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 ר  אל  הכהנים  בני  אהרן  ואמרת  אליהם  לנפש  לא  יטמא  בעמיואמ  
 

על גדולים להזהיר " - "ואמרת אמר" רש"י כתב
זה נכתב ומושג למה עניין קשה, וכי וקצת , "הקטנים
להזהיר " יהמוסר ן, וכי הענייכהניםמצוות הבדווקא 

כלל  -אצל יהודים רגילים  ך" לא שייגדולים על הקטנים
 בור??? הצי

 

של מדוע יש כאן בפסוק כפילות בלשון יש להקשות  וגם
בני  כהניםאמור אל האמירה, כאשר באמירה הראשונה "

ואמרת " :מר, שהרי מיד כתוב שוב" לא כתוב מה לואהרן
כאן ואם  ??, וכביכול אין מסר באמירה הראשונה"להם

שיהיה כתוב מספיק , להזהיר גדולים על הקטניםהמסר 
קשה מה החידוש  וכמובן"?? כהניםרת אל האמור ואמ"

למה לא מוזכר אהרן רק  וגם הם בני אהרן??? כהניםשה
 בני אהרן???

 

בגלל זה ", אמורכפילות הלשון "ש אפשר לתרץ ובפשטות
כטורח זה להגיד ולהזהיר בן אדם פעם שניה בדרך כלל ש

כן , אבל התורה אומרת שצריך את השומע מעצבןוזה רק 
זה גם למבוגרים כפולות  אזהרותפעמיים, ו להגיד ולהזהיר
 אזהרות.ים לישיקשיבו פעמ

 

שמזהירים וילמדו יתרגלו יראו והקטנים  וממילא
 אזהרותכך יתקבלו הום אפילו את הגדולים, יפעמי

למרות שהם חסרי  אצל הקטניםגם היטב הכפולות 
היר לא יצטייר , ולא יהיה זה להם כטורח, והמזסבלנות

 דן.כאדם מעצבן וטר
 

לי תשובה שתענה בעזרת ה' על כל השאלות,  הוהתחדש
השלישית  כהנים דווקא באמצע ברכת לי וחידוש עצום זה התחדש

 שני מתומיני שש יום באותושהרי  ,ביום אחד שזכיתי לשמוע
כפי  ,כהנים ברכת ההלכה של גם ההתחדש אהרן בני

 קרבנותהקריב את האהרן אחרי ששכתוב בפרשת שמיני ש
 גם נאמרהבאותו יום ו, כהניםרך אותם בברכת הוא בי

 .חזקוני - וגם פרשה זו של אמור נגעים פרשת
 

רק , הארץ עםאם הוא  אפילו אהור כהןכל  נגעיםב והנה
 פיו רק אבל ,להגיד מה אותו וילמד לו יסביר חכםצריך ש

 או הטהרה שלואת המציאות  החלות את יוצר הכהן של
לראות נגע בבית צריך , ולכן לפני שהכהן בא הטומאה

 , לפנות את כל החפצים מהבית
 

וכל עוד שהכהן לא אמר טמא אז עדיין  ,פיו על הכל כי
 ,אפשר להוציא, ואין כאן טומאה למפרע לכל חפצי הבית

ר הנגע הוא לא השתנה עד שבא למרות שמהרגע שנוצ
 עוצמתישיש לכל כהן קדושה וכוח  זה מלמדנוו הכהן,

 מטבעו.
  

כוח  בהברור הדבר שקביעת הכהן בפיו יש כדי כך  עד
ועוצמה, שלכן ראיתי גדולי ישראל שמקשים, למה לא 

אשר קדשנו כתוב בהלכה שכהן הרואה נגעים חייב לברך "
גם ולמרות ש ???"בקדושתו של אהרן וציוונו לראות נגעים

עדיין  לא מברך כשפוסק הלכה, גם דיין הפוסק דין תורה 
הדיין רק מברר את י בפסק דין כניהם, ייש הבדל ברור ב

, אבל לא יוצר מציאות חדשההוא ההלכה ואת ו הדין

, של טומאה או טהרה בנגעים הכהן קובע ויוצר מציאות
 ??ואם כן מתחדדת השאלה מדוע הכהן לא מברך

 

, שעל צרות בפשטות היא הנראית על שאלתם והתשובה
בפניהם לא נתהדר בברכה שאנחנו עוד של אחרים ו

כלועג לרש שאני כי זה  ,"בקדושתו של אהרן" - קדושים
עוד תענה על זה אמן הכהן קדוש ומברך, ואתה הטמא 

 בקול ובכוונה.
 

ברוך משנה "שעל אנשים משונים בגופם מברכים  ולמרות
יתכן שלא עושים זאת כשאותו משונה ישמע  "??הבריות

את הברכה ויפגע מכך, כי לפעמים אם ישמע הוא יפגע 
 סו להפוך גם אותך למשונה!!!ומסוגל בכע

   

, כהנים ברכתב גם תקף "קדושתו של אהרן"זה של  וכוח
 לעשותו לברך הכוח את בו יש הארץ עם אפילו כהן כלש

לקבוע  לו שיש הכוח כמו, ברכהוליצור ולקבוע  חלות
 .וליצור מציאות בנגעים

 

והצטופפו ליד  כהניםראו נא מה כוחה של ברכת  לכן
, כי הם יוצרים כהניםותכוונו בברכת  ותקשיבו כהניםה

מציאות של ברכה על ידי שהם קודשו בקדושתו של אהרן 
 מבטן ומלידה, גם בלי עבודה עצמית. 

 

אמירה  שזו ",בני אהרן כהניםאמור אל ה"כתוב  ולכן
כי הם  ,להודיע להם שיש בהם קדושה מלידה !!!חשובה

ם להם שג ואמרתם ושוב", בקדושתו של אהרןהתקדשו "
קדושים כבני אהרן חייבים לשמור על הקדושה צדיקים ו

 .שלהם
 

את המשפט המוסרי כתוב  כהניםאצל ה דווקאולכן 
, לומר לנו שגם מי "להזהיר גדולים על הקטנים"

שקדושתו מבטן ומלידה, כמו בני אהרן, בכל זאת יש חובה 
 !!!בלי הנחותלהזהיר גדולים על הקטנים, 

 

מובנית עמו שנולד איתה בגלל קדושתו הנאמר ש לאש
, הוא זקוק למנות יתר של חינוך אדרבהנוותר על חינוכו, 

כי מי שיש לו בסיס התחלתי גבוה יכול מצד אחד לטפס 
גבוה מאוד  יש לו בסיס גם להיפךגבוה מאוד לחיובי אבל 

 בשלילי רח"ל.
 

 90לתלמיד שלי, שהוא גאון וחזק ומצוין ב  אמרתי ךוכ
חזק מהתלמידים שיש בשיעור, אבל אחוז הרבה יותר טוב ו

בלשון  הוא לא טובבהם שאחוז  10 קיים בו כמצד שני 
מהבעיות הרבה יותר  ותקשמייצר בעיות הוא ש המעטה,

 ,תלמידים אחרים בשיעור שמייצרים
 

החלק של אז גם לטובה גבוהה ברמה ומי שהוא חזק  כי
גבוהה יותר וברמה יותר  קשהשבו  תיייהבעהשלילי ו
לכן הצעתי לו לטובתו , מת זהועכביכול זה לו, עמהממוצ

והשליליים  םלצמצם לאפס את האחוזים הבעייתיי
להתגבר  וטענתי לו שאני בטוח בכוחו, מאודבולטים ה

 .להצטיינות מושלמתולהתעלות 
 

ם אותנו שוב ושוב, ולכן פעם אחרי פעם, כי היצר הרע מרדי אזהרותכולם בלי יוצא מן הכלל חייבים  ,שלאף אחד אין הנחות ,ללמדנו
אחת הוא טוען שלא הזהירו מספיק לכן זה  אזהרהחוזרות ונשנות, וראו נא את רשעותו של היצר הרע, שאם יש רק  אזהרותחייבים 

זה  אזהרותומצד שני אם מזהירים כמה פעמים הוא טוען שמרוב  "ל!!לא חמור כל כך ואפשר ומותר להיכשל, זה לא כל כך נורא רח
שוב ושוב כי  אזהרותלכן אל תאמין לו, ורדוף אחרי  טמו מלשמוע כי זה דבר שאינו נשמע!!זניים נאולשנאה ולכן האטרד נהפך למ

 אנחנו חייבים להתעורר באמת ולעמוד על הרגליים.
 

נו, אדם כזה מזכיר לי אדם שישן ובמקרה הוא גם מאוד אוהב לישון, וקשה לו מאוד לקום מהשינה ובפרט לקום וללכת לתפילה,  זהו
להעיר פעם אחת זה אפילו לא ניסיון רציני להעיר את הישנוני הלז, אלא חייבים סדרה של תרגילים איך להעיר אדם זה משנתו, ויש 

עלינו  ,אז קדימה אחת זה פשוט כלום אפילו לא בדיחה.בלהעיר אנשים כאלו, והם יעידו שלהעיר רק פעם אנשים שמומחים גדולים 
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כי אנחנו עמוק בשינה, והשינה נעימה לנו ואין לנו כוח לקפוץ לעבודת ה', קשה לנו, אבל אנחנו חייבים להתגבר  להתעורר משנתינו
 ., בהצלחהוחייבים מעוררים גדולים, וכן לזרענו אחרינו עלינו להשקיע סדרה של התעוררות אבל רק שיישאר בגדר דבר הנשמע

 

 רן  ואמרתר  אל  הכהנים  בני  אהאמ   בעניין,הרחבה עוד 
  

 

שב לה' בכל הוא  א'מצד ש נכד של משה רבינובמצאנו 
 ירדהוא  תאוות ממוןבגלל  ב'שיא הקדושה, ומצד  - לבבו

בורא עולם שינה את שמו אפילו , ולע"זלתחתיות לכהן 
בכל לבבו, בכל וחזר באמת בתשובה כי  מיונתן לשבואל

 כל לכן, לא תיקןהוא ואת מידת חמדת הממון זאת היות 
גמור, אבל צדיק לו מידה זו הוא היה  הזמן שלא הציק

שמידה זו של חמדת ממון שוב הציקה לו  הכל ברגע 
בכדי  כי הוא קיבל גם תאווה עצומה, ע"פ ב"ב קי' !!!קרס

 יהיה לו ניסיון הגוןכך שיהיה איזון בין הקדושה לטומאה 
 בני ונכדי הצדיקים.מ הרבהבין טוב לרע, וכך גם זה אצל 

אמירה  ושז "בני אהרן כהניםאמור אל ה"כתוב  ולכן
להודיע להם שיש בהם קדושה מלידה כי הם  ,חשובה

שגם  ואמרתם להם", ושוב בקדושתו של אהרןהתקדשו "
צדיקים ובקדושים כבני אהרן חייבים לשמור על הקדושה 

מצד  .הם חייבים עוד יותר משאר ישראל ,אדרבהו ,שלהם
וגלים להגיע לשיא אחד הם כבר קדושים בטבעם ומס

ונטיות שליליות להם יש כנגד גם תאוות אבל  ,הקדושה
, ולכן עליהם החובה עוד יותר קשות יותר מאנשים רגילים

להזהיר גדולים על הקטנים שלא יגדלו עם נטיות ותאוות 
.רעות שיהרסו את האדם בהמשך חייו

אנחנו חייבים לתקן את כל המידות והתאוות  שמלבד מה שאנחנו חוזרים בתשובה על מעשינו, ,אנחנו נתחזק גםו
נזהיר גדולים " וקדימהמהשורשים, כי אם לא נתקן כשתציק לנו המידה או התאווה נקרוס לגמרי ונחזור לסורינו חלילה, 

 .", בהצלחהעל הקטנים וגם את עצמנו
 

 ר  אל  הכהנים  בני  אהרן  ואמרת  אליהם  לנפש  לא  יטמא  בעמיואמ  
 

 "כהניםה"הקשר והדגש בין  בשאלה מהעוד  התבוננתי
 וגם?? "לא יטמאו לנפש"סוף הפסוק ל  ,"בני אהרן"שהם 

 למה לא מוזכר אהרן אלא בניו??? 
 

קרוב הזה בעצם פרידה מאדם  ,יהווהלללוות אדם ב והנה
לליבך, ולפעמים בן אדם מרגיש שהוא חייב בכל מחיר 

לוויה של הולהגיד לכהן אסור לך ללכת ל הלוויה,ללכת ל
לכהן שאו להגיד  !!!החבר הכי טוב שלך, זה קשה מאוד

אפילו לקרוב גדול אסור בכלל להיטמאות לשום אדם 
זה קשה מאוד מאוד, כי בן אדם בסערת רגשות משפחה 

 הרגש.ולא תמיד השכל שולט אלא 
 

 כהנים, "בני אהרן כהניםאמור ל"התורה מדגישה  לכן
הוא טמן אביכם, שן צדיקים וקדושים לכו בכוחו של אהר

מעשי אבות סימן יפה שבכם את הכוח להתאפק ולהתגבר, 
 לבנים.

 

אהרן ביום השמיני לאחר שהקריב את כל  הריש
עד  ירדה,והיא לא  המתין שתרד אש מהשמים קרבנותה

 קרבנותשלחצת עלי להקריב  ,כדי שאמר למשה ביישתני
אש מהשמים הובגללי לא יורדת אש, וסוף סוף הגיעה 

, איזה שמחה פרצה אצלו ואצל כל עם קרבנותפה את הושר
 .ישראל

 

שני הבנים את !!! שומעים ורואים שוד ושבר ופתאום
ומשה בקול מתו, ואהרן בוכה שגדולי ישראל בני אהרן 

שומע בקול משה ומיד ואהרן  ,אומר לו אסור לך להתאבל
האבל ושלט בגבורה על סערת את דמעות ובכי והעצר את ה

"וידום  -בשיא השמחה  נורא ומחרידאבל  רגשותיו של
 .אהרן"

 

גם אתם תתאפקו  , לכןהנחיל לכםאהרן אביכם זה  כוחו
לא  ועל כןותשלטו על רגשותיכם ולא תיטמאו למתים, 

 ,מסר לצאצאים שלוחשוב כאן זהמוזכר כאן אהרן, כי 
 שתמשו בכוח של אהרן.ה כוהנים:

שבאתי מזכיר לי מעשה אמתי שהיה לי בלונדון,  וזה
של צדיק  להשתתף בפעם הראשונה בחיי בהילולא

תי מכתבים שהתכתב עם סבי שכל יכי גיל ,ממשפחתי
 .תוכנם אש קודש רצוף אהבה לבורא עולם

 

כי הוא היה נער צעיר שהיה שנה בשבי  ,ריגש אותי וזה
וכשראה שחלק  ,לא בגד באלוקיו והנאצים ולמרות ייסורי

 התקררוואה האיומה ששרדו בניסי ניסים מהשממשפחתו 
התחבר רק לסבי שהוא דודו ו הוא התרחק מהםמהאמונה 

וכך עד יום מותו חיזק והתחזק  ,ששמר קלה כבחמורה
 במכתבים הדדים.

 

ביקשו ממני לדבר, ופשוט סיפרתי על  ובהילולא
המכתבים העתיקים וציטטתי מהתוכן עד שאש קודש 

מצעירי שררה במקום, והדליקה נשמות טהורות 
 ט לא ידעו איזה סבא קדוש היה להם.פחה, שפשומהמש

אותו מספיק, ורק מכוח הסיפורים  זכו להכירהם לא 
והמכתבים גילו לפתע את גודלו ועוצם קדושתו של אבי 

 משפחתם.
 

שם בחור מתבגר, שפשוט כל כך נדהם מגדלות סבו  והיה
והחליט לכבד  ול שהתלהב ונקשר לנשמת סבו הגדולהגד

דף חדש בהתחזקות מושלמת בעבודת  את זכר סבו, ופתח
לא ידעתי מאיזה צדיק  :ה' בשלימות, באומרו למשפחתו

משיך , מאיזה עוצמה באתי. עכשיו שאני יודע אני איצאתי
כבד את קודש של הסבא הקדוש והטהור ואני אאת האש 

, והוא זכה זכרו, וגם הוא יוכל להתפאר בי  למעלה בשמים
ת יהודי חסידי תקופה קצרה לאחר מכן להקים בי

 .לתפארת המשפחה ועם ישראל
 

ממשיך חיזוקו העצום לא דעך לרגע, אלא  ולשמחתי
ביתר שאת וביתר עוז, וברוך השם  משך שניםברציפות ב

אותו סבו הגדול השפיע עליו ישועות אצל בורא עולם, כי 
, את כוחו העצום של אבי המשפחהבאמת ניצל  צעיר

.  אמן ועל זרעילי עפיע גם ישוהלוואי וכוחו של אותו צדיק 
 

גם אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, כל אחד מאתנו יכול בקלות למצוא שורשים במשפחתו וימצא בדרך כלל במעגלים  כך
ם ובגבורתם, כנלך בכוח !!!הקרובים ממש צדיקי אמת עם מעשים נפלאים ומדהימים במסירות הנפש שלהם, וקדימה

 .ואמן יקו והשאירו עבורנו, וחזק חזק ונתחזק, אמןונשתמש באש קודש שהם יצרו והדל
  

 לנפש  לא  יטמא
 

 

המשגיח רבי יחזקאל כתב בשם  ראובן מלמד רבי
שהנה  רעיון נפלא היוצא  מפרשה  זו, לווינשטיין זצ"ל

אבי שמטמא בחומרה של " מתזהו  - "  ללא  הנשמהאדם"
כל זמן שהנשמה בקרבו הוא חי,  אבל, "אבות הטומאה
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טומאה זו של לשלוט  בו. כמו כן מונעת מן הטומאה  והיא
מעכבת את  הכהן מלבוא אל  ,גוף בלי נשמה -טומאת מת 

 . היכל ה'
 

יכול לבוא במחיצת השי"ת, על  לאהכהן שנטמא  ואם
אין השכינה יכולה להיות במחיצה אחת שאחת כמה וכמה 

עם טמא שאין לנשמה שלו השפעה רוחנית על גופו, ולכן 
 .בה' לדבוקוחוסר הרוחניות מעכבת אותנו  הגשמיות

 

להזהיר גדולים על "שלכן כאן יש את המסר  ויתכן
", שעלינו ההורים החובה לחנך את עצמינו ואת הקטנים

, הגשמיות בחיינוואת את טומאת הגוף,  םילדינו, לצמצ
בכדי  גוף בלי נשמה!!חיים בלי רוחניות!!! ולמנוע 

 .שהנשמה לא תסבול יותר מידי
 

מילדות נצמצם להם את תאוות העולם, כי ההרגלים  וכבר
מתחילים מילדות וכמה שיותר מתבגרים קשה לשנות את 
ההרגלים, וכמו שיש משפחות שמרגילים את המשפחה 
מילדות לאכול ארוחות בריאות ופחות ממתקים, כך אנחנו 

טפח את חלק הנשמה לדגש משמעותי ביותר  גםנשים 
.ואמן אמן שבנו, בהצלחהושבהם 

 

כואב הלב שהורים בזמננו דואגים לגשמיות באופן מוגזם, אבל בנוגע לרוחניות הם ממש קרים בטענה שרוחניות  פשוט
אמורה להגיע לבד ומתוך רצון פנימי, ומוזר הדבר למה אין אותה טענה על הצרכים הגשמיים, הרי כלפי הצרכים 

דאוג לעצמו במקרה שאחרים לא ידאגו לו הרבה יותר מהדחף הגשמיים בוודאי יש דחף פנימי לכל יצור חי לשרוד ול
הפנימי לרוחניות?? אז למה את החלק הרוחני מזניחים יחסית?? למה לא משקיעים שעות לרוחניות כמו השעות 

 המושקעות לקניות ובישולים ועוד צורכי הגוף??
 

הילדים בכדי לא את שלנו לא ללחוץ ברוחניות זכות קטנה יש לי בכל זאת, כי ההורים חוששים באמת בעיקר בדור  ולימוד
לגרום לילדים לשנוא כל דבר רוחני חלילה, אבל בכל זאת לפחות להשקיע מחשבה ולימוד והשקעה עם המון סבלנות בענייני 
הרוחניות של הילדים בכדי להגיע להישגים בלי שמץ של שנאה לרוחניות חלילה, ולא בהינף יד לוותר ולהתייאש לגמרי, 

 ה'" וזו חובתנו. קדימה להשקעה!!כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך בידינו הדבר " !!מהקדי
 

 ובת  איש  כהן  כי  תחל  לזנֹות  את  אביה  היא  מחללת  באש  תשרף
 

כי  תחל  "ש  מסביר  רבי  שלמה  קלוגער  זצ"ל הגאון
תה  יעשתה  היהעבירה  הראשונה  שש  הכוונה  "לזנות
הרי בדרך כלל היצר מפיל בן אדם ש ,וזה פלא עצום  ,זנות

 עבירה קלה,היום  אומר  לו  עשה  כך בשלבים לאט לאט, 
התהליך עד שבסוף  ,יותר חמור - ומחר  אומר  לו  עשה  כך

ובכל  ,מביא אותו לעבירות החמורות ביותרוהשלבים הוא 
 לא בפעם אחת.אופן זה 

 

אי שכבר בהתחלה היא נפלה בזנות  במקרה כזה ולכן
זו בת  כהן    אלא  ,שזה  בא  מחמת  היצר  לטעוןאפשר 

ידלו שג שאביה ואמה מוכיח זהתיכף  בחמורות   שהתחילה
את כוונת הפסוק " , וזוזאתלה את  גרמואלו שאותה הם 

שמחמת רשעות אבותיה  החיכומש "אביה היא מחללת
 .מושחתטבע רע ונטבע בה 

 

כים להרחיב כאן את הדיבור, כי איך יתכן צרי ובאמת
עבודת היצר מ היותר גרועהתוצאה תהיה שבגלל ההורים 

 על תיפול ותעבורהבת בנפילה הראשונה  שמיד ??הרע
רוצה מתחדש והחמור ביותר????? הרי אפילו היצר הרע ש

בכל יום להמית אותנו לגמרי, בכל זאת הוא מבין שזה לא 
קלקול הנובע  -ה כאןהולך בבת אחת, אז מה נשתנ

 מההורים???
 

שיש כאן סוד עצום ומפחיד, שמדובר כאן באבא  ונראה
בקיצור ו ,שמתנהג כביכול כראוי, מתפלל ומקיים מצוות

מזויף  משהובו נראה שומר קלה כבחמורה, אבל יש הוא 
מהשפה רק זה שכל חייו הרוחניים בכל דרכו הרוחנית, 

כי כך הורגל  כך הוא חי אלאלא אמתי, ממש זה וולחוץ 

 יוחיגם המשיך את מבית הוריו, ובמסגרת כזו למד וגדל ו
הוא חייב להמשיך את ושאין לו ברירה כך בקהילה שכזו, 

 .המשחק
 

, פיצוץ שמרעיד את הבית כולומשפחה שכזו יש  ואצל
ריסוק מוחלט !!! יש נחיתה לגמרי לגמרי ,בבת אחת
הם לחיות כי אחד מהמשפחה או יותר נמאס ל !!!מהיהדות

וכשהבלון מתפוצץ הוא מתפוצץ בבום  !!!בשבי ובשקר
 א נשאר כלום מהנפח הגדול שראינו.אדיר ול

 

 כל עליך ובאובעניין זה מזהירה התורה הקדושה " ובדיוק
 שמעת לא כי ,השמדך עד והשיגוך ורדפוך האלה הקללות

 והיו :ךצו אשר ווחוקותי מצותיו לשמור ה' אלוקיך בקול
 עבדת לא אשר תחת: עולם עד ובזרעך ופתולמ לאות בך
 ."מרב כל לבב ובטוב בשמחה ה' אלוקיך את

 

שהיא לא עבודת ה' על  -למה שכתבתי  מדויקתיאור  ווזה
שמחה אלא מתוך הרגל וכל שכן אם זה באילוץ מתוך 

זה בדיוק  עלו !!יהשבישל ו שקרשל ומזויף מתוכו, חיים 
או זרעך שבסוף אתה  החומרההתורה בשיא  מזהירה

 א תשמעו בקול ה' רח"ל. שלתגיעו למצב 
 

לא חיים  !!!משפחות רבות בתוכנו חיים בשקר ולצערי
כדפוס אצלם אלא  ,באמת כי הם בוחרים בדרך האמת

מכל התנהגות חברתי שהם נאלצים לחיות על פיו, כי הם ו
במסגרת הזו, וככה הם הורסים חיים ילדיהם משפחתם ו

פים סטירה וזעזוע זה כבר את המשפחה לגמרי, וכשחוט
 !!!מאוחר מידי

 

, כי אנחנו אוהבים את באמת תורה ובמצוותובוחרים באנחנו רוצים  חיים בהם, םאמתיי ייםדויה םחיה חייונ הבה לכן
 נקייםטורח, אלא להיפך כל תפילה ומצווה כעלינו  אינםהמצוות והתפילות  חיים אמתייםוה !!בורא עולם באמת

 .ולא באילוץ נחיה באצילותובות כסופר מעות, השתוקקות ובהתלהב
 

אז וחיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, ב ,"ובחרת בחיים" !!!עדיין אפשר לתקן או למזער נזקים ,קדימה
למנוע את ה"באש תישרף" על כי בכוחנו  !!!תביזיונוחיים של צער וחיים של עושר וכבוד, ולא לנו  יהיוהקב"ה יעזור שגם 

 "ובשמחה ובטוב לבב" אמן סלה. –מצוות "באש קודש" התורה ואת הנו ההורים נקיים ידי שאנח
 

להחליט באשמת ההורים בנפילה של ילד במשפחה, כי ראינו גם אצל כמה גדולי  ואסור לנו שאל לנוחובה לציין,  וכאן
ם לנפילות, וכל אחד יבדוק ו כאן אחד מהגורמיל ובוודאי זה לא באשמתם, אבל ציינישראל שהיה להם גם בן נושר רח"

האם הוא מושלם או שיש מקום לתקן, ובעזרת ה' לא נראה עצמו מול משפחתו שלו ולעצמו ולא לאחרים, אלא רק בעצמו 
 .ואמן אלא כל זרענו ויוצאי חלצינו יהיו יראי ה' זרע ברך ה', אמן ,צער חלילה
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 ביתו  הם  יאכלו  בלחמו ויליד   ,הוא  יאכל  בו  ,וכהן  כי  יקנה  נפש  קנין  כספו
 

רבי  פרת ש"מס ע"ב 'ודף  ,ב"יהד "במות פיירושלמי  גמראה
נשים  300קידש ו הערים" אביהם של כל ישראל" טרפון

אז כי הוא היה כהן ו, תרומה םלהאכיל כי רצה, בשנות רעב
ין כספו של ילאכול בתרומה, כי הם כקנ לנשיםמותר 
 .הכהן"

 

זאת מתוך שהיה מקל  לא עשהבוודאי טרפון  ורבי
לגבי  , שהריהוא היה מחמיר אדרבהבהלכות תרומה, 

קל  יש לההתנא הראשון לדעת שזרעו תרומה במזיד, דהיינו גידולי תרומה 
 כהניםל שלהם את מוכרים ישראל ועניי מלקטים, כהנים ועניי ישראל שעניי
 עניי אלא ילקטו שלא, חולק ומחמיר טרפון רבי ואילו ,בזול

עניי  שמאחשש כי  מחמיר רבי טרפוןולמה?? כי , כהנים
משנה תרומות  - פיהם לתוך ויתנו ישראל מתוך רעב ישכחו

בהלכות תרומה חמיר מהרבי טרפון , אז אם כן מדוע ט"פ
בכדי להאכילם רק נשים  300 וקידשעשה הערמה בכל זאת 

 החמיר על הענייםהוא בגידולי תרומה  הלוא בתרומה??
 פסיקתו??? בגללאוכל שהפסידו 

 

רבי טרפון אכן החמיר וגזר בתרומה ואפילו ש וייתכן
עזר לעניים בהיתר כן כשהעניים מפסידים מזה, אבל הוא 

 .חשבון רכושו הפרטי ואפילו עלועל פי ההלכה 
 

כך הותר לנשים ש ,נשים בשנות רעב 300קידש הוא  כן ועל
קידושין היו קידושי אמת לכל הללו לאכול בתרומה. וה

והנשים באמת אסורות לאחרים באיסור אשת איש  ,עניין
גמור, בפרט שגם הכניסן לחופה, כי בלי חופה אין בת 

שהכל היה על פי ההלכה ואם כן ישראל אוכלת בתרומה, 
 נשאר רק לשאול למה נחשב זה להערמה??

 

??? וגם 300בדיוק המספר  הוא מה ,יש מקום לשאול ועוד
"??? של כל ישראל אביהם במה זכה רבי טרפון לתואר "

במקום לדאוג ישירות למה לא תרם להם כסף  תמוה ועוד
אכילת תרומה בהערמה, הרי רבי טרפון לאוכל של להם 
 היה???גדול עשיר 

 

רבי טרפון מרו עליו על , "אמסופר במסכת כלה והנה
, פעם ולא היה נותן מתנות לאביונים, שהיה עשיר גדול

 נהרצונך שאק: אמר לו רבי ,שהיה גבאי צדקה עקיבאמצאו אחת 
מיד עמד רבי טרפון  כן,? אמר לו ?לך עיר אחת או שתים

ב, נטלן רבי עקיבא וחילקן ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זה
עקיבא, היכן  :אמר לו ,מצאו רבו טרפון לימים ,לעניים

בידו והוליכו לבית רבי עקיבא  תפסו ?העיירות שלקחת לי?
קורין חו לפניהם, והיו המדרש, והביא ספר תהלים והני

פזר נתן לאביונים צדקתו " זה עד שהגיעו לפסוק והולכים
עמד רבי טרפון ונשקו על , "עומדת לעד קרנו תרום בכבוד

, ראשו, אמר לו רבי אלופי, רבי בחכמה, ואלופי בדרך ארץ
 והוסיף לו עוד כסף לבזבז.

 

ברור, היה כאן ויכוח עקרוני בין גדולי התנאים  שיהיהו
הצורה הטובה ביותר לעזור לעניים, ולכן רבי טרפון מה 

הסכים והלך אחרי רבי עקיבא לבית הכנסת, ובלי ויכוחים 
תהילים, ורק ב אלות פתחו תהילים וביחד הם קראווש

", פזר נתן לאביוניםאחרי כמה פסוקים הגיעו לפסוק  "
וכאן בלי שרבי עקיבא מדבר מילה, רבי טרפון מבין וכבר 

איפה תו של רבי עקיבא על השאלה "קיבל את תשוב
 .", ונשקו וכו'הכסף

 

שעלינו לברר מה היה הוויכוח בניהם, מה חשב  וכמובן
רבי טרפון תחילה וסוף?? ואיך יתכן שלא נתן מתנות 

שכל כך  לאביונים למרות העשירות שלו?? ומה ראה בפסוק
 לצדקה"??? וכי כסף לבזבז??? ולמה יש לשון "התלהב

 ??????כסף לבזבוזיםב לעניים זה נחש
 

נראה לי שרבי טרפון, רצה לפרנס עניים בצורה הכי  לכן
מכובדת, לכן לא תרם בשנות הבצורת כסף לעניים, אלא 

 300כובד, ולכן גם התחתן עם דאג לצורכם באופן הכי מ
ולמרות שהתחייב להם פרנסה וכתובה הוא רצה  נשים.

ם ה להתיר להסך הכל רצבלהראות ולהבליט שהוא 
 בהערמה לאכול בתרומה.

 

מזה אפשר להוכיח שהערמה בתרומה מותרת, כי אם  אכןו
רבי טרפון לא היה יכול להשתמש  א"כ האסור הערמה

שהרי בשנות רעבון  ,נשים 300ולהתחתן עם ה  בתירוץ הזה
ואם  תענית יא'רש בגמרא ופבתשמיש המיטה כמאסורים 

למטרה ה אך ורק יתהי להן כן ברור היה שכל נישואיו
 אומנם, שיוכל להאכילם בתרומה ולא לשם פריה ורבייה

בפשטות מלבד התרומות שהותר להן לאכול הוא פרנס 
 מעט בשדות.כי בשנות רעב לא גודל כ ,אותן משלו

 

זה קשור למחלוקת  אולינשים????  300דווקא  ולמה
 כללרבי מאיר  ???עשיר בשאלה, מי הוא ה"שבת כהתנאים 

 שיש כל: אומר טרפון רבי, בעשרורוצה ומ רוח נחת לו שיש
. בהן שעובדים עבדים 100ו , שדות 100ו   כרמים 100 לו

 יוסי רבי. במעשים נאה אשה לו שיש כל: אומר עקיבא רבי
 .לשולחנו סמוך הכסא בית לו שיש כל: אומר

לא נמדדת בנחת  , לרבי טרפון, עשירותונתבונן לב ונשים
, הוא הבין 300 = 100 + 100 + 100 רוח, אלא במספרים!!

שיותר מזה זה מעל מתנת העשירות הנדרשת, אז הוא חיי 
למד ר"ט  ואולי, בחשבון שיותר מזה הוא לא צריך

אבינו וליצחק  ,"מאה שערים"מעשירות יצחק שהתברך ב
 .סוגי נכסים שדות עבדים ובהמות 3כתוב שהיה לו 

  

פי ההלכה כי על  ,נשים 300בשני רעב הוא התחתן עם  ולכן
רק מי שיש לו נכסים יכול להתחתן עם  שו"ע אבן העזר א' ט'

נשים רבות וככל שירבה נשים כך חייב להרבות כסף בכדי 
שיוכל לפרנס אותם בכבוד, ולכן על כל אישה הוא שיעבד 

 .שהיו לו 300נכס מתוך ה
 

לא בצורה של מתנות  ,שכך תרם רבי טרפון ויתכן
השגת מקום עבודה ותמיכה לאביונים, אלא רק בצורה של 

כי מלבד  !!!ולא במתנות חינם ,בצורה הכי מכובדת
גם היה אכפת לו האכפתיות שלו לפרנסתם של ישראל 

 מכבודם של ישראל.
 

פיזר נתן " רבי עקיבא והוכיח לו מהפסוק באעד ש
, רק פיזר לא נקרא זהעבודה לעני שלתת  ,"לאביונים

 !!, כןפיזרחשב נ זהבלי תמורה של עבודה  מתנות חינם
 .לבזבז את הכסף בלי תמורה כנגדיש מצווה כביכול 

 

וחס ה כאן חלילה יתכי לא הי ,רבי טרפון התלהב ולכן
עניים וזלזול חלילה קמצנות או צרות עין של רבי טרפון ב

אלא אדרבה נשקו לרבי עקיבא והתלהב  ,מידת הצדקהב
נכון לתת שאכן דבר גדול בהלכות צדקה, אותו מד ישל

שרבי מציאת פרנסה או כדרך כמו דקה בצורה מכובדת צ
רמת הצדקה  זו כי ,הנשים 300שהתחתן עם טרפון עשה 

 הלכות מתנות ענייםסוף ב הרמב"םוכפי שכתב  ,הגדולה ביותר
, מעלות שבצדקה 8ביותר מתוך שזו מעלת הצדקה הגדולה 

בצדקה צריך גם ש התהלים רבי עקיבא הוכיח מתוךאבל 
פיזר במידת "הנמוכות של הצדקה, גם  בדרגותלהשתמש 

 לבזבז. -" נתן
 

י דרגות הצדקה, מאותו יום רבי טרפון השתמש בשת ולכן
" שתמך עם כל הלב ישראל כלאביהם של ואולי לכן כונה "

מהעניים כבר התרגלו לצדקה  בכל סוגי היהודים, כי חלק
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ומתלהבים יותר  ,בושה בבקשת הצדקה ו כלאולא ר
בודה, וזכה רבי טרפון לרצות מכל הלב מלקבל כסף בלי ע

כל סוגי העניים, בין העניים ששמחים לשמור על את 
כבודם, ובין העניים שלא אכפת להם מכבודם, ומתלהבים 

 חינם.מתנות מ
 

שהסיפור עם רבי עקיבא היה עוד לפני הסיפור עם  ויתכן
נשים, כי אם היה זה רק אחרי זה, אז למה כבר אז  300ה

ון אביהם של ישראל, הרי באותו זמן לא נתן כונה רבי טרפ
  מתנות לאביונים???

כי  ,זה מובן גם שרבי טרפון חיפש לקנות עוד ערים ולפי
לעשירות,  הנצרכיםנכסים  300אז עדיין לא היה לו את ה

גם לאחר שרבי טרפון פיזר צדקה כן הדברים, הרי  ואם
ה שהי לעניים עדיין בתחבולות חיפש לפרנס בכבוד עניים

מכבודם והעדיפו להתפרנס בכבוד מאשר לקבל  אכפת להם
בשני רעבון נשים  300 קידש בתחבולת ולכןמתנות חינם, 

שאפילו עשה חסד מעוצמת מעשי הצדקה שעשה, עד כדי ו
נשים שלא היו במעמדו ולפי כבודו שהיה גם  300 עצום עם

תנא קדוש וגם עשיר מופלג והתחתן עמם כחלק 
".אביהם של ישראלרבי טרפון "כונה לכן ממשפחתו, 

 

נלמד מרבי טרפון, עד כמה יש להקפיד על כבוד של כל יהודי גם מסכן ונזקק, ולעזור לו בתמיכה מכובדת בדרך  כמובןו
של כבוד של עבודה או תמורה כביכול, ומצד שני להתחשב גם באלו שפחות חשוב להם הכבוד, וכן מעדיפים מתנות חינם 

 ונעזור להם בשמחה עם כל הלב. רחומים ולא מחנכים", אבל אנחנו נהיה כביכול "כסף מבוזבז
 

עדיין יכול ללמוד אפילו מתלמיד, כי ומהודרת בטוחה טובה נלמד מגדולתו של רבי טרפון, שגם צדיק שיש לו דרך  ועוד
 דרך אפילו במחיר יקרבלי תואר רבי, ולשנות  "עקיבא"רבי טרפון היה רב לפני רבי עקיבא ולכן בתחילת הסיפור מופיע 

 .חיפש את האמת בכל מחיר רבי טרפוןכי  כמה ערים!!!הפסד כספי של שווי של של 
 

דרך בטוחה של ומסלול  אין שלנובפרט  ,נשנה את דרכינומהמחיר ששילם רבי טרפון גם אנחנו במחיר הרבה פחות  אז
לא נדחה, ומהרגע נפעל לתקן את וזק עכשיו ומיד צדקות מושלמת, אלא אצלנו זה שינוי מחושך לאור גדול, אז קדימה נתח

שר זים, כי לא רק קיבל בדעתו, אלא יכמו רבי טרפון שברגע שקיבל את דברי רבי עקיבא מיד נתן לו עוד כסף לבזבוועצמנו, 
 !!ככה באמת עושים שינוי בחיים, במעשים!!!!  בהצלחה!! !!!לדחותו בלי להתעכבצע מיד את השינוי, יבולמעשים, עבר 

 

שימו לב מה עשה רבי עקיבא כשהיה צריך לתת תשובה לרבי טרפון: איפה הכסף?? הוא לקח אותו  נקודה שונה, עוד
שבתהילים להראות לו את הפסוק "פזר נתן לאביונים", אלא הוא פתח  "בלבית מדרש ולא מיד הוא פתח לו את מזמור קי

מה??? כי רבי עקיבא באותה שעה התפלל בכל לבו שרבי טרפון עד שהגיעו למזמור, ול "הלכו וקראו"את התהילים וביחד 
 יקבל את המסר באופן הכי מכובד ובהבנה ובהסכמה, ואכן בדיוק כפי שהתפלל כך באמת קרה, ורבי טרפון נישקו!!

 

 צריכים להודות 4 – וכי תזבחו זבח תודה לה'
 

תודה על נס שקרה להם, קרבן חייבים להביא  הארבע
ות,  חולה  ונתרפא,  יהים,  הולכי  מדבר  יורדיואלו הם: 

, השאלה נשאלתו  ,"דברכות נ - ומי  שיצא  מבית  האסורים
  הללו??הניסים הרי יש עוד ניסים ונפלאות ולמה דווקא 

תאמר ששאר הדברים אין להם גדר של נס, אלא  ואם
" מודים"בתפילת   הלואבדרגה פחותה מגדר של נס, 

קשה  ועוד "??שבכל  יום  עמנו  ךיסנעל  " אומרים מפורש
ערב וכו' ך שבכל יום יסמודים אנחנו לך ועל נשאומרים "

, כמו הרי ניסים מפחיתים מהזכויותו, "ובוקר וצהרים
", ואם כן נזכיר קטונתי מכל החסדיםשיעקב אבינו אמר "

לפחות במודים גם את הנקודה שהלוואי ולא נזדקק 
 לניסים שמפחיתים מהזכויות??

 

לא ניסים בגשמיות זה  במודיםשמוזכרים  הניסים ואולי
אנחנו מודים לבורא עולם ש, ניסים ברוחניותאלא בעיקר 
בא להפיל ה מצליחים להתגבר על היצר הרעעל שאנחנו 

 -שכאלו ניסים ואכן , ערב ובוקר וצהריםאותנו כל הזמן, 
 .ניסים ברוחניות אנחנו חייבים כל הזמן

 

וקידושין  "בסוכה נמר הגמרא כמא, לא מוריד מהזכויות וזה
יצרו של אדם בכל יום מתגבר עליו להמיתו ולולי הקדוש ל' 

ברוך עוזרו אין יכול לו, וברור שבמלחמת היצר בלי ניסים 

כל מעלה  ועלאי אפשר להצליח,  -כל הזמן וכל רגע ורגע 
 .לקב"היש להודות  וניצחון רוחניועליה 

 

שבשפלנו " ילהתפתהילים ובבעל זה אנחנו מודים  וגם
כשהיינו שפלים בשיא הטומאה עמוק עמוק ", זכר לנו

רחמנא ליצלן, בכל זאת בורא עולם ברחמיו העצומים, 
, איזה "כי לעולם חסדו"עורר אותנו לתשובה שלימה, 

שבורא  "מצרנו"ויפרקנו  חסד נפלא אין מילים לתאר.
, היצר הרע הצורר שלנואו פרק מעלינו את רק יעולם פ
וממה  ,שחרר אותנו מעולולם ברחמיו העצומים עושבורא 

שעבדנו את נפשנו בטומאה  ומוחנולבנו שבטמטום 
תודה  ,, אבא יקר"כי לעולם חסדו"עבדים ליצר הרע, כ

, רבה רבה שקרעת את כל החבלים שקשרו אותנו ליצר הרע
ולעולם וכל רגע אתה עושה לנו חסד וניסים לנצח את היצר 

  .ולהתעלות
 

אחרי שאדם משתחרר מהיצר ש כל בשר"לחם ל נותן"
הרע ועובד את ה' יתברך, בורא עולם נותן שפע לחם לכל 

כי לעולם  ,שיש לו לב בשר ולא לב אבןלמי  ???ולמיבשר, 
שאנחנו רוצים בעיקר  ,לקל השמים הודו אמן ואמן, חסדו

רוחניות של שפע לנו רוחניות ולהודות לקל השמים, שיהיה 
אמן ואמן. כי לעולם חסדווחובות, ובלי דאגות של פרנסה 

 

 מקדשכם ה' אני ישראל בני בתוך ונקדשתי
 

למה המצווה של קידוש ה' ומשמעותו, אמת שואל  השפת
כפי שכתב רש"י שנמסור את עצמנו למען קדושת ה', נכתב 

 בין מצוות הכהנים למצוות החגים והמועדים?? 
 

, שיהודי רגיל שאיננו מיוחס כמו השפת אמת ומתרץ
או יהודי באמצע השנה רחוק מתקופת החגים  ,הכהנים

הקדושים, לא יתייאש מעצמו כי אין לו סיכוי להיות 
כל  -קידוש ה' מצוות מיוחד לטובה, לכן מגלה התורה ש

בכל זמן אפשר לעשות קידוש ה', גם יהודי יכול לקיים ו
תמיד שוביותר " בידך להתעלות למדרגות גבוהותתדע שש

 ".הקדושה תהיה בתוכך
 

מה שהמגיד אמר למרן הבית יוסף שיזכה כשאיפתו  וידוע
למות על קידוש ה', ובסופו של דבר מרן נפטר על מיטתו, 
ורבים תמהו הייתכן הרי הוא קיבל הבטחה שימות על 

 שלחיות על קידוש ה'התשובה ידועה,  אבלקידוש ה'??? 
קידוש ה', כי למות זה קושי  זה הרבה יותר קשה מלמות על
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של רגעים בודדים ואילו לחיות זו מלחמה יום יומית, כל 
 רגע וכל שעה במשך כל שנות החיים.

 

 "ב' רכיס בספר חסידיםהסבר נוסף על פי הכתוב  כאן ויש
שכל יהודי שהשתוקק למות על קידוש השם למרות שלא 

וש גן עדן בין אלו שמתו על קידמת על קידוש ה', חלקו ב
", ונקדשתי בתוך בני ישראלהפסוק " כוונת זוואולי  ה',

שמשמעות בתוך בני ישראל משמע כשהם קיימים ולא 
כשהם מתים, כי גם בחיים אפשר להתמסר לקידוש ה', 

" שבורא עולם מקדש אותנו כאילו אני ה' מקדשכם"
זכה שכל  רבי עקיבא אבלמסרנו את עצמנו למיתה ממש. 

קידוש ה', וגם זכה למות בפועל על חייו השתוקק למות על 
קידוש ה' כי הוא רצה התקדשות עצמית מושלמת בלי 

קיצורי דרך, זכותו יגן עלינו אמן ואמן.
     

 "וספרתם לכם שבע שבתות"

 ונראה?? לכם במילה כאןהתורה כוונת  מה לעייןיש 
 ,, שכך דורשת הגמרא בכל מקום"בשבילכם" שהכוונה

 כאן שהספירה היא בשבילנו??? השאלה מה שייך  נשאלתו
 

שכשהיצר מתגבר, או שראינו בלי היא, ברורה  והתשובה
כוונה דבר שגורם לנו הרהור עבירה, מיד לחשוב על 

 המספר של ספירת העומר, וזה ירגיע את ההרהור הרע.
 

יום  22, 21, 20 כך למה?? כי תטען לעצמך בעוצמה!! וכל
ן מצב!! אני לא !! איחס ושלום ??של קדושה ככה למחוק

  ברגע של חולשה חלילה!! -ימחוק את עמלי ברגע קטן 
 

קלה זה  מעדת במעידהקצת אם זכור נא גם, חלילה  אבל
 של רצף ימי הקדושה לא בהכרח הורס את המספר הגדול

 שיספור שא' ששכח לספור בערב בספירת העומרכמו 
 .כתיקונו ויחזור בערב הבא לספור עם ברכה בבוקר

עד יומנו האחרון, כי  160ל  120ל  80וקדושה ולהמשיך ליום של שמירת עיניים  40וב שנקבל על עצמינו לספור חש ולכן
 ."וספרתם לכם"? אז למחוק עבודה של סך ימים כה גדול במספר שתצבור יהיה עוצמה, שתוכל לטעון ליצרך: וכי ככה ברגע

 

 בסוכות תשבו שבעת ימים
 

כתוב  ח' י"זנחמיה בספר מצאנו דבר מוזר מאוד, ש הנה
שעם ישראל לא עשו סוכות מימי יהושע בן נון עד שחזרו 

ימי  שרובאיך יתכן ופלא עצום הוא  ובנו את המקדש השני,
אומנם בגמרא  בית ראשון לא קיימו את מצוות סוכה??

מפורש שבימי דוד ושלמה עשו סוכות, אלא  ערכין ל"ב
פן קבוע בנו מים ולא באוהכוונה היא שרק בזמנים מסוי

שיש דין  ברכת פרץבספרו  הסטייפלר ומבאר את הסוכה,
שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, וכן ההולכים לדבר מצוה 

בזמן שהייתה עליה  ולכן, "ובסוכה ככפי שמפורש בגמרא 
לרגל ועסקו בהקרבת הקרבנות הם היו פטורים מן הסוכה, 

 ת.ואכן זו הסיבה שרוב השנים עם ישראל לא בנו סוכו
 

בימי יהושע בן נון שכל עם ישראל היו מרוכזים  ורק
לדבר  הליכה היה שייך אצלם לא ליד המשכן במקום אחד

 מצוה, לכן אז בנו כל הקהל סוכות.

בימי בית שני עם ישראל לא גרו רק בירושלים ואם  והנה
כן רק אלו הגרים בירושלים הייתה עליהם החובה לבנות 

רושלים היו פטורים כי עלו סוכה, אבל אלו שגרו מחוץ לי
הוא שבימי בית לרגל והיו הולכים לדבר מצווה, והחידוש 

העולים מבבל בימי בית שני הייתה  כי שני כולם בנו סוכה,
 מצווה להחמיר על עצמם לקיים מצוותלהם חביבות 

סוכה, ולכן מפרסם הפסוק את המעלה הגדולה שכל הקהל 
 קיים את המצווה.

 

ע רק הם טרחו והתאמצו במצוות להוסיף שמדו ורציתי
סוכה ואילו הדורות הראשונים שהיו גדולים מהם בהרבה 

שהיא הנותנת, דווקא  וייתכןלא החמירו ולא השקיעו??? 
בגלל שבבית שני הייתה פחות השראת שכינה בעם ישראל 
ובבית המקדש, לכן בא עם ישראל והשקיע יותר מהדורות 

. ויותר להקב"ההקודמים בכדי להתאמץ להתקרב יותר 
 

כמה עד זמננו חייבים להתחזק הרבה יותר מהדורות הקודמים שהיו כמלאכים, כי ל , שדווקא בדורות החלשים שללמדנו
שאנחנו יותר חלשים ויותר קטנים ברוחניות ויותר רגישים לעבירות, עלינו להחמיר הרבה יותר, ולא נוכיח להתיר סייגים 

ורות הקודמים לא עשו כן, כי האנשים של פעם לא היו זקוקים לזה מגודל גדלותם שעשו לצניעות ולקדושה בטענה שבד
הרוחנית, לכן לא נזלזל במשמרת שתקנו רבותינו עד לימינו וגם מה שיוסיפו כי זה צורך הדור וזה חובת השעה, כי אנחנו 

 בה חדש ימינו כקדם".רק יורדים ולא עולים מהדורות הראשונים, ויהי רצון שנזכה ל "השיבנו ה' אליך ונשו
 

 המשך
 

שעם ישראל לא בנו סוכות  במלבי"םנוסף ראיתי  הסבר
ברשות הרבים מפני הגזל, ולא לכולם היה שטח ברשות 

, מלבד בתקופת יהושע שעדיין היחיד הפרטית לבנות סוכה
לא כבשו את הארץ לכן לא היה גזל לבנות סוכה ברשות 

מצוות הסוכה  הרבים, ואולי בגלל זה במשך הזמן נשכחה
כשחזרו  אבל ,בעם ישראל כפי משמעות הפסוקים שם

מהגלות עשו תנאי בית דין כחוק קבוע, שבארץ ישראל עם 
ישראל יכולים לבנות סוכה ברחובות רשות הרבים, ואכן 
עם ישראל בהתלהבות עצומה ובשמחה בנו סוכות בכל 

 סכות להם ויעשומקום פנוי, כמתואר בפסוק בנחמיה "
 וברחוב האלוקים בית ובחצרות ובחצרתיהם גוג על איש
 ".וברחוב המים שער

 

השתנה בימי דוד  קשה וכי מהלפי דבריו  ולכאורה
נאמר שבזמן דוד ושלמה ניתנה פקודת מלך  ואםושלמה??? 

שמותר לבנות ברשות הרבים, אם כן למה תקנה זו לא 
שבאו לפרש שמלכים אחרים  ודוחקנשארה לתמיד?? 

זה היה חלק  ואולי ההוראה הזו, אחריהם בטלו את
מניתוק העם מירושלים והחטאתם שיעבדו לעגלים של 

ירבעם היה מלך  אבלעבודה זרה שעשה ירבעם בן נבט?? 
רק לעשרת השבטים שממילא גלו ואבדו, ואילו על ממלכת 

למה שאצלם ירושלים ובית המקדש היה העיקר, יהודה 
 דוד ושלמה?? א נשארה תקנתאצלם ל

 
מיוחד בלהם שטחים שקנו  בזמן דוד ושלמה היו ואולי
פידים לקנות דירות עם מקבזמנינו כפי שהיום  ,לסוכה

שלמרות שדוד המלך כבש שטחים  וחשוב לציין מרפסת סוכה,
זאת משמע מלשון  בכלוהרחיב את גבולות ממלכתו עד דמשק, 

הגמרא שלא בגלל השפע הם בנו סוכות בתקופת דוד ושלמה, אלא 
 יראתם שמתוך של דוד ושלמה בנו סוכות, דקתםרק בגלל צ
כלל הציבור הושפע  - המופלגת של דוד ושלמה וצדקותם

, אבל התאמצו לקנות שטח מיוחד לסוכה הםלכן , לטובה
הפסיקו להשקיע ם ירדו ביראת שמים ולאחר תקופת

.לקנות שטח לסוכה, וכך המצווה הוזנחה ונשתכחה
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ם מופלגים, הם מסוגלים להשפיע על העם שיתעלו עוד יותר וימסרו נפש למען , שאם המנהיגים הם יראי שמיללמדנו
קיום המצוות, וגם אנחנו כהורים שאנחנו מנהיגי הבית אם נהיה יראי שמים מופלגים וצדיקים באמת גם בחדרי חדרים 

דור ובחשק מתוך רצון אזי נזכה שנשפיע על בנינו ועל הדורות הבאים אחרינו להקפיד מאוד על קיום התורה הקדושה בהי
 .תי ולא בכפיה או מתוך הרגליפנימי אמ

 

, כי רבים נפלו ובעזרת ה' נתחזק ונציל את עצמנו ומשפחתנו מכל מרעין בישין שפוגעים היום בקלות בנפשות עם ישראל
בעזרת ה' ח נצלי טובה ה אישיתמ, ועם תפילות והרבה מחשבה ועצה ודוגחלל עד כי כמעט אין בית אשר אין בו נפל רח"ל

 אמן ואמן.
 

 

 כי בסכות הושבתי את בני ישראל ושבתבסוכות 
 

שאפילו שיצאנו ממצרים בחודש  "האו"ח תרככתב הטור 
ות סוכה מקיימים בתשרי זמן ניסן באביב בכל זאת מצו

בקול אליהו מסביר את טעם ילנא ומווהגאון  האסיף,
הסתלקו ענני הכבוד  שכשעם ישראל חטאו בעגל הדבר,

הם רק עד שהתחילו ישראל ולא חזרו לשכון עלי מעם
 .לבנות את המשכן

 

מפרט, שבי' בתשרי משה ירד עם הלוחות השניות,  הגאוןו
וציווה  הקהיל את העםויום למחרת בי"א תשרי משה 

יומיים הם  ובמשךאותם על מלאכת ותרומת המשכן, 
" הביאו נדבה בבוקר בבוקרהביאו תרומות כמו שכתוב "

י"ג תשרי, ויום למחר חכמי הלב לקחו את הזהב וזה עולה ל
בט"ו בתשרי התחילו  במניין ומשקל, ורק יום למחרת

שענני הכבוד חזרו להקיף את עם  ולמדנו במלאכת המשכן,
ישראל רק בט"ו תשרי, ועל כן חוגגים יום זה לדורות את 

 ".למען ידעו דורותיכם" –נס ענני הכבוד 
 

גים את תחילת הנס של לפי דברי הגאון, שלא חוג נמצא
ענני הכבוד שהיה בניסן, אלא דווקא את שובם של ענני 

 הכבוד לאחר העונש, וכל כך למה???
 

שהקב"ה רצה להבליט לנו, יהודים יקרים לי  ונראה
כבנים ממש, נכון חטאתם, אבל היות וחזרתם בתשובה 
אני חוזר אליכם באהבה רבה ועזה יותר מאשר בתחילה, 

גו את חג הסוכות לא לפי תחילת והראיה שאתם תחג
הופעתן של ענני הכבוד כאשר הייתם קדושים וטהורים 

אדרבה, אתם תחגגו את שובם של  אלאלפני חטא העגל, 
העננים לאחר החזרה בתשובה, כי ענני הכבוד של אחר 
החזרה בתשובה מלאים וספוגים באהבה שמקיפה אותנו 

ה ובמעשים בגלל אהבת הקב"ה לנו על שחזרנו אליו בתשוב
 ".למען ידעו דורותיכםטובים, וגם על זה נכתב "

 

כאן עוד נקודה חשובה, שלא מספיקה התשובה שעשו  ויש
ביום כיפור, ולא מספיק מה שתרמו למלאכת המשכן, אלא 
חייבים היו שיתחילו ממש לעבוד על מלאכת המשכן, ורק 

 אז חזרו ענני הכבוד.
 

ל חזרו ישראאחת שאחרי שעם  צדקתשכתבה  וכפי
קפקו על הכהונה, לא שפועדתו בתשובה על חטא קרח 

לתת הספיק העונש וחזרתם בתשובה, אלא היו חייבים גם 
 חיובי מה שחטאו.ובן בפועל כהונה לתקתרומות ומתנות 

שתשובה שלימה בפרט בעוון עבודה זרה שיש בו גם חילול השם איום ונורא, על עוון זה לא מספיק חרטה , ללמדנו
החטא, אלא חייבים לתקן בפועל כנגד לקדש שם שמים, כי רק על ידי קידוש השם במעשים אפשר לתקן חילול ה'  ועזיבת
ושבורא עולם ברחמיו יתן לי את הכוחות ואת  ,לתקן כל מה שקלקלתי בחיי בחילול ה' יעזור ליהקב"ה ותפילתי שרח"ל, 

 "לקדש שם שמים" אמן ואמן.ם מותי, כי זה חובתי במעשים כל ימי חיי עד ליו הרצון ואת ההתמדה לקדש שם שמים
 

 המשך –אברהם אבינו קיים מצוות סוכה 
 

לפי זה מובן מה שכתוב במדרש, שאברהם אבינו  ואולי
וה' ברך קיים את מצוות סוכה, וההוכחה ממה שכתוב "

דברי בספר  הגאון מווילנא", ומבאר את אברהם בכל
סוכות בוקים "" ראשי תיבות תחילת הפסבכל: ש"אליהו

 מען ידעו דורותיכם".לל האזרח; כתשבו; 
 

זה דבר תמוה, וכי מה הקשר בין מצוות סוכה  ולכאורה
לפי האמור קודם  אךלברכה שה' בירך את אברהם בכל??? 

הדברים נפלאים, שהקב"ה בישר לאברהם אבינו שגם 

אחרי שיחטאו בני ישראל בחטא העגל הוא ישוב ויקיפם 
ותר ממה שהיה בתחילה, כי נוספה כאן באהבה עזה ועוד י

נו בתשובה במעשים של קידוש אהבת הקב"ה לנו על כי חזר
הברכה הכי גדולה לאברהם אבינו אבי האומה  וזוהי ה',

לנו דרך לחזור  שיתןהיהודית, שבורא עולם מבשר לו 
לנו אהבה על אהבה,  יוסיףבתשובה, ובשובינו אליו הוא 

", כי זה שימח ברכה בכלממש "אבינו זה היה לאברהם ו
יש ששמחה גדולה ועצומה יותר מכל מתנה את אברהם 

". מדהים.שאפשר לתקן יותר טוב ממה שקלקלנובעולם "
 

נזכה בי קוברצון עז ועבעזרת ה' שחלק מברכת אברהם אבינו, גם אנחנו או ונשתתף בשמחת אברהם אבינו ונהיה וב אז
 "ברכה בכל". -ברכה ברוחניות ובגשמיות  הראונתנו באהבתו, אוגם בורא עולם יעטוף שונזכה  ,לתשובה שלימה

 

 שתים עשרה חלות
 

 לרגל עולים ישראל שהיו בשעה, שב' "איומא כ בגמרא כתוב
 הכרובים את להם ומראים ,הפרכת את להם םמגלי היו

 לפני םחיבתכ ראו להם ואומרים ,בזה זה מעורים שהיו
  .המקום

 

 לעולי בו ומראים ןהשולח את מגביהים שהיו אמרו עוד
 לפני םחיבתכ ראו להם ואומרים הפנים לחםאת  רגלים
  .ימים 9כפי שהניחו אותו לפני  נשאר חםשבנס  המקום

 

מקשים מדוע דווקא את השולחן הרימו והראו  ראיתיו
אותו, ויש דעות שאפילו הוציאו אותו לעזרה בכדי שעם 

גם את לחם הפנים שנשאר חם וטרי יראו מקרוב ישראל 

מה מיוחד בלחם הפנים, יותר משאר וכי ימים,  9אחר ל
 ????כמו הנר המערבי שדלק בנסשהיו בבית המקדש,  הניסים

 

שהיות ובגלל לחם הפנים עשה יהודי חילול ה' נורא  ויתכן
שהיה מונח על  הפנים שלחםשטען אחרי הזלזול וקילל את ה' 

 תומאפיי ימים 9 עברו כי ויבש קר ישן לחם זה, שולחן הזהב
 הרי ??מלכים של דרכם כך כיבכלל וו, אותו שאוכלים עד

אפילו  דווקא בשולחן לכן ???וחם טרי אוכלים מלכים
, ממה שדברו עליו שהוא חפץ של קדושה נעשה את ההפוך

, ולכן ברבים שם שמיםאת  אתונקדש ותחת החילול השם 
הקפידו להרים את השולחן ואפילו להוציא אותו לעזרה, 

.שם שמים בכדי שיתקדש
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חילול בכל כוחנו, כי שנעשה קידוש ה' עלינו החובה לתקן על ידי נעשה ה' אנחנו אם חלילה חטאנו בחילול  שגם ללמדנו
כי למה לנו לחכות עד יום המיתה אם אפשר לתקן עוד וויום המיתה,  םרק ייסוריאלא אפילו יום הכיפורים לא מכפר,  ה'

 .ובכל העולם ובמסירות נפש חנוקודם, בהצלחה נקדש שם שמים בכל כו
  

 יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי
 

במורה הרמב"ם שגם  "נחל אליהו", בספר ראיתיפלא  דבר
שנעלם  :כתבובזמירות השבת האר"י הקדוש  וגםנבוכים 

 החינוך אומנם ,"של לחם הפנים"מהם טעם מצווה זו 
הביא שהלחמים היו בכדי להשפיע פרנסה  'זוה צומצ
עד כדי , על המזבח להיות תמיד יםחייבהם ולכן  ישראלל

כך שתוך כדי סילוק הלחמים הישנים כבר מניחים במקום 
מיד יהיה שפע של שתשהתפנה את הלחמים החדשים בכדי 

ֵביּה ד  " , ואולי זה נרמז בהמשך הזמירותישראללפרנסה 
א א ַחֵיי כ לָּ ַרֵבי ֵחילָּ ִית   ,י הלחמים"ע שפע משפיע שה' "ו 

טעם לו שלא ידוע  הרמב"םאת דברי גם  החינוך ומביא
לבאר מה  רצוי "והארהרמב"ם  ואולי, לחם 12 ה זו שלמצו

 בטור.לחמים  6טורים של  2עניין ו ,וקאדו 12עניין 
 

התחדש לי, שאולי  שמונה עשרה לאחרשחרית  ובתפילת
 אבני חושן 12 ו, שכשם שהישבטים 12היו כנגד  לחם 12

על כתפי אהרן  השבטים 12שמות אבני מילואים עם  2 כןו
לפני ה' ככתוב מפורש  ןלזיכרויהיו זיכרון השבטים בכדי ש
 בפרשת תצוהכפי שביארתי  בעצםזה ו ,"אכ חשמות כ"בתורה 

שזה לבטא את יחודו של כל שבט בנפרד  אבנים 12 והיש
ששה מהם  ,קבוצות 2בעבודת ה', ומצד שני גם באחדותו ל 

על כל אבן משני אבני המילואים, וכולם מתאחדים בחיבור 
בחלק דות והאח תהייחודיווזה  על לב אהרן אחד

  .הרוחניות
 

גשמיות לק הלחשימש זיכרון  השולחןייתכן ש ולכן
השפע הגשמי לכל שבט בנפרד, כי שיושפע שפע גשמי 

ולכל שבט  והיות, עבודת ה' ומהשפע הרוחניממושפע 
ושפע רוחני שונה משאר  תה דרך שונה וייחודייתהי

  .כל צינורות השפע היו לכל שבט בנפרד, לכן השבטים
 

שליט"א הוכיח לי  אלדר נתנזוןשלי הרה"ג  והחברותא
 "אכ "דבשלח י בתרגום יונתןמצאנו את הדברים כפי ש

שבילים לכל שבט בנפרד,  12שבקריעת ים סוף נקרע הים ל
וזיווגם כקריעת ים סוף כך  וואולי כמו שקשים מזונותי

 כן כמו ,שבילים  12בפרנסה וזיווגים זה ב עניין השפע 
 12שערי תפילה כנגד  12שיש  האר"י זצ"ל מובא בשם

 "טתענית י דימון בן גוריוןנקמצאנו אצל שבטים, וכמו כן 
רצה לעורר  ואולי ,נות מים עבור עולי הרגליםעי 12שלווה 

ופירש  ,ינות מיםע 12 "זכ "ובשמות טאת מה שמצאו באלים 
 שבטים.  12כנגד  רש"י

 

 ששהה הלחם אתהחליפו דווקא בשבת מובן למה  ולכן
, כי שבת משפיע שפע לכל ימות השבועכל ימי על השולחן 

המעשה שיהיה לנו שפע בגשמיות, ולכן הוא יצא ששת ימי 
  ימים מאז שנאפה, כי השפע הגשמי זה נס!!! 9חם לאחר 

 

 שהם כחצאי צינורות מזהבקשוות  28היה מצוה לשים  כן כמו
מרמז שנכון  וזהבכדי שהלחמים לא יתעפשו,  ,בין הלחמים

ימים כביום יציאתו מהתנור, בכל  9הלחם נשאר חם טרי 
לב, ההשתדלות  ונשים ,נו לעשות השתדלות קטנהזאת עלי

לא לשמור אותו טרי, אלא ההשתדלות היא רק לא  היא
 .להרוס את השפעשלא  – "שלא יתעפש"

 

ולא אכיל  גם כלפינו השפע נגזר לכל יהודי רק עליו לא לקלקל את מעשיו וגורם לשפע הגשמי להיות מעופש ומקולקל כך
שתייך לשבט, נכון עם ישראל עם אחד הוא, בכל זאת התורה ידעה את הצורך של כן, יש חשיבות עצומה לה כמו ,כביכול

, וכך כל יהודי עד לדורנו ימצא מזור לנפשו וימצא את דרכים בעבודת ה' שכל שבט דרך שונה 12הנפש היהודית שצריכים 
רכים קיימים לנצח( השבילים והד 12בכל זאת השבט שלו כביכול )שלמרות שבזמננו אין לנו בירור על כל השבטים 

 .הרוחני והגשמי כנצרך לה שנשמתו תקבל את השפע
 

לכם שיהודי בלי שבט וקהילה יש לו או לילדיו קושי עצום שיכול להפריע להם ברמה הרוחנית והגשמית, כי  ודעו 
סגרת הנכונה זה מזיק כי אין לך חברה וקהילה שתשמור אותך במ הילדים יוצאים מבולבלים וכביכול חסרי זהות, וגם לך

  אבל חייבים זהות פנימית. כי הם ערכים מצויניםאחדות ואהבת ישראל  בערך זלזול בלי, לכן לך חמימות ןותית
 

 המשך -לחם הפנים 
 

 שהמנורה הייתה גבוהה י"חעל התורה כתוב  בטור
 ומקשה .טפחים בכדי להאיר את השולחן עם לחם הפנים

מובא  "וצ חותבגמרא מנשהרי  "זמצוה צ המנחת חינוך
וחצי  22שלרבי יהודה גובה השולחן עם הלחם הוא 

יוצא  ואם כן ,טפחים 21טפחים, ואילו לדעת רבי מאיר 
אלא  המנורה לא האירה על כל גובה השולחן והלחמיםש

 ???רק על רוב השולחן והלחמים
 

על  הלתרץ על פי האמור קודם, שהרוחניות משפיע ונראה
הורה שהיא כנגד אור התורה שפע הגשמי, ולכן המנורה הט

נת את השפע ללחם והקדושה והטהרה היא מאירה ונות
על כל  הכן המנורה אכן לא מאיר ועל ,שהוא השפע הגשמי

 חלק שהם לא מושלמיםהלחמים, כי בעם ישראל יש גובה 
ולכן הם מקבלים פחות שפע  ,והם פחות מוארים מהמנורה

.ממש ש המונחים ממש על השולחןמצד שני יו, בגשמיות

ושמחתי מאוד על שזיכני ה' בחידוש זה שעבורי הוא טוב מאלפי  18זה התחדש לי בסיום נפלתי על פני בתפילה כשכל  ואני
זהב וכסף, והלוואי ובורא עולם ישפיע אלי שפע ברוחניות ומזה יושפע עלי גם שפע בגשמיות בכדי שאוכל ללמוד וללמד 

 ה ורבה גם לכם ברוחניות ובגשמיות.ולהתחזק ולחזק אחרים עמי, כי איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק, בהצלחה גדול
 

 המשך - השם את האשה בן ויצא, ויקב
 

בטענה  זלזל בבורא עולם,ש שיצא מעולמו רש"י כתב
 קר ישן לחם זהשהיה מונח על שולחן הזהב,  הפנים שלחם

 כך כיטען וו, אותו שאוכלים עדמהאפייה  ימים 9 כי ,ויבש
 ???חםו טרי אוכלים מלכים הרי ???מלכים של דרכם

 הסכימו ולא דן, במחנה לגור שרצה י"רש כתב שני הסבר
והוא המצרי שהכה את היהודי והרגו משה בשם , גוי שלו אבא כי לו

 של דינו לבית והלכו, האבא לפי הולכים ובשבטים ,המפורש
 .וגידף עמד, לכן חייב ויצא משה
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הלחמים היו להשפיע שפע  12החידוש הקודם שולפי 
ל לכל שבט בנפרד, אם כן ייתכן שלכן פרנסה לעם ישרא

, כי כאב ה'את  וגידףאותו מקלל יצא וגידף את לחם הפנים 
זרקו  שבט אמושהרי מקום מגורים לעצמו,  מצאשלא לו 

שזה נחשב בכך  ו, והוא תלה את כישלונממחנם אותו
שבלחם הפנים אין הקשור לפרנסה, וזה בגלל שלון יכ

 .בני השבטיםמשאינם  המתגייריםלו ולכל  צינור של שפע
 

והייתה עינו צרה בשבטים ובלחם הפנים שאין לו  והיות
ממנו צינור של ברכה, לכן יצא ולגלג על לחם הפנים 

 ובנישלכן כתוב בסוף העניין " וייתכן ,וכמפורש ברש"י
כתוב  "עשו"הנה וה", משה את ה' צוה כאשר עשו ישראל

חלות  12שהמשיכו לעשות ינו אחרי שכבר רגמו באבן, דהי
למרות  ,לחם 12יותר מ להוסיף ואפילו לא חשבו לא שינו ו

טענותיו מה עם הגרים שאינם חלק מהשבטים. 

 

רואים בן אדם שעושה ליצנות ומדבר בצורה מזלזלת נגד דברים שבקדושה, אבל אל תנסה למדנו, שפעמים רבות אנחנו ל
הם האינטרסים הצרים שלו שגרמו לו לדבר בזלזול ה רי זה, מאלא תנסה לגלות מה עומד מאחו ,התווכח אתו על טענותיול

ובחוצפה, וכך תוכל להוציא את העוקץ מדבריו הקשים, וכמו שלרשע בהגדה שמדבר בכפירה מקהים את שיניו בכך 
עליך להתחזק לכן אתה מציג את עצמך ככופר, ו ,אתה רק בעל תאווה ,שטוענים לו שאנחנו לא מאמינים לך שאתה כופר

 את שמים כי גם לך יש תקווה, וב"ה נצליח לחזק כל יהודי בלי פחד וטשטוש כי האמת נר לרגלנו ואין אחרת!!ביר
 

 ה' פי על להם לפרש במשמר ויניחהו
 

יש לתמוה שהרי משה רבנו קיבל בסיני את כל  לכאורה
התורה כולה גם מה שתלמיד ותיק עתיק לחדש, ואם כן 

מלא  בספרו מקלל??היאך יתכן שלא ידע מה דינו של ה
היות והעדים חייבים לחזור על מה שראו כתב ש העומר

ושמעו, וכאן הרי שמעו קללה על הקב"ה והיו אמורים 
לחזור על זה בעדות, ואת זה משה רבינו לא רצה לשמוע 

 בלי ציווי מפורש מהקב"ה על זה.

להוסיף, שלמרות שגם דין קבלת העדים של מגדף  ונראה
כאן יש זאת אלא שבכל דיני התורה, קיבל משה מסיני ככל 

משה רבנו רצה כן  על ,כבוד בורא עולםל תהנוגע החומר
המתיר זאת, כי יש דברים  ציווי מיוחדעכשיו שוב שיהיה 

לא פשוטים שכדאי לשמוע אותם פעם נוספת מפני 
חומרתם או חשיבותם.

 

כתב  ורעיון דומה לכךם שוב ושוב, ידיעה חד פעמית, אלא חייביב, שיש דברים חשובים בחיים שלא מספיק ללמדנו
 הידוע את להזכירם אלא, ידעו לא אשר את האדם בני ללמד חיברתיו לא הזה בהקדמתו למסילת ישרים: החבור הרמח"ל

, לכל גלויה שאמיתתם מה וכנגד פרסומם רב שכפי אלא, ספק כלל בהם ואין להם גדול, פרסום אצלם ומפורסם כבר להם
 כבר כי, אחת פעם בו הקריאה מן יוצא הספר מזה הנלקח התועלת אין כן על רבה, והשכחה מאד מצוי מהם ההעלם כך

 החזרה מן יוצא התועלת אבל. מעט אלא קריאתו לפני בו היו שלא קריאתו אחר חידושים בשכלו הקורא ימצא שלא אפשר
 מתעלם. הוא אשר חובתו לבו אל וישים, בטבע האדם מבני הנשכחים האלה הדברים לו יזכרו כי, וההתמדה עליו

 

 משה את ה' צוה כאשר עשו ישראל ובני
 

הקודמים מבאר המלא העומר, שעם ישראל  םדבריה על
על של העדים לחזור ולהעיד בבית דין  למרות הקושי הגדול

הקללות שגידף את ה' כי היה עליהם לחזור את הקללה, 
בכל זאת בגלל ציווי ה' הם קיימו את חובתם והעידו 

 הקושי והכאב.למרות 
 

שחייבו פעם בן אדם שקילל וביזה את מזכיר לי  וזה
הנשיא להתנצל בפומבי, אז הוא בהתלהבות אמר אני 

חזר ו ...על שאמרתי וקיללתי שהנשיא הוא . מתנצל
בעסיסיות על כל הקללות שאמר קודם, וצעקו עליו 

ואומר רגע, הרי ביקשתם  מיתמםהוא ז א !!!תפסיק
  ??לא ??שאתנצל

 

הרב חיים אביטבול שליט"א לי ידידי  סיפר לזה דומהבו
שהיה נשיא מדינה שהפסיד בבחירות  משגיח בישיבה

ובבוקר לאחר ההפסד התקשר אליו איש תקשורת ושאל 
אותו האם הוא יכול לראיין את הנשיא הנבחר?? ענה לו 

אה, סליחה  הנשיא המודח: מצטער אני כבר לא הנשיא!!!
  אדוני והשיחה הסתיימה.

דו האותו איש תקשורת התקשר לנשיא המודח ו ושוב
זה חזר על עצמו, עד שאותו נשיא מודח התרגז ושאל השיח 

את איש התקשורת: תגיד לי בבקשה למה אתה מתקשר 
לו איש התקשורת, פשוט אני נהנה  ענה אלי שוב ושוב???

 לשמוע אותך סוף סוף אומר שאתה כבר לא הנשיא!!!
 

שייתכן שעם ישראל עשו כדבר  ,להוסיף על פירושו נראהו
אחוז  100 ה', החידוש הוא שהם התאמצו לעשות את זה

, כי אם חלילה יש בו אחוז קטן לא לשם שמים לשם שמים
הרי שגם הם ביזו את כבוד ה' כשהעידו בבית דין וחזרו על 

 הקללה.
 

גם לפרש בפשיטות, שהיות ואותו מגדף קילל  וייתכן
שבט דן שגרשו אותו שלא יגור שהיה לו מריבה עם אחרי 

הגיעו עמו לדין תורה אצל משה, גם ו שבטםם בתוך מע
הגידוף של המקלל, וממילא הם אלו ששמעו את הקללה 

והם אלו שהיה מוטל עליהם להרוג אותו, ולמרות המריבה 
תו, הם לא הרגו אותו בגלל השנאה שלהם ישהייתה להם א

לשם שמים מחמת ציווי ה' בלבד.אליו, אלא אך ורק 
 

 המשך
 

קטנה בדבר, אם אכן מדובר לפני קבלת עדותם,  הערה
א אם כן איך מתייחסים למקלל בשם מקלל הרי כל עוד של

 ??? אינו 'מקלל' התקבלה העדות

ירוט, ולכן פבלי הקללה עצם על  ד"בבהייתה עדות  ואולי
, רק פסק דין מוות אי אפשר כבר מאמינים שההוא קילל

ויל"ע.לפסוק בלי שיש פירוט וחזרה מפורשת של הקללה 
 

 דברי" בת שלומית אמו ושם השם, את האשה בן "ויצא, ויקב
 

זלזל שעולם האמונה,  - שיצא מעולמו י"רש כתב "ויצא"
שהיה מונח על שולחן  הפנים שלחםבטענה  בבורא עולם

עוברים מעת  ימים 9 כי ,ויבש קר ישן לחם זההזהב 

 של דרכם כך כיטען: וו, אותו שאוכלים עדהאפייה 
יתכן יך וא ???וחם טרי אוכלים מלכים הרי ???מלכים

 !!שלמלך מלכי המלכים יתנו לא טרי
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 הסכימו ולא ,דן במחנה לגור שרצה י"רש כתב שני הסבר
והוא המצרי שהכה את היהודי והרגו משה בשם , גוי שלו אבא כי לו

 של דינו לבית והלכו, האבא לפי הולכים ובשבטים ,המפורש
 .וגידף עמד, לכן חייב ויצא משה

 

 לפירוש?? והנה הפירושים שני בין קשר יש האם לעיין ויש
 שהתגייר אדם ,הפנים לחםזלזול ב בגלל וכי, קשה הראשון

 ???בוראו את ויקלל יבוא רש"י פי על
 

 זה שאדם דהיינו, למריבה קשורגם  זה וודאיש ונראה
 אותו שזורקים חנוק שהרגיש ומצוקה תסכול בשעת

 הוא ,לזה מסכימים משה של דין בבית ואפילו ,החוצה
 האם, השאלה נשאלתואם כן  ,וקילל מצוקה מתוך התפרץ

 מקום יש אולי ??מסוימת להתחשבות סיבה זואין 
 !!!!!לאבורא עולם אמר:  :התשובה ??אנוסל להחשיבו

 

 דברנית הייתה שאמו והתברר, שלו סהייחו את בדקו כי
 בעם היחידה היאלכן ו, אחד לכל שלום ואומרת, מידי יותר

בטעות  חשבהש, מצרי ידי על שנטמאה באונס ישראל
 היא פטפטנית הייתה לא אם כי הב והאשמה, בעלה שהוא

 .נכשלת הייתה לא
 

הוא סובל שאת האמת בבית דין של משה  ששמע בן ואותו
אמו או להפנות את חיצי  על להתפרץ במקום, אמו באשמת

מקלל  כבר ואם ,ה הוא סובל ונזרקזעמו על אמו שבגלל
או לקלל את משה רבינו שבעצם הרג את , אותה שיקלל

אבא שלו המצרי, ובאותו זמן שהוא מאוכזב מעם ישראל 
שלא נותנים לו לגור איתם, אולי היה חושב על פתרון 
לחזור למצרים לעם אביו שאולי הם היו יקבלו אותו, 

ל את בורא ומקל עולם בורא על מתפרץ הואבמקום זה 
 עולם. 

 

 זלזול של אחיזה נקודת הייתה כבר ליבו בתוך כי? ??ולמה
 שמר הוא זה וזלזול, הפנים לחםשל  בענייןעולם  בבורא
 הזו הנקודה ומצוקה לחץ בשעת אבל, עמוק עמוק בליבו

 השם את קיללהגיע לעבירה החמורה ו ולכן ועלתה צפה
 .ל"רח

 

ש להם על פי ה'  לפרובגלל זה הניחו אותו במשמר " ואולי
", שיתכן שחשבו שבגלל המצוקה הקשה שלו מה יעשה בו

שנזרק משבטו והוא במצב כביכול בלתי אפשרי, אולי בגלל 
 כל זה יתחשבו בו כאנוס או שוטה מחמת צערו ויגונו הרב.

 

עולם גילה להם שהוא לא אנוס!!! הוא הביא זאת  ובורא
התפרץ וצף על עצמו כי היה טמון בו זלזול בבורא עולם ש

בשעת מצוקה, וכמו ששמעתי מאדם חכם, ששמע אחד 
אומר ניבול פה וגער בו אדם חכם, והלה מתנצל סליחה זה 

מביוב נפלט ביוב, ומבושם נפלט לי, ענה לו האיש החכם: 
 נפלט בושם.

 

כל השומעים לסמוך ידיהם דווקא כאן יש מצווה על  ולכן
 יםנגוע הרבהי , כבמיתת בית דין אחרת מצוימה שלא , עליו

שלא מוחקים לחלוטין כל מחשבה פסולה מכל  בבעיה זו
 ולכן שיסמכו כל השומעים לא רק העדים. סוג שקיים,

 

 כאשר עשו ישראל ובני אבן אתו וירגמו"גם שכתוב  ומובן
כתוב אחרי שכבר רגמוהו באבן, כי כל  והיעשוה'",  צוה

 היהודים עשו כדבר ה' להוציא החוצה ולמחוק את הרוע
והזעם הצבור בליבם, ומחקו אותו כאשר צווה ה'.

 

 ולהפיל ומצוקה לחץ בשעת אחד ביום לצוף עלול זה כי, ברבנים או ובמצוות בתורה זלזול בלב לשמור לנו שאסור, ללמדנו
 .אותך ויחזק לך שיפתור חכם עם להתייעץ או, זלזול כל למחוק עליך ולכן ,לחלוטין לגמרי אותך

 

וקלקול, כמו  הרס זה ובזמן הנכון ולאנשים הנכונים, הרי הנכון במקום לא כשהם נחמדות מידות כמה מזה, נלמד כן כמו
 .מאמר חז"ל "המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים", ולא תמיד צריכים להתנהג בנימוס ובנחמדות

 להקפיד נתחיל, לטעויות די לכן, הבאים לדורות משמעותי נזק גורם זה, תבמקצ אפילו טועים שכשההורים, נלמד ועוד
 בזה טובים לחיים ונזכה הזה בעולם חוקיך שנשמור אלא, לבהלה נלד ולא לריק ניגע לא לבל, כך על ונתפלל נטעה, שלא

 אמן. חלצינו יוצאי מכל ונחת ובבא
 

 ואיש כי יכה כל נפש אדם
 

השואלים והתמהים, וכי למה בתוך העניין של רבים 
ל מכות ואלימות שאדם מכה הורג המקלל, נכתב עניין ש

 אדם או בהמה??? -כל מה שזז ופוצע 
 

את האמת בבית  שמע שהמקלל ,מה שבארנו קודם ולפי
 להתפרץ במקום, אמו באשמתהוא סובל שדין של משה, 

או להפנות את חיצי זעמו על אמו שבגללה הוא  אמו על
 בורא על תפרץה הואבמקום זה , אותה קללול סובל ונזרק

 כבר ליבו בתוך כי? ??ולמהוקילל את בורא עולם,  עולם
 לחםשל  בענייןעולם  בבורא זלזול של אחיזה נקודת הייתה
 בשעת אבל, עמוק עמוק בליבו שמר הוא זה וזלזול, הפנים
הגיע לעבירה  ולכן ועלתה צפה הזו הנקודה ומצוקה לחץ

  .ל"רח השם את קיללהחמורה ו

דברים  בלב לשמור לנו שאסור, התורה ללמדנו באה ושוב
 לחץ בשעת אחד ביום לצוף עלול זה כי, זעם וכעסרעים, ו
ולא תשלוט על עצמך ותהרוג או הם יציפו אותך,  ומצוקה

 .תפצע אדם ובהמה
 

", כי אני ה' אלוקיכם" -לכך  התשובההפתרון??  ומה
כן צבע אלא אם תאמין שהכל משמים, ואין אדם נוקף א

 שבורא ,להאמין ולהתפללעליך  וגם ,הכריזו עליו בשמים
עולם יעזור לך למצוא את האנשים הנכונים שיעזרו לך 
למחוק את הכעס והזעם, וגם בורא עולם יעזור לך למצוא 
נחמה לנפשך הפצועה והכאובה והפגועה קשות, העיקר לא 
לשמור ולצבור בלב, שלא נגיע חלילה לפיצוץ בלתי נשלט 

ה' ישמרנו ויצילנו.
 

 תחת נפש נפש מנהישל בהמה נפש ומכה
 

נפש איך יתכן שעל הורג בהמה יהיה כתוב " יש לתמוה,
כתב שזה הולך  שהאבן עזראראיתי  ואכן ???"תחת נפש

, אבל עדיין מכה בהמה אלא גם על מכה אדםלא רק על 
 ????נפש תחת נפשאיך יתכן שעל בהמה יכתב גם "

 

האמור בקטע הקודם מובן הדבר ב"ה פלאי פלאים,  ולפי
ם שצבור בלבו כעס שהתפרץ לאלימות לא נשלטת כי אד

והרג כל מה שזז בזעמו, אז גם אם בסופו של דבר הרג רק 

בהמה, בכל זאת על זעם והתפרצות כזו הוא צריך וחייב 
תיקון של נפש שלו שהושחתה ויצאה משליטה ודמה לחית 

ואולי מכאן יש מקור , "נפש תחת נפש" כתוב ולכןהשדה, 
 " ויל"ע.נפש תחת נפשלמנהג הכפרות "

 

 

תיקון לא די בתשלום על הבהמה, אלא צריך גם  ואכן
המשבר כלים בחמתו , וכמאמר חז"ל שחיתות נפשול

  .כאילו עבד עבודה זרה



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו שזה הצלת 
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א  בראשית

 ומרת ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א ראש 

-הישיבה הגדולה "כנסת ישראל
 אשדוד

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

 שביעי של פסח -נפטר בחצות יום  אביגדור זרוק בן ג'ולי ע"ההצדיק לעילוי נשמת  וישלח
 כסליו  י' – רה זרוק בת נרקיס ע"הש הצדקת ולעילוי נשמת 

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

 לז"נ כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן בן אדמו"ר רבי דוד מרדכי זצ"ל  וישב
 מטאלנא

 נתבקש לישיבה של מעלה     א' דחנוכה כה' כסליו תשנ"ט

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס
צבי  שמריהו זצ"ל בן הרב אהן

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה  מקץ
 ה' טבת תשע"ד -רבי שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה תחי'  

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות
ן רשמריהו זצ"ל בן הרב אה

כה'  –צבי נודל שיבלט"א 
 תמוז

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה  לע"נ ויגש
 סולומון זצ"ל 
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

הרב יצחק בן הרב  זקנינולע"נ  ואתחנן   שמות
 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 
 ארה"ב

   עקב להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב לבנו  וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן  –לע"נ  בא
ח'  -בר הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 שבט

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
בת הרב שמריהו זונדל  אקרמן

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

   כי תבוא ארה"ב ונסימ משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

בת הרב  חיה פראדל –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

 לחזרה בתשובה שלמה של הילדים.
 רחל קרול,  אדיר שמואל בן רחל קרול. בנותטל וירין חנה, 

  -בברכה ובקדושה הלהצלחה בכל מעשה ידי
 רחל קרול בת מרלן ואהרון בן סופיה וסופי רות בת מרלן.

 -לעילוי נשמת ו
 יח' בניסן , -מרלן בת מסעודה

 ח' באלול -ג' בתשרי שמואל בן מרים -חנה בת מסעודה
 רינה בת פרידה יח' באלול.

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

יא' טבת  –הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי ריינער  –לע"נ זקינו 
 תשס"ג

ח' טבת  –ריזל בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל   -זוגתו  ולע"נ
 תשע"ג

 ריינער שליט"א פסח חייםהרה"ח רב נתרם על ידי   

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
הרב פסח  יוסף אקרמן  נפטר 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -אליהו זאב בן ר' דוד יעקב לע"נ תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 הם קדישיעל לעילוי כל הנשמות שלא נאמר יום כיפור   מצורע
 בעילום שם

   סוכות   אחרי מות

מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
–  

 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 בן רחל דדון אביו רבי שלמה 

 בת אסתר דדון ואמו רחל 
 

 הרב מקסים דדון שליט"א
 שנולד ביום הפורים

      בהר
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