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 וסיפוריםליקוטים 
 וצ -נפלאים 

 
 "צו את אהרן" )ו, ב(

אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון ביותר "
. נראה על " )רש"י(צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס

דרך מליצה, כי מי שהוא מחזיק לומדי תורה ונותן לתוך פיהם 
כדי שיוכלו להגות בתורה הקדושה, אז יש לו חלק באותה תורה 
כאילו הוא בעצמו היה תלמיד חכם, אבל מי שאין ידו משגת 
למלאות גרונם של תלמידי חכמים יין, אין לו תקנה אחרת אלא 

ריך הכתוב לזרז, שיהיה הוא שיקבל עליו עול תורה. וביותר צ
 בעצמו מן הזריזין בעמל תורה, במקום שיש חסרון כיס וכו'.

 )תורת מהרי"ץ(
 

 "צו את אהרן ואת בניו לאמר" )ו, ב( 
אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום " :פירש רש"י

 . "שיש בו חסרון כיס
 המשגיח דפוניבז', רבי יחזקאל לוינשטיין, היה אומר, הכהן
הגדול היה לא רק הנעלה והמרומם שבדור, הוא אף היה 
מהעשירים שבו, וכמו שמצינו שנאמר בו "גדלהו משל אחיו" 
)יומא יח(. והנה, מצווה התורה על אהרן ובניו על תורת העולה, 
שהוא קרבן שכולו עולה כליל ואין לו לכהן בו מתנות כהונה. 

ת התורה לצוות וכיוון שיש לו בכך משום חסרון כיס, כבר נדרש
בלשון זירוז, שלא יתעצל ולא ימנע עצמו מלקיים ציווי ד', 
לאחר שיש לו בדבר משום חסרון כיס. הכהן הגדול, המורם 
מעם והעשיר המופלג, עדיין זקוק לציווי של זירוז לקיים את 
רצון ד' במקום שיש בו חסרון כיס. עד כדי כך מגיעים הדברים. 

דעתו ולעומק תכונות נפשו של ומיהו זה שיודע לרדת לסוף 
 )מליץ יושר( רק התורה הק'.  ?האדם

 

 "ואש המזבח תוקד בו" )ו, ב( 
כלומד: אם אש עבודת ה׳ יוקדת באדם, עליו להיזהר שתהיה 
יוקדת ״בו״ בתוכו פנימה, ולא כלפי חוץ באופן שתפגע 
באחרים. וכדוגמא לכך מביאים את מה שסיפרו חז״ל בגמרא 

מידו של הלל הזקן, יונתן בן עוזיאל, שבשעה )סוכה כח( על תל
שישב ועסק בתורה, כל עוף שפרח מעליו מיד נשרף. ונשאלת 
השאלה: אם כך גדולתו של התלמיד, במה התבטאה גדולתו 
של הרב )הלל הזקן(? אלא, אומר השפת אמת, גדולתו של הרב 
באה לידי ביטוי בכך שעוף הפורח מעליו לא נשרף כלל, שכן 

 ה יוקדת בקרבו פנימה, ומבחוץ לא היה הדבר ניכר... האש היית
 )עפ״י מש״ת(

 

 "זאת תורת העולה" )ו, ב(
אלא על הרהור הלב )מדרש רבה ז, ג(, מפני מה  האין העולה בא

דרשו חז"ל דווקא מפסוק זה: ש"כל העוסק בתורת עולה כאילו 
 "הקריב עולה" ולא דרשו זאת מהכתוב "זאת תורת החטאת

האשם" שאף הלומד דיני חטאת ואשם, כאילו ו"זאת תורת 
הקריבו קרבנות. ויש ליישב בדרך צחות: שבקרבן עולה בלבד 
שהוא כולו נקרב לגבוה אפשר לצאת בלימודה של חובת 
הקרבן, ואלו בקרבנות אחרים, כגון חטאת ואשם, שמהם גם 

רת ההקרבה והכהנים מקבלים חלק, אין הלימוד יוכל לבוא תמ
ן לגזול מן הכהנים את חלקם ולהיות לומדים למעשה, שהרי אי

על חשבונם. אלא מה שתמוה בכל השאלה והתשובה שכל 
מאמר זה: שכל העוסק בתורת העולה כאילו הקריב עולה: אינו 
נמצא כלל בדברי חז"ל על הפסוק: "זאת תורת העולה היא 
העולה על מוקדה" אלא על הכתוב: "זאת התורה לעולה 

" )ויקרא ז, לז( ועל כך דרשו חז"ל ולמנחה ולחטאת ולאשם
במסכת מנחות )דף קי, א( כל העוסק בתורה, כאילו הקריב 

חטאת ואשם. הרי מפורש שהכתוב דורש זאת גם  ,מנחה ,עולה
על חטאת ואשם. אמר על כך רבי יהונתן אייבשיץ בדרך צחות: 
למה כל הלומד הלכות קרבנות, כאילו הקריב קרבן, משום, 

ם למה הקרבנות מכפרים על חטא, הוא שלדברי חז"ל הטע
בגלל שהחוטא חושף עצמו אגב כך ברבים לבושת פנים, בשעה 
שהוא מביא קרבן עולה או קרבן חטאת ואשם, הכל רואים 
שחטא, ובושה זו עצמה היא שמכפרת עליו. ומאחר שאף 
לימוד התורה כרוך בעוונותינו הרבים בבושות יהודי היושב 

על כן, בעצם  ,"בטלן" ,"חובש ספסל" ולומד נתון ללעג, מוחזק
 )מלאכת מחשבת( לימוד התורה שלו יש לו כבר כפרה. 

 

 "היא העולה על מוקדה" )ו, ב(
הזוהר הקדוש מפרש את דברי הכתוב "היא העולה על מוקדה" 

כי כאשר עולה על רעיונו של אדם מחשבה רעה, אזי "על  -
 באש התורה והמצוות. רפהוהמוקדה" עליו להשמידה מיד ולש

 

 "צו את אהרן" )ו, ב( 
  .)רש"י( "מיד ולדורות ,אין צו אלא לשון זירוז"

מידת הזריזות היא בניין אב להרבה מידות נכונות ומפתח ראשי 
כך כתב בעל "אורחות  ,לבניין אישיותו של האדם השלם

כי מידת הזריזות היא תכשיט לכל  ,צדיקים" )שער הזריזות(
המידות והיא מתקנת את כולן. ומוסיף בעל "אורחות צדיקים" 

לתורה ולמצוות וגם לעניין תקנת  הזריזות היא מידה גדולה
 העולם הזה והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא יתברך.

אריה לוין זצ"ל הבין מעלתה של מידה זו ואף ידע ליישמה ’ ר
 כהלכה.

’ כי באחת השבתות ביקר ר ,בספר "צדיק יסוד עולם" מסופר
אריה בבית הסוהר המרכזי ב"מגרש הרוסים" כדי להתפלל עם 

בתום התפילה ניגשו אליו  .ולקרוא לפניהם בתורהאסירי ציון 
והוא כדרכו  ,כל האסירים כדי לברכו בברכת "שבת שלום"

 השיבם בלחיצת יד חזקה בחיוך מלבב ובמאור פנים.
 ,אריה שואלם אם יש "פנים חדשות" בקרבם’ כרגיל היה ר

דהיינו האם הובאו לכלא אסירים חדשים, לשאלתו השיבוהו 
י בפינת החדר הסמוך ישנו אדם רזה וצנום בחיוב ואמרו לו כ

’ ניגש ר ן.היושב תוהה ובוהה וממרר בבכי כל הזמ ,ממוצא תימן
אריה לבקרו, שאל לשלומו ולסיבת בכייתו, השיבו האסיר 
"הכיצד לא אבכה? הלכתי לתומי ברחוב ולפתע תפסוני 

ולי הורים  ,שוטרים בריטיים והשליכוני לכלא ואנכי חף מפשע
ושים שאינם יודעים כלל שנאסרתי ולבטח דואגים זקנים ותש

 הם היכן נעלם בנם".
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אריה ניסה לעודדו וביקשו שיחדל מלבכות, אף שאלו ’ ר

השיב האסיר כי הם מתגוררים במאה  ,למקום מגורי הוריו
אך יכול  ,שערים שליד העיר רחובות וכי אין שמות לרחובות

 .שמות הוריוונקב ב ,אריה את סמטאות שכונתו’ הוא לתאר לר
יהיה ’ אריה את ידו והשיבו "הסר דאגה מלבך וה’ לחץ ר

 בעזרך!" 
אריה מהאסירים ניגשו האסירים לאסיר הבודד ’ משנפרד ר

אריה ומה אמר לך?" השיבם ’ הזה ושאלוהו "מה שוחח עמך ר
האסיר דברים כהווייתם, חבריו למאסר נדו בראשם והיו 

שהרי עד צאת השבת שאמרו לו כי ברכה לבטלה בירכו הרב, 
 אריה את שם הוריו ואת מעונם.’ ישכח ר

קל לשער מה גדלה השתוממותם של האסירים בראותם 
למחרת היום זוג תימנים קשישים המשרכים דרכם בחצר 

התברר כי מיד עם צאת השבת  הכלא בבואם לבקר את בנם.
אריה את דרכו לרחובות וטרח טרחה מרובה כדי ’ עשה ר

אסיר ולגלות את אוזנם כי ביקר את בנם ואל למצוא את הורי ה
 .ילהם לחשוב כי נעלמו עקבותיו. כך הבינו רבותינו זריזות מה

 

 "והרים את הדשן" )ו, ג(
 -יום הכיפורים, במקום הקדוש ביותר  -ביום הקדוש ביותר 

קודש הקדשים, מתחיל הכהן הגדול את עבודת הקודש )סדר 
הרמת הדשן, כלומר, בהורדת האפר מעל המזבח.  העבודה( ב...

ללמדנו, שאת עבודת הקודש יש להתחיל מהדברים הפשוטים. 
החינוך. זאת ועוד. את הרמת  -ה. כך גם בעבודת הקודש מלמט

הדשן מבצע הכהן הגדול בעצמו, לא עוזריו השונים. ללמדנו: 
 שאין מלאכה בזויה. 

ואומר על כך רבי שמחה בונים מפשיסחא: התורה חששה, 
שהכהן הגדול בקודש הקדשים ביום הכיפורים יעסוק רק 

לל על העניינים בעניינים הרוחניים הנשגבים, וישכח להתפ
ה"פשוטים", הגשמיים, פרנסתם של ישראל וצרכיהם 
ה"פשוטים" האחרים. לפיכך נצטווה הכהן הגדול, שעם היכנסו 
לקודש הקדשים, יחליף את בגדי הכהונה בבגדים פשוטים, 
ויתחיל דווקא בעבודת חולין הכי פשוטה. אז, ודאי יזכור כי 

 "מרובים צרכי עמך".
 

 "והרים ממנו בקומצו" )ו, ח(
אם אחד מטבעו הוא ותרן וכסף לא נחשב בעיניו לכלום, זה לא 
רבותא אם הוא נותן גם כן צדקה, שהרי הוא רגיל בכך לפזר 

תת גם לצדקה. שמעתי מכ"ק אמרי כסף, ואינו קשה בעיניו ל
חיים זיע"א עובדא היה אצל הרה"ק מאפטא זי"ע, שנכנס ביום 
הכיפורים לבית המדרש, ניגש לאחד ושאלו מאיפה הוא, ענה 
לו, ממקום פלוני, ניגש לשני ושאלו גם כן מאיפה הוא, ענה לו, 
מכפר פלוני, שאלו הרה"ק מאפטא האם הוא מכיר את הפריץ 

ענה לו, כן אני מכיר אותו, אמר לו הרה"ק מאותו מקום, 
מאפטא, תספר לי משהו מהפריץ הזה, השיב היהודי הנ"ל, 
הפריץ קנה כעת כלב מאפריקה, ושילם עבורו ארבע מאות 

 רובל.

כששמע הרה"ק מאפטא זאת ניגש מיד אל התיבה והתחיל 
באמירת הקדיש שלפני מוסף, וסיפר אחר כך שהיה קטרוג 

ן, כי היה יהודי שצריך להשיא בתו, ולא היה גדול בעולם העליו
לו כסף, והלך לאסוף כסף הרבה זמן ולא הצליח, התיישב 
באמצע הדרך ובכה, עבר שם הפריץ הנ"ל וראה יהודי בוכה, 
שאלו למה אתה בוכה, ענה, שהוא צריך להשיא את בתו ואין לו 
כסף, שאלו הפריץ בכמה מסתכמים הוצאות החתונה, עשה לו 

דויק, והפריץ הוציא הסכום כולו ונתן לו, ועל ידי חשבון מ
המעשה הזה נעשה קטרוג גדול, יהודי מתעייף כל כך הרבה זמן 
ואין באפשרותו לאסוף הסכום הדרוש לו בין יהודים, ולבסוף 
בא הגוי הזה והמציא לו כל הסכום בבת אחת, ונעשה רעש גדול 

 בעולם העליון. 
אמר הרה"ק מאפטא זי"ע, אני אלך לראות איך שהפריץ הזה 
מתנהג עם עצמו, והאם יש לו באמת לב טוב עד שכאב לו 
הצער של היהודי הנ"ל, או שהוא סתם פזרן בכספו על דברים 
בטלים, ולכן כששמעתי שהוא יכול לתת סכום גדול של ארבע 
מאות רובל עבור כלב, נחה דעתי, שבמקרה נתן גם עבור 

 הודי הזה. הי
אבל יהודי שנותן צדקה, שאין הוא מפזר למותרות ותענוגות 
עולם הזה, נותן הוא לשם מצות צדקה, שאמר ונעשה רצונו, זה 

 נקרא צדקה. 
הקמצנות מדה מגונה היא, א קארגער יוד, איז א קארגער יוד 
)יהודי שהוא קמצן בממונו ואינו נותן לצדקה הרי הוא גם קמצן 

 )אוצר אפרים( ביהדותו(. 
 

 , ט(ויאכלו אהרן ובניו" ) ה"והנותרת ממנ
רבי יעקב גזונדהייט בעל התפארת יעקב, רבה של וורשה, ערך 
שיחה עם אחד האדמו"רים של וורשה, ותוך כדי שיחתם העיר 
לו רבי יעקב, שלכאורה הוא הרבי, מתקיים ומתפרנס 

י מעבירותיהם של ישראל, מן ה׳׳פדיונות׳׳ שהוא לוקח מבעל
 העבירות, האמורים לכפר בהם על עוונותיהם.
'מן הנותרת', מן  -השיב לו הרבי, שאף הכהנים התפרנסו כך 

 הקרבנות, שבאו לכפר על חטאים מחטאים שונים.
ועל כך היה הרה׳׳ק בעל הדברי חיים מצאנז אומר: שלכן תיקנו 
תפילה מיוחדת בשביל הרבי, החי ומתקיים מצרותיהם של 

יהב לנו מזונא ופרנסתא טבתא בלי צרה ועקתא׳׳ ישראל: ׳׳ויתי
 -)זמירות שבת(, שיזמין לו ריבונו של עולם פרנסה טובה מזו 

שלא יהא צריך להתפרנס מצרותיהם של ישראל ולצפות עד 
שיבוא אליו יהודי מטופל בדאגות ובצרות לשפוך לפניו את לבו 

 )אמרות חכמה( ויביא עמו ׳׳פדיון׳.
 

 (ימן" )ז, "וכל מנחה בלולה בש
מעשה בפיקח אחד שעבר ברחוב, ושמע קול קורא אליו: 

 ׳׳מנחה׳׳ בוא והצטרף למנחה פשוטה.
נענה ואמר: אילו הייתה לך מנחה בלולה בשמן, האם גם אז 

 היית קורא לי לבוא ולהצטרף?
וכך היו אומרים בשם רבי ישראל מסלנט זצ׳׳ל: פעמים רבות 

ד בית הכנסת ׳׳קדושה׳׳ שמעתי שקוראים ליהודי העוברים על י
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׳׳קדושה׳׳! אך לא נזדמן לי לשמוע שהסועדים יקראו לעוברים 

 ושבים ׳סעודה, סעודה׳!
 

 "אם על תודה יקריבנו" )ז, יב( 
הודיה לד' על מתנת החנם שהוא מעניק לנו, ונבאר על פי משל. 
עשיר קנה בית באלף זהובים, ומצא קונה שישלם לו אלפיים. 

על כך שהקב"ה המציא לו רווח הגון.  באותה שעה הוא שמח
שת אלפים זהובים עבור ולעת ערב בא אליו קונה שהציע לו של

אותו בית. רגז העשיר על עצמו ועל בוראו, על שהפסיד אלף 
 זהובים ונמצא יומו מסתיים בעצב. 

לעומתו, אדם עני יוצא לשוק להרוויח את פת לחמו, ממתין 
תו לעבודת סבלות. הוא וה שיזדמן אדם שישכור אווהוא בתק

המתין חצי יום ולא נזדמנה לו עבודה. הצטער אותו עני וחשש 
שמא יבוא לביתו כשכיסו ריק. לפתע בא אליו סוחר וביקש 
ממנו להביא עבורו כמה שקי קמח מהטחנה, ושילם לו את 
שכרו. רץ העני לביתו למסור את הפרוטות לאשתו לקנות לחם 

שהקב"ה זימן לו פרנסה והודה לפי הטף. הוא רץ ושמח על כך 
לד' על כך בפה מלא. זוהי דרכו של עני להודות ולשבח את 
הקב"ה אף על פרוטה קטנה, אף על פת לחם יבשה, ואילו 
העשיר אף על רווח של אלף זהובים אינו מוצא מלים מתאימות 

 לשבח את הקב"ה. 
הנמשל הוא: במשך כל ימינו הננו מקבלים מתנת חינם 

יתברך בטובו מעניק לנו את החיים ואת כל  מהקב"ה. הוא
צרכיהם. על האדם להכיר בטובתו של מקום ולהודות לו על כל 
דבר קטן כגדול. אל לנו לנהוג כאותו עשיר שאינו מבחין, מפני 
גאוותו, בטובותיו של הקב"ה והוא סבור בסכלותו שכל העולם 

 )חפץ חיים( חייב לו והכל שלו. 
 

 יה" )ז, יח(חשב לו פיגול יהי"לא י
המתנגדים בעיר סאניק עברו פעם דרך עיר רוז'ין ונמלכו לבקר 
את הרה"ק מרוז'ין ולהתווכח אתו על דרך החסידות, נכנסו אל 
הצדיק ופנו אליו בשאלה: הלא אנחנו לנוכח ה' דרכינו קובעים 

תיקין, ומיד אחר ועתים לתורה מתפללים בציבור בהשכמה כו
רים בטלית ובתפילין אנו יושבים התפילה בעודנו עטופים ועטו

ולומדים שיעור משניות, ומאידך החסידים לא די שמאחרים 
את זמן התפילה אלא שתיכף אחר תפילתם יושבים ושותים 
יי"ש בצוותא ולבסוף הם מכנים עצמם בשם "חסידים" ואותנו 

 קוראים "מתנגדים" הלא נהפוך הוא.
לא זבח ולא  פתח הצדיק ואמר: מיום שחרב ביהמ"ק ואין לנו

קרבן, התפילה היא במקום הקרבן, ככתוב "ונשלמה פרים 
ם )ברכות כו:( ושפתינו" ואמרו תפילות כנגד תמידין תיקנ

וכשם שהקרבן נפסל במחשבה, "פיגול הוא לא יירצה" כך 
התפילה נפסלת במחשבת חוץ, והיצר הרע מבקש לו תחבולות 

ת להכניס במחשבתו של המתפלל כל מיני מחשבות זרו
המבלבלות אותו, לכן מצאו להם החסידים עצה ותחבולה נגד 
היצר הרע שאחרי תפילתם יושבים הם לשתות יי"ש, ומברכים 
איש את רעהו לחיים וכל אחד פורט שאלתו ומבוקשו ואמרים 
איש לאחיו: ימלא ה' שאלתך, ומכיוון שלפי הדין תפילה 

יטה נאמרת בכל לשון הרי נחשב דבר זה לתפילה ושם אין של
ליצר הרע, כי נדמה לו שכל העניין הוא עסק של גשמיות, 
אוכלים ושותים ומדברים בלשון חול ולא מרגיש שיש בזה ענין 

 )נר ישראל( של תפילה. 
 

 יט(ר אשר יגע בכל טמא לא ייאכל" )ז,"והבש
מסופר על אברך שהיה נכנס מדי פעם אל הרה״ק ״בעל 

אמרו לרבי שאברך זה התניא״ זיע״א אך לא נהפך לחסיד. פעם 
מתרועע עם משכילים. קראו הרבי אליו להשפיע עליו 
להתרחק מחברתם, אמר לו האברך בגובה לב, עלי לא כל כך 
קל להשפיע הן רואה הרבי שכבר זמן רב הנני מתחבר עם 

 החסידים ולא נהפכתי לחסיד.
ענהו הרבי אין הדברים דומים, בטומאה נגיעה בעלמא מטמאה, 

ומרת התורה ״כל אשר יגע בבשרה יקדש״ אבל בקודש א
ופירשו חז״ל יכול אפילו שלא בלע, תלמוד לומר בבשרה עד 

 שיבלע )זבחים צו( ואתה הרי לא בלעת מן הקדושה כלום
 

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

ה"חפץ חיים" מעורר היה תמיד בדבר הצורך הגדול שיש לכל 
בן תורה לקבוע לעצמו זמן מסוים ללימוד ענייני קדשים. את 

לפני החופה  דבריו המתיק במשל: בעת שנערכת חתונה
טרודים כל המחותנים בשמחת הנישואין, כולם מסבבים את 
הכלה ושמחים עמה. קשה עד מאוד להוציא את הכלה ממקום 
מושבה ולהביאה אל מתחת לחופה, דבר אחד מזרז את הכלה 
ושושבינותיה לצאת אל החופה, כאשר מגיע מאן דהוא ומכריז 

! כן בענייננו החתן עומד כבר תחת החופה וממתין לכלה :בקול
אז יש לסנגור של  ,אם אנחנו מוכנים בידיעת סדר הקרבנות

ישראל מה להמליץ לפני אבינו שבשמים, והוא טוען לפניו: 
הלא בניך מוכנים בידיעות התורה של הקרבנות ועומדים 

 ומצפים רק לך! חושה נא לגאלם ושלח משיח צדקך!
 

 "ואת כל העדה הקהל" )ח, ג( 
 וברש׳׳י זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה.

׳ל בטענה: כל כפרי אחד בא לפני הרה׳׳ק רבי משה מקאברין זצ׳
וספו וזמן שהייתי יחידי בכפר הייתי מתפרנס ברווח, משנית

ענה לו הרבי: כתוב בתהלים  עוד יהודים פרנסתי מתמעטת.
)לב, י( ׳רבים מכאובים לרשע, והבוטח בה' חסד יסובבנו׳, 
'רבים' העובדה שיש הרבה יהודים במקום אחד 'מכאובים 

ד יסובבנו' הלה לרשע' זה כאב לרשע, אבל 'והבוטח בה' חס
 חושב את זה לחסד שהוא נמצא עם עוד יהודים.

 

"ויעש משה כאשר צוה ד' אותו ותקהל 
 העדה" )ח, ד(

רבי מנחם מנדלי מוורקי בא לפני השרף מקוצק ושפך לבו: אני 
גרוע מכולם, אין בי מתום ובכל זאת הריני נוהג כ"רבי" ואנשים 
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עוד עתיד אנכי  רבים באים אלי, ובכך שאני מטעה את הציבור,
לתת את הדין, בגלל כל יהודי שנוסע אלי. פייסו הרבי מקוצק 
בדברים: מה לעשות הדבר היה כבר גם בעבר, כתוב: "ויעש 
משה כאשר צוה ה' ותקהל העדה" אם הצדיק עושה רצונו של 
מקום נמשכים ממילא הלבבות אליו, מה אשם בו אם יהודים 

 קמים מעצמם ובאים אליו מרוב תשוקה.
 

 "והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו" )ח, לב(
בשרפת הנותר יש הוראה ברורה לאדם כיצד עליו להתנהג בימי 
חייו בכל מה שקשור לביטחון בה'. האדם, הרואה שהקדוש 
ברוך הוא צוה לכלות בכיליון גמור את בשר הקדש שעברה 
שעתו, ואסר את הנאתו בתכלית האסור, צריך ללמוד מכך 

יו לבטח בה' שבוודאי יתן לו בשר אחר פרק מוסר: שעל
 תמורתו, ולא ידאג ממאומה בכל אשר יעבר עליו. 

אחת התקופות בחיים, שבה צריך להתחזק ביותר בענייני 
תקופת השידוכים של הילדים. כמה קולמוסים  –הביטחון היא 

נשברו כדי להוכיח, שבתקופה זו אפשר לראות את השגחת של 
תכת מאד. וגם אדם שלא הרגל הקדוש ברוך הוא בצורה חו

בכגון דא, אם רק יפתח את העינים, יראה את ידו של בורא כל 
 העולמות שולטת בכל. 

הגיע לאוזנינו סיפור מפלא על שידוך שנעשה בין אחת 
ממשפחותיה העשירות ביותר של בני ברק לבין משפחה עניה 
ודחוקה מאד מירושלים. מי שהתוודע להבדלים התהומיים 

חיים של שתי המשפחות, לא היה מעלה על דעתו ולו בצורת ה
היצירתי ביותר לקשר את הקצוות ולהציע את  –יהא השדכן 

של זה לבנו של זה. ומעשה שהיה כך היה: בנה של אותה  –בתו 
משפחה ירושלמית, בן תורה מפלג, עמד בתחנת אוטובוסים, 
והבחין לפתע בתיק שחור גדול המונח בצורה מחשידה על 

. כיון שחשש שמא זה מטען חבלה, החליט להסתלק הספסל
מן המקום. אולם לאחר מכן נזכר, שכאשר הגיע לתחנה, עדין 
לא היה שם התיק, ומהרגע שהגיע לשם עברו בתחנה רק 
יהודים חרדים. אם כן, תיק זה נשכח, מן הסתם, על ידי אחד 
הממתינים בתחנה. בן הישיבה נגש לתיק ופתחו, ונדהם לראות 

ת בו עשרות חבילות של דולרים שערכן עלה לכדי שמנחו
עשרות אלפים. הוא המתין בתחנה שעה ארכה, כדי שאם 
המאבד יחזר לכאן, ישיב לו את האבדה על אתה. משלא הגיע 
איש, חזר לביתו, ואביו צוה על כל הילדים לתלות מודעות 
גדולות של "השבת אבדה" בבתי הכנסת באזור ובכל השכונות 

אחר שעות ספורות, הגיע יהודי חרדי מבני ברק, הסמוכות. ל
שמסר סימנים מובהקים על התיק. ומה רבה הייתה שמחתו, 
כאשר בעל הבית הוציא מהארון את האבדה ומסרה לו. בעל 
הבית טרח להדגיש, שלא הוא הביא את התיק מהרחוב אלא 
הבן שלו, והצביע על בנו הבחור שעמד אף הוא בחדר. כבדרך 

עשיר לבני המשפחה, שבכסף הרב שהיה בתיק אגב, סיפר ה
התכונן ללכת לאחד הקבלנים בירושלים, במטרה לרכש דירה 
לבתו הנמצאת בשידוכים. הוא הודה נרגשות לכולם ויצא את 
הבית, כשפיו אינו פוסק למלל פסוקי הודיה והכרת הטוב לה' 
על השבת האבדה היקרה. חולף שבוע, והעשיר מתדפק שנית 

המשפחה בירושלים. הוא לוקח את בעל הבית על דלת בית 
לאחת מפנות הבית ואומר לו כדלהלן: "כאשר חזרתי הביתה, 
וספרתי לרעייתי את שעבר עלי באותו היום ואת דבר אבדת 
הכסף, התענינה אשתי רבות על משפחתכם. עד מהרה נודע 
לנו, שהבן שלכם שמצא את האבדה, הוא בן ישיבה מופלג 

נה לכל הנתונים של תלמיד חכם, כזה שבמופלגים והוא עו
שחיפשנו לבתנו במשך תקופה ארכה. כיון שנודע לנו שגם הבן 
שלכם הגיע לפרק 'האיש מקדש', אני מעז לבוא אליך כשדכן 
ולהציע לכם את בתנו. הבה נפגישם יחדו ונראה אם יתאימו, 
ואז אפשר יהיה לעשות שידוך. וכמובן, הדירה שרכשתי 

על ידי בנך תהיה שייכת לו". תוך ימים  השבוע בכסף שנמצא
  אחדים נשברה שם צלחת, במזל טוב. 

 )עלינו לשבח(
 

ת כל הדברים אשר צוה ה' "ויעש אהרן ובניו א
 ביד משה" )ח, לו( 

 "להגיד שבחן שלא הטו ימין ושמאל -ויעש אהרן ובניו "
מהי משמעותו של שבח זה לפיו אהרן ובניו לא נטו ימין  .)רש"י(

ושמאל? וכי מדוע שיעלה על דעתם לשנות משהו מצוויו של 
כי יש פעמים שבהן האדם  "ליקוטי אנשי שם"הקב"ה? אומר ה

להפעיל את שיקול דעתו גם לאחר קבלת הוראות,  צריך
לדוגמא אשה האופה עוגה יכולה בהחלט להיעזר במוצרים 

או בעצות  ,חדישים פרי תכנון טרי שיצא לשוק לא מכבר
חברותיה, ואינה חייבת לשמור בדקדקנות על ההוראות 

אדם הרוכש  -בלה, אולם מאידך גיסא יהראשונות שק
 ,ות אך בדרך שומע לעצות אחריםבשליחות רופא מסוים תרופ

ולא זו בלבד אלא  ,כאלו אשר אינם בקיאים כמו הרופא שלו
שכן חיים ומוות  .הנו שוטה גמור - שהוא פועל לפי הוראותיהם

נמצא  .יתכן כי טעות קטנה תהיה הרת אסוןימונחים לפניו ו
קולי דעת אישיים תלויה בעניין עצמו יאפוא שתוספת של ש

ן הוא מכוון יוהחשיבות שהאדם מעניק לאותו עניולפי היחס 
 את התנהגותו.

בא הכתוב ומדגיש את שבחם של אהרן ובניו אשר התייחסו 
 ,לענייני הקרבנות ממש כמו הוראות מדוקדקות לרפואת הנפש
 .ולא עלה על קצה דעתם לשנות למשהו שנראה להם טוב יותר

עניינים בגדר "הצעת הגשה" אלא  ןקרבנות אינ -כי אכן כן 
 ת רוחניים כרוכים בהם!וחמורים שחיים ומו

 

 "ויעש אהרן ובניו את בל הדברים" )ח, לו(
מסופר שפעם ביקש הגה׳׳ק ה׳׳חתם סופר״ זיע׳׳א מאחד 
המתפללים בבית מדרשו לעבור לפני התיבה. החל הלה להניע 

לכך ולא רצה לגשת. אמר לו כתפיו הנה והנה כאומר, איני ראוי 
ה׳׳חתם סופר״, עכשיו הבנתי מהו שאומר רש׳׳י ״שלא הטו ימין 
ושמאל״ היינו שאהרן ובניו עשו מה שנתבקשו לעשות, ולא 

 הטו ראשיהם ימינה ושמאלה מתוך עניוות.
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