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 מקרא רמת קושי:    רגיל   קשה

 אין הכוונה להמחיש את הפסוקים כלל, אלא רק בדרך רמז וכפל לשוןזהו חידון משעשע העשוי מתמונות הרומזות על פסוקים ומושגים מהפרשה. 

 כמו"כ להצטרפות לרשימת התפוצה ולהקדשות ניתן לשלוח בקשה למייל הנ"ל temunabaparashah@gmail.comאשמח לקבל רעיונות, חיזוקים והערות:  
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  (ה, ט)וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה 
וכן בפסוק שלאחריו כתיב לו יהיה, ועיין רש"י. ולפע"ד י"ל עפ"י הא 
דאיתא במס' ב"ב (דף י"א ע"א) ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו 
 ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך
גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם, אמר להם אבותי גנזו למטה ואני 
גנזתי למעלה וכו', אבותי גנזו לאחרים אני גנזתי לעצמי שנאמר ולך תהיה 

 צדקה וכו' ע"ש. וי"ל שזה שאמר לו יהיה כלומר זהו אשר יהיה לו בעוה"ב:
 (אפריון)

 (ה, יב)שתו וגו' דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה א
כתב רש"י "מה כתוב למעלה מן הענין ואיש את קדשיו לו יהיו אם אתה 

 מעכב מתנות הכהן חייך שתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטה".
המפרשים עמדו על הקשר שבגלל שלא הביא מעשרותיו יביא את אשתו 

 לכהן, וכי מה המדה כנגד מדה בזה?
תוב בבראשית (ב, כב) "ויבן ה' אלקים בספר "תהלה לדוד", תירץ עפ"י הכ

ו"חוה"  190את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה", ש"צלע" בגימטרי' 
מן הצלע שלוקח מן האדם. לכן, כאשר  'מעשר'שחוה היא  19בגימטרי' 

האדם נמנע מלהביא את מעשרותיו אל הכהן על כרחו יזדקק להביא מעשר 
 ו כאמור.אחר אל הכהן דהיינו את אשתו שהיא המעשר של

 (תהלה לדוד)
ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש 

 (ו, יא)  וקדש את ראשו ביום ההוא
יש לציין את דברי הרמב"ן על פסוק זה: "וטעם החטאת שיקריב הנזיר 
ביום מלאת ימי נזרו, לא נתפרש ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו 

עתה נזור מקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו  במלאת הנזירות, כי הוא
שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלקיו, כענין שאמר (עמוס ב יא) 
ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, השוה אותו הכתוב לנביא, 
וכדכתיב (לעיל פסוק ח) כל ימי נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא צריך כפרה 

וות העולם". כמה מוסר יש ללמוד מכך שהרי אדם שלא בשובו להטמא בתא
התעלה בדרגתו להיות נזיר (שהוא כנביא!) אינו זקוק לקרבן חטאת, ודייקא 
הנזיר זקוק לחטאת, דהיינו שהתביעה על האדם היא דווקא מפני היותו כבר 

 במדרגת קדוש וירד ממדרגתו הקודמת. ויש להאריך בזה.
 (הר"א דיסקין) 

 (ו, כה) ה' פניו אליך ויחנך יאר
בגמ' ברכות (כ, ב) "אמר הקב"ה למלאכי השרת וכי לא אשא פנים 
לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך והם 
מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה". ויש לדקדק מה שייכות יש בין זה 

וכלים רק כזית לזה וכי בשביל שמדקדקים לברך ברכת המזון כשאינם א
 וכביצה מגיע להם שישא ד' פניו אליהם?

ואמר הגאון רבינו חיים זצ"ל מוולאזין לבאר בטוב טעם במעשר עני כתיב 
ובא הלוי וכו' והגר והיתום והאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו" והנה אם לא 
היינו מדקדקים עד כזית ועד כביצה והיינו מפרשים תיבת "ושבעת" כפשוטו 

היתה טובה לגר ליתום ולאלמנה שהיינו מוכרחים ליתן להם  שביעה ממש,
כדי שביעה, אבל כשאנחנו 'מדקדקים עד כזית ועד כביצה ובשיעור קטן של 
כזית וכביצה אנחנו מקיימים ושבעת וברכת א"כ תצא מזה רעה לגר ליתום 
ולאלמנה שלא ניתן להם רק כזית וכביצה, וגם בזה נקיים ואכלו בשעריך 

כן כל זה היה אם היינו עושים רק לפי הדין אבל אנחנו עושים "ושבעו". א
לפנים משורת הדין ונותנים לגר ליתום ולאלמנה כדי שביעה ממש, ועל 
עצמנו אנחנו מדקדקים עד כזית ועד כביצה וא"כ ראוים אנחנו לנשיאת 
פנים. וזה פשט הגמרא אמר להם הקב"ה איך לא אשא פנים לישראל שאני 

אכלת ושבעת וברכת והם מדקדקים "על עצמם" עד כזית כתבתי בתורתי ו
אינם מדקדקים עד כזית ועד  ועד כביצה אבל "ושבעת" אצל נתינת מעשר

   כביצה.
 (הגר"ח מוואלזין)
פירש בספר קול שמחה מאמר הש"ס ברכות (כ' ע"ב) שאמר הקב"ה וכי 
אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת והם 

על עצמן עד כזית ועד כביצה, ופירש הוא זצ"ל שישראל חביבה  מדקדקין
בעיניהם מתנת הש"י ואף שהיא קטנה עד כזית וכביצה, הם אינם משגיחים 

על מהות המתנה אלא חשיבותה היא לפי ערך הנותן, ולעומת זה הקב"ה 
אינו משגיח על מהות המעשים הטובים שהם בלתי שלמים, אלא לפי ערך 

 ד קרוץ מחומר, עכת"ד:העושה שהוא בו"
 נת תרע"ג)שבת תשובה ש -לק המועדים ח -(שם משמואל 

בספר קהלת יעקב, מביא לבאר באופן נפלא לפי דברי הגמ' הנ"ל את 
הפסוק במשלי (יג, כה) "צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר", שהנה 

אבל הצדיקים אינם צריכים לנשיאות פנים כיון שבדין נוטלים הם את שכרם, 
הרשעים זקוקים לנשיאות פנים, לכן "צדיק יאכל לשבע נפשו", שאינו זקוק 
לאכול רק כזית או כביצה בשביל לזכות לנשיאות פנים ואוכל כדי שביעה, 
אבל "ובטן רשעים תחסר", שהרשעים צריכים לאכול רק כזית או כביצה 

 ולברך אף שאינם שבעים כדי לזכות לנשיאות פנים...
 טיול בפרדס) –(אגרת הטיול 

 (ז, ט)"ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו" 
בגמ' סוטה (לה, א) "דרש רבא, מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי 
תורה זמירות שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי אמר לו הקדוש ברוך 

הריני  הוא ד"ת שכתוב בהן התעיף עיניך בו ואיננו אתה קורא אותן זמירות
מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו דכתיב ולבני קהת 

 לא נתן כי עבודת הקודש וגו' ואיהו אתייה בעגלתא. 
והעונש מפורש בשמואל (ב, ו, ג) וכן בדברי הימים (א, טו) שכשהביאו את 
ארון אלוקים מבית הפלשתים, הרכביהו על העגלה, ומת עוזא כשניסה 

עונש היה שדוד המלך שכח את הפסוק שאסור לקחת את הארון לתפסו, וה
בעגלה, ושמת עוזא על ידו. ואז הכניסו את הארון לבית עובד למשך ששה 

פילו תינוקות טעה בדבר שא -חדשים, וכדכתב רש"י (שם) "אל עגלה חדשה 
של בית רבן יודעין אותו, כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו (במדבר ז ט), 

(תהלים קיט נד):  זמירות היו לי חקיך בבית מגורי, נענש לבא  ולפי שאמר
לידי כך, ומת עוזא על ידו, לפיכך כשהביאו מבית עובד, הביאו בכתף, 
שנאמר (בדברי הימים א טו יב יג):  ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים 
התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את ארון וגו'. כי למבראשונה לא אתם פרץ 

 נו בנו כי לא דרשנוהו כמשפט".ה' אלקי
 יש להבין מה ה"מידה כנגד מידה" במה ששכח דוד דוקא פסוק זה?

כתב בספר "אהבת יונתן", (דברים) "נראה לבאר דדוד המלך ע"ה אמר 
זמירות היו לי חוקיך ובזה חטא ואמר הקב"ה דיהיה נכשל דטעה אח"כ ואמר 

אה דהעיקר הוא דצריך להניח הארון על העגלה ומה זה מדה כנגד מדה ונר
האדם ליגע על התורה כי יגעתי מצאתי תאמין והוא אמר זמירות היו לי 
חוקיך ולא ליגע ולכך הענישו דטעה בארון להניח הארון על העגלה אינו 
צריך ליגע רק התורה צוה בכתף ישאו דצריך ליגע על התורה ושפיר הוי מדה 

 כנגד מדה". ע"כ.
"עוזא" מלשון "עוז" כדי לרמז לדוד שכל ואפשר להמתיק יותר שלכן מת 

זה קרא מפני שחסר את ה"עוז" דהיינו את היגיעה. וביותר, שלכן הכניסוהו 
מיד לאחמ"כ לבית "עובד", שקבלו ע"ע "לעבוד" ולעמול בתורה וכדכתב 

 רש"י הנ"ל, לפיכך כשהביאו מבית עובד, הביאו בכתף.
 (ציוני תורה)

 מאוצרות המגידים  
 (ו' ב') נדר נזיר להזיר לה' כי יפלא

ה', נזר ועטרה ל -אמר ה'נועם אלימלך': מי שרוצה לעשות "נזיר לה'" 
משתיית יין ושכר על ידי שיתכוון בשתייתם  יעשה נזר גם -'מיין ושכר יזיר' 

לא ישתה  -לשם שמים וישתה בקדושה; אבל 'חומץ יין ושכר אל ישתה' 
 - - -תאוותו  שתייה שהיא בבחינת חומץ, רק למלא את

גם כאשר יהודי נוגס במאכלו, אפשר לראות עליו שיהודי הוא, 
 ושאכילתו אכילה יהודית היא.

המלמד הוותיק, רבי מרדכי זאב בלוי זצ"ל, סיפר סיפור מופלא בשם רבו, 
שהעיד שבדידו הווה עובדא, ויש בסיפור זה מסר מאלף וחשוב עד מאוד 

 בענייני חינוך.

יד שהגאון בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש, נסע רבו של הרב בלוי הע
פעם ברכבת, וראה לפניו אדם היושב בספסל ממולו, המוציא כריך עם בשר 

 אחר, ואוכלו.-דבר

כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰  ©   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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הגאון ראה את אשר נעשה, וצעק על האדם ההוא "יהודי, אסור לך 
 לאכול חזיר"!

הנוסע הביט ב'מנחת אלעזר' בפליאה, כמי שתמה על ההערה שיצאה 
 ואמר לו: "אינני יהודי, ולכן מותר לי לאכול את הבשר הזה"!מפיו, 

אבל הגאון האדיר, שפסקי ההלכה שלו הופצו עוד בחייו ברחבי העולם 
היהודי כולו, פונה אל האדם בשנית, וחוזר ואומר לו: "יהודי, אל תאכל 

 חזיר"!
 והוא, מתעקש אף הוא, ומצהיר שאינו יהודי...

אמר לו בפעם השלישית שלא יאכל חזיר,  אבל, כשהגאון ממונקאטש
ל חלון הרכבת, והשליך אהחזיר ניגש  -קרה משהו... האיש שאכל את בשר

את הבשר החוצה, ניגש אל הגאון והודה בפניו שאכן הוא יהודי, פרץ בבכי, 
 וביקש לדעת איך הצליח לזהותו כיהודי.

 'הסתכלתי עליך בשעת אכילתך'
ף אחד מהם לא אמר לי שאני יהודי, 'אני נפגש עם הרבה אנשים, וא

 אל האיש את הגאון.ש -וכיצד הצלחת לראות שאני יהודי'? 
ה'מנחת אלעזר' אחז בידו של היהודי, חיבקו בחום, ואמר לו: 'די היה 

 להביט בהתנהגותך בעת שאכלת את הבשר, כדי לדעת שהינך יהודי'!
ורח חיים, משהאיש לא הבין את פשר הדברים, הסביר הגאון שהשו"ע (א

סימן ק"ע הלכה י'), אומר ש'לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השלחן'. והטעם 
 הוא, כפי שמביא המשנה ברורה, 'מפני שנמאסה לבריות'.

דהיינו אדם הנושך בכריך הלחם, ומכניס לפיו את החתיכה, ומניח את 
שארית הפת על השלחן, ממאיס בכך את חבירו היושב לצידו. ולכן, המשיך 

און והסביר לאיש ההוא, נהגו יהודי פולין שכאשר הם אוכלים לחם, הם הג
חותכים בסכין את החתיכה שברצונם לאכול, ומכניסים רק אותה לפיהם, 

 והלחם עצמו נשאר 'נקי'.
הדבר מקובל גם באכילת תפוח, וכל כיו"ב, שלא נוגסים בתפוח עצמו, 

י פולין, 'ואני זוכר גם אלא חותכים את החתיכה הראויה בסכין. כך נהגו יהוד
בותי שהתנהגו כך', ציין הגר"י זילברשטיין שליט"א, בעת א-את אבותי ואבות

 שסיפר את הדברים.
נחת אחר, אמר ה'מ-הסתכלתי עליך בשעת אכילתך את בשר הדבר

אלעזר' לאיש, וראיתי שגם אתה אוכל בצורה כזו, דהיינו שלא נגסת בכריך 
 כת לעצמך את החתיכה שרצית לאכול.עצמו, אלא אחזת סכין בידך, וחת

זה הספיק לי כדי לדעת בבירור שאתה יהודי, וככזה בוודאי ראית אצל 
הוריך את קיום ההלכה ההיא בסימן ק"ע, ולכן גם אתה מתנהג כך. לא יתכן 

 שגוי יתנהג בצורה שכזו! לא יתכן!
האיש הודה והתוודה שכל דבריו של הגאון הם אמת ויציב, והוא אכן 

בבית יהודי לכל דבר, ובגלל תוקף הצרות והמצוקות שפקדו את העם גדל 
היהודי בתקופה ההיא, הגיע לאן שהגיע, והתדרדר לאן שהתדרדר, עד 
שהגיע למצב בו הוא אוכל בשר דבר אחר. אבל קיום ההלכה בסימן ק"ע 

 שראה בבית הוריו, לא נשכחה ממנו...
ן ממונקאטש. הוא האיש הפך להיות אחד מחסידיו הנלהבים של הגאו

הרגיש שה'מנחת אלעזר' נגע לו בדיוק בנקודה הרגישה ביותר בחייו, וקיבל 
 על עצמו מהיום והלאה להישמר ולהיזהר בקיום כל ההלכות בשו"ע.

 כל מעשה נקלט במוחם של הילדים
רבו של רבי מרדכי זאב בלוי הוסיף וסיפר שגם הוא השתמש בסימן זה 

כנס אל המנזרים של הנוצרים, אחרי תקופת של ה'מנחת אלעזר', וכאשר נ
השואה, כדי להוציא משם את ילדי ישראל ולהצילם, התבונן בצורת 

 אכילתם של הילדים.
כאשר הבחין בילד שאינו נוגס בפרוסה עצמה, אלא משתמש בסכין 
וכנ"ל, היה בטוח שהוא יהודי, והוציאו מהמנזר, 'ולא טעיתי אפילו במקרה 

 אתי על פי הסימן הזה, היו יהודים', אמר.אחד. כל הילדים שהוצ
נמצאנו למדים עד כמה גדולה ועצומה היא השפעת החינוך של הבית 
היהודי על כל הצאצאים שגדלו בבית זה, וגם אם אנחנו סבורים שהילדים 
אינם מבחינים במעשים הקטנים שלנו, ואינם לומדים מכך מאומה, טעות 

 גדולה בידינו.
כל פעולה, וכל מילה היוצאת מפי ההורים,  כל מעשה הנעשה בבית,

נקלטת היטב היטב בראשם ובמוחם של הילדים הקטנים, והם לומדים מכך 
 'הלכה לדורות' מה לעשות וכיצד לפעול בחייהם הם.

והנה, אם היו שואלים אותנו מה היא ההלכה החשובה, והמשפיעה 
ם על ההלכה ביותר, בחלק ב' של המשנה ברורה, ספק רב אם היינו מצביעי

ההיא בסימן ק"ע, העוסקת בדין שלא לישוך פרוסה ולהניחה על השלחן. 
אנחנו היינו סבורים שאולי כדאי להתמקד בהלכות נטילת ידיים, ברכת 

 המזון, וכיו"ב.
אבל מהמעשה הנ"ל עם ה'מנחת אלעזר', למדנו שגם הלכה כזו עשויה 

 (ברכי נפשי)                לשנות גורלו של אדם ולחרוץ את חייו לכאן או לכאן.
"ולא יסף עוד מלאך ה' לבוא אל מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי 

 (הפטרת נשא)מלאך אלוקים הוא". 
 כיצד מלאכים מנהלים גמ"ח?

 (בשיחה פרטית בביתו). רבי שלום שבדרון זצ"ל
"אז ידע מנוח!" מדוע דוקא אז? בעקבות מה הצליח מנוח להשתכנע 

בבירור כי מלאך ה' הוא? בסך הכל "לא יסף עוד מלאך ה' לבוא" מה קרה? 
 (המעיין יראה על כך במפרשים).

 אמרתי פעם בדרך מליצה:
אדם המתחסד עם זולתו, יגלה במשך הזמן, כי הוא מצפה להכרת טובה 
ולהבעת תודה, לפחות כל שהוא, ממי שהטיב עמו. ואם חלילה, אותו יענקל 

ם בכלל מלזכור שעשו עימו טובה, המצב יכאיב לו, שהטיב עימו יתעל
 יצערהו מאד.

כיון שהוא מצפה להכרת טובה, בדרך כלל הוא רגיל לחפש דרך איך 
לאסוף את ה"תודה רבה" איך לשמוע את ה"יישר כח" ולקבל את ה"תודה". 
יש לכך כמה דרכים: לפעמים הוא רק חולף ברחוב ע"י יענקל כדי שיענקל 

אינו נזכר, והימים חולפים, אזי לאחר כחודש הוא אומר  אם יענקל… יזכר
ליענקל "בוקר טוב" בחיוך רחב (כדי שיזכר), או מתענין בשלומו: "מה נשמע 

 ר' יהודי?" ויענקל משיב:
הרי אני חייב לך … "אהו! אה?! ברוך ה'! זה אתה שכל כך עזרת לי בענין

 - -והמתחסד בא על סיפוקו. …" המון תודות
'בעל החסד' לא מבקש דוקא "תודה", אבל חושב לעצמו "לפחות שיזכור 

 זכור אותי".ל -שאני הצלתי אותו", "אני אזכיר להם 
רבותי. המלאך שהיטיב מאד עם הוריו של שמשון הגיבור, כאשר בישר 
להם והדריך אותם מאת ה', נעלם, בסיום מלאכתו לא הגיע אפילו פעם אחת 

"אז  -וד מלאך ה' לבוא אל מנוח ואל אשתו", ואם כך נוספת, אין: "ולא יסף ע
ידע מנוח, כי מלאך אלוקים הוא". חלפו להם שבוע, שבועיים, וההוא, 
שהדריך אותם, לא ניסה להגיד בוקר טוב אדיב, לא בא להתעניין, להציע 

ם כך הוא מלאך! אז ידע מנוח כי הוא א -הצעות או לסייע בתכנונים. 
 …מגיע, לפחות לרגע קצר כבר היה -אדם …! מלאך

 ההלואה הראשונה מגמ"ח
אני נזכר כיצד הרגשתי, כאשר יצאתי בפעם הראשונה מ"גמ"ח" ללוות 
כסף היה זה לפני שנים רבות, התחושה שלי הייתה קשה ומרה חשבתי שאני 

קים, עוד מעט (מה אתם צוח - - -נכנס ל'חברא קדישא' חסד עם מתים 
 ין.תשמעו). אספר לכם מתחילת הענ

בילדותי ממש, התיתמתי מאבא זצ"ל, לא ידעתי כיצד מתנהל בית עם 
אבא ובלי אבא. אמא הצדקנית ע"ה נאלצה לצאת השכם בבוקר להביא טרף 
לביתה, וכאשר שבתי הביתה מצאתי צלחת עם אוכל מוכנה על המדף 
(הבנתי שאמא חשבה עלי והכינה לי אוכל) נטלתי ידיים והתיישבתי לאכול. 

לם לא הורגלתי לאכול בחברת בני משפחה, עד שהגיעו הימים לבד. מעו
 הטובים ונכנסתי למשפחת חותני זצ"ל. תשמעו כדאי! כדאי!:

מיד למחרת ה"שבע ברכות" חזרתי מהתפילה, התקבלתי בחיוך. השווער 
והשוויגער חייכו בסבר פנים יפות, כשהצביעו לי על שולחן ערוך ארוחת 

לי "קעסט" שלוש שנים (אתם יודעים מה זה  בוקר, התיישבתי. הרי הבטיחו
 קעסט?) והנה זו היתה הארוחה הראשונה של קיום ההבטחה.

מה היה על השולחן? לחם שחור, לבן, כוס קפה, חתיכת חלבה. זה מה 
 שהיה בבית. ב"ה.

כולל לומיד הלכתי  -לא הבחנתי בשום דבר יוצא דופן. אכלתי, ברכתי 
ק למחרת הבחנתי שאני אוכל ארוחת בוקר "אהל תורה" ללמוד עד הלילה. ר

אתמול אכלתי לבדי והיום גם כן. בתחילה, לא שמתי לב כי כך הייתי … לבד
 …רגיל לאכול בבית לבד באמצע השבוע, יתום נשאר יתום

לפני שעזבתי את הבית לכולל, התבוננתי לחשוב "היכן אשתי?" פסעתי 
? מדוע גם אתמול וגם לחדר הסמוך ושאלתי את חמותי הצדקנית: היכן היא

 היום לא נמצאת בארוחת הבוקר. מה קרה?
 "היא היתה צריכה ללכת". השיבה.

ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר שוב איננה. "מה קורה כאן"? שאלתי 
בתימה "שלושה ימים היא צריכה ללכת דווקא מיד בבוקר?!" פניה של 

שתי דמעות עבוד. חמותי הרבנית אויערבאך האדימו, ובזוית העין התעגלו 
 נעמדו בפתח העין ולא ירדו.

 …"שלום" אמרה "לך הבטחנו קעסט, אבל, אבל בשבילה אין לנו"
 בי שלמה זלמן אויערבאך!...ר -רבותי, כך גידלו תורה! וכך זכו לכזה בן 

רצו  (בחיוך) כאשר הוצאתי לאור את ספרי הראשון, השווער והשויגער
 ין. מה הם עשו?א -להראות לי את הוקרתם, וכסף 

חמי העלה רעיון ואמר לאשתו יש לנו 'כפות' היו להם שתי כפות מתנה 
אישית שקיבלוה ביום נישואיהם. (ב"פסח" הוצבו שתי הכפות המבריקות 
על השולחן ופארו את שולחן הסדר. יותר ממה שהיה להן ערך כספי, היה 

היו חרוטים שמותיהם: ח. אויערבאך צ. אויערבאך)  להן ערך ריגשי. בכפות
כף אחת ניתן לו היום. כאשר נתן לי את הכף לחש לי: "הכף השניה ממתינה 

 בכפות אני אוכל מידי שבת בשבתו.… לספר הבא"
כאשר סיימתי לאכול על שולחן חותני, לא ארכו הימים ונזקקתי להלואה 

 בגמ"ח של שערי חסד.
ושה, רק ראיתי את הפקיד היושב מולי איבדתי כאשר נכנסתי למשרד בב

אמרתי לו  - - -את מעט הבטחון העצמי שנשאר לי, כאלה פנים חמוצות 
טוב אני … בוקר טוב והייתי צריך לומר לו ערב טוב כי נהיה לי חושך בעיניים

לא אאריך כי כבר נשמתו בגנזי מרומים, כאשר יצאתי והשארתי אצלו 
ב מאד וברבות הימים נזכרתי בפסוק באיוב "צדק משכון, כמובן, הייתי כאו



 

 ג 

לבשתי וילבישני" (איוב כ"ט) אומרים חז"ל: "צדק לבשתי וילבשני, א"ר 
חנינא יש נאה ללבושו ואין לבושו נאה לו, יש אדם עשיר ואין שמו לפי 
עשרו, רש ואין שמו לפי רישו, יש אדם שהוא גבור ואין שמו לפי גבורתו 

שתו, יש אדם בחור ואשתו מכוערת נתונה בתוך חלש ואין שמו לפי חלי
אפריון ואומרים אבוד הבחור הזה על הכפושה הזו, ואם הכלה נאה ובעלה 
מכוער אומרים אבודה הכלה הזו באיש הזה, איוב לא היה כן אלא הצדקה 

 נאה לאיוב ואיוב נאה לצדקה הוי צדק לבשתי וילבשני"
יודע כיצד, מעלת החסד  אותו פקיד רוצה להתלבש במצות חסד אך אינו

ישנו פסוק מיוחד לשבח את … לא לפי מידותיו הבגד של המצוה גדול עליו
 איוב שהחסד היה מתאים למידתו, נורא ואיום.

 …ועוד על ה"חסדים של הסוכנות
על חכמת שנינותו של רבי חיים לייב אויערבאך סופר רבות בפי תושבי 

קטרג בפני רבים לגלג על ירושלים. עובדה אחת שמעתי מפיו כיצד פעם 
"החסדים" השקריים של ה'סוכנות' הישראלית. ובאותה שעה קיים בעצמו: 

 "הקהה את שיניו".
"היה זה לפני עשרות שנים. הנהלת ה"סוכנות" החליטה לעצור את כל 

 מגבית ה"חרדים" בחו"ל למען מוסדותיהם".
ופה ראשי הסוכנות הציונית קראו לראשי היהדות החרדית לאסיפה דח

ותבעו מהם במפגיע להפסיק ולגייס כספים בחוץ לארץ [הם היו מעונינים 
שהכסף יזרום רק דרך צינור אחד ויחיד] ה"סוכנות" נימקה את בקשתה 
בטענה כי היא זו שתפרנס את כל עולם התורה "אין ולא יהיה צורך לשגר 

 שליחים לחו"ל, אנחנו נדאג לכל צרכיכם"
יבלו את ק -חילונים והחרדים ה -רס הנאספים כולם משני צידי המת

 רשות הדיבור.
אחדים מראשי "ועד הישיבות" הודיעו נחרצות שהם יסכימו לבקשת 
ה"סוכנות" רק אם יקבלו לידם סכום של מליון לירות לשנה "אם נפסיק 
לשגר שליחים לארצות הגולה, זה יהיה הסכום שתאלצו לתת לנו" אמרו 

 "ראשי הישיבות".
יונות שהשתתף באסיפה נעמד על רגליו וזעם מכעס: יהודי מראשי הצ

"אתם לא מתביישים לתבוע סכום כזה גדול" קרא לעבר ראשי וועד 
 הישיבות. הוא חירף וגידף בסגנון זול וגס: "קבצנים! שנורערס! וכו'.

הוויכוחים היו קשים מאד, ראש הסוכנות מחד גיסא, ועסקנים יראים 
 ה.ושלמים מאידך גיסא התנצחו זה בז

שהשתתף באסיפה ישב בשקט והמתין לתורו  רבי חיים לייב אויערבאך
בסבלנות. הוא החליט לנפץ את עצם הרעיון שהסוכנות היא זו שתשלוט 
בכיפה. "החלטתי אני 'אשלם' לו כגמולו לאותו רשע וחצוף גלוי ראש" סיפר 
רבי חיים לייב [כששב מהאסיפה הביתה קרא לי: "ר' שלום! יש לי בשבילך 

 ר ר' שלום]אמ -ת מהלך הענינים סיפור מענין"... וסיפר לי א
כשהגיע תורו של רבי חיים לייב לשאת דברים נעמד על עומדו בשלווה, 

משל] -בסיפור [ -ובכשרונו הגאוני החל את דבריו באיטיות כמונה מעות 
שהמציא על אתר. מטרתו של הסיפור היה להקהות את שיניהם ולהדגים 

 היו זקוקים לחסדי ה"סוכנות".להם בדרך רמז כיצד יראו "חיי הישיבות" כשי
 אספר לכם סיפור. אמר רבי חיים לייב, ושקט השתרר בחלל האויר:

ת, עילית ותחתי -יש מקום ששמו "אלקסוט" זו עיר הנחלקת לשניים 
המרחק בין אחת לשניה הוא גדול, כך שבאלקסוט העליונה היה חניון רחב 

בנסיעות כמה ידים שם התאספו כל "בעלי העגלות" משם היו יוצאים 
 פעמים ביום לעבר העיר התחתית.

באלקסוט העליונה התגוררה אשה אלמנה ושמה שרה. לשרה היתה בת 
ל'ה כלשונו] חנה -יחידה שהתגוררה בעיר התחתית ושמה חנה [חנהל'ה 

היתה קבצנית דלפונית עניה מרודה, ילדיה הילכו בבגדים קרועים וללא 
פרוטות קצובות ומפעם לפעם  נעלים לרגליהם. האמא שרה נהגה לאסוף

 לשלחם לבתה חנהל'ה.
הגיע ערב יום טוב. הלכה שרה ל"חניון" ומצאה שם את יענקל העגלון 

 הממתין עד שהעגלה תתמלא בנוסעים, אז ייצא לכיוון העיר התחתית.
מע נא יענקל, אמרה שרה בקול רווי תחנונים, עשה לי חסד, אתה, ש -

ך ידוע שיש לי שם בת, עניה. אפיתי בשבילה הרי בין כך נוסע למטה, ומי כמו
תבנית לחם טרי עגול. אהיה נא יהודי טוב, ותעביר לה את זה. תחיה את 

 נפשה בחג.
 טוב, שרה, למענך, בשבילך! תביאי ואני אקח. -
ללחם  איזה טעם יש -בל יענקל, האם לחם יבש תיקח בשבילה?! א -

ם בחמאה (מיט פוטער) יבש, הכנתי בקבוק מלא חמאה, אם היא תאכל לח
 אז יהיה לה טוב על הלב.

עד שהצלחתי לדחוף כאן לחם כזה גדול איפה כבר יהיה לי מקום  שרה! -
 לעוד בקבוק חמאה?

זה, תעשה מצוה, תרחם עליה, תדחוף את זה בצד יענקל, אל תהיה כ -
 ותסדר.

(בצעקה) די, תחפשי לבד מקום! נו כבר! תכניסי את החמאה כאן ליד  -
וחלאס. חלפו חמש דקות, העגלה כבר התמלאה בנוסעים, יענקל  הלחם

התיישב, ועוד רגע קצר יוצאים לדרך, לפתע שוב הגיחה שרה מהרחוב 
הסמוך וקראה: "יענקל, רגע! אוי גיוואלד, איזה טעם יש ללחם עם חמאה 

לבד, הנה עשיתי גבינה טובה וטעימה לכבוד יום טוב, חנהל'ה שלי תאכל 
ינה, אוי, התרגשה שרה, כמה תחיה את נפשה השבורה, לחם, חמאה וגב

 של התרגשות מהול בכאב. -בבכי  -יהיה לה משהו לכבוד החג, והתפרצה 
ת כבר מבלבלת לי את הראש, תקחי את הכל בחזרה וגמרנו, שרה, א -

 מה את רוצה ממני??!
קשה כאבן! תרחם עלינו, אתה מבין לבד כמה זה  יענקל, אל תהיה -

 תהיה רשע! בבקשה...חשוב, אל 
 מה את רוצה ממני תזרקי פנימה וגמרנו. -
ה לך ולמשפחתך כל טוב, בירכה אותו שרה תצליח, שיהי תהי' מבורך, -

 בכל ליבה.
כאשר התחיל בנסיעה יצאה שוב בריצה ואמרה יענקל! יענקל! מה יעזור 
לחם לאשה מסכנה שאין לה נעלים בשביל הילדים, קח בבקשה שלושה 

 תן לה. ברכות יחולו על ראשך.רובל ות
טוב יענקל הסכים. לזה, לכסף, היה לו מקום... הכניס את הכסף לכיס 

 ויצא לדרך.
חלפו ימים. יום, יומיים, שלושה, יענקל נסע הלוך ושוב עשרות פעמים. 

 "בוודאי עשה את השליחות על הצד הטוב ביותר" הרהרה שרה.
וג בדמעות מבתה: צהרים בהיר לאחר החג, שרה מקבלת מכתב ספ

"אמא מה קרה? שכחת כי יש לך ילדה בקרבת מקום? אין לנו בגדים ונעלים, 
אין לנו מה לאכול ולא שלחת לנו מאומה"... עיני האמא חשכו ראשה 
הסתחרר, הבינה כי קרה משהו. ויצאה לרחוב, חיפשה את יענקל בסערת 

 רוח, מצאה אותו במקום הקבוע ליד העגלות:
גזלן, מה עשית לי? הרגת אותנו לגמרי, אוי לך! מה קרה יענקל! רשע,  -

 עם המשלוח שנתתי?...
ה הצעקות, וואס איז געשיין? שאל יענקל בשלווה, והיא בוכה: אפיתי מ -

 - - -לחם עשיתי חמאה וגבינה!! שלושה רובלים, איפה??? 
 מה את צועקת? -
 מה פירוש מה אני צועקת? אתה לא מתבייש?!! -
י אני אסביר לך מה קרה. מסביר יענקל רגע רגע, חכ רגע, תשמעי, -

 ברוגע מכעיס.
ה חכי, תראה מכתב!!! דם שותת ליבי! אתה לא מתבייש?! תיראה מ -

 איך היא מסכנה בכל מילה שבמכתבה!
שמעי אותי. שקט. שקט... אמר יענקל ונעץ בה שתי עינים חדות ת -

ד לך הלחם הטרי שלך, שאת בעצמך והתחיל את דבריו: "שרה! מה אני אגי
 דים של זהב יש לך, אה אה, אין לשער!י -אפית, מה אומר ומה אדבר 

ה?? תעזוב אותי! עם הסיפורים על הלחם הטעים שלי, אתה בא מ -
 לזרות מלח על הפצעים שלי, מה אתה צוחק ומתבדח?!!

 של זהב, מה אני יגיד לך, לא להאמין. גם החמאה מיוחדת. שרה! ידים -
 מה? אכלת את זה? רשע! צווחה האם הבוכיה. -
גע. לא. תמתיני בסבלנות אספר לך הכל: את זוכרת ביום שנסעתי, ר -

וודאי את זוכרת, היה זה יום חם במיוחד, השמש יקדה מלמעלה והחום היה 
 ליד הרגלים...נורא. באמצע הדרך התחלתי להרגיש רטוב 

 וער לי הדם ואתה מספר לי "מעשיות".בתפסיק לספר לי סיפורים,  -
בלנות, תיהיה לך קצת סבלנות, ואז תביני הכל: התכופפתי לחפש מה ס -

קרה לי, מה רטוב שם, וראיתי שהבקבוק נסדק, החמאה נמסה והחמאה 
 - - -גולשת ויוצאת החוצה. החמאה שאת עשית. ממש "בל תשחית" 

אני מבינה טוב מאד, אבל כפרה על החמאה, והסיפורים שלך, רק תגיד  -
 לי כבר מה עם הלחם שאפיתי!

כי אני אסביר לך: מחייך יענקל בסבלנות. הרי חבל על כזו חמאה, ח -
ממש חבל, נכון שחבל?! אז לקחתי חתיכה קטנה מהלחם וטבלתי אותה 

עם חמאה איזה בחמאה שנשארה והכנסתי לפה, אבל את הרי צודקת, לחם 
טעם יש לזה, לכן לקחתי קצת גבינה... מה אני יגיד לך שרה, קיבלתי ממש 
תאבון גדול, כאלו ידים של זהב, אפית לחם בטעם נדיר ביותר... שכחתי 

י שקוע באוכל הטעים לקחתי ומרוב שהיית -כזה לחם  -מעצמי לגמרי 
וצעקה פרוסה אחרי פרוסה ועוד ועוד... שרה מרטה את שערות ראשה 

ב, כפרה על הלחם, החמאה והגבינה שנתתי למשוגע ולעצמה: "גיוואלד. ט
 הזה, אבל מה עם הרובלים? נתתי לך שלושה רובל איפה הם? שאלה בבכי.

תן בה יענקל מבט לגלגני: שרה, מה את חושבת לך, כי כל הסיפור הזה נ -
 לא שווה כסף. שאוביל את כל זה בחינם?!...

 את נאומו. התיישב על מקומו.סיים רבי חיים לייב 
הנאספים כולם שהבינו את הנמשל העלו חיוך על פניהם, חלקם פרצו 

 בצחוק, והאסיפה התפזרה.
 (להגיד) 

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל. –עפר מיוחס 
פגשתי באברך, תלמיד חכם, חריף ובקי. אבל מה, עבר קצת את הגבול. 

וטה ה) הוא החמיר כלומר, שאם הותרה "שמינית שבשמינית" גאוה (ס
 בשיעורים, והוסיף עוד "הכרעה"...

אמרתי לו: "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. שלוש פעמים ביום מבקש 
 אתה: "ונפשי כעפר לכל תהיה!"

לא התפעל, וענה בגובה לב: "אכן, אבל יש עפר ויש עפר! הלא תבינו 



 

ד 

ר יק -שעפר ארץ ישראל שווה יותר מעפר חוץ לארץ, ועפר בית המקדש 
 יותר מזהב ומפז! אני עפר וחבירי עפר, אבל איפה הוא ואיפה אני!"...

הרי לכם דוגמא חיה לדברי הגמרא: "כל המתיהר, אם חכם הוא חכמתו 
מסתלקת ממנו" (פסחים סו). אמרתי לו: "כמדומה אתה, שאתה לבדך שוה 

  –"עפרות זהב", מעפר בית המקדש, דע שיש לך בו שותף" 
 הוא ואין בלתו!תמה: "מי?!" הלא 

אמרתי לו: "בסוטה נאמר, "ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח 
הכהן ויתן אל המים" (במדבר ה יז), ופירש ב"כלי יקר", לפי שאמרו (בראשית 
רבה יד) שאדם הראשון ממקום כפרתו נברא, הינו מעפר המשכן, משם 

והנחות מחצב חמריות כל אדם. וזו תוכחה מגולה לכל אדם, עד לאחרון 
 שבבני אדם: ממקור נעלה כל כך חוצבת, ולאן הדרדרת!...

 והלה ענה, זחוח: "ניחא, אבל אני עפר המשכן שלא הדרדר"...
אמרתי: "הסכת ושמע, הכרת את הרבי מסנקרביץ', שהיה רב כאן בבני 

 ברק?"
 לא, לא הכיר.

"ובכן, אספר לך מה ששמעתי ממנו. סבו היה הרבי מוורקא זצ"ל. פעם 
בעיר קאליש, והמוני יהודים נהרו לשולחנו. אומר היה דברי תורה בקול  שבת

נמוך, ומתוך שבקשו לשמוע התגבבו זה על זה, איש על רעהו. הרבי מוורקא 
אוהב ישראל היה, והזדעזע. אמר: "הרי כל יהודי הוא כספר תורה. וכי משום 

 שאני רוצה לשמוע טוב יותר, אטפס על ספר תורה וארבץ עליו?!"
נענה אחד הרבנים ואמר: "אבל, רבי, הן הלכה מפורשת היא (שו"ע יור"ד 

 רפ"ב, יט) שמותר להניח ספר תורה על ספר תורה...
אבל כל יהודי צריך לחשוב שחבירו הוא  –השיב הרבי על אתר: "כן, ודאי 

 ספר תורה, ולא הוא"...
  –אף אני אומר כן 

מקרקע המשכן. את חברך תראה  על עצמך תחשוב שאתה עפר, ולוא
 (והגדת)     כאדם"... 

 שאו!  רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
בגמרא ערכין (יא, ב) דנו, מנין לשירת הלויים מן התורה. והביאו הכתוב: 
"ולבני קהת לא נתן [עגלות] כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו" (במדבר 

תלמוד לומר  ז, ט). ממשמע שנאמר "בכתף" איני יודע ש"ישאו"? מה
"ישאו", אין "ישאו" אלא לשון שירה. וכן הוא אומר: "שאו זמרה ותנו תוף" 

 ואומר: "ישאו קולם ירונו".
 כמה עומק יש כאן!

אנו מיחסים חשיבות לשירה, ליפייה, ועושרה, ולביצוע המושלם. איזה 
קול לזמר, וכמה כלים בתזמורת. מי המלחין, ומי המנצח. וכאן, במילה אחת, 

מהותה של השירה והנגינה. המודד והקובע את טיבה: "שאו"! האם כל 
 מצליחה היא לרומם ולנשא, להגביה טפח מעל הקרקע, לקרב אל השמים!

 כי רבים כל כך שרים ומנגנים, וליבם בל עימם. "שאו" אין כאן!
  –ואספר 

בישיבה בביאליסטוק היה לנו בקושי לחם לאכול. "בשר ודגים ורוב 
רק בזמירות. היה לי חבר, משה. שאביו היה החזן הראשי מטעמים" היו 

בבית הכנסת הגדול בביאליסטוק. נהנה ממשכורת נאה., ושולחנו ערוך כדת. 
הזמין אותי להתארח אצלם בסעודת ליל ראש השנה. באמת, סימן לשפע 
לכל השנה כולה. לא חסרו כל טובה, בלי עין הרע. נעניתי ואמרתי: "גם לי 

 אהיה חזן?!" קול נאה, אולי
הן יודעים אתם, ה"מגן אברהם" (סימן קלא אות ד) הביא דברי השל"ה 
הקדוש זצ"ל: "ראוי לומר 'ואנחנו לא נדע' בישיבה, 'מה נעשה' בעמידה". 
ופרשתי: שאין אנחנו יודעים בתקופת לימודנו בישיבה, מה נעשה וממה 

 נתפרנס בימי העמידה. אז הנה, יש לי פרנסה...
 : "שמע לקולי, בחר לך כל מקצוע, רק לא זה!"אמר לי החזן

"מדוע", תמהתי. "אפשר ללמוד כל השבוע, להתעלות בתורה ובמוסר, 
 לשטוח "ברכת החודש" כהלכתה ולהתפרנס ברוחב יד!"

 הבית העיד על כך.
 אמר לי: "כדבריך כן הוא. אבל, למעשה, אין אומלל מהחזן!"

 הבית תמהו. לא הבנתי, וראיתי שגם חבירי לא, וכל בני
הסביר: "החזן עומד ומתפלל. ואמרו (מדרש תהלים ק) כשאתה עומד 

 –ומתפלל יהא ליבך שמח, כי לאלוקים אתה עובד 
ובמקום לחשוב שהוא עומד לפני ה', ולקוות שיהיה מקובל ומרוצה לפניו 

–  
הוא תוהה איך הקהל מקבל את הסלסול, והאם הוא מקובל ומרוצה 

  –לפניו 

 מנו?!"...היש אומלל מ
  –ובענין זה 

מספרים על אותו גבאי שהתקשר בפרוס הימים הנוראים לחזן הותיק: "ובכן, 
האם נזכה לשמוע אותך גם השנה? הטעם הטוב עוד עומד בפה! אח, הקטע של 

 'ריבונו של עולם, מלא משאלותי לטובה', כל כך מרגש!"
  –והחזן ענה: "כמובן, אם ירצה השם. צריך רק לדבר על המחיר" 
 תמה הגבאי: "המחיר כדאשתקד, הרי התפילה לא השתנתה!"

"זהו, שכן!" הפתיע החזן. "תשמע, השנה המצאתי 'ריבונו של עולם' הפלא 
 ופלא. עבורו בלבד יש להכפיל את המשכורת!"

נו של עולם' חדש, אמר הגבאי: "הזהר והשמר! עד שאתה ממציא 'ריבו
 הריבונו של עולם עלול להמציא חזן חדש"...

האמת, שיש ענין בשירים חדשים: "שירו לה' שיר חדש, תהלתו בקהל 
חסידים" (תהילים קמט, א), "שירו לה' שיר חדש תהילתו מקצה הארץ" (ישעי' 

 מב, י), ועוד.
ות אבל השירה היא ביטוי הפנימיות והרגש, והשיר החדש תוצאת התלהט

  –הרגש, התגברות הדביקות, והתרוננות הנפש 
 ולא שהשיר יהיה המטרה, ועיקר בפני עצמו.

 מכאן הפתגם השגור, שאיני מסכים עמו, שהחזנים טפשים.
אסור לעשות הכללות. שלא כאותו יהודי שטען, שאחוז הטפשים 

הוא פחות מעשרה אחוזים, שהרי לכל מנין ומעלה חזן אחד...  באוכלוסיא
  –לדעתי, האחוז גדול הרבה יותר. אבל מאיפה נובע הפתגם, מה מקורו? 

 כי הטיפש הופך את הטפל לעיקר!
 והחזן שידע שהשירה היא כלי בלבד, והעיקר הוא הרגש, הוא החזן החכם! 

 (והגדת)                   
 (ה, י) יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה איש את קדשיו לו

ברש"י מובא: "ומדרש אגדה: ואיש את קדשיו לו יהיו, מי שמעכב מעשרותיו 
לו יהיו המעשרות. סוף שאין שדהו עושה אלא אחד מעשרה  –ואינו נותנן 

שהיתה למודה לעשות". כלומר, בעל שדה ש"מתקמצן" ולא נותן תרומות 
סופו שתניב השדה רק עשירית מהתנובה שהיתה  –ומעשרות מיבול שדהו 

רגילה להניב. סך כל תנובתה יהא כשיעור התרומות והמעשרות שהיה עליו לתת 
 ולא נתן.

התורה הקדושה אומרת: "נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו, כי בגלל 
הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך" (דברים טו, י). יש 

שאדם כן נותן כסף לצדקה, אבל בזמן הנתינה יש לו "קוועטש" בלב... פעמים  
למה נתתי, מידי הרבה נתתי... עבדתי קשה להרויח את הכסף, למה שהשני לא 

אתה  –יעבוד... וכדומ'ה. באה התורה ואומרת: אדוני הנכבד! אם אתה נותן 
מעשיך ובכל עושה "ביזנעס" מצויין! "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל 

קב"ה יוסיף עליך אלף פעמים ויברך ה –משלח ידיך"! הוצאת מהכיס אלף שקל 
 אותך כאשר דבר.
 מורי ורבותי!

יש מישהו שלא "ירוץ" לקנות מגרש בצפון תל אביב ששוה מליון שקל 
 שהוצע למכירה ב"מחיר מציאה" של מאה אלף?... הרי לא יהיה אחד שלא ירוץ!

קוראת לו אשתו, "הרי מאה אלף הוא הון עצום  רגע! רגע! "מה אתה רץ?"
 עבורך"...

"הוי, פתיה שכמותך"! ישיב לה בעלה, "את המאה אלף אני מקבל בחזרה, 
 על המקום, ועוד פי עשרה מזה, לא ארוץ?!"

ואם הקב"ה מבטיח לך שאם תתן צדקה, ולא ירע לבבך, "יברכך ה' אלוקיך 
 ?תלא תרוץ לת –בכל מעשיך ובכל משלח ידיך" 
 הרי אין "ביזנעס" טוב מזה!

אשה אחת הגיעה בוכיה  לרבה של סלוצק ובקשה את עצתו: "אין לי ממה 
 לחיות! אני מרויחה כמה פרוטות שאינן מספיקות לי לפרנסת ביתי".

הרב מסלוצק אמר לה: "בכל חודש תעשי חשבון מדויק כמה את מרויחה, 
 ם".ועשירית מזה תביאי אלי ואני אחלק כסף זה לעניי

האשה הזדעקה: "רבי! הרי כל מה שאני מרויחה לא מספיק לי וכיצד, איפוא, 
 אתה מייעץ לי לתת חלק מהריווח המזערי לאחרים?"

אמר לה הרב: "ומה איכפת לך לנסות? הרי כל רווחייך אינם אלא מספר 
פרוטות, ועשירית מהן אינו אלא "שמעק טאבאק" עלוב, שאינו מעלה ואינו 

 האשה סברה וקבלה. מוריד. תנסי".
בסופו של החודש הראשון האשה הביאה לרב סכום זעום. בחודש שלאחריו 

הוסיף וגדל. התברר כי הכנסותיה של האשה  –דל הסכום, ובחודש שלאחריו ג –
אכן גדלו מחודש לחודש, וכל זה בזכות הצדקה. התקיים בה מקרא שכתוב 

 "יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך".
 יחי ראובן)(

       
 

 בדרך הדרוש  

 (ו, כג)  כה תברכו

בגמ' שבת פרק כל כתבי קי"ח א"ר יוסי מעולם לא 
יודע אני שאין אני כהן ואילו אמרו  עברתי על דברי חבירי

עלה לדוכן הייתי עולה. פירוש, שהיה עולה ולא היה 
מברך, שלא היה עובר על איסור עשה דכה תברכו דאמר 
בפ' האשה שנתארמלה (כתובות פד:), רק שהיה חשש 

בעלייתו לדוכן כדאמר העומדים אחורי הכהנים אינם 
נן רוצים בכלל ברכה (סוטה לח:), דמראין בעצמן שאי

להיות מן המבורכין, ודוקא דלא אניסי, הא אניסי כמו 
עמי שבשדות הן בכלל ברכה עיין שילהי רה"ש ומס' 
סוטה (סוטה לח:), א"כ נראה דזר העולה לדוכן מראה 
בעצמו שאינו בכלל המבורכין וחסר ברכת כהנים, אבל 

כיון שמעולם לא עבר על דברי חבירו, ואם חבירו יאמרו 
וכן הרי הוא אניס, ותו הוי בכלל ברכה, כיון לו עלה לד

שמה שהוא עלה לדוכן אין זה מצד שאינו חפץ בברכה, 
רק מצד צווי חביריו, וא"כ הוא בכלל ברכה, לכן עולה 

 לדוכן, דאין בזה איסור. ודו"ק.

 (משך חכמה)
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 לעי"נ הרה"צ 
  ביינוש בנימיןבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )אבות מורשת(  ... מקלם

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

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

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

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

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

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

 )לתורה פרפראות(  …שם ויחיד פה
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 להם!
 

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

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

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

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

 (אמונה שלמה)
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 )חולון -" דוד בית" וללכ( .והלווים
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 .בכך הכרוכים הניסיונות
 

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

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

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

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

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

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

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

לקא מניקלשבורג כדי לבקש ממנו את טעם הדבר, והוא עשמ

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

 נוחה.כדי שיוכל ללמד במ
 

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

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

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

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

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

 יעשו כמוהו.

 
 )כג, ו" (ישראל בני את תברכו כה"

 מנין לו שעושים פעם שבכל מהדר היה ל"זצ מבריסק ז"הגרי
 הגיע לא אחת פעם. כהנים ברכת שיברך כהן שם יהא בביתו

 אחד שם התבטא, הכהן בא עד שעה רבע להמתין והוצרכו, כהן
 השיב. זמן הרבה כך כל להמתין כך בשביל כדאי וכי האנשים

 לקבל כדי בנסיעה משקיעים אנשים זמן כמה ל"זצ ז"הגרי
 בשביל להשקיע כדאי זמן כמה כן ואכן, מישראל גדול ברכת
 '.ד ברכת לקבל

 

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

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

 )מגור מרדכי-אברהם רבי. (לברך איך
 

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

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

 

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

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

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

 גם כך. הישר מדרך שמעבירו, קללה הוא לאחר ואילו, לאחד
 ואילו. ברכה זו הרי, להוריהם נחת מביאים הבנים כאשר. בבנים
 וכן, ברכה של היפוכה זו, ביזיונות להוריהם גורמים הם כאשר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 המשולשת הברכה ברכות נאמרו לפיכך. הברכות בכל כך
 ". לה צריך שהוא ברכה אחד לכל, יחיד בלשון

 ")מדניאל דן("
 

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

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

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

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

  . ואחד אחד לכל
 )סופר כתב(

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 (במחשבה תחילה)
 

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

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

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

 .מצוה שכר שהפסידו מפני זהובים עשרה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ) הררי משה' ר של הווארטים ממאסף(
 

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

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

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

 של מדתו ואין. ואחד אחד כל אצל שמח כך, נחשון של הקרבן
 במידת מוגבל האדם כי, ודם בשר תכמיד הוא ברוך הקדוש
 לבנו מסורה האהבה מידת כל אז אחד בן לו וכשיש, שלו אהבה
, אחד לכל אהבתו מתחלקת בנים הרבה לו כשיש אבל, היחיד

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

   כן. שעושים
 )מוסר דרכי(

  א גוט שבת
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א. שאלה: כשחוטט בשערו, היכן דוקא צריך נטילה?
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  756: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 21:10 :רבינו תם 20:26: צאת השבת 19:20: הדלקת הנר
  ).שופטים יג(ויהי איש : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""נשאנשא""פרשת פרשת  
  ].יב, ה[ "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל"
שמי שיש לו תרומות , לומר לך ",שאלה הגמרא, "מפני מה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות"

ד כסוטה ותבוא לבדיקת חששת. רחמנא ליצלן, "ו להיות נצרך לכהן על ידי אשתוסופ, ומעשרות ואינו נותנן לכהן
  !המים המאוררים
. א אליווותאלץ לב, רצית לברוח מהכהן: שרואים כאן גילוי הנהגת מידה כנגד מידה, נכון הוא: ונשאלת השאלה

                   . עליו טרגדיה כזוהאם בגלל שהוא מנע מהכהן כמה פרוטות תבוא ! ?אבל היכן היחס בין העבירה והעונש
  ?ותהליך רצוף בזיונות והשפלות, הרס המשפחה

               , אם רוצים להכריח אותו לפגוש בכהן יכולים היו להענישו בנגע צרעת? אשתו מה חטאה, אם הוא חטא: ועוד
  !ואז היה נזקק לכהן שיטמאו או יטהרו

לול שבו צועדת המשפחה הבהירו לנו את המס. ל השמיעונו דבר גדול"שחז, אבל כאשר נתבונן בדבר נראה
             וכל דרך היא . או פרשת סוטה, תרומות ומעשרות. של עליה או ירידה, ישנה בחירה בין שני מסלולים. היהודית

  !ומובילה לכיוון אחר, חד סטרית
               , אפשר לומר. שבט לוי לא נטל חלק בארץ ישראל. להבנת הדברים נתבונן בטעם מצות תרומות ומעשרות

וכל יהודי המעבד את שדותיו מעבד למעשה חלק מקרקעותיו של הלוי ונותן , ר השבטיםשנחלתו התחלקה בין שא
  .ומעשר ללוי, תרומה לכהן. לו את חלקו ביבול
' מפני שהובדל לעבודת ה? למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו: "ל"ם זצ"וכתב רבינו הרמב

', לפיכך הם חיל ה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל: רשנאמ, הישרים לרבים' ולהורות את דרכי ה, לשרתו
  ".אני חלקך ונחלתך: שנאמר, והוא מספק את צרכיהם, חילו' ברך ה: שנאמר
           . ולכן אין הם עובדי אדמה, ללמד לעם תורה, הלוויים והכהנים מגוייסים לשירות הקדוש ברוך הוא, כלומר

דינה דואגת לשכר אנשי כמו שהמ. וך הוא דואג לפרנסתםוהקדוש בר, אלא מקדישים את עצמם ללימוד התורה
  .לדוגמא, צבא הקבע

הסתובבו בין הדירות וכל אזרח יתן : ית המדינה לומר לאנשי צבא הקבעשאהאם ר: אבל כאן מתעוררת השאלה
   ?זה אפרסקים וזה שזיפים, זה יתן לחם. לכם משהו

יכול היה לספק את צרכיהם בכבוד כדרך שזן . בפניואם הקדוש ברוך הוא רוצה לפרנס את צבאו הרי אין מעצור 
  ?מדוע הוטל עליהם להיות סמוכים על שולחנינו. את אבותינו במדבר

יותר ממה : "ל"כדרך שאמרו חז, חזקתם של הלווייםהשהקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו ב, התשובה היא
הם , ותר ממה שאנו תורמים לכהן וללויי: ולענייננו". העני עושה עם בעל הבית, שבעל הבית עושה עם העני

  ! מעניקים לנו בתמורה
השבט המקדיש עצמו ללימוד התורה ולהפצתה בין , שחלק ניכר מיבולו שייך לשבט לוי, אם האיכר יודע ?יצדכה

          , עיבדתי והשקיתי, עדרתי וניכשתי, הרי אני חרשתי וזרעתי, רגע אחד: ת עצמואהוא שואל , שדרות האומה
יש כאן שותפות בין : והוא מבין את התשובה? שלא טרח ויגע,  מדוע עלי לשתף בעמלי אדם זר.קצרתי ודשתי

יש לנו תורה . יש גם מימד רוחני. החיים אינם רק סבב בלתי נגמר של עבודה אכילה ושינה. הגשמיות והרוחניות
צריך אותם כדי שיספיקו לי שאלות בהלכה אני ! ואני צריך אותם לא פחות ממה שהם צריכים אותי, ולומדי תורה

ויעבירו מדור לדור את , ילמדו את בני תורה, כדי שהם ימסרו שיעורים בבית המדרש, ויורו לי את דיני התורה
והם מעניקים לי ולמשפחתי חיים , לקיים את גופם, אז אני נותן להם מעט תבואה כדי לחיות! מורשת האבות

  .גשמיות והם משתפים אותי ברוחניות ופותחים לי צוהר לעולם של אור ושל נצחאני דואג להם למעט . רוחניים
ולאור זאת הוא גם . שמח לתת את התרומות והמעשרות וליטול בכך חלק בעולמם של בני שבט לוי, מי שיודע זאת
ואז הוא . ישנו גם פן רוחני לחיים, וגם לא הכסף וחיי המותרות, שהעבודה אינה הכל, דעו לכם: מחנך את ביתו

  !אשריו ואשרי חלקו, ולהקדיש את יום השבת ללימוד תורה, לחנך את בניו לתלמוד תורה: פונה ליטול בו חלק
  .נמשיל זאת במעשה שהיה! גם עבודתו נראית אחרת, ואז

                , שהוא עומד לנסוע אל היריד הגדול, ל"מרדומסק זצ" תפארת שלמה"הצדיק בעל , סוחר אחד סיפר לרבו
  ".תקנה עבורי, אם תראה שם מקטרת טובה במחיר זול: "אמר לו הרבי .קש ברכת הצלחהבי. לסחור בו

                 , הלך לחנות יוקרתית, מה עשה. כשחזר לעירו נזכר בבקשתו של הרבי. נסע הסוחר ליריד ונטרד בעסקיו
  .קנה את המקטרת היקרה ביותר והביאה לרבי במתנה

             , "שוטה שבעולם. "רת נקנתה כאן והחזירה לסוחרהבין שהמקט, הסתכל הרבי באריזה וראה את שם החנות
. שבהיותך ביריד לא תשכח שיש לך רב, לא רציתי אלא זאת? וכי סבור אתה שנתאוויתי למקטרת", אמר בחיוך

                   , אבל אם שם שכחת מכל העולם. שתזכור שיש עולם אחר מחוץ להבלים והטירדה של המסחר ההומה
  ..."מה הואלתי בבקשתי

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"לי הי חביבה בת מוז,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



, הוקירו אותו. דעו שיש עולם רוחני: ך הוא רצה להשמיענו בציווי התרומות והמעשרותזה מה שהקדוש ברו
  .ממלא את ביתו אור ואושר, מי שעושה כן. ותשתדלו ליטול בו חלק

כי אם אין הוא יודע להעריך ולהוקיר את העולם ". סופו שיביא את אשתו אל הכהן, המעכב את מעשרותיו"אבל 
               , הרי גם את ביתו ומשפחתו יחנך ללא קורטוב של רוחניות, חש במחוייבות כלפיהםהרוחני של הלוויים ואינו 

סלולה הדרך , ואם זה המבט. איך אספק את מאוויי, ייאיך אגשים את משאלות: ועל הכל יסתכל בעיניים חומריות
רות המשפחה ראו איך התרופפו מוס! סופה מי ישורנו, והדרדרות זו. לנהייה אחר תאוות באין מעצור. להדרדרות

  !רחמנא ליצלן, "סופו שיביא את אשתו אל הכהן", ואז! והניוון המוסרי מכלה כל חלקה טובה, בחברה החילונית
                , עצם בואנו לבית הכנסת לתפילה וללימוד תורה, באי בתי הכנסיות, אנחנו !שלא שם חלקינו כהם, אשרינו

מתוך תום וצניעות כמסורת , יתנו באורה ובאושרוממילא נבצר את ב, מוכיח שאנו מוקירים את החיים הרוחניים
  .)מעיין השבוע( !אמן ואמן, ונעלה מעלה מעלה, אבותינו

  ].כג, ו[ "כה תברכו את בני ישראל אמור להםם"
 הממתינים פיליפינים כמה הכנסת בית בחצר שוהים שבת מידי: כנסת בית כרב המשמש חשוב חכם תלמיד סיפר
 בבית רבה תכונה קיימת מסוים שבזמן, לב שמו הפיליפינים, והנה. סועדים הם אותם הזקנים של לצאתם עד

                   . הבימה על המתייצבים, בטליתות עטופים אנשים למול פנים מול פנים עומד הציבורכש -  הכנסת
                   , חשובה בברכה שמדובר להם סיפר והלה, זה' מנהג 'אודות הזקנים אחד אצל התעניינו הפיליפינים

  .סגולותיה את גם לתאר והאריך, "כהנים ברכת"
               , )בחוץ ממתינים התפילה אורך שלכל (הפיליפינים כאשר: הכנסת בבית מתרחשת מעניינת תופעה, מאז

 את כששומעים מכן ולאחר, הברכה לקראת ומתכוננים נעמדים הם גם, ידיהם את שנוטלים בכהנים מבחינים
 הכהנים למול, פנים מול פנים בדומייה עומדים... פנימה ונכנסים מזדרזים הם, "כהנים "ציבור השליח הכרזת

 מסויימת בעיה בכך יש האם, השאלה ונשאלת .החצר אל וחוזרים אמן עונים, הברכה סיום לאחר ורק, המברכים
  ?מהדבר להתעלם יש שמא או, לצאת מהם לבקש ועלינו
 ידעתי ולא ,הכנסת בבית גוי יש אם כהנים ברכת לומר לכהנים שמנע מי שיש שמעתי :'אומץ יוסף 'ת"בשו א"החיד רבינו כתב
 או טינוף) למברך אמן העונה בין (מפסיק יהיה שלא צריך אמן שלענות שיטה יש ע"שבשו משום כן שעשה ואפשר. טעמו
                     , טענה זו אין אך. אמן לענות יכולים שאינם הרי, מהקהל לחלק הכהנים בין מפסיק גוי שיש עתה, וממילא. ם"עכו

                     , אחרת ברשות והעונה אחת ברשות כשהמברך דוקא שייך, מפסיק ם"שעכו זה שדין, כתב) ב"ל' סי(' דוד בית 'בספר שהרי
  . מצטרפים והם, מפסיק הגוי אין, אחת ברשות והעונה המברך אם אבל, מפסיק שביניהם ם"העכו אז
  !בתפילה גדול צורך שהיא, הכהנים ברכת את לבטל אין, א"החיד רבינו סיים, לכן

מגיעים אל השיעור . מידי יום אני מעביר שיעור בהלכה ובאגדה בבית הכנסת: להלן שאלה נוספת שהגיעה ממגיד שיעור נכבד
כך שהספיקו ללמוד את , פיליפינים אלו נמצאים כבר זמן רב בארץ. וים בעוזריהם הפיליפיניםבין השאר שלושה זקנים מלו

   .אלא הם יושבים לצד הזקנים, בשעת השיעור הם לא ממתינים מחוץ לבית הכנסת. לשון הקודש
                   . בשיעור' דומיננטיים'ונחשבים למשתתפים היותר , הנכרים הללו מגלים עניין רב בדברי התורה, למרבה הפלא

  .של השיעור' ברען'מוסיפים לו, הם שואלים ומקשים
 תורה דברי מוסרין אין): א"ע ג"י דף (חגיגה במסכת הגמרא שאומרת כמו, נכרי עם תורה ללמוד אין כי בידינו הלכה, והנה
 בל ומשפטים גוי לכל כן עשה לא, לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו מגיד): "ז"קמ תהלים (שנאמר, כוכבים-לעובד
 לנו ציוה תורה) "'ד, ג"ל דברים (שנאמר, מיתה חייב בתורה שעוסק נכרי): א"ע ט"נ דף (סנהדרין במסכת למדנו וכן". ידעום
 תתן לא עיור לפני "באיסור אף עובר, תורה הנכרי את המלמד וממילא .להם ולא מורשה לנו -" יעקב קהלת מורשה משה

  .)שם בחגיגה' בתוס יעויין" (מכשול
 הזקנים של להיעדרותם גם הסתם מן יביא הדבר, לשיעור להיכנס יורשו לא הפיליפינים אילו כי, להדגיש הוסיף שיעור המגיד

 לנהוג עלי היאך: לשאול הרב ביקש ומעתה. חיונית הישישים לצד שנוכחותם', צמודים 'בעוזרים ומדובר מאחר, היהודים
 לגוי למסור האיסור מחמת, הנכרים את להרחיק אצטרך שמא או, כרגיל השיעור את למסור להמשיך רשאי אני האם? כעת
  ?תורה דברי
: כדלהלן והשיב, ל"זצ פיינשטיין משה רבי הגאון נשאל דומה בשאלה :א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון ר"מו השיב
                    , עצמו לנכרי למוסרם כשכוונתו דוקא הוא, לנכרי תורה דברי מוסרין שאין ל"חז שאמרו מה כי, דעתי לעניות פשוט
 ממילא ישמע הוא שאף נכרי גם שם שנוכח למרות, נאסר הדבר אין - במקום הנוכחים היהודים את ללמד היא כשכוונתו אבל
                 , עבדו את גם תורה ללמד שאסור הוא הדין שהרי, לדבריו ראיה כעין להביא משה האגרות והוסיף. התורה דברי את

 כשהיה אף ומפלפלים לומדים החכמים והיו, ליסמך וראוי, חכם תלמיד היה, גמליאל רבן של עבדו -" טבי "כי מצינו ומאידך
 לומד הוא וגם, במקום נוכח טבי כי ישראל חכמי שידעו פי על שאף, אומר הווי. החכמים דברי לכל והקשיב אצלם נמצא טבי
 בנוגע אף הוא שכן, ומסתבר. העבד את ללמד ולא בעצמם ללמוד היתה וכוונתם היות, מלימודם פסקו לא זאת בכל, מהם
                     , לישראל הוא כשהלימוד אבל, התורה דברי את לו למסור היא הכוונה כאשר דוקא שייך ללמדו שהאיסור, לנכרי
  . לאסור אין - מאיליו שומע כן שגם נכרי גם שם שנוכח אף

 כוונה שום לו ואין, היהודים המשתתפים את ללמד היא השיעור מוסר של מגמתו וכל שמאחר, דנן לנידון נלמד וממילא
  . נכרים שם שנמצאים אף השיעור את להעביר להמשיך יוכל, לנכרי התורה דברי את למסור
                     , השיעור במהלך הנלמד החומר בעניין שאלות אותי שואל הפיליפיני כאשר אנהג כיצד: לשאול שיעור המגיד והוסיף
  ?ממנו להתעלם עלי האם
 ידי ועל מאחר, כלומר. היהודים המשתתפים לתועלת רק תהיה כוונתך שכל ובלבד, להשיב תוכל: א"שליט ר"מו לו והשיב
, השיעור את יותר טוב שמבינים, היהודים למשתתפים רווח בכך שיש הרי, כן אם, יותר מתבארים הדברים והתשובה השאלה

                    , התשובה את עבורם לבאר שיעור המגיד יוכל ולכן, ...)מתנמנם לא הציבור הפיליפינים לקושיות הודות גם ואולי(
 על וישיב העניין את ויבאר יחזור וכך, ..."ונסביר נשוב לכן, הצורך די הובנו לא שהדברים רואה אני: "לדוגמא שיאמר באופן
  .)והערב נא( השאלה

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

  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע
 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

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

 
  
  

  דבר העורך
בפרשת הנזיר  'נזיר'.הא ומהנושאים הרבים בפרשתנו ה דאח

שנינו על ו'' איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר'': ב) ,(ו כתוב
כך בתחילת מסכת סוטה, רבי אומר: למה נסמכה פרשת נזיר 

יזיר  ,לפרשת סוטה? לומר לך: שכל הרואה סוטה בקלקולה
ף שהיין מביא לידי קלות ראש והוא ורש''י מוסי-עצמו מן היין 

: מדוע שינה רבי יהודה רא. שואלת שם הגמלחטוא גרם לה
 והקדים מסכת שבתורה, העניינים סדר את המשנה) (עורך הנשיא

המסכתות שבש''ס  בסדר :ראהגמ משיבה ''?סוטה'' למסכת ''נזיר''
'', שהרי הנזירות באה ע''י נדרים'' למסכת ''נזירנסמכה מסכת ''

 ,'' כדי להפיק לקח טובסוטהרים. ואחריה באה מסכת ''נד
  סוטה ב.).ע"פ ( מקלקול הסוטה ולהתנזר משתיית יין שלא לצורך

ֶנֶדר ָנִזיר ", שנאמר: את עצמו לה' ייחדשנדר נדר ל הוא מי ,נזיר
, בימי נזרו אסור לו לשתות: יין חדש, יין מזוג, )ב ,(ו '' 'ְלַהִּזיר ַלה

ין הישן משכר, יין חי שאינו מהול במים יין ישן שהי -שכר 
 לו והוא משכר, חומץ יין, חומץ שכר וכל משרת ענבים. אסור

 צימוקים, - יבשים ענבים בוסר, ענבי לחים, ענבים לאכול:
סכין,  - תערלהעביר לו אסור הענבים. קליפת - זגים חרצנים,
 ,(ו "ְׂשַער ֹראׁשוֹ ַּגֵּדל ֶּפַרע "אסור בתספורת  - ים על ראשוימספר

 שנאמר: אסור לו להטמא למתים אפילו לקרובי משפחתוו. ה)
א ִיַּטָּמא''  . ז) ,(ו ''ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו 

ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לה',  ָּכל ְיֵמי ַהִּזירוֹ " כח) ,במדבר רבה י( כתוב במדרש
בא וראה שכל מי שמקדש עצמו מלמטה  - ו) ,(ו ''א ָיֹבא

ונוהג  מקדשין אותו מלמעלה. זה לפי שמזיר את עצמו מן היין
צער בעצמו שלא יגלח ראשו כדי לשמור עצמו מן העבירה. 
אמר הקב''ה: הרי הוא חשוב לפני ככהן גדול, מה כהן גדול 

אף נזיר אסור ליטמא לכל המתים.  ,אסור ליטמא לכל המתים
 "ַוִּיָּבֵדל ַאֲהֹרן ְלַהְקִּדיׁשֹו ֹקֶדׁש ָקָדִׁשיםמה בכהן גדול כתיב: ''

ֹּכל ְיֵמי ִנְזרֹו : ח) ,(ו שנאמראף נזיר נקרא קדוש, . יג) ,(דה''י א' כג
 בעלון]. 4[וראה עוד בדף ''.  לה' ָקֹדׁש הּוא
 -רבן מן הדרום ובידו קמסופר על נזיר שהגיע  (נדרים ט:) בגמרא

רבן נזירותו ולגלח שערו, בתום ימי נזירותו. שבא להקריב ק
שהוא יפה עיניים, וטוב רואי,  ה אותו שמעון הצדיקורא

מרתי לו: בני! מה ראית וקווצותיו סדורות לו תלתלים. א
להשחית שערך זה הנאה? שהרי בסוף ימי הנזירות, כתוב: 

ְׂשַער ְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ֶאת ֹראׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ''
. אמר יח) ,(ו"ֹראׁש ִנְזרֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

לי: רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאת מים מן המעיין, 
במי המעיין  )קפות הפנים שליהשת(והסתכלתי בבבואה שלי 

 -הזכים, וראיתי כמה יפה תאר ויפה מראה אני. ופחז עלי יצרי 
שאלך אחרי  -מיהר להשתלט עלי, וביקש לטורדני מן העולם 

מראה עיני. אמרתי לו: רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו 
שלך? הרי העולם היה עוד טרם לידתי, ואף כי אחרי מותי 

, ואני אורח לזמן קצר בזה העולם. במי ימשיך הוא להתקיים
כמאמר התנא עקביא בן  -שהוא עתיד להיות רימה ותולעה 

... ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה ְדָבִרים ְוִאי ַאָּתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרהמהללאל: ''
, מעפר א) ,(אבות ג'' ְמקֹום ָעָפר ִרָּמה ְותֹוֵלָעהלִ ? ֵלַאָּתה הוֹ  ּוְלָאן

בשם העבודה תיאני נשבע -באת ולעפר תשוב. העבודה 
שאגלחך לשמים! עשה זאת בטוהר לב. מיד  שבבית המקדש,

כי התגבר על יצרו הרע שפחז  -עמדתי ונשקתיו על ראשו 
עליו, והזיר עצמו כדי לעבוד את הבורא בטהרה, זו קבלת 
נזירות זכה ומזוקקת בטהרת כוונתה לשם שמים, וטרח ובא 
מהדרום עד ירושלים. אמרתי לו: בני! כמוך ירבו נוזרי נזירות 

 ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיְפִלא ִלְנֹּדר ֶנֶדר"יך הכתוב אומר: בישראל. על
קדש תשהוא מ ,מעלת הנזיר היאאם כן ''.  לה' ָנִזיר ְלַהִּזיר

ומתנשא מעל הרגלי רוב העולם ומעל טבעו ותאות לבו ומניח 
, ראוי הוא ז) ,(ו " ַעל ֹראׁשוֹ יו קאל ֵנֶזרתענוגי הגוף החשוך ולכן ''

 מפני וביטל רצונמשום שבראשו אלוקי שינתן כתר מלכות 
ויהי רצון שנבטל את רצוננו בפני רצונו יתברך, אכי"ר. ן ה'.רצו

 
 
 
 
 

    תוכן ענייני הפרשה - ָנׂשֹא
תפקידם פירוט  - 50ועד  30מנין בני גרשון מגיל  .א

 .כח)-(ד, כאועבודתם המיוחדת בנשיאת יריעות המשכן 
עבודתם פירוט ו - 50ועד  30מנין בני מררי מגיל  .ב

 .רשי המשכן, עמודיו ואדניובנשיאת ק המיוחדת
 מט).-(ד, לד 8580מספר כל צבא הלויים:  .ג
(ע"פ מחוץ לג' מחנות  לסוגיהם מצות שלוח הטמאים .ד

 ד).-(ה', א חומרת הטומאה)

דיני השבת גזילה, והתשובה ע"י וידוי ובתשלום הקרן  .ה
 (כששיקר בשבועתו).בתוספת חומש, והבאת קרבן אשם 

 .לא)-(ה', יאפרשת סוטה ודיניה  .ו
 כא).-(ו, אפרשת נזיר ודיניו  .ז
 כז).-(ו, כבמצות ברכת כהנים  .ח
     תרומת הנשיאים ביום חֻנַכת המזבח: שש עגלות צב .ט

     (משאושנים עשר בקר להסעת חלקי המשכן הכבדים 
 .יא)-(ז, א בני גרשון ובני מררי)

נשיא אחד  -פירוט קרבנות הנשיאים בחנוכת המזבח  .י
 .פג)-(ז, יב ליום

 נות הנשיאים ומתנותיהם לחנוכת המזבח.סך כל קרב .יא
 .(ז, פט)תיאור הנבואה ששומע משה רבינו במשכן  .יב

 
 

יו לֹו ִיְהיוּ " שלושת   - )י, ה(" ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ
 החברים של האדם

מלך אחד זימן את  משל נפלא: 'חפץ חיים'הביא העל כך 
הפיל כי כנראה מישהו מחבריו " ,אחד מעבדיו. הבין העבד

בבית המלוכה ועל כן גמר בליבו להתכונן  פח"אותו ב
להביא עימו  ,למפגש. הוא החליט שהצעד הנבון ביותר יהיה

 מישהו שידבר בשבחיו לפני המלך.
לעבד היו שלשה חברים: ראובן, שמעון ולוי. מבלי לחשוב 

החבר שבו השקיע את מיטב  -ניגש לחברו הטוב  ,הרבה
דחה אותו במחי  כספו הלא הוא ראובן. הוא נדהם שראובן

 על מנת ללוותו אל המלך. ,יד ולא הסכים לצאת מהבית
פנה לו אל חברו שמעון,  ,כשהוא מאוכזב מידידו הטוב

אך  ,אמנם הוא לא השקיע בו כפי שהיה נוהג עם הראשון
שמעון נענה  כך חשב... -בהחלט ידיד זה חייב לו את חייו 

. .ן.לבקשתו אך בתנאי אחד: "אבוא עמך עד פתח הארמו
 ..."לא אוכל להיכנס אתך לשם ,ראה, אני מפחד מהמלך

כי אם חבריו הטובים לא הסכימו לבוא  ,הפעם הבין העבד
 -תו יעימו כיצד יסכים החבר לוי שבקושי הוא נפגש א

שתמיד הוא מזניח אותו... למה שייעתר לבקשתי?!... אך 
תוך  ,ניגש ודפק על דלת ביתו ,רהיכמוצא אחרון ובלית בר

א מתחנן לעזרה. כאן נכונה לו הפתעה, לוי קפץ שהו
 ,משמחה ואמר: "בוודאי שאבוא אתך ולא רק אלווה אותך

 ..."אדבר עם המלך ואמליץ טוב בעדך אף אלא
אומרת התורה: "ואיש את קדשיו לו  ,הנמשל ברור מאליו

מבאר ה"חפץ חיים": לכל אדם שלשה חברים בעולם  -" ויהי
והמצוות והמעשים , בניו, חייו הממון בו השקיע כל - הזה

בשעת פטירתו הוא פונה אליהם: "בואו  טובים שעשה.
עימי" ועד מהרה הוא מגלה שהכסף עומד במקומו ולא זז, 

זה שהוא  -בניו מוליכים אותו עד פתח הקבר. והחבר היחיד 
 - השקיע בו הכי פחות, המצוות והמעשים טובים שעשה

אם רק נדע  טוב בעדו...לעולם הבא וממליצים  עימוהולכים 
 היכן כדאי להשקיע...

בס"ד

 זשע"ת  סיון  ג'                    זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                  'זשנה   312עלון מס'  

ָנׂשֹא
 ב' וםערך בינש 432 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

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

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ֵתףבַּ " אוּ  ּכָ ָ  תפקיד השירה לרומם   (ז, ט) "ִיׂשּ
: בגמרא דנו, מנין (והגדת, במדבר)זצ"ל  רבי יעקב גלינסקיירש ד

לבני קהת לא נתן "לשירת הלויים מן התורה. והביאו הכתוב 
. ממשמע שנאמר "דת הקדש... בכתף ישאוו(עגלות) כי עב

? "ישאו", ומה תלמוד לומר "ישאו"יודע מה שאיני  "בכתף"
אלא לשון שירה. וכן הוא אומר ''שאו זמרה  "ישאו"אלא אין 
 ."ישאו קולם ירנו"ואומר  ,"ותנו תף

 כמה עומק יש כאן!
צוע ישרה, לבוחסים חשיבות לשירה, ליופייה ועיאנו מי

שלם. איזה קול לזמר, וכמה כלים בתזמורת. מי המלחין, והמ
לה אחת, כל מהותה של השירה י. וכאן, במומי המנצח

! האם היא "שאו"והנגינה, המודד הקובע את טיבה: 
מצליחה היא לרומם ולנשא, להגביה טפח מעל הקרקע, 
לקרב אל השמים. כי רבים כל כך שרים ומנגנים, ולבם בל 

 , אין כאן!"שאו"עמם. 
 ואספר:

 היה לנו בקושי לחם לאכול. ''בשר ,בישיבה בביאליסטוק
ב מטעמים'' היו רק בזמירות... היה לי חבר, משה, וודגים ור

שאביו היה החזן הראשי בבית הכנסת הגדול בביאליסטוק. 
לחנו ערוך כדת. הזמין אותי ונהנה ממשכורת נאה, וש

להתארח אצלם בסעודת ליל ראש השנה. באמת, סימן 
לשפע לכל השנה כלה. לא חסרו כל טובה, בלי עין הרע. 

 ?!"גם לי קול נאה, אולי אהיה חזן"רתי: נעניתי ואמ
ה "הן יודעים אתם, המגן אברהם הביא את דברי השל

 "ואנחנו לא נדע(בסיום התחנון) " ראוי לומר"הקדוש זצ''ל: 
בעמידה''. ופרשתי: שאין אנחנו  -בישיבה, ''מה נעשה'' 

מה נעשה וממה נתפרנס  ,יודעים בתקופת לימודינו בישיבה
 הנה, יש לי פרנסה...בימי העמידה. אז 

 אמר לי החזן: שמע לקולי, בחר לך כל מקצוע, רק לא זה!
ד כל ואפשר ללמ ,הרי עם מקצוע כזה -מדוע? תמהתי 

השבוע ולהתעלות בתורה ובמוסר, רק בשבת 'לשטח' ברכת 
 חב יד...ודש כהלכתה ולהתפרנס ברוהח

 ביתו של החזן העיד על כך...
 מלל מן החזן.וה אין אאמר לי: כדבריך הן הוא. אבל למעש

 לא הבנתי וראיתי שגם חברי לא, וכל בני הבית תמהו.
הסביר: החזן עומד ומתפלל. ואמרו כשאתה עומד ומתפלל 

לוקים עליון אתה עובד. אך החזן, כי לא ,יהא לבך שמח
מקבל  הבמקום לחשוב שהוא עומד לפני ה' ולקוות שיהי
ל והאם ומרצה לפניו, תוהה איך הקהל מקבל את הסלסו

 מלל ממנו?!והוא מקבל ומרצה לפניו... היש א
ס וובעניין זה מספרים על גבאי שהתקשר לחזן הוותיק בפר

הימים הנוראים ושאלו: ובכן, האם נזכה לשמע אותך גם 
השנה? הטעם הטוב עוד עומד בפה. אח, הקטע של ''ריבונו 

 כל כך מרגש... ,של עולם מלא משאלותיי לטובה''
בן, אם ירצה השם, צריך רק לדבר על והחזן ענה: כמו

תמה הגבאי: המחיר כאשתקד, הרי התפילה לא  המחיר.
תשמע, השנה המצאתי  ,זהו, שכן! הפתיע החזן השתנתה.

יש להכפיל את  ,''ריבונו של עולם'' הפלא ופלא. עבורו בלבד
 ..רת.והמשכ

אמר הגבאי: הזהר והישמר, עד שאתה ממציא ''ריבונו של 
 יבונו של עולם עלול להמציא חזן חדש...עולם חדש'' הר

''שירו לה' שיר  :האמת, יש עניין בשירים חדשים, כנאמר
''שירו לה' שיר חדש תהלתו  ,חדש תהלתו בקהל חסידים''

מקצה הארץ'', ''שירו לה' שיר חדש היטיבו נגן בתרועה'', 
 לוקינו''. לה לאי''ויתן בפי שיר חדש תה

 הוא החדש והשיר והרגש, תהפנימיו אבל השירה היא ביטוי
 והתרוננות הדבקות התגברות תוצאת התלהטות הרגש,

 קר בפני עצמו.ישהשיר יהיה המטרה וע ולא הנפש.
מכאן הפתגם השגור, שאיני מסכים עמו, שהחזנים טיפשים. 
אסור לעשות הכללות. שלא כאותו יהודי שטען ששיעור 

רי הוא פחות מעשרה אחוזים, שה ,הטיפשים באוכלוסייה
לכל מנין ומעלה חזן אחד. לדעתי, השיעור גדול הרבה יותר. 

קר! אך יאבל מקור הפתגם הוא שהטיפש הופך את הטפל לע
  - קר הוא הרגשיהחזן שידע כי השירה היא כלי בלבד והע

   הוא החזן החכם!
 

 
 
 
ל" ָנה ּכָ ים ׁשָ ִ ן ֲחִמׁשּ ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ   ִמּבֶ

א  ֹאֶהל מֹוֵעד ַהּבָ א ּבְ ָ ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ַוֲעֹבַדת ַמׂשּ
 )ד, מז(

רבותינו פירשו במסכת ערכין: מניין שהלוים טעונין לשורר 
בכלי שיר? דכתיב 'עבודת עבודה' איזוהי עבודה שצריכה 

(רש"י דברי עבודה אחרת עמה? הוי אומר זה השיר בכלי שיר 
 .כה) ,הימים ב כט

כמה גדול כוח הנגינה  ,ואר בהרחבהבספרים הקדושים מב
לעורר לבבות ישראל לעבודתו יתברך, ויש בזה עניינים 

"חקור  :גבוהים מאוד עפ"י קבלה, ולכן כתב בספר חסידים
אמור אותן באותו ניגון שנעים  - לך אחר ניגונים, וכשתתפלל

ומתוק בעיניך, באותו ניגון אמור תפילתך ותתפלל תפילתך 
ך אחר מוצא פיך. לדבר בקשה ושאלה, בכוונה, וימשוך לב

ניגון שמכין את הלב. לדברי שבח, ניגון המשמח את הלב, 
למען ימלא פיך אהבה ושמחה למי שרואה לבבך, ותברכהו 

 בחיבה רחבה וגילה, כל אלה הדברים המכינים את הלב".
הניגון היהודי, לסגנונותיו ולהשתלשלותו מדור לדור ומעדה 

נות, נעימות וחן. המוסיקה י, עדלעדה, ביטא תמיד רכות
לא הייתה אף פעם מאפיינת של מוסיקה  –הרעשנית 

יהודית אמתית, כזו שהושרה בפיפיות עמך בית ישראל. 
זמירות זר מגיעה לא אחת, לצערנו, גם למחוזותינו. ישנם 
מלחינים וישנם מחברי שירים, שהעדינות מהם והלאה. 

א לצלילים שהם לא שמים לב לא למה שהם כותבים ול
שהם מלחינים. לעומתם, צריך הציבור לעמוד איתן על 

ולא לאמץ את מה שפסול, בוטה ולא מאפיין את  -המשמר 
היה לה השפעה תשמתאים שתישמע באוהלינו וש ,המוסיקה
 חיובית. 

 
 

 
 

ה ָאֵמן ָאֵמן" ָ  כב), (ה" ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ
 שושל שיש ,מרול א"זיע מרן הרב עובדיה יוסף היה רגיל

 שהזמן מצוות שכל פ"אע( בהם חייבת שהאישה מצוות
: והם, נס באותו היו הן שאף מטעם) פטורות נשים גרמא
, בפורים מגילה מקרא מצות, בפסח כוסות ארבע מצות
 . חנוכה נרות ומצות
 ראשי - אמן ",אמן אמן האישה ואמרה": בפסוק שנרמז וזהו

 .חנוכה רותנ ,מגילה קראמ ,כוסות רבעא: תיבות



 

 

א ְבֹאֶהל  ָכל" ַהָבא ַלֲעֹבד ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה ַוֲעֹבַדת ַמׂשָ
 (ד, מז) "מֹוֵעד

הוא השיר במצלתיים וכינורות,  -"עבודת עבודה" : י"רשובב
 . שהיא עבודה לעבודה אחרת"

סוגים בבני אדם, יש שעבודתו עבודה  נם שניבדרך רמז יש
לשמה, כדי לעבוד את בוראו, ויש שאמנם עובד אבל 

 חשבת עליו כעבודת משא, ועושה את הדברנו עבודת
 בעצלות ובקושי גדול.

א אותי : "למשל על הפסוק הביא כהרגלו המגיד מדובנא
  ".קראת יעקב כי יגעת בי ישראל

משל לסוחר יהלומים שמגיע לעיר בערב שבת, הוא ממהר 
לביתו ושולח את נערו להביא את מזוודתו. הלה מגיע נושם 

שמילא את שליחותו. אוי, אומר הסוחר, נושף ומזיע, ומודיע 
אין היא שלי, שלי מלאה  -אם המזוודה כל כך כבדה 

וזהו שאמר הפסוק:  ביהלומים והיא קלה ונעימה למשא.
 'אם עבודת ה - "ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל"

שביקשתי ממך  'היא יגיעה עמל ועול, אין זו עבודת ה ,אצלך
אמורה להיות מתוך  ,תיתיהאמ 'ה . כי עבודתלעבוד עבורי

, 'שמחה ותענוג. בכל דבר ועניין בין בלימוד בין בעבודת ה
אם העושה יודע להעריך את מעלת מעשיו, אינו מתעייף 

שווה  ,בכלל. כאשר אדם לומד ויודע שכל דיבור בתורה
הרבה יותר מאלפי זהב וכסף, וכשהוא לומד הוא זוכה לדבר 
היקר ביותר בעולם, ממילא לא קשה עליו לעמול וללמוד 
ולהרוויח את כל ההון שבעולם. ובפרט שזוכה בכל דקה של 

מצוות עשה של לימוד  200 ןמילים שה 200לימוד לומר 
 שהיא כנגד כולם. ודאי שיש כאן ריווח עצום, ומי ,תורה

יקרה היא מפנינים " :שיודע להעריך את התורה שנכתב עליה
 ,, לימודו לא יהיה בגדר עבודת משא"וכל חפציך לא ישוו בה

אלא כאחד שהולך לעבוד עבודה שמרוויח בה מיליונים, ולא 
 כלל. ממנה יתעייף

 
 

ּתוֹ " ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ  )יא, ה( ..."ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
חם, ובידוע שוהלוהטים. אנו מצויים בימי הקיץ החמים 

אך גם אלו שעדין אינם שומרי מצוות,  .מהביל, מחניק
ואפילו הגויים, ואפילו שוכני הג'ונגל הפראים אינם 

בגלל החום הלוהט. אלא מה,  ,מערטלים וערומים לחלוטין
כל אחד והגבול שלו... אבותינו התגוררו בארצות החמות 

עים כיצד היו ואנו יודעים כיצד הלכו לבושים, ואנו יוד
אינו תרוץ לפרוק את  ,אמותינו הצנועות לבושות. אז חום

גדרי הצניעות בלבוש. אחד ממנהיגי ישראל אמר לבני עדתו: 
אבל עליכם לזכור  -אני יודע שהקיץ בפתח, ואני יודע שחם 

 כי ''שם'' בגיהינום, חם עוד יותר...
הבה נשמר מכל משמר על גדרי הצניעות. הבה נזכור מה 

איש כי תשטה "ל בפרשתנו. "ב רבינו עובדיה ספורנו זצשכת
מלשון סטייה. זה מתחיל  - "תשטה". "אשתו ומעלה בו מעל

 - מסטייה קלה בגדרי הצניעות, מתחיל בחריגה וחריקה
הדבר , ואיש אינו יודע היכן זה יסתיים. ואז, משהו קטן קטן

 רח"ל הדבראז, או לם. ומיט חלילה אסון על ראש כעלול לה
מוטט חלילה משפחות. למה ומדוע, למה לא לעצור זאת י

ר את החריגה הראשונה וע זאת מבעוד מועד. לעצוולמנ
 הפרצה הראשונה.כבר ממנע היול
ומדוע, משום  "הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין"

שהיין מביא לקלות דעת והשוגה בו עלול להיחשף לחמורות 
עין רואה "הרי  ,להשבעברות. ומכיוון שראה סוטה בקלקו

 , ולפיכך היין מסוכן עבורו. "ולב חומד

אם  ,ירות לשלושים יוםזאך השאלה הנשאלת, מה תועיל נ
 .הבאפור ילאחריה ישוב ליינו. והתשובה על כך תינתן בס

שבעים שנה מלאו לפטירתו של הגאון רבי יחיא יצחק הלוי כ
שמד זצ''ל, רבה של יהדות תימן, שמסר נפשו לסכל מזימות 

להעברת יתומים יהודים על דתם. על אחד המקרים האלו 
נספה זוג  ,ת תימן)פרבר של צנעא ביר( בכפר חאפדר: ופסמ

במגפה והשאיר אחריו שני יתומים רכים. מושל הכפר נטל 
אותם תחת חסותו ובקש לשכנעם להתאסלם. השניים סרבו 

קף: יהודים הם ורצון הוריהם המנוחים היה ובכל ת
  יהדותם.שיישארו ב

ל ואיים עליהם המושל: אם לא תתאסלמו, לא תוכלו לאכ
 אמרו: על מנת כן, נמות ולא נתאסלם. בביתי ותמותו מרעב.

מה עשה המושל, שלחם אל המלך, לארמונו שבצנעא. בטוח 
 יה שלא יסרבו למלך, ולא יעמדו בפני פיתויי חיי הארמון.ה

ץ המלך שמע הרב ונחלץ לעזרה. בחשאי בא בדברים עם יוע
שהמלך חושב להביא עמו את הילדים  ,היהודי ושמע מפיו

לתפלת יום השישי. ראה הרב שהזמן קצר, וביום  ,למסגד
ארגן את חטיפת היתומים  ,חמישי בשעות אחר הצהרים

חמתו של המלך בערה בו. חקירה מהירה  מארמון המלך.
גלתה שהחוטפים פעלו בשליחות הרב. חיילים  ,ואכזרית

 יתו ודרשו שיסגיר את הילדים החטופים.הקיפו את ב
שחפץ הוא להלוות עמם  ,יצא אליהם הרב, והודיעם
שיסתירו את  ,הורה לבני ביתו ,ולשוחח עם המלך. בינתיים

 היתומים אצל משפחה מאמצת.
 ,בל אחריות לחטיפה והודיעיהתייצב הרב לפני המלך, ק

שהיתומים כבר עזבו את ביתו והועברו הלאה. מבקש הוא 
המלך התרשם מדמותו  כה כדי להעלות על עקבותיהם.אר
 ז רוחו, והעניק לו ארכה עד יום ראשון.וומע

שבמשך השבת לא הספיק  ,בא הרב והתנצל ,ביום ראשון
קש ארכה נוספת. בינתיים שככה חמת ילחקור בנידון, וב

המלך, צרות חדשות השכיחו את העניין מלבו, והיתומים 
 ארת.גדלו כיהודים ובנו בתים לתפ

ואפשר שזו התועלת בנזירות לשלושים יום, שיש להעריך 
  שלאחר שפסק מלשתות שלושים יום, יפסיק כליל.
 ]מעין השבוע[ע"פ 

 
 

 
 

ן " נֹו ַנְחׁשֹון ּבֶ ּיֹום ָהִראׁשֹון ֶאת ָקְרּבָ ְקִריב ּבַ ַוְיִהי ַהּמַ
ה ְיהּוָדה יָנָדב ְלַמּטֵ  )יב ז,( "ַעּמִ

 ...ם כל אחד לפי מעשיורבותינו דרשו את שמות הנשיאי
הקדוש: נראה כי צדיק זה, שמו  'אור החיים'ואומר רבנו ה

אשר היה יחיד שנתנדב לקדש שמו  ,גם כן יגיד כי הוא זה
ון מתחלפת בלמד 'בירידה לים, והוא אומרו נחשון, אות נ

, שהגם שהיה נחשול של ים גובר בין 'ת'נ'ל'ט'באותיות ד
 ...ישראל שנראו עמי, נדב וירד לים

פירוש הדברים, ידוע שנחשון בן עמינדב, הוא האיש שקפץ 
ראשון לים טרם נקרע הים בקריעת ים סוף, ורק כשהגיעו 

 .מים עד נפש, קרע ה' את הים
מן הגרון כמו  ןמוצאשעוד ידוע שיש לאותיות מוצאות, יש 

מן השפתיים כמו אותיות  ןאותיות א' ח' ה' ע', ויש שמוצא
מן השיניים ויש מן הלשון כמו  ןוצאב' ו' מ' פ', ויש שמ
מוצא  ומאות ןוידוע שכל אותיות שה ...אותיות ד' ט' ל' נ' ת'

מתחלפות זו בזו, לדוגמא אותיות ל' נ' מתחלפות, ינן ה
כלומר נחשון אפשר לומר נחשול, ולפי זה מבאר רבנו, את 
שמו, נחשון בן עמינדב, שאפילו שהיה נחשול של ים, בין 

 ...אל שנקרא עמי, נדב וירד ליםעמי שהם עם ישר



 

 

יר " י ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהּזִ ה ּכִ ָ  '' ה'לַ ִאיׁש אֹו ִאׁשּ
 )ב ,ו(

כי  ,יפריש או יעשה דבר פלא - אבן עזראאומר רבי אברהם 
 רוב העולם הולכים אחר תאותם. 
מפני שרוב העולם הולכים  ,הנזיר הולך נגד הזרם וזהו פלא

צונם וזה פירש מתאוותיו ורצונותיו ולכן אחר תאותם ור
 . ז) ,(ו "יו על ראשוקנזר אלל"

זוכה הנזיר לכבוד  ,בזכות פרישה מועטת זו מתענוגי העולם
גדול, כי החלטה זו באה מהתבוננות מעמיקה. הנזיר הבין 

ן ולרדוף אחר ִמֹּתכֶ שלא בא לזה העולם למטרות נבובות 
 דו. תאות לבו ואין אדם מת וחצי תאותו בי

 

, שבאו שלוש שמעון בן שטח רבי מעשה היה בזמנו של
מאות נזירים שנשלמו ימי נזירותם והיו עניים, שלא היה 
בידם להביא את שלושת הקרבנות שהיו מחוייבים לפי 
התורה. בא שמעון בן שטח ועשה חקירה בנדר שהם נדרו, 

הסיק  כ"למאה וחמישים נזירים מצא פתח להתרה, וא
ם להביא קרבנות. אבל לשאר מאה וחמישים בייאינם מחויש

כל אחד היה חייב  ןכם לא מצא פתח להתרה, א ,הנותרים
 להכך ס הדבר להלהביא שלושה קרבנות ולכולם יחד ע

 ארבע מאות וחמישים בהמות. 
 בעלה של-הלך שמעון בן שטח אצל ינאי המלך שהיה גיסו 

ימו שלומציון המלכה. א''ל: דע! ששלוש מאות נזירים השל
היום נזירותם וכל אחד צריך להקריב שלוש קרבנות וביחד 

עניים הם ואין בידם  ,תשע מאות קרבנות, ונזירים אלו
 ,לקנות בהמות. אני מציע ששנינו נזכה במצוה חשובה זו

 - ארבע מאות וחמישים בהמות ואת היותרת - חצי אני אתן
כבוד המלך יתן. כשראה  ,ארבע מאות וחמישים בהמות

על אף שחי חיי  וזאת שגם שמעון מוכן להשתתףהמלך 
פשתן, הסכים עמו ושילם את חלקו. בדוחק ולפרנסתו סחר 

הלשינו הולכי רכיל על שמעון בן שטח שהערים על  ,לימים
 , עשהלמאה וחמישים נזירים שהתחייב עבורם שהריהמלך, 

התרת נדרים ולא הוציא מכיסו אף לא פרוטה שחוקה אחת. 
כעס מאוד וחמתו בערה בו ומיד שלח  ,בשמוע המלך זאת

לקרוא אליו את גיסו שמעון בן שטח ולהענישו בחומרת 
ידע שאחת דינו  ,הדין. כשמוע שמעון על מה הוזמן אל המלך

 להמית ולכן כל עוד רוחו בו נס על נפשו והתחבא. 
ינאי המלך משלחת חשובה ורמת  לא הבא, זמן מה כעבור

אמרו  ,עמו. כטוב לבם ביין דרג מפרס, הזמינם המלך לסעוד
 ,למלך: כבוד המלך ירום הודו! בכל ביקור שהיינו באים לכאן

היה יושב עמנו זקן נשוא פנים והיה משמיע בפנינו דברי 
משיב דברים נכוחים דבר דבור על אופניו, היכן  ,חכמה ודעת

על ערמתו של שמעון בן  ,הוא? סיפר המלך לשרי פרס ומדי
 מרוב פחד שלא אענישו. ני משטח, ולכן ברח מ
שלח וקרא לו אדם נבון  ,י שחטא לך"אמרו למלך: אעפ

וחכם הוא וראוי הוא להיות יועץ המלך וחבל שהמלכות 
 תפסיד חכמה זו. נענה להם המלך ושלח לקרוא לשמעון. 

שמעון בן שטח לארמון המלוכה ומצא את המלך הגיע רבי 
ה שהיתה והמלכה סועדים את ליבם. ישב בין המלך והמלכ

 אחותו. 
למה רימיתני ואמרת  ,ל המלך: רוצה אני שתסביר לי"א

את קרבנותיהם  ,ששילמת עבור מאה וחמישים נזירים
ובעקבות זאת הוצאתי מכספי עבור מאה וחמישים הנותרים 

שמעון בן שטח: דע אדוני ר' ל "סמכתי על דבריך? א הרי
ם אלא פרעתי את חובי, אמנ ,המלך! שחלילה לא רימיתיך

חכמת התורה, מצאתי  -לא בכסף נזיל אלא בכח חכמתי 
להם פתח התרה ופטרתי אותם מן הקרבנות ונחשב הדבר 
כאילו שילמתי עבורם, כמו שאמר שלמה המלך החכם מכל 

כי בצל החכמה בצל הכסף, ויתרון דעת החכמה " :אדם
 . יב) ,(קהלת ז "תחיה בעליה

ברחת על כ למה "א''ל המלך: אם תשובה נכונה בפיך א
נפשך? א''ל שמעון: מפני שכעסת מאוד וחששתי שמרוב 

י "אעפ - לא תטה את אזניך לשמוע מה בפי ,קצפך וזעמך

חבי כמעט "שדברי טעם הם. ולכן קיימתי את דברי הנביא 
 . כ) ,(ישעיה כו "רגע עד יעבור זעם

ל המלך: שאלה שניה לי אליך: מה הגדולה הזו שנהגת "א
ל "מלך למלכה, וכי זו לא חוצפה? אבעצמך וישבת בין ה

סלסלה ותרוממך ובין נגידים "שמעון: כך כתב בן סירא: 
התורה תרומם אותך ותושיב אותך  ,ומרלוצה ר ,"תושיבך

 בין נדיבים. 
אחר שסיימו המלך והמלכה לסעוד את לבם, אמר המלך: 

 שמעון בן שטח והוא יברך על המזון. רבי תנו כוס ל
ל "טח: על המזון שאכלו ינאי וחבריו. אשמעון בן שרבי אמר 

המלך: עדיין אתה עומד במרדך ואינך מכבד אותי כפי כבודי 
ומעלתי ומלגלג אתה עליי, מדוע אינך מברך כמו כולם: 

 . "נברך שאכלנו משלו"
ל שמעון: איך אומר נברך שאכלנו ואני לא אכלתי כלום? "א

תו ברך מיד ציוה המלך והגישו לפניו לאכול, כשסיים סעוד
 . ז דברכות)"(ירושלמי פ "שאכלנו משלו"

: רבי אלעזר הקפר ברבי (נדרים י.) תניאאמנם כתוב בגמרא 
. וכי באיזו יא) ,(ו "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש"אומר: 

ו, "נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין. והלא דברים ק
, המצער "חוטא"ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא 

דהיינו, אין הכוונה על אחת כמה וכמה.  -צמו מכל דבר ע
שנתנזר מכל דבר שנקרה בדרכנו (כמו פרי, או תבשיל, או 

אסור כמובן עם כשרות הולמת), אלא להיפך  -ממתק ועוד 
 לצער את הנפש כי יצטרך לתת את הדין על כך. 

מנזיר אנחנו למדים איך לפרוש מתאות העולם ואיך אם כן, 
זרם', גם אם זה לא מקובל בחברה, כי העיקר ללכת נגד 'ה

גם אם  בכל דבר ועניין, ךהוא לעשות את רצון ה' יתבר
נאלצים מכורח הנסיבות ההכרחיות לעבור ברחובות הערים, 

לגודל המכשולים הנקרים לפנינו,  נייםעלינו להיות ער
ולהשתדל להמעיט בכך ככל האפשר, אלא ללכת סביב 

 -ם "ר הוא כלשונו של הרמבלמקומות המכשול. כי העיק
 להתרחק ממקום המכשול מרחק רב. 
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 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: 
 ן כמסאנה ב נסים הרב מאיר

                יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 

 םהדסה בת מרי:  רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 ום מכספי מעשר לזיכוי הרביםמצוה לתר
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 ... סיפורחיה בעליהתהחכמה 



 







 



              
    

 נשא •  137  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  דמדומי שבועותת
  דמדומי שבועות:

שבועות מאחורנו... אבל לא ממש... סוף סוף כתוב בספר תולעת 
יעקב ששבועות זה יום דין על תורה... והאר"י אומר בפירוש: שעיקר 

  חג השבועות...הוראת חיי האדם תלויה ב
  והשאלה מתבקשת מאליה:

עד כמה שידוע לנו... יום הדין של האדם הוא ר"ה.. והגזר דין הוא 
  ביום כיפור... אז איך אפשר לומר שזה חג השבועות???

  אז התשובה היא לכאורה כך:
זה כמו בקופת חולים... יש חוק ביטוח בריאות... כל אחד מאזרחי 

חולים!!! אבל אם אני רוצה לקבל  מדינת ישראל רשום באיזה קופת
זיכויים נוספים מיוחדים... בשביל זה אני צריך להצטרף למושלם... 
עכשיו!!! ברגע שהצטרפתי למושלם... מעכשיו אני אמנם 
במושלם... אבל!!!! בשלב זה אני לא מקבל שום הטבה... ולמה?? 
כי כעת אני נמצא בתקופת הכשרה!!! חכה... יש זיכויים שהמושלם 
מממן לי מאות שקלים... אז לפני שהקופ"ח מממנת לי את זה... היא 

  רוצה לראות שאני לקוח רציני...
בשביל זה אנחנו רוצים תקופת הכשרה של שלושה חודשים... (ישנם 
דברים יותר רציניים שבשבילם צריך יותר...) אז היום הצטרפתי 

ועל למושלם!! אבל רק עוד שלושה חודשים אני ארגיש את זה בפ
ואוכל לממש את זה... נו... אז מתי זה נחשב שהצטרפתי 
למושלם??? האם היום או בעוד שלושה חודשים??? מה 
התשובה?? תקרא לזה איך שאתה רוצה... תסתכל על זה איך שאתה 
רוצה... מצד אחד ההצטרפות היא כעת... מצד שני המימוש הוא 

נה!!! בעוד שלושה חודשים... מה שברור הוא שהמכה הראשו
  ההצטרפות הראשונית היא אמנם הייתה עכשיו!!!

אבל התיק בשלב זה פתוח למשך שלושה חודשים... לבדיקת 
הרצינות והעקביות מצד הלקוח... ובעזה"ש אם ההוראת קבע תמשיך 

  לדפוק... אני אמצא את עצמי בעוד שלושה חודשים נהנה...
-  --  

  זה בדיוק מה שקורה בחג השבועות!!!!
ות אנחנו מצטרפים!!!! מצטרפים לכיסוי המושלם... בחג השבוע

שלא תבין לא נכון... גם לפני כן הייתי יהודי... כמו שגם לפני כן 
הייתי מבוטח במכבי... אבל עכשיו אני רוצה להצטרף לכיסוי מושלם 
יותר... אז שבועות זה זמן ההצטרפות!!!! שבועות זה הזמן שבו 

תלוי עיקר הוראת חיי האדם אפשר להתחייב הוראת קבע!!! ובזה 
כלשון האר"י... ועכשיו אני נכנס לתקופת הכשרה!!!! מו' סיון עד 
א' תשרי... בא נראה אם אתה רציני... אם ההוראת קבע שלך 
דופקת... כל ההתחלות קשות... בטח שקשות... אני משלם כל חודש 
למושלם... ובשלב זה אני לא רואה שקל... אבל!!!! עוד ארבעה 

  ים יגיע ראש השנה...חודש
ואז!!!! כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון... ואז הקב"ה בודק 
כל אחד האם הוא הצטרף למושלם... והאם הוא זכאי לכיסוי יותר 
מקיף של סייעתא דשמיא או לא... ויש כל מיני ביטוחים... בכל מיני 
היקפים... וגם מאוד תלוי מתי הצטרפת... בראש השנה זה הזמן 
שנגזר מתי!!!!!! מתי תוכל לממש את הכיסוי החדש שהצטרפת 

  אליו בחג השבועות... 

ויש לציין שתקופת ההכשרה שנבחרה... היא תקופה לא - -- 
פשוטה... היא דווקא התקופה היותר מועדת מכל השנה... סוף סוף 
הקיץ בפתח... חם... זה פחות קל מהחורף.... אז לאותם אלו ששרו 

כל הכח "כל אשר דיבר ה' נעשה..." ו... ומאז  בליל שבועות עם
נכנסו למיטה ונעלמו עקבותיהם... והם מתכננים להופיע שוב 
באלול... אז שידעו להם שבדיוק עכשיו זו תקופת ההכשרה!!!! אם 
אנחנו רוצים שההצטרפות למושלם תהיה תקפה בשביל זה צריך 

ראש  שההוראת קבע שחתמת בחג השבועות תדפוק לכל הפחות עד
השנה... אז אם חלמנו ללכת לישון... אולי נעשה את זה אחרי יום 
כיפור... אבל לא בשלב זה.. עכשיו זו התקופה הכי בוערת... עכשיו 
אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו... כן... ארבעה חודשים זה לא 

  (אז נדברו)      הרבה זמן לתקופת הכשרה...

.. והתודו את איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם.
חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו... ונתן לאשר אשם 

  ז)- (ה, ה לו
"והשיב" "ונתן" בלשון יחיד נאמרו, מדוע, איפוא, נאמר "והתודו" 
בלשון רבים? אמר ר' לייב חריף, הגמרא אומרת, שהמפקיד ממון 
אצל חבירו ללא עדים, הרי הוא עובר על "לפני עוור לא תתן 

יד מביא את הנפקד בניסיון, שלא תמיד יצליח מכשול", כי המפק
להתגבר ולעמוד בו, והוא עלול להכחיש את קבלת הפקדון (ראה 

  (מלוא העומר)ב"מ, ע"ה). יוצא, ששניהם חייבים להתודות.    

ר' ברוך אפשטיין הציע רעיון פשוט, מדוע על הוידוי נאמר בלשון 
אמר: "איש או . בתחילה נרבים ואילו על ההשבה נאמר בלשון יחיד

אשה" שגזלו ורוצים להחזיר, חייבין שניהם להתודות. אבל בלהחזיר 
יש בעיה, כי אם היא, למשל, ביזבזה את כספי הגזלה, אין בעלה 
אחראי למעשיה ועל פי רוב, לה לא היה רכוש משלה. כי "כל מה 

כך כשמדובר בלהחזיר, יש רק (גיטין ע"ה:). קנה בעלה"  –שקנתה אשה 
ש. אנשי מוסר הסבירו, להתודות מוכנים רבים, אך להחזיר אחד, האי

   (הפרשה לדורותיה)בפועל רק יחידים מוכנים, לכן יש שינוי בסגנון.  
    (ה, ח)האשם המושב לה' לכהן 

לכהן,  נשאלת השאלה: איך בעצם נחשב בתור השבה מה שהוא נותן
  אשר לחלוטין זר הוא לנגזל?

 קצובים ידוע שמזונותיו של אדם משיב על כך ה"מהרי"ל חריף": הן
כביכול את  לו מראש השנה, ואם אדם גוזל מחברו הריהו מטריח

, לפיכך )סנהדרין ח. עיין(תברך להשלים את חסרונו של הנגזל השם י
לבעליה, הרי כבר השלים לו  כשלא הספיק הגזלן להשיב את הגזלה
ת שהגזלן מחויב עתה להשיב א השם יתברך להוא את חסרונו, כך

כשהוא משיב אותה לכהן על פי ציווי  הגזלה לריבונו של עולם. ובכן,
 –כאילו השיב לריבונו של עולם כביכול  השם יתברך, הרי זה

  (מעש"ת)   …"המושב לה' לכהן"

  (ה,יא) וידבר ה' אל משה לאמר... איש איש כי תשטה אשתו
" (מדרש). עשרות פעמים נאמר בתורה, שהקב"ה לדורות –"לאמר 
למשה לאמר, אך רק כאן אמרו, שהכוונה לדורות? אמר הר"ר  אמר

יהונתן אייבשיץ: כאן הדגישו, שהכוונה אך ורק לדורות, כי בדור 
סתורין, המדבר לא נזקקו לפרשת סוטה, כי המן גילה לכל, את כל המ

א ע"ה) ולא היה אז כל צורך להשקות לרבות מצבה של הסוטה (יומ
  (תפארת יהונתן)   קר לדורות הבאים.סוטה, לכן פרשה זו נאמרה בעי

  
                                    

  מיהם שני בניו של יעקב ששמם אינו מוזכר בפרשה זו בקשר לקרבנות הנשיאים?                         
  תחש. תשובה לחידה מפרשת במדבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש החיד          



 סיפור השבוע    
  לכבוד שבת קודש  

בשלהי חודש תשרי תשכ"ג, בעיצומה של תפילת שחרית, התעלף רבינו רבי אהרן קוטלר זצ"ל, ראש ישיבת ליקווד בארה"ב. למחרת 
הועבר ספר התורה החי אל בית החולים. כעבור עשרה ימים ראו הרופאים צורך בניתוח דחוף, מסובך וקשה, ומכאן נתגלגלו העניינים 

  , הכין ראש הישיבה את נשמתו לקראת כהונתו כריש מתיבתא בישיבה של מעלה...בסערה, כשבשלושת השבועות הבאים

ועידת רופאים נתנה הוראה חד משמעית, ברורה ויציבה: אין לו לרב להכניס שום דבר מאכל לתוך פיו, גם לא טיפת משקה כל שהיא. 
  מעתה ניזון החולה רק דרך זריקות ועירויים!

לשונו של רבי אהרן נסתכסכה בין שיניו והתנועעה בכבדות, אך הרופאים לא מרשים להכניס לתוך פיו היובש בפה... נורא שאין לתארו. 
אפילו קוביית קרח קטנה. הדיבור נעשה עליו קשה ביותר, והצמא כבד מנשוא. "תדבק לשוני לחיכי". וכידוע הרי זה אחד מהייסורים 

רא כשהוא מקיף את כל הנימים שבגוף, והשפתיים משוועות בצער למעט מים... הנוקבים ויורדים עד דכדכוכה של נפש, כי הצמא איום ונו
השתדלויותיהם של התלמידים הדואגים לשלום ולרווחת רבם לא נשאו פרי, וגם טיפת מים אחת לא נזלפה בין שפתיו של הגאון. הרופאים 

  ממאנים.

עם קצת  ו לרבי אהרן סוכריה קטנה עם מקל. קמצוץ זעיר של לחות,עד שביום רביעי באותו שבוע, הסכים רופא זוטר, "רופא תורן", שיגיש
  .מתיקות, למען ירווח לו מן היובש והייסורים הכמעט בלתי נסבלים

נתאר לעצמנו את אושרו של התלמיד שעמד ב"משמרת" ליד רבו הקדוש, באותה עת בה הסכים הרופא לבקשתו של ראש הישיבה 
  יפתח רבי אהרן את שפתיו הצחות וירווח לו! –סבר התלמיד  –להפחית מעט מן הצריבה בפה. עתה 

פסע התלמיד בצעדים רחבים אל עבר מיטת רבו, והגיש לו את הסוכריה בשמחה, כשאנחת סיפוק ונחת רוח נשמעת מפיו. רבי אהרון החל 
ך במחשבתו רגע קטן ומפטיר: מהרהר לפתע, אולי מהרהר הוא באיזו שהיא סברא... הסוכריה מושטת לפניו, והוא, ראש הישיבה מהפ

: "אשמור מילים אלו, אבל כך נשמעים הדברים"אשמור זאת לכבוד שבת קודש"!!! הדיבור קשה עליו מאד, במאמצים גדולים הוציא מפיו 
  זאת לכבוד שבת".

לה איזו שהיא "סוכריה" מי מהרופאים הראשיים כי מונחת -יום רביעי מסתיים ואחריו באים גם יום חמישי ושישי. ביום שישי הבחין אי
  סמוך למראשותיו של הרב. ללא שהיות לקח הרופא את הסוכריה והבהיר באופן חד משמעי כי הוא אוסר לתתה לרב.

לשבת קודש. ובסוף, בסוף  –כך רבי אהרון, שידע מתיקות רוחנית מה היא, הותיר את המתיקות הגשמית, גם בשעת מחלה וייסורים 
  (מתוך העלון של הרב צולק)      לעולם שכולו שבת ומנוחה...! –ה לכבוד שבת נשארה מתיקותה של הסוכרי

  
  

  הפיליפינים שומעים את הש"ץ  קורא "כהנים"  וממהרים להיכנס לבית הכנסת...              
והנה הפיליפינים שמו : סיפר רב בית הכנסת, מידי שבת שוהים בחצר בהכ"נ פיליפינים הממתינים לצאת הזקנים אותם הם סועדים. שאלה

לב, שבזמן מסוים קיימת תכונה בבהכ"נ כשהציבור עומד פנים מול פנים למול אנשים עטופים בטליתות, המתייצבים על הבימה. הפיליפינים 
. מאז התעניינו אצל אחד הזקנים אודות 'מנהג' זה, והלה סיפר להם שמדובר בברכה חשובה, "ברכת כהנים", והאריך לתאר גם את סגולותיה

תופעה מעניינת מתרחשת בבית הכנסת, כאשר הפיליפינים (שלאורך התפילה ממתינים בחוץ) מבחינים בכהנים שנוטלים את ידיהם, גם הם 
נעמדים ומתכוננים לקראת הברכה, ולאחר מכן כששומעים את הכרזת הש"ץ "כהנים", הם מזדרזים ונכנסים פנימה. עומדים בדומיה מול 

  לאחר סיום הברכה עונים אמן וחוזרים אל החצר.הכהנים המברכים, ו
  ?קש מהם לצאת, או יש להתעלם מהדברנשאלת השאלה, האם יש בכך בעיה, ועלינו לב

: כתב רבינו החיד"א בשו"ת 'יוסף אומץ' (ס"ע, הביאו כף החיים סי' קכ"ח ס"ק קנ"ה) שמעתי שיש מי שמנע לכהנים לומר ברכת תשובה
סת, ולא ידעתי טעמו. וככל הנראה הוא בעל ה'זרע אמת' (ח"ג סי' י"ב), שכתב כי כאשר ימצאו נכרים בבית כהנים אם יש גוי בבית הכנ

הכנסת בזמן ברכת כהנים, ולא ניתן להוציאם מפני היראה, יש לנהוג בשב ואל תעשה, ולא לברך ברכת כהנים, וסמך את דבריו על דברי 
ל בבית הכנסת בשעת נשיאת כפים, יעכב הדבר את השפעת הברכה, וכן מבואר בזוהר הזוה"ק (בפ' נשא), שהיות איש שאינו מזרע ישרא

בפר' משפטים עה"פ "יראה כל זכורך", שבשמחתו לא יראה זר, וציין עוד ל'מטה משה' (סי' קצ"ט) שכתב כי טעם הדבר שמנהג אשכנז אין 
פשר שעשה כן משום שבשו"ע (בסי' נ"ה ס"כ) יש שיטה מברכים בחו"ל בכל יום ברכת כהנים, משום שמצוים נכרים בבית הכנסת, וא

שלענות אמן צריך שלא יהיה מפסיק (בין העונה אמן למברך) טינוף או עכו"ם, וממילא עתה שיש גוי מפסיק בין הכהנים לחלק מהקהל, הרי 
ם מפסיק שייך דווקא כשהמברך ברשות שאינם יכולים לענות אמן. אך אין זו טענה, שהרי בספר "בית דוד" (סי' ל"ב) כתב, שדין זה שעכו"

אחת והעונה ברשות אחרת, אז העכו"ם שביניהם מפסיק, אבל אם המברך והעונה ברשות אחת, אין הגוי מפסיק, והם מצטרפים. לכן, מסיים 
  (והערב נא)    רבינו החיד"א, אין לבטל את ברכת הכהנים, שהיא צורך גדול בתפילה !

                          

האמצעי  ןימים. הב 5הבכור ביקר את ההורים פעם ב  ן. הביםבנ 3לזוג הורים היו                    
      ?   ם. כל כמה ימים יפגשו שלושת האחיימים 3פעם ב  ימים והצעיר 4ביקר פעם ב 

                              מבמדבר: התוכי היה חרש.     תשובה לחידה                   
  

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות (מרכז העיר)רביץ  –משפחות בלויגרונד  :גני הדר

  הרבו בתפילה עבור הילד בנימין בן פסיה אלקא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל
   ועבור התינוק שמשון בן שרה הניה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל

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

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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 "כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה" -נשאפרשת 

"ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר על הפסוק בפרשתינו 
י) אומר רש"י כי מי שמעכב  ," (היתן לכהן לו יהיה

מעשרותיו ואינו נותנן לכהן סופו שהמעשרות יהיו בשבילו. 
ור מסתבר על פי פירוש רש"י שנשאר לו אחד מעשרה. והביא

הוא כי ישנם שני צדדים בצדקה אחד "הנותן" והשני  
"המקבל". כלומר, תשעים אחוז שייך ל"נותן" ועשרה אחוז 
ל"מקבל", אבל אם הנותן לוקח את העשרה אחוז של 
המקבל, ואינו מתנהג כמו ש"נותן" צריך להתנהג, עושה 
אותו הקדוש ברוך הוא "מקבל". היינו, בסופו של דבר הוא 

 את מה שהיה אמור לתת.  מקבל בעצמו
פעמים רבות אדם ניגש לעשיית חסד בלב שמח ובנפש חפצה, 
ביודעו שהוא מקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא "ואהבת 
לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), "עולם חסד יבנה" (תהלים פט, 
ג), ועוד ועוד, אולם עמוק עמוק, בקרבו פנימה, מתקבעת לה 

ה, בסופו של דבר החסד מחשבה שעם כל המצווה והמעל
נעשה על חשבונו הפרטי. "בשעה זו של עשיית החסד", 
מהרהר האדם, "הייתי יכול לפעול דבר מה לטובת עצמי, 
ברוחניות או בגשמיות". "לא נורא" מנחם האדם את עצמו, 
"בוודאי אקבל שכר בשמיים על כך שהקרבתי מעצמי 

שבות לטובת הזולת". אך האדם אינו יודע שמחשבותיו מח
שווא, והרהוריו הרהורי הבל. בעשייה לטובת הזולת אין 
טובתו של האדם נפגעת ולו כחוט השערה! את השכר שיקבל 
גומל החסד, לא יקבל על כך שוויתר על טובת עצמו, אלא על 
כך שהיטיב עם זולתו. ולא זו בלבד, אלא שההיפך הוא 
הנכון! כאשר האדם מיטיב עם הזולת, הוא למעשה מיטיב 

ם עצמו. כאשר יהודי מעניק לחברו שעה של עשייה ושל ע
חסד, הריהו מעניק לעצמו בדרך סגולית ומופלאה שעה של 
הטבה נעלית. כאשר האדם מסייע לזולתו, הריהו זוכה 
ממעל לסייעתא דשמייא במידה גדושה, במידה כנגד מידה. 
לא רק שעזרתו לאחרים אינה פוגעת בנכסיו וקנייניו 

שאלו משתבחים ומשתפרים, עוד ועוד. הרוחניים, אלא 
ואכן, נאה דרשו דורשי רשומות, כי המילה "נתן" נקראת 
מתחילתה לסופה ומסופה לתחילתה באופן שווה, כאשר 
הדבר מרמז על כך שהנותן לאחרים זוכה לנתינה רבתי מן 
השמיים. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 

סי' ניגש לחברו, וביקש ממנו אחד התושבים החרדים ב'מונ
הלוואה גדולה. הוא סיפר שמדי כמה חודשים הוא נוסע 
לסין כדי להזמין סחורה עבור העסק שלו, ותמיד הוא 
משלם במזומן, ומקבל מחיר מוזל מאוד. מחירה של 
הסחורה שרוכש בסין מגיע כל פעם לכמה רבבות דולרים, 

מצבו וגם הפעם הוא זקוק היה לסכום כזה, אבל בשל 
הכספי הדחוק, לא היה בכיסו הפעם פרוטה לפורטה. הוא 
ביקש מחברו הנאמן שילווה לו את הסכום הנחוץ, החבר, 
שהכיר בו ובנאמנותו וידע שאפשר לסמוך עליו במאה 
האחוזים, לא ראה בכך כל בעיה, ואף גילה לסוחר 
שבשנתיים האחרונות צבר לעצמו סכום כסף גדול לחתונת 

ברבבות דולרים, ולעת עתה אין לו צורך בתו וזה מסתכם 
בהם. את סכום הכסף הסתיר האיש במרתף ביתו ולא גילה 
על כל לאף אחד, אפילו לא לאשתו, הוא ירד עם חברו 
הסוחר אל המרתף, ניגש אל הפינה שבה החביא את הכסף, 
וביקש להוציאו. בהגיעו לשם, נפלטת מפיו זעקת שבר. 

חורים והסדקים, אבל השקית איננה! הוא מחפש בכל ה
לשווא! הכסף לא נמצא. הוא עולה, כאחוז טירוף, אל הבית 
ושואל את אשתו האם מישהו היה במרתף בזמן האחרון. 
אשתו שלא הבינה מבינה מדוע בעלה מבוהל כל כך, 
השיבה כמסיחה לפי תומה שאכן היתה לי השבוע עוזרת 
והחלטנו להתחיל לנקות את הבית לקראת חג הפסח 

רוע התרחש בחודש אדר). החלנו שהמקום הראשון (האי
הזקוק לניקיון הוא המרתף ואכן החילונו לנקות את כל 

 השטח, ואף פינינו את כל השקיות הישנות, וכל החפצים
 
 

שאין בהם תועלת. "ולאן השלכתם את הכל?" שאל הבעל 
המבוהל "מה פירוש לאן? לפח האשפה!" משיבה האישה, 

מה הבהלה הגדולה. בשומעו זאת,  שעדיין אינה מבינה על
רץ הבעל במהירות רבה אל ביתן האשפה ולשמחתו הוא 
רואה שהשקיות שפונו מהמרתף עדיין שם. לאחר שחיטט 
הרבה בין שקיות האשפה, איתר את השקית עם חבילות 
הכסף שהיתה מונחת אף היא בפח האשפה... היה זה יום 

השמאיות רביעי. האישה ניקתה את המרתף ביום שני, ו
של איסוף הזבל ב'מונסי', אוספת את האשפה ביום 
חמישי! ברגע זה עמד בעל הבית נדהם ומשתאה לנפשו 
לראות את הנס הגדול שעשה עימו הקדוש ברוך הוא ואת 
השכר העצום ששילם לו על רצונו לקיים מצוות הלוואה. 
שהרי רק בשל הסכמתו לקיים את המצווה באופן מיידי, 

ת את דבר ניקוי המרתף על ידי אשתו, ואת הזדמן לו לגלו
המזומנים לפח הזבל. וכיוון שרצה -השלכתה של שקית

הקדוש ברוך הוא את מעשיו, עזרו גם בכך שהדבר היה 
בדיוק יום אחד לפני שאוספים את האשפה. ממצווה לא 
מפסידים, לבד מהשכר הרוחני שיהיה לעושי המצוות, 

 כבר בעולם הזה.  ממתין להם גם שכר המשולם בדרך כלל
שוב אנו נוכחים לראות, כי אדם המוסר את נפשו למען 
הזולת, לעולם לא יפסיד מכך. גם אם לשעה קלה יהא נדמה, 
שעשייתו למען הזולת באה על חשבונו וגורמת לו להפסד 
מסוים, אין זו אלא טעות הנובעת מקוצר ראות. בסופו של 

ל שכרו בכפל דבר, במוקדם או במאוחר, יבוא גומל החסד ע
כפליים, והכל יווכחו לדעת כי בהיטיבו לאחרים היטיב גם 
לעצמו. רבי יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר ספור נפלא שהתרחש 

בתקופת העליה  עמו אשר ימחיש לנו דברים אלו היטב.
לארץ, לפני למעלה מיובל שנים, כאשר החלו להעביר את 
ת ילדי העולים מארצות המזרח על דתם, יצאנו בשליחו

החזון איש למעברות לנסות ולהציל ילדים. אחד הקשיים 
בהצלת הילדים היה לדעת מי ומי מהעולים מעוניין ללמוד 
במוסדות תורניים, היות שהשלטונות סגרו את מחנות 
העולים וניתקו אותם בכח מהרחוב החיצון. בתקשורת 
ובמשלה אמרו, כי לא ידוע להם בכלל שיש מישהו שרוצה 

תורניים, ושאין עולים המעוניינים בחינוך  ללמוד במוסדות
חרדי. ובתוך המחנות איימו עליהם, שמי שיתבע חינוך לא 
ממלכתי יישאר רעב ללחם, וכך גם עשו למעשה. אך עם כל 
זאת, מפעם לפעם הסתננו החוצה מהמחנות מכתביי זעקה 
לגדולי ישראל 'הושיעו נא'. יום אחד יצאנו קבוצה למחנה 

העין. המטרה הייתה לחדור -ראשעולים לא הרחק מ
פנימה ולהציל כמה שיותר נפשות בזמן הקצר שיעמוד 
לרשתנו ולהחתים יהודים על כך שהם מעוניינים בחינוך 
עצמאי או בחינוך חרדי לצאצאיהם. כמו כן, לשמוע שמות 
ופרטים טכניים. המקום היה מגודר והחלטנו להסתנן 

הבחורים  מתחת לגדרות התיל ולהכנס בכל מחיר. אחד
הגביה מעט את הגדר, השני חפר עם מוט ברזל חפירה 
קטנה. ומי יכול היה להכנס בפתח צר שכזה? יעקב 
גלינסקי שהוא נמוך וקטן... נשכבתי על הארץ, דחקתי את 
הראש ועד שהספקתי להכניס חצי גופי כבר הבחינו בי 
האחראים. שעטו ברכבם, משכו אותי פנימה ונתפסתי 

מיהרו לשוב לבני ברק להזעיק עזרה.  בידיהם. החברים
'גלינסקי נתפס!' דבר ראשון הם נכנסו מבוהלים למרן 
החזון איש זצ"ל וקראו 'תפסו את יענקל'ה גלינסקי!'. 
החזון איש לא נבהל ולא עוד אלא העלה חיוך על פניו 'לא 
הם תפסו אותו אלא הוא תפס אותם', אמר ולא יסף. 

ונתו, מי תפס את מי, אך הבחורים לא יכלו לרדת לסוף כו
-כיוון שהם מצידם עשו את המוטל עליהם, להודיע לחזון

איש על חומרת המצב על 'גלינסקי', חזרו לישיבה. ומה 
היה באמת במחנה העולים? שם במעברות, בין מלתעות 

 רשעי עמך בית ישראל, למדתי היטב את דברי שלמה 
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ברוב  "שלח לחמך על פני המים כי –המלך עליו השלום 
הימים תימצאנו". לא יאומן כי יסופר. בתחילה העניקו לי 
כמה דחיפות הגונות, בלשון המעטה, ומיד הובילו אותי 
למשרד המחנה. החלטתי לתת להם להבין כי אני מדבר רק 
אידיש, אולי מכאן תצמח הישועה. החלו לשאול אותי 

הכרזתי. הם חיפשו במחנה  –שאלות ללא הועיל. 'אידיש' 
היודע אידיש ומצאו אחד כזה. הכניסו אותי אליו  פקיד

ביחידות. מיד כאשר נכנס, זהינו כי אנו מכירים זה את זה 
מ'סמרקנד' שברוסיה. היה זה בסוף ימי המלחמה 
העולמית, לאחר שגלינו למעמקי רוסיה. באותם ימים היה 
הרעב נורא, אין לתאר ואין לשער. ויהיה היום, ואותו בחור 

קיד בכיר במחנה העולים, נכנס למעוני, שעתה משמש כפ
והבחין כי לידי עומדת צלחת מלאה באטריות. ניגש אלי 
הבחור בתחנונים שאתן לו לאכול וטענתו בפיו כי אני אמור 
להמשיך בדרכי ובוודאי אצליח להשיג מעט מזון, אבל הוא 
נשאר באותו מקום שאין בו אוכל ואם לא יאכל כעת יגווע 

ניו כי אכן הוא עומד על סף מוות ונתתי ברעב. ראיתי על פ
את הסכמתי בנענוע ראש למחצה. עד שהספקתי לחשוב 
אם עשיתי טוב או לא, הוא כבר התנפל על הצלחת ואכל את 
האטריות עד תומן. הקדוש ברוך הוא עזר לי ולו והנה אנו 
נפגשים שוב בארץ ישראל. הוא כפקיד ואני כגנב, כבר 

קריאות שמחה וידידות,  במחתרת... מיד קרא לעברי
והזכיר לי את המעשה בו הצלתי את חייו בצלחת האטריות. 
התחלנו לדבר אידיש. בסופו של דבר ביקש לדעת איך יוכל 
לעזור לי ללא שיתפס ויזרק מתפקידו. השבתי לו כך: 
תאמר לאחראים כי תפסתם דג שמן, שהוא אחד 
מהמפעילים הצעירים המסוכנים ביותר. ועל כן, דבר 
ראשון יש להסתובב עם אותו 'דג' שמן בין האוהלים 
ולהתריע מפניו כמפני השטן. כיוון שאותו פקיד היה 
מהבכירים, נתנו בו המפקדים אמון מוחלט והתכנית 
שהצעתי הצליחה בסייעתא דשמיא. האיש עבר איתי 
מאהל לאהל כאשר אני מצליח להעלות על הכתב שמות של 

יראי שמים שבוודאי רצונם בנים להורים  –כשישים ילדים 
ללכת בעקבות הוריהם, ללמוד במסגרת תורנית ולהישאר 
יהודים כשרים. כשסיימתי את הסיבוב 'זרקו' אותי מן 
המעברה בבושת פנים, אך הסחורה כאמור בידיים שלי. 
השמות שהצלחתי לאסוף הועברו לגורמים המוסמכים, 

את  והם הגישו לממשלה בקשות חוקיות התובעות להעביר
אותם ילדים הרשומים למוסדות תורניים. כאשר חזרתי 

ברק, סיפרו לי את דברי החזון איש, והשתוממנו אני -לבני
וחבריי מזונו. למדתי כיצד מנת אטריות הצילה שישים 

אפשר שעל כך אמר שלמה מלכנו ילדים משמד רוחני. 
במשלי (יא, יז) "גומל נפשו, איש חסד". איש החסד, המיטיב 

 , אינו אלא גומל טוב לנפשו שלו. לזולתו
כן, כפי שהוכחנו ממקורות רבים, הסיוע לזולת, לא די 
שאינו גורע מן הנותן מאומה, אלא אדרבה, הריהו מעניק לו 
סייעתא דשמיא מופלאה, כפל כפליים ממה שכביכול נחסר 

הנה בסידור "אשי ישראל" מובא בשם  ממנו בנתינתו.
רבותינו זכרונם לברכה  הגר"א כי בברכת השיבנו "אמרו

'ונתן לך רחמים ורחמך' וכו' ". המרחם על הבריות מרחמים 
 –עליו מן השמיים. שתי דלתות בראש הקדוש ברוך הוא 

אחת בלב השמיים ואחת בלב האדם. וכאשר הקיש בדלת 
התחתית ורחמיו על הבריות (פירוש: כאשר עשה חסד 

ו, ולתת לו למטה), נפתחים דלתות השמיים (פירוש: לעזור ל
 –סייעתא דשמיא)... כפי מה שהאדם עושה חסד עם אחרים 

כך במידה כנגד מידה נוהגים עימו משמים. הסיפור הבא 
מספרים כי לפני שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 

כמאתיים שנה באנגליה, היתה ידועה ומוכרת במחוז 
-יורקשייר, קבצנית מיוחדת במינה, שמה היה גרטרוד ואן

היה הולנדי וגם שם  –כך מספרים  –וק. מוצאה דר
משפחתה מעיד על כך. הגב' גרטרוד היתה אשה עניה 
וערירית שלא נישאה מעולם וגם לא תיכננה אי פעם, 
לסיים את חייה כאשה נשואה. מעתיקי סיפורי הפולקלור 
הבריטי טוענים, שאת כל חייה היא הקדישה לעיסוקה 

נית מן המעלה כקבצנית, ושמה הלך לפניה כטרד
הראשונה. היא לא בחלה בהתרמתם של רוזנים ודוכסים, 
פקידים בכירים במלכות הבריטית, עד שואבי המים 

 דרוק עצבים של-וחוטבי העצים. היה לה לקבצנית ואן
 
 

ברזל, היא לא נסוגה מאף עלבון, וכאלה לא חסרו לה. יש 
הטוענים שהיא אגרה את כל רכושה והטמינה אותו עמוק 

מה במעבה אחד היערות, ויש כאלה האומרים באד
בעקשנות כי הקבצנית גרטרוד פירנסה הרבה יתומים 
ואלמנות בהיחבא ובסתר, ולא השאירה לעצמה פרוטה 

בעניות משוועת וגם  –לדבריהם  –אחת לפורטה. היא חיה 
מתה מזיקנה מופלגת באותו צריף קטן ודולף אי שם סמוך 

-י איפיין את גרטרוד ואןליערות מנצ'סטר. אבל הדבר שהכ
דרוק היה משפט מפתח שהיא נהגה לומר לכל מי שתרם 
לה. "כל מה שאדם עושה, עושה עבור עצמו". האמת היא 
שרבים וטובים התרגלו למשפט המוסרי הזה, ולא עשו 
ממנו עניין "כל מה שאדם עושה, עושה עבור עצמו" זה 

נת מסר פשטני, שגם אנחנו כיהודים מאמינים בו, בבחי
במידה שאדם מודד מודדין לו, או כמים הפנים לפנים, כן 

יום אחד הקישה  לב האדם לאדם ועוד ועוד, לטוב ולרע.
גרטרוד שלנו, על דלת אחד הארמונות המפוארים 
במנצ'סטר, לשם עברה לדור לא מזמן אחת הדוכסיות 
החשובות דיאנה צ'רלסטון שמה. הדוכסית צ'רלסטון 

בן שמונה עשרה, אשר עתיד היה  היתה אלמנה ולה בן אחד
לנחול את העושר האגדי שלה, ולנהל את האחוזות. השעה 
היתה עשר בבוקר כשהדוכסית צ'רלסטון פתחה את הדלת 
והבחינה בפתח בגרטרוד הזקנה לבושה סחבות. "צדקה, 
מטבע לאשה עניה" ביקשה גרטרוד. הדוכסית צ'רלסטון 

נית מצא חן חייכה לעברה, הניצוץ הלבבי שבעיני הקבצ
תרומה" אמרה  בעיניה. "חכי רגע אני כבר חוזרת עם

הדוכסית. היא נכנסה פנימה לחדר האוצרות שלה ספרה 
חמישים מטבעות כסף, סכום מכובד מאד, הכניסה לתוך 

בד והגישה לקבצנית. "תודה גבירתי הדוכסית" -שקית
אמרה גרטרוד "אבל שתדעי לך שכל מה שאדם עושה הוא 

זה לא מצא חן בעיני הדוכסית וטעם  צמו".עושה בשביל ע
מר עלה בלשונה. "היא חצופה הזקנה הזו, מקבלת ממני 
חמישים מטבעות כסף, ואני זו שעושה לה טובה, והיא 
מטיפה לי מוסר שכל מה שאני עושה, בשביל עצמי אני 
עושה. אני עוד אלמד אותה לקח" הרהרה הדוכסית, 

ותם רגעים, לניצוץ והניצוץ שבעיני הקבצנית דמה לה בא
הדוכסית צ'רלסטון לא שכחה את  נוכלותי ומרושע.

הקבצנית, והיא המתינה לה שתשוב בשנית. ואכן, לאחר 
שלושה חודשים שוב דפקה גרטרוד בדלת וביקשה צדקה. 
הדוכסית צ'רלסטון פתחה את הדלת וחייכה אליה: "הו 
ברוך שובך גבירתי. הפעם אתן לך דבר מאכל". הדוכסית 

סה למטבח ארמונה, שלפה משם עוגה גדולה ופיזרה נכנ
בתוכה אבקה מתקתקה של רעל קטלני. בקיצור מי שיתן 
ביס עתיד לקבל הרעלת קיבה שתחמיר משעה לשעה, עד 
למוות ביסורים קשים אחרי מספר ימים. "תודה רבה 
גבירתי הדוכסית ואני רוצה להזכיר לך, שכל מה שאדם 

הדוכסית חייכה חיוך  עושה בשביל עצמו הוא עושה".
שטני רחב "כן אני יודעת" ובלבה הרהרה "החצופה הזו 
תסיים את חייה ביסורים קשים על המוסר המטופש 

דרוק הגיעה לביתה והטמינה את -הקבצנית ואן שלה".
העוגה בארון. "אסעד אותה בעוד מספר ימים כשיגמר 
הלחם בביתי" חשבה. למחרת יצאה הקבצנית לעבר היער 

כדי לנשום אוויר צח, ולפתע היא שומעת צעקות. הסמוך 
היא החישה צעדיה לעבר הצעקות והנה היא מבחינה באיש 
צעיר שכוב על הארץ ומתאונן מכאבים. רגלו של הצעיר 
נלכדה במלכודת שועלים שהניחו ציידי המלך, דמו שתת 
וקלח וזעקותיו קרעו שחקים. הקבצנית הזקנה אזרה 

וחילצה את רגלו. היא חבשה כוחות, פתחה את המלכודת 
את פצעיו בסוודר שלה ועזרה לו לקום. אט אט דידה הצעיר 
לכוון הצריף של גרטרוד, והוא התיישב על כיסאה הרעוע 
מזיע וכואב. היא הגישה לו כד מים והוא לגם ולגם, שטף 
את פניו ורגלו ופנה אליה: "גבירתי אני תשוש ורעב, יש לך 

גרטרוד, יש לי עוגה טעימה נפלא, חשבה  מאכל בשבילי?
וגדולה בארון, מזל ששמרתי אותה, אגיש אותה לצעיר 
הפצוע. אכן כן, תוך דקות ספורות הוא אכל את העוגה, נח 
קמעה ופנה לדרכו צולע לכוון העיר הגדולה, לא לפני 

הסיפור לא ניגמר כאן. הוא  שהודה לקבצנית מעומק הלב.
י עבר מרחוב לרחוב נגמר אחרי שלושה ימים. הכרוז העירונ

 ומסימטה לסימטה והודיע: בנה הצעיר של הדוכסית טוני
 
 



תצא  –בלווי המשמר המלכותי  –צ'רלסטון נפטר. ההלוויה 
הצעיר שנלכד ונפצע  כן, בשעה ארבע אחרי הצהריים.

 -במלכודת השועלים לא היה אלא טוני צ'רלסטון בן ה
שמונה עשרה, הבן של אמו המרשעת שהגישה עוגה רעילה 
כתרומה לקבצנית, ומה גרטרוד אמרה לה: "כל מה שאדם 

 עושה בשביל עצמו הוא עושה" לטוב ולרע.
אנחנו משקיעים חלק גדול מכספנו בדירה, בריהוט, כן, 

בילויים. בעזרת הכסף אנו רוכשים לנו ידידים. בטיולים ו
נדמה לנו, שכל זה כדאי ומשתלם, הלא "הכסף יענה את 
הכל". בעזרתו נוכל להסיר את כל הדאגות מלבנו... כמובן, 

הרי  –שנותנים גם לצדקה, להחזקת תורה, לצרכי מצווה 
חייבים לתמוך ב"נצרכים" גם אם זה לא משתלם. צריך 

שמים"! שוטים שבעולם, אומר לנו לעשות משהו ל"שם 
הפסוק! יבוא היום שבו תיווכחו כי מה שהשקעתם בעולם 
הזה לא היתה אלא השקעה על קרן הצבי. כל ידידיכם 
הטובים, כל הקשרים שהצלחתם לפתח בעזרת רכושכם 
הרב לא יהיו שווים כקליפת השום. אבל מה ש"תמכתם", 

זה יעזור  מה ש"עזרתם לאחרים", רק זה יהיה שלכם, רק
לכם, רק הפרוטות האלה שנתתם מתוך הרגשה של "ויתור" 

מה  –הם שיחלצו אתכם מן המיצר! "איש את קדשיו" 
שאתם מקדשים את עצמכם, מוותרים מתענוגי העולם, 

מה שאתה נותן ללומדי ומרביצי  –"איש אשר יתן לכהן" 
התורה, המשולים בקדושתם לכהנים המורמים מעם, רק זה 

 כי כל מה שהאדם נותן לעצמו הוא נותן.ישאר לכם 
וביל אותנו לתובנה כפי הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המ

כל מה שהאדם עושה, לעצמו הוא שהוכחנו אותה לעיל כי 
 עושה לטוב או למוטב... 

"כשהתחילו דיבורים על קיצוצים במפעל שלנו, לא דאגתי יתר  
חליף. הייתי על המידה. ידעתי שהעבודה שלי חיונית ואין לי מ

טק -מתכנת המחשבים הבכיר ביותר בחברה. ידעתי שמפעל ההיי
הגדול שלנו זקוק לי, ואני לא אומר את זה כדי להתגאות. מקומי 
בחברה היה מבוסס ותוגמלתי בהתאם, כך שיכולתי לחיות טוב 
ובלי דאגה גם כשסביבי רחשו השמועות כמו כוורת של דבורים. 

של הענף, והקיצוצים נשפו בעורפם היה זה בזמן המפלה הגדולה 
של מרבית העובדים, אבל אני, כאמור, לא דאגתי. לבכירים באמת 
לא יגיעו חשבתי. אולי בגלל השאננות היתרה שלי היתה המפלה 
כה גדולה וכואבת. נכון, הפיטורים התחילו בעובדים הזוטרים 
 ואני הרגשתי פחות או יותר בטוח, עד... עד אותו יום נורא אותו
שלא אשכח לעולם. היום שבו קרא לנו המנהל לחדרו, וכשפניו 
אפורות וגוון חולני מכסה אותן הודיע לנו בקול רועד כי המפעל 
שלנו ייאלץ להיסגר. "כלומר, מהיום אנחנו מפוטרים?" הבנתי. 
"כן" נראה היה שהמנהל הקשוח בדרך כלל עומד לפרוץ בבכי. 

ה שלא יקשה לכם למצוא "תאמינו לי שאין לי ברירה. אני מקוו
עבודה במקום אחר, אחרי הכל שוק העבודה זקוק  לאנשי 
מחשבים מעולים". לאחר הצער המיידי חשבתי שהמנהל צודק, 
ולי לפחות לא תהיה בעיה למצוא עבודה אחרת. אבל הימים 
חלפו באיטיות משמימה, ושום הצעת עבודה לא נראתה באופק. 

יפורים, אבל אצלי זו היתה נכון, זה משפט שנוהגים לכתוב בס
מציאות, מלווה בכאב של התפקחות מאשליה. הייתי מוכן לכל, 
תאמינו לי. ויתרתי על ההטבות המפליגות השמורות לאדם ברמה 
מקצועית כשלי, הייתי מוכן לרדת בדרישות השכר. אבל לא היה 
לי למי להגיד את הדברים הללו. עיינתי יום יום בעיתונים 

י אצל שכנים, חברים וקרובי משפחה, אבל אף היומיים, ביררת
אחד לא נזקק פתאום למתכנתים. הסכמתי אפילו לעבוד בבתים 
בתיקון תקלות מקומיות במחשבים הביתיים, וכטכנאי ברשתות 
ענק היתה זו ממש מהפכה עבורי. אבל למעט מספר עבודות 
קטנות ובודדות איש לא התעניין במה שבאמת היה לי להציע. 

משפחתי בת שבע הנפשות עדיין לא חשה תחושה של  ברוך ה'
חוסר, על אף שבהחלט התחלנו להדק את החגורה הכלכלית, כי 
היו לי חסכונות מן ה"שנים הטובות", אבל ככל שנקף הזמן 
חששתי שיום אחד אצטרך לומר למשפחה שלי "אין". זו 
ההרגשה הקשה ביותר שיש. התרגלנו לחיות ברמת חיים גבוהה 

בל, ואצלנו מחסור פירושו מהפך נורא ומלא צער. דבר מן המקו
נוסף שחשתי באותם ימים נוראיים, היתה התחושה הקשה שאני 
לא יעיל. הייתי קם בבוקר, מתפלל ואוכל בנחת את ארוחת הבוקר 

 בצירוף העיתון היומי. ואחר כך? מה אחר כך? נכון, קבעתי לי
 
 

י לחיות בתוך שיעורי תורה קבועים, אבל במשך שנים התרגלת
מרוץ. תמיד הייתי איש המעש, פעיל ומלא עשייה, כך שאם 
בתחילה סברתי שהחיים ללא המרוץ הקבוע ייטיבו עמי הסתבר 
שטעיתי. אחרי מספר ימים פשוט נמאס לי. מטבעי אני חייב 
להיות מלא בפעילות, שאם לא כן אני מרגיש חסר ערך עצמי ולא 

של חוסר תעסוקה, הייתי יעיל. אחרי ארבעה חודשים ארוכים 
מוכן לעבוד בכל עבודה ובלבד שלא אהיה מובטל. אני אומר כאן 
ארבעה חודשים בשתי מילים, אבל זו היתה תקופה נוראה. זה 
אומר שעה נוספת של חוסר תעסוקה, עוד יום של כאב ותסכול, 
עוד ניסיון כושל למצוא עבודה וריאיון עבודה נוסף שלא הוביל 

ה תפילה עם מעט תקווה. אפילו בן השבע שלי לשום מקום. הרב
היה עד לתסכול שחשתי, שכן הוא שאל אותי בתמימות "אבא, 
כבר גמרת לתקן את כל המחשבים בעבודה שלך?"... פרסמתי 
בעלונים השכונתיים והמקומיים, בעיתונות היומית והצעתי את 
עצמי לעבודה במחיר ממש מגוחך. אבל בתקופה של מיתון לא 

ים שהתעניינו במה שהיה לי להציע. "אני מוכן לכל היו רב
עבודה", הודעתי לכולם. "ובלבד שלא להיות מובטל". אם 
במחשבים אין עבודה אוכל לעבוד בכל עבודה אחרת שהיא. גם 
המצב הכלכלי החל להעיק והחסכונות שלנו הלכו והתמעטו. 
התקשרתי לכל הצעות העבודה שהופיעו בעיתון, החל מפקיד 

, דרך מוכר בחנות ואפילו בטלמרקטינג הייתי מוכן במשרד
לעבוד. אבל כאילו סגרו משמיים את כל הדרכים עבורי. במשרד 
רצו אנגלית טובה והאנגלית שלי הסתכמה במילים מקצועיות של 
מחשב. בחנות רצו בעל ניסיון בשיווק והניסיון שלי במחשבים 

לא אמרתי  ממש לא עניין אותם. גם הטלמרקטינג לא התאים לי.
נואש והתקשרתי ממש לכולם, אבל לצערי, כל הצעה הסתיימה 
במפח נפש. היו עבודות קטנות ומזדמנות שביצעתי מידי פעם 
בפעם והן איזנו את המצב הכלכלי, אבל לא היתה זו עבודה 
מסודרת. ככל שחלפו הימים התערער אמוני בעצמי וביכולתי. מה 

ם מוכשרים הרבה פחות קורה לי? שאלתי את עצמי בקול. אנשי
ממני כבר מצאו עבודה ואני עדיין מובטל רשמית. מה קורה פה? 
הזמן הפנוי שהיה לי בשפע הפך עבורי להרה אסון. היה לי זמן 
בשפע להאשים את עצמי ולחוש לא יעיל. גם חג הפורים חלף לו 
ופסח התקרב. ידעתי שפסח הינו חג שיש בו הרבה הוצאות. 

ו לא הייתי מוטרד יתר על המידה. נתתי בשנים שקדמו לשנה ז
לאישתי יד חופשית לקנות בשפע ביגוד חדש לעצמה ולילדים, 
וגם כלי בית, היינו מסיידים ומשפצים את הבית לקראת החג. 
השנה התפללתי שנצליח להכניס את החג עם ההוצאות 
ההכרחיות שלו, ללא קניות חדשות. עדיין לא הייתי נצרך ממש, 

סימני המחסור החלו לתת את אותותיהם בכיס.  ברוך ה', אבל
הצ'ק הראשון בחיי חזר מן הבנק בגלל חוסר מזומנים, הסייד 
הקבוע שהיה מגיע כל שנה לסייד נדחה הפעם, ויחד עם מצב 
רוחי הרי שהמצב היה רחוק מלהיות טוב. דווקא גיסי, אחיה של 

סי אישתי, הוא שהציע לי את הרעיון להתנדב אצלו ב"מפעל". גי
עובד ב"מפעל" מיוחד, מפעלי עזרה וסיוע לאחרים המחלקים 
"קמחא דפסחא" לנזקקים. "אנחנו זקוקים לידיים עובדות", דרבן 
אותי לצאת ממצב הרוח הנפשי הקשה שבו הייתי נתון. אני בטוח 
שאישתי שלחה את אחיה כדי לחלצני ממצבי הקשה, כדי 

צמי כר נרחב שארגיש יעיל, אבל לא היה לי אכפת. מצאתי לע
לפעילות. ומה בכך שהעבודה הזו נעשתה בהתנדבות מלאה? הרי 
בטוח שאקבל עליה תגמול מלמעלה. עד לאותו ערב פסח לא 
ידעתי עד כמה עבודה פיזית עשויה לגרום אושר, פתאום היתה לי 
סיבה טובה לקום בבוקר, פתאום נזקקו לי באמת. הייתי עומד 

יניהם הכבויות של האנשים במחסני המזון הגדולים, מביט בע
הנזקקים שבאו לבקש "קמחא דפסחא", ופתאום הם מתמלאים 
באור של תקווה,  והרגשתי שזו העבודה המתגמלת ביותר... 
בימים הללו גיליתי אפיקים אחרים לנתב את המרץ שלי, אפיקים 
של נתינה והענקה. הייתי ממשיך לחוש מאושר אפילו במרומי 

ורדתי שקי תפוחי אדמה כבדים המשאית הגדולה שממנה ה
לנזקקים, לולא אותו בוקר כשבוע לפני פרוס החג... עמדתי לי אז 
כדרכי על המשאית, מחלק שקי תפוחי אדמה לנזקקים כשהם 
מברכים אותי במיטב הברכות כאילו הייתי אני המממן של 
הסחורה הזו, כשלפתע צדה את עיניי מכונית יוקרתית מתקרבת 

בוננתי היטב, והנה הבחנתי בעוד מספר למקום החלוקה. הת
 מכוניות כאלו. גבירים שנראו מדושני עונג ירדו ממנה, ואם

 
 



בתחילה האמנתי שבאו כדי לעזור ולמממן את המפעל הזה,  
שהרגשתי חלק בלתי נפרד ממנו, הסתבר שטעיתי. חלק מהם 
עמדו מן הצד, מביטים בחלוקה המדהימה וחלק מהם... כן, לא 

אני לא האמנתי למראה עיניי. הם פשוט ניגשו אליי, תאמינו, גם 
בלי שמץ של בושה, לבקש שק תפוחי אדמה. נתתי להם, המום. 
בעלי המקום אמרו לי לא לבדוק בציציותיו של איש אלא לתת 
לכל דורש, אבל חלק מן האנשים הללו נראו כל כך לא שייכים 

וולבו" לכאן. איך הם לא מתביישים? חשבתי לעצמי. באים עם ה"
וה"מרצדס" האמריקני כדי לקבל שק אחד של תפוחי אדמה 
חינם? אם בתחילה חשבתי שמדובר במקרה, הרי שהימים הבאים 
הוכיחו לי שמדובר בדבר של קבע. "אלו" אמר לי עובד וותיק 
"אלו מגיעים כל שנה. למה לא לקבל מצרכים בחינם במקום 

המילים הללו לעבוד קשה?" ניסה לומר בקלילות. אבל את לבי 
חתכו כמו פצע מדמם. כשהגיע אדם נוסף כזה, שנראה בברור 
כבעל אמצעים הרגשתי חלישות הדעת. הכל הצלחתי לשאת 
בימים הקשים שעברתי: את הכאב וההשפלה, את הסבל והצער, 
אבל חוסר יושר? את זה לא יכולתי לסבול. מאז ומתמיד הרתיעו 

ילו שאבו בבת אחת אותי חוסר יושר וניצול, וכעת חשבתי כא
במשאבה רבת עוצמה את כל כוחותיי, כאילו קראו תגר על 
ההתנדבות שלי, כאילו מישהו אמר לי: מי צריך את ההקרבה 
שלך? בשביל מה אני עמל פה במשך שעות? בשביל שלעשירים 
יהיה עוד קצת כסף? מילא, לאנשים נזקקים מצווה לעזור, בל 

ממני פתאום. למי אני נותן,  להרגיש מנוצל? כל טעם הנתינה ניטל
לנצרכים או לנוטלים לא ישרים? 'אתה לא מתבייש?' רציתי 
להטיח בפניו של אדם מדושן עונג כזה שיצא בכבדות מן 
ה"וולבו" החדישה שלו ונטל מידי המיובלת באלגנטיות שק 
תפוחי אדמה. 'אני לפני שנה רק תרמתי כסף למקומות כאלו, 

כלום אבל הרגשתי חלש. "אני לא  ואתה נוטל מהם?' לא אמרתי
מסוגל לעבוד יותר!" נכנסתי למשרד של גיסי בסערה. "אני לא 
יכול לראות חוסר יושר בעיניים ולשתוק!" כמעט בכיתי. בשביל 
מי אנחנו עובדים פה, בשביל העשירים או בשביל הנצרכים? "אל 
תקטרג על עם ישראל" הרגיע אותי גיסי "רובם של הנוטלים פה 

זקקים, חלק האמידים רק נראה כך למראה עיניים. בוודאי יש הם נ
סיבה לכל אחד שבא לקחת. עם ישראל ישרים הם ואינם נוטלים 
סתם", לימד אותי פרק חשוב בהלכות עין טובה והחובה לדון 
לכף זכות. "חוץ מזה" הוסיף "זכות הנתינה שלך תעמוד לך בכל 

אני לא מסוגל מצב"... "אני מפסיק לעבוד פה!" התעקשתי "
להרגיש מיותר". "לא כדאי לך" הפציר בי גיסי "אתה לא עובד 

לעצמך אתה  –למענם אלא למען עצמך. כל מה שאתה עושה 
עושה"... למען עצמי? לא הבנתי. מילא למען הנצרכים, אבל מה 
פתאום למען עצמי? חזרתי לעבודתי במרומי המשאית, אבל כל 

ת בלב שזה לא "פייר", אנשים העת לחשה לי ציפור קטנה וטורדני
לא ישרים מנצלים את החלוקה לצרכיהם. "אני יכול לדבר אתך? 
שאל אותי אדם אמיד אחד, שעמד והתבונן בעבודתי שעה ארוכה. 
"לדבר איתי?" התפלאתי, כשלא זיהיתי את הדובר. "כן, 
כשתתפנה". לאחר מספר דקות עמדתי לצידו סקרן כולי. 

האחרונה" סיפר לי הזר "ראיתי את  "התבוננתי בך ברבע השעה
עבודתך המסורה, את הזריזות, הלהט לעזור לאחרים והכל 
בהתנדבות מלאה (הוא לא רואה עד כמה אני מרגיש "מנוצל" 
לפעמים, חלפה בי מחשבה מהירה כברק). החלטתי שאדם חרוץ 
וישר כזה אני מחפש כבר זמן רב לעסק שלי" אמר לי "רציתי 

פנוי לעבודה כמנהל אחד מרשת חנויות  לשאול אותך אם אתה
כלי הבית שלי?". "אני פנוי" ניסיתי להסתיר את שמחתי, כמה 
טוב שלא הפסקתי מעבודת הקודש שלי. "אשמח לבדוק אתך את 
העניין". לא ארבה בדברים מיד לאחר החג נעשיתי מנהלה של 
חנות לכלי בית ומכשירי עבודה בסניף החדש שנפתח לאחרונה. 

ב שפגשתי אותך, כמעט במקרה" אמר לי המעביד שלי "כמה טו
שוב ושוב, מרוצה מאופן עבודתי. "ואני כבר כמעט חשבתי 
לעזוב" סיפרתי לו פעם אחת בבדיחות. "לא הרגשתי מועיל 
כשאנשים אמידים באו 'לנצל' את החלוקה ולקחת לעצמם". "דע 
לך" אמר לי ה"בוס" שלי. "דע לך שעם ישראל צדיקים הם, ואף 
פעם אי אפשר לדעת מה המניע למעשיהם. אני, למשל, הגעתי 
לחלוקה שלכם כדי לקחת ירקות לשכן אחד שלי שאני תומך בו 
באופן קבוע. הוא ואישתו כה מוגבלים עד שאינם מסוגלים לעזור 
לעצמם ולהגיע למקום החלוקה. לכל אחד קיימת הסיבה הנסתרת 

דווקא לתחנת  שלו. הנה, הסיבה שמסובב הסיבות הוביל אותי
החלוקה שלכם, היא, כנראה, כדי שאמצא לעצמי את העובד 

 הטוב ביותר שהיה לי אי פעם...". 
נו, תגידו לי אתם, האם לא היה צדק בדבריו של גיסי? הרי כל 

לעצמו הוא עושה, רק לעצמו  –מעשה טוב שאדם עושה 
 !ולטובתו...

 
 

 אחים יקרים!
ולדעת שרכושו האמיתי הוא אך ורק פירות עמלו הרוחני. ענייני הקדושה אומר ה"חפץ חיים" שעל האדם לזכור 

בהם הוא מתעסק תורה, מצוות, גמילות חסדים הם קנייניו הנצחיים והם ילווהו בחייו ובמותו. רק "קדשיו לו 
 השאר אינם קנייניו האמיתיים, הם נראים אוהבים אך לטווח קצר בלבד ובעת דוחקו הם עוזבים אותו –יהיו" 

לנפשו. תורה ומעשים טובים הם הידידים הנאמנים אשר ילוו את האדם עד כיסא הכבוד. רק הצדקה שנתן, רק 
המעשים הטובים שעשה, רק מה שלמד כאן בעולם הזה הם אלו ששייכים לו באמת לעצמו, הם אלו שיהיו שלו 

 לעד כי כל מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה.
 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

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

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

 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 ת תפחה,גולייט ב ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 וריה בת רחל, ויט ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 , ציון בן חנה, יעקב בן פורטונה.רחה, אליהו בן פשלום בן לאומה

  העלון מוקדש לעילוי נשמת
 בן מסעודה, ברוריה ויקי ויקטוריה בת תמר, ברכוסה בת ג'ורה ז"ל שמעון בן תמר, בנימין

 כמליצי יושר  הםיהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו ל
 ת.נ.צ.ב.ה. יחד עם שאר נשמות מתי ישראל.

 

 עלוןןקוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת ה
 058-3220128תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

על שם עמותת "נתיבות שלום  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
  נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.  נאות גנים"

 



1 
 

    
  67עלון מספר   ז  "תשענשא הפרשת  

 

 

  

 

 

 
 )19:06' דק 40לנוהגים ( 19:26: כניסת שבת

 20:08: צאת שבת גאונים

 21:03: ת"צאת שבת ר

'דק40לנוהגים (19:26:  שבת

20:08: צאת שבת גאונים

ר שבת 21:03:ת"צאת

ל "זמרדכי בן רחלהעלון מוקדש לעלוי נשמת 
 .ה.ב.צ.נ.שהשבוע פקידת שנתו ת

/ 054-8416719: ולהבדיל לעלוי נשמת בטלפונים. ורפואה, הצלחה, ניתן להקדיש את העלון לברכה
054-8444884 

והרי גרשון הוא הבכור כמו , ולכאורה קשה. )כב, דבמדבר ( נשא את ראש בני גרשון גם הם

אם כן היה צריך למנות אותו ". ויהיו אלה בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי: ")יז, לעיל ג( שנאמר
זה עצמו קשה , ואם בגלל שנמסר ארון הקודש לקהת לכן מנאו תחילה, כיון שהוא הבכור, תחילה

 ? והרי לו משפט הבכורה, מדוע לא מסר את הארון לבכור כדי לכבדו

וללמד את העם שיכבדו , כבוד חכמים ינחלוה להראות ש"שבכונה רצה הקב, אלא ההסבר הוא
כיון שהם נשאו את הדברים , לכן גם מנתה התורה את בני קהת ראשונים, את לומדי התורה
היינו אומרים שהסיבה שמנאו , ה את הארון לבני גרשון"ואילו היה נותן הקב. המקודשים ביותר

לכן מסר את הארון לקהת , ולא בעבור החשיבות של משא הארון, ראשון היא בעבור הבכורה
עוד סיבה שלא נתן את הארון  .כדי ללמד את העם ליתן כבוד לתורה וללומדיה, ומנאו תחילה

ועוד . אלא כולם שוין בו, אני ראוי לכתר תורה יותר משאר אחי: כדי שלא יתפאר לומר, לבכור
 .שיצאו ממנו אהרן משה ומרים

אל משה כן ' נה כאשר דבר הויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למח
כשם שאמר להם , להגיד שבחן, )ט, במדבר רבה ז( נאמר במדרש. )ד, הבמדבר ( עשו בני ישראל

 ? וצריכים להבין איזה שבח יש לשבח אותם כאן במיוחד. כן עשו, משה

גם אם , דהנה היה ראוי לשלח את המצורעים מחוץ לשלוש מחנות, אלא הסבירו המפרשים
אבל לא זאת הסיבה . כיון שלהתחבר עם אנשים כאלו מצורעים זה מזיק, ה מצוההתורה לא הית

ויעשו כן : "ועל זה באה התורה לומר .אלא כדי שלא יטמאו את מחניהם, ה ציוה לשלחם"שהקב
על זה מדגישה התורה , שלא נטעה ששלחו אותם כדי שלא יזיקו, "בני ישראל וישלחו אותם

זה . ששלחום כדי שלא יטמאו מחניהם". כן עשו בני ישראלאל משה ' כאשר דבר ה", ואומרת
ולא , ה ציום"שעשו את זה מהסיבה שהקב, שזה השבח של עם ישראל, שבא המדרש לומר

 .מסיבה אחרת

, מסבירים את הפסוק על פי מעשה בעשיר גדול. )י, הבמדבר ( ואיש את קדשיו לו יהיו

ששאלוהו ידעו שהוא עשיר גדול ויש לו פי  ואלו. אמר כמה אלפים, ששאלוהו כמה נכסים יש לו
הוא מה שנתתי לצדקה ובשביל , העושר שהוא שלי, ענה העשיר ואמר. מאה ממה שאמר להם

ל במסכת "וכמו שאמרו חז. איני בטוח שישאר אצלי, אבל הכסף שנמצא כעת תחת ידי', מצות ה
, "יש את קדשיו לו יהיווא", וזה שרמזה כאן התורה. במעשה של מונבז המלך.) יא( בבא בתרא

ואני גנזתי , אבותי גנזו למטה: וכמו שאמר מונבז, שהמקודש לצדקה ולשאר מצות הוא בודאי שלו
כמו שאין לאדם אלא מה שהוציא לדבר , וזה הרמז. אבותי גנזו לאחרים ואני לעצמי, למעלה

ולא לזרים " יהלו יה"כ "ג, יתברך' שהוא מצות ה, כך גם מה שיתן לכהן, שהוא שלו, שבקדושה
 .אתו

' אם היתה עקרה נפקדת וכו, .)במסכת סוטה כו(ל "אמרו חז. )כח, הבמדבר ( ונקתה ונזרעה זרע
יולדת , אלא אם היתה יולדת בצער', כ יסתרו כל העקרות וכו"א, ישמעאל' אמר לו ר. ע"דברי ר
? כדי שיוכלו ללדת בריוח, כ יסתרו כל היולדות בצער"א, )ה אמר לו"שם ד( והקשו התוספות. בריוח

וכמו , שמא לא ירצה בעלה להשקותה, דהנה האשה מפחדת להסתר, אלא הסבירו המפרשים
ויבא לגרש אותה בלי , אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, :)במסכת כתובות עד(ל "שאמר חז
שהדין הוא , אבל באשה שהיא עקרה. תסתרלכן מספק לא , כל שכן בבזיון גדול שכזה. להשקותה

אם כן כשתראה שבעלה רוצה לגרשה בעבור שהיא , שאם שהו עשר שנים ולא ילדה מצוה לגרשה
כ ביולדת "משא. ואז תיפקד, שמא לא יגרש אותה וישקה אותה, תסתר עצמה מספק, עקרה
 .לכן לא תסכן עצמה להיסתר, שלא עומדת לגרש עבור זה, בצער

על חובתו של האדם להתמיד בלימודו 
סיפר , ולא לעסוק בשום דבר אחר

ראש , ל"ד פוברסקי זצ"פעם הגר
כאשר , בצעירותי: "'ישיבת פוניבז

, למדתי בפולטובה היה רעב גדול מאד
עד כדי כך שבתחילתו של כל שבוע 
קיבלתי חתיכת לחם שגודלה היה 

וחתיכה זו , פחות מכיכר לחם שלנו
היתה אמורה להספיק לכל ימי 

בלית ברירה הייתי נאלץ  ...השבוע
כדי לדעת עד , לעשות סימנים בלחם

, עד היכן מחר, היכן לאכול היום
  ."...'וכו

ד פוברסקי "המשיך הגר, "וזכורני"
שבזמנים ההם היתה קיימת ", לספר

כלשהו ' לעשות מסחר'אפשרות 
לקחת מאכל , דהיינו. בענייני האוכל

למכור אותו , שהיה עשוי משמן, מסוים
מרבית הבחורים , ולקבל בעבורו לחם

, שהיו עמי בישיבה לא התעסקו בזה
העיקר לא , והעדיפו להישאר רעבים

אבל היו , לצאת מהלימוד ולו לרגע קט
מועטים שבשל הרעב הגדול שפקד 

המאכל ההוא וקבלו מכרו את  –אותם 
 ".את הלחם

, לדורות ולדורי דורות, ד"והעיד הגרר 
לא נשאר  –שכל מי שהתעסק בזה 

הרי הבחורים , מבהיל ...!בעולם התורה
גם ". הללו לא עשו זאת לשם מסחר

, ציין ראש הישיבה, "אני מעיד על כך
שחברי עשו מה שעשו בגלל הרעב "

, ולמרות הכל, שפקד את האזור כולו
איננה סובלת התערבות של  התורה

אי אפשר גם ! גורמים אחרים בלימודה
אי . 'לעשות מסחר'ללמוד וגם 

  !"אפשר

אינני ", ל"הדגיש הגאון זצ, "אני עצמי"
מבין למה לא נותרו הבחורים ההם 

, ומציאות! אבל זו המציאות, בלימוד
אם זזים רק . אי אפשר להכחיש, כידוע

 אם נוגעים רק קצת, מעט מן הגמרא
מתוך ( !"כבר אין זה לימוד, מסחרב
  )הגדה של פסח' חישוקי חמד'

 ונרומ לש "תמא ערז" ןידה תיבב ןכו[
 גוז ועיגהשכ א"טילש הייטע נ"רגה
 לעבה ןייצ תיב םולש םכסה תרטמל
 .הרותהמ קחרתה ןופייא הנקש זאמש
 לביקו ,םירישכמ ינש רבש םוקמב ובו

 תרחמלו הרותל םיתע תעיבק ומצע לע
 רשבל ד"היב ריכזמל רשקתה
 רזח דליה ,יתבבור שרל רזח םולשהש
 תיבה לכו ,ןייטצמ קתפ םע ת"תהמ
 הוחאו הבהאב תויחל שממ לחה
 ])ךרועה( תוערו םולשו

  מענייני הפרשה כבוד תורה
 א"שליט נסים יעקב עטייה מורנו הרב" יורה דעה"ד "ואב" זרע אמת"צ "ד בד"הגאון הגדול אב



 

 

יששכר ' ר היה הרב הגדול, מרדכי שרעבי' בצל קורתו של ר בין הבאים
שהיה רבי מרדכי שרעבי מכבדו  ,א"מבעלז שליט ר"דב רוקח האדמו

  .ומקרבו בעודו צעיר לימים

הגיע הרב  ,ר כבן שלשים שנה"בזמן שהיה הרב האדמו ,והנה אירע
ז "ב את הרבצאו .ר היה שם"וגם האדמו ,ז לבית רבי מרדכי שרעבי"א

 .רכב ליסוע בו ז לא היה"ב ארולה ,מן הבית ירדו גשמים עזים

וכל ימי חייו  .והוליכו עד לפתח ביתו ,ר במכוניתו"ו האדמותיכף לקח
ר להודות "ומזכירו בפני האדמו ,ז זוכר את המעשה ההוא"ב ארהיה ה

  .לו על התנהגותו

ז על "ב אהרר לנחם את "ג בבוא האדמו"באייר התשע 'וזכורני בליל ה
ל שיתפלל לביטול הגזירות אשר "ז זצ"אמר לו הרב א ,פטירת בנו

וסיף כי כל מילה וה .הישיבותביקשו מבקשי רעתינו לגזור על בני 
והיא  ,ה וקושרים לה מרגליות"ר עולה לפני הקב"ו של האדמובתפילת

ובדבריו הזכיר את המעשה . ופועלת את פעולתה ,יורדת לעולם הזה
 .ם הגשםור מי"ומשהצילו האד

ב ג כשהיה הר"ד בסיון התשע"הנני רושם כי בליל י ,ולמזכרת האהבה
ובא , ר מבעלז"הטריח עצמו לכבוד קדושת האדמו ,ז זקן מופלג"א

אורך ימים "שרו הקהל כולו  ,ובהגיעו .חת נשואי נכדושממחו בלש
  .בניגון חסידי "ו לךושלום יוסיפ, ושנות חיים

 ,אשורר שירה"ר והחל לשורר "ם האדמוהסה בה ,ולאחר כמה דקות
 .ת החסידים המשיכה אחריוומקהל. בניגון ספרדי "לכבוד התורה

 . והיה הדבר לאות ברית כבוד בינותם

ובדבריו כינה את , לאחר מכן נתכבד מרן זקיני לומר איזה דברי ברכה
ולאחר . אשר עשה הרבה למען הספרדים" ידיד נפשינו"ר "האדמו

ר במחול "ל ורקד כמה רגעים עם הרב האדמו"זקיני זצמכן עמד מרן 
 .אחד

עלה , נ כאשר הופלה ממשלת הימין"כי בשנת התש, אגב אספר
שמרן . הספק אם יצטרפו המפלגות החרדיות לממשלת השמאל

ל התנגד לכך "מ שך זצ"אולם הגרא. ל סבר שהדבר כדאי"זקיני זצ
 .בכל התוקף

הביע את התנגדותו " דגל התורה"ובישיבת מועצת גדולי התורה של 
 . 'הואיל והם שונאי דת וכו, להצטרפות עם ממשלת שמאל

ר מבעלז "עמד האדמו, ל את דבריו"ך זצ"מ ש"ולאחר שסיים הגרא
הוא מבקש להציע דבריו , ואמר שאחר המחילה הרבה, לשאת דבריו
דים להכנס כלל בויכוח בין כי לפי דעתו אין לנו החר, בפני הרבנים
והויכוח אינו שייך . ומצדינו אין שום הפרש בין זה לזה. ימין לשמאל

 .אין אנו צריכים  ללכת אלא בדרך הנוחה לנו, ואנו, אלא לחופשיים

, והורה לחברי הכנסת מטעמו, מ שך לא שמע לקולו"אולם הגרא
 . שיציביעו נגד ממשלת השמאל

הוא באמת , הנה הרב שך"למקורביו  ר לביתו אמר"כאשר חזר האדמו
, ובעיניו הוא צופה למרחוק מה יהיה בעוד עשרים שנה, אדם גדול

אבל הרב עובדיה יוסף צופה גם כן למרחוק מה יהיה בעוד שלושים 
 )ל"ל רבנו עובדיה יוסף זצוק"על מרן הראש" אביר הרועים(" .שנה

 

                   סיפור לשבת                                                    

  דעת רבותינו גדולי הדורותדעת רבותינו גדולי הדורותת      

יש לי שלושה ויכוחים : ")ל"ש אלישיב זצוק"הגרי( בהזדמנות מיוחדת אמר רבינו
ואילו , אם כי אני סבור אחרת, בשניים אני מבין את שיטתו! הסטייפלרעם 

חירש לגמרי , כבד שמיעה, הסטייפלר" ".בשלישי איני יורד לסוף דעתו
כמעט ואינו , נוסף על כך. ובאוזנו השנייה הוא בקושי שומע, באזנו אחת
, כמו כן. כדי ללמוד הוא צריך לקרב את עיניו לגמרא עצמה. רואה בעיניו

והוא עצמו יושב ולומד , עיר שהחום וההבל רבים בה, שרוי הוא בבני ברק
הסטייפלר רוצה להתרחק מן . בחדר שכמעט ואין האוויר נכנס לתוכו

משום כך הוא אינו משתמש , ולא ליהנות ממנו מאומה' עולם הזה'ה
ומסרב להתקין מאוורר או , אינו קונה לעצמו משקפיים, במכשיר שמיעה

  .מזגן בחדרו

אם אפשר ללמוד יותר טוב בעזרת מכשיר , לדעתי. אני איני סבור כך
אם אפשר להתרכז טוב , כמו כן. אין צורך להימנע מהם, שמיעה ומשקפיים

. הרי שאין לסרב להתקין אותו, יותר בלימוד התורה כשיש בחדר מזגן
אפשר להשתמש , שיכול לעזור ללימוד התורה, כל דבר בעולם הזה, לדעתי

ואילו הסטייפלר סבור שיש , י זו תכליתו ולשם כך הוא נוצרשהר, בו
  ".להתרחק כליל מכל שייכות עם ענייני העולם הזה

יש לי פשט בסטייפלר מדוע אינו נזקק למכשיר : "המשיך רבינו בדבריו
' קריאת התורה'הלא ל? שהרי לשם מה זקוק הוא לחוש השמיעה, שמיעה

לדבר עם אנשים אינו , אוזניו יש לו מי שיצעק את קריאת התורה לתוך
 .ודי בכך, מי שזקוק לעצתו וברכתו כותב לו את בקשתו על גבי פתק, רוצה

משום שבשבת אין , הסיבה שאינו מתקין מאוורר או מזגן בביתו היא
ואינו רוצה , מספיק כוח חשמלי בגנרטור של שבת כדי להפעיל גם מזגן

 . מבשבתמדין עונג שבת שביום חול יהיה לו יותר נוח 

הלוא אם ירכיב . איני יורד לסוף דעתו הגדולה, אולם בעניין כובד הראייה
אנשים קטנים , אנו ".משקפיים יוכל באמצעותם ללמוד בצורה נוחה יותר

אין לנו אלא לעמוד , השקועים בעולם הזה ונהנים ממנו לשם הנאה
ענק כאדם העומד בשיפולו של מגדל , הללו" ויכוחים"ולהתבונן בשלושת ה

ככל שמרים ראשו כלפי , וככל שמביט ומסתכל, ומרים ראשו כלפי מעלה
במהותו ובגודלו של " מושגים"כך קולט שהוא עדיין רחוק מלקבל , מעלה

  .המגדל

איננו יכולים להמנע , א"זיע' קהילות יעקב'כיוון שעסקנו במרן בעל ה
מלהציג מספר סיפורים מגודל ההערכה וההערצה שרחש רבינו כלפי 

שישנם , עיקר ידוע הוא בעולם הישיבות .א"מחותנו מרן הסטייפלר זיע
ומידת גדלותם וגאונותם משתקפת , מרבותינו האחרונים שכתבו ספרים

 . מספריהם באופן מדויק

אם תרצה למדוד את גודלו של המחבר לך אצל ספריו ומשם תכיר את 
העתיק , משום שכשהעלה המחבר את חידושיו על הנייר, אישיותו הגדולה

וכל הלומד את דבריו הרי הוא כמו רואה , כביכול את מציאותו על גבי הנייר
  .לפניו את דמות דיוקנו הרוחנית של המחבר

, המחבר? הא כיצד. לעומת זאת ישנם ספרים הגדולים ממידת מחבריהם
התאמץ למעלה מכוחותיו עד שהוציא מתחת , שהיה קטן ממידת ספרו
אולם אותה יצירה אינה מגלמת את מהותו של , הידיו יצירה מופלאה וגדול

  .שבמציאות הוא קטן מן הדמות המשתקפת מספרו, המחבר

אותם . ישנם מחברים שמידת גדלותם וגאונותם בלתי נתפסת, ברם
אולם היתה להם סיבה מסוימת או מטרה , מחברים אף חיברו ספרים

ולכן , הרבים לרוב כתבוהו למען זיכוי. מסוימת שבעבורה חיברו את הספר
הם צמצמו בדבריהם וכתבו באופן שהוא , לא כתבו את כל אשר בלבם

ישנם הטועים וחושבים שגדלותם של  .פחות בהרבה מדרגתם האמיתית
ושזהו גבול גדלותם , מחברים אלו היא זו המשתקפת מתוך ספריהם

  .עד שאינם יודעים שהמחבר גדול עשרת מונים מספרו, וגאונותם

: כששוחח אודות גדלותו של מרן הסטייפלר, פעמים רבותכך אמר רבינו 
סבורים הם שעיקר גדלותו של הסטייפלר . בסטייפלר, העולם טועה בו"

 . ולא היא', קהילות יעקב'הנה הגדלות הנגלית בסדרת ספריו 

כשכתב , שהרי', קהילות יעקב'הסטייפלר היה גדול עשרות מונים מן ה
והעלה על , נתו ואת גדלותו העצומהצמצם את גאו, הסטייפלר את ספריו

אולם כשאני דנתי , הכתב רק את אשר יכול לזכות ולהאיר עיני בני הישיבות
ופן קבוע עם כאבי הייתי יוצא בא, עמו רבות בסוגיות שונות ובעניינים רבים

גדולה 'א מתוך "ש אלישיב זיע"ר מרן הגרי"מו( !!!"כזו גאונות ...ראש מרוב ריכוז
 )'שמושה



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 א"שליט יעקב נסים עטייההרב " זרע אמת"צ "ובד" יורה דעה"צ "ד בד"ג אב"מורנו הרה  ת בעניינים שונים "שוו

 !?רשאי לנכות סכום זה משכר עבודתו, האם אדם ששכר פועל וחושד בו שגנב לו כסף מביתו

יהודה שכר פועל שיעבדו אצלו בשיפוץ הבית ולאחר גמר  ::שאלה
עבדותו מוצא יהודה אצלו שחסר לו סכום כסף גדול שהיה מונח 

מכיון שלא היה שום אדם אחר בבית , וברי לו שהפועל גנבו. בשידה
וכעת יהודה רוצה לקזז . עד שגמר עבודתו, מזמן שהפועל נכנס

והפועל מכחישו . נומהפועל משכר עבודתו כנגד הכסף שנלקח ממ
 !?הדין עם מי. וטוען שלא גנב ממנו ומגיע לו כל הסכום

מ "חו(ע "והובא בטור ושו) 'א דין ז"טוען פ' בהל( ם"כתב הרמב :תשובה
, כיצד. כלל עליה משביעין אין ספק טענת כל: ל"וז) ז"י' ה סעי"ע' סי

 לך שהלויתי מנה: או, מנה אצלך לי שיש לי כמדומה: לו אמר
 לצאת ואפילו, היסת משבועת אף פטור, פרעתני שלא לי הכמדומ

 מודה אינו והנתבע, שמא: אומר שתובע כיון, מחוייב אינו שמים ידי
, ע"סמ: ועיין בנושאי כלים. ועיין במגיד משנה. ל"עכ, ברי: ואומר, לו
 . )ט"אות מ( א"והגר, ך"וש

 שמא טענת על היסת דמשביעין א"וי: הגה -א שם"וכתב הרמ
 ראובן ומצא ראובן בבית שמעון שהיה כגון, לדבר רגלים כשיש
,  שמעון חושד והוא, בתוכה שהיה מה ממנה וניטל פרוצה תיבתו

 וכן; )ו"ס קנין סוף מיימוני ותשובת הדיינים' פ מרדכי( היסת להשביעו יכול
  .ל"עכ, להורות לי נראה

 מיהא ובהיסת. היסת להשביעו: ל"וז )ט"סקמ( ע"וכתב שם הסמ
 ד"קי) [ז"קי( דף[ בתרא בהגוזל' התוס שכתבו להא דומה ואינו, פטור

. ביתו בתוך שלנו האנשים מיד להוציא דיכול, כליו המכיר ה"בד]] ב"ע
 סעיף[ ז"שנ בסימן לקמן ש"וכמ, טובא ריעותא דאיכא התם דשאני

, עדים בלא שמעון משל התיבה בעל תפס דאם, נראה מ"מ. ]'א
 וכתבו, ].כו מ"ב[ מציאות אלו מפרק לזה וראיה. תפיסה תפיסתו

 ודאי דאמרינן משנים שנפל חפץ ראה', ו סעיף ב"רס בסימן הטור
, נטלו ודאי, זה אלא אחר כאן היה לא יחשב שאבדו דמי, נתיאש לא

 יתפוס דכי, ]'ט' סי[ ש"הרא שם וכתב, משלו אתפוס למחר או והיום
 :ל"עכ, ש"ע, להוציא יכול אינו היסת בשבועת אפילו, משלו

 תועיל היאך ותימה: ל"ע וז"ד הסמ"תמה ע )ד"סקס, שם( ך"והש
 אלא אמרינן לא ב"רס סימן ולקמן, מספק ממון להוציא תפיסה

 לו יודה כך ומתוך ברי ויטעון שיתפסנו וחושב מיאש אינו דהלה
 ישבע הלה אלא, תפיסה מהני לא שמא בטוען ודאי אבל, המוצא

 .ך"ד הש"עכ ,שלו את ויטול

ב "ח( ך"ת מהרש"כ בשו"וכ. כ בזה"מש) 'אות כ(ועיין בפתחי תשובה 
. ך"שהוכיח כדעת הש) ז"ט' מ סי"חו( ת נטעי נעמנים"ועיין בשו )'ב 'סי

. ע שמועיל תפיסה"הסכים לדעת הסמ) ח"ת' סי( ובכרם שלמה
' קים לי'כתב שיכול המוחזק לומר ) נ"ש סק"שהובא בפת(ובעטרת צבי 

 .ע"כהסמ

ך לא "ע והש"דיתכן שהסמ, שער המשפט כתבאמנם בספר 
ועיין עוד . ש"ע מדבר באופן כשלא ברור לו עיי"שהסמ. חולקים

 )פסקים וכתבים( ועיין בספר יהושוע. )ח"קמ' סי( ת שבות יעקב"בשו
שאז מועיל , ע איירי בעדות ידיעה בלא ראיה"כ דהסמ"שנקט ג
בהוספות ( האזלובספר אבן . בזה )ז"סקי' סי ז( ע"ועיין בסמ. תפיסה

 .)להלכות טוען ונטען

שהעלה שאם אומר בפירוש שהוא תופס ) ז"סקי( ועיין בתומים
אבל אם אומר בפירוש . יכול לתפוס, ואומר ששלו הוא תופס

כי איך . אין בית דין נותנים לו לתפוס', רגלים לדבר'שתופס משום ה
 . בית הדין יתירו לתפוס על ספק

שהרי הוא כבר , בדמי שכר הפועל ד שהמעביד מוחזק"והנה בניד
דנידון , וכל שכן לדברי התומים. קיל טפי התפיסה, תפוס ועומד

 . וס שפיר דמיר תפאבל אם הוא כב ,תפוס רק לכתחילהל

לא יוצא מכלל מחלוקת אם מועילה תפיסה  ,אמנם על כל פנים

 .מועילה התפיסה ,בכל אופן שיש מחלוקת בפוסקיםובעלמא . בזה
ובכלל תפיסה לבעל הנתיבות  )בספרו תקפו כהן( ך"ש הש"וכמ

  .וקונטרס הספיקות

 ,ד שהנידון הוא על תפיסת שכר פועל הוא חמור יותר"אמנם בניד
בדין פועל , שלא נפשטה' יש בעיא בגמ:) מ צא"בב' במס(' בגמ דהנה

מ "בחו(ע "ופסקו הטושו .ן אחראם יכול לאכול בגפ, שה בגפן זהועה
ואם אכל לא מוציאין  .ן זה לא יאכל בגפן אחרדעושה בגפ )ז"של 'סי

. )ה"ג וכ"כ 'סי( ך"ועיין בספר תקפו כהן להש .ולא מנכין משכרו ,ממנו
שכירות ' להב( ם"ד הרמב"וכ .שאם אכל מוציאין מידו ,ף"ודעת הרי

 'כלל ד( וקונטרס הספיקות ,עתו התומיםכפי שהסבירו בד )'י' ב הל"פי
 .)ט"ז סק"של 'מ סי"חו( א"ובהגר ,מ"יין בלחוע )'א 'סי

שאין , ש שלא מנכין משכרו"ע שהוא דעת הרא"ובדעת הטושו
'סי( ך בספרו תקפו כהן"כתב הש ,פיסת הבעלים בשכרו מועילהת
 .ה לאויןישעובר בחמ ,שכיר רשכ שמשום דכוב, שהטעם הוא )ט"ל

 דכל, טעם בזה ואין: ז וזל"כתב ע )ג"י 'סי 'כלל ד( הספיקותונטרס ובק
 וכבר, תפיסה ביה מהני הכי ואפילו הוא תגזול דלא לאו ממון ספק

 לא בממונא דתליא דכל, דמילתא טעמא] 'ו סעיף[ 'א בכלל כתבתי
 .ל"עכ ,ספק ולא דחבריה ממונא ודאי אלא התורה אסרה

כלל (קות יפרס הסובקונט )ה"כ 'סי( מיםועיין בקיצור תקפו כהן להתו
תפיסה בשכר הפועל  מועילשהסביר טעם אחר שלא  )ג"י 'סי 'ד

 .ש"עיי

 ,סהיפך בכל ספק שכר שכיר לא מועיל ת"שלפי טעם הש ,מ"והנפק
דין , רס הספיקותואילו לטעם קונט .בגלל חשש של חמישה לאוין

 סד לדעת הקונטר"ז בניד"ולפי .אוכל אשמשל שמים הו, אמיוחד הו
לא  ,ך"ולדעת הש ,תועיל תפיסה אפילו בשכר שכיר ,הספיקות

אלא שעדיין  .דאורייתא כיון שיש כאן חשש איסור, יל תפיסהתוע
זה אם אומרים ב, היכא שיש ספק איסור וספק ממון ,יש לדון בזה

  .'קים לי'

ז "קמ 'סי(ד "וכמבואר ביו ,נחלקו הפוסקים בזה ,והנה לענין ריבית
ואינו יכול  ,ם דאזלינן לחומרא"שדעת מהרשד )ח"ך בסקס"ש בש"עיי

א "ומהר .מכיון דהוי ספיקא דאורייתא ולחומרא ',קים לי'לומר 
 ,להלכה דהוי ספק ממון ולקולא ונקט ,חלק עליו )ב"קס 'בסי( ששון

ימים אם לא שרוב הפוסקים מסכ, הראיה ודהמוציא מחבירו עלי
דאורייתא דאזלינן ביה בתרי  רדהוי ספק איסו, דהוי ריבית קצוצה

ן וכ, ויאיימו עליו ,סורעושה אי אשהו, ד יאמרו לו"שהביוכתב . רובא
ד "אין ביד ביה ,אבל אם אינו משגיח בכל זה .וראוי להחמיר לעצמ

  .כיון דהוי ספיקא דדינא ,להוציא ממנו

שם ש "והובא בפת ,א בהגה"ט  סק"מ 'ב סי"מ( ת ברית אברהם"ועיין בשו
או שאסור , אם מותר לגמרי אשכתב שאם הספק הו )ח"סק

כ כשיש ספק אם הוי ריבית "משא .'ליקים 'יכול לומר  ,תאמדאוריי
  .קצוצה או אבק ריבית

כיון שיש מחלוקת  :ה דלהלכה ולמעשהנרא, לעיל ורולפי כל האמ
ראוי להתפשר בזה עם  ',קים לי'הפוסקים אם מועיל כאן טענת 

אם  לםאו ,מועיל בו תפיסה, ון שאם נדונו כמו ממונותכי .הפועל
זה ספיקא דאורייתא באמרינן , רנאמר שזה דומה לספק איסו

בית הדין ו, ד"ביה יד דיבואו שני הצדדים לפנ"כ נלע"ע .ראחומל
הפועלחי את היטב או,קרו האםתוישאלו אתו לקח מי לו ידוע

ואז יתכן  ,גזילה רויסבירו את חומר איסו. הכספים שהיו בבית
יפשרו כפי ראות עינם  ,אם עומד בדעתוו .שהפועל ישתכנע ויודה

 .וישתדלו להביא אותם להסכמה לפשרה זו

 ,בידנו יצלח 'וחפץ ה ,תורה ולהאדירהלהגדיל  הנזכשר "ויהי
בבריאות איתנה ונהורא  ,לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא

.ר"מעליא אכי
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הקרח שעל נהר -ממבקע, לקחתי על עצמי לדאוג לאספקת המים בדליים  9999999
אבל השתדלתי . אדם היתה זו עבודה המיועדת לפחות לחמישה בני, קאזאנקה

, בעבודה זו לא הייתי תלוי באיש. הדבר היה כדאי לי, שכן, להצליח לעשותה לבדי
אם הספקתי ביום שישי לפני שקיעת החמה להביא כמות . והייתי מרוצה מהענין

הרי שנותר לי לדאוג למים רק לזמן שמחצות היום ועד , מים עד לחצות יום השבת
חמישה רובלים ממעט  –זרים לי בכך בעבור שלושה האסירים היו עו. למוצאי שבת

חיפשתי זמן . או בעבור מנת לחם, הכספים שאשתי הצדקת היתה מביאה לי
מחמש וחצי בבוקר ועד שבע וחצי בערב הייתי ? איה אמצאהו –אך , ללימוד תורה

ומתי , לצריף הייתי מגיע תשוש לגמרי. נושא ללא הרף דליי מים מהנהר למחנה
. שעה אחת, כשאני נושא את הדליים, "מסלול"דה רגילה ארך לי הבצעי? אלמד

כך . במקום שעה התקצר הזמן לארבעים וחמש דקות –ניסיתי לנוע בריצה 
במשך ארבעים וחמש דקות נשאתי דליי מים מהנהר . התחלתי לעבוד בריצה

שם החבאתי , אל מאחורי הוילון, הייתי סר לצריף, למשך רבע שעה, ואז, למחנה
ושוב הייתי רץ לכיוון , באותן חמש עשרה דקות הגיתי בתורה. ך ומשניות"י תנספר

  ...הנהר

. אומרים שעשיית עבודה פיזית ולחילופין עבודה עם חשיבה היא דבר מועיל ביותר
ומתוכן התאפשר לי , עבדתי בכל יום כארבע עשרה שעות. זה מה שעשיתי, ואכן

קשה לי למצוא זמן רב כל כך , כיוםאפילו . ללמוד כשלוש עד שלוש שעות וחצי
אפשר לבחון . וגם אחרות" יומא", "ראש השנה"כך למדתי על פה משניות ! ללימוד

עוד . זה נשאר לי כנכס מהכלא ...ואוכל לצטט, לפתוח בכל מקום בספר –אותי 
מחוץ לכלא למדתי , )גם אותה הביא לי וישנב" (קינים"למדתי שם את מסכת 

הצריף היה . הצלחתי –ואילו בכלא , לחתי לרדת לעומקהאך לא הצ –מסכת זו 
אך הוא היה מכוסה בשכבה , אומנם היה חלון. מואר בנורה בת ארבעים וואט בלבד

, גם מבעד לוילון. עד כי כמעט לא חדרו קרני האור בעדו, כה עבה של קרח
, זמן מה סבלתי עקב הקריאה באפלולית. חדר בקושי האור, שמאחוריו הסתתרתי

לפעמים  –עד היום נשמרה עימי מיומנות זו . לאחר מכן הסכנתי לקרוא בחושך אך
 –מכסה את הראש בטלית , אוראני מכבה את ה: אני מדגים אותה לשומעי שיעורי

 , כך הצלחתי להסתדר ...וקורא

במקומו התמנה . שהיה אף הוא אסיר, עד ליום בו יצא לחופשי מנהל העבודה שלי
, תמיד דאגתי למלאי של מים. גלה עד מהרה כטיפוס מזיקאדם בשם גיינולין שהת

, שבשבת איני מביא מים, אך האיש שם לב לכך, ומעולם לא היה מחסור בהם
רבים היו המקרים שהתנכל לי ורצה לגרום לי לחלל . והחליט להכריחני לחלל שבת

חלק מתפקידיי היה לשטוף את הרצפה של . אך אספר רק על שניים מהם, שבת
ובשבת בבוקר עשה זאת אחד , ביום שישי הייתי שוטף בעצמי. רחצהחדר ה

והוא עשה זאת באופן יסודי , איתו סיכמתי על כך מראש, האסירים האחרים
 . ביותר

הוא הצביע ברגליו על . היה זה בשעה תשע בבוקר. באחת השבתות הגיע גיינולין
אך אני . מיוחתר לכך שאשטוף את הרצפה בעצ!" לכלכו כאן: "הרצפה באומרו

, בשתיים עשרה, כעבור שלוש שעות. הצלחתי למצוא מישהו שישטוף במקומי
ושוב ". הרצפה מלוכלכת יש לשטוף אותה שוב: "ושוב חזר על התרגיל, הגיע בשנית

שוב : הדבר חזר על עצמו כעבור שלוש שעות. מצאתי עוזר שביצע זאת במקומי
בשעה חמש כאשר הגיע פעם . ליףרקע גיינולין ברגליו על הרצפה ושוב מצאתי מח

במקום ? מה אעשה. לא הצלחתי למצוא מחליף, והסיפור חזר על עצמו, נוספת
שבאופן יחסי לשאר האסירים היה הגון למדי וגם , נכח זקן רוסי כבן שבעים שנה

הרי . הצל אותי, אנא: "התחננתי אליו. מסכן ותשוש, הוא שכב חולה. אדם מאמין
אם תשטוף . ומנהל העבודה מכריח אותי לעשות כן, ד בשבתאתה יודע כי איני עוב

קם האיש , על אף היותו חולה." במקומי את הרצפות אתן לך כל מה שתבקש
 . מהמיטה ושטף את הרצפה

. לפתע פתאום העירו אותי משנתי. המקרה השני אירע בליל שבת בשעת חצות
ומחר בבוקר ? זילבר ישן". שאחז בידיו שני אתים, גיינולין עמד לידי עם אסיר נוסף

אך השטח כאן ! שר הפנים מגיע ממוסקבה בכבודו ובעצמו! מגיעה ועדת ביקורת
לילה שלם , ואם כי השטח גדול הוא, לכו שניכם. יש לנקותו ומיד, מלא בגרוטאות
? מה יכולתי לומר לו". עד שש בבוקר חייב הכל להיות נקי ומסודר. לא יספיק לכם

בחוץ שרר באותה שעה קור עז . התלבשתי והלכתי. וכחלא נהגתי להתו, ובכלל
סופת שלגים השתוללה וסיכות , למעלה משלושים מעלות מתחת לאפס –ביותר 

ואני דאגתי למשוך את , האסיר השני נשא את האתים בידו. השלג דקרו את הפנים
כאן השקטתי את היצר הרע  –תמיד ממהר ונוהג בזריזות  –בניגוד לטבעי . הזמן
הגענו לאתר . וילך לו, ופשוט המתנתי לכך שלגיינולין ימאס לעמוד בקור ,שלי

, "בסדר. "גיינולין הצביע בידו והסביר מה לעשות ואיך, שאותו נצטווינו לנקות
לאחר מכן התחלתי לרכוס את . וללא חיפזון היטבתי את כובעי על ראשי, אמרתי

עכשיו נזכרתי כי ! השהרי קר מאד הי, גם זה ביסודיות יתרה, כפתורי המעיל
 ...אך השנייה עדיין חסרה, מצאתי אחת. התרוצצתי לחפשן. הכפפות חסרות

ובינתיים . שכן הסופה היתה רצינית ביותר, לו" הספיקו"עשרים דקות , בקיצור
. ועזב את השטח" …שהעבודה תסתיים עד לשעה שש: "הסתובב גיינולין ומלמל

רק עשה לבד את , כמה שתרצה אשלם לך: "כעת פניתי אל השותף וביקשתי
למחרת התברר כי כל העניין היה , וכמובן. הוא הסכים ואני חזרתי לחדר." העבודה

מתוך ( ..."לכבודי"המציא את המעשה במיוחד  גיינולין. שקר גס וכל שר לא הגיע
 )ל"הרב יצחק זילבר זצ "להישאר יהודי"

 :)סנהדרין לב( "צדק צדק תרדף הלך אחר בית דין יפה"...  "זרע אמת" –בית דין צדק          

 ....וחיזוק לאלו שעדיין  אנשים שחזרו לכור מחצבתם  | תיקון מידותתסיפורים של   |  נקודות אור

ל ל

נ

 בכל יום שבת כשעה וחצי לפני צאת שבת) בית שמש(האתרוג ' שיעור גברים ונוער רח

 )02-9990043: 'פקס( 054-8416719/ 054-8444884' בטלפונים מס* להקמת שיעורים נוספים

 ]וכן הכנה לבר מצוה, או שיעורים לגברים נוער ונשים/ו, ישנה אפשרות לקיום חוגי בית[* 

 

 

 :פועל רבות להשבת נשמות יהודיות לצור מחצבתם השיעורים מתקיימים בבית שמש והסביבה" אהבת חסד"ארגון 

 21:15 – 20:15ש "ומוצ, 21:30 – 20:15בין השעות ' ה -' ימים א )בית שמש( 32שיעור גברים ונוער רחוב ביאליק 

 20:00 – 18:30בין השעות ' ה -' ימים א) רוגלית(שיעור גברים ונוער מושב נוה מכאל 

 22:30 –21:30בין השעות ' דור גברים ונוער מושב אשתאול ימים שיע

 19:00 –18:00בין השעות ' ער מושב תירוש בכל יום אשיעור גברים ונו

 22:30 –21:30בין השעות ' הבכל יום ) בית שמש(הגפן ' שיעור גברים ונוער רח

 .בעיון' גמ 13:00 – 09:00למעוניינים ניתן ללמוד בשעות הבוקר מהשעה 

 "קיו ומשפטיו לישראלח"כולל  32ביאליק ' רח. הלכה 17:00 – 14:00ומהשעה 

 "יםהחפץ בחי"רשת שעורי תורה  –ארגון אהבת חסד 

שעות פעילות 
 :בית הדין



 משה אהל תורת

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

 זתשע" עש"ק פ' נשא                                     )ג"כקת( חמ"גליון  'ישנה                                                   בס"ד              
 

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

את רמז לתורה שהיא מא' ועד ת', ואמר שע"י  .שוןנשא את ראש בני גר
 )מרן מוהר"י מבעלזא זיע"א(      .התורה ניתן להעלות אפי' את הרחוקים והמגורשים

 
הצדיק שהוא בבחי' משה מצווה ועומד לרומם רוחם  .נשא את ראש בני גרשון

                       .ולהאיר דעתם של אותם שהם בעיני עצמם מגורשים ורחוקים מהקדושה
 )בארות המים(

 

לא די בזכות אבות אלא עליהם להיות ראויים מצד  .גם הם לבית אבתם
 )ביאליברזיג -ארון עדות(                                                                    . מעשיהם

 
גדולה זכותו של הראוי לנשיאות ראש שכן על ידו  .לבית אבתם למשפחותם

 )אלכסנדר -בית יעקב(                                          .עלים גם משפחתו ואבותיונת
 

תפקידם של בנ"י בהיותם בגלות אליה  .זאת עבודת משפחת הגרשני
      .נתגרשו, הוא לסבול ולשאת עליהם את עול הגלות ללא כל תלונה ותרעומת

 )ראדומסק -חסד לאברהם(
 

האדם להשתדל להרבות בקיום המצות בפועל ממש  תחילה על .לעבד ולמשא
 )ראדומסק -כנסת יחזקאל( .ורק לאחר מכן לתקן את משא החטאים שהוא נושא עליו

 
למרות הטרדות המרובות שיש לכל אחד אינו . ואת כל אשר יעשה להם ועבדו

 )סלאנים -שמואלדברי (                                          .רשאי לפטור עצמו מעבודת השי"ת
 

מכח קדושתו של משה זכו כולם להתעלות  .ביד משה איש על עבדתו וגו'
 )תפארת שלמה(                                                                        . לאין ערוך

 
הצרוע נמנה ראשון מאחר שצרעת באה בגלל לה"ר, וחטא  .כל צרוע וכל זב

 )ביאלא -דברי בינה(                     .                לכל החטאים זה הוא שורש ומקור
 

וברש"י שלש מחנות היו שם. שלשת המחנות מכוונות  .וישלחו מן המחנה
כנגד המחנות שבגוף האדם עצמו, מחנה שכינה כנגד המוח, מחנה לויה כנגד 

 )אבני נזר(                                                                  .הלב, מחנה ישראל כנגד הכבד
 

לאחר ששילחו את הטמאים  .ויעשו כן בני ישראל וגו' כאשר דבר ד' אל משה
מקרבם והרחיקו עצמם מכל פסול וחטא, עלתה להם עבודתם בנקל ללא שום 

 )ייטב לב(                                                                                                 .קושי
 

  .שורש כל החטאים הוא חטאו של אדם הראשון .כי יעשו מכל חטאת האדם
 )נועם אלימלך(

 

אם כי חובת הוידוי על החטא היא בכל העבירות, כתבה  .והתוודו את חטאתם
התורה מצוה זו של וידוי בחטא של גזל, להורות כי כל חטא הוא בגדר של 

                                                                             .נצל את הכח שנתן לו השי"ת לרעה ואין לך גזל חמור מזהגזילה שהרי הוא מ
 )חידושי הרי"מ(

 

כאשר איש ישראל שב בתשובה אזי הקב"ה תולה  .והשיב את אשמו בראשו
 )קדושת יו"ט(             .את הקולר כביכול בעצמו ובכך הוא מנקה את החוטא מעונו

 
אם כי התקרבותו אל השי"ת היא ע"י הצדיק, אבל  .אשר יקריבו לכהן לו יהיה

 )מגן אברהם(                                      .בכל זאת יקבל האדם עצמו שכר על כך
 

רק הזמן שהאדם מקדיש לעבודת השי"ת, הוא בלבד  .ואיש את קדשיו לו יהיו
 )צמח צדיק(                   .לנצח ואילו עמלו בכל השאר הוא להבל וריק נזקף לזכותו

 
אם אמנם לד' הארץ ומלואה, אך כאשר איש מעלה את עניני עוה"ז אל  .לו יהיו

 )אוהב ישראל(                                               .   השי"ת, הרי שיש לו בהם חלק נכבד
 

על האדם לזכור שיצירתו היתה מעפר  .קע המשכןומן העפר אשר יהיה בקר
 )ראדומסק -כנסת יחזקאל(                              .מקום המקדש ובכך יבא לידי ענוה

 
הנזיר גורם לכך שאחרים באים לידי התפעלות הכיצד הוא  .כי יפלא לנדר נדר

 )צמח ד' לצבי(                                                    .מסוגל להתנזר מתענוגי עוה"ז
 

אף מדברים גשמיים כיין ושכר ניתן לאדם לעשות מהם נזר  .מיין ושכר יזיר
 )נועם אלימלך(                 . ועטרה להשי"ת כאשר אכילתו ושתייתו הם בקדושה

 
קדושת הכהן נובעת מתולדה ולפיכך מיטמא הוא  .לאביו וגו' לא יטמא
            .       שכל קדושתו היא עצמית לכן אינו מטמא לקרוביולקרוביו משא"כ הנזיר 

 )אבני נזר(
 

כשם שמקומו של נזר הוא למעלה מן הראש, כן הנזיר  .נזר אלקיו על ראשו
 )המגיד ממעזריטש זיע"א(                                .              מתעלה על שאר בנ"א

 
בכוחה של שקידה בלימוד התורה  .וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו

 )מרן מוהר"י מבעלזא זיע"א(                               .להשלים ולהעלות את כל הימים
 

אמירה היא לשון רכה כי ראשי ומנהיגי העם  .דבר אל אהרן ואל בניו לאמר
 )אור פני משה(                                         .נ"י באמירה רכהמצווים לדבר אל ב

 
                           .בכל מצב ומצב בו שרויים בנ"י, ראויים הם לברכת הכהנים .כה תברכו

 )ביאלא -דברי בינה(
 

 )רע קודשז(           שיכינו ויכשירו עצמם לכך שיהיו כלי מוכן לברכה. .אמור להם
 

אין לו לכהן אלא לומר את הברכה והברכה תחול עליהם, גם אם  .אמור להם
 )אגרא דכלה(                                    . הכהן עצמו אינו יודע את סודות הברכה

 
                              .  די לו לצדיק באמירה בלבד ואינו זקוק לתפלה ובקשה .אמור להם

 )נדבורנא -מאמר מרדכי(
 

וברש"י כמו זכור ושמור. כשם שמצוה לזכור תמיד את יום השבת,  .אמור להם
 )מרן מוהרי"ד מבעלזא זיע"א(               .  כך היא החובה לברך בכל עת את ישראל

 
אמרה בלשון יחיד כי רק אם יהיו כל ישראל באחדות ברכת כהנים נ יברכך.

 )נועם מגדים(                                                      . תוכל הברכה לחול עליהם
  

וברש"י שיתברכו נכסיך. ברכה זו תבא אך ורק מהשי"ת ולא ע"י  .יברכך
 )ברסלב -תורת נתן(                                                                .  פעולת אנוש

 
נשיאות הפנים הגדולה ביותר היא מה  .ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום

 )ישמח משה(             .  שניתנה רשות להשתמש בשמו של הקב"ה שהוא שלום
 

                       .   רק אם ישרור השלום יהיה ערך לכל הברכות הללו .וישם לך שלום
 )מרן הבעש"ט זיע"א(

 

בכדי לתקן את חטא העגל שהיה תבנית שור, הקריבו כאן שור  .ושור לאחד
 )סאוורן -לקוטי שושנים(                        .  לאחד לשמו ית' שהוא אחד יחיד ומיוחד

  
     .בודה היא היגיעההתנאי הראשון לע .כי עבדת הקדש עליהם בכתף ישאו

 )הרה"צ מוהרמ"מ מקאצק זצ"ל(
 

המאמין בהשי"ת ובוטח בכך שהקב"ה מזמין לו בכל יום את  .נשיא אחד ליום
 )הרה"ק מוהרמ"ל מסאסוב זיע"א( .צרכיו ואינו דואג דאגת מחר, הוא ראוי להיות נשיא

 
לרמז אם כי הוא היה הראשון להקרבה, נאמר בו וקרבנו בו' החיבור  .וקרבנו

כי בעצם קדם לכך קרבן אחר והוא מה שנחשון הקריב את עצמו בשעה שקפץ 
 )פוריסוב -זכותא דאברהם(                                                                      .לים

 
הקרב חסר י' להורות על גודל ענותנותו שהקטין עצמו  .הקרב את קרבנו

 )אוסטרובה -תולדות אדם(  .    י אות י' מורה על חכמהכאילו אין בו חכמה כלל שהר
 

הקדושה שנתעוררה בחנכת המזבח  .זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו
 )קדושת יו"ט(                                                                  .לא נחלשה גם לאחר זמן רב

 
 )פניני החסידות(כל הנ"ל נעתק מספר 

 



יבואר עפ"י דברי הרמב"ן ענין פקידת בנ"י  .ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה
משה שבאו לפני משה ואהרן כי ישימו עליהם עינם לטובה וכו' עיי"ש. והנה 

את  בודה ולכן בא הציווי לצרף עמם גםהיה עמוד התורה ואהרן היה עמוד הע
נשיאי העדה שהם עמוד החסד וגם הם יהיה בכוחם להמשיך לישראל דבר 

 )שפע חיים(                                                                             .         ישועה ורחמים
 

תינח במשכן, בבית עולמים מנין היה להם משא, אלא זה השיר  .ועבודת משא
 )ש"ך עה"ת(                         .                         שנקרא משא כמ"ש שאו זמרה

 
רמז כי הרשעים  שילוח טמאים יש ג"ן תיבותבפרשת  .מחנהוישלחו מן ה

 )שם(                                          .                            והטמאים משולחים מגן עדן
 

היה בהם טמאים ואחר מ'  ובתחילה אמר תשלחו כי במתן תורה לא .תשלחום
 )שם(                           .יום עשו העגל ונעשו טמאים והוצרכו לשילוח ולכך יתיר מ'

 
 )שם(           .           ר"ת מחה, ראוי העושה חטא להמחות .ת האדםמכל חטא

 
       .ס"ת למפרע מתו, שע"י הוידוי מתים החטאים והעוונות והתוודו את חטאתם.

 )שם(
 

ואשמה הנפש ההיא הגם שהגזלן כל רצונו הוא למעול מעל בד', אבל  .והתוודו
ולי חטאו לא היה הגזלן יכול לו ולכן אמר והתוודו בל' רבים שהוא הנגזל כי ל
 (וידבר משה)                                                                . שהם הגזלן והנגזל

 
בממון כפירש"י, ולא תפחד מן ח"ו וישמן ישורון ויבעט כי, וישמרך,  יברכך ד'.

ניו אליך, שיתן לך אור התוה"ק להבין ולהשכיל, מהיצה"ר ומהחטא, יאר ד' פ
ממונך בישא ד' פניו אליך, לקבל התפלות, וישם לך שלום, שתהיה שלם בגופך 

 )חקל יצחק(                                                                                            .ושלם בתורתך
 
המשכת נס הקמת המשכן היה ע"י משרע"ה ולא ע"י  יהי ביום כלות משה.ו

בצלאל כי נס שיוקם מאליו לא היה אפשר אלא במי שלבו חלל בקרבו ואין לו 
 )דברי יואל(                                                                         .מלחמת היצר

 
י נברא ביום השנלפי ש .ביום השני הקרב נתנאל בן צוער נשיא יששכר

 )ש"ך עה"ת(                .היא אש נצול מאש של גיהנםהגיהנם ומי שעוסק בתורה ש
 

פי' דהנה היה בידה  .(הפטרה) הנה נא את עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן
להסתר ולהפקד כמ"ש ונקתה ונזרעה זרע אבל מחמת אהבתה להשי"ת לא 

                                                                          .עשתה כך וקבלה דינה באהבה ולכן היא תזכה להוליד בן
 )נעתק מספר לקוטי חבר בן חייםחתם סופר (

--------------------------------------------------------------------------------------- 
הגה"ק בעל לבושי מרדכי ממאד זצוק"ל התייגע בתוה"ק ימים ולילות וכל 

לא היה  ימיו נהג שלא לעלות על יצועו בלילות ובזקנותו נחלש מוחו ושוב
יכול להתרכז כי מרוב הרגלו שלא לעלות על יצועו לא יכול היה לשנות 
טבעו בזקנותו ולפיכך היו יכולים אז בדברי אגדתא וענינים שונים שבדרך 

 כלל לא היה עוסק בהם.
פעם שאלוהו התלמידים אם ראה את אליהו הנביא וגילה להם שאכן זכה 

שיב להם שאליהו מתגלה לאדם לגילוי אליהו, ושאלוהו איך היה נראה וה
בבחינה ובמדריגה שהאדם נמצא בו, ולשאלתם איזה בגד לבש בעת 
שנגלה אליו השיב שראהו בבגד של עץ עם הרבה נקבים ועל שאלתו מתי 
יבוא ויבשר את הגאולה ענה שכאשר ימלאו נקבים אלו בתפלתן של 

 ישראל אזי יבוא ויבשר את הגאולה.
ותו שהיה דרכו לכתוב תוארים מופלגים גם על עוד מסופר על גודל ענוותנ

אנשים פשוטים וכשנשאל על כך השיב בתמימות הלא זה מנהג העולם 
לכתוב תוארים שאינם אמתיים וגם עלי כותבים כך ואין ברצוני לשנות מן 

 .המנהג
 

תושבי העיר צעשינוב היו ברובם חסידי הוסיאטין ובעלזא וכשרצה הגה"ק 
בנו לרבה של העיר התנגדו לכך חסידי  משינאווא זיע"א למנות את

הוסיאטין בגלל המחלוקת הידוע, א"ל הגה"ק הלא אין לכם טענות על 
אישיותו של בני וא"כ תשאלו את דעת רבכם על מינוי זה וכשבאו החסידים 

ער? שמחה בער אל הרה"ק רבי מרדכי פייביש ענה להם וואס, שמחה ב
א כי הרה"ק מהוסיאטין לא ראה רמאן, והיה להם לפלאיז א וואיהלע יונג

 .אותו מעולם
 

על הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב זצוק"ל בנו של השרף ממוגלניצא 
זיע"א מסופר שלאחר לידתו לא יכלה אמו הצ' להניקו ושכרו עבורו מינקת 
ת מן העבריות אבל הילד לא רצה לינוק ממנה והוצרכו לחפש עבורו מינק

אחרת ולימים נודע כי המינקת הראשונה המירה את דתה ולכן לא רצה 
 לינוק ממנה.

 
גם על הרה"ק מוהר"א מטשערנוביל זיע"א מסופר שאמו הרבנית לא יכלה 

ידה להניקו ושכרו עבורו מינקת והתנה עמה אביו המגיד זיע"א שתטול 

ן ניק אותו על מטתה והיא עשתה כת לסירוגין לפני ההנקה וכן שלא
במסירות ובנאמנות, וכששכבה המינקת על ערש דוי טרם פטירתה שלחה 
לבקש ממוהר"א שיעשה לה טובה ויאמר קדיש לעילוי נשמתה והסכים 
לכך אך אחרי הקדיש הראשון נתגלתה אליו ובקשה ממנו שיפסיק לומר כי 
ע"י הקדיש הראשון העלה אותה למדריגה כ"כ גבוהה עד שמצאה עצמה 

                                    .ניות והיא מתביישת לעמוד בסביבםעומדת בין הצדק
 

הגה"ק מוהר"ש מיערוסלב זיע"א שבת פעם אצל הגה"ק מוהר"צ מרימנוב 
זיע"א ונתכבד להתפלל קבלת שבת לפני התיבה אולם באמצע התפלה 

ענה  ל על כךה למוהר"צ לסיים את התפלה וכשנשאהלך מן התיבה והור
היוצאים  ותחבים ושרפים מצפים לשמוע שירות ותשמלאכואמר כי ראה ש

 .מפיו של מוהר"צ האב איך זיי גיוואלט צוליב טוהן
 

הרב קסטל זצ"ל היה מתלמידי נובהרדוק ולימים עבר להסתופף בצל 
חבריו מדוע נטש אותם ענה ואמר  הדברי שמואל מסלאנים זצ"ל ולשאלת

 .אתם מבטיחים לי עוה"ב ואילו בסלאנים מקבלים את העוה"ב מיד
 

הגאון רבי יעקב פראגער זצ"ל היה חתנו של הגה"ק המהר"ם שיק זצוק"ל 
ולאחר נישואיו הבחין כי חותנו אינו מאיר לו פנים ולאחר זמן מה ניגש 

לא אכעס עליך אחרי החתן אל חותנו ושאלו על כך וענה לו וכי מדוע 
חנתי שאינך טובל במקוה בצפרא דשבתא וענה לו שהוא הולך בשה

בחשאי מפני שחשש שהחותן יקפיד עליו על שהוא הולך מפני החששות 
שיש עפ"י ההלכה על הליכה למקוה בשבת, כששמע זאת חותנו הפטיר 
בהנאה ואמר וואס רעדסט די מיין רבי דער חת"ס איז גיווען א גרויסע 

, וידוע שמעשה זה היה תקוה מענטש והלך לטבול במקוה אף בשבמ
 .הגה"ק מנאסויד מספר בהתלהבות עצומה

 
כמו"כ ידוע שבפרשבורג היה בור מי מעיין שהגה"ק רבי משולם איגרא 
הכשיר לטבול בו כמקוה ומרן החת"ס זיע"א הידר לטבול בו דוקא מאחר 

 .והמרא דאתרא שלפניו הכשירו
 

רעק"א זיע"א שנתקשה בסוגיא קשה ומסובכת ואחר מסופר על הגה"ק 
ל הקושיות ולבאר את כל הסוגיא ה שעות של יגיעה עלה בידו לפרק ככמ

בבהירות יתירה ומיד נפל ארצה מתעלף וכשעוררו אותו הסביר שברגע 
וב טעם ודעת לפי כל שיטות שהצליח ד' דרכו וביאר את הסוגיא בט

ולה ונוראה על עצמו שאם הצליח ים מיד עלה בראשו תביעה גדהראשונ
ליישב סוגיא קשה כזו בכשרונותיו אזי תהיה עליו תביעה בפני בי"ד של 

 .עד הנהתי ביכלתי לחדש הרבה יותר ממה שחדש מעלה שהיה
 

ן מוהרי"ד מבעלזא בעיר ראצפערט הקימו שם שאטע בזמן שהותו של מר
גדול עבור כל הקהל וביום שבת אחד מצא אחד מן החסידים גארטעל 

עמד אחד שממנו נאבד והחל להכריז על האבידה ובצד השני של השאטע 
הגארטעל והחל לצעוק מרחוק את הסימנים ורצה המוצא לזרוק אליו את 

טע וכשהבחין בנעשה פנה אל הגארטעל ובדיוק אז נכנס מרן אל השא
המוצא וא"ל מצוה חשובה כזו שנזדמנה לידך אתה רוצה לזרוק, לא כך 
עושים אלא תאמר בשם כל ישראל ותכוין לזכות בזה את אלו שעדיין לא 

 .נזדמן להם לקיים מצוה זו וכך תחזיר את האבידה
 

סיפור דומה לזה אירע גם אצל מרן מוהר"א זיע"א שפעם בשעות הערב 
ה ומיד הבין שזה נפל מאחד המשמשים ול דואר המונח על הרצפמצא ב

שלא נמצא אז בביתו של מרן והיה צריך להגיע רק למחרת בבקר ומיד 
התכונן מרן לקראת קיום המצוה ובבקר השכים קום והתפלל בחפזון כדי 
שיוכל להתכונן כראוי כדי לקיים מצוה רבה זו בדחילו ורחימו ולהחזיר את 

 .ההאבידה לבעלי
 

חסיד אחד שהיה משמש כבעל תפלה ובעל תוקע כאחד בא פעם לבקש 
ברכה מרבו שלא יכשל בלשונו ויצליח בשליחותו, ענה לו רבו בדרך צחות 
הרי העולם אומרים חזנים זענען נערנים ואיך תשמש גם כבעל תוקע 

 .שחכמה היא ואינה מלאכה
 

על שאין לו אומץ וגבורה לעמוד ע"א חסיד אחד התאונן בפני מרן מרוזין זי
להתפלל לפני הקב"ה כי הוא יודע מרת נפשו ומי כמותו מכיר באמת את 
שפלותו ואיך יוכל לעמוד לדבר ולבקש משאלותיו מלפני מלך הכבוד, ענה 
לו מרן אם אתה מאמין שהקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה 

אותך וא"כ נמצא שבכל  בראשית עליך להאמין גם שהקב"ה כולל בזה גם
 .יום הנך נעשה בריה חדשה ושוב תוכל לעמוד לפניו

 
)מפי ספרים וסופריםהנ"ל נעתק מספר כל ( 
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בני גרשון רומז לבנים קטנים שצריכין לרדפם ולגרשם לבית הספר, יען שעוד אין בהם יצר טוב עד י"ג שנה ויש להם צער גדול מלימודם, ולכן חשוב הוא מאד 
בעיני השי"ת כמאמרם ז"ל: "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן" (ארון העדות).

גילה שאכן הרב צדק זה היה אמנם בדף נ', ולא בדף נא', אז הבין התלמיד 

כל  של  בכבודו  שנזהר  ומשום  מהתלמיד  בושה  למנוע  בעצם  התכוון  שהרב 

יהודי מישראל".

ואהבת לרעך כמוך זה היכולת להתמקד בצדדים היפים של הזולת. אתה 

רוצה למצוא את הארת פני ה', כמו שאומרים הכוהנים "יאר ה' פניו אליך", 

תחפש אותה בפנים של חברך, תחפש את הצד היפה שלו, תתפש את הטוב 

ששוכן בו, את החן שלו כי זה חן אלוקי. ואי אפשר להגיע לעין טובה אם אין 

לך קודם כל עין טובה על עצמך. תראה את החן של עצמך. תזכור איזה חלק 

נפלא,  אתה  שגם  תראה  לא  אם  אחרת,  להתחיל.  מכאן  אתה.  ממעל  אלוק 

הטוב  את  לראות  תוכל  לא  אז  אלוקי,  אור  כזה  בך  שיש  אותך,  אוהב  שה' 

באחרים. אם אתה לא שווה, אז בודאי תראה רק רע אצל השני, כדי להרגיע 

את עצמך, אבל אם אתה רואה שאתה גם שווה, אם אתה מרומם את עצמך 

ורואה את הנקודה המיוחדת שבך, מזה תלמד לראות נקודות נפלאות שיש 

אצל השני ולא תהיה לך עין רעה עליו כי לא ראית בעין רעה את עצמך.

פסוקים.  קע"ו  בה  יש  בתורה,  ביותר  הארוכה  הפרשה  היא  נשא  פרשת 

למה  הנשיאים.  קורבנות  על  שוב  שוב  בה  חוזרים  כי  ארוכה?  כ"כ  היא  למה 

קורבן  על  הוסיף  לא  מהנשיאים  אחד  אף  הרי  יחד?  כולם  את  כוללים  לא 

אחיו, ואם זו אותה רשימה, הרי היה אפשר לקרוא אותה פעם אחת בשם כל 

הנשיאים יחד?! להראות כמה חביב בפני הקב"ה כשבני אדם אוהבים זה את 

זה ונותנים כבוד אחד לשני. הנשיאים לא הוסיפו על חבריהם כדי לא לעורר 

קנאה ולא להפגין גאווה. ואת זה ה' הכי אוהב.

בזכות מה קיבלו הכוהנים את הזכות לברך את עם ישראל? בזכות אהרון 

והיה  כגופו  מישראל  אחד  כל  שאהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  שהיה  הכהן 

ראה  תמיד  הוא  לרעהו.  איש  בין  שלום  להשכין  כדי  מאמץ  כל  לעשות  מוכן 

ָניו ֵאַלִיְך" א ה' פָּ "ִישָּׂ

בפרשת השבוע מצווה התורה הקדושה על הכוהנים לברך את עם ישראל. 
ולא סתם לברך, לברך באהבה.

אומרים חז"ל: "כהן המברך בעין טובה ברכותיו מתקיימות, ושאינו מברך 
של  בהצלחה  תשמח  עין.  טוב  תהיה  כלל".  ברכה  ממנו  תרצו  אל  טובה  בעין 
השני בלי לרצות את זה לעצמך. "טוב עין הוא יבורך". מי שיש לו עין טובה, 
שה'  במה  וגם  לו  נתן  שה'  במה  בחלקו,  שמח  הוא  כי  מבורכים.  שלו  החיים 
לא נתן לו, בחסרונות, בקשיים, בעיכובים, הוא חי באמונה שלמה שכל מה 

שעובר עליו זה הכל כדי להגיע לתיקון שלו בשלמות.

אחר  כתוב  יש  אבל  אליך".  פניו  ה'  "ישא  ישראל  את  מברכים  הכוהנים 
שאומר ההיפך , "אשר לא ישא פנים". אומר מדרש רבה, כשישראל עושים 
אז  מקום,  של  רצונו  עושים  וכשאין  אליך"  פניו  ה'  אז "ישא  מקום  של  רצונו 
"לא ישא פנים". ומה זה לעשות רצונו של מקום? להשפיע טוב וחסד לזולת, 

להאיר לו פנים, לכבד אותו.

ונזכה  חיים  אורחות  למדנו  רבנו,  אליעזר:  רבי  את  התלמידים  כששאלו 
בהם לחיי העולם הבא. אמר להם: "הזהרו בכבוד חבריכם. מעשה בר' חיים 
עוזר זצ"ל, אשר נודע בגאונותו וצדקותו, פעם בעת משא ומתן בדברי הגמרא 
נ'  דף  יבמות  במסכת  אחד  תוספות  שיש  לתלמידים  אמר  יבמות,  במסכת 
ואמר :"סליחה  התלמידים  מגאוני  אחד  קם  התפלפלו.  שבה  בסוגיא  הנוגע 
כבוד הרב התוס' הזה נמצא בדף נא. - לא! ענה הרב, זה בדף נ', אך הבחור 
התעקש על דבריו ותוך כדי ויכוח קם לעבר הספרייה לפתוח את הגמ' ולהוכיח 
את צדקתו לעיני התלמידים. הרב קם ממקומו ועצר את הבחור ואמר לו: וכי 
קל בעינך לבייש יהודי? חיוך של ניצחון עלה על שפתי התלמיד. מיד בהגיעו 
לישיבה, פתח לעיני חבריו את הגמרא להוכיח את נצחונו. לתדהמתו הרבה 

בס"ד

שבת קודש   ט' סיון, תשע"ז
פרשת נשא

חָֹתם." (ד, כב) פְּ ם ֵהם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמשְׁ ֵני ֵגְרׁשוֹן גַּ "ָנשֹׂא ֶאת רֹאׁש בְּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל פאני, 

אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 

עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל
ת.נ.צ.ב.ה
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איך מסתיימת ברכת כוהנים? "וישם לך שלום". אדם זוכה לחיות בשלום 
עם כולם, זוכה לטעום טעם גן עדן בחייו. "עולמך תראה בחייך".

היום  כל  אדם  השני.  עם  קורה  מה  לדעת  לעולם  יכול  ולא  יודע  לא  אדם 
מסתכל על אנשים ורואה אנשים וחושב עליהם מחשבות ושופט ודן אותם 
ומדבר עליהם אבל באמת, הכל נדמה לו. הוא לא יודע איזה מהלך ה' יתברך 
מוליך את השני, הוא לא יודע מאיפה ההתנהגות שלו נובעת, וכמה יצר הרע 

מתגבר עליו, ומה עליו לתקן, הוא לא יודע כלום.

אל תשכח, כל מה שיש לך יכול להיעלם ברגע אחד, אף אחד לא הבטיח 
החבר  נמצא  שבו  מקום  באותו  בדיוק  עצמך  את  תמצא  לא  אתה  שמחר  לך 
שלך, לכן תיזהר מלשפוט אותו, לפסול אותו, להטיל בו דופי. צריך להתאמץ 
חיצוניים  לסממנים  ח"ו  לתת  ולא  השני  של  הקדושה  הנשמה  עם  להתחבר 
נשמותינו. תזכור שכולם הם אלוקות, כולם הם חלק אלוק  להיות חוצץ בין 
ממעל, כולם בנים של השם. השלום זה אמת ומחלוקת זה שקר. במחלוקת 
אין מרוויחים, יש רק מפסידים. ההפסד הגדול ביותר זה שבכל מקום שיש 

פירוד ומחלוקת, ה' מסתלק משם.

במידת  אוחז  הוא  כמה  עד  עצמו,  את  ולבדוק  להתבונן  צריך  אחד  כל 
במחלוקת  נגיעה  מכל  אותם  ולנקות  היטב  במעשיו  לפשפש  השלום, 
ושנאת חינם. המדרגה האמיתית שלך נקבעת לפי מידת השלום שלך. צריך 
להרבות  לוותר,  לרחם,  לעזור,  רק  יהודי,  שום  לצער  לא  הכוח  בכל  להשתדל 
שלום ואהבה כי זה מה שממתיק דינים ומבטל גזירות יותר מכל דבר אחר. 
זה גם מה שמקרב את השני לאבא שבשמים. כמו שסיפר יהודי שפעם היה 
מקדושה  רחוק  מאד  לו  נראה  שהיה  יהודי  על  והתפלל  באומן  הקדוש  בציון 
ומיהדות, ממש חשב עליו מחשבות שרחוק מאד שהוא יחזור בתשובה אבל 
התעקש מאד בתפילתו. רבונו של עולם, אתה כל יכול ולא יבצר ממך מאומה, 
הרי יש לו איזה נקודה יהודית ובודאי אתה חפץ שנפציר ונתחנן עליו כאילו 
וחזר  הלב  אצלו  התהפך  קצר  זמן  בתוך  פלאות,  ופלאי  שלנו,  יחיד  בן  היה 
ישראל  בר  משום  להתייאש  לנו  שאסור  וחיזוק  סימן  וזה  שלמה  בתשובה 

והקב"ה שמח בזה.

כשאתה דן מישהו לכף זכות, הוא מרגיש את זה בנשמה שלו גם אם לא 
אמרת לו מילה. אם אתה מסתכל עליו בצורה חיובית זה מעודד אותו לראות 
בעיקר  שינוי.  של  התחלה  להיות  יכול  וזה  בעצמו,  ולהאמין  שבו  הטוב  את 
יתאמץ  הוא  טוב,  שהוא  שומע  כשאדם  כי  טובות,  מילים  אומר  גם  כשאתה 

להוכיח שזה באמת נכון, שהוא באמת כזה.

דוד המלך יפה עיניים, עם עיניים כאלה טובות, שאול רדף אותו, אחרים 
את  לקבל  מוכן  והיה  אותם,  האשים  ולא  בהם,  נגע  לא  והוא  אותו,  רדפו 
בעיניים  כולם  על  הסתכל  ותמיד  הנסיונות,  בכל  ועמד  קשים,  הכי  הדברים 
גבוהה  הכי  לבחינה  הגיע  הוא  כי  וקיים  חי  ישראל  מלך  דוד  שלו.  הטובות 
אפשר להבין מה זה הכוח  מזו. אי  יותר גבוהה  מדריגה  אין  טובה.  עין  שיש: 
ומוותרים,  ומבליגים,  המדות,  על  ומעבירים  מהעולם,  לי  איכפת  שלא  הזה 

וסולחים על הכל.

עיקר הנסיון זה כשחולקים על האדם והוא ממשיך לאהוב את זה שחולק 
עליו אהבת נפש. הרי יש לו אין סוף פנינים, אין סוף מרגליות, אז בשביל איזה 

טיפת רוח שטות אני אפסול אותו?

אהבה ושלום ואחדות, זה היהדות. הקב"ה הוא כולו רחמנות ונועם ואהבה 
וככה הוא רוצה אותנו. אדם יש לו כל מיני נסיונות בחיים, הוא מגיע לכל מיני 
מצבים לא נעימים עם בני אדם אחרים ודוקא פה, דוקא איפה שהוא בטוח 
שהוא צודק, איפה שהוא בטוח שהוא צריך להתעקש, לעמוד על שלו, דוקא 
כאן הוא צריך להפר כעס ברחמנות, לותר, לרחם, לגלות רגישות. הקב"ה ברא 

בכל יהודי את הטוב, את היפה, לא את החסרונות. אדם כזה, ראוי שיימסר 
לידיו מפתח הברכות, לו ולזרעו לדורותם.

מטבענו אנחנו שקועים בתוך אהבה עצמית. צריך לעורר את עצמנו לחשוב 
מחשבות טובות על השני, לשמוח בשמחתו ולהצטער בצערו. "כמו ששומע 
שנולד בן לרעהו, ישמח שמחה ממש כאילו נולד לו אותו בן. וכן אם ח"ו ייעדר 
איזה טובה מחברו, יצער עצמו מאד על צער חברו" (יסוד ושורש העבודה). כשאדם 
שקוע בתוך האנוכיות שלו, לא טוב לו. וכשהוא מקדיש לזולתו, נפתח פתח 

לאור האלוקי שיכנס אליו ואז מתמלאת נפשו בכזו חיות ונעימות.

אנחנו כל כך אוהבים את ה'. שנדמה לנו שכל הסיפור של התשובה שלנו 
זה אני וה'. אבל אם מתחילים לפנות קצת מקום לשני, ולאהוב אותו, ולהגיד 
לו מילה טובה, או לפחות לחשוב עליו מחשבה טובה, אז פתאום מרגישים 

שאוהבים את ה' יותר.

את  שוכחים  אנחנו  טובה.  כפיות  זה  בעולם  הרע  כל  של  והיסוד  השורש 
כל הטובות, ניסים ונפלאות שהקב"ה עושה אתנו רגע רגע. יהודי עד לאלפי 
אלפים חסדים והארות פנים שנעשים עמו במשך שנים אבל מה, הוא שוכח, 

לא שם לב, כאילו הכל מובן מאליו, מגיע לו.

נדיר למצוא אנשים שאומרים ברכות השחר מתוך רגש אמיתי של הכרת 
יהודי  מצוות,  הרבה  כך  כל  לעשות  אותנו  מזכה  אליו,  אותנו  קרב  ה'  הטוב. 
פשוט, איזה עושר רוחני מחכה לו אחרי 120 שנה. שלא נתאמץ להודות לה'? 
אי אפשר ללמוד להודות לה', אם לא יודעים להודות אחד לשני. וקודם כל 
איך  אז  וילדיה,  בעלה  בשביל  חיה  שהיא  האישה  של  המציאות  הרי  בבית. 

אפשר לא להגיד תודה. ולא רק פעם ביום.

שלום בית זה מקור כל ההשפעות הטובות, כל הברכה שיש לאדם תלויה 
לוותר.  לא  בו,  להשקיע  וצריך  בחיים  חשוב  הכי  הדבר  זה  שלו.  בית  בשלום 
אסור למחוק את שם ה', אבל בשביל שישכון שלום בין איש לאשתו הקב"ה 
הקדושה  התורה  הקדוש.  שמו  מחיקת  כך  כדי  עד  כבודו  על  למחול  מוכן 
מספרת בפרשת נשא שאשה שסטתה מדרך הישר, הבדיקה שבודקים אותה 
כך  כדי  עד  חמור.  איסור  שזה  במים,  ה'  שם  במחיקת  כרוכה  המקדש  בבית 
חשוב לקב"ה השלום בתוך הבית שהוא מוחל על כבודו ומוכן שיימחק שמו. 
וכמו שכפיות טובה זה שורש הרע, הכרת הטוב זה שורש הטוב. זה כזה רגש 

נפלא, זה משמח את כולם.

ה' רוצה שנזכור כל רגע שאנחנו לא יותר טובים מאחרים, שגם לשני יש 
בוודאי דברים נפלאים, רק שלא תמיד אפשר לראות את זה. כל יהודי יש לו 

נשמה קדושה, ה' נמצא גם אתו.

אחד  שכל  מה  יודע  אתה  סביבנו.  לאנשים  שנחייך  כדי  פנים  לנו  נתנו 
עובר? הוא יראה חיוך, אז מה זה יעשה לו?! אתה לא יודע כמה בני אדם אתה 
ממש מחייה כשאתה הולך עם פנים מחייכות. הצרה שלנו שקשה לנו לחייך 
לאנשים. שאנחנו מקפידים. האדם יודע מה האמת, הוא יודע שצריך להיות 
סלחן, וטוב לב, ולהאיר פנים, ולוותר, אך הוא לא יכול לזכות לאמת הזאת. מי 

שכן זוכה, ה' מוריד לו שפע של ברכה.

הולכים  אנשים  בנו?  שפגע  לאדם  כמוך"  לרעך  "ואהבת  מקיימים  איך 
לפעמים שנים עם כעס, עם שנאה, עם רצון לנקום. מחכים רק שהוא יפול. ואם 
הוא נופל, מאמינים שבגללנו הוא קיבל את העונש הזה. אבל אם מצליחים 
להתגבר על יצרנו ומנקים את הלב, אם זוכים לאהוב במקום לשנוא, אז זוכים 
לאור גדול. אדם שמתגבר לעזוב את מה שהטבע שלו מכריח אותו, ומעביר 
על מדותיו, לא שונא ולא נוקם ונוטר למי שפגע בו רק שוכח הכל ומסיר זאת 

מליבו כאילו לא היה כלל, אדם כזה הקב"ה מתפאר בו.
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שלו,  הרחמים  את  נרגיש  שבו  עולם  רוצה  הוא  רחמנותו,  מחמת  העולם  את 
ואיך נרגיש רחמנות בעולם אם לא נתחיל לרחם אחד על השני?!

לקיים מצוות בין אדם למקום זה יותר קל ממצוות שבין אדם לחברו. זה 
אפילו תענוג. אבל לראות את ההצלחה של השני ולשמוח, או לסלוח עם כל 
הלב לזה שפגע בנו, זה כבר הרבה יותר קשה. אבל זה בדיוק מה שהשם רוצה 

מאיתנו. כמו בסיפור הבא:

בשר ואגוזים לחסר השיניים

ר לוי שלום.

לפני 15 שנים נפטר לבית עולמו אבי עליו השלום, איש אשכולות אך צנוע 
כמה  נכחו  שלו  בלוויה  זצ"ל.  קוזניץ  שמעון  אליהו  ושמו  הכלים,  אל  ונחבא 
עשרות בני משפחה, מספר שכנים, רב השכונה ועוד איש עשיר אחד. אבא 
נפטר בשיבה טובה, זכה לנכדים ולנינים, ועד היום שמו נישא בפינו, כיהודי 
מיוחד, שלא הירבה לדבר, יותר שתק מאשר העיר הערות. מעולם לא העביר 
ביקורת על ילדיו או רעייתו, לא הטיף, לא הצליף, אלא פשוט נהג במין אצילות 
לנהוג  היום,  עד  עלינו  ומשפיעה  אז  שהשפיעה  התנהלות  מעודנת,  שקטה, 
כמותו, או לפחות לנסות... על שולחן השבת הוא נהג כמו חתן ביום חופתו. 
בעדינות  פונה  מזמור,  מפייט  כך  ואחר  תורה,  דברי  משמיע  פניו,  על  נהרה 
לא  אין,  אם  בדריכות.  מקשיבים  אז  יש,  אם  חידוש?".  יש  מוישי,  לילדיו "נו 
לא  אחד  שאף  העיקר  השבת,  שולחן  את  ולרומם  להניע  ממשיך  אבא  נורא, 
ירגיש נבוך, אלא כולם שותפים שווים בשיר ובזמר. אינני זוכר מעולם שאבא 
התווכח או התפלמס עם אמא, עם שכן, או בכלל עם יהודי עלי אדמות. הוא 
הישרה סביבו סוג של הכלה, הסכמה וספיגה של כל מוזרות שבעולם. ביתנו 
שהצרות  טיפוסים  מיני  לכל  וכמובן  בודדים,  לאנשים  לקבצנים,  היה  פתוח 
רדפו אותם, והם חיפשו אוזן קשבת וכתף לנוח עליה, הכתף של אבא. אבא 
סיפור  קטן,  תורה  דבר  שלו,  הנעים  החיוך  אך  נפש,  שיחות  איתם  ניהל  לא 
שתי  של  כדוור  אבא  עסק  לפרנסתו  שלהם.  את  עשו  יד,  ולחיצת  חסידי 
מיד  לישון  נהג  הוא  לעילא.  והלילה  היום  שעות  את  לנצל  ידע  אך  שכונות, 
בבית  בלימוד  עסק  חצות,  תיקון  ערך  חצות,  לפני  קם  ערבית,  תפילת  אחרי 
וחוזר  לעבודה  יציאה  שעתיים,  של  נימנום  בנץ,  תפילה  הסמוך,  המדרש 
פעמים,  מספר  ש"ס  לסיים  שזכה  אף  עבד.  מאשר  יותר  למד  הוא  חלילה. 
וידע שולחן ערוך אורח חיים על בוריו... מעולם לא התבלט, רק כששאלו אותו 

השיב, ועוד איך השיב.

ועכשיו לסיפור שלנו.

יום אחד נוחת בביתנו יהודי עם המון פיזור נפש, מבולבל, ממלמל, בגדיו 
שתי  שלמעט  לכך  תוסיף  נורא.  נראה  בקיצור  פה.  פעורות  ונעליו  בלויים 

שיניים קדמיות, אחד מלמעלה וחברתה מלמטה, פיו היה שומם לחלוטין.

והעמיד  חדש,  נעליים  זוג  לו  קנה  חולצות,  וכמה  מכנס  לו  העניק  אבא 
רק  ואכל  תלש  הלה  לבן,  ולחם  רכות,  עגבניות  לבן,  של  צנצנות  כמה  לפניו 
העובדה  מן  נפשו  עוגמת  על  האורח  סיפר  לבין  בין  הלבן.  הרך,  החלק  את 
"לא  רכים.  מאכלים  רק  לאכול  נאלץ  והוא  שיניים  לו  אין  מעשור  שלמעלה 
טעמתי בשר כבר שנים רבות... לא הכנסתי בוטן או אגוז לפה... נו טוב, כך גזר 
השי"ת, אבל יש רופאי שיניים כך שמעתי... שיודעים לעשות שיניים חדשות 
יום,  קשה  היה  בעצמו  אבא  אבל  האורח...  בעיני  ניקוו  דמעות  תותבות".  או 

מה יכול לעשות? בין לבין, ציין האורח את שמו ועיר הולדתו.

אחד  ערב  באבא.  שקשורה  מוזרה  מאד  לסצינה  לקפוץ  לי  תרשה  לוי,  ר' 
מפורסם,  מאד,  עשיר  יהודי  של  פטירתו  על  התקשורת  אמצעי  בכל  הודיעו 
בצפון,  גרנו  אנחנו  במדינה.  מהלכים  הרבה  לו  שהיו  גלילי,  ירוחם  מיסטר 

ולתדהמתי למחרת בבוקר אבא נטל את תיקו האישי עם ספריו, והודיע לנו 
ולו?"  לך  "מה  השתאינו.  אביב.  בתל  גלילי  העשיר  של  להלוויה  נוסע  שהוא 

שאלנו. אך אבא הפליג לתחנת האוטובוס.

עד כמה שידענו, העשיר שנפטר היה יהודי שומר מצוות, אבל מעולם לא 
שמענו שאבא הכירו. למחרת, בעתונים החילוניים פירסמו תמונות מאותה 
לוויה, צוטטו הספדים על ידי כמה מחשובי המדינה... ובנוסף הופיעה תמונה 
מוזרה במקצת ובה נראה אבא שלנו רוכן מעל גופתו של גלילי המנוח, מצמיד 
את פיו לאוזנו של המכוסה בתכריכים ולוחש משהו... על פי הכתבה, "היהודי 
החרדי לחש את לחשיו לאוזני העשיר במשך כמעט דקה, עד שהורחק על ידי 
כמה מן המלווים". היה מי שגזר את הכתבה ושאל אותנו, מה פשר הדברים? 
עושה  לא  אבל  מתבלט,  לא  דיסקרטי,  טיפוס  היה  אבא  הלשון.  את  בלענו 
דברים מוזרים, בטח לא לוחש לחישות על אוזני נפטרים שהוא לא מכיר. אגב, 
אותו יהודי עשיר שסיפרו שהוא נדבן חשוב מצא את מותו בתאונת דרכים 
קטלנית. הוא דהר במכוניתו בכביש מהיר, איבד שליטה על ההגה והמכונית 

התהפכה כמה פעמים, נתקעה בעמוד בטון של גשר, ונמעכה כליל.

שהסכים  היחידי  המשפט  שאלה.  וסימני  תהיות  עם  אותנו  הותיר  אבא 
הנושא  בקיצור,  למות...".  איך  לדעת  וצריך  לוויה,  מצוות  "קיימתי  להשמיע 
הזה הפך לשיחת המשפחה, והנסיונות לתחקר ולגלות מה מתרחש מאחורי 

אותה לחישה מתוקשרת , עלו בתוהו.

יש דברים מוזרים, ויש בלשון מליצה גם דוורים מוזרים. אבא היה כנראה, 
האומלל  האורח  ביתנו  את  פקד  שוב  שלושה  חודשיים  כעבור  מוזר...  דוור 
"אדון  לו  ואמר  אבא,  בפני  פיו  את  פער  הוא  שמחה.  מצהלות  וכולו  ההוא, 
ולטחון  בשר,  ללעוס  יכול  כבר  אני  שיניים.  המון  פה  לי  יש  תסתכל,  קוזניץ, 
אגוזים...". אבא ביקש מאמא להגיש לאורח המאושר חתיכת בשר שנשארה 
של  הלעיסות  רחש  את  לשכוח  יכול  אינני  שיפצח.  אגוזים  וכמה  משבת 

האורח... שטחן וטחן וטחן עד דק את המזון ובעיניו אור ואושר.

ר' לוי, אנחנו לקראת סיום.

לבית  אותו  ליווינו  לך  שסיפרתי  וכמו  טובה,  בשיבה  נפטר  כאמור  אבא 
העלמין בני משפחה, שכנים ורב השכונה. סמוך לשער בית העלמין, נעצרה 
ועל  קומה,  גבה   ,30 כבן  יהודי  ירד  ממנה  ומפוארת  גדולה  מכונית  לפתע 
כשחזרנו  למלווים.  והצטרף  מכוניתו  החנה  הוא  קטנה.  סרוגה  כיפה  ראשו 
לבית אבא, לשבת שבעה, הצעיר התיישב לצידנו וניחם אותנו. "מי כבודו?" 
"כן"  ירוחם?"  של  הבן  "אתה  גלילי?  גלילי".  צביקה  צביקה,  "שמי  שאלתי. 
שעכשיו  הנחה  מתוך  מסוקרן,  שאלתי  שלנו?"  אבא  את  השיב. "הכרת  הוא 
ציטוט מפי הבן:  פיתרון. ר' לוי, קבל  המסתורית לקראת  תעלומת הלחישה 
"ובכן, כשאביכם רכן על גופתו של אבא ז"ל, ולחש מה שלחש, כעסתי נורא 
והרחקתי אותו מן המקום. חשבתי שמדובר באדם קצת לא שפוי. אבל אבא 
שלכם אמר לי "בחור, עשיתי טובה לאבא שלכם". המשפט הזה זיעזע אותי 
לרחרח  כדי  צפונה  נסעתי  השיבעה  ואחרי  ולכתובתו,  לשמו  שאלתיו  ולכן 
שלא  משפחתי  סיפור  בפני  וחשף  למכוניתי  נכנס  קוזניץ  הרב  מדובר.  במה 
רבות  וזכויותיו  נדיב  וגם  וידוע,  עשיר  איש  היה  "אביך  לי:  סיפר  וכך  הכרתי. 
היה  עלול  אביכם  שבגינו  נעים,  לא  מידע  לפיתחי  גילגלו  השמים  מן  אז  הן. 
לאבד את העולם הבא שלו. יום אחד ביקר בביתי איש אומלל לא בדיוק בריא 
בנפשו, לבוש בלויים וחסר שיניים. לדבריו, שנים רבות שהוא לא טועם בשר 
ולא לועס אגוזים. ליבי נקרע בקרבי. איש גלמוד שכזה, מה יש לו בחייו? קצת 
לטעום ממעדני העולם... וגם זה אין לו... בין לבין הוא סיפר ששם משפחתו 
גלילי... עשיתי אחד ועוד אחד, והתברר שמדובר בעצם בדוד שלכם... אח של 
אביכם, שיוצא ובא לבתי חולים  לאנשים מסוגו... נסעתי לתל אביב למשרדו 
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בקשתי  את  כששמע  אך  יפות,  פנים  בסבר  אומנם  אותי  שקיבל  אביכם  של 
השיב לי בתקיפות ובאופן חד משמעי 'אינני מעוניין לעזור לו. מצידי שיישאר 
בלי שיניים'. הוא היה נחרץ. עלות ההשתלה והכתרים היו כ- 30,000 ש"ח... 
האמת היא, שכעסתי על אביך שידע לפזר סכומי עתק, אבל השיניים של אחיו 
האומלל לא עניינו אותו. אין לי מושג מדוע. למחרת ניגשתי לגמ"ח מסויים 
ולקחתי הלוואה נכבדה, וכעבור כמה חודשים הותקנו שיניים מצויינות לדוד 
על  הידיעה  הופצה  ואגוזים,  בשר  לעס  כבר  שהוא  אחרי  ימים  כמה  שלכם. 
פטירת ירוחם גלילי ז"ל, בנסיבות טרגיות. חששתי שמא ההקפדה שלי היא 
על  לחשתי  מה  שואל  אתה  להלוויה.  נסעתי  ולכן  הנורא,  לאסון  שגרמה  זו 
אוזנו? ובכן כך, אמרתי לו 'אדון גלילי היקר, אני מבקש את סליחתך על כך 
שכעסתי עליך... עכשיו, בדרכך לעולם האמת תגלה שהשיניים של אחיך היו 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שגם  לי  תעזור  ממך.  להתרחק  לי  תתן  אל 

ברגעים הקשים, כשכבד לי, כשלא טוב לי, ואני לא 

סובבים  והבלבולים  תקוה,  ולא  מוצא,  לא  רואה 

חוזר  אני  כי  להמשיך  איך  יודע  לא  ואני  אותי, 

ואני  להתרומם,  מצליח  ולא  מקום  לאותו  תמיד 

והתחנונים  התפילות  אם  לפקפק  מתחיל  כבר 

לזכור  אז  לי  תעזור  יעזרו,  באמת  האינסופיים 

שגם שם, שדווקא שם, אין לי אל מי לברוח ואין 

לי איפה להתנחם אלא רק אצלך אבא.

כי מי יכול לעזור במצבים הקשים האלה? מי 

יכול לעודד ולתת לי כוח להמשיך? מי יקבל אותי 

כמו שאני ויראה לי שעדיין לא אבדה תקוותי ויש 

לי  יראה  מי  וטובים?  יפים  דברים,  הרבה  עוד  לי 

בטח  שהוא  למרות  שאני  כמו  אותי  אוהב  שהוא 

רוצה שאני אשתנה, שאני אנצח את כל התאוות 

מי  הקדושה?  בשערי  שאכנס  הרעות?  והמדות 

יפסול  ולא  שקיבלתי  הקשה  המסלול  את  יבין 

אותי למרות המעידות שלי?

ממך  רק  הנחמה,  אצלך  רק  אבא.  אתה  רק 

אפשר לקבל כוח.

זה כזה נס כשבאים אליך עם כאלה בלבולים, 

הזה,  הספור  ייגמר  ואיך  יהיה,  ומה  כבדות,  וכזו 

ופתאום  הזו,  מהעבדות  להשתחרר  נצליח  ומתי 

ה',  קירבת  וכזו  נועם,  וכזה  והקלה,  התבהרות, 

אתה ממש עוטף אותנו אז באהבה שלך, ובחמלה 

אין  לכאורה  אם  שגם  בנו,  שלך  ובאמונה  שלך, 

שינוי, אבל בעצם יש ויש. כי זה שאני רוצה אותך 

יותר מתמיד זה השינוי. 

וכמה  עלי,  יעבור  שלא  מה  עולם,  של  ריבונו 

להתרחק  לי  תתן  אל  לעולם  קשה,  לי  שיהיה 

ממך. 

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

אבל  במבחן.  נכשלת  כנראה  ולצערי,  שלך.  הצדקות  כל  של  האמיתי  המבחן 
של  והזכויות  הצדקה  כל  שאת  בזאת,  לך  מודיע  קוזניץ  שמעון  אליהו  אני 
מצווה זו, אני מעמיד לזכותך, למענך... רק למענך, כאילו אתה שנתת אותה 
נחשפה  וכך  בשבעה,  גלילי  של  בנו  לנו  סיפר  כך  טוב...".  וברצון  שמח  בלב 

בפנינו עוד זויות מופלאה באישיות של אבא.

לפני שגלילי הבן יצא, הוא רשם המחאה ע"ס 30,000 ש"ח, ואמר לנו "זו 
את  אז  ממני  לקבל  שסירב  המנוח,  אביכם  נשמת  לעילוי  הצנועה  תרומתי 
שלפעמים  להבין,  עיני  את  האיר  הצדיק  אביכם  הדוד.  של  השיניים  מימון 
שיניים תותבות ברגע של מבחן, זו הצדקה הכי חשובה בחיים... לשמח יהודי 

אומלל בלעיסת בשר ואגוזים".
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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