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"ונתנו איש כופר נפשו... מחצית השקל 

 תרומה לה'" )ל, יב( 
בעל הטורים מפרש כי בגימטריא שקל=נפש וזה שנאמר: 
"צדקה תציל ממוות". הגמרא במסכת שבת מספרת: שבתו 
של ר' עקיבא, שהייתה צריכה למות ביום חופתה ע"י נחש. 
ובלילה שאחר החופה, סידרה את שערה והוציאה מראשה 

ותקעה אותה בסדק צר שבקיר כדי שלא תאבד לה. סיכה 
לאחר מכן, הוציאה את הסיכה וראתה נחש מסוכן שרבץ בתוך 
הקיר והסיכה הייתה נעוצה בראשו. ביקש ר' עקיבא מבתו 
לדעת בזכות מה ניצלה היא ממוות? וענתה לו כי בא עני בשעת 
החתונה ואף אחד לא שעה לקריאתו מרוב הרעש שהיה באולם 

. כשהיא בלבד הבחינה בו, עזבה הכל, יצאה אליו עם השמחות
מנת האוכל שהכינו עבורה והייתה מונחת לפניה... הנהן בראשו 

 רבי עקיבא: אכן, "צדקה תציל ממוות".
  

 "מחצית השקל תרומה לה'" )ל, יב( 
בעל צדקה גדול היה ר' אביש מפרנקפורט ופיזר כל אשר לו 

 –אותו פעם אנשי קהילתו  שאלו –לעניים. אמור לנו כבוד הרב 
מדוע מחלק רבינו כל אשר לו, והרי אמרו חכמים במסכת 
כתובות )דף נ(: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"? אמנם, 
צודקים אתם, השיב הרב, אמנם אסור לבזבז יותר מחומש, 
אולם נאמר "צדקה תציל ממוות". ואם כן יש במצות צדקה 

לחלל את השבת... כל פיקוח נפש ועל פיקוח נפש צריך אף 
שכן לבזבז יותר מחומש. שאלה דומה שאלו בני משפחתו של 
ר' אליהו חיים מייזל, רבה של לודז', שהיה מפזר ממונו לצדקה. 
ענה ר' אליהו, צודקים אתם, אכן עבירה בידי! אולם כתוב 
)דניאל ד'(: "וחטאיך בצדקה פרוק"... אדם שיש בידו עוון עליו 

כפר על עוונו וכאשר אני נותן צדקה כדי להרבות בצדקה כדי ל
לכפר על עווני, ממילא חטאי גדל, מפני ששוב אני נותן יותר 

 מחומש ועלי לכפר גם על עוון זה...
 

 (יג, ל" )הפקודים על העובר כל יתנו זה"
 כיסא מתחת אש של מטבע כמין למשה ה"הקב "הראה

 לומר הו, שציוו"אלימלך נועם"ה בעל מסביר. הכבוד"... )רש"י(
, מחממת ואש שורפת שאש, אש כמו כספם עם שיתנהגו להם

 לשריפה להשתמש ואפשר לתועלת באש להשתמש אפשר
 המצוה אזי חסדים וגמילות בצדקה כשורה מתנהג אם ו."ח

 כהוגן שלא בכספו מתנהג ו"ח ואם, הכבוד כיסא עד מגיעה
 .שורפתו האש

 

 "זה יתנו" )ל, יג(
אמר אדם אחד לרבי אברהם מסוכטשוב: שמעתי שיש בידכם 
"סגולה" להצלחה בעסקים ולעשיית הון. אם יגלה לי הרב מה 
טיבה של סגולה זו, אגמול ביד רחבה. השיב לו רבו: הסגולה 
מופיעה בדברי חז"ל )פסיקתא רבתי טז(, שכאשר נתקשה 
משה בהבנת הציווי של מחצית השקל, "הוציא הקב"ה כמין 

בע של אש מתחת לכיסא הכבוד, הראהו למשה ואמר לו: מט
"זה יתנו". מכאן אתה למד, שמתחת לכיסא הכבוד יש כסף. 
חז"ל הוסיפו "גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד" )יומא 
פו.(, מכאן שעליך לעשות תשובה שלמה עד שתגיע לכיסא 

 הכבוד ושם תוכל לצבור כסף לרוב.
 

 (יג, ל" )השקל מחצית"
 את לפטור יכול ואינו, תמיד צדקה ליתן האדם שעל רמזל בא

 לכן. ויתן ויחזור יתן אלא, אחת בפעם גדולה נתינה י"ע עצמו
 זה כשייתן הבאה ובפעם, השקל מחצית רק ליתן התורה ציותה

 רבינו דרש. תמיד ליתן להמשיך שיצטרך כך, מחצית רק כ"ג
 השקל מחצית רק יתן יהודי שכל התורה ציותה אלקבץ שלמה
 יתחבר וכאשר, חצי רק הוא עצמו בפני יהודי כל כי לרמז, בלבד

 (סופר כתב) . לשלמות יגיע, שלם יהיה לישראל
 

 (ד, לא" )מחשבות לחשוב"
 המחשבה ניקיון ולפי, מנדב כל של מחשבותיו את ידע בצלאל

 מהמרעה החל, נדבה כל של ייעודה ואת מקומה את קובע היה
 שהייתה נדבה. הקדשים לקדשי ועד לעגלות הבקר בשביל

 זרה מחשבה או, גאות, כבוד שאיפת, פניה של משמץ נקיה
 של מקודשים היותר הכלים בשביל מנצלה היה -אחרת 
 הנותן למחשבת בהתאם מנוצלת נדבה כל הייתה וכך, המשכן
 ( צדיקים שיחות) . הנתינה בשעת

 

 (יג, לא" )מקדשכם' ד אני כי לדעת"
, כולה התורה כל קיים כאילו שבת המשמר כל' אמרו ל"חז

 שמצינו לפי, המצוות בכל כופר כאילו אותה המחלל, ולהיפך
 ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה רבינו למשה אומר ה"שהקב
, קרואה כלה ישראל וכנסת, לישראל ליתנה מבקש ואני שמה,

 זה הרי, לה ששיגר הסבלונות את לחתן מחזירה הכלה ואם
 אין אם בשבת, גם כך מתבטל. והשידוך בו רוצה שאינה מוכיח

 ובזה, אלוקים לנו שנתן המתנה שמחזירים הרי אותה שומרים
 לאביהם ישראל שבין בקשר חפץ לנו שאין חלילה מראים

  . שבשמים
 (חיים חפץ)

 

"אך את שבתותי תשמרו לדעת כי אני ד' 
 מקדשכם" )לא, יג(

.( איתא: "אמר ליה הקב"ה למשה, מתנה במסכת ביצה )טז
טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל 
לך והודיעם, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו". אל ביתו של 
הרה"ק ר' שמעלקי מניקלשבורג נכנס עני וביקש נדבה, לא היה 
לרבי בידו מאומה, חיפש בבית ומצא טבעת יפה של הרבנית, 

נתנה לעני, חזרה הרבנית והבחינה בנעשה, הרימה קול לקחה ו
צעקה, הלא הטבעת יקרה מאוד ושוויה לכל הפחות כ"ה 
זהובים, שמע ר' שמעלקי את צעקותיה ויצא לרדוף אחרי העני. 
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הלה, בראותו שהרב רץ אחריו, החיש את פסיעותיו כי חשש 
אולי אומר הרב לתבוע ממנו את הטבעת בחזרה. נזדרז הרב 

רוצתו עד שהשיגו, אמר, דע לך שהטבעת יקרה ושווה את מ
כ"ה זהובים, אל תמכרנה בפרוטות, ובשבת קודש דרש הרה"ק 
מניקלשבורג לפני בני עדתו, אחרי שסיפר להם מה שאירע לו 
בזה השבוע, עם העני והטבעת, הוסיף, זהו שאמר הקב"ה 
למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה לך והודיעם, 

והודיע להם כמה יקרה היא מתנת השבת, שלא יבזבזו אותה  לך
על דברים של מה בכך, שלא יבלו את היום באכילה ושיחה 

 בטלה ודברי הבאי, כי קדוש היום לאדונינו. )ממעיינות הנצח(
 

..." לכם היא קודש כי השבת את ושמרתם"
 (יד, לא)

 אבל, לכם וחציו' לה חציו חלקהו(: טו ביצה) נאמר טוב יום אצל
 גם, קודש כן גם הוא" לכם"ה". לכם הוא קודש כי" בשבת

 (לוי קדושת. )הם קודש הגוף לצורכי שהם והשתייה האכילה
 

 "וביום השביעי שבת וינפש" )לא, יז( 
מסופר על הגאון רבי חיים מוולוז'ין, שנכנס פעם להיכל 
הישיבה הגדולה שלו בשבת אחר הצהריים, ומצא שחלק 

את הזמן בשיחה בטלה. ניגש אליהם רבי  מהתלמידים מבלים
חיים ואמר: עד שאתם עוסקים בשיחה, מוטב היה אילו 
הלכתם לישון, ובכך הייתם מקיימים את ראשי התיבות של 
המילה "שבת": שינה בשבת תענוג! קרא כנגדו אחד הבחורים: 
רבי! אני דורש ראשי תיבות אחרים של שבת: שיחה בשבת 

ים תוך כדי דיבור: עליך אמר החכם מכל תענוג. השיב לו רבי חי
אדם )קהלת י, ב(: "לב חכם לימינו )החכם קורא בשין ימנית: 
שינה( ולב כסיל לשמאלו" )הכסיל קורא בשין שמאלית: 

 שיחה(. 
 

 (א, לב" )אלהים לנו עשה קום"
 המדבר שדור להודות עלינו זאת בכל, גדול היה חטאם אמנם

 .דורנו על עלה
, אלהים מהם לו לעשות כדי וזהבו מכספו התפרק המדבר דור

 ממנו לעשות כדי מאלוקים מתפרקים אחרונים דורות ואילו
 (.חריף אייזל הרב י"עפ) . וזהב כסף

 

 (ח, לב" )צויתים אשר הדרך מן מהר סרו"
. כולה התורה כל על שעוברים עד ניכר זמן דרוש העבירות בכל

 שהיה) חמץ איסור על לעבור כדי הפסח חג שיעבור ההכרח מן
-בין הדבר נעשה זרה בעבודה זה, לעומת בו. וכיוצא(, ברשותו

 בכל כופר" אדם נקרא זרה עבודה של אחד רגע בגלל, רגע
  ."כולה התורה

 במהירות ,"צויתים אשר הדרך מן' מהר' סרו" הכתוב פירוש זהו
 ( קדומים נחל) . העגל מעשה עקב התורה דרך מכל סרו רבה

 

 העגל את וירא המחנה אל קרב כאשר ויהי"
 את מידיו וישלך משה אף ויחר ומחולות
 (יט, לב" )הלוחות

' ה מפי הדבר את רבינו משה שמע כבר והרי השאלה ונשאלת
 ?עתה ראה חידוש ומה, יתברך

, ישראל בני את לתקן בידו יעלה כי סבור היה מתחילה, ברם
 להם לתת עוד שיוכל כך, בתשובה ויחזרו בחטאם מיד שיכירו

 עוד שהם, העגל סביב המחולות את משראה אך. הלוחות את
 ולכן לתקנם תקוה כל ראה ולא נתייאש, בחטאם שמחים

 ( ספורנו)   ."הלוחות את מידיו וישלך"
 

 (לא, לב" )גדולה חטאה הזה העם חטא אנא"
, גדולה חטאה הזה העם חטא אנא' ד אל משה שאמר מה

 באם נראה אך. החטא את עוד משה הגדיל מדוע ולכאורה
 בכעס אביו אליו רץ אזי, מהסולם ונופל הסולם על עולה תינוק
, וכדומה בסולם לעלות לך היה לא לו ואומר עוד אותו ומכה

 אם גם ומה רגלו, או ידו ושובר מהסולם נופל התינוק אם אמנם
 לוקח הוא ואדרבה, אותו מכה אביו אין אז גולגלתו נתרוצצה

 משה שטען וזה. לרפאותו הרופא אל עמו ורץ מהר חיש אותו
 נוגע הוא כי להעניש עת עתה אין עולם, של רבונו ה:"להקב
 (צדיקים של ספרן) . כולה האמונה לכלל

 

"ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא 
 מספרך אשר כתבת" )לב, לב(

האדמו"ר מקוצק זצוק"ל היה מספר משל בשם המגיד מדובנא, 
ואמר כי בזה המשל כיוון בו המגיד לאמיתה של תורה, והמשל 
הוא, לשר חשוב אשר אחד ממקורביו היה נוהג לגנוב מאוצרות 
המלך, אולם תדיר היה השר ממליץ בעדו. פעם כשנתפס הגנב 

, לא אוכל בגניבת רכוש יקר וחשוב למאוד, אמר השר אל המלך
עוד ללמד זכות עליו, לאחר שהרבה לפשוע בך, ואלם עצה 
אחת אוכל לייעץ לך, הורד אותי מגדולתי, ואז ידע אותו גנב, כי 
אין מי שימליץ בעדו לפני המלך, ושוב ימנע את ידו מהגניבה, 
לאחר שידע כי הוא בסכנת מוות. כזאת הייתה גם טענתו של 

כתבת', ואז לא יסמכו  משה רבינו, 'מחני נא מספרך אשר
ישראל עלי שאתפלל ושאמליץ בעדם, ושוב תגדל זהירותם מן 

 )אהל יעקב( החטא. 
 

 "מחני נא מספרך אשר כתבת" )לב, לב(
כאשר נפרד ה"חידושי הרי"ם" מגור זי"ע מהרה"ק רבי מאיר 
מאפטא זי"ע, הרגיש ר"מ שדעתו לנסוע לפרשיסחא לרבי 

מאפטא וכשנפרד מהרי"מ בונים, נסע עמו החסיד ר' קאפיל 
מסר לו מכתב חתום למסרו להרר"ב, ואמר לו בפיו הקדוש: 
אומרים על הרבי ר' בונים מפרשיסחא שהוא בעל מוחין 
ומדרגות, תאמר לרבך בשמי שאני מבקש מהשי"ת הבקשה 
הכתובה בתורה ממרע"ה שאמר "מחני נא מספרך אשר 
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וחין כתבת", וכוונתי לבקש מהשי"ת "מחני נא", תן לי מ

והשגות, אבל רק "מספרך אשר כתבת", השגות והמדרגות 
 יבואו לי מלימוד התורה, ולא מן מסחרים... בדאנציג. 

אמר לשליח שישיב בשמו להרה"ק ר"מ כי אין האמת כדבריו, 
כי אמר שלמה החכם מכל האדם )קהלת ז, ה(, "טוב לשמוע 
 גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים", ויש להבין מדוע כתוב
"מאיש שומע" היה צריך לכתוב 'מלשמוע', אלא הפירוש הוא, 

שהוא "איש שומע  -מחכם כזה  -"טוב לשמוע גערת חכם" 
שיר כסילים", שיודע ומבין גם את שיר כסילים, ואינו מזיק לו, 

 אלא נשאר הלאה חכם, מכזה אחד, טוב לשמוע גערת חכם. 
 )מאיר עיני הגולה אות צט(

 

      עליהם חטאתם"וביום פקדי ופקדתי "
 ( לד ,לב)

 איזה על כשאדונם" פקדי וביום: "לטובה זה פסוק יש לפרש
 חטא להם אזכור -" חטאתם עליהם ופקדתי, "שיעברו חטא
 על בוודאי כ"א להם, סלחתי זאת ובכל חמור יותר שהוא העגל
 (ע"זי מאמשינוב ק"הרה) . להם אמחל חטאים שאר

 

 "הודיעני נא את דרכיך ואדעך" )לג, יג(
הקב"ה מנהיג את עולמו בחכמה רבה, ואין אנו יכולים להבין את 
דרכיו. ויש להבין על דרך משל, באורח שנכנס בשבת להתפלל 
בבית כנסת. בשעת קריאת התורה הוא התבונן בגבאי שחילק 
את העליות לתורה ולהפתעתו הוא גילה שהעליות מתחלקות 

הגיוני. הכהן נקרא לעלות מירכתי בית הכנסת, הלוי ללא סדר 
ישב במרכז בית הכנסת וכן הלאה. כמו כן, שם האורח לב 
שאנשים מכובדים ונשואי פנים, היושבים במזרח בית הכנסת, 
חלקם לא קיבלו עליה ובמקומם העדיפו להעלות אנשים 
הנראים, לפחות במבט עין, פחותים מהם. בסיומה של התפילה 

גש לגבאי, התנצל והעלה בפניו את תמיהותיו על אופן הוא ני
חלוקת העליות. הגבאי הצטחק וענה לו. כל תמיהותיך נובעות 
מכך שהנך אורח ומתפלל בבית הכנסת שלנו באופן חד פעמי. 
אילו היית מתפלל קבוע היית נוכח לדעת שיש סדר ויש הגיון 

עלה  במתן העליות, פלוני לא קיבל עליה כי לפני שבוע הוא
לתורה בגלל שמחה שאירעה במשפחתו. אלמוני לא קיבל 
עליה כי לפני שבועיים, היה לו יום זיכרון והוא קיבל אז עליה, 
וכן הלאה. קיים סדר מדויק, אולם הוא מתגלה רק למי שמכיר 
את המתרחש לאורך זמן, ומכיר גם את הסיבות השונות 

ומעורר  הקובעות סדר זה. וזהו בדיוק גם באדם החי בעולם
שאלות שונות בהתאם למראה עיניו, מדוע פלוני עני, ומדוע 
רעהו עשיר, מדוע משפחה אחת יושבת בשלוה ומשפחה 
אחרת פוקדים אותה ייסורים. התשובה היא שאותו אדם הינו 
אורח בלבד בעולם הזה. 'ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם 

יום י(. לעומת שנות ק-בגבורות שמונים שנה' )תהילים צ
העולם, וכל שכן לעומת הנצח, זוהי הצצה חטופה בלבד. 
החשבונות של הנהגת העולם הינם מסובכים ומורכבים מאוד. 
העני של היום היה עשיר בגלגול הקודם לפני כמה מאות שנים 

ולא עמד בניסיון, וכן הלאה. אין לנו את כל הנתונים כדי להבין 
כך עולמנו הוא ולפענח את סוד ההנהגה של הקב"ה. בנוסף ל

עולם התפקיד והניסיון ואינו מקום קבלת השכר. לאדם אחד 
מועיד הקב"ה ניסיון של עוני או ייסורים, לשני מועיד הקב"ה 
ניסיון של עושר או שלווה, הכל בחישוב מדויק, הכל לפי שורש 
נשמתם של האנשים והכל בהתאם למידת החסד של הבורא. 

למקום שאינו מכיר את  עלינו לחוש כאכסנאי העובר ממקום
מנהגי המקום. עלינו להחדיר ללבנו את מידת הענווה, ואז 

שהקב"ה תמים פעלו וכל הנהגתו היא אך ורק  3נשכיל ונבין 
 בצדק ובמישרים.

 )חפץ חיים(
 

 "ונפלינו אני ועמך מכל העם" )לג, טז(
אמרה הרבנית הצדקנית מרת  כשחנכו את בית הכנסת בבעלזא

מלכה ע"ה לבעלה מרן ה'שר שלום' זי"ע. היות שהמנהג הוא 
שהגוי מביא ביום הכיפורים נרות לבית הכנסת לפני תפילת 
נעילה, וזה אינו כל כך על פי הלכה, אולי טוב יותר שיתקן 
להדליק נרות גדולים קודם יום הכיפורים שיבערו עד אחרי 

י. השיב לה מרן, לא ולא, 'אנחנו רוצים 'נעילה' ולא יזדקק לגו
שבזמן הזה יכנס גוי לבית הכנסת כדי שהקב"ה יראה את 

 ההבדל בינינו'. 
 )אדמו"רי בעלזא(

 

 אשר את וריחמתי אחון אשר את וחנותי"
 (יט, לג" )ארחם

 מרחם אם. השמים מן בו נוהגים כך באחרים נוהג שאדם כדרך
 כי אף, עליו גם מרחמים, וחסד טובה עמו ועושה הזולת על הוא

 . לכך ראוי איננו
אחון", " תמיד שאומר זה את" אחון אשר את -וחנותי "

  ."ארחם" תמיד שאומר זה את" ארחם אשר את – "וריחמתי
 ( דאורייתא רזין)

 

 בעבור והיה הצור על ונצבת אתי מקום הנה"
 (כב-כא, לג" )הצור בנקרת ושמתיך כבודי

' ה הורה: אומר היה, לובלין של רבה, ל"ז שפירא מהר"ם הגאון
 שבו מקום כל" אתי מקום הנה: "ישראל של למנהיגם יתברך
" הצור על ונצבת" אזי, שמים כבוד, בכבודי מדובר העניין

. שמים כבוד למען כצור איתן ותהיה הראוי הגובה על תתייצב
 כבוד של הרגע לכשיעבור" כבודי בעבור והיה" זה לעומת
 ושמתיך" אזי, אישית, צדדית נגיעה של ענין כאן ויהיה שמים

 ...ברך ושפל ענו ותהיה בנקרה עצמך תצניע" הצור בנקרת
 

 (לג, כג"וראית את אחורי ופני לא ייראו" )
נתאר לעצמנו שני חברים טובים שרוצים לעקוב אחר 
המתרחש בדירה מסוימת, הם ניגשים בלאט לדלת ומנסים 
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האחד מהם גבוה ומיתמר להציץ מבעד לחורים הפתוחים בה. 
על, והשני מתחרה עם הנמוכים שבין קצרי הקומה בעולם -אל

 למי מגיע התואר קצר וקולע. -כולו 
הנמוך מציץ מבעד לחור המנעול )צריכים להכיר במגבלות(, 
ומפיו נמלטת קריאת השתאות חרישית: "ראית?!" הוא שואל 

. חברו את חברו בפליאה, "אני רואה עט שכותב מעצמו על דף"
היסה אותו בהכאת אצבע על קדקודו: "שוטה שכמותך, הלא 
יש אדם המחזיק את העט והוא הכותב. ננס כמותך מצליח 
לראות מבעד לחור רק את חוד העט הרץ על פני השורות, אבל 

 אני מביט מהעינית שבדלת ורואה את הכותב בעצמו"...
נחם" באופן זה, הסביר הרה"ק רבי פנחס מנחם אלטר, ה"פני מ

מגור את התשובה שענה הקב"ה למשה רבינו על בקשתו 
לדעת סודות מכבשונו של עולם, וכה דבריו: הבריאה כולה 
מושתתת על מהלכים חכמים ואלוקיים שקשה לנו להבינם. 
ואף אם נצליח בשכלנו הקט לקלוט מעט את התכנית האלוקית 

מדוע  אנושי הטמון בה, עדיין איננו יכולים להבין-וההיגיון העל
 פלוני מצליח וחברו תמיד מפסיד.

וכל כך למה? משום שכל תכנית אלוקית מתפרסת על פני 
שנים ארוכות מספור, לעתים עוברים מספר גלגולים של אותה 
נשמה עד שמגיע הדבר לתיקונו. לעתים נמצאים כל הקשורים 
לאותו תיקון יחד בעולם הזה, אך עדיין הם מפוזרים במדינות 

ד משלים חלק בפאזל האנושי. ודוגמאות רבות שונות וכל אח
 ניתן להוסיף.

אמר הקב"ה למשה: לפני שאני משלים מהלך אלוקי שכזה, אין 
העניין בבירור. אפשר  נברא שיוכל לראות את יד ה' בתוך

להאמין, ניתן להתחזק באמונה שהכל לטובה. אבל אין סיכוי 
לאחר  וחי". לפעמים, –שתראה במוחש. "כי לא יראני האדם 

שמסיים הקב"ה את סיבוב הגלגל האלוקי בחכמה רבה, אז 
מגלה הוא קצת לעינינו מעט מזעיר מאהבתו הרבה אלינו, איך 
כל נתון קטן שהשתבש לנו בדרך, בעצם עזר לנו מאוד 

 (חשבה תחילהמב)  .בהמשך
 

 (כג, לג" )יראו לא ופני אחורי את וראית"
 תכליתם את בתחילה מבינים אין וסיבות מאורעות של רובם

 כעבור רק. כמופלאים הבריות בעיני הם נראים כי, ומשמעותם
 של משמעותם לנו מתבררת, ההיסטוריה במרוצת, רב זמן

 העליונה ההשגחה מגמת את תופסים ואנו המאורעות
 . בהתארעותם

 אפשר כך אחר רק" אחורי את וראית" הכתוב שאומר זהו
 אפשר אי מתחילה" יראו לא ופני" ההשגחה דרכי את להשיג
 (משה תורת) . להבינן

 

 "ורב חסד ואמת" )לד, ו(
על יד הרה"צ ר' נחום מטשרנוביל גר שכן רשע שעבר על כל 
העבירות שבתורה והיה מתכוון תמיד שלא לפגוש את הרה"צ 
זצוק"ל, כי דרכו של ר' נחום, היה להגיד את העבירות שעברו, 

פעם אחת לא התכוון ונפגש עם הרה"צ זי"ע, ואמר הרה"צ 
לאיש הנ"ל, רשע התוודה וכו', ונתעלף וכשנתעורר נכנס לבית 
הרה"צ ולא היה אז בביתו רק בנו ר' מאטעלא זצוק"ל, וסיפר לו 
כל הנ"ל ובכה לפניו שייתן לו תשובה והוא מוכן לקבל על עצמו 

בתו תתקבל. ואמר כל העינויים והסיגופים ובלבד שידע שתשו
לו ר' מאטעלע זצ"ל, איני נותן לך שום סיגופים רק תקבל על 
עצמך בלב שלם שמהיום והלאה לא תחזור על שגיאותיך, 
ואמר לו ומה יהיה עם העבירות שלי, אמר לו אם לא תעבור 
מהיום עבירות אני מקבל על עצמי את כל העבירות. והשיב 

הרה"צ אם תחתום גם  השכן כי הוא רוצה כתב ממנו, ואמר לו
אתה על כתב כזה אז גם אני אתן לך מכתב כזה. והסכים לזה 
וחתמו שניהם על כתבים ומסרו זה לזה והלך השכן לביתו. 
כשיצא נכנס הרה"צ ר' נחום זצוק"ל, וראה על השולחן הכתב 
שעשו ביניהם והתחיל לצעוק על בנו מה שעשה. ואמר לו בנו, 

ה שאתה נושא עוון, ואמרתי אמרתי להקב"ה הלא כתוב בתור
לו אם הנך נושא עוון, כל כך הרבה חבילות של עוונות מה 
אכפת לך שתשא עוד חבילה קטנה של עבירות, ובלבד 

 שהיהודי הזה יחזור בתשובה.
 )קובץ אליהו עמוד יב אות לו(

 

" מסוה פניו על ויתן אתם מדבר משה ויכל"
 ( לג, לד)

 וגם מחול כבודו אין ודוכב על שמחל מלך( ל בקידושין' )אי
 אימתו שתהיה" מלך עליך תשים שום" מהפסוק ל"חז למדו
 איך" מאוד ענו משה והאיש" שנאמר ה"מרע על ואילו עליך,

 י"בנ עם דיבר רבינו משה כאשר לכן? אלו דברים שני נתקיימו
 כילה כאשר אבל מלכות בנימוסי תקיפה ביד מלכותו ניהג

 אחר שנאמר כמו בענווה עצמו וניהג המסוה הסיר איתם לדבר
 ". המסוה את יסיר" כך

 (איגר עקיבא' ר הגאון בשם רווה גן)
 

 מסוה פניו על ויתן אתם מדבר משה ויכל"
 את הסיר אתו לדבר' ד לפני משה ובבא

 (לד-לג, לד" )צאתו עד המסוה
 מסתכלים הכל היו ההוד מקרני משה של פניו קרנו כאשר
, במסוה פניו את משה כיסה שבו וצניעות ענוה מתוך, בפניו

 מסתכלים אדם בני כאשר מתביישים אשר ביישנים של כדרכם
 נכנס כאשר', ד לפני משה בא כאשר זה כל, אלא, בפניהם

 מידת טובה לא כאן שהרי, המסוה את מסיר היה, תורה ללמוד
 הביישן ולא( 'ו משנה' ב פרק אבות) ל"חז שאמרו כמו, הבושה

 משה היה, לבושה מקום אין תורה במקום, כך ומשום', למד
 . מפניו המסוה את מסיר

 (יקר כלי)

 א גוט שבת 
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