרים 
בזמן שלא הגעת למדרגה כזו״? ועשה כן, כדי שאחרים לא 

 יעשו כמוהו.

 

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

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

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

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

 

 )ו, כג( "תברכו כה"
 כה" אלא, ציווי בלשון", ישראל-בני את יברכו" בתורה נאמר לא

 רוצים עצמם-הם, חסד היא שמידתם, שהכוהנים לפי"; תברכו
 רק הוא הציווי. כך על לציווי נזקקו לא ולכן, ישראל את לברך

 (מגור מרדכי-אברהם רבי. )לברך איך
 

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

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

 

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

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

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

 גם כך. הישר מדרך שמעבירו, קללה הוא לאחר ואילו, לאחד
 ואילו. ברכה זו הרי, להוריהם נחת מביאים הבנים כאשר. בבנים
 וכן, ברכה של היפוכה זו, ביזיונות להוריהם גורמים הם כאשר
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 המשולשת הברכה ברכות נאמרו לפיכך. הברכות בכל כך
 ". לה צריך שהוא ברכה אחד לכל, יחיד בלשון

 "(מדניאל דן)"
 

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

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

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

 כמה תמיד יודע אינו ודם בשרמפני ש'". ה יברכך: "היא הברכה
 טוב מה יודע ודאי והוא'", ה יברכך: "מברכים לכן. לברךוכיצד 

  . ואחד אחד לכל
 (סופר כתב)

 

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

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

 

 ()ז, יא "נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם"
מן המפורסמות היא שפרשת הנשיאים חוזרת על קרבנות 
הנשיאים בדיוק נמרץ אחד אחרי השני, כביכול בצורה מיותרת, 

 וטעמים רבים נאמרו בדבר. 
ג ר' יחזקאל מנדל, הביא בשם ”רהה”, פניני יחזקאל”בספר 

מסיר אזנו משמוע תורה גם ”הקדוש )בפרשת וילך(:  האלשי"ך
שמדה כנגד מדה יש בזה: ” האלשי"ךודקדק ”, תפילתו תועבה

כאשר יהודי מסרב לשמוע דבר תורה פעם נוספת בטענה 
ה מסרב לאחר מכן לשמוע לתפילתו ”הקב”, כבר שמע אותו”ש

ולבקשותיו באומרו: הלא כבר התפללת וביקשת בעניין זה 
 וכבר שמעתי אותך... -פעמיים ושלוש 
האקדמות  על פי דבריו נוסח” פניני יחזקאל”הוסיף לבאר ב

כשם שבני ישראל ”, צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא”
מתמוגגים וחושקים בלימוד דברי התורה לחזור עליהם שוב 

”, צלותהון בכן מקבל והניא בעותא”ושוב, יזכו בשל כך 
 שתתקבל תפילתם ותעשה פרי.

 )במחשבה תחילה(
 

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

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

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

 .מצוה שכר שהפסידו מפני זהובים עשרה

 או" מצוה שכר"ב מדובר אם: ושואלת הגמרא שם ממשיכה
 גמליאל רבן שחייבו הללו הזהובים עשרת האם -" ברכה שכר"

 שהוא בגלל או, עצמה המצוה שכר את חטף שהוא כך על היו
 (.הדם כיסוי מצות של) הברכה שכר את חטף

 שווה כמה. המזון לברכת? מינה נפקא למאי הגמרא ומסבירה
 המזון ברכת גם אז, מצוה בשכר מדובר אם. המזון ברכת שכר
 אזי, הברכה בשכר חייבו גמליאל רבן אם אך, אחת מצוה היא

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

 ואמרה משמים קול בת שיצאה, ואומרת הגמרא מסיימת
 ששכר ויוצא, זהובים ארבעים שווה המזון ברכת של שכוס
 .זהובים עשרה הוא ברכה
 כפי, ברכות מאה יום בכל לברך המלך דוד של תקנתו ידועה

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

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

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

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

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

 גם וכך. חולין במסכת הגמרא דברי את שהבאנו כפי", זהב
 ברכות במאה הזהיר –" קטורת מלאה" :הפסוק המשך יתפרש

 מבואר שהרי, בקטורת םהכוהני שזוכים כפי, לעשירות זוכה
 . המקטירים את מעשרת שהקטורת.( ו"כ) יומא במסכת

 ( הררי משה' ר של הווארטים ממאסף)
 

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

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

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

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

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

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

   כן. שעושים
 (מוסר דרכי)

  א גוט שבת
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