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 ~1 ~  

 ליקוטים נפלאים
 צופרשת 

 
 ) ב, ו" (אהרן את צו"
 ביותר וןשמע רבי אמר .ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו אין"

 כאן מעיר )י"רש( "כיס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך
 לכל) ם"הרי חידושי בעל( מגור מאיר יצחק רבי ר"האדמו

 ממנו למנוע המסוגל כיסוי כעין –" כיס" יש האדם של בריויא
 שבהן שפתיים לו יש, למשל, הפה .רצוי הבלתי את יעשה לבל
 .רעים מדיבורים מנעילה רוצה שהוא אימת כל לסגרו הוא יכול

 שלא כדי לתוכה אותה לכוף שאפשר היָ ְל ַא  לה יש האוזן
 בריםיהא שאר וכן, עפעף לה יש העין .הגון אינוש דבר לשמוע

 לה אין המחשבה זאת לעומת .האדם של חושיו את המשמשים
 .עת בכל באדם משוטטת המחשבה כי, עליה לכסות כיס שום
 אמרה לכן, רעה מחשבה על לכפר בא עולה שקרבן מכיון והנה
 במקום לזרז צריך כי זירוז שפירושו" צו" עולה בקרבן תורה
 .כיס מחוסרת הלב שמחשבת היינו, כיס חסרון שיש

 )יקרים פנינים(
 

 ) ב, ו" (אהרן את צו"
 כי הוא והפירוש, " (רש"י)ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו אין"
 חיים אלוקיכם' בה הדבקים ואתם" :קותדב וןשלמ הוא צו

 באחרית רק בו לדבקה תמתינו שאם, וקאודהיום  ."היום כולכם
 הפסוק כלשון .ומיד עכשיו קאודו אלא, הוא טוב לא הימים

 שנמצאים בעוד דהיינו, "היום"' וכו אלוקיכם' בה הדבקים
 ולדורות מיד לזרז קותודב צוותא מלשון צו לשון וזה .בחיים
 .הימים באחרית רק ולא

 )סופר חתם(
 

 תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן אתצו "
  "אש המזבח תוקד בוו ...העולה אהי העולה

 ) ב, ו(
 לדמות האדם דעל' הק ן"ברמב דאיתא שר לומר על דרךאפ

 וזהו, ממש דמו את זורקים וכאילו אותו שוחטים כאילו בנפשו
 תוולא שיאמרו, "לאמר בניו ואת אהרן את צו" הפסוק פרוש
 הוא הקרבן עצם כל, "העולה תורת זאת" קרבן שמביא האדם

 הבהמה ולא הקרבן להיות היה האדם שעל לדעת" העולה הוא"
 בו ליקוד צריכה היתה שהאש, דייקא" בו" תוקד המזבח ואש"

 .'ד לקרבן יחשב ואז קרבנו על ולא
 )והעיון הדרש(

 

 ) ב, ו" (המזבח על מוקדה על"
 התפילות כי, תפילות שלוש כנגד בפרשה נאמרו יקידות שלוש
, שחר של תמיד קרבן כנגד שחרית תפילת :תקנום תמידין כנגד

 ותפילת, הערביים בין של תמיד קרבן כנגד מנחה תפילת
 המרומז וזה .בלילה שהקטירו קרבן של בריםיא כנגד ערבית

, "הבוקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על" :בפסוקים כאן
 בו תוקד המזבח על והאש" .הלילה כל ערבית תפילת כנגד זהו
 כנגד זהו, "קרובב קרובב עצים הכהן עליה עריוב תכבה לא

 לא המזבח על תוקד תמיד אש" .בבוקר אשהי שחרית תפילת
 והתפילה מנחה תפילת כנגד זהו, "המנחה תורת וזאת – תכבה
 בהגיגי' :)ד, לט( בתהלים שנאמר כפי יקידה בלשון רמוזה
 .'בלשוני ברתייד אש תבער

 )לאהאברבנ בשם יקר כלי(
 

 על מוקדה על העולה היא העולה תורת זאת"
 ב), (ו" המזבח

 ונלמד, עולה הקריב כאילו עולה פרשת הלומד כל ל"חז אמרו
, הקרבנות כל על במעלתה עולה התורה לימוד שחשיבות מזה
 התורה לימוד אבל קיים ק"שביהמ בזמן רק הם הקרבנות כי

 הכוונה וזה .קיים ק"ביהמ שאין בזמן גם עצמו על לכפר יכול
, "המזבח על מוקדה על העולה אהי העולה תורת וזאת" בפסוק

 ועולה מהקרבן יותר חשוב, הלימוד, "העולה תורת" צונו לומרר
 .עליו

 )ע"זי סופר החתם מרן(
 

 ) ב, ו" (הלילה כל המזבח על מוקדה על"
 שההתלהבות לרמוז ובאה זעירא היא" מוקדה"שב ’מ האות
 להיות צריכים אינם וליהדות לתורה מישראל אדם של והלהט
 שככל משום .פנימה בליבו חבויים אלא, עין לכל בולטים

 .באדם ותגבר תתברך היא פנימה תהיה שההתלהבות
 )ל"זצ מקוצק הרבי(

 

 )ד (ו, ,אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט"
, ארץ דרך התורה לימדך) קיד שבת( ישמעאל רבי דבי תנא

. לרבו כוס בהן ימזוג אל לרבו קדירה העבד בהן שבישל בגדים
 היה לא שהכהן שכשם. שבת בגדי נוייש יןילענ, היא ונהווהכ

 את מוציא היה שבהם בגדים אותם העבודה בשעות לובש
 גם כך, נקיים ויותר נאים יותר אחרים בגדים לבש אלא הדשן
  .חול מימי יותר ונקיים נאים בגדים לבוש יש בשבת

 )א"מהרש(
 לשבת וקראת" הפסוק על) קיג שבת( בתלמוד רבותינו ודרשו
 יהיה שלא, "’וגו" דרכיך מעשות וכבדתו מכובד ’ה לקדוש עונג

 הנאים הבגדים ידי על כי", חול של כמלבושך שבת של מלבושך
 כי יתברך השם את מכבד הוא ובזה השבת את מכבד האדם
 מחליף לחתונה הולך אדם שאם וכמו, השבת לכבד ציוונו הוא
 צריכים כן, והכלה החתן לכבוד יותר ומכובדים לנאים בגדיו את
 . מלכתא שבת לכבוד ומכובדים נאים בגדים להחליף אנו

 )יוסף לבוש(
 את לטעום נוהג היה קטן שהיה אייבשיץ יהונתן רביעל  מסופר

 איזה וטעם הסירים אחד את פתח והנה שבת בערב המאכלים
 .ומשובח גדול עוף
 האוכל את מזגה יהונתן הרב של ואמו שבת סעודת זמן הגיע

 שאת היה מנהג, ונדהמה העופות של בסיר התבוננה למשפחה
 אודות על שאלה. נעלם והעוף האבא מקבל ביותר הגדול העוף
 ות רק יהיכול ל זהש הבינה מיד היא. עונה לא אחד ואף העוף
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 ליקוטים נפלאים
 צופרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

, לאבא לעשות ככה יפה זה ,נו ואמרה אמו כעסה. הקטן יהונתן
 .הגדול העוף את לאכול
מה בסך , שבת בערב טעימה מצוות קיימתי אני יהונתן אמר
 ?עשיתיהכל 
 המצווה את מקיים הוא כ"סה, אותו עזבי, אביו לה אמר

 עוף כזה לאכול ולא נאמר טועמיה אמו ענתה. זכו חיים טועמיה
דבריה גם האוהבים ו" נאמר גם אך הקטן יהונתן לה ענה. גדול

 ."בחרו גדולה
 

 והוציא אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט"
 טהור מקום אל למחנה מחוץ אל הדשן את

 ) ה-ד, ו" (בו תוקד המזבח על והאש
 יבוא כי לזכור האדם צריך "מפרימישלאן מאיר רבי היה אומר
 לבן בגדי –" אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט" אשר יום

 אל" המדושן הגוף את –" הדשן את והוציא" תכריכים שהם
 מועד לבית –" טהור מקום אל" לעיר מחוץ –" למחנה מחוץ
 כן ועל גיהינום של האש –" בו תוקד המזבח על והאש" חי לכל

 .מועד בעוד בתשובה יחזור
 )תורה עיטורי(

 

 ) ו, ו" (תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש"
 הידוע" הברית לוחות שני" בעל הורביץ הלוי ישעיה רבי הגאון
') ל אות סוף האותיות שער( בספרו הביא הקדוש ה"השל בכיניו
 עצה, ק"הרמ, קורדובירו משה רבי הגאון, המקובלים אבי בשם

 על רבות פעמים לחזור רעות מחשבות לבטל ומנוסה בדוקה
 ויחזור יאמר –" תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש" הפסוק
 לי גילה – ק"הרמ אמר – זה דבר .יחלפו יושמחשבות עד ויאמר

 אלא אחר היה לא זקן שאותו הקדוש ה"השל וכתב .אחד זקן
 לגודל ק"הרמ שרבינו אלא, ובעצמו בכבודו הנביא אליהו

 אצלו מצוי היה הנביא שאליהו בכך התגאה לא ענוותנותו
 .אחד מזקן כך ששמע כתב כך משום

 

 ) ו, ו" (תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש"
 וחייו בביתו שרוי שאדם בזמן" והעיון הדרש" בעל כאן מעיר

 מחוסן יותר הריהו ומכריו קרוביו בסביבת כתיקונם מתנהלים
 והיותו אחד מצד התקינים הבית חיי, הישר מדרך היסטי נגד
 שני מצד הסביבה אנשי של הביקורת מבטי תחת תדיר נתן

 שונים ברם .הוגנים שאינם במעשים כשלימלה ובעד מונעים
, בדרכים שרוי והוא למסעיו יוצא שאדם בזמן הדברים פני הם

, מפניו שיחשוש מי לו ואין אותו מכיר איש שאין במקומות
 הדרך טלטולי עקב שונים סיונותינ עליו באים עוד כך על ונוסף

 ברשת לכדיוי הישר מדרך האדם שיתעה מאוד נקל אזי -
" בדרכיו ההולך' ה ירא כל אשרי" הכתוב אומר לפיכך .החטא

 בזמן אפילו שמים ירא שנשאר האיש אשרי –) א קכח תהילים(

 הוא נשאר אז גם אם זרים במקומות ושרוי בדרכיו הולך שהוא
 שאומר וזהו .אמיתי שמים ירא של סימן זה הרי ביהדותו איתן

 האנושי הלב מזבח על –" המזבח על תוקד תמיד אש" הכתוב
 כך ויראתו' ה אהבת של הלוהטת האש תמיד ליקוד צריכה

 .בדרכים מסע טלטולי תוך אפילו במסעות אף" תכבה לא"ש
 )ת"מעש(

 

 שחטית העולה שחטית אשר במקום"
 ) יח, ו" (החטאת

 קרבן הטעון קל הרהור' אפי" העולה שחטית אשר במקום"
 על עברת כאילו ךיבעינ להיות צריכה" החטאת שחטית", עולה
 )אלימלך נועם( חטאת עליו שחייבים חטא

 את ושמרתם ימים שבעת ולילה יומם תשבו מועד אהל ופתח"
 לה), (ח" תמותו ולא' ה משמרת

 שכל עליו דומה להיות צריך האדם של חייו ימי שכל לומר רצונו
 שאמרו כמו, יחטא שלא יזהרי ז"ועי למות נוטה הוא רגע

 הכתוב שאמר מה וזה ."עצמו ימית לחיות הרוצה" בגמרא
 דין לתת עומד עצמו שירגיש "ולילה יומם תשבו' וכו ופתח"

 תורה שישמרו "'ה משמרת את ושמרתם" ממילא, וחשבון
 .ל"כנ, "מותות ולא" אז ומצוות

 )סופר חתם(
 

 ולא' וכו ושמרתם' וכו תשבו' וכו ופתח"
 לה), (ח" תמותו

 יומם מדרשות בתי בפתחי ישבו שאם, זו בדרך לומר רצונו
 יצטרכו לא אז, ומצוות תורה שישמרו, 'וכו "ושמרתם" ולילה

 וגם ז"העוה גם ישיגו אלא, הבא והעולם ז"העוה להפסיד
 אבינו אברהם של שתלמידיו ל"חז שאמרו כמו .הבא העולם

 עלתה וזה וזה הבא לעולם ונוחלין הזה העולם אוכלים ה"ע
 .בידם

 )סופר חתם(
 

" מאשי אותה נתתי חלקם חמץ אפהיתֵ  לא"
 )ו, י(

 שאדם הגאווה על מרמז החמץ כי המוסר דרך על לומר אפשר
 והלוויים הכהנים והרי מחבריו גדול שהוא על בזה עצמו מחזיק

 שהם ה"להקב יותר קרובים שהם בזה אלא ונחלה חלק להם אין
 הכתוב אמר זה על גאווה לידי לבוא יכולים הקדשים מאוכלי

 כלום להם אין בעצמם שהם דהיינו" מאשי אותה נתתי חלקם"
 להם שנתן ה"הקב של רחמיו מצד רק ונחלה חלק להם אין כי

 חמץ תאפה לא והיינו להתגאות במה להם ואין' ה מאשי חלקם
 להיות צריך וכן ת"מהשי זה להם שנותן מה כל כי הגאווה דהיינו
 .מחברו יותר לו שיש במה אדם כל כוונת

 )סופר חתם(
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 נפלאים סיפורים
 צופרשת 

 
 ) ב, ו" (ןאהר את צו"

 ".ולדורות מיד זירוז לשון" אהי" צו" שהלשון מבאר י"רש
 בזריזות מפעולותיו פעולה כל תמיד מבצע היה" חיים חפץ"ה

 מעשיו שבכל אלא ,והלמצ רץ שהיה בלבד זו לא ,מצויה בלתי
 פעם אותו שאלו כאשר .נעורים רעננות תמיד הייתה מורגשת
 זריז להיות להתרגל יש ,"הם זריזים כהנים" :ענה ,הדבר לסיבת

 זה ארגזים כמה מניח כשהוא" חיים חפץ"ה את ראו פעם! בכל
 .הרואים תמהו .במהירות עליהם רץ מכן ולאחר זה גבי על

 ללמד כדי עושה אני זאת את :בנועם" חיים חפץ"ה להם הסביר
 במהרה המקדש בית לכשיבנה המזח כבש על לרוץ עצמי את

 ! בימינו
 

 ) ב, ו" (ןאהר את צו"
 כיס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר זירוז לשון

 שבאחד לפונדק פעם הזדמן מסלנט ישראל רבי) י"רש(
 ופנה פנים הדרת בעל אדם לפניו כי הפונדק בעל ראה הכפרים

 המיועדת בהמה לי יש? מר הוא שוחט שמא" בשאלה אליו
 ."הסמוכה שבעירה השוחט אל להוליכה לי וקשה לשחיטה

 ישראל רבי ישב ."שוחט אינני" ,ישראל רבי השיב ,"לא"
 המוכן" :בבקשה הפונדקאי אל פנה מה זמן וכעבור בפונדק
 מכיר ואינני לך להלוות אעז כיצד"?" אחד רובל לי להלוות אתה
 את שתפרע לי ערב מי" ,בתמיהה הפונדקאי השיב?" אותך
 ישראל רבי שאל?" פיך שדובר את אוזניך השומעות?" "החוב

 ואילו ,אחד ברובל אפילו עלי סומך אינך בממון" ,בתשובה
 בטרם עוד עלי סמכת בה מחמירה כה שהתורה בשחיטה

 ).צדיקים של מעשיהם" (לשלום רכתיךיב
 

 על מוקדה על העולה היא העולה תורת זאת"
 ) ב, ו" (המזבח

 היא" שנאמר באש אלא נידון אינו המתגאה כל לוי רבי אמר
 רבי הצדיק על מסופר .)ו ,ז רבה ויקרא" (דהמוק על העולה
 שנסע ,"ישראל אוהב" בעל ,מאפטא לישעה יהושע אברהם

 במרכז( ליאסי הסמוכה אחת בעיר השבת את לעשות פעם
 שדירותיהם אמידים בתים בעלי שני דרו מקום באותו .)רומניה

 להתכבד ביקשו ושניהם טעם בטוב ומרוהטות מרווחות היו
 ומאורם רבם ,"מאפטא הרב" את בביתם לארח הגדול בכבוד

 של ובמעשיהם בטיבם מאפטא הצדיק התעניין .ישראל של
 ביותר מדקדק אינו מהם שאחד לו והוברר אלה בתים בעלי שני

 ,בעשירותו מתהדר ואינו וצנוע ענוותן הוא זאת ועם במצוות
 אלא במצוות המהדר שמים כירא השני העשיר נודע לעומתו
 הרב בחר .הבריות בפני ובמעשיו בתורתו מתגאה שהיה

 מרננים שהיו אף ,הראשון הבית בעל אצל להתאכסן מאפטא
 פעם נשאל וכאשר .עבירה מדבר עצמו מדיר שאינו אחריו
 על ופסח אכסניה אותה העדיף מדוע מקורביו ידי על הצדיק
 קלה במצוה כמדקדק העיר בכל הנודע הגביר של ביתו

 ,עבירה מכל אמנם נקי גביר אותו :לשואלים השיב? כבחמורה
 סוטה( בתלמוד עליו נאמר הגאווה במידת הוא שפגום כיון אבל

 ,"בעולם לדור יכולים והוא אני אין הוא ברוך הקדוש אמר) "ה
 בעל עם להימצא יכול אינו ,כביכול ,הוא ברוך הקדוש ואם

 השני הגביר אבל! ?אני שכן כל לא - אחת במחיצה גאווה
 כפעם שנכשל פי על אף ,והצניעות הענווה מידת בו שטבועה

 ,טז ויקרא( בתורה עליו נאמר הרי - אחרת או זו בעבירה בפעם
 הוא ברוך הקדוש ואם ,"טומאותם בתוך תםיא השוכן) "טז

 ודאי - ישראל טומאות בתוך לשכון מקום לו מוצא כביכול
  …שכזו באכסניה מצאלהי רשאי אני שאף

 

 ) ב, ו" (עולהה היא העולה תורת זאת"
 רבןק על ל"חז דברי מובאים) ב"רכ עמוד" (המדרשים אוצר"ב

 המזבח מן יזוז שלא רצוני הוא ברוך הקדוש אומר עליו עולה
? דומה הדבר למה! רבנותהק מכל עלי חביב זה רבןשק מפני
 מביאין ואוהביו ביתו ובני אריסין והיו שמחה לו שהייתה למלך

 פירות מלא סל ובידיו אדם הגיע .םסמקל המלך והיה מתנות לו
 של אריסו – האיש ענה – אני? אתה מי המלך אותו שאל ,יפים
 ההדר מפירות דורון והבאתי המלך בפרדסי מטפל אני! המלך

 מי .רך טלה ובידיו אחר הגיע אחריו .שם הגדלים המתוקים
 על הממונה – האיש השיב – אני .המלך אותו שאל –? אתה
 החדשים מהוולדות למלך דורון והבאתי המלך צאן עדרי

 שאלו –? אתה מי ,למלך מתנה ובידיו אחד בא .הצאן שהמליטו
 עבור עובד אינני אני? בשירותי עובד אתה גם האם – המלך
 את לכבד כדי מתנה שהבאתי אלא – האיש השיב – המלך
 יהא לא – המלך אמר - זה שהביא דורון .באתי כך לשם! המלך

 – המקורבים השרים אחד שאל – המלך אדוני! משולחני זז
 שהביאו אלו כל? הדורונות מכל יותר זה דורון חיבבת מה מפני

 זה אבל בכבודי וחייבים לי חייבים הם – המלך ענה – דורונות
 חביב זה דורון - חינם כיבדני אלא ביתי בן ולא אריסי שאיננו

 מביא אשם ואם חטאת רבןק מביא אדם חטא אם !מכולם עלי
 לפני היא חביבה לפיכך היא נדבה העולה אבל אשם רבןק

 .רבנותהק מכל יותר הוא ברוך הקדוש
 

 ) יג, ו'" (וגו ובניו ןאהר קרבן זה"
 ןאהר של ששמו הוא פלא דבר .בזויה מלאכה אין בקדשים

 זה יןשמצו מה ,אחת פעם אפילו ויקרא בפרשת נזכר לא הכהן
 התורה ,הדשן תרומת בפרשת ,כאן ואילו ."ןאהר בני" רק

 מסביר" הלבבות חובת" בעל ."בניו ואת ןאהר את צו" מציינת
 הדשן והוצאת בתרומת להתעסק לכהנים התורה ציוותה מדוע

 שישפיל כדי תמיד יום בכל הדשן את להוציא הבורא וחייבו"
 הפשוטים השמשים עבודת היא זו עבודה ."מלבו הגבהות ויסיר
 השפלה מהווה ועדה קהל לפני בפרהסיה כזו עבודה וביצוע
 להראות ה"הקב של רצונו וזה מעלה רם לכהן כמוה שאין

 מורם לתפקיד האדם נבחר אם גם התנשאותן אי' ה שבעבודת
 ,"בניו ואת ןאהר את צו" שבפסוק ההדגשה באה מכאן .מעם

 חשיבות .בניו מאשר פחות לא להשתתף ןאהר חייב זו בעבודה
 הגמרא ."הפשוטות עבודות"ה של לעשייה לה נודעת יתירה

 בעניינים להקפיד חשוב כמה עד אותנו מלמדת) נז פסחים(
 .אלו
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 נפלאים סיפורים
 צופרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail :לקבלה במייל

 ',ברקאי כפר איש יששכר' נקרא שהיה גדול בכהן היה מעשה
 ידיו את כורך היה המקדש בבית עבודה לעשות רוצה וכשהיה
 כיון ,רבנותהק של ובדם בבשר ידיו יגעו שלא כדיידיים בבתי
 שנקרא זה בעוון ידיו שיקוצצו השמים מן גזרו .מפונק שהיה
 אחת פעם .בהם לנגוע לו שנמאס ת"השי בקדשי מזלזלשהוא

 ממלכות היו והם ביניהם ומתווכחים והמלכה המלך יושבים היו
 מבשר יותר טעים הגדי בשר" אמר המלך ,חשמונאי בית

 איש יששכר את נזמין" אמרו .ההיפך אמרה והמלכה ,"הטלה
 הוא שהרי בטעם בוודאי בקי והוא גדול כהן שהוא ברקאי כפר

 כפר איש יששכר את הביאו ."ק"בביהמ רבנותק יום כלמקריב
 איזו" כרומז יד בתנועת להם אמר ,זו שאלה אותו ושאלו ברקאי
 התורה שכן ,יותר חביב הטלה בוודאי הלא?! זו היא שאלה
 ציוותה ולא יום שבכל לתמידין כבשים שני להקריב ציוותה
 ,שעשה יד תנועת אותה בגלל המלך כעס ."גדיים להקריב
 שהפרכת בלבד זו לא" לו אמר ,המלך בשאלת שזלזל שנקרא

 שאתה כמו זלזול של יד בתנועת הראית אף אלא דבריי את
 שוחד יששכר נתן .הימנית ידו לקצץ גזר!" בשאלהמזלזל

 ידו את לו קיצצו ,השמאלית ידו את זה במקום לו שיקצצו
 ידו את גם לו לקצוץ וציווה כעס כך המלך מששמע .השמאלית

 השמים מן קיבל ברקאי איש יששכר" יוסף רב אמר .הימנית
 מלנגוע והתגעל ת"השי בקדשי שזלזל מאחר לו הראוי עונשו
 ידיו קוצצו לכן העבודה בשעת כפפות ושם רבנותהק בבשר
 ,גדול כהן שהיה ,הסופר בשבנא מצינו וכן .!"מידה כנגד מידה
 בידי שייהרג השמים מן סיבבו בקדשים מזלזל שהיה ומפני

 שהם לויים יש דומה בתופעה נתקלים אנו אחת לא .סנחריב
 לרחוץ כדי ממקומם זזים אינם נ"בביהכ ובהיותם עשירים
 לפי ,כפיהם את נושאים שהם לפני העניים הכהנים של ידיהם
 שהם בבירור לידע עליהם .כבוד פחיתות בזה רואים שהם

 הנוגעת עבודה שזוהי מאחר ,כך על קשה להיענש עתידים
 שמים לכבוד שנוגע בדבר כבודו על המקפיד וכל שמים לכבוד
" בזויות" עבודות .מונח במקומו שמים וכבוד מתמעט כבודו
 חבל ,הלב גבהות להסיר ניתן ידה שעל יקרות מרגליות הן ,אלו

 .)דניאל אור" (מדומה כבוד" בגלל אותן שנאבד
 

 ) יב, ז" (יקריבנו תודה על אם"
 בעל מראדין הכהן מאיר ישראל רבי נמנע כלל שבדרך היה ידוע

 שונה .שונות בתואנות היה מסרב ,ברכות לתת" חיים חפץ"ה
 הכרת" של רגש" חיים חפץ"ה הרגיש בהם במקרים היה הדבר
 של וברכותיו הלב מכל מברכו היה אז או דהו,-למאן" הטוב
תלמידי  מאחרוני אחד לי סיפר .במלואן נתקיימו הצדיק
" חיים חפץ"ה הגיע שכאשר ,לוי יהושע רבי ,בראדין הישיבה
 שנת של אלול בחודש בווינה שהתקיימה הגדולה לכנסיה

 כדי עד ישראל קדוש של בבואו לחזות הציבור נדחקו ,ג"תרפ
 מחמת לאולם להיכנס יכול היה לא" חיים חפץ"שה כך

 בחור היה – יהושע רבי סיפר – הגדול אחי .והדוחק הצפיפות
 עד ההמון בין" חיים חפץ"ה ביד ותמך סייע והוא וחזק גדול

 :בקול רכויוב אליו" חיים חפץ"ה פנה ,האולם אל שהכניסו
 סיפר – ואכן! "ושנים ימים שתאריך יעזור הוא ברוך הקדוש"

 גיל עד ימים האריך אחי ,הצדיק של ברכתו מכח – יהושע רבי
  ...!שנים ושש מאה

 

 ) יח, ז" (יהיה פיגול לו חשביי לא"
 שהתפילה מובא') ד סעיף ח"צ סימן חיים אורח( ערוך בשולחן

 הקרבן דוגמת שתהא להיזהר צריך ולכך רבנותהק במקום היא
 שפוסלת מחשבה כמו אחרת מחשבה הב יערב ולא ,בכוונה

 מדובנא המגיד אמר בתפילה הראויה הכוונה ענין על! בקדשים
 שהיה חברו מאת לטובה היה זקוק אחד אדם :נפלא משל

 הטריח כך לשם ,לשלטון טובות עליו שידבר למלכות מקורב
 .מעסקיו ישוב שהלה עד כשעה חיכה שם ביתו אל ונסע עצמו
 והסביר משאלתו את ימלא כי בתחנונים ביקש ,הגיע כאשר
 הסכים כאשר לבסוף ,עבורו הדבר חשיבות תא והסביר וחזר
 ונפרד רבה בהתרגשות טיבוילמ האיש הודה לבקשה הידיד
 עם והיטיב ממנו המתבקש את הידיד עשה ואכן .לשלום ממנו
 ברחוב למלכות מקורב אותו הלך שוב זמן כעבור .משכבר ידידו
 – המכר אמר – טובה לי נא עשה אנא ,ותיק במכר ופגש העיר
 נשכח הדבר אולם .האיש הסכים ,פלוני בעניין לשלטון עלי דבר

 – המקרים שני בין ההבדל .ממנו המבוקש את עשה ולא מליבו
 ולא רב מרחק עצמו הטריח הראשון כי – מדובנא המגיד אמר
 המתין בביתו אינו הלה כי גילה כאשר וגם מאמץ כל חסך
 למאמץ סימן כל הראה ולא במקרה בו פגש השני ואילו ,לבואו
 .מאמץ כל עשה לא למלכות מקורב אותו גם כך משום ,מיוחד

 אנו כאשר – מדובנא המגיד אמר – הנמשל גם הוא כן
 אנו אם מאשר בתכלית הדבר שונה בתפילה מתאמצים
 .מלומדה אנשים ותכמצ מתפללים

 

 ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת"
 ) לז, ז" (השלמים ולזבח ולמילואים

 מה פי על יתורץ הדבר"? התורה זאת" כאן נאמר מה מפני
 משל אחא רבי אמר') ט פרשה רבה ויקרא( במדרש שמצינו
 המלך נכנס ,אחרת מדינה וכבש למלחמה שיצא אחד למלך

 חיילים באלפי מלווה כשהוא האדיר צבאו בראש למדינה
 שכירי של וגדודים ,אבירים סוסים על רכובים פרשים ,רגליים
 אמר .המרשים במצעד והביטו העם המון נעמדו .נפש עזי חרב
 כוחו רב ומה הזה השליט נורא מה רולחב המדינה מבני אחד

! הזה במלך יפשע או שימרוד למי לו ואבוי לו או! דינו ועומק
 מה חברו לו אמר .אלה אכזריים חיילים ידי על ייענש כן העושה

 דיבורך אם ,במלך פושע או מורד אינך אתה והרי? זה ולכל לך
 הוא כן! כלל ממנו להתיירא לך אין הטוב בדרך יהיו והנהגותיך

 רבנותהק פרשת את ישראל ששמעו בשעה הנמשל גם
 אתם ואין בתורה עסקו! תתייראו אל משה להם אמר ו,נתיירא
 לעולה התורה זאת" נאמר כך משום! אלה מכל כלל יראים

 כל') א עמוד י"ק דף מנחות( בגמרא שכתוב וכמו" ולמנחה
 ולא מנחה לא חטאת ולא עולה לא צריך אינו בתורה העוסק
 !אשם

א גוט שבת
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  748: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 20:20 :רבינו תם 19:43: צאת השבת 18:42: הדלקת הנר
  .שבת הגדול, )מלאכי ג(' וערבה לה: הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""צוצו""פרשת פרשת  
  .הצדיקים הם קודש קודשים]. י, ו[ "קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם"... 

צדיק גמור שלא חטא , ומכאן". קודש קודשים" ונקראים באים על חטא – "כלי יקר" ה מבאר– החטאת והאשם
  ".קודש קודשים"ואילו החוטא ששב בתשובה והכיר בחטאו עליו נאמר , נקרא קודש

  .הזוכה לשוב אל אביו שבשמיים, מכאן מתבקשת המסקנה עד כמה גדולה היא מעלתו של בעל התשובה
בכל " חופש מוחלט"שכח שאדם שעד עתה נהנה מבל נ. חזרה בתשובה היא אינה מן הדברים הקלים והפשוטים

צריך לקום מוקדם ... זה אסור, זה מותר"... בית האסורים"נדרש מעתה להיכנס למסגרת , הקשור למהלך חייו
פתאום צריך להמתין בין ... לא כל מאכל אפשר לאכול... אי אפשר לישון בשבת עד עשר בבוקר... בבוקר למניין

  ...העולם הזה" תענוגות"החמרות וויתור על , ה מגבלותד כהנה וכהנועו... בשר לחלב שש שעות
תענוגות "לכל " די"שמעתה אומר , ומתעורר לאביו שבשמיים בעוד כוחו במותניו ואוזר חלציואך מי שנזכר בזמן 

  .יכול הוא אף להגיע לגדולות ולנצורות בתורה – "העולם הזה
  ":באהבתה תשגה תמיד"במסירות נפש מתוך הספר " ה"בנים של הקב"הא לנו מעשה נפלא כיצד מקרבים 

  :שעוסק רבות בקירוב בנים אובדים לאביהם שבשמיים, חכם- מספר יהודי תלמיד
 שניכר בו כי עלה לאוטובוס יהודי מבוגר, בחניית הביניים, בעפולה. נסעתי באוטובוס בדרך חזרה הביתה לטבריה

הוא עטה מעיל ארוך . הלבן ירד על מידותיו וכולו אומר כבוד והדרזקנו . חכם בעל שיעור קומה-תלמיד, מכובד הוא
   .של רבנים ומגבעת מכובדת לראשו

משם הפלגנו . האוטובוס היה מלא ולידי היה מקום פנוי כך שהוא התיישב לידי ומיד החל לדבר על פרשת השבוע
  .העוד מעט כבר מגיעים לטברי, הנסיעה חולפת לה. ולענייני הלכה" דף היומי"ל

סיפרתי לו על הצעירים שאיתם אני . פנה אותו יהודי אלי והתעניין במעשיי, כשכבר היינו כמעט לפני סוף הנסיעה
  .עובד ומלמד ועל הניתוק העגום שלא פעם יש בינם ובין חיי תורה ומצוות

 אני מכהן הדין שבו-בחודש הבא אני פורש פרישה מוקדמת לגימלאות מבית ":אחרי כמה דקות אמר. היהודי שתק
זה לא  – המגבעת, הזקן, הבגדים הללו... שלא תמיד נראיתי ככה, דע לך, אבל. כדיין כבר עשרים וחמש שנה

  .הוריי היו ניצולי שואה מבוגרים ולא הייתה להם יכולת נפשית לתת לי את תשומת הלב שדרשתי. מהבית
  !מצווה-י אפילו עוד לא הייתי בגיל ברהתגלגלתי ברחובות ומהר מאוד הגעתי גם למחוזות של כמעט פשע ואנ"
וסמוך לו מגרש כדורגל שבו הייתי משחק עם חברים במשך השבוע ובעיקר , כנסת אחד-ליד בית הוריי היה בית"

  .הכנסת ופעם אף ניפץ את אחת הזגוגיות-לא פעם היה הכדור עף לחצר בית. ל"רח, בשבתות
                   . פוקי במגרש הכדורגל ובמעשי בריונות נועזיםמוצא את סי, עשרה-כך גדלתי והפכתי לנער בן חמש"

הכדור יצא מן המגרש ועף . נסחפתי בסערת המשחק ובעטתי חזק בכדור. במגרש, כרגיל, באחת השבתות שיחקנו
  ... הכנסת-היישר לכיוון בית

 בעיניי ובעיני חבריי זה היה מחזה .הכדור פגע במגבעת שלו והפיל אותה... הכנסת-בדיוק באותו רגע יצא רב מבית"
  .התפקענו מצחוק כשראינו איך הכובע של הרב ההוא עף מראשו. משעשע

  .הרב הרים את הכובע וצעד לעברנו אל המגרש"
  . שאלתי אותו בחוצפה-?'כבודו רוצה לעשות לנו קידוש או להצטרף למשחק. שבת שלום'"
  ?'ם שלךהיכן ההורי': הוא הסתכל בי ושאל. הרב לא נבהל"
  .עניתי לקול צחוקם של חבריי – '!ההורים שלי מתו': לא התחשק לי למסור לו דיווח מדויק והמשכתי להעיז פניי"
  .ולכן צעדתי אחריו בשאננות מופגנת' גיבור השכונה'הייתי חייב לשחק את ' .בוא איתי': הרב אמר לי"
  ?'אתה רעב': ואז שאל. י לשתותהוא עשה קידוש ונתן ל. הוא נכנס ואני אחריו. הגענו לביתו"
אכלתי כמו אדם שלא ראה . הרב סימן לרבנית ומיד הוגשה לשולחן מנה מיוחדת עבורי. אמרתי – '!מת מרעב"

לימים הבנתי כי אכלתי אז . הרב אכל מעט מאוד ורוב הזמן הסתכל בי ודיבר דברי מוסר והתעוררות. אוכל שבוע
  ...גם את המנה שלו

                   . השבתי בשפת הרחוב בה הורגלתי – '!מת מעייפות? אני'. ?'אתה עייף: שאל אותי, כשסיימתי לאכול"
  .כשקמתי כבר היה מוצאי שבת. ישנתי שם כל השבת. הלכתי לישון. הרב הלך והציע לי מיטה

. הוא שאל – ?'הבילויכמה עולה  '.אמרתי שאני רוצה ללכת קצת לבלות?' מה אתה רוצה לעשות': הרב שאל אותי"
  '.מחר תבוא עוד פעם': הוא נתן לי כסף ושלח אותי ולפני שהלכתי אמר לי. עניתי בלי בושה – '.לירה וחצי'
עם הזמן התגלה לי שיש ... עוד יום ועוד יום ועוד יום. אכלתי וישנתי וקיבלתי כסף לבלות. ואני באתי גם למחרת"

  ! הזה בביתעשר ילדי רחוב כמוני אצל הרב-עוד שנים
, נטילת ידיים: עם הזמן הוא החל ללמד אותי מצוות. מה גם שאהבתי אותו באמת, לא יכולתי להיות כפוי טובה"

, ישיבה... לא פחות ולא יותר ל לימים הלכתי בזכותו ...הלכות, משנה, היה יושב ולומד איתי חומש, קנה לי תפילין

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

 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" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"היבת כורשיד מונירה לרפואת 



                     . הדין- כדיין באחד מבתינבחנתי וזכיתי לכהן .  במגמת דיינותוהגעתי ללמוד רבנות והסמכה ובסוף אף השתלבתי
  ."הרב אף חיתן אותי והשתתף גם בחתונות ילדיי והיה סנדק לנכדי

לפעמים קשה . אני מספר לך את הסיפור האישי שלי כי אני רואה בו שליחות: "היהודי סיים את סיפורו המרתק ופנה אליי
אף פעם אל , אני מתחנן אליך, ובכל זאת. העזות חסרת גבולות, החוצפה גואה. צב הצעירים הרחוקים כל כךלראות את מ

                     ! אבל פעם אני הייתי כמותם, הדין-דיין בבית, חכם-תלמיד – אתה רואה אותי כך ...תתייאש מהתלמידים שלך
אוהב ' ה – ובעיקר – אלא גם, תגלה להם שלא רק אתה אוהב אותם. דיך שלךתאהב אותם כמו את יל. רק תאהב אותם

  !"רק כך תוכל לחולל את המהפך בנשמתם. אותם ורוצה אך ורק בטובתם ובהצלחתם
אני הייתי נתון תחת הרושם הכביר של . התארגנו לרדת מהאוטובוס. האוטובוס נכנס לרציף התחנה המרכזית בטבריה

  . רגע לפני שהיהודי נבלע בקהל הסואן בתחנה משכתי בשרוולו .הסיפור ואפוף מחשבות
  "?מה היה שמו בישראל? מי היה הרב הזה, רגע"
  .ענה בחיוך – ..."הוא חי ופועל כאילו היה צעיר בשלושים שנה. הרב הזה כיום הינו יהודי בן תשעים ושתיים"
  .הרב עובדיה יוסף, ידידי, קוראים לו" - - - "?ומה שמו, נו"
הוא נטע בי את . שהאמין בי בכל ליבו ונתן לי את האמונה והתקווה להשתנות, זהו הרב שאהב אותי ללא תנאים, ןכ"

                     . שיש לי עתיד גדול אם אשקיע ואתמיד, הוא זה שהוכיח לי. 'השאיפה והרצון להצליח בלימוד התורה ועבודת ה
  !שלו – כל מה ששלי. בזכותו זכיתי אכן להגיע להיכן שהגעתי

אלא בכל אחד ואחד שפגש . לא רק בי השקיע הרב עובדיה דם ויזע כדי שאתעלה. אבל לא רק בי הוא נטע את האמונה הזו"
ולכל אחד ואחד הוא היה אומר את המילה , והוא הרי פגש עד כה אלפים אם לא מאות אלפים, הוא נטע את האמונה הזו

אתם יכולים להתעלות ולגדול  – באיזה מצב שאתם – הוא נתן להם את התקווה הגדולה שאתם .את העידוד הנכון, החמה
אתם יכולים להרביץ תורה ולהיות מנהיגים בעם ישראל לקרבם ! אתם יכולים להיות רבנים ודיינים! גדולי תורה ויראה

                 ו למעלות הגדולות ביותר בתורה תשקיעו וכך תגיע, תעמלו, תשאפו !אתם יכולים להגיע להיכן שרק תרצו! 'לעבודת ה
  !!!"עמלו והגיעו, עשרות ומאות אלפים התקרבו, ואכן. ויראת שמיים

  ).ברכת דוד (!כך מחנכים לאהבת תורה". והערב נא את דברי תורתך"ל יכל ללמדנו את קיום מצוות "ע יוסף זצוק"הגר

  ].הפטרת צו, ירמיהו ט[ "ל יתהלל עשיר בעושרואל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אא"
 הנפלאים שיעוריו את לומר היכולת במידת המשיך אולם, השכחה במחלת ל"רח שחלה, באמריקה חשוב ישיבה בראש מעשה
                      ,אלא, הישיבה תלמידי למאות למסור אמור היה אותו השיעור את רבה מסירות מתוך הכין אחת פעם. כסדרן
 למצב נקלע הישיבה ראש .השיעור מכל מאומה זכר שלא עד, השכחה אותו תקפה לפתע, המדרש בית להיכל בכניסתו שממש
 . השיעור לקראת שהכין והפלפולים מהסברות מילה אף לומר היה יכול ולא, הרבים התלמידים בפני עמד הוא. מביך מאוד
. רבם בפני להביט יכלו לא התלמידים גם. כלימה מרוב בקרקע פניו את כבש הישיבה ראש רק לא. ישכח שלא אירוע זה היה
  .בסכין לחתוך היה אפשר הישיבה בהיכל ששרר השקט את
  . תלמידיו את לחזק כדי, הלזה המיוחד העיתוי את לנצל שכח לא אבל, השיעור את שכח אולי הישיבה ראש
 סוטה במסכת הגמרא את: זוכר כן אני אחד דבר אבל", מנומ נשכח השיעור שכל העובדה את מהם כיחד ולא העלים לא הוא

               , יוסף רב דברי את הגמרא מביאה מכן לאחר ומיד', ענווה בטלה –) הנשיא יהודה רבי (רבי משמת'ש האומרת, :)ט"מ(
 ...ענווה שבטלה לומר אפשר אי – בעולם נמצא שאני עוד שכל דהיינו, "אנא דאיכא "כיון, מהעולם בטלה לא שהענווה שאמר

  !מענווה הגמור ההיפך זה לכאורה! ?ענוותנותו על יכריז שעניו יתכן איך! ?ייקרא ענווה לזו וכי – היא המתבקשת והשאלה
, תלמודו את שכח החולי ומחמת חלה יוסף רב הקדוש האמורא, שכידוע – לשונו במתק הישיבה ראש המשיך – היא התשובה

              , וממילא, .)א"מ בנדרים כמבואר, ממנו שלמד כל את לו שהזכיר בכך תלמודו את לו זכירה אביי תלמידו מכן ולאחר(
 מה כל את ברגע לאבד שיכול, האדם של רפיסותו את ולראות, בי להביט ואפשר, בעולם שאני עוד כל: ומכריז יוסף רב עומד
  ! גאווה בעל להיות יכול לא – בי שמתבונן מי שהרי; ענווה בטלה לא עדיין – יתברך מהבורא במתנה שקיבל
 מוסרי-פרק ונלמד הבה אך, היום להעביר יכולתי לא השיעור את אמנם – גרונו את חונקות כשדמעות – הישיבה ראש סיים
 הגבורה והחכמה הואיל, בעושרו עשיר יתהלל אל, בגבורתו הגיבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל! הענווה במדת
 הפ םש מי כי, אחד ברגע לאבדם עלול שהוא לזכור ועליו, יתברך' מה במתנה לו ניתנו, לאדם שיש המעלות שאר וכל והעושר
  ).א"י', ד שמות(' ה אנכי אהל, עיור או פיקח או חרש או אילם םישו מי או לאדם

 שתי בין נמצאת חלקתו כי נוכח, מיקומו את בעיניו לראות הלך וכאשר, קבר חלקת שקנה ביהודי מעשה - ועוד בעניין הענווה 
 היה היהודי, נשים שתי בין שלא שכן וכל,  אשתו שאינה אחת אשה ליד אפילו איש לקבור שלא העולם שמנהג מאחר. נשים
             -  לבעיה פיתרון יש: "הגאון לו השיב. ל"זצ פישר יעקב ישראל רבי הגאון לפני טענתו את הציע .טעות מקח שזה סבור
                     , נשים שתי בין תנוח לא ובכך, מהרגיל יותר עמוק ויחפרו באדמה יעמיקו, זמנך כשיבוא ימים אריכות לאחר
  ".מהן יותר עמוק יהיה שקברך כיון

, במבוך אדם נמצא לפעמים כי, השכל מוסר מכאן ללמוד יש: אמר, המעשה את ל"זצ גניחובסקי אברהם רבי הגאון כששמע
 מורכבות בעיות גם. בעיותיו ייפטרו ובכך, לעומק יותר ולהתכופף עצמו את להנמיך היא בשבילו העצה'; לסדן הפטיש יןב'

  !אותן לפתור ניתן והתכופפות ענוה עם, אופן בשום פיתרון להן שאין האדם שחושב, קשות ומחלוקות
 השותף ועל, עמי הסתכסך פלוני וגם, פלוני עם מסתדר איני: "והתלונן ישראל מחכמי לאחד הגיע יהודי: בעניין נוסף ומעשה
  ..."כלל עימה מסתדר שאיני - רעייתי - כולנה על עלית תוא... בזעם מלא אני שלי

, הרב כוונת מהי בדיוק הבין לא האיש". ?שוות הן האם; עליהן והתבונן, ידך אצבעות את בבקשה תזקוף: "הרב ממנו ביקש
  ".שונה אורך בעלת אחת כל, למטה ואחת למעלה חתא, כלל שוות לא הן: "השיב אך

 תמיהתו את הביעה פניו הבעת אך, בחיוב השיב האיש". ?שוות הן כעת האם; האצבעות את נא כופף – הרב המשיך – עתה"
  .הרב של משאלותיו

 כולן אותן מקפלים כאשר אך, מחברתה שונה אחת כל שגודל אצבעות חמש האדם ביד – הרב לו הסביר -  ידידי נא ראה"
 עם להסתדר לאדם וקשה, מזה זה הם ששונים, האדם בני לדעות בנוגע גם הוא כך - ' אחזה מבשרי '- כן ואם; שוות נעשות
                     , הולך לא הכל אזי, בזולת ולהתחשב לוותר מוכן ואינו עצמו על רק וחושב, זקוף עומד ואם; ממנו השונה הזולת
                     ; חלק ילך שהכל ותראה, עצמך את מעט ותכניע תכופף - היא אפוא העצה. אחד אף עם להסתדר מצליח אינו הוא
  ).ופריו מתוק (!"כמותם דעתך שאין אלו אף, בשווה שווה עמך ישתוו כולם

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  , ל"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז ריוסף בן אסתנ " 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 רחל בת שושנה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 שבת שלוםם

  
 

  דבר העורך
וסדר הקרבנות  סוגיהתורה לפרט את  , ממשיכהבפרשתנו

...". צו את אהרן ואת בניו לאמר: "הקרבתם ובתחילתה כתוב
 ,שמעון רבי אמר .ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו וברש"י: אין
מה  קשהו. כיס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב ביותר צריך

בא  'זירוז'לענין ש ולדורות מיד שופירו 'צו'-ש הענין בין הקשר
 התחלת בין את הקשר וליישב לומר ויש. כיס חסרון כשיש

 כתוב בסוף מסכת שהנה, שמעון. רבי דברי ובין י"דברי רש
"זאת  :)ויקרא ז( מאי דכתיב ;אמר ריש לקיש :.)קי( מנחות

התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם"? לומר לך: כל העוסק 
בימים פירוש: [. ב עולה מנחה חטאת ואשםבתורה, כאילו הקרי

אם עסק בתורת  אזי בנוי,לא עדיין שבעוונותינו הרבים בית מקדש  ,אלו
אבל  הקרבנות, בכל שאר העוסק בתורתחטאת כאילו הקריב חטאת, וכן 

(ולאו דוקא בלימוד השייך לעניין לפי רבא הכוונה היא, שעסק התורה 
 בית כשאין -לדורות  שאף אונמצ .]מכפר במקום קרבנותהקרבנות) 

"ונשלמה  שנאמר: ,התורה לימוד י"ע קרבן להקריב עצה יש מקדש,
 לפני ישראל אמרו: "מובא) יד תנחומא( במדרש .פרים שפתינו"

 כל שנביא אותנו מצוה הרי אתה ,עולם של ריבונו, ה"הקב
 מביא אדם חוטא, קיים המקדש שבית בזמן. הללו הקרבנות

 מכפרים אנו איך המקדש, בית שחרב כשיווע, לו ומתכפר קרבן
 משמרים היו: "השיבם על זה"? אשמותינו ועל חטאינו על

  .הקריבם כאילו הקורבנות בתורת העוסק ,ל"חז מרואו", תורתי
 - לותיתפ ,ורבי יהושע בן לוי אמר: (ברכות כו:)וכתוב בגמרא 
 פילהדהיינו, ת .אנשי כנסת הגדולה תקנוכך  - כנגד תמידים

מטרתה העיקרית של התפילה היא להזכיר  .במקום קרבן היא
מגיע ממנו יתברך. כלומר הצורך  -שכל מה שיש לנו  לנו

להזכיר  כדי, כפי שמציינים מפרשים רבים. שלנובתפילה הוא 
לנו שוב ושוב את תלותנו המוחלטת בחסדי הקב"ה ולעזור לנו 

אומר כפי ש להתמקד בהעמקת הקשר שלנו עם בורא עולם.
: שמטרת התפילה להביא אותנו (מורה הנבוכים ג, לב)מב"ם הר

  .להכרה בתלותנו המוחלטת בקב"ה
". דהיינו, טובים לי קקרבת אל אני: "(עג, כח)כתוב בתהלים 

עצם הקרבה לה' היא הטובה הצומחת מהתפילה. על הפסוק 
יקריב מכם  כי אדם": (א, ב)כתוב  הראשון שעוסק בקרבנות

 .שמקרב נפשו לבוראו'? לפי קרבןרא '", למה נק קרבן לה'
יסודי ביהדות ומשמשת ענין לסיכום, תפילה לקב"ה היא 

רק אם ו הקב"ה. - ערוץ תקשורת בין האדם לבוראוכביכול ל
נפנים את היסוד הזה שבזמן התפילה אנחנו מחדשים את 

, איך לא נגיע לתפילה בהתלהבות ברךהקשר עם הבורא ית
 ...את הנייד) נכבהכמובן (ו ובשמחה יתרה

 

קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה  ,''שבת שלפני פסח
בניסן ביום שבת,  י'שבשנה שיצאו ישראל ממצרים חל  ,בו''

ולקחו כל אחד מישראל שה לפסחו וקשרוהו לכרעי המטה, 
וכשעשו ישראל כן, נתקבצו בכורי מצרים אצל ישראל ושאלום 

שעתיד להרוג כל בכורי  ,פשר דבר, ענו להם: זבח פסח הוא לה'
מצרים, ולכן נצטוינו לתת מדם הקרבן על שתי המזוזות ועל 

לבל יבוא המשחית אל בתינו לנגוף. ומיד הלכו  ,המשקוף
הבכורות אצל אבותיהם ואצל פרעה ודרשו לשלח את ישראל 
ממצרים לבל יהרגו בגללם, ונתקלו בסירוב מוחלט, ואז פתחו 

רבים ממצרים, וכמו שנאמר  במלחמה זה לעומת זה, ונהרגו
"למכה מצרים בבכוריהם", כלומר: שמצרים הוכו על ידי 

חגרו איש חרבו לנקום  ,בכוריהם. וכשראו המצרים כך
בישראל, ויבקשו להשמיד ולהרוג את ישראל ח"ו, והשי"ת הגן 
עליהם ברוב רחמיו והחלה את מצרים בתחלואים רבים 

יניהם קהות ומעיהם עד שהיו ש ,סורים גדוליםיומשונים ובי
מתחתכים, ונאלצו לסגת אחור. ועל ידי כך ניצולו עם ישראל 

שבת הגדול, כי יום גדול הוא  ושבת ז תמזעמם. ולכן נקרא
 .)חזון עובדיה פסח( ח"ו ,לישראל שניצולו מאבדן וכליון חרוץ

 
 
 

 
 

תוכן ענייני הפרשה - ַצו
 למזבח. הלילה כל הקרבנות אברי והעלאת תמיד, אש מצות .א
 .)ו-ו, א(והוצאת הדשן כשנתרבה  הדשן כל יום, תרומת .ב

 .)יא-ז ו,( לכהנים נאכל והנותר למזבח, קומץ המנחה, תורת .ג
 איסור ללוש, או לערוך, ולאפות את שיירי המנחה בחמץ. .ד

 .)טז-ו, יב(מנחת כהן גדול בכל יום, וכהן המתחנך לעבודה  .ה

 .)גכ-ו, יז( ם החטאת, תורת האשםהחטאת, דַ  תורת .ו

בשר החטאת והאשם, ושיירי המנחות (חוץ ממנחת כהן)  .ז
נאכלים לכהנים ביום ההקרבה, ועור העולה מתחלק 

 .)י-ז, א(לכהנים 
 עם ארבעים לחמים למי שנעשה לו נס. תודה קרבן שלמי .ח
 .  )כא-ז, יא(קרבן שלמים, ואיסור אכילת פיגול נותר וטמא  .ט
 .)כז-ז, כב(בהמה חיה ועוף  בהמה, ודם אכילת חלב איסור .י
 לב והחזה של השלמים ע"י הבעלים והכהן.תנופת החֵ  .יא
 .)לח-ז, כח((ושלמי תודה)  השלמים בזבח ובניו אהרן חלק .יב
 ).ח( המילואים ימי בשבעת וַהְקָרבֹות הכנות .יג

 

 
 

ָניו"   )ב, ו(" ...ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ

אין צו אלא לשון זירוז מיד  -"צו את אהרן"  :ש"יובר
במקום  ,ואמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז ולדורות,

  .שיש בו חסרון כיס
ותמוה: איזה חסרון כיס נגרם לכהן כשמקריבים קרבן, אלא 
בפרשה זו נאמרה גם תרומת הדשן. ואמרו חז"ל למה צריך 

בגדים  ,ללבוש בגדים אחרים, כדי שלא ילכלך בהוצאת הדשן
לחוס על  , וענין זה שיש)רש"י(שהוא משמש בהם תמיד 

הממונים על כספי  ,ממון ציבור צריך זירוז רב, כי על פי רוב
 ]שם אפרים[        אינם חסים ביותר על כספי הציבור.  ,ציבור

 

: פעם )במסכת תרומה פרק ח, הלכה ד(מסופר בתלמוד ירושלמי ו
אחת נגנב כיסו של רבי יוחנן, שאלו אותו תלמידיו שאלה 

השכל תלוי בלב, והלב תלוי  ולא היה משיב להם. אמר להם:
בכיס. אם יש חיסרון כיס יש גם חיסרון דעת, ובהקרבת 
קרבן עולה שאין לכהנים הנאה ממנה, כיון שכולה כליל 

יש חשש שלא יזדרזו הכהנים להקריבה, לכן נאמר  ,למזבח
 .  כאן לשון זירוז

 
 

 

  )ב, ו( ..."זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה"

ולם אין העולה באה אלא על אמר רבי שמעון בן יוחאי, לע
 . )מדרש רבה פ"ז(הרהור הלב 

אפשר לומר גם  ,)כט יומא( מעבירה קשים עבירה הרהורי
הבאים אל האדם  , שהרהורי עבירה קשיםשהפירוש הוא
וכן  שכנראה עשה.עבירה, לל גב -מעבירה  הינם כתוצאה

 ,שעבר עבירה - מי שבא לידי הרהורים קשים סימןלהיפך, 
  ]זצ"ל ר' דוב בער המגיד ממזריטש[       א אין הרהור. בלי חטכי 

 

 בס"ד

 זשע"ת ' ניסן חא' ניסן             -  ז"ל מו"ר אבי יעקב בן רחלהעלון מוקדש לע"נ           'זשנה   303עלון מס' 

 ַצו
 ב' וםערך בינש 424 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ֲחֶנה" ן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ׁשֶ  )ו, ד(" ...ְוהֹוִציא ֶאת ַהּדֶ
 אשה הגיע - הרה''ג רבי מרדכי גיפטראל ראש ישיבת טלז 

, וסיפרה לו שבעלה שבעלה לא זורק את האשפהוטענה 
כי זה  בזהשהוא בן תורה, ולא יאה לבן תורה להתעסק טוען 

  ..לא מתאים... אמר לה הרב שהוא כבר ידבר עמו על כך.
למחרת הרב דפק בדלת ביתם, וביקש לפנות בעצמו את 

 , וכך היה. האשפה
 ..ממעשה הרב למד הבעל מוסר מבלי שהיה צורך להוכיחו.

 

לא נזכר שמו של  ,שבכל פרשת ויקרא ,העיר ,'חתם סופרר'ה
רשת הוצאת הדשן נאמר אהרן לבד, אלא "בני אהרן" רק בפ

"צו את אהרן", כי הוצאת הדשן נראית כעבודה בזויה 
שעבודה שעל פי ציווי  ,ועבודת השמשים, לכן אמרה תורה

 יתככל שנרא ,ועוד יותר מזה .' אין הבדל מה היא העבודהה
זויה, אהרן לבד צריך לעשותה, וכמו שכתב זו כבעבודה 

ה לידי הדשן מביא שהוצאת ,)שער הכניעה פ"ו(בחובת הלבבות 
 שישפיל עצמו ויסיר הגבהת לבו.   כך

 

 
 

ה" ַח לֹא ִתְכּבֶ ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ  )ו, ו(" ֵאׁש ּתָ
התורה הקדושה נמשלה לאש תמיד, אשר כל העוסקים בה 

 בהתמדה שומרים הם עליה שלא תכבה... 
התפילה גם היא משולה לאש קודש. כאשר האדם מבקש 

, זוכה ושערי תורה נפתחים בפניו ויכול ומתחנן בתפילתו
 הוא לעסוק בה בהתמדה. 

שנודע לשם ולתהילה  ,מומחה - חי צורף אמן ,בעיר אחת
היו  ,כבעל מלאכה נפלא בשיבוץ אבני חן. מכל רחבי המדינה

שרים ורוזנים שולחים אליו אבנים טובות ומרגליות, והלה 
מחיות היה משבץ אותן על מקומן בתכשיטים ובכתרים במו

 רבה והייתה פרנסתו ברווח. 
פעם אחת אירע והאיש נפצע ושבר את ידו. שוב לא היה 

 על כן פנה לקבץ נדבות...  ,יכול לעסוק במלאכת הצורפות
 -אמרו לו מקורביו  -הדבר אינו יאה לך ואינו לפי כבודך 

מן כמוך, שמלכים ורוזנים היו משחרים לפתחך וא צורף
 שט יד?!... השכם והערב, וכעת אתה פו

והרי ידי נשברה ושוב איני יכול  ,ומה אעשה? קונן האיש
 לעסוק באומנותי כבתחילה! 

חובה על אדם , מר המגיד מדובנאוא ,כן הוא גם הנמשל
לעסוק כל ימיו במלאכת הקודש של לימוד התורה וקיום 
המצוות, ואל לו לאדם להתרפות בכך, אלא שפעמים היצר 

 ,וגנת ומסית אותו לדברי הבלהרע משיא לו עצה שאינה ה
אלא ישא כפיו בתפילה, יבקש  ,על כן אל ישעה ליבו לכך

לב טהור ברא לי "רחמים מהרופא לשבורי לב ויתחנן: 
 ! "אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי

 

 
 

 התורה צריכה להיות לנחת רוח לפני ה'
לה למנחה ולחטאת ולאשם. לימוד התורה וזאת התורה לע

לומדה לשמה עליו ה האדם הלומדה, כיתלוי לפי מחשבת 
"וצדיקים ילכו בם", ואם כוונתו להיות לו לקרדום  :נאמר

"ופושעים יכשלו בם". וזה הרמז  :הרי נאמר ,לחפור בה ח"ו
הפסוק "זֹאת התורה" הנלמדת על ידי האדם יכול להיות 

לה ולמנחה" שהיא לפניו יתברך לריח ניחוח, ולפעמים "לע
 יות "לחטאת ולאשם" ח"ו. ולפעמים זה יכול לה

 זצ"ל] הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין[ 

 בזכות מסירות נפש

, )יהמנרועם  גבולל כהסמוו, עיר מחוז באוקראינה( צ'רנוביץב
מחסה  להם לחפש שנאלצו לאחר ,רבים חסידים התגוררו
חיי  בה והתפתחו בובבל להישאר הסכנה בגלל ,ומפלט
 הקומוניסטי, סבלו וןהשלט תחת העיר בהיות חדשים. קהילה

 ימי ערב הימים, השלטון. ורדיפות מנגישות היהודים בה

 בעיני השלטונות נחשב היה לפסח שמורה מצה לאפות פסח,

מרידה במלכות שעונשה  בבחינת זה היה ביותר, חמור כחטא
 שנות מאסר ארוכות ועבודת פרך במחנות הידועים לשמצה.  

לאחר וידי שוטר, נעצר סבל יהודי ברחוב על  ,יום אחד
כי הוא מוביל במשאו לא  ,התברר לשוטר ,חיפוש קל בכליו

פחות ולא יותר מאשר חבילה של מצה שמורה! השוטר 
שראה כי בחכתו עלה "דג שמן", החליט לנצל את הזדמנות 

? "הפז שנפלה לידו עד תום. "לאן הינך מוביל מצות אלו
שאל את הסבל הנפחד. "המצות אינן שלי, נתבקשתי 

? "להביאן למקום מסוים" ענה ברעדה. "היכן נאפו המצות
דומיה, הסבל  - ?"! "מי מסר לידך את המצות""אינני יודע

לגלות את האמת הרי שאר מוכה הלם ולא ידע מה לענות. נ
הרי הוא עצמו  - יענישו קשות את השולח, אם לא יספר

יעמוד בפני משפט הארורים, מה אם כן יענה?! בראות 
: "אם כך, בוא רם בקול פקד עליו ואמרמבוכתו, השוטר את 

! המחזה של יהודי אומלל העומד "איתי לתחנת המשטרה
נבוך וחיוור מול השוטר האימתני, ריכז סביבו יהודים רבים, 
בעיקר צעירים מסוקרנים. במקום עבר הרב אברהם שמואל 
לבנהרץ, כשראה את ההתגודדות של האנשים הסובבים את 

 אל את אחד הנוכחים לפשר ההתקהלות. הסבל והשוטר, ש
סיפר לו הלה את המתרחש עם הסבל היהודי האומלל. 
השוטר לפת את הסבל בזרועו והחל להובילו לתחנת 
המשטרה. ר' אברהם לא השתהה, הוא פילס דרך בין ההמון 
המתקהל ורץ לעבר הסבל היהודי, הוא ניגש אליו הוציא 

וטר: "מצות אלו מידיו את חבילות המצות ונעמד מול הש
! הכריז בקול נחרץ בפני השוטר הנדהם, בעוד "שלי הם

הסבל מנצל הזדמנות בלתי חוזרת זו ובורח מהמקום כל עוד 
נפשו בו... "מי אתה? מה מעשיך כאן? איפה מקום מגוריך? 

? המטיר עליו השוטר מבול "היכן אופים את המצות הללו
יו, הוא של שאלות, ר' אברהם לא נבהל מהשוטר ושאלות

שאינו משפיל את דמותו  'דוד'פקח את עיניו לרווחה כ
הסובייטי וענה בביטחון  'גלית'היהודית האמיצה מול 

ובאומץ רב: "בוא ונלך לתחנת המשטרה ושם אגלה את 
! השוטר עמד כמאובן, זו לו הפעם "פרצופך האמיתי

 ,הראשונה במשך עשרות שנות שירותו בממשל הקומוניסטי
עוטר בזקן ופאות, יהודי שהוא רגיל לראותו שאיש יהודי מ

מיישר לפתע את גבו בקומה  ,בהשפלתו ובשפלות רוחו
 זקופה ומשיב לו דברים כדורבנות כיהודי גאה ואמיץ!  

והנה פלא: השוטר הזקוף המסמל את השלטון העריץ 
והמדכא נתקף לפתע חרדה, נסוג אחורנית והלך לדרכו 

בעמל וביזע, בתנאי  בהשאירו את חבילות המצות שנאפו
אשר בידיו של ר' אברהם שמואל  ,מחתרת תוך סיכון גדול

המצות אמנם לא היו מיועדות עבורו, אך האם  .קרן מאושר
זהו ענין של מה בכך להציל את מצות הזולת ובמיוחד את 
הסבל האומלל מידי מלכות הרשע? יהודים רבים היו עדים 

כו לתנועות שהיו למחזה נדיר זה, ביניהם גם כאלו שהשתיי
לנוכח מסירות הנפש  ,רחוקות מהיהדות, הם עמדו פעורי פה

יהודי כשהוא מסכן את עצמו. וברור את השגילה בהצילו 
הדבר שאם לא היה נוהג כך, היו מרבית היהודים בצ'רנוביץ 
נשארים ללא מצות, המאפיה היתה נסגרת ובעליה ועובדיה 

י העיר מידי שנה ... וזכו תושבגלות בסיבירהיו נשלחים ל
 ]יהדות הדממה[    לאפות מצות ולקיים את חג הפסח כהלכתו. 

 סיפור לקראת פסח



 

 

ְצֶנֶפת ַעל רֹאׁשוֹ " ם ֶאת ַהּמִ ׂשֶ  )ח, ט(" ...ַוּיָ

 ויגבה לבו בדרכי ה'
 , בן למשפחת וולפסון הנודעתר' משה וולפסון הי"ו
, יצא עם קבוצת משקיעים מארה"ב בנדיבותה לעולם התורה
נה במזרח הרחוק, במטרה לבדוק לסינגפור, מדינה קט

ולמשש עסקת ענק. עוד לפני יציאתם, הוכנו חברי המשלחת 
שלא להיתפס בסינגפור  ע"י איש תיאום מיוחד, על מנת

? משום שפושע בסינגפור הוא מדוע. וכל זאת פורעי חוקכ
לא רק מי ששודד או רוצח, אלא גם מי שמשליך נייר ברחוב. 

בפעם הראשונה הינו קנס על העונש על השלכת נייר ברחוב 
ואם חלילה יעז שוב לחזור על  !דולר סינגפורי 1000סך 

מעשיו, יוטל עליו לעבוד כמנקה רחובות במשך שלושה 
 .ללא תמורה חודשים

מיום הנחיתה במדינה, השתתפו חברי הקבוצה, שבראשם 
וולפסון, באין ספור פגישות ודיונים שהתקיימו ר' משה עמד 

 ועד הלילה.   מרתונית מהבוקר 
בכל יום שחלף הלכה העסקה ונרקמה לפרטי פרטיה. 

נותר רק לסגור קצוות, ולהיערך  ,לקראת היום האחרון
לפגישת הסיכום עם המיליונר הגדול ביותר של סינגפור. 

להפיל את  ,חלילה ,מדובר בפגישה מכרעת, שהיתה עלולה
העסקה באחת. לפני קיומה, הכינו את חברי המשלחת 
האמריקניים אודות כללי הטקס המחוייבים. בסינגפור, כמו 

הרחוק, טבועה תרבות עמוקה של  ברוב מדינות המזרח
טקסים שונים עליהם אסור לדלג, גם כאשר העמית שמולך 

 הוא אמריקני חופשי.
גשו חברי בקומת הכניסה, סמוך לשורת המעליות, פ

המשלחת את אחד המתאמים המקומיים. הוא ניגש לר' 
אך בטון שאינו  -משה וולפסון וביקש ממנו באדיבות 

להסיר את הכיפה, "פריט הלבוש הזה",  -משתמע לשני פנים 
הבהיר המתווך, "עלול להתפרש בצורה לא נכונה; אני לא 

 מבקש ממך לזרוק את הכיפה, רק תשמור עליה בכיס".  
נשאר עם הכיפה", קבע ר' משה, "ובע"ה יהיה בסדר". "אני 

המתווך נלחץ, "רחמים! רחמים! ההתעקשות שלך עלולה 
להוריד לטמיון את כל העסקה", ניסה להתחנן על כבודו 

, "אבקש מכבודו להסיר את הכיפה )כספוהפסד ובעיקר על (
מראשו, אנחנו מדברים על עסקה גדולה ביותר, למה לתת 

 ?!  "לקלקל אותהלדברים קטנים 
ר' משה הבהיר שוב בקול צלול ובאופן חד משמעי: "את 

 !"מסירהכיפה איני 
פני האנשים שנדחסו למעלית היו חמוצות, אך זו כבר היתה 

 מציאות שלא ניתנת לשינוי. 
הקומה בה עצרה המעלית, כולה פאר והדר. כל איש עסקים 

זכה לקבלת פנים חמה מדייל,  ,שנכנס למתחם המיועד
ותם לאולם שניצב בפתח וידע לנקוב בשמו. משם הפנו א

תה אמורה להתקיים הפגישה הי והפגישות המפואר, ב
המכרעת. כמאה איש התקבצו סביב שולחן ארוך. הושיבו 
אותם בסדר מתוכנן, שיצר ביניהם סוג של קבוצות דיון. 

ניצב כיסא מלכותי השווה עשרות אלפי  ,בראש השולחן
המיליונר 'המהולל', שתיכף ייכנס  דולרים, שהוכן עבור

לצורך סגירת  ,לכניסתו של האיש לאולם. הם ציפו בדריכות
 עסקת הענק. 

בינתיים הפגישה החלה, הצוותים דנו בפרטים הסופיים, 
ולפתע הושלך הס באולם. כולם התרוממו באחת ביראת 

 כבוד, המיליונר הסינגפורי נכנס פנימה בכל הודו והדרו. 
סימן בידו להמשיך בשיחות. חלפו כמה דקות, הוא התיישב ו

 ולפתע המיליונר מרים את ידו ושקט השתרר באולם. 

הוא פונה לר' משה וולפסון, ולהפתעתו המרובה מבקש 
 ממנו "תיקח שתיה ותעשה ברכה"!  

וולפסון היה אחוז תדהמה מהבקשה המפתיעה. הוא  ר' משה
ך אתה ה' אלוקינו מזג לעצמו מים, ובירך בכוונה ובקול "ברו

מלך העולם שהכל נהיה בדברו". המיליונר לא נותר חייב 
וענה בקול "אמן"! במקום לבלוע את המים כמעט בלע 
מיודענו את הלשון. מה מתרחש כאן? תמה בליבו. אך 
המיליונר המשך להפתיע באומרו: "תגיד לי היית הבוקר 

 ? ר' משה השיב בחיוב, והמיליונר המשיך:"בבית הכנסת
"שמת לב כי ישנה עובדה מוזרה, רב בית הכנסת ממוצא 
אשכנזי, אולם המתפללים משתמשים דווקא בסידור בנוסח 

... הפעם המים "ספרדי, ויש עוד כמה אי התאמות בקהילה
כבר כמעט נשפכו מידיו של מיודענו. המיליונר הבחין 

 רבתי שעל פני כל הנוכחים, וסיפר: "התייתמתי-בפליאה
ן, ויהודי עשיר נדיב לב החליט לאמץ אותי. בתור ילד קט

מעולם לא התגיירתי, אך מכיון שגדלתי אצל יהודי, לעיתים 
הייתי מתלווה אליו לבית הכנסת. מאז ומתמיד אני שומר 

 ! "על חיבתי המיוחדת ליהודים
הפגישה התקדמה לטובה, כשבמהלכה  ,מכאן ואילך

נדיר, עד  המיליונר מכבד את ר' משה ומאיר לו פנים באופן
 לשביעות רצון כל הצדדים. ,העסקה הגדולה שנסגרה

סיים ר' משה ואמר: "ורק לחשוב על כך שהמתווך חשש 
 שהעשיר יראה אותי עם כיפה... עלינו, כיהודים שומרי תורה 

ובל נחשוש  -מכל משמר  יהדותינוומצוות, מוטל לשמור על 
 ]אחת שאלתי[            ...שנפסיד מכך. הנה, אני רק הרווחתי"!

 

 
 
ָניו"   )ב, ו(" ...ֵלאמֹר ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ

ביותר צריך הכתוב לזרז במקום  :מעוןשבי בשם ר רש''יובב
"אור החיים" כי חסרון כיס לכהן ה תבוכ .שיש בו חסרון כיס

שירצה להקריב קרבנות אחרים שיש לו זכות בהם, מה שאין 
לא העור, על כן באה כן העולה שכולה כליל ואין לו בה א

 התורה לזרזו שיעשה מלאכתו באמונה. 
מכאן שהתורה ירדה לכוחות נפש האדם ואף הכהן הגדול 
שמחשבת פיגול פוסלת עבודתו עבודת הקודש, עכ''ז מסוגל 

 לא לעשות מלאכתו נאמנה עבור נגיעת ממון. ש
אדם שנזהר  ,"כלל זה נקוט בידך תוב:כ 'קב הישר' פרובס

שאו ומתנו באמונה, ובפרט אדם שאינו רוצה מממון גזל ומ
דע לך כי אדם זה צדיק וישר בודאי  ,להנות מממון חבירו

היא בממון וכל אדם שמתנהג  - וכו', כי עיקר היראה והצדקות
''יגיע  :ביושר וממונו בכשרות, זהו צדיק גמור ועליו נאמר

 ". אהבלם וטוב לך בעו ההזלם אשריך בעו ,כפיך כי תאכל
מעלה עליו  ,"כל הנושא ונותן באמונה :רו במכילתאוכן אמ

 הכתוב כאילו קיים כל התורה כולה". 
ראיתי יהודי שהיה חייט במקצועו  ,ור' צבי הירש כותב

ונהנה מיגיע כפיו שציוה לפני פטירתו כי יעשו מהשולחן 
ששימש לו לצרכי עבודתו ארון לקבורה, והמידה שמודד 

ל צוואתו נימק דבריו ואמר, האריגים יתנו בידו, וכשתמהו ע
ת השולחן והמידה יהיו לי למליצים טובים, ויעידו עלי בבי

שלא שלחתי ידי לקחת אף פיסת  ,של מעלה כב' עדים יןד
בד משיירי האריגים שהביאו לי לקוחותי לתפירת בגדיהם, 

 וקהפסיים את חפץ וכי נשאתי ונתתי באמונה. וכן ביאר הח
אם קנין כספו  ,סיף עצב עימה""ברכת ה' היא תעשיר ולא יו

לו מברכת ה' ומיגיע כפיו ולא מגזל ומרמה היא תעשיר  בא
ונותנת לו נחת רוח מעושרו שלא יקבל עצב וצרות מעושרו.         

 ]מתוך הספר "אמרי פי"[ 

 לשבת... מדהיםסיפור 



 

 

ן הַוּיֹאֶמר " ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחּקַ ' ֶאל מֹׁשֶ
  גם לרשע סיכוי יש – )מג ,יב שמות( ּבֹו" יֹאַכל לֹא ֵנָכר

 ואחד, שבשמים לאביו מעשיו : שנתנכרו"בן נכר" - וברש"י
. בו לאכול מותר, עברין. במשמע מומר ישראל ואחד נכרי

וגם אם , )מד. סנהדרין(" הוא ישראל שחטא פי על אף ישראל"
 אבל. הסדר בליל מהמסובין אחד הוא - לינועא רשע ל יש בן

 . ומובדלים כרותים, והנכרי המומר
 הגיע ז"תשכ החורף זצ"ל: בשלהי רבי יעקב גלינסקיסיפר 
 שפני הבחנתי. בחדרה לישיבתנו הירקות את שהביא טנדר
. הטרוטות עיניו את מכתרים כהים ועיגולים, ותחיוור הנהג

 לו אוי נפרץ, הדמעות ומעיין, לשלומו שאלתי. נבהלתי
 מה, קרה מה. חייומ מותו טוב, חיים אינם חייו, לו ואבוי
 מה. גרביא אל בקא, לכפרו ערבי צעיר עם ברחה בתו? ארע

 ראש, ל"זצ פרלמוטר אלחנן רבי! חרפתו ישא אנה, יעשה
 אסע: "לנהג ואומר, מבט לו משיב ואני עלי מסתכל הישיבה

 אותך יסקלו, עויין כפר זה, תיסע איך". "איתהואדבר, לשם
 רק פוחד אני, םמה פוחד איני. "הנהג נבהל", באבנים
 . לו השבתי", מהשם
? והלוך. חדרה לכוון, חזור האוטובוס משם יוצא מתיבררתי
 ירקות. השמיטה שלאחר הראשונה השנה היתה ז"תשכ שנת
 שביעית בקדושת עדיין נהגו רותיבפ אבל. נהג מאותו קנינו
. המשולש מאזור, שלו מהמטע שהביא מערבי וקנינו

 אין". "חזור בדרך אליך טרףמצ אני: "לו אמרתי, כשהגיע
. עניתי", רביאג אל לבקא"? "לאן. "לב ברוחב ענה", בעיה

 להבין התחלתי"! לי גם ויתנכלו אותך יהרגו! לא לשם, לא"
 לפני אותי תוריד, טוב. "עצמי את מכניס אני סכנה לאיזו

 נמצא": אמר. ועצר, נסענו. הסכים, לכך". הכפר אל שתכנס
 וכמו, ללכת והתחלתי, ירדתי". העיקול מאחוריהכפר 
 פניתי. הראשונה האבן התעופפה העיקול מאחורי, שאמר

(איש הדת המוסלמי של  "הקאדי כאן גר איפה: "הזורק הנער אל

אלי  התלווה מייד? פניך" מועדות הקאדי אל, "אה. הכפר)
 אין, הקאדי של אורח שאני לכולם והסביר, לבית הקאדי

. ועליתי, לו הודיתי". כאן: "מרוא, אחד לבית הגיע. בי לפגוע
? לעזור יוכל במה. עברית דובר הוא, כן. בכבוד התקבלתי

 מסדרי הם הרבנים היהודים אצל, רב אני: "אמרתי
 מסדר הוא. אישר"? כך הערבים אצל גם האם. הקידושין
 נשאילה וירצה יהודי לפני יבוא אם: "אמרתי. בכפר הנשואין
 כדי אמת גרות רילהתגי ליהע. קידושין לו אסדר לא, לנכריה

 גם: "ענה"? כך הערבים אצל גם האם. ליהודי נשאילה
 על: "הזכרתי". מעורבים בנישואין מכיר אינו האסלאם

 לא ביהודי נפשה חשקה אם. אמת גרות להיות הגרות
 אין אצלנו: "אמר"! שנה לפחות אורך התהליך. נגיירנה

 אני"! "דת המרת בלי נחתן שלא ברור אבל, כך כל מדקדקים
 שמחות שמחות לעצמי מאחל אני. אמרתי", לשמוע שמח
 רוצה אני. ערבי בבחור שחשקה יהייהוד נערה כאן יש. "יותר

. מעורבים שואיןינ שוללות הדתות ששתי, שתבין להודיעה
 אתי סר. פעולה שתף", בהחלט". "כך לשם להתאסלם עליה
 ערבים)(פורעים כש'השבאב' . הבחור בית את לי והראה לחלון

 בי פגעו לא למטה עוקבים בשטנה לעברי אבל שנקהלו
 נפרדנו. אישר", זהו, כן. "הבית על לעיניהם והצבעתי לרעה,
 . במבטו אותי וליווה בחלון עמד הקאדי. ויצאתי, בכבוד

 לא. קשישה ערביה לי ופתחה, הבית דלת על התדפקתי
 את הביאו? עברית -" עברית: "אמרתי. לדבר רציתי איתה

 רבנית דמות לראות התפלאה. מתורגמנית שתהיה נערהה
 עומד הוא. אותו אמללת. מאביך שלום דרישת. "הארי בלוע
 על? למות עומד הוא: "התפרצה. לה בשרתי", בגללך למות
 השומר קיבוץ - שמר מעין חבר לי היה שנה במשך?! מה

 הצהיר החבר. מרוצה כה היה ואבי בבית הסתובב - הצעיר

 לא ולאבי, בכיפור צם לא, לפיו עפר, באלוקים מאמין שאינו
?! לו אנשא שלא למה, מאמין בחור הזה והבחור. אכפת היה
 נשאילה: עדיף מה: לו תסביר. אותי תבין אתה, רב אתה

, ועוקבת חשדנית, בצד עמדה יהיהערב"? למאמין או, לכופר
 . הנאמר את להבין מנסה

, נקטעת היד םא. ההבדל מה לך ואסביר בואי: "אמרתי לה
 אפשר, תקוה יש מחוברים שהגידים זמן כל. לצלן רחמנא
 יש אבל, איומים והייסורים, מתפקדת אינה אמנם. לאחות
 !תקנה לה אין, כליל כשנקטעה. מהגוף חלק היא, תקוה
 אינו אף, מצוות שומר אינו, חילוני אם גם, יהודי בחור

 סנהדרין( 'הוא ישראל שחטא פי על אף ישראל', חלילה מאמין

 ישובו עוד צאצאיו או והוא, ישראל לעם הוא שייך. מד.)
 נכר בן, עולם בבורא מאמין אם גם, ערבי אבל. בתשובה

, לדעתי"! "ישראל מעם עצמו כורת אליו והמצטרף. הוא
 מעורר אני. להתעכב אוכל לא: "אמרתי. פסקה", טועה אתה
 אם אבל. איתו חוזר שאני האוטובוס יגיע מעט ועוד, חשד
 מעין בחור אותו, מלחמה כשתפרוץ: דעי, הוכחה רוצה את

 יצחצח הערבי והבחור, אביך את להציל כדי יתגייס שמר
 . והלכתי ..."כך על חשבי! אותו לשחוט כדי חרבו
 את (נשיא מצרים)נאצר  יסגור חודשיים שבתוך שערתי לא

 הארץ, עזה מרצועת ם"האו ילייח את ויגרש טיראן מצרי
 יערכו ערב ומדינות הנודעת' ההמתנה פתתקו'ל תכנס

 והנהג הירקות טנדר הגיע, אחד יום, ואז. כוללת למלחמה
 סרב שהקאדי סיפר בהתרגשות"! חזרה היא: "בשמחה בישר

 אורחות את ותכיר תקופה שם שתשהה לפני אותה להשיא
 בחרה בו הבחור את שמעה ,המתיחות וכשהחלה. סלאםהא

 כלאת לשחוט (כלי חד)ה' ה'שאברי את הכין שכבר מצהיר
 ודמיינה, אלמוני רב אותו לה שאמר במה נזכרה - היהודים
 בעיניים אביה של גרונו את משסף ,ליבה בחיר את לעצמה
 [והגדת] !נקלעה, ברחה ושבה לבית אביה לאן הבינה. בורקות

 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

 [משלי טז, א] "ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון ְלָאָדם ַמַעְרֵכי"        
 

 א' ניסן – 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 שמחהי בן שמחה : נפתלי בן רוזה : לע"נ סמ :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               
 רחמים בן חאורו אברהם -: 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 רים בן ציון ורבקהלע"נ: אפ                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 נה רייזל בת מינהשוש

 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: 
            הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר

 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : דינה פאולה בת

      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 

 הדסה בת מרים

 סיפור עם מוסר לשבת הגדול

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 
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 משה אהל תורת

 " וויןיו"ל ע"י ביהמ"ד "אהל משה -ליקוטי ד"ת לפרשת השבוע
 

 זתשע" צו שבת הגדול ויו"ט ראשון של פסחפ' עש"ק                          )ד"יקת( ט"לגליון  'ישנה                  בס"ד              
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

אותה אמירה שהיא ביטוי לחביבות וריעות,  .צו את אהרן ואת בניו לאמר
 )נועם מגדים(                                               .היתה בזכות בניו כי הם לא חטאו בעגל

 
"י תהיה שאמירתם לבנ הכתוב מצוה על אהרן ובניו .עולהלאמר זאת תורת ה

ים מעבירה, וזאת בכדי להעמידם על חומר העוון של הרהורי עבירה שהם קש
 )ישמח ישראל(               .עליהם ללמוד מקרבן עולה הבא לכפר על הרהורי הלב

 
איזו היא התורה העולה למעלה, כאשר  .העולה היא העולה על מוקדה

 )הרה"ק מוהר"ש מקארלין הי"ד(                   .             לומדים אותה בהתלהבות אש
 

השואף להתעלות בעבודת השי"ת, הוא עצמו נחשב  .היא העולה על מוקדה
 )קוזניץ -לקוטי מוהר"א(                                                     .לפני ד' כקרבן עולה

 
מי שסבור שכבר זכה להתעלות והגיע לשלימות, עליו  .ולה על מוקדההע

 )דודאים בשדה(                                                      .לבער מחשבה פסולה זו
 

         .מ' זעירא, להורות לאדם שיצניע את ההתלהבות ולא יראנה כלפי חוץ .מוקדה
 )קאצק -אהל תורה(

 
התורה היא מעל המזבח כי הקרבן מכפר רק על אותו חטא שעליו  .על המזבח

 )נועם אלימלך(                        .רת על כל החטאיםהביא קרבן, משא"כ התורה מכפ
 

אופן שיוכל בכוחה של התורה להעלות את האדם ב .כל הלילה עד הבקר
 )מאור עינים( . שר יעלה בידו להפוך את החשיכה לאורלהאיר את החשיכה עד א

 
בלילה יש לחשוש מפני הרהורי עבירה לפיכך היו האברים והפדרים  .הלילה
 )אמרי נועם( .                               כך ולה מתעכלים כל הלילה לכפר עלשל הע

 
בלבו של כל יהודי חייבת בכל עת ליקוד אש קודש  .ואש המזבח תוקד בו

 )מרן מוהר"ש מבעלזא זיע"א(                                   .שתעורר אותו לעשות רצון השי"ת
 
צו אלא לשון זרוז מיד ולדורות. ההוכחה הטובה ביותר לכך וברש"י אין  .צו

שהמצוה נעשית בלב שלם, היא כאשר מקיימים אותה בזריזות ואז יש לה 
 )דעש -מעגלי צדק(                                                               .קיום גם לדורות

 
הזריזות בעבודת השי"ת היא בבחי' משכן ומקדש, וגם לדורות  .מיד ולדורות

 )בוהוש -פאר ישראל(     .ולה באותה בחי' שהיה קייםכאשר המקדש שמם היא מע
 
במקום שיש בו חסרון כיס. זירוז זה מכוון  לזרזהכ' וברש"י ביותר הוצרך  .צו

                                 .הוא לעניים שלא יבואו להרהר אחר מדותיו של הקב"ה על כך שלרש אין כל
 )קדושת יו"ט(

 
עליו לדעת כי בשבילו נברא הרוצה לעבוד את השי"ת,  .ולבש הכהן מדו בד

 )דגל מחנה אפרים(                 .תלוי בו וקיום העולם, בודד בעולם הואכאילו ו לםהעו
 

אלו שרואים עצמם כאילו הם עפר ואפר, הקב"ה מרומם  .והרים את הדשן
 )מודזיץ -ישראל דברי(                                                          .אותם משפלותם

 
התשובה מאהבה הנלוית להקרבת הקרבן בכחה להעלות אף את  .הדשן

 )צדיקשפתי (                                                          .העבירה שעליה הביא את הקרבן
 

כלל זה נקוט בידך כי אין רצון טוב נאבד, ולכן גם הדשן  .ושמו אצל המזבח
 )איזביצא -בית יעקב(                              .   שלא עלה לגבוה מקומו הוא אצל המזבח

 
אין לו לאדם להיות שקוע במחשבת  .דים אחריםופשט את בגדיו ולבש בג
 .להשתדל להוסיף מצות ומעש"טחטאיו ובגידותיו, אלא עליו 

 )מקוברין זיע"א קהרה"(
 
 

עוד שהאפר מראה על ענוה אזי ושמו אצל המזבח, אבל כל  .והוציא את הדשן
ת השי"ת אזי והוציא כאשר הענוה נהפכת לייאוש ואבדן הרצון להתחזק בעבוד

 )סידור הרב -הגה"ק בעל התניא זיע"א(                               .למחנה את הדשן מחוץ
 

ייב לראות שתוקד בקרבו אש על כך כל איש ישראל ח .והאש על המזבח
 זיע"א) החוזה מלובלין(                                                   . שהמזבח חרב ואיננו

 
הגם שהעבודה היא תמידית, חייבים לשמור היטב שההתלהבות  .אש תמיד

                                  .לא תכבה, אלא תמיד תוקד כאילו רק עכשיו התחיל בעבודה
 )קאסוב -אהבת שלום(

 
מדה לקומץ. רמז הוא שהקמצן אינו  שלא יעשהוברש"י  .והרים ממנו בקמצו

 )דברי ישראל(                                                     .יכול לבוא לשום מדה טובה
 

יני עצמו והוא כמו זה שהוא מיותר בע .והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו
 )אור לשמים(                                                              .שיריים בכוחו להשפיע שפע רב

 
 )תפארת שלמה(   .רמז למ"ש כל המחובר לטהור טהור .הם יקדשכל אשר יגע ב

 
ום שהם אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביוברש"י  .זה קרבן אהרן

דול בכל יום וכו'. כהן הדיוט מרגיש התעוררות רק ן לעבודה אבל כהן גמתחנכי
                         .    בעת שהוא מתחנך לעבודה אבל הכהן גדול מרגיש זאת בכל יום

 )מונקאטש -חיים ושלום(
 

וברש"י אין נקמצת וכו'. כשם שהכהן מדתו חסד כך גם מנחתו  .כליל תקטר
 )מרן מוהר"ש מבעלזא זיע"א(            .  מיועדת להמשיך חסד בשלימות ללא צמצום

 
כשם שהעולה טעונה צפון כי  .במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת

היא מכפרת על הרהורי הלב, כך גם החטאת מלבד שהיא מכפרת על עצם 
לפיכך  העבירה שעשה, היא גם מכפרת על שהלב היה לו השתוקקות לחטוא,

 )ראבני נז(                                                           .  גם החטאת טעונה צפון
 

מאחר וקרבן תודה אינו קשור לחטא לפיכך  .על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו
 )קארלין -בית אהרן(                                           . בכוחו להעלות גם את החמץ

  
מי שאינו רואה עצמו בעת הבאת הקרבן שהוא  .לא יחשב לו פגול יהיה

 )ישמח משה(                     .  משועבד להשי"ת ואינו חושב על כך, הרי זה פגול
 

לא רק בקרבן הבא על חטא, על האדם לחשוב שהוא  .יביא את קרבנו לד'
עצמו היה צריך להיות נקרב להשי"ת, אלא אפי' בהביאו שלמים גם אז עליו 

 )זרע קודש(                                               .    מו לפני השי"תלהיות מוכן להקריב עצ
 

יש שתורתו רצויה ועולה לגבוה, אך יש סוג לימוד  .ה וגו'ולזאת התורה לע
 )בוצינא דנהורא(                                      .   שאינה רצויה אלא לחטאת ולאשם

 
בזכות לימוד התורה ימלא השי"ת כל משאלותיו  .זאת התורה וגו' ולמילואים

 )דינוביץ -קיםשפתי צדי(                                                   .  ויתמלאו חסרונותיו
 

ענין הקרבנות היא להביא לידי הכנעה וענוה כמו  .קרבניהם לד' במדבר סיני
 )בת עין(                                                                                    .הר סיני

 
ברש"י שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אף מי שהחל ללמוד תורה ו .קח את אהרן

 )דברי ישראל(             .לעת זקנה אין לו להתייאש, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה
 

רק באיל העולה ואיל המילואים נאמר  .ויקרב את האיל השני איל המילואים
ויקרב, ואילו בפר החטאת נאמר ויגש, כי האילים של עולה ומילואים מיהרו 

ם להיות נקרבים לפני השי"ת משא"כ פר החטאת הבא על חטא ורצו מעצמ
 )מרן מוהר"ש מבעלזא זיע"א(                   .מרצונו והיה טעון הגשה ךאינו שש על כ

 



וברש"י לעשות זה מעשה פרה לכפר זה מעשה יוה"כ.  .צוה ד' לעשות לכפר
פרה, השניה שתי דרגות בתשובה, האחת תיקון הגשמיות וזה מעשה 

 )בת עין(                               .    ת וזה מעשה יוה"כהתעלות באמצעות דביקו
 

וברש"י שלא הטו ימין ושמאל. כל מעשיהם היו אך ורק לשמו  .וויעש אהרן ובני
זת לשמאל כמ"ש ית' ולא הטו ימין הרומזת לאריכות ימים, ולא לעשירות הרומ

 )טשורטקוב -תפארת ישראל(                                                    .    בשמאלה עושר וכבוד
 )פניני החסידות(כל הנ"ל נעתק מספר   

 
היא מחשבה רעה שעולה על האדם להחטיאו והעצה  .זאת תורת העולה

 .להתגבר עליה היא ע"י התורה שהיא השורפת את המחשבה הרעה
 )ש"ך עה"ת(

 
הקרבנות נתייראו אי' במדרש כיון ששמעו ישראל פרשת  .זאת תורת העולה
אתם מתייראים, פי' כששמעו את הענין הגדול של ורה ואין א"ל משה עסקו בת

הקרבנות נתייראו כי מה יעשו בזמן שאין ביהמ"ק קיים, ע"ז השיב להם משה 
 )וידבר משה(         .       ינוהקרבנות ויקיימו ונשלמה פרים שפתשיעסקו בתורת 

 
ק הוצרכו ללמוד פרשת הקרבנות כי גם בזמן ביהמ" .זאת תורת העולה

 )דברי יואל(                                          .                  לפעמים הלימוד עדיף ממעשה
 

קדת כל הלילה שהוא זה היא עולה על כולם והיא מו .העולה על מוקדההיא 
ר של משיח, ולפי שהיא כנגד ך הדומה ללילה, עד הבקר, עד בקהגלות הארו

 )ש"ך עה"ת(                                                               .       הכל התחיל בה
 

ובמדרש בלשון זה הושפל שנא' ויצא העגל הזה, ובלשון  .זה קרבן אהרן ובניו
זה הוגבה שנא' זה קרבן אהרן וכו'. פי' דהנה כוונת אהרן במה שעשה את 

כן עי"ז הוגבה על שמו ולא על שם בנ"י ול א יקראהעגל היה בכדי שהחט
 )חקל יצחק(                                                             .    בעצמו שלא נסתלקה השכינה

 
העולה שחיטתה בצפון והיא  במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת.

באה על הרהור הלב, וכדי שלא יבוש החוטא הזהיר הכתוב שגם החטאת 
                            .                                   תתישחט שם כדי שלא ירגישו בנ"א ויחשבו כי הקרבן הוא עולה ולא חטא
 )רבנו בחיי(

 
בענין התנופה י"ל שזה רומז לגלות ולגאולה, מוליך  .את החזה להניף אותו

' הנני מביא אותם מארץ אעל שם שנא' וילכו בלא כח לפני רודף, מביא ע"ש שנ
ד ע"ש שנא' כן ירד ד' צפון, מעלה ע"ש שנא' ויעל כבוד ד' מעל תוך העיר, מורי

 )שם( .                 של הנענועים בלולבציון, וזה גם הענין א על הר צבאות לצבו
 

וקשה מכאן על דברי ירמיה הנביא  .את בני ישראל להקריב וגו'ביום צותו 
שאמר כי לא דברתי עם אבותיכם ולא ציויתים וגו' על דברי עולה וזבח, וי"ל 

י אדם אין צדיק דמצות הקרבנות היא להיות כפרה על העוונות דהרי כתיב כ
 )שם(                      .וגו', אבל שנביא קרבנות ולא נשמע בקולו על זה אין ציווי

 
ס"ת חתן, קחנו בתופים ובמחולות ובשמחה גדולה כמו שעושין  .קח את אהרן

 )ש"ך עה"ת(                                                                                          .    לחתן
 

תחילה נתן על תנוך האזן משום שאחז"ל שהאזנים  .ויתן על תנוך אזן וגו'
נכוות תחילה לאברים, אח"כ נתן על בהן ידו כדי לשמור שהידים לא יעשו רע, 

 )לקוטי חבר בן חיים(  . אח"כ נתן על בהן רגלו כדי לשמור שלא לילך בדרך חטאים
  

פתח אהל ואת כל העדה הקהל וגו' ויעש משה וגו' ותקהל כל העדה אל 
הכתוב משמיענו שבין כל השישים  .מועד וגו' זה הדבר אשר צוה ד' לעשות

רבוא איש לא היה אחד שהיה מסופק בדבר זה שהמקום לא יכיל את כולם, 
והם נקהלו כולם, וכשראה משה את גודל אמונת הצדיקים שבקרבם אמר להם 

יק בדורו יהא זה הדבר וגו' שבכל דור ודור יחזיקו באמונת צדיקים כזו וכל צד
 )ע חייםשפ(                .ביכלתו להמשיך ישועות שלא כדרך הטבע בכח האמונה

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
בעת צאת בנ"י ממצרים רצה הקב"ה לזכות את ישראל שיהיה זכות השבת 
כלולה עם גאולתם, על כן התחיל בלקיחת קרבן פסח ביום השבת שלפניו ולא 

ה קדושת שבת עד אז, וכן נגמרה מצותו עד ליל ט"ו אחרי שאכלו הפסח ונמשכ
בכל שנה בהגיע עת דודים מתעורר האור ההוא והשבת הסמוך לפסח מלפניו 
ממשיך אורו עד יו"ט הראשון ומתאחד עמו והו"ל יומא אריכתא ולכן נאה לו 

, ומשום כן קרא הקב"ה ליום ט"ז ניסן ממחרת השבת כי שבת הגדוללהקרא 
 )דעת חת"ס ק מספרנעתחתם סופר (                     .      הוא ממחרת השבת באמת

 
לפי שבשבת זו שמרו את השבת לש"ש ולא מטורח  שבת הגדולנקרא 

 )דברי יואל(.        ללמוד פרטי הלכות פסח עבודה, וכן היה להם פנאי בשבת זוה
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
כל אכילת קדשים יש היכר לבעלים שזכו משלחן גבוה שהרי נותן ממנה חזה ב

אין קרבן פסח ושוק ומניף אותם תנופה לפני ד' והנשאר היה לבעלים, אבל ב

שום היכר וסימן שהוא אכילת גבוה שהרי הגדי כולו לפנינו ואין חסר ממנו 
                    .       כלום, אבל ההיכר הוא בשעת אכילתו שאינו נאכל אלא על השובע

 )נעתק מספר דעת חת"ססופר ם חת(
 

הוא תפלה להקב"ה שישפיע לנו פרנסה בזכות מצוות  .כל דכפין ייתי וייכול
 )דברי יואל(                                                                                                         .    החג

 
את הילדים מתורצין היטב, מ"מ רוצין להרגיל ארבע קושיות אף שאין כל ה

 )שם( .                              הקבלה שאינם צריכים להבין את הכל ויאמינו מצד
 

 .שע"י לימוד התורה יש תיקון גם לבן הרשע .כנגד ארבע בנים דברה תורה
 )שם(

 
ומק ין עהיינו שצריכין להתבונן להב .חכם מה הוא אומר, רשע מה הוא אומר

               .דברי החכמים, וכן בדברי הרשעים יש להעמיק להבין עומק מזימתם הרעה
 )שם(

 
היינו שסובר שלא יתכן שאכילת  .רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם

 )םש(         .    כזית צלי שיש בזה תענוג, יהא בזה עבודה חשובה לפני המקום
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

סיפר לי הרה"ח הישיש ר' יוסף פינקוס שראה בעיניו בעת שהרה"ק מטשחויב 
הי"ד היה בעיר קלויזנבורג, כשהכינו את שולחנו בליל שב"ק ישבו שם הרבה 

ישב בי ישראל פריינד מהוניאד זצ"ל רכים בנש"ק בראש השולחן והגה"צ ראב
הרב מהוניאד יושב  "ק אל הטיש והבחין כיבצד השולחן, אמנם כשנכנס הרה

ייקא בכדי ללמד ולהראות בצד לקח כסא והלך לשם וישב אצל הרב מהוניאד ד
 .                                                        ורהכבוד התאת מעלת 

 
קע בפ' פנחס ראיתי בספר ליקוטי צבי שחיבר הרב צבי הכהן אב"ד דערעטש

שמביא שם שנודע שהרה"ק מקרעסטיר זיע"א צוה קודם הסתלקותו לבני ביתו 
ן שיהיה שיאפו לחם רב כי הוא יודע שיתקבץ עולם גדול על הלויה וצריך להכי

 .ולם לחם לאכול, ולא חש לצרכו קודם הסתלקותו אלא לצורך הציבורכל
 

רה"צ מוהרי"י שמעתי מפי האדמו"ר ממאנסי שליט"א ששמע מפי חותנו ה
מסקוירא זצוק"ל כי מה שמקובל אצל המון עם שהבע"ד רצה להפריע את מרן 

טבעה ספינתו בים וניצל הבעש"ט מנסיעתו לארה"ק ובאמצע הדרך כמעט שנ
שהה בחג הפסח באיסטנבול ואח"כ חזר לביתו ולפי נוסח זה יוצא בדרך נס ו

במשפחת אדמור"י  שהבע"ד ניצח את הבעש"ט, אבל אין הדבר כן וכן מקובל
 בית סקווירא שבאמצע הדרך הרהר הבעש"ט בדעתו שיותר טוב להישאר

ר אלפים מבנ"י תחת כנפי השכינה מה בחו"ל מפני ששם מוטל עליו להחזי
ן קדושת וב לארצו כי כל עניולכן החליט לשה ההיא פושלא היה שייך בא"י בתק

ות לקדש את עצמו יותר ה מקום קדוש אבל אם יש לו אפשרא"י היא מפני היות
בחו"ל אזי אין חשיבות כ"כ לנסוע לא"י, ומכיון שכך אזי חרה זאת להבע"ד ולכן 
התגרה בו כי רצה להפריע שלא יחזור לחו"ל לקרב יהודים לעבודת הבורא 

                                     .ית"ש והבעש"ט ניצח אותו
 

סיפר לי הרה"צ מוהר"ש מבאבוב זצ"ל שבעיר מישלעניטץ היה גר נכד של 
ולי חסידי באבוב והיה יע"א בשם ר' ישראל ראנד שהיה מגדהמגיד מקאזניץ ז

עני ואביון ומלבושיו היו קרועים והיה שם נגיד אחד שרצה לקנות עבורו בגדים 
קבל מתנות, א"ל הנגיד א"כ אני יתן לך הבגדים סירב לעני חדשים אבל ה

 בהלואה ולזה הסכים העני וכן עשו.
הנגיד בחלומו כי מאות אנשים נדחפים לראות פני אדם  תו הלילה ראהבאו

נו לו שזה ול ושאל הנגיד מי הוא זה האיש ועאחד שעומד בתוך טרקלין גד
ה"ק הראשון מבאבוב זצוק"ל וזניץ, למחרת הלך הנגיד לרבו הרהמגיד מק

י אני יהודי פשוט ובמה זכיתי לכך עד שנזכר רוסיפר לו את חלומו ושאלו ה
 שעשה מלבושים חדשים לנכדו של המגיד.

א"ל הרה"ק א"כ מובן הדבר במה שזכית לכך, מיד הלך הנגיד אל העני וא"ל 
ם שאינו צריך להחזיר לו ההלואה כי כבר קיבל את תשלום החוב בכפל כפלי

  .וסיפר לו את חלומו
 

שמעתי לספר בשם אחד מצדיקי הדור שהיה בליל הסדר אצל מרן מרוזין 
זיע"א וראה שהוא לבוש בקאפטן לבן וסביבות צוארו היו תלויים פעמונים 

את ההגדה בקול דממה דקה וכמה פעמים הוצרכו  ושרשרות זהב ואמר
להחליף את הקאפטן שנתמלא זיעה הגם שאמר את ההגדה בקול דממה 

שהיה לבוש בפעמונים בכדי שלא ישמעו את עצמותיו נוקשות דקה, והטעם 
 .מפחד השי"ת

 
לונדון זצ"ל סיפר כי זקינו בעל אהבת ישראל זצוק"ל -הרה"צ מוהר"י מדזיקוב

לה מסוכן וכשראה את הרה"צ החל לבכות מאד א"ל הרה"צ הלך פעם לבקר חו
שאי' בחובת הלבבות שכל אדם צריך להיות מצפה ליומו ומדוע הוא בוכה, ענה 
לו החסיד אבל אני אין לי זכויות שאוכל להביא עמי, א"ל הרה"צ אם אין מה 

ונשאר לחיות עוד  ם לדרך, ואכן הבריא החסיד מחוליולקחת לדרך אין יוצאי
 .שנים כמה

)כל הנ"ל נעתק מספר גשמי ברכה( 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
) י"רש( לתורה משל הוא זה מזמור, כרם נטעה כפיה מפרי, ותקחהו שדה זממה
 יש. ל"זצ שאול אבא ציון בן רבי הגאון השריש, דרגות שתי יש התורה מודיובל
. ירקות מעט בה שותל. ביתו ליד אדמה חלקת. לגביו" שדה" בבחינת שהיא מי

 שעור ושומעים, לפרנסתם העובדים היקרים היהודים, כך. פרחים מעט בה מגדל
 למי להשוותם אין אך. חלקם ואשרי אשריהם, קודש בספר מעינים, בערב תורה

 כך ועל !בה נרחבות ידיעות הרוכש, תורה בן חכם ולתלמיד,בשדה כרם שנוטע
 והנה, לב חסר אדם כרם ועל, עברתי עצל איש שדה על: "המלך שלמה אמר
, להאמור) ל, כד משלי" (נהרסה אבניו וגדר, חרלים פניו כסו, קמשונים כולו עלה

 נהיג ירקות בה שותל שאינו' שדה'ה בעל. תלמודו שמזניח  מי על קינה זו
 (אבותינו סיפרו לנו).שולכמ ומניחו, מעבדו שאינו' כרם'ה ובעל, ופרחים

 
 ל"זצ פינקוס שמשון רבי הגאון של מבניו אחד נוקש הבית דלת על. הגדול שבת
 אשר הרב לבית ממהר השכן. בהקדם אליו שיכנס מבקש הרב כי לשכן ומוסר
 ומקולו השכן משיב" ושש ארבעים?" "שלך הנעליים מספר מה: "לעניין ישר ניגש
 איש של מפליאתו מתעלם הרב...המוזרה השאלה על הפליאה נימת נעלמת לא

"; אותן למדוד לי ותן לרגע נעליך את להסיר הואל אנא: "ומבקש שיחו
 הרב.ולנעליו הקהילה לרב מה לנחש מצליח טרם אשר השכן משיב", בשמחה"

 מברר הוא למידותיו תואמות הן כי לדעת משנוכח. הנעליים את למדוד ממהר
 הנעליים את לשאול מבקש בחיוב ומשנענה, אחרות נעליים אברך לאותו יש אם

 בבוקר היום: "בפשטות מסביר והרב, הלה מתפלא?!" קרה מה. "שעות למספר
 על שמגן מתכת עיגול כי לפתע הבחנתי בדרך. השדה דרך מהישיבה חזרתי
 מעתה.באוויר תלוי ונותר ממקומו השתחרר השרוכים את שורכים שבו החור

 אם כי ברירה כל אפוא בידי נותרה לא. טלטול של חמורה בעיה התעוררה
 אולם"."יחפות כשרגלי ביתי אל דרכי את ולהמשיך בשדה נעליי את להותיר

 דרשת את לשאת ועלי היא הגדול שבת השבת: אחרת בעיה בפני ניצבת עתה
 אין בוודאי זה באופן דרשתי את ולשאת הכנסת לבית יחף להגיע. הגדול שבת
 בכדי רק שעות למספר נעליך את לי תשאיל כי אני מבקש כן ועל, ראוי זה

 בכל למיטיבו הרב הודה יותר מאוחר"...הגדול שבת דרשת את לשאת שאוכל
 ),ש נפש(!" היום יפה דיברו נעליך: "בקובעו, פה
 

 ז"הגרש מרן התקשר, השבת כניסת קודם ספורות שעות, שישי יום בצהרי
, גלמוד זקן ביהודי לטפל לב בכל וביקשו, ממכריו נמרץ לאברךזצ"ל  אויערבאך

 להכניסו מוכנים ואינם ממנו והתייאשו בו מאסו הרופאים, קשות ע"ל שחלה
 אילו: ז"הגרש מרן ענהו, לאיש לעזור יוכל איך האברך לשאלת. החולים לבית
 שביכולתי ככל עשיתי... ממך מבקש הייתי לא אזי לו לעזור איך יודע הייתי
 לבית במונית הובילו, החולה לבית ירד, אברך אותו קם.אמר, דבר העליתי ולא

 הרכיב, איש אין כי וירא וכה כה משפנה. שבירושלים צדק שערי הישן החולים
 ראו לפתע. המיטה על והשכיבו המיון לחדר עמו נכנס, כתפו על הזקן את

 שאין עליו לצעוק החלו, המיטה על החולה את משכיב האברך את הרופאים
 העמיד האברך...אחר חולים לבית לקחתו שיואיל, זה חולים בבית" תורנות" היום
 בפינת שרוע שוכב זה זקן ומצאתי יהודה מחנה בשוק עברתי: באומרו תם פני

 לטפל מחויב עצמי מוצא איני, כלל וכתובתו שמו יודע ואיני מכירו איני, השוק
... אחר חולים לבית אתם תשלחו אנא, לשלחו נפשכם את יש אם. מכם יותר בו

 יעשה מה לראות הצד מן עמד, בלאט האברך נכנס מכן לאחר.החוצה נס ומיד
 צוות לפני פסוקו את פוסק הראשי הרופא את ראה, הרבה לשמחתו. בו

 החולים בית שוב, החולים בית כותלי בין שוכב שהחולה מכיוון: הרופאים
 דאגת את שדאג אויערבאך ז"הגרש מרן...לאשפזו ועליהם, לשלומו אחראים

 האברך כשחזר. אברך אותו של לביתו פעמים מספר בטלפון התקשר, חולה אותו
 הטוב הצד על מסודר שהעניין לבשרו, אויערבאך ז"הגרש למרן מיד טלפן, לביתו
 נשאל כאשר .כראוי טיפול ומקבל חולים בבית אושפז הזקן החולה וכי, ביותר

 הצליח כיצד, שעשה הקונדס במעשה התפאר, הדבר את עשה כיצד האברך
, דע: אויערבאך ז"הגרש מרן לו העיר'. תם' פני בהעמידו הרופאים על להערים

, פנים ולהעמיד מדיבורך לשנות לך הותר ודאי שכזו נפשות הצלת לצורך כי אף
 אין ובוודאי, בשקר להשתמש שהוכרחת קימעא להצטער לך יש, הכול אף על

 (ורפא ירפא).שקר במעשה להתפאר כדאי

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
 ויש.כיס חסרון שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר: י''רש כתב ַאֲהֹרן ֶאת ַצו

 לכפר שבא עולה קרבן על התורה מדברת זה בפסוק דהנה דרוש בדרך לפרש
 חוש, מכסה להם יש החושים כל, והנה.טובות לא ומחשבות הרהורים על

. השפתיים את יש, וללשון], התנוך[ האליה מכסה לו יש, האוזן שהוא השמיעה
 צריך ביותר: י''רש שאומר וזהו – ומכסה כיס שום לה אין – המחשבה אבל

, ומכסה כיס לה שאין המחשבה דהיינו'', כיס חסרון'' שיש במקום לזרז הכתוב
 )  למאיר אור(!ביותר זירוז צריך לה
 

ִמיד ֵאשׁ  חַ  ַעל ּתּוַקד ּתָ ְזּבֵ  נעשו ניסים עשרה: באבות איתא: ִתְכֶבה לֹא ַהּמִ
 המערכה עצי של אש הגשמים כבו לא': וכו המקדש בבית לאבותינו

 המזבח על גשם ירד שלא לעשות יכל הרי, דבר' מה היפלא, ותמוה'.וכו
, הרצויה ההנהגה דרך מהי, בא ללמדנו, אלא? גדול כה לנס יזדקק ולא,כלל
 שהאש וכשם. מקרה בכל, הקודש בעבודת ומעמדו מקומו את אדם יטוש שלא
 כמו, נרתעה לא עליה שנתכו גשמים מפני ואף, המזבח על תמיד יוקדת היתה

 ולא, עמדו על לעמוד יתמיד היום בחיי המפריעות הסיבות כל שעם ראוי, כן
 העדר את להצדיק מבקשים העולם אנשי רוב הנה.הקדושה מעבודתו יסור

 האדם שצריך היא האמת אך. מפריעתם פרנסתם דאגת כי באמתלה תלמודם
 הגשמיות עניני, היינו'', גשמים'' יכבו ולא, צרכיו לו יספק כי' בה לבטוח

 דברי כה הלא'' בה נאמר אשר התורה עסק היא, האש את, והפרנסה
 ) ין'מוולאז חיים רבי.(''כאש

 

לּולֹת ַמּצֹות ַחּלֹות ַהּתֹוָדה ֶזַבח ַעל ְוִהְקִריב ַיְקִריֶבּנוּ  ּתֹוָדה ַעל ִאם ֶמן ּבְ ֶ ׁשּ  רבותינו ּבַ
: בברכה הוא ברוך להקדוש להודות שחייבים ארבעה מנו:) נד ברכות( בתלמוד

 ומי, שנתרפא החולה, לישוב כשיגיעו מדברות הולכי, ממנו כשעלו הים יורדי
). א רי״ט סי׳ אור״ח( שו״ע מרן פסק וכן, ויצא האסורים בבית חבוש שהיה

 הובא, (מדבר, ים, יסורים, חבוש ר״ת חיים סלה״ יודוך החיים ״וכל וסימניך
 לקדוש להודות שמבקשים אותם כן אם מדוע נשאלת והשאלה).כאן ברש״י
 שיביאו התורה צוותה פרטית בהשגחה להם שנעשתה הטובה על הוא ברוך
 לכאורה ועוני דלות עניני על מסמלים שהם מצות חלות תודה קרבן עם יחד
 שאירע הנס את לפרסם כדי שיותר כמה שתפחה עיסה שיביאו הראוי מן

 שעשה יתברך האל בטובת האדם שיכיר היא תודה קרבן של המטרה ברם?להם
 ויותר יותר יוכל אז עליו שעבר הקשה המצב את יחוש שאדם וככל עימו

 כדי מצות שיביא התורה צותה לכן נפשו מעמקי הוא ברוך לקדוש להודות
 כלפי שלימה תהיה הודאתו ובכך בעבר היה מצב באיזה יתבונן שראשית
 בו, עוני לחם מצות אוכלים אנו שבפסח הסיבה היא זו ואכן. יתברך הבורא
 מיד גאלנו אשר יתברך להשם ומודים חרות דרך ומראים מסבים שאנו ביום

  יתברך להשם הודאתינו את להרבות כדי, התורה את לנו ונתן מצרים
 ).יוסף לבוש(

 
ל ֵאת ּוָבָניו ַאֲהֹרן ַוּיַַעשׂ  ָבִרים ּכָ ר ַהּדְ ה ֲאׁשֶ ַיד' ה ִצּוָ ה ּבְ  להגיד: :י"רש וכתב:  ֹמׁשֶ
  את צחות בדרך  מפרש"'  סופר  כתב'"ה. . ושמאל ימין הטו שלא שבחן
  מכבדים  שכאשר,  היא  גאווה  בעלי  של  שדרכם  ואומר  י""רש  דברי
  ומושכים,  ענוותנותם    את  לכאורה  מפגינים  הם, מצוה  של  בכיבוד  אותם

  לכבוד  ראוייים  שאינם  כמי  עצמם  ומראים',  ושמאל  ימין' בכתפיהם
,  ובניו אהרון  אבל...  אחרת  חושבים  כמובן הם  ליבם בסתר  אבל,  הזה

  עשו  אלא  ושמאל ימין  הטו  לא, הענווה  במידת  אוחזים  היותם  למרות
  צריך  שהוא  מה  את  בדיוק    עושה  אדם כאשר  כי .שהצטוו את  מיד

 כמה!  העניו  האדם  הוא  מפואר  מה!  האמיתית  הענווה   היא זו,  לעשות
  הוא  יכול,  וואצילות  פארו  ובגלל!  הוא  ברוך  המקום  לפניהוא חשוב

  כאלה  אנשים  בדיוק  כי.  נשמעת  תהא  ותפילתו,  רעהו  עללהתפלל
 )נפשי ברכי( .תפילה      שומע  לפני  ביותר  חביבים

 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 שבת הגדול-צו
 179מספר  -גליון   
    

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

אחת לא עלה הגאון רבי צבי הירש ממאנהיים זצ"ל,  בשנה
לדרוש את דרשת שבת הגדול. על תמיהת אחדים מבעלי הבתים מדוע יבטל 
הרב את המנהג הקדום המקובל בכל קהילות ישראל, השיב להם הגאון: חז"ל 
אומרים "שואלין ודורשין בהלכות הפסח", מהו כפל הלשון "שואלין 

ום שם יש "שואלין", שבני העיר שואלים שאלות, יש ודורשין"?אלא שבמק
חובה על הרב לדרוש דרשה. אך במאנהיים, מקום בו אין  -"דורשין" 

"שואלין" כלל ולעולם לא נכנס אדם אל הרב לשאול 
 שאלה, הרי אין חובת "דורשין".

 
 

קורין אותו ''שבת הגדול'' מפני  ,שבת שלפני הפסחשהטעם 
מקחו מבעשור, ופסח שיצאו ממצרים ,הנס הגדול שנעשה בו. דפסח מצרים 

ונמצא ששבת שלפניו היה עשירי בחודש, ( שבת פז א). היה יום חמישי 
ולקח כל אחד שה לפסחו, וקשרו בכרעי מטתו. ושאלום המצרים: מה זה? 
והשיבו שהקדוש ברוך הוא צוה לשוחטו. והמצרים עבדו לטלה, והיו שיניהם 
קהות, ושתקו. ועוד הודיעום ישראל שעתיד הקדוש ברוך הוא להרוג 

פרעה ואבותיהם מלחמה. וזהו  בכוריהם, והלכו בכורי מצרים ועשו עם
שנאמר: ''למכה מצרים בבכוריהם'', כמבואר במדרש. ועל 

 ערוך השולחן)(שם אותו הנס קורין אותו ''שבת הגדול''.
 
 

 בם ילכו וצדיקים? ה דרכי ישרים ״כי הפסוק על אמרו( א, כג( נזיר' בגמ
 קרבן לשם אכל זה, פסחיהם שצלו שנים על הולך שזה בם״ יכשלו ופושעים

 מעשה.פושע נקרא ואחד צדיק נקרא אחד, גסה אכילה לשם וזה, פסח
 אבל, העשייה בביצוע הבדל רואים לא החיצונית ובצורה, אחת היא העשייה
 ההבדלכל כי, פושע קוראים ולזה, צדיק קוראים לזה ביניהם יש רב מרחק
 לופיאן אליהו רבי מו״ר.המעשה קובעת הפנימית שהמחשבה, במחשבה הוא
 פעולתו בשעת יוסיף אם, הרחוב המנקה פועל אותו, אומר היה זצ״ל

 הופכים מעשיו כל זה מרגע, אדם מבני המכשול להסיר שמטרתו ״מחשבה״
 אפשר מחשבה ידי על, מעשה אותה. פרך עבודת רק ולא, ״למצוה״ להיות

 אם כמו, רבה משמעות לו יש מחשבה.ממש למצוה פרך מעבודת להופכה
 ואם, שכר מקבל אינו במאכל שקץ מחמתמאכל שאסור באכילה  אוכל אינו
 מלבד כדין שוחט כשאדם. שכר מקבל אסור שהוא מחשבתו בגלל אוכלו אינו
, החי מן אבר אכל שלא מצוה ג״כ בזה מקיים, שחיטה של המצוה קיום

 שכר מקבל ולמה,ולאכול החי מן אבר לחתוך כזה דבר יעשה מי וכי ולכאורה
 כמוש״כ( 'ה ציווי מחמת אכלו שלא זה על שכר ליתן אלא.כן עשה שלא על

 לאכול להסיתו מתגנב הרע היצר אז, איסור שיש מכיון)ב, כג במכות רש״י
 הריטב״א כתב ולכן. שכר מקבל היצר על וכשמתגבר,בו קץ שאדם דבר גם
 מפני, ועושה מצווה מאינו יותר ועושה המצווה שגדול( א, לא קידושין)

 )בית ומנוחה(. עושה ואעפ״כ לו המפריע הרע יצר יש, שלמצווה

 

 לטלטל אסור משם האיסור נטל לואפי האסור לדבר בסיס שנעשה כלי שאלה:
  ?מותר יהיה עכ"פ בשבת האסור לדבר בסיס נעשה אם לואפי יתכן איך, הכלי

 של כלי שנעשה אעפ״י חברו של על מוקצה דבר הניח אדם אם תשובה:
 חברו של דבר אוסר אדם איןמשום ש, מותר פ"עכ האסור לדבר בסיס חברו
 .)ש״ט' סי שו״ע( מדעתו שלא

אחת לא עלה הגאון רבי צבי הירש ממאנהיים
ש את דרשת שבת הגדול. על תמיהת אחדים מבעלי הבתים מד
הגא להם השיב ישראל, קהילות בכל המקובל הקדום המנהג את

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
   ).בחיי רבינו( ,לבוראו האדם יתקרב ,התפלה עם                                                    

                             ).הפניני ידעיה' ר( תאותו - אדם של אויבו                                           
 )יונה רבינו( עין צרי ,כסף אוהבי רוב                                    
                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ם  ְבּתֶ ין ֹעֵבד ֱאלֹוקים ְוׁשַ ע ּבֵ יק ְלָרׁשָ ין ַצּדִ ּוְרִאיֶתם ּבֵ
ר לֹא ֲעָבדֹו:  ית אבות יוקרתי בארה״ב, לפנינו סיפור שהתרחש בבַלֲאׁשֶ

ואחד הלקחים שביכולתנו לשאוב מכך הוא שלעולם אסור להתייאש מאף 
שנותיו עד  יהודי, יהיה מי שיהיה, גם מי שלא שמר מצוות במשך 

מנהל בית האבות הוא יהודי, המתחזק את המקום ברמה גבוהה. כל הנה.
כיון שכך,  יושבי המקום הם גויים, לבד מאשה אחת, יהודייה בת 

עושה מנהל בית האבות מאמצים ניכרים על מנת להביא לה אוכל 
וכך, בעוד כל הזקנים מקבלים את מאכלי הטריפה שלהם בחדר כשר.

האוכל על גבי צלחות, כמקובל, האוכל לזקנה היהודייה מוגש בצורה 
ם תורה אשה זו היתה רחוקה מקיואחרת, כשהוא ארוז בשקיות ובמגשים.

אחד מראשי הישיבות ומצוות, ובמשך כל ימיה לא קיימה מצוות כלל.
בארץ ישראל שהגיע פעם לבית האבות באמריקה, ניסה לשכנע את מנהל 

ראש  רב את האשה וישכנעה לשמור מצוות,בית האבות שישתדל לק
הישיבה ניסה שוב ושוב לשכנע את המנכ״ל היהודי, אבל זה עמד 

יום אחד החליטה אמץ על דבר שאין לו כל סיכוי׳.בסירובו ש׳חבל להת
הזקנה היהודייה להגיש תביעה נגד בית האבות, בגין אפליה... בכתב 
התביעה ציינה האשה את ההבדל בצורת ההגשה בין המאכלים של כל 
הזקנים ובין האופן שהיא מקבלת את מאכליה, ודרשה שבית המשפט 

בית צורה כמו ליתר הזקנים... יורה למנהל להגיש לה את המאכלים באותה
המשפט אכן קיבל את תביעתה, והורה למנכ׳׳ל שעליו לציית לאחת משתי 
הפקודות: או לספק לכל הגויים מאכלים כשרים, או להאכיל גם את 

מנהל בית האבות לא ידע לשית עצה בנפשו, וכיצד היהודייה במזון טרף.
. העלות הכרוכה בהאכלתם של כל הזקנים במאכלים לקיים את ההוראה

דולרים בחודש, ויהיה עליו  כשרים היתה אמורה להסתכם בכ־
דולרים, מה שעלול להביאו  000 .200 .1־כלהוסיף לתקציב השנתי עוד 

מאידך, וכי הוא, כיהודי, יאכיל במו־ידיו את הקשישה לפשיטת רגל.
הוא התדפק על דלת חדרה,  -נהלי מה עשה המהיהודייה מאכלי טריפה?

פרץ בבכי, תוך שהוא מנסה לשכנעה לוותר על כתב התביעה, ולהמשיך ו
המנהל ציין בפניה, בבכי, לצרוך את המאכלים הכשרים שהוא מספק לה.

שגס ההורים שלה וגם ההורים שלו, הקריבו את חייהם בשואה למען 
ניהם, ׳והנה עכשיו נושא הכשרות, ושמרו על דינים אלה כעל בבת עי

שאל את  -, תתחילי לאכול נבלות וטריפות׳?  בהגיעך לגיל
המנהל לא הירפה ממסכת השכנועים שלו, עד שבסופו של דבר הקשישה.

אלא הסכימה הזקנה לסגת בה מכתב התביעה, ולהמשיך לאכול כשר.
שבכך לא הסתיים הסיפור. לאחר שקיבלה על עצמה, ביודעין, לאכול 

יע הדבר על טהרת נפשה, ומצוה גוררת מצוה, עד שהחליטה כשר, השפ
להדליק נרות מדי ערב שבת, ולהתפלל לפני הקב״ה, ואף לקיים מצוות 

בינתיים הגיע ראש הישיבה לביקור נוסף במקום, וכשהמנהל אחרות.
היהודי סיפר לו בשמחה על השינוי שחל בהנהגתה של הזקנה, אמר לו 

כבר בביקורי הראשון; אל תאמר איני  הוא שאמרתי לךראש הישיבה:
אלא אמור איני רוצה... עיניך רואות ולא זר שאם יכול לשכנע את האשה,
וכשחרב העלות הכלכלית הונפה עליך, והבנת רוצים, מצליחים בס״ד.

 (ברכי נפשי).צריך לשכנעה, עשית זאת, ובהצלחה רבה   שהינך

פרעה ואבותי מצרים ועשו עם
מצרים בבכוריהם'', כמבואר

ערוך השולחן)(תו ''שבת הגדול''.

וצ?הדרכיישרים״כיהפסוקעל
,פסחיהםשצלושניםעלהולךזה
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א) פז שלפניובת ששבת ונמצא

עלה הגאון רבי צבי הירש
שבת הגדול. על תמיהת אחדים מבע

הש ישראל קהילות בכל המקובל דום

ע(מדעתוששששששללללללא סשו

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

רבינ(,לבוראוהאדםיתקרב,תפלה

הידעיה'ר(תאותו-אדםשליבו
ירבינו(עיןצרי,כסףאוהבירוב

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ



 

 

 

 

 שמירת המחשבה
פי' רש"י ז"ל ביותר צריך  צו את בני ישראל וגו'.

הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס, היינו, 
שלכל האיברים יש כיס, לכסות את הדבר בידו, 
הוא יכול לאכול ולא לאכול, ללכת ולא ללכת 
כרצונו, אבל  המחשבה אין לה כיס, כי אם בא 

ם מחשבה זרה, אין לו כל עצה להמלט לאד
ביותר צריך האדם ממנה, וזהו שפי' רש"י ז"ל  

 לזרז במקום שיש חסרון כיס, היינו המחשבה,
                       וזהו העולה, המרומזת על המחשבה.
 חידושי הרי"ם 

 
 במצות יום יוםבתפלה והתלהבות 

ש ר"א ורותולד דצו אין צו אלא לשון זירוז מי
לזרז במקום שיש בו  בוהכתצריך  'יהר תובי

בר הרגיל בכל יום ויום דה הנחסרון כיס י"ל 
ז"ל יכול חגמא ישנה ע"כ אמרו טיודעשה כנ

"ל בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור ת "יל ביום ההוא יכול מבע“ת מר"ח
 תור יציאפמא ישנה בליל סיטגיודאצל בנך  'י שלא יהידמונחים לפניך כ

אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך,  ךלבנ דגיתכ לא "ים ערמצ
וב חלקינו טינו מה רהגדולים שאנו אומרים אשנחנו עבדיו אמנם לא כן א

שאנו משכימים ומעריבים ואומרים פעמים בכל יום  ו'ומה נעים גורלינו וכ
הכוונה אשרינו שזכינו אעפ"י שאנו אומרים פעמים בכל  'שמע ישראל וכו

מ אנו אומרים "קרר אש האהבה ומתראוי ש 'יההגדול וו מים שדיום ומיח
לת קבלת עול תחיום הכאלו  תותעולם אמי תבהשמע ישראל ואהבת בא

כהן שהשפיל השמים וכן אומר אש תמיד תוקד על המזבח קאי על  תמלכו
ה "הקב "מי מפנינו מתהדר לאהדשן ו גדולתו לפני יוצר כל ית"ש ומוציא

של  ואש של מעלה) תוקד בו בלב '(שהיאש המזבח אשר הוא מן השמים 
קר בבקר בהכהן עצים ב 'כהן מים רבים לא יוכלו לכבות האהבה וביער עלי

מוסיף אהבה על אהבה יום יום יביע אומר תמיד תוקד לא תכבה וע"כ 
כתיב צו כי כל דבר שהוא מיד ולדורות יום יום צריך זירוז שלא תתישן ולא 

        וז.ו לשון זירתכבה אש האהבה ההוא ע"כ כתיב צ
 תורת משה

 

 זאת התורה העולה אל ה'  שעל מוקדה בהתלהבות
 הזה בפסוק לרמז יש'. וכו העולה תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן את צו

 והיה, ניחוח לריח י"לי עולה היא תורה לימוד איזה משמיענו שהתורה
 תורת תזא ואמר, כתיב ליעקב משפטיך יורו כי ולבניו לאהרן הזה הציווי
 על העולה היא ואמר, י"לי תעלה אשר התורה היא זאת ל"רצ, העולה
 מאהבת בקרבו תוקד ואש, באהבתו הלב בהתלהבות עולה אשר, מוקדה

 היינו המזבח על ניחח לריח שתהיה בתורה שכוונתו המזבח על, י"הש
 כל), המזבח קרנות עד' וכו ויאר ה"הוי ל"א' בגימ כ"ג ח"מזב( השכינה
 הגאולה זמן עד לילה שנקרא הגלות ימי כל אפילו היינו, הבוקר עדהלילה
 היינו, בו תוקד המזבח ואש, לשכינה וסעד סמך שיהיה בכדי, בקר שנקרא

 שמפסיק בעת אפילו השכינה התלהבות בו תוקד תורה לימוד ידי על
 דכלה אגרא                                                           .קצרתי כי והבן, בהכרח מהלימוד

 

 ורה ויסורים נזכה לגאולההתע"י 
 האחרון גלות על הפרשה כל תרמוז רמז ובדרך. המזבח על מוקדה על

 נפשו הנחם מאנה ישראל איש כל כי, נפשנו מעצבון לנחמנו בושאנו
 יחד לשניהם', ע לבבל', ת למצרים, דומה למי נראה, הגלות אורך בראות

 ענוי אלא לבד גלות ולא, עוד אייחל מה ב"רעות אלף היום והן, ע"ת
 חשוב יסובב זה ואשר, יעבודו ישראל בבני וממלכה גוי כל כי מהאומות

 ובא, שקר לשון והאריכה בכוננת הוכרעה לא אמת שפת כי, טוב לא
 למשה והודיע מראש הדורות קורא הדורות כל סוף עד ומביט הצופה
 מפיהו יבקשו תורה אשר כהן שפתי תורה בני ובראשם לישראל לזרז
 זאת אמר, העולה תורת זאת, הזה הדבר את לדורות להודיע ובניו אהרן
 הוא ואמר, זאת הוא מי ופירש וחזר, עולה כמוה שאין העליות כל למעט
' ב הם המזבח על מוקדה על. המדבר מן עולה זאת מי דכתיב כבר העולה
 שאנו' והב, אומותה בכל שאין מה תורה בני שאנו' הא, בהם שאנו פרטים

 שנמשלה מוקדה על אמר התורה כנגד, ודלות ויסורין בגלות מיוסרים
 .וכו אורייתא דרתח מרבנן צורבא האי ל"ז שאמרו תמצא וכן, לאש התורה

 אור החיים      
 

 ורה מכפרת על הכלהת
 הזבח באמצעות יהיה הבירור תכלית כי השלמים ולזבח באומרו ירמוז עוד

 את לשחוט הוא ברוך הקדוש עתיד ל"ז ואמרו, בבצרה' לה זבח כי דכתיב

 ממנו שיסיר היא זו שחיטה ופירוש, השטן
 ובזה הקדושה ניצוץ שהוא המחייהו בחינה

 כתובה והודיע, הבירורים כל נשלמו השלמים
 כי התורה עסק באמצעות יושג הזה הדבר גם כי

 בעולםהצדיקים שעוסקים התורה עסק בזכות
 כי בדבריהם ל"ז רמזו ולזה, הדבר יהיה הזה

 ברוך הקדוש הדרך זה על תהיה הלז השחיטה
 מצד הסכין תופסין הצדיקים וכל אחד מצד הוא
 הא ,המושג היה בכחם כי ההוא זבח לזבוח אחר

, הנפלאים הדברים לכל רההתו זאת למדת
 עם ויחודה השכינה העלאת כנגד למנחה לעולה
' ב לברר ולאשם לחטאת, הוא ברוך הקדוש
 ולמלואים, העולם עיקר שהם הברורים בחינות
 היורדות ניצוצות ליחד השלמים ולזבח

 שאיןזביחה יצרו ולזבוח, במקומם למלאותם
 יד לשלוח' ה לפני חי יעמוד גם, קיום אחריה
' וגו למלך' ה והיה, זבח לזבוח רעתו קשיבמב

 בחינות כל שנשלמו פירוש השלמים אומרו והוא, אחד ושמו אחד' ה יהיה
                                                  .יחד ונתיחדו הקדושה

  החיים אור
 

 ע"י התלהבות במצות ינצל מעבירות
 מ"ר' הק בשם ה"בשל ראיתי. תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש

 ל"נ ובזה. זה פסוק שיאמר עבירה מהרהור להנצל אהנפל סגולה קרדווארא
' ה מצותיו ולקיים' לה תוקד תמיד אש שבלבו מי כי, עצמו הקרא לפרש
 לעשות יבוא שלא ש"ומכ, פיגול מחשבת זרה ממחשבה שינצל לו עוזר

 על תוקד תמיד אש ש"וז .ומצילה מגינה מצוה כדאמרו, בפועל עבירה
 הראשון האדם נוצר ומשם, האדמ מזבח שהוא באדם הוא, המזבח
 מסייעין לטהר והבא, האש תכבה לא כן על, בראשית בפרשת י"כפירש
, שלמעלהמזבח של מאש אותו מקדשין מלמטה עצמו והמקדש, אותו
 כתב סופר                .ל"וק

 

 ויגבה לבו בדרכי ה'
יאמר באותה מקום  ,'פני ההחטאת ל חטשתר תשחט העולה שבמקום א

נה אשר היא הגאוה המכונה עולה כנ״ל באותה מקום ומדרגה ומדרגה מגו
המשפיל עצמו ביותר במה שנוגע בענין ה׳ ויראתו כי  'מגונה בעצמה תהי
את לפני ה׳ כי השפל רוח חטאין חולקין כבוד, וזהו ה ה'במקום שיש חלול 

                                      .ת וחסרון בנפשטאיכונה  ח
 חתם סופר

 

 מעלת בעל תששובה יותר מצדיק גמור
' בבחי העולה כי ל"ר, 'ה לפני החטאת תשחט העולה תשחט אשר מקוםב

 שהבעל ואמר, תשובה בעל' בבחי והחטאת, ויקרא' בפ ש"כמ גמור צדיק
 אשרבמקום, ממנו יותר ועוד גמור הצדיק כמו' ה לפני הוא תשובה
 כי יותר ועוד החטאת מדרגת הוא עצמה המדרגה באותה העולה תשחט
 אםל"ר ישבר בו תבשל אשר חרש וכלי רואמ - הוא קדשים קדש

 בסיגופים ע"א ישבר חרס במדרגת שהוא הארץ עם הוא הזה החוטא
 נחושה שמצחו ח"ת שהוא בשלה נחשת בכלי ואם, עוונותיו לו ויכופרו
 ההוא האיש אזי', לירמי כן ה"הקב שאמר וכמו תורה גדרי פורצי נגד לעמוד

 בתורה ירבה התורה במי ושוטף ומורק א"כ בסיגופים עצמו ישבר לא
 ל"ר הוא קדשים קדש אותה יאכל בכהנים זכר כל עוד ואמר, לו ויתכפר

' בפ כ"כ, מעלה של' בפמלי כח המוסיף[ זכר' בבחי שהוא צדיק היותר' אפי
 ימיו כל' יהי' פי לחטאת יאכלנה מ"מ אהרן מבני והוא] ל"הנ ויקרא

 המדרגות העלאתב קדשים קדש מחר' יהי קדש היום היה ואם, בתשובה
 חתם סופר            .ל"וק

 
 ע"י האש של תורה ומצוות נשרפת מחשבות זרות

 תוקד תמיד אש' כו עצים' כו עליה וביער 'כו מוקדה על העולה היא בפסוק
 התלהבות נקודה תמיד להיות צריך כי ט"הבעש של קדשו מדברי ידוע'. כו

 ותמיד. הלב על מזר המזבח. תוקד תמיד אש נאמר ז"וע. ישראל איש בלב
 עצמו על וכשמקבל. תמיד על התלהבות להיות צריך אבל בזמן דייקא אינו
 ממילא כראוי הוא וכשהתלהבות. תכבה לא אז ישתנה שלא ונפש לב בכל

'. כו אשמפני דונג כהמס הלב בהבל נשרפת הלב על העולה רעה מחשבה
 על ש"וז .חדש אור כ"אח בא הלב בהבל זרה מחשבה שנשרפת י"וע

 ויהי עולם של בברייתו כתיב כך כי'. כו וביער כ"אח' כו הלילה כל מוקדה
 י"ע הבירור אור בא להיות' ית הבורא עשה כך כי. בוקר ויהי ערב

 כך זרות מחשבות שריפת וכפי. ילבש וצדיק יכין ש"כמ התערובות

 
 
 

 
 
 בס"ד

 
 

 

 
 מלוקט מספר

 טעמו וראו כי טוב ה'
 
  צ"הרהנערך ע"י 

 נחמיה הירשלער  הרב יוסף
 שליט"א

 
       צו             

 



 

 מצוה כ"אעפ'. כו יום בכל מחדש דכתיב חדש כח בבוקר לו נתחדש
 הביאו בפסוק ויקהל' בפ בזה ש"מ עיין. בבוקר בבוקר: וטההדי מן להביא
 .ש"ע בבוקר בבוקר נדבה

 אמת שפת
 

 מקיים כל התורה בכל רגע לה' מי שנפשו צמאה לעשות נחת
 בתורה העוסק כל אמרו ל"חז'. וגו העולה תורת זאת' וגו אהרן את צו

 מה כי'. וכו הלומד כל אמרו לא למה ולהבין עולה הקריב כאילו
 בחיבורנו באריכות אחר במקום כתבנו הנה ואמנם. בזה שייך קותהתעס
 בן אמר ולא ימים שמנת בן בנו יצחק את אברהם וימל הכתוב בביאור
, לבבו בכל באמת' ה את שאוהב מי כי ואולם, ימים שמונה
 יתברך לפניו רוח נחת לעשות ותאבה צמאה ונפשו

, ליוע יצוה אשר בכל ולצייתו ולעבדו יתברך בוולדבקה
 הוא כי ורגע רגע בכל והמצוות התורה כל מקיים הוא

 מצות לקיים ורוצה חושק היה מאוד מה בלבבו באמת
 ושעה שעה ובכל ויום יום בכל המצוות וכל ואתרוג סוכה
 עליו ועגומה בו בחלה נפשו אדרבה מאתו מניעה שום ואין
 והוא ,נוואקיימ לידי יבוא מתי לומר ומצוה מצוה לכל הקבוע מועד בוא עד
 רב להון במצפה אדם כמו, זמנה בוא עד לב המחלת ממושכה תוחלת לו

 לזמן הזה הסך לו שיגיע בודאי שיודע הגם והנה הקצוב בזמן לו שיגיע
 יתן מי יאמר בערב, כבד כמשא עליו הוא ויום יום כל מקום מכל המוגבל
 ותשוקת בוא עד אחת ברגע הימים יעברו למען ערב יתן מי ובבקר בוקר

 זרע' ה דורשי הוא ויותר וביותר. למענו המוכן האוצר לראות וחמדתו
 היום והיה יתן מי לומר השנה בכל ומתגעגעים שמצפים אוהבו אברהם
 בכל וכדומה ולולב סוכה' ה מצוות בו לקיים השביעי לחודש עשר חמשה
 חיים מים ארב                           .המצוות

  

 ע"י עסק התורה מתקן כל התיקונים
 ריש אמר במנחות אומרם דרך על נראה מזר ובדרך ...זאת התורה לעולה

 הקריב כאילו עולה בתורת העוסק כל' וגו התורה זאת דכתיב מאי לקיש
 אנשי ל"ז רבותינו דברי אקדים וקודם :זה בדרך נאמר אנו גם, כאן עד' כו

 לברר הוא התורה עסק תכלית כי אמרו אשר נהורים ע"בש שונים אמת
 שלם ביחוד ולהחזירם, מהקדושה ונאנס ואשר נפלו אשר הקדושה ניצוצי
 התהו בעולם שירדו הקדושה ניצוצי האחד, בחינות שני והם שהיו לכמות
 נפשות הם והשני נכון לטעם יספיק דעת ליודעי והמושג, לו ידועה לסיבה

 שלל שלל אשר בחטאו הראשון מאדם בליעל אדם עשק אשר העשוקות
 עליו שפוקד דבר לך ואין, לעשוק הרבה אשר הנשמות הפלגת כידוע רב

 יעלה, עיקר דבר כל יעשה התורה עסק אמצעות זולת מפיו בולעו להוציא
 מפיו בולעו מ"מס ויוציא, התיקון עולם קודם שנפלו הקדושה ניצוצי

 בך פגע אםל"ז מאמרם והוא, בלע חיל יקיא אשר עד כוחו וממחה ומפוצצו
 .מתפוצץ ברזל ואם נימוח הוא אבן אם' וכו

 החיים אור
 

  'כל הטובות שמקבל מהשי"ת כדי שיעשה רצונו ית 
' לה קרבנו את יביא' לה שלמיו זבח את המקריב לאמר ישראל בני אל דבר

 אי שהנה, עלי תגמולוהי כל' לה אשיב מה כתיב כי, י"א.. .שלמיו מזבח
 אילו שאומרים כמו, עמנו שעושה טובה משום אחת על להשיב אפשר
 אחתעל' כו לך להודות מספיקים אנו אין' כו ולשונינו כים שירה מלא פינו

, להודות אפילו אפשר אי ואם', כו הטובות' כו אלפים אלפי מאלף
, מחומר קרוץ אדם' לה ישיב ומה', לה להשיב כ"ומכש
, יתברך למעניהו הוא' ה פעל שכל להבין צריך האדם רק

 צריך ולכן, בראו לכבודו ת"י שברא מה וכל, לקילוסו
, כלום לעצמו הזה מעולם יהנה שלא לראות האדם
 ולא, לכבודו ברא שהכל כיון, שמים בקדשי למוע שהוא
' ה לכבוד רק שנברא במה האדם יהנה ואיך, להאיש

 עושר הן', ה לו שיתן מה שכל האדם יראה רק, ש"ית
 עבודתו בהם שיעשה רק בהם יחשוב שלא, טובות וכל בנים הן וכבוד

, הזה מכבוד יהנה שלא יראה' ה לו שנתן ובכבוד, צדקה ליתן עושר, ש"ית
 יקח לא, הטובות בכל וכדומה, בזה יתברך כבודו שנתגדל במה רק

 אשיב מה שנאמר וזהו .כלל מהם יהנה ולא מהם כלום לעצמו במחשבתו
 שכל, עלי תגמולוהי האלה מטובות רק, ל"כנ אופן בשום אפשר אי כי', לה
 כלום לעצמי אקח שלא, בעצמו הדבר זה', לה אשיב אתי שגמל מה

 יתברך לו יתן דאם, אתי יתברך שגמל תגמולוהי לכ' לה ואשיב, מהטובות
 הלא, הזה בעולם חיי ימי כמה גם, הזה בעשירות הנאה לי מה יאמר, עושר
 רק, עני או עשיר אהיה אם אלו המועטים בימים לי ומה, עובר כצל ימי

 .ש"ית אותו ואעבוד, לעבודתו רק יהיה הזה העשירות
 קודש זרע

 

 ריך לעבוד ה' בזריזותצ
 צריך ביותר, זירוז אלא צו אין י"רש פירש.  ישראל בני את צו' כו וידבר
 האדם דהנה, הרמז פי על לי ונראה. כיס חסרון שיש במקום לזרז

 טובות ובמדות בזריזות לעבוד צריך הוא ברוך יתברך השם את העובד
 הואהרי אזי ברצון שלא ובדוחק בעצלות יתברך השם את העובד אבל
 י"רש שרמז וזה להנשמה ונרתק כיס כמו שהוא וףג לו שאין הגוף חסר

 .ל"כנ בעצלות שעובד דהיינו, כיס חסרון שיש במקום לזרז צריך ביותר
 אלימלך נועם

 

  
מפיובולעומ"מסויוציא,התיקוןעולםקודםשנפלוהקדושהניצוצי

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 

 קרבן תודה אינו בטל
בטלות התפלות כל בטל אינו תודה וקרבן בטלין הקרבנות כל לבא לעתיד דגליא מנחם' ר בשם יוחנן ורבי לוי ורבי פנחס אם על תודה יקריבנו רבי

קרבן זה' ה בית תודה ומביאין הודאה זו' וגו צבאות' ה את הודו אומרים קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון קול ד"הה בטלה אינה ההודאה
ז פסקה ט פרשה - ויקרא רבה מדרש                   .תודה וקרבן ההודאה תודות אלא כאן כתיב אין תודה לך תודות אשלם נדריך אלהים עלי אומר דוד וכן תודה

 בתודה יש לחם ונאכל ליום ולילה כדי שיתפרסם הנס לרבים
עמהם יהיה, הודאה אודות על הם שאם -: ביניהם חילוק יש מקום מכל, קלים קדשים השלמים שכל פי על שאף והודיע. השלמים זבח תורת וזאת
יתפרסם הלחם וברבות, עליו רבות המצות מיני מקום מכל, שבעיסה שאור הוא ההודאה עליה אשר הסכנה סיבת אמנם כי. חמץ מין בתוכו, לחם
ועם אחד ולילה ימים לשני זמנן, לתודה שלא, פשוטים שלמים כשהם אבל .ולילה ליום שהם קדשים קדשי בזמן נאכלים וכולם, רבים לאוכלים הנס
ספורנו                          .קלים קדשים כולם היות

 

 הקב"ה מתאוה להודאות
תורת זבח השלמים אשר יקריב לה'. אמר אשר יקריב היה לו לומר אם זבח שלמים קרבנו כמו שאמר אם עולה קרבנו, ועוד מהו יקריב לה' וזאת

זה הוא יותר נבחר מכולם לפי שלא בא לו על חטא, ולא על עוון אלא בא על תודה, זהו שראוי שיקרב בכל עת, זהוודאי כל הקרבנות הם לה', אלא 
שפתי כהן             .דות להקב"ה על נסיו ועל נפלאותיושבזה הוא חפץ שהוא בא על הודאה להושאמר אשר יקריב ולא אמר אם, אלא אשר יקריב ודאי, 

 

 ת התהלותריאמעת העיקר שיתבונן ב
חטאת בפרשת, מנחה הקריב כאילו מנחה בפרשת, עולה הקריב כאילו עולה בפרשת העוסק כל', וגו ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה זאת

,ותהקרבנ מתורת נפלאות ויבינו שכלו עיני יתגלו כך מתוך כי, רומזת היא ענין איזה אל הפרשה בביאור מתבונן שהוא והענין. חטאת הקריב כאילו
הפרשה לשון ויגרוס שיהגה הכוונה שתהיה לומר אין כי, קרבן הקריב כאילו לו נמחלין עוונותיו ויהיו והמצוות התורה בקיום יותר ישתדל ובזה

כי הכוונה, הבא העולם בן שהוא לו מובטח יום בכל לדוד תהלה האומר כל אמרו בזה וכיוצא. בפירושם שיתבונן מבלי בלבד הערומים בפסוקיה
העולם חיי יירש ובזה, ועבודתו יתברך' ה באמונת לבו ויתחזק דעים תמים נפלאות ויבחין יכיר אז, שירמזו מה ואל הפסוקים שיורו במה שיתבונן מתוך
ויקרא ז לז בינו בחייר                                                                                                                                                                                                                                                  .הבא

                                  

 •• פניני רש"יי• 
 

 אלא צו אין - אהרן את צו
 ש״אר ולדורות מיד זרוז לשון

 לזרז הכתוב צריך ביותר
 :חסרון בו שיש במקום



 

 

 
 

 יםנס של יציאת מצר
 מופיע כבר בשבת הגדול 

 והחסד והטובות הברכות שכל מזה רואה והנך
 או העולם לכללות השבוע ימי בכל שנעשה
 קודש בשבת ונתמשך נעשה הכל פרטי לאדם

 החיים מים ממקור המעין נתברך שאז שלפניה
 נמשך ומשם וכדומה זו בברכה או זו בטובה
 לאותה הראוי ביום המעשה ימי בששת למטה
 והברכה הטובה ענין כל כי( הברכהו טובה
 הטובה שאותה מיוחדת מדה לאיזה שייכת
 תתמשך ההיא המדה ובהתברך אליה שייך
 כנודע זו למדה השייך ביום השבוע בימי

 הגדולה הטובה הנה כן על אשר). למשכילים
 מימי באחד מצרים ביציאת שנעשה והנס

 הזה הנס ונעשה נמשך כבר ודאי הנה השבוע
 כי שלפניו קודש בשבת במקור השמים בשמי

 דשביעאה ביומא ותתא דלעילא ברכאין כל
 שבת קורין הפסח שלפני שבת כן ועל. שבכלל מה אלא בפרט ואין תליין
 בו נעשה כבר מצרים יציאת של הנס כלומר בו שנעשה הנס מפני הגדול
 כל מתברכין ומניה הימים ששת מכל הברכה כללות שהוא הזה בשבת
 על והנס הגדולה על מורה שהוא הגדול שבת אותו קורין כן לוע יומין שיתא
                                                                                                       .'וגו הגדולה היד את ישראל וירא הכתוב דרך

  נצבים חיים מים באר
 

 שבת הגדול הכנה לגאולה
 נגאלין, די שבתות כהלכתן מיתש למשמרין ישרא לאמגמרא אלבאיתא 

 חדאל ין להגאל וצריך כדפסח שבניסן עתי םהיינו שתי שבתות אלו שקוד
 .מצדו לא יהי׳ עיכוב פלראות להכין עצמו להגאולה. ועכ״

 חידושי הרי"ם שבת הגדול

 

 יפוריםכהם יושבת הגדול מטהר כ
 ומעמיד מטהר שהוא כ"דיוה עשור כמו הזה עשור, ע"זי מ"הרי' החי בשם

 .הגדול שבת נקרא כן וכמו רבה יומא כ"יוה נקרא לכן, ביושר בחזרה
 צאת כעת הוא עתה, ה"זצוקללה בעריש דוב' ר ק"הה ר"אדומו הרב פתח

 נקרא ולכן, כ"כיוה והוא ק"בש לחודש ד"יו' הי שאז, ממצרים ישראל
 כ"יוה הוא ג"שה כי, לו דומה עוד שיש כפורים' ב רבים בלשון כ"יוה

 המלכות היינו( פסח הם מדריגות' ב כי החג לפני הוא כ"ויוה פסחשלפני
 מלכות' בחי לתקן העיקר אז כי הדיבור' בחי במלכות הוא פסח כי והבינה
 מלכות מדת ולהעלות בפה לדבר היינו סח, פה פסח הענין הוא שזה

 להם שהקדים וזה מחשבה שהוא בבינה הוא וסוכות העליון הפה שהוא
 פ"ביוהכ שיזדככו הזיכוך י"ע ל"הנ מדריגות' לב לבא שיוכלו כדי פ"יוהכ

 וסוכה דיבור הוא סח פה מלשון הוא) ל"זצ מקלביאל נ"מהרנ ה"הגה(
 כדי כ"יוה להם הקדים ובשניהם מחשבה הוא ק"ברוה סוכה מלשון הוא
 .ומחשבה דיבור היינו ל"הנ מדריגות' לב לבא

 הגדול שבת - קודש שרפי שיח
 

 ע"י סגולת השבת יש יתרון לנפש האדם לבטל את הרע
 אינו ואפילו הגדול שבת פסח שלפני בתש כל נקרא הכי דמשום נראה ולי
 משה שציוה שבזמן שידוע משום שלאחריו ימים ולא בעשירי חל

 זה ידי שעל ובפרט וסודו טעמו להם דרש פסח קרבן לקיחת על לישראל
 וקחו משכו על רז״ל שדרשו כמו במצרים שעבדו זרה מעבודה מנען

 שהוא בשבת דוקא כאײש דרשה אותהו וכו׳ זרה מעבודה ידיכם משכו
 סגולה לו שיש בו ללמוד ומזומן מוכן הוא השבת יום וגם המנוחה יום

 חל שאז וגם תורה מבקש לכל להועיל בשבת שבאדם הנפש יתרון מצד

 לקיחתו ציוה לא בי״א חל ױה אם הדין והוא בעשרה לפסח הסמוך שבת

 כמו פסח קודם ימים ארבעה דור אותו בודקין ױוה בשבת אלא ולפרוש
 .הגדול שבת נקרא הכי משום דורות פסח

 תל' סי ח"או דרישה

 עליה לקדושת הדיבור שבת הגדול
וב נאדמ"ו הרה"ק מהרצ"ה הכהן מרימ ומפי

זלה"ה שמעתי, דהנה ידוע אשר כל המועדים 
שיחולו באמצע השבוע יש התעוררות קדושתם 
בשבת שלפניהם. והנה ידוע שפסח הוא פ"ה 

נו לה"א מוצאות הפה הי' להם אז עלייה ס"ח, היי
לכן נקרא שבת הגדול ה"א גדול, היינו בקדושה, 

                             שהה"א מוצאות הפה נתעלו אז לגדלות.
 דברי יחזקאל

 

 משבת הגדול נכנסים לשערי קדושה
 נוטריקון ששה, מבעשור השה לקיחת היה ולכן

 יום כל ואילך לחדש בעשורומ, התשובה שערי
 ליל עד הקדושה משערי שערים עשרה נתגלו

 העליונים העשרה נתגלו ו"ט שבליל, ו"ט
 החיצונים אחיזת ונתבטל, שערים מהחמשים

 שבת אותו נקרא ולכן. ההוא הגדול אור ידי על
 שהראשי, זה כל על לרמוז הגדול שבת במצרים אז השה לקיחת בו שהיה
 שעל התשובה שערי נוטריקון והוא, השה לקיחת על לרמוז ה"ש הם תיבות

, ל"ת הם תיבות והסופי .בעולם התשובה עולם נתגלה השה לקיחת ידי
 האמצעים ואותיות. להגביר רוצה פרעה שהיה גבורות ל"הת על שרומז
 אחיזה לפרעה שהיה אותיות השני שהם, י"ה כמנין עולים ו"בגד שהם
 משם צירופים ח"במ נאחז יהשה שרומז, ח"מ עולה הגדול גם. בהם

 אחיזת נתבטל - התשובה עולם בעולם שנתגלה ידי ועל, אלהים
 . החיצונים

 צו פרשת ושמש מאור
 

 על יותרופ ובשבת זה ותילהגעיל ולשפשף גם בפנימ
 ומדיחיםומשפשפים שמגעילים לפסח שמכינים עוסקין ישראל כל פסח

 להטובלים אבל ביותר דעה לו שאין למי רק הוא וזה למאוד הוא וחשוב
, נאמר שבפסח. בפנימיות בעצמו הזאת ההכנה לעשות צריך הדעת במי

 יכול שלאהיינו הפסח לכם וקחו ז"מעבו ידיכם משכו". וקחו" "משכו"
 הדברים מכל ז"מעבו מקודם עצמו את שימשוך עד להפסח ליכנס

' שנ וכמו לזה א"לכ כח ונותן ביותר זאת פועל הזה ושבת ז"עבו שנקראים
 נצרך כ"כ' כו והנדחים' כו האובדים ובאו גדול בשופר יתקע' וגו ביום' והי

 .הגדול לשבת פסח באמת
 הגדול שבת - קודש שרפי שיח

 

 כל שבתות השנה תלוי בשבת הגדול
 וזה בכה זה. לזה טעם בקשו הקדמונים. הגדול שבת שם לקריאת טעם
 מצרים גאולת בעת כי ונאמר. הטעמים בקשת על מאוד ונפלאתי. בכה

 שבת וכל. העליון חיות והם בהעולמות להאיר דגדלות מוחין התחילו
 ימי וכל. להעולמות דגדלות ממוחין העליון האור מתנוצץ אזי ושבת
 ומבוען מקורן השנה שבתות וכל קודש משבת עילאה שפע מקבלין השבוע

 הראשים והם, תשובה ושבת הגדול שבת היינו, שבשנה שבתות משני הוא
 בתשרי אך, ובתשרי בניסן היה העולמות בריאת אולם. ההשנ שבתות לכל
 נקרא ולכך. נראה ואינו נראה בחינת, עולם הרת היום הריון בבחינת היה
 שבתות לכל עילאה יראה הנותנת והוא היראה מעולם. [תשובה שבת
 הראשי דורשים היה שבהם לפי, כלה שבת בשם הגדול ושבת]. השנה

 האלו בשבתות לדרוש ועיר עיר בכל םהרבני נהגו עתה עד וגם ישיבות
 הזיווג. סוד בהם נעשה ותשרי ניסן אלו חדשים שני כי והטעם

 הגדול לשבת השמטה ליקוטים ישראל אוהב
 

 ע"י השבת נתגלה כי גדול ה' מכל אלקים
 עובדים היו המצריים דהנה ,הגדול שבת הזה השבת לקריאת טעם עוד ל"ונ

 מן למעלה גדולה הנהגה אין כי שבםבח המזלות בכור טלה מזל הוא לצאן
 את לקחו י"הש צווי פי על ישראל והנה ,המזלות פי על הכל רק המזלות
 כי וחיותו כחו הוא( דמו את ולזרוק לשחטו המטה בכרעי וקשרוהו הטלה
 ביד מסור ותנועתם המזלות כח כי להורות', ד לשם) הנפש הוא הדם

 

 
 
 בס"ד

 

 

 

 
 מלוקט מספר

 טעמו וראו כי טוב ה'
 

  צה"נערך ע"י הג
 יוסף נחמיה הירשלער הרב 

 שליטא 
 
 

              

    
 

 



 ש"ית והוא שומר גבוה מעל גבוה כי אותם יטה יחפוץ אשר לכלי"הש
 עתה יתרו שאמר וכמו, כרצונו והשגחתו ושפעו בכחו המזלות את מנהיג
 מבעשור מקחו להיות ת"השי צוה והנה, האלקים מכל' ד גדול כי ידעתי
 מהמחדש עולם חידוש על מורה ושבת השבת ביום אז שהיה על דייקא
 יחפוץ שרא כל אל כרצונו לשדדם יכול הוא המחדש שהוא וכיון, בטובו
' ד גדול כי ונודע נתגלה שבו, הגדול שבת הזה השבת נקרא ולכך, אותם יטה
 עוללות בעל הרב כ"ג כתב זה מעין ראיתי זאת כתבי אחרי, האלקים מכל

                                .']וכו א"ל אות ב"ע ב"ח[ אפרים
  ג - ניסן - יששכר בני

 
 גדלותבכל שנה יוצאים בניסן מקטנות ל

 הענין ,בו שנעשה הנס פנימ הגדול שבת אותו קורין הפסח שלפני שבת
 וכי זרה עבודה עובדי ואלו אלו קטרוג היה הים שעל ל"רז שאמרו הוא

 משוקעים ישראל שהיו אך אז ו"ח זרה עבודה עובדי ישראל שהיואפשר
 אל לבא יכולין היו ולא הדעת בקטנות והיו הקליפות בין טומאה שערי' בנ

 ותגדלי ותרבי וזהו לגדלות ובאו משם יתברך השם והוציאם יתברך השם
 שני דיש ליגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן וזהו המוחין לגדלות שבאת

 כן גם ויש האומות בין ישראל כלל גלות והוא כללי גלות דהיינו גלות מיני
 הרע היצר אצל בגלות שהנשמה מישראל אחד כל אצל דהיינו פרטי גלות
 בכל ההוא הזמן כשבא תמיד נעשה מהזמנים זמן שבכל גדול כלל זה והנה
 וזהו הזה לזמן שהגיענו מברכין אנו ולכן ראשון בפעם שהיה כמו נעשה שנה
 שנה בכל דהיינו ליגאל עתידין ובניסן לגדלות מקטנות ויצאו נגאלו בניסן
  .הראשון בפעם כמו לגדלות מקטנות לצאת יכול הזמן אותו כשבא ושנה

 צו פרשת - עינים מאור
 

 עדות על הנסים ונפלאותהוא שבת 
 שמים בריאת על עדות והוא איקרי סהדותא דשבת. הגדול שבת' פי עוד

 מזה גדול עדות ניתן ישראל לבני אבל'. כו עשה ימים ששת כי ש"כמ. וארץ
 זה ועדות. ושבת .הטבע מן שלמעלה דרך שהוא ונפלאות הנסים על ידלהע
 יום' כו לעשות' כו צוך כן על' כו היית עבד כי ש"כמ מצרים ביציאתנגמר

 להעיד ברא לכבודו שהכל הבריאה מן העדות הוא בראשית שבת. השבת
 קודמים הם שהרי הטבע מעדות למעלה עדים הם י"ובנ. הבורא על

. מהעולם למעלה י"בנ עדות כ"א. העולם נברא ישראל ובשביל להבריאה
 .הגדול שבת והוא מ"ביצ נגמר וזה

 ]ב"תרס[ הגדול לשבת - אמת שפת
 

 אחרים  של םהישישגיח על מעשיו ולא על מעש
 בני יש דהנה, הרמז נראה .בדיקה צריך אין חמץ בו מכניסין שאין מקום וכל

. אחרים אדם בני של מעשים על רק מעשיהם על משגיחין שאינם אדם
 שאין כלומר, בדיקה צריך אין' כו מכניסין שאין מקום התנא מזהיר ולזה

 על וישגיח שיתקן רק אחרים של מעשיהם על שישגיח כך] לעשות[
 .מעשיו

  הגדול לשבת - ישראל עבודת
 

 בו חמץימצא  י לאאדודאל"ה תו בי"ג ניסן יפנה מחשב
 צריך אדם שכל, הרמז נראה. הבדיקה קודם חדריו לכבד צריך אדם כל

, בלילה לבדוק שיוכל כדי ג"בי הכנה ולעשות בניסן ג"בי מחשבתו לפנות
 לא בוודאי פתאום בפתע לבדוק וכשירצה מקודם מחשבתו יפנה לא שאם
 מקודם מחשבתו לפנות צריך רק. אני צדיק ויאמר חמץ שום בעצמו יראה

 .חמץ שם ימצא ובודאי
  הגדול לשבת - ישראל עבודת 

 
 לבדוק מידותיו בעת בדיקת חמץ

 בעת באמת בלבו לחשוב אדם לכל שיש גדול מוסר תוכחות מזה לנו היוצא
 אז בלבו יכוין ולכן. ממש בפועל חמץ בדיקת העת שהגיע וידע חמץ בדיקת
. ו"ח רעה מדה איזה היינו חימוץ איזה בהם יש אם שלו המדות כל לבדוק
 כי .וכל מכל הרעות המדות את ממנו לבער כ"ג יכוין החמץ שריפת ובעת
. ז"העוה הבלי כל אליו ומייפה ר"היצה בו נכנס אמו מרחם בצאתו תיכף
 כלות עד לו הוגנת עצה שישיאנו ט"יצה עדיין לו אין כי עצתו אחר והולך

 מה שכל מדעתו מבין ואז ומשכילו בו ט"היצה נכנס ואז שנים ג"הי
 ובודק שלם בלב ומתחרט .ותוהו והבל שוא הכל היה הנה עד שעשה
 שבעיסה שאור הוא החמץ שם להכניס שדרכו מ"בכ ובסדקין בחורין
' ה נר ד"ע. נשמתו הוא הנר לאור, ד"לי אור וזהו. המגושם החומר תאוות
 מכל יצא אז כי. האדם של חלדו ימי כל על רומז ההוא וזמן. אדם נשמת
 .והמצוה התורה באור עצמו את לדבק ויתחיל. והגשמית וטומאתו חלאתו

 ויצא - ישראל אוהב
 

 ו מגעתכלששקום מא בודק עד כ"
לאור הנר כו'. היינו בנר מצוה ותורה אור לארבעה עשר בודקין את החמץ 

אור. כל אחד בודק עד מקום שידו מגעת. ידו היינו שכלו. והשאר מבטלו 
שרפה.  אלא חמץ ביעור אין הארץ. שטיקעלע איין מיט ובמה. בלבו.

 .בהתלהבות לדבקות הבורא ב"ה
 בית אהרן לערב פסח

 

 החמץ רומז ליצה"ר
 שאור השטן הוא הרע היצר הוא החמץ כי יזכור ובביעורו החמץ בביטול

 לבערו ובסדקין בחורין אחריו ויבדוק, במשהו אפילו ושאסור, שבעיסה
 יתברך השם אשר הקדוש החג קודם ויטהר, טוב ועשה מרע בסור ולבטלו

 '. כו בנו בחר
 פסחים-הקדוש ה"השל

 
  

  

שאיןכלומר, בדיקהצריךאין' כומכניסיןשאיןמקוםהתנאמזהירולזה
ק

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 
 

  אף שמדרך הטבע שהאדם יודה על כל הטובות מורה על כי לעולם חסדו קריעת י"סיצי"מ והודאה על ה
כל על אומר הללו' הודיוה כל וכן חסדו לעולם כי לבדו גדולות נפלאות לעושה המקראות לפרש הדברים ותוכן הארכתי גדול נס נעשה שבו הגדול שבת
כאלו ומעשים השמים מן לחם ונפל, ונתיבש' א שעה הים נקרע שנה אלפים שלשה לפני אם הרעש ומה גדול נס שום אין כי והענין, ח"כל מיוחד נס

איך פלוני פרי ממנו יגמול בושו לבן או אדום פרח בו פרח ושוב ירוק ציץ ממנו ויציץ באדמה זרע בזורע יתעורר לא פתי מי כאלה נסים רגע בכל הלא
כך נעשה ז"ועי מרטיבים הגשמים ומי בעפר מכין חמה ניצוצי כי בטבע הוא זה בחכמתו ויאמר השוטה יבוא הנה, ס"י כקריעת נס זה אין וכי זה נעשה

אומרים שחכמיהם אלא רוח ורעות הבל דבריהם וכל להגשים הארץ מן אד יעלה מה ידי על חמה ניצוציו מכים מה ידי על נא יאמר ,כך נעשה ז"ועי
להבין ואין פלא שהוא ואמת מעצמו הטבע הוא וכך' אלקי ואין ובדעת ובתבונה בחכמה כן העושה אחר ואין' יהי וכה' הי כה נוהג כמנהגו העולם
י"אעפ החלמיש מצור מים ומוציא השמים מן לחם וממטיר אחת שעה הים קורע כגון הטבע משנה ה"כשהקב ואמנם, כן הוא מעצמו אך הטבע סתרי
יכול לא כ"שא בעצמו כן נוהג הטבע שאין מזה דעת בר כל ישפוט מ"מ ויום יום שבכל בראשית מעשי חידושי נגד הים מן כטפה המה אלו שכל

נפלאות לעושה והיינו יום בכל נפלאות ניסים עושה הבורא והוא היוצר שהוא חסדו לעולם כי נדע הלז קטן משינוי כ"וא שעשה לצורך להשתנות
כי נדע ריהםובבכ מצרים למכה וכן, יבנה חסד עולם כי בראשית ובמעשה העולם בבריאת שעשה חסדו לעולם כי נדע שעה לפי לפעמים לבדו גדולות
 .יום יום לעולם והשגחתו והתנהגותו וטובו חסדו כי נדע לשעה נס מכל כולם וכן חסדו לעולם

הגדול ושבת צו פרשת - ס"לחת משה תורת
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"" " 

 אחת שעה רק הוקצתה להרצאה–" יעיל זמן תכנון" בנושא הרצאה לשאת זקן מרצה הוזמן אחד יום   נקודה למחשבה
 לבין בינו שהפריד לשולחן מתחת". ניסוי לערוך עומדים אנו: "אמר מכן רולאח, באיטיות, ן המשתתפיםבי מבטו את הזקן המרצה העביר". החומר את להעביר" כדי

 האם: "ושאל תלמידיו אל באיטיות מבטו את המרצה הרים, ן לשולחן מתחת הוציא אחר. לפניו בעדינות והניח גדול זכוכית מיכל המרצה הוציא מאזיניו
 הסתננו החצץ אבני. המיכל את מעט וניער האבנים מעל החצץ את שפך בקפדנות. לי כלי לשולחן מתחת והוציא התכופף שוב". כן" השיבו כולם?" המיכל מלא
" נכון". "שלא כנראה: " השיב מהם אחד עתה?" המיכל מלא האם: "ושאל הקהל אל הזקן המרצה מבטו את הרים שוב. המיכל לתחתית שירדו עד הגדולות האבנים בין
 הגדולות האבנים בין החלל את מילא החול. המיכל תוך אל החול את שפך לב בתשומת. ר סיר לשולחן מתחת הוציא והפעם כופףוהת חזר. הזקן המרצה ענה

 !" לא" המחוננים התלמידים השיבו, ובמקהלה היסוס ללא הפעם?" המיכל מלא האם: "מאזיניו את המרצה שאל נוספת פעם. החצץ ובין
 

 . לשפתו עד המיכל את בהם ומילא השולחן על שעמד ת את נטל הוא, והעוצמה היוקרה רבי תלמידיו שציפו וכפי. ןהזק המרצה להם ענה" נכון"
 באמת אם, בהתחייבויות גדוש נראה שלנו שהזמן שככל למדים אנו?" "זה מניסוי ללמוד אנו יכולים גדולה אמת איזו: "ושאל לקהל מבטו את הרים הזקן המרצה
 כל קודםלמיכל מכניסים לא אם: זו היא הניסוי לנו שמוכיח ,ה ,זה לא" הזקן המרצה השיב" לא". "מטלות ועוד פגישות עוד להוסיף ניתן תמיד מתאמצים

 דברי של מעותהמש מלוא את לתפוס מנסה אחד כל כאשר, באולם השתררה עמוקה דממה"... כך אחר כולם את למיכל להכניס נוכל לא לעולם, הגדולות האבנים את
? אוהבים באמת שאתם מה לעשות? חלומותיכם הגשמת? ידידכם? המשפחה? בריאותכם?  ":  "ואמר בשומעיו התבונן הזקן. המרצה

 ?" אחר משהו? לעצמכם זמן לקחת? להינפש? נעלה מטרה למען להילחם
 . החיים את לפספס עלולים אנו, זאת נעשה לא אם כי, בחיינו הגדולות האבנים כל את קודם להכניס ביותר שחשוב הוא לזכור שחייבים מה

. ת את להשיג כדי שלנו היקר מהזמן יישאר ולא הקטנים בדברים החיים יתמלאו) החול, החצץ( הקטנים לדברים עדיפות ניתן אם
 בתנועת". שלכם) החיים( למיכל ראשונות אותן תכניסו, אותם תזהו וכאשר?" בחיי הגדולות האבנים ןמה: "השאלה את עצמכם את לשאול תשכחו אל לעולם כך משום

 . האולם מן באיטיות ויצא מאזיניו את הזקן המרצה ברך,  ידידותית יד
 (העורך)  . לחלוף לו תניח אל !!  לתורה עיתים קבע!  יקר אח

 "וקוי ה' יחליפו כח"       שליט״א ג הרה״ג        מורנו ורבנו עט״ר    העלון לברכת והצלחת     ימים על ימי מלך 

 דלת על הדפק קודש בשבת
 יהודה רבי הגאון של ביתו
 שומר שאינו אדם ל"זצ צדקה
 כבריון ומראהו, ומצווה תורה
 אך, .. אלים
 ושאלו אליו יצא צדקה הרב

 הוא שהאיש, התברר. לרצונו
 שבת וחילל מונית נהג

 מחה צדקה הרב. בפרהסיא
אך-יסע שלא 

 הרב שלזעקתו אבל. לשוא
 . באזניו להדהד הוסיפה

 
 כי, "הנהג אמר", הרגשתי"

היא, מפיו הבוקעת הצעקה
מכל שונה, טהורה צעקה

. כה עד ששמעתי הצעקות
 ק ולבדוק לבוא החלטתי
 לצעוק לך שגורם הזה 

 ..בחזקה כך כל

 : ל"זצ אוחיון יוסף רבי של בנו סיפר
 שקיבלתיערך יקרי בגדיים מביתי נגנבו פעם"

 מים עם כוס נטל אבא. צרפתי דיפלומט -מידי לסחורה
 אל ןויפ. הכוס בתוך ן קטן לילד והורה, ושמן
השיב' בכוס ראית מה לי נא אמור: 'אותו וישאל הילד
 תיאור לתאר והוסיף'  מגורים בית בכוס ראיתי' הילד
 אלי אבי .. בתוכו והמתרחש הבית של מדויק

 אבא הוסיף' הגנב של ביתו הוא זה בית' לי ואמר
 בחדר. פלוניברחוב נמצא זה בית היטב תזכור' ואמר
 מונחת ועליו, ארגז עומד שיםאנ יושבים שבו פלוני
ם נמצאים זה ארגז בתוככי, לחם עם קערה

 עלה יסודי ברור לאחר כי לציין למותר 
 .ארצה דבר נפל לא מדבריו שאכן

  ל"זצ יוסף יעקב רבי עם טוב קשר לו יהה כי,  ו"הי פינטו ישראל רבי סיפר
 על לו ועונה, ובידידות בכבוד איתו ומדבר, פנים לו מאיר היה נפגשים שהיו פעם וכל

  ברחוב אבא את פגש הוא אחד יום. בהלכה שאלותיו
 טוב מרגיש לא הרב אולי אמר, קרה מה הבין לא הוא, שלום לו אמר בקושי ואבא
 ממנו והתחמק אותו פגש שאבא פעם עוד המשיך זה אבל, א והוא

 דין לו היה תקופה ובאותה היות, הדבר פשר התברר בסוף.  שלום לו אמר ובקושי
 , ה שיהיה רצה ולא אבא של ד"בביה אדם עם ודברים

 .פנים לו להאיר חזר, תורה הדין ומשנגמר

 גירעונות על לנו שח חשוב מוסד מנהל
 ל"זצ שרעבי שלמה רבי, המוסד בתפעול
 קשות נגוע' הנאמנים' מעבדיו אחד כי:השיבו

 רבות לוקח אשר זה קדושהוהוא בעניני
ם ההמום המנהל, המוסד מכספי

 אחד לתהדמתו כי גילה ואכן, 
 אר הוא דווקא, לצידו עמד אשר העובדים

 .הרב אמר אשר בכל נגוע

 הבית כאשר
 אני  קטן

 את מקטין
 עוד עצמי

 יותר

ים ֶהָחֵפץ" ַרֵּבנּו ֶׁשל בנו ִּ  ַעל ִסֵּפר" ַחי
 ִמיֵמי זְכּוַרנִי: "ֵּביתֹו ְּבתֹו ָאִביו ַהנְָהגַת
 ַּביִתהַ  ַמַּצב ַעל ִאִּמי ִהְתאֹונְנָה ַּפַעם ִּכי, ַּבֲחרּוִתי
א: "ִמִּפיהָ  ּוָפְלָטה, ַהָּגרּועַ   ֶׁשֵהם ְּפלֹונִי ַּביִת ֲה

 ַּגִּסים ּוְבנֵיֶהם ְּפׁשּוִטים ֲאנִָׁשים – ֶהְדיֹוִטים
, – – זֹאת ְּבָכל, ּוְפׁשּוִטים

ַֹק ַחּיִים, ְלֻעָּמָתם ְוָאנּו  ָלּה ְוֵהִׁשיב!" ָּכ ָּכל ְּבדח
 רֹוֶאה ֲאנִי: "זֶה ְּבִסגְנֹון – ַחּיִים ֵפץֶהחָ  – ָאִבי
ר ְלִפי ֶֹ , ְּפלֹונִי ִאיׁש ִּכי, ְרצֹונֵ ֶׁשָּכ ִלֵּב יׁש

א  א ְוגַם, ְרָחָבה ְּבַדַעת' ה אֹותֹו ָחנַן ֶׁש
 ָהיָה, טֹוִבים ִּכְׁשרֹונֹות ַּבֲעֵלי ְּבָבנִים' ה ִהְצִליחֹו

 .  לֹו
 

ֵ, ַאּתְ : זֶה ּוְלֻעַּמת , ּתֹוָרה ֶּבן ְּבַבַעל' ה ֶׁשֲחנָנ
 ֵכן ּוְכמֹו, ָהֱאֶמת ְּבַהָּכַרת ה"ַהקב ָחנַן אֹוָת ְוגַם
ִ ַּגם  ְוַתְלִמיֵדי לֹוְמִדים יְִהיּו ִּכי ִּתְקָוה יֵׁש, ָּבנַי

 ּגַם ִּתְתָּבְרִכי ִּכי ֲחֵפָצה ַאּתְ , ְּגדֹוִלים ֲחָכִמים
ר הּוא ֵהיָכן?! ִׁשירּותַּבעֲ  ֶֹ ִקי ַהּיׁש  ֶׁשֵּביֵתנּו, ָהֱא

ר ְּבָחְכָמה, ַּבּכֹל יְִתָּבֵר ֶֹ  ַּבֲעֵלי ְּבָבנִים, ְועׁש
 א, ִמּכֹל ֵריק יִָּׁשֵאר ְּפלֹונִי ַּביִת ְוִאּלּו, ִּתְקָוה

א ְּברּוָחנִּיּות ן ֵּכן ַעל? ְּבגְַׁשִמּיּות ְו
 ".הּוא טֹוב ִּכי – 

 האהבה: אומר דסלר  אליהו הרב
 למי כי,  הנדיבות תולדת היא

 . יותר אותו אוהבים יותר שנותנים

 : אומר מברסלב נחמן רבי ק"הרה
 .מלעצמו, לאחר עצה להשיא יותר קל

 צילניהרה צכל מ  - מצה



 

 

 להשתמש בזריזות והעצלות לעבודת ה'
 

ב ָוֵעז לֹא ל ֵחֶלב ׁשֹור ְוֶכׂשֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּכָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ם לֹא תֹאְכלּו" "ּדַ  .ֹתאֵכלּו... ּדָ
 

ציותה אותנו לא לאכול את החלב והדם, כיון שמקטירים אותם לה', ויש  
לשאול מדוע התורה בחרה דוקא בשני החלקים הללו שאינם חשובים בבהמה, להקריב 

 ', והלא מן הראוי להקריב לפניו יתברך חלקים חשובים ומכובדים בבהמה.אותם לה
אלא רמז נפלא רמזה לנו התורה הקדושה, הדם מסמל את הזריזות והמהירות, דם זורם 

כל חלב  -מהר, ואילו החלב שזה השומן מסמל על אדישות ומתינות. ומורה לנו התורה
 שות צריך לתת רק לעבודת ה' יתברך.ודם לה', את הזריזות ומאידך את המתינות והאדי

 איזו מצווה ירוץ האדם וימהר לעשותה,  
ויהיה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, הוי רץ לדבר מצווה (אבות פ"ד מ"ב), שאינו 

דומה מצווה שאדם עושה אותה בזריזות והתלהבות למצווה שאדם עושה אותה 
 זות בחום ובהתלהבות, בעצלה, חלק גדול מהמצווה זה עצם עשייתה בזרי

ֲהִגיִגי ִתְבַער ֵאׁש (תהילים לט, ד). י ּבַ ִקְרּבִ י ּבְ  ַחם ִלּבִ
 

אם בא לו יצר הרע ומשכנע אותו לעשות עבירה, יתנהג האדם באדישות, "איני  
ה ָעֵיף ְוָיֵגַע וָיֵרא ֱאלִֹקים.." (מושאל מדברים כה, יח).  יכול כעת, אני עייף, ְוַאּתָ

הרבים מה עושה היצר הרע? מהפך את היוצרות, לעבירות הוא מזרז את  אך בעוונות
האדם וגורם לו שלא להתחשב לא בגילו ולא בכוחותיו, ומנגד לעשיית המצוות הוא 

מכניס בו אדישות, ועל כך מזהירה התורה "כל חלב ודם לא תאכלו" אל תשמש 
דישם לה' יתברך בזריזות ובאדישות לצורך עצמך, לצורך דברי היצר הרע אלא תק

ִבי, ְוִגּבֹור  ּצְ ר, ְוָרץ ּכַ ׁשֶ ּנֶ ֵמר, ְוַקל ּכַ ּנָ לקיום התורה ולשמירת המצוות, בבחינת ֱהֵוי ַעז ּכַ
ָמִים (אבות פ"ה מ"כ). ָ ׁשּ ּבַ ֲאִרי, ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ׁשֶ  ּכָ

שנזכה לעשות רצונו יתברך כרצונו תמיד, ונזכה בקרוב לראות בגאולת  
 שראל השלימה, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל (ר"ה יא ע"ב), אמן.י

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

אמר   שנפגשו בשוק. שנייםם
אחד לשני: הלווני מאה זהובים. 
תמה השני: איני מכירך כלל. 
החזיר הראשון: כמה תמוהים 

 איש מלווני,הבריות! כאן אין 
 מכירים אותי,  שאיןמשום 

  ובעירי אין איש מלווני,
... 

hamaor.netכל העלונים: 

 ה בת לולו, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמח נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  יחיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

, יעקב יוסף בן מרגליתהרב ל בן קלרה, יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפא  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב דוד ומרים אלבז, 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net

 פנה, פטירתו לפני קצר זמןן
זצ"ל  מאניפאלי זושא רבי

יקראו כאשר: ואמר לתלמידיו
 איני, מעלה של דין-לבית לי

 : ישאלוני שמא מכך מתיירא
 

 מעשיך הגיעו לא מדוע, זושא"
, , אבותיך למעשי

 םלמדרגת שכן", 
 אולם. להגיע יכולתי לא הרי

: ישאלוני שמא אני מתיירא
!! זושא"

 זושא והרי?! 
 !"להיות יכולת מושלם

 , פגוע ולא שלם להרגיש – נגוע להיות לא – רגוע להיות רצונך
  -שביכלתך מה על תודה תן – זולתך תבי אל לעולם תבט אל

 .מפעלתך תמיד תהנה כך

זצ"ל  מנדל משה רבי רכש מיוחדת חיבהה
 הטף כשחלפו. לישרא ילדי אלו, הקדושים לצאן
 סוכריות, רחימאי במבט בהם מביט היה לידו
 את , , בכיסיו לו ומזומנות מוכנות היו רבות
 כשבאו. מיוחדת' ה עבודת זו היתה... הקטנים לב

 כדרך, ראש בכובד אליהם התייחס, להתברך
 עליהם והרעיף קירבם אף, להוריהם שהתייחס

 . 
 

 יגון, בצער המתמלא רמיוס ילד רואה כשהיה
 . בכאב התכווץ גופו וכל מעיניו ניבט עמוק

 לילדים רגשותיו עומק את שהכירו אנשים היו
, החולה ילדם את אליו והביאו, 

 .בעדם להעתיר ויתאמץ מגדרו שיצא כדי

בא לרב ובוכה שאין  יהודיי
לו כסף לחתן את בתו 

שהתארסה. "כמה יש לך"? 
שואל הרב. "חמשים אלף", 

השני  עונה היהודי. "וכמה הצד
רוצה"? ממשיך הרב לשאול. 
 "מאה אלף", עונה היהודי. 

 

"נו", אומר הרב. "לא נורא. 
תתחייב על מאה, תביא את 

החמישים ולחמישים האחרים 
 שיחכו". "לא הבנת", עונה 

 "היהודי. "
..." 

 שלום יוסף רבינו תלמידד
 שהיה העיד,  ל"זצ אלישיב

 מתיקות על מתבטא ל"ז רבינו
 היה, בחיים שיש וגדולה אמיתית

”. תוספות עם גמרא לימוד” מביא
 באופן אלו מילים 

 דבר על המדבר כאדם מוחשי
 בזיכרונות.  לחיך הגדול המתוק

 יצחק יעקב רבי מהגאון
 נר" ישיבת ראש ל”זצ רודרמן
 שראה שסיפר ב”בארה" ישראל
 אור בעל רבינו מרן את בעיניו
 ל”זצ חיים החפץ בעל עולם

 עם הגמרא לימוד על מתבטא
 עם, ת תוספות
 כאוכל, ממש שפתיים ליקוק
 .מדבש המתוק מאכל דבר ומוצץ

 כאשר: א"שליט טורק משה רבי סיפרר
 יוסף רבי הגאון -'מפוניבז הרב פעם בא

 כדי, לפרנקפורט ל"זצ כהנמן שלמה
, ישיבתו תלמידי החזקת עבור כסף לאסוף
 רוזנהיים יעקב רבי מיודעו אותו פגש

 לאסוף' מפוניבז הרב הגיע כי כששמע. ל"זצ
 ! תהיה לא היה: "לו אמר, תרומות

 

!"  כך כדי עד התורה כבוד יתבזה לא אצלנו
 שם, האישית בלשכתו מיד יעקב רבי הושיבו
 מודלל הרב ויחל.  מד עמד

 אלך אני. "נפשו כאוות במנוחה שם
.                לוהסביר" במקומכם

 

 פתחי על לחזר רוזנהיים יעקב רבי יצא ואכן
 חזר אחדים ימים כעבור, עם נדיבי, הגבירים

 השולחןעל לפניו והניח' מפוניבז הרב אל
 את לכסות שהספיק, 

 .תמימה שנה למשך הישיבה תקציב

ַרִּביֶׁשלַהְּׁשנִּיָהִאְׁשּתֹו, ָרֵחלָמַרתָהַרָּבנִיתֶׁשלִמְנָהָגהּּ
 ִּמְכָּתב"הַ  ַּבַעל ֶדְסֶלר א"רא ֶׁשל ָאִביו  ּדֹב ְראוֵּבן
רָּכלְלַהְׁשִּכיםָהיָה", ֵמֵאִלּיָהּו ֶֹ ְלַהְדִליק, ַהַּׁשַחרֲעלֹותִלְפנֵיּבק

א ְּכֵדי ָאְמנָם. ַחם ֵּתה ּכֹוס ַהָּגדֹול ָלּהְלַבעֲ  ּוְלָהִכין ַהֵּמַחם ֶאת  ֶׁש
 ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ָהַרָּבנִית נֲָהגָה –  ַלֲהִעירֹו

 . ַהּביַתִ  ִּבְפרֹוזְדֹור )ָהֵהם ַהּיִָמים ִּבְתנֵָאי( זֹו ָקָׁשה
 

 ֶׁשִהּנִיָחה ֵמַהֶּפָחִמים ִּבְבגֶָדיהָ  ֵאׁש ָאֲחזָה – ַהְּבָקִרים ְּבַאַחד, ְוִהּנֵה
 ָלרּוץ ָהַרָּבנִית נְִּסָתה – ַּבֲעָלּה ֶאת ְלָהִעיר ֶׁשָחְׁשָׁשה ֵּכיָון. ַּבֵּמַחם

 נְָפָלה ִריָצה ְּכֵדי ּתֹו ַא, ְּבֶׁשֶלג ַהֶּלָהבֹות ֶאת ּוְלַכּבֹות ַהחּוָצה
ַֹ  זּועַ ִמּזַעֲ  נְִפְּגָעה – ַלְּכִוּיֹות ּוְבנֹוָסף, ַּבַּמְדֵרגֹות  רֹוֵפא ְּבֶהְעֵּדר. מח
 ד"ְּבי, יִָמים ְׁשלֹוָׁשה ְוַכֲעבֹר, נָאֹות ִטּפּול ָלּה נִַּתן א – ַּבָּמקֹום

 . ְליֹוְצָרּה ַהְּטהֹוָרה נְִׁשָמָתּה ֶאת ֵהִׁשיָבה, ְּבִכְסֵלו
 

 ַהְּדָבִרים ֶאת ִלְראֹות ְוָעֵלינּו,  ַּכּמּוָבן
 ְלתֹוָרה ְּגדֹוָלה ּכֹה ְמִסירּות ֶׁשַעל ָסֵפק ֵאין. נֶַצח ֶׁשל ַמָּבטּבְ 

. ֵעֶדן ְּבגַן ָלּה נְִתַּבֵצר ָּגבֹוּהַ  ָמקֹום, ַהַּבַעל ֶׁשל ָהרּוָחנִית ְוַלֲעִלּיָה

 כאוויר היא לאדם האמונהה
 לנשום צריך רגע בכל לגוף
 מה כל, אותנו הסובב כל, אמונה

 יכול, במגע איתו אנו שבאים
.. א להביא
 שומרים... המצוות נתנו כך ולשם

 ינזק שלא האדם על המצוות
 יצרו בקול וישמע

  המסתפק
  – ידו שבהשג במה

  – בעדו סגרו דלתים כי אף
 

 -ליעודו חפשי הוא הרי
 אבל, וכבודו ברצונו ואדון

 – מיכולתו יותר החומד
  – לתאותו הוא עבד
 להתרומם יוכל לא

 .משפלותו
 

 ל"זצ מוילנא הגאון
 של ביאתו שעיקר"

 לשבר, לעולם האדם
  ואם, תמיד מידותיו

 ?!"חיים לו למה- לאו

 רבי קק""הרהה
  ין'מרוז ישראל

 להתייאש אין: אומר
איזו, יהודימשום

 כלשהי נקודה
 חייבת ביהודיות
 אצל גם להיות

 , הרשע
 

 לתוך 
 אפשר, עמוקה באר

, התהום מן להוציאו
 

א הוא אם רק
 או עבה חבל, 
 ובלבד, דק חבל

 .חבל שיהיה

 צריכים אינם הזוג בני
 תואמים להיות

 ההפך בתכונותיהם
  הנכון הוא

 בלי לשאוף אפשר אי
 אפשר ואי אדם להיות
 .לשאוף בלי אדם להיות

 

גורלומרעלוביכהא"שליטשטיינמןל"הגריאאלנכנסישישחרדייהודיי
 במשך" – הקשיש יפרס –" ה"ב אמצעים בעל אדם אני. "ילדיו לעזרת שנזקק

 להם הייתה תמיכתי ועקב, בכוללים שלמדו" בילדי כלכלית תמכתי השנים כל
 לתמוך צריכים והם הגלגל עלי התהפך עתה ואילו, ת אפשרות

 ל"הגריא ועודדו ניחמו". קשה למרירות לי גורם והדבר, לתפקד לי ולסייע בי
 שמצבך טוען ואני. להם ייעמס אינך שעכשיו אומר אתה: "הבאים בדברים

 ! ה כזה במצב כשאתה דוקא! הפוך
 ירה? שלך היה הכסף האם אבל, גדולה מצוה שזו אף בכסף בהם כשתמכת שכן

 אבל. לרשותם מרשותך הכסף את העברת רק ואתה שמים בידי והפרנסה הממון
 הרי, בידך יעלסי באים מחונכים כילדים והם בניך לעזרת זקוק כשהנך כיום

 של הגדולה במצוה אותם מזכה שהינך בכל יותר עוד בהם תומך אתה
 ..."בחייהם להם מגיד שהינך ביותר הגדולה העזרה ושזוהי! 
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