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 .)א, א(סיני במדבר 

שבא הדבר  )במדבר רבה א, ז(ל ", ודרשו חז נה במדברניתהתורה 
לקנות את אינו יכול  ,, הפקרברמדכל מי שאינו עושה את עצמו כ"ללמדנו כי 

איפוא, שהענוה ושפלות הרוח הינה תנאי בסיסי  נמצא,. "החכמה והתורה
גם את מידת מצאנו  –מצאנו תורה בכל מקום שבו לקנית התורה, ואכן 

 .ענוהה

ל למינסק בימי אברכותו, "זצ "חזון איש"הזה מסופר, כאשר הגיע הן בעני
את כבר הלך שמו לפניו בכן עליה מהמיוחדים שבדור, אולם לא הכל הכירו 

 מראה פניו.

וון שהגיעו לומדי השיעור לבית המדרש ונטל גמרא לעיין בה, וכיעלה 
יהודי " :ונצרכו לגמרא, פנה איליו השמש, הוציא מידיו את הספר והפטיר

 !פשוט צריך לומר תהילים, אנו זקוקים עתה לגמרא כדי ללמוד בה

 את ראשו לאות הסכמה. "חזון איש"אומר הניד הבלי 

רצה השמש  ,להתפלל בבית המדרש "שחזון אי"כאשר הגיע ה למחרת,
 :"חזון איש", כשהשיב הלדעת את שמו, וביקש לתורה כאורח לכבדו בעליה

 –, הביט בו השמש כשמבט מבובל העיניו "אברהם ישעיהו בן שמריהו יוסף"
 ?אין זה שמו של האברך שכולם סחים בו בכבוד ובהתפעלותהאם 

 –זהו האברך א... שחדרה למוחו ההבנה כי אכן כך הואחד חלף עד רגע 
 נהג כלפיו בזלזול כה גדול...והוא 

השיב  "חזון איש"וביקש מחילה, אך ה "חזון איש"בוכים פנה אל הבקול 
השיעור ללומדי  –צדיק מר בכל דבריו ן ה ?על מה עלי למחול" :לו בשלוה

 "הקבוע ישנה זכות קדימה לעיין בגמרא, ויהודי אכן צריך לומר תהילים...

 )ומתוק האור(

 שמות במספר אבתם לבית למשפחתם ישראל בני עדת כל ראש את שאו
 (א, ב) לגלגלתם זכר כל

 איבעיא דאיתא משום נראה לגלותם,לג לוי בשבט גם נאמר דלא הא
והגמרא אומרת  תפילין, מניח מהם איזה על ראשים שני לו שיש מי בגמרא

 טריפה, שאחד שיש לו שני ראשים לא יכול לחיות יותר מי"ב חודש, כי הוא
ואם  חודש, מבן מספרם שהיה ובזה יובן, שהרי שבט לוי חי. אינו וטריפה

 כ"א ואם ימנו את הגולגולות לחיות עדיין יהיה שם ילד עם שני ראשים יכול
 ישראל אבל לפי גופם. נמנו רק לגולגלותם נאמר לא לכך כשנים, ימנו אותו

 ראשים' ב עשרים בבן שימצא א"וא חי אינו וטריפה הרי עשרים, מבן שנמנו
 (תפארת יונתן)                                   לגולגלותם. נאמר ולכך

 פקודי כל ויהיו :וגו' ישראל ונשיאי ואהרן משה פקד אשר הפקדים אלה
 ויהיו :בישראל צבא יצא כל ומעלה שנה עשרים מבן אבתם לבית ישראל בני
 מו)-מה-מד(א,  :וחמשים מאות וחמש אלפים ושלשת אלף מאות שש הפקדים כל

 כל ויהיו הפקודים אלה זה אחר בזה פסוקים' בג ומשלש יש להבין דכופל
 הנה, ל"והנ. יפות בפנים ועיין', וכו הפקודים כל ויהיו', וכו ישראל בני פקודי
 שיבואו כדי' א. כולם מספר לידע עתה נפקדים שהיו טעמים' ג נתן ן"הרמב
 להם יהיה וזה, בשמם עליהם ויודעו' ה קדוש ואיש הנביאים כל אדון לפני

 רחמים עליהם ויבקשו לטובה עליהם עיניהם את ואהרן משה שישימו לזכות
 שפוקד המלך כדרך, למלחמה לצאת ראוי מי לידע צריכים לאשר' ב'. ה לפני

 ירדו נפש שבשבעים' ה חסדי להודיע' ג. למלחמה צאתו בעת חילותיו
 . ל"ז דבריו אלו, לרוב הים כחול הם ועתה למצרים אבותיהם

 אלה ואמר. מנאם למה טעם ונתן בקרא מפורשים אלו טעמים' ג כי ל"וי
, ישראל ונשיאי ואהרן משה פקד אשר' א, אותם לפקוד הטעם זהו, הפקודים

, בישראל צבא יוצא כל', וכו י"ב פקודי כל ב' ויהיו. זה י"ע זכות להם ויש
 מאות שש הפקודים כל ויהיו' ג. לצבא לצאת הראוי מי לידע צריך שהיה
 נכון ל"כנ, כ"כ אותם הרבה כי' ה חסדי להודיע', וכו אלפים ושלשת אלף
 (כתב סופר)     :ל"וק מאד

 (א, נא)ובנסוע המשכן יורידו אותו הלוים ובחנות המשכן יקימו אותו הלוים 

 רמז נפלא למד הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע מן הפסוק שלפנינו בעניני
 עבודת האדם בעולמו, וכך אמר:

דרכו של עולם היא שנסיעה ונדודים ממקום למקום גורמים לאדם ירידה 
קבותיה מגיעה, במקום אחד גורמת לישוב הדעת ובע רוחנית, ואילו חניה

 בדרך כלל, עליה רוחנית.

 –"יורידו" אותו הלויים. "ובחנות המשכן"  –רמז לדבר, "ובנסוע המשכן" 
 ."יקימו" אותו

בעניין זה היה הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע אומר: בא וראה, כאשר 
הוא מסיים "תהילת ה' יהלל פי", ואילו  אדם פותח ב"אשרי יושבי ביתך"

 כשמתחילים "אשרי תמימי דרך" מסיימים: "תעיתי כשה אובד..."

ואכן, לשמירה מיוחדת זקוק אדם אשר יוצא ומטלטל עצמו בדרכים, 
יד אחד בפולין שבא לפני רבו על מנת לקבל ברכת הדרך ומעשה היה בחס

 .לפני נסיעתו לרגל עסקיו לברלין

: "כיון שתשהה בברלין מספר חודשים בוודאי לא יקשה אמר לו הרבי
 עליך לקנות לי שם מקטרת שנהב המיוצרת בגרמניה".

 שמח החסיד על שיזכה לגרום הנאה לרבו ונסע לדרכו לשלום.

שב, וברכו נזכר להוותו כי שכח לגמרי מענין  לאחר חודשים ספורים
הוא מיהר להיכנס  –המקטרת. התעגם על נפשו, ואז העלה בדעתו רעיון 

מקטרת שנהב  –לחנות גדולה ולאחר חיפושים אחדים מצא את אשר ביקש 
 המיובאת מגרמניה.

, אולם למרבה הוא נכנס אל האדמו"ר והגיש לו את המקטרת בשמחה  

 MADE IN-את המתנה ומצא פתקית מביכה:  הכלימה הפך הרבי
GERMANY   - .(מיוצר בגרמניה) 

הניח הרבי מבט שואל על פני החסיד, והלה, שלא מצא כל דרך אחרת, 
אבל החליט לומר את האמת: אמנם שכחתי לקנות בגרמניה את המקטרת, 

 זה ממש אותה מקטרת!

החזיר  –מגרמניה?"  "וכי חושב אתה שאני זקוק למקטרת משנהב ודוקא
 מנוכרת"כל מה שרציתי היה שגם בהיותך בברלין ה –לו הרבי בשאלה 

והרחוקה כל כך מהוי בית המדרש, תזכור את הרבי שלך ואת משנת חייך, 
את החסידים ואת התפילה, וכך תישמר יותר מן הקלקול המצוי בטלטולי 

  (ומתוק האור)                                        הדרכים!".                                           
 מועד לאהל סביב מנגד ישראל בני יחנו אבתם לבית באתת דגלו על איש

 (ב, ב) יחנו

 שהוא דגל שכל הדגלים גבי דמצינו כתב) יח ב במדבר( בחיי ברבינו
 שהיה יששכר שאצל. אותם מחיה שהוא, ל-א שם בו יש במחנהו אמצעי

. אלשלומי הוא, בדרום אמצעי שהיה לשמעון. אלנתנ היה, במזרח האמצעי
 היה, בצפון אמצעי שהיה ולאשר. אלגמלי היה, במערב אמצעי שהיה ומנשה
 ו"כ עולה הסדר לפי יחד האמצעיים כל של שמספרם מצינו כן וכמו. אלפגעי

 לפי מספרו שהוא' ב מספר את נצרף היינו שאם ה"הוי שם' כמס שהוא
 שני במחנה אמצעי שהוא' ה מספר ואת ראשון במחנה האמצעי של הסדר
 אמצעי שהוא א"י המספר ואת שלישי במחנה אמצעי שהוא' ח מספר ואת

 .כאמור ה"הוי שם נגד שהוא ו"כ לסך עולים יחד כולם הרי רביעי במחנה

 בירושלמי דאיתא ל"זצ יצחק מנחת בעל מרן ירושלים ד"גאב ע"ז והוסיף
 היה במדבר ישראל בני דכשנסעו שם), משה הפני' פ י"עפ ו"ה ה"פ (סוכה
 דגל השניה ובתקיעה האמצעי, דגל ובתרועה ,'א דגל נסע שכשתקעו הסדר

 וזה כמל בהם' ה ששם האמצעיים הדגלים נסעו התרועה דע"י נמצא ג'.
 משמיעין אשר שבעת תרועה יודעי העם אשרי טז) (ט, תהלים בפסוק מרומז

 יהלכון. פניך באור' ה שם -'ה אז" תרועה"ה את

 (כרם חמד, הובא באש"ל צדיקים)

 תפקדם ומעלה חדש מבן זכר כל למשפחתם אבתם לבית לוי בני את פקד
 (ג, טו)

אצל בני לוי אמרה התורה לפקדם מבן חודש ומעלה, ואילו אצל בני 
ישראל רק מגיל עשרים, מאידך גיסא, לא הוכשרו בני לוי לעבודה אלא החל 

בשונה מישראל שנחשב מגיל עשרים לגדול לכל  –מגיל שלושים שנה 
 דבריו.

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 



 

ב 

מסביר בעל ה"שואל ומשיב", שאצל בני לוי שכל חשיבותם היא מחמת 
לכן אפשר למנותם ולפקדם כבר מגיל חודש, שכן אין זה תלוי ייחוסם 

ביגיעתו העצמית, משא"כ אצל בנ"י שכל חשיבותם היא מחמת עבודתם 
העצמית, א"א למנותם אלא מגיל בן עשרים. מאידך גיסא, מי שיש לו ייחוס 

 יש עליו יותר תביעה לכן אינו ראוי לעבודה אלא מגיל שלושים שנה.

 (על התורה)

 חי קל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר במקום והיה
 (הפטרת במדבר)

" תחת" שפירושו ביארוהו והמפרשים( ביאור, צריכה" במקום" תיבת
 דהעושה ו"דפ ביומא המבואר פ"ע לפרש דיש ונראה') וכו להם יאמר אשר

אלעתיד לבא  מיירי קרא האי והנה מוכיות לו נעשו זדונות מאהבה תשובה
 במקום' והי היטב ויתפרש באהבה, ה"הקב יקרבם תשובה שיעשו דאחר
 מחמתם אשר שחטאו עצמן המעשים באותן' פי עמי לא להם יאמר אשר
 כי חי קל בני להם יאמר עצמן המעשים באותן אתם עמי לא להם יאמר

 לזכיות. נהפכו הזדונות

 יראים בספרי ופירשו וקם צדיק יפול שבע כי ד)"כ (משלי כתיב והנה
 וכן ומתחזק וחוזר נופל ח"שהת ת"השי עבודת במדרגת נפילות על דקאי
 כמצות אלא אינו עבודתו שכל פשוט באדם זה אין ואמנם, חלילה חוזר

 באהבה ליוצרם להתקרב שמשתדלים בצדיקים הוא אבל, מלומדה אנשים
, מדרגתו לפי א"כ וירידות עליות להם יש שהמה שלם בלבב ולעבדו ויראה
 לגבי אבל, העם מפשוטי גבוה ולמעלה משכמו הוא נפילתו בשעת גם ואמנם
 .היא נפילה' דידי

 אבל, נבראו ולמה צרורות צרות אלא אינם הללו הנפילות כל ולכאורה
 ממון שבעניני פ"אע בטבעו האדם כי עצום ריווח הללו מהנפילות יש באמת
 מ"מ') וכו מאתים רוצה מנה לו שיש מי כי( שבעה ידע לא תאוות ושאר
 שחלקו שרואה זמן וכל", בחלקו שמח" בגדר בטבעו הוא הרוחניות בעניני

 להתהפך ו"ח תוכל הזמן ובמשך, קדושה לתוספות להוט איננו, בידו מתקיים
 זכה שכבר מה שגם ורואה כשנופל אבל, מלומדה אנשים למצוות עבודתו כל

, מנפילות עצמו את להציל בקנאות יוצא הוא זה על, מידו ונשמט מתערער
, ויותר יותר מתעלה הוא הרי זכה שכבר מה להציל ההשתדלות ומתוך
 המקום לפני וחשובה קדושה עבודה היא עצמו ההשתדלות עצם ובאמת

 ימי כל כך מצבו יהא אילו ואפילו, שמו יתברך בעבודתו עוסק הוא שהרי ה"ב
 כי ככה מצבו יהא לעולם לא שבאמת כ"וכש, בעולמו תכליתו הוא זה חייו
 דחיפות בלא ש"ית לעבודתו ער לבו ויהא דשמיא לסייעתא זוכה סוף סוף

 .נפילות י"שע תכופות

 סכנה בזה יש ואכן. (הוא עליה צורך זו וירידה הללו שהנפילות ונמצא
) מהן להנצל רבים רחמים לבקש וצריך שבורים ונשארו נפלו רבים כי גדולה

 רב תועלת יש הקודש במעלות תמיד לעלות ומתחזק כשחוזר מ"ומ
 אלא ואינני הקדושים בספרים מבוארים ל"הנ הדברים כל. (הללו בהנפילות
 יאמר אשר שבמקום: ל"הנ הפסוק פ"יל ז"ועפ.) יראים ספרי כ"מש כמעתיק

 שעה לפי ומתקרר מתרחק ידם שעל בהנפילות היינו', עמי לא' להם
 סבה המה עצמן שהן חי קל בני להם יאמר עצמו בזה, יתברך בעבודתו

 .ל"וכנ להתקרבות

  (ברכת פרץ)
 מאוצרות המגידים  
 רבי שלום שבדרון זצ"ל  -  מי הם דור הולכי המדבר?

 ר' אליהו לאפיאן אמר לנו דבר עמוק, נפלא.

כידוע בשעה שפרעה לקח את שרה אמנו רצה להתחתן עימה, כתב לה 
ישראל נכדיה  בכתובתה את ארץ גושן כך כתוב בחז"ל, ולכן לימים, כאשר עם

 ירדו למצרים, התיישבו בארץ גושן.

הקב"ה הכין עוד בימיו של אברהם אע"ה מקום מובדל מטומאת מצרים, 
שטח ענק למגורים בבעלות אדם צדיק, היינו שרה אמנו ע"ה, כדי שיהיה לבניו 
בהיותם במצרים מקום מקודש. לכן יוסף ע"ה שידע את הסוד, בחר את ארץ 

לפרעה כי רצונו בארץ גושן "כי ארץ מקנה היא" היה רק  גושן. מה שיוסף אמר
תירוץ, כי הטעם האמיתי משום שגושן התקדשה בשעה ששרה קיבלה עליה 

 בעלות, טומאת מצרים לא שלטה שם!

בא ר' אלי' והוסיף שמכאן הסוד שבני לוי לא השתעבדו, כל השנים שעם 
ומאה, ר' אליהו ישראל התגוללו במצרים, ובני לוי לא שקעו במ"ט שערי ט

 הקדים וסיפר:

"בפה רך":  -הרי אתם יודעים ש"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך" היינו 
להוציא את היהודים מארץ גושן ולהשתעבד בהם, לא היתה להם יכולת, כי 
החוק לא מנע מהיהודים להשאר להתגורר בגושן, הם הוציאו אותם החוצה 

 בערמה.

בוד, רק ערכו להם מצוד, פיתו אותם בכל בתחילה לא הכריחו אף אחד לע
מיני פיתויים. מי שהשתתף בבניית פיתום ורעמסס קיבל משכורת נאה מפרעה. 
כתוב בגמרא כי פרעה תלה על צוארו לבנה של זהב להראות את החיבה שלו 
לעבודה וכו'. העם יצאו, לא חשבו הרבה והתחילו לעבוד הרחק מארצם גושן. 

 שכר עבודה ופרנסה. הם עזבו את גושן בערמת

אבל, שבט לוי לא עזבו את בנייני הישיבה בפרט ואת ארץ גושן בכלל, כי 
נשארו לעסוק בתורה. אתם מבינים? וכך, רק שבט לוי שלא עזב את המקום, היה 

ללא שיעבוד מצרים.

אינו יכול, הוציא  -כאשר פרעה הבין ששבט לוי לא באו לעבודה, ולהכריחם 
המלכות ימנע לסייע בעקיפין לבני לוי. כי עד אותו יום, מי  כרוז האומר, כי בית

אוכל ופרנסה  -שעבד הממשלה פירנסה אותו ואת כל בני משפחתו המורחבת 
מי שאינו עובד בידיו וברגליו לא יקבל  -לכל צרכי המשפחה, ומהיום ואילך 

אוכל!... כך קיווה פרעה ששבט לוי גם יבואו, כי אחרת ימותו ברעב. אבל, 
 לעסוק בתורה. -קדושתם לא נשברו ברוחם, גם מגזירה זו, ונשארו בישיבה ב

המשיך רבי אליהו: נבוא ונשאל איך באמת מכאן ואילך חיו שבט לוי 
 כמאתים שנה?

כי כל משפחה פרטית  -שאלה זו שואלים חז"ל, ומשיבים, מספרים דבר פלא 
, שנשלח מרחבי שקיבלה מזון וכסף מבית המלכות, היתה מפרישה כסף או מזון

והפרשה זו נמשכה בכל משך ימי  -ארץ מצרים לארץ גושן ונמסר לשבט לוי 
 הגלות הקשה במצרים!!

הבה נתבונן כמה גיבורי כח היו בני ישראל באותה תקופה בת מאות שנים, 
לא רק שלא התאוננו לקנא בשבט לוי שאינם זזים ממקומם בארץ גושן, בשעה 

ות, אלא שפרסו מלחמם ושלחו לארץ גושן, שכל האחרים משועבדים באכזרי
וכמה אוכל הם כבר קיבלו מפרעה בשנים שאח"כ, הרי פרעה הרשע נתן אוכל 

 -בצמצום רק כדי שיהיה להם כח לעבוד לו בפרך, ועם זאת הוליכו מפיתם הדל 
לארץ גושן בכבוד ובדרך ארץ "אני צריך לעבוד ועוד לתת להם?! שיבואו גם הם 

א הזקנים שבשבט לוי לפחות הצעירים שיגיעו לכאן להתייסר לעבוד קצת, אם ל
איתנו" כך היו צריכים להתלונן. לא! לא דיברו ולא הרהרו על קדושי שבט לוי 
העומדים ולומדים תורה. ומדוע? רבותי, מדוע? כי הכל הבינו שצריך שישאר 

וכל מעיינם רק בעסק התורה  -חלק נכבד בעם ישראל שתורתם תהיה אומנותם 
לכן דאגו שלא יחסר להם מאומה, להם לנשיהם וטפם היושבים אי שם בארץ 

 גושן.

 תשמעו מעשה, שסיפר ר' אלי', ואלו היו דבריו.

 "אשרי העם!"

כאשר אנשים נכבדים נכנסים לביתו של עשיר, להתרים עבור מצוה חשובה, 
א בגלל המצוה ובגלל המתרימים הנכבדים, הו -והוא אכן נותן להם ביד נדיבה 

ראוי לשבח, אך ההתפעלות תהיה גדולה יותר אם המתרימים ינקשו בפתח ביתו 
של עני מרוד, שמוציא משקית הניילון את הפרוטות שהכין לתיקון הנעלים של 
ילדיו, יתן להם ממון שהכין לרכישת אגוזים ושקדים לילדיו, יפריש ממנו לצדקה 

 זו הרי גבורה אמיתית: -

מת העולם הראשונה, הייתי אז אברך צעיר לפני כשבעים שנה בימי מלח
לימים, הגרמנים שלטו בעיירתנו קעלם במשך ארבע שנים רצופות. בין תלמידי 
הישיבה היו בחורים פליטים תושבי מקומות רחוקים שעפ"י החוק (הגרמנים) 
היה אסור להם לשהות בעיר. היה אסור לפתוח את הפה ולגלות שהם לומדים 

 בישיבה.

עם  -ם ניהלו את חיי הכלכלה בכל מקום, בסדר והדיוק הגרמני כיון שהגרמני
כרטיסי מזון ורישומים מדויקים, ממילא לא הייתה אפשרות להאכיל את אותם 
בחורים, שהרי אינם רשומים ברשימה כל שהיא. נסעתי מחוץ לעיר, כמובן ללא 
יר רשיון, לאסוף צדקה בשביל אותם תלמידים, לתמוך בהם. כך עברתי מעיר לע

בקהילות היהודים. ביום מן הימים חניתי בניישטאט. שם התגורר אז רב זקן 
 מכובד מאד ותלמיד חכם מופלג.

באותם ימים הגרמנים הביאו איתם לניישטאט כאלף פועלים, (שנלקחו בכח 
מעיר ליבאוו). אותם פועלים הוגלו לניישטאט כדי להעמיד פסי רכבת בכל 

נוחת צהרים ולילה (כבהמות) בין מחיצות של האזור. הגרמנים הכניסו אותם למ
ברזל וכשעברתי שם בליווי כמה יהודים יראי שמים, שמענו אותם צועקים מעבר 
המחיצות "אחים, רחמו עלינו! לא נותנים לנו אוכל כלל, ואנו מתים מרעב!" 

 הקולות פילחו את ליבנו.

שבעיר  מיד התגייסנו יחד, משלחת של אנשים נכבדים נסענו לשר הכלכלה
והתלוננו: "איך מביאים פועלים ולא מאכילים אותם?" דמעות עמדו בעינינו 
כאשר דיברנו איתו. הוא החזיר לנו תשובה: "אינני אשם כי מראש הודיעו לי 
מליבאוו שישלחו רק חמש מאות פועלים, ובאמת הכנתי להם מזון, אך הם 

ואמר בקרירות  שלחו כפליים כאלף פועלים, ואיך אשיג להם אוכל". הוסיף
אכזרית: "אצלינו הכל במשטר וסדר וממילא אין שום עצה להושיע אותם, אכן, 

 כפי ששמעתם אותם, אפשר הדבר שבקרוב הם ימות ברעב".

יצאנו ממעונו בכאב לב נורא. כמובן שהנחתי בצד את ענין הישבה שלנו 
לחם  בקעלם, וביחד עם חתנו של הרב זצ"ל, עברנו מבית לבין ופשוט ביקשנו

בשביל הפועלים. היו ברשותינו שקים ריקים, ואנשי העיר הכניסו לחם בתוך 
השק כדי לזרוק מעבר לגדרות שם במחנה. זכורני את הרגע שעמדנו בפתח אחד 
הבתים מצאנו בו דירה קטנה ודלה, אשה יהודיה עם ילדים קטנים. היא הראתה 

מרה בקול "יותר אין שעמדה על הארון בצידי המטבח וא -לנו חתיכת לחם אחת 
לי בבית. אין" ואז נטלה סכין וחתכה את החתיכה לשניים ומיהרה לזרוק את 

 החצי בשק. עד כדי כך גדלות, נדיבות הלב, ועדינות הנפש, "אשרי העם!".

בזה נבין את מה שאומרת הגמ' על הפסוק "כבד את השם מהונך" ואמרו 
חננך כדי שימלא אסמיך (בפסיקתא רבה כה) "אל תיקרי מהונך, אלא ממה ש



 

 ג 

לעתיד לבוא" הפירוש. כאשר מצבך קשה, הפרנסה מועטת ואתה חוסך את 
 -טוב לבך ועדינות הנפש של העם היהודי  -הפרוסה מגרונך ונותן לאחיך, ניכר 

 -הון ועשירות, אלא ממה שחננך  -ויש בזה כבוד השי"ת (אל תיקרי מהונך 
יו אצילי נפש, בעל רגש רחמנים אפילו מעט). כי כבוד רב יש לאב כאשר בנ

 -וגומלי חסדים 

במצרים. בני אברהם יצחק  -בדרך זו כיבדו בני ישראל את ה' בימים מקדם 
ויעקב (השקועים בטומאה) לא אמרו "מי הם בני לוי אוכלי לחם חינם! פרזיטים, 
שילכו לחפש אוכל לבד". האמת כי יהודים בכל הדורות דחקו מפת לחמם ועשו 

ובפרט עם בני התורה. "כבד את ה' ממה שחננך" ואבינו  -חסד לאחרים  עימה
 מתפאר בנו "בנים אתם להשם אלוקיכם".

"זכורני", סיפר ר' אליהו, "פעם אחת כאשר האלטער מסלבודקה היה 
בנסיעה ברכבת מקובנה לקעלם. ישבה עימו בקרון קבוצת סוחרים יהודיים בעלי 

שמנתה אז  -נהיג ישבה גדולה בסלבודקה שם, שהכיר אותו, וידעו כי הוא מ
כשלוש מאות בחורים. הם דיברו בקול בכוונה שהוא ישמע, פתחו את פיותיהם 

ובסגנון משפיל בכל מיני משפטים. בין הדברים, מה שאני זוכר כעת, הם  -בזלזול 
אמרו, כביכול לעצמם: 'מושיבים שם בהיכל הישיבה מאות בחורים, ואנחנו, כן 

ים לעמול, בשבילם... אין להם אוכל ובאים לקחת מאיתנו כסף...' אנחנו, צריכ
בפולין ברוסיא  -האלטער שידע כי בני הישיבה הם יסוד האומה בכל העולם 

בליטא, בארצות המערב ואמריקה, הסתובב ואמר להם: 'למה אתם תמהים כל 
כך דוקא על זה, ואינכם תמהים על עצמכם, כיצד ברחבי השדות שברשותכם 

ים סוסים עובדים בשביל אדם אחד, כולם, כל עשרים הסוסים עובדים עשר
הסבא מסלבודקא  - - -עבורו, והוא, בסך הכל אחד יחיד. א"כ מה לא מובן?! 

שתק שניה קצרה ואמר עוד, שלמה המלך אמר 'סוף דבר הכל נשמע את 
האלוקים ירא ואת מצוותי שמור כי זה כל האדם וחז"ל אומרים מאי כי זה כל 

לצוות לזה'.  -אדם? כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה וכו'. העולם נברא ה
נמצינו למדים שכל הדומם, החי והמדבר באסיה, באמריקה, אפריקה 
ואוסטרליה לא נבראו בשביל עצמם אלא בשביל האדם שעוסק בתורה וירא 
מאלוקים. ולמה תתמהו שאתם ג"כ עובדים בשביל בני ישיבה העוסקים 

 ?!". הם שתקו, מי יודע מה חשבו.בתורה

בקיצור, דור המדבר! דור המדבר יוצאי מצרים! למדנו היום כמה גדולים היו 
דור יוצאי מצרים, שעוד לפני שקיבלו את התורה ועדיין לא ראו ניסים ונפלאות 
כי עדיין לא קרעו לפניהם את הים ולא עמדו רגליהם לפני הר סיני, מתגוללים היו 

שיעבוד וכו' גם אז הייתה להם גדלות וגבורת רוח שלא חסו על בתוך עינוי ו
רעבון בניהם וכל איש ואשה משפחה ושבט נתנו את חלקם לשבט לוי היושבים 

 בארץ גושן ועוסקים בתורה. "אשרי העם שככה לו"

דור מקבלי התורה". אין  -אכן, לא לחינם זכה אותו דור להיות "דור דעה 
תחומים נוספים. ובאמת בזוהר הקדוש מצינו דברי לתאר את גדלות אותו דור ב

 דור כזה לא היה ולא יהיה עד ביאת גואל צדק! -רבי שמעון בר יוחאי 

בידיעה זו, יש לנו מעט, את האפשרות, להתחיל ללמוד חומש במדבר. על 
מסעותיהם של דור דעה שהלכו ארבעים שנה במדבר הנורא. שנדע מעט 

 (להגיד)       מרוממות אותו דור.

 (א' ב')שאו את ראש כל עדת בני ישראל 

 רש"י בפסוק הקודם אומר: 'מתוך חיבתן לפניו, מונה אותם כל שעה'.

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מבאר את פסוקנו ואומר, שבכוונת התורה 'שאו את 
ם ישראל יש תפקיד משלו, לפי ראש' וכו', מונחת ההבנה שלכל אחד מע

תכונותיו ולפי כישוריו, ורק בצירופו של כל אחד ואחד אל הכלל, נגיע ל'כל עדת 
 בני ישראל', דהיינו אל השלימות של עם ישראל.

לכן ציווה השי"ת למנות כל איש ואיש, ללמדנו את חשיבותו של כל יהודי, 
ולם, יוצר הרמוניה המצטרף אל הכלל, כאשר שילוב התכונות והמידות של כ

 מושלמת בבריאה.

דבריו של הגר"מ פיינשטיין יובנו היטב באמצעות הקטע דלהלן. מעשה 
במרביץ תורה חשוב שנכנס לבית המדרש במקום מגוריו ומצא יהודי היושב ליד 

 הגמרא ומתאמץ להבין את הסוגיה שלפניו, ופניו נפולות.

ו, ולעודדו במידת הרגשתי חובה לגשת אליו, ולשאול מדוע נפלו פני
האפשר, מספר הת"ח. ואכן, האיש היה במצב רוח לא טוב, ושפך את מר שיחו 

 לפניי.

אני חזרתי בתשובה לפני כמה שנים, סיפר לת"ח, ומאז אני מנסה 'להדביק 
את הפער' שיש לי בלימוד התורה, וללמוד וללמוד ככל יכולתי. אבל, אינני 

 מצליח בכך.

שגדלתם על ברכי  -ידה אותי המחשבה, שאתם לאחרונה, הוא ממשיך, מטר
תלמידי חכמים, והחילותם ללמוד מגיל רך, גורמים להקב"ה נחת רוח בלימודכם. 
בידע הרב שהצלחתם לצבור בשנות הלימוד המרובות, בהבנה הגדולה שיש לכם 

על ידי כל הדברים  -בעת הלימוד, בבקיאות ובחריפות שרכשתם במשך השנים 
 ים נחת רוח לאלוקים.הללו הינכם גורמ

אבל אני?!... הרי הלימוד שלי איננו חשוב... ובכלל, הרי אני מצליח ללמוד 
בקושי רק כמה שורות בודדות ביום, ומה כבר יכול לצאת מזה... הדבר מטריד 

שאל בעל התשובה, ופרץ בבכי  -את מנוחתי, ומה אוכל לעשות כדי להתעודד? 
 נסער.

ברגשה, לפני מספר שבועות נודע לי שאני ואם לא די בכך, המשיך לספר 
חולה במחלה קשה, והרופאים קצבו לי זמן קצר 'עד שהכל ייגמר', רח"ל, 

בתקופה כזו אני רוצה להספיק כמה שיותר, אבל במציאות אינני מצליח ללמוד 
 יותר מכמה שורות ביום. והדבר מציק לי במאוד.

 הקונצרט התקיים במדינה מרוחקת.

דברים מאלפים ומיוחדים במינם, בהיזכרו שבהשגחה הת"ח השיב לו ב
פרטית הזדמן לו לקרוא בלילה הקודם כתבה מסוימת, שיש בה תשובה לשאלתו 

 של הנ"ל.

בכתבה ההיא מסופר על אחד המנצחים והמלחינים הגדולים בעולם שחי 
לפני כמה עשרות שנים. מנצח זה, טוסקניני שמו, היה מפורסם מאוד בכל רחבי 

חשב למנצח הגדול שליווה את התזמורות המובחרות באירופה תבל, ונ
 ובאמריקה.

, ובשנותיו האחרונות היה מגיע אליו סופר מיוחד לכתוב 95איש זה מת בגיל 
את קורות חייו. פעם, כאשר הגיע אליו הסופר, אמר לו טוסקניני ש'היום אין לי 

 אפשרות לשבת איתך על הזכרונות'.

שאחת התזמורות הידועות עורכת ממש עכשיו  הוא הסביר את סירובו בכך
קונצרט גדול במדינה מרוחקת, 'ולצורך זה היא התאמנה אצלי במשך חודשים 

 ארוכים'.

מנהלי התזמורת שלחו לי כרטיס טיסה, אבל מפאת גילי המבוגר אני מנוע 
מלטוס למדינה ההיא. ברם, כיון שמאוד חשוב לי לשמוע את הביצועים של 

 תכונן לעשות זאת באמצעות התקשורת.התזמורת, אני מ

כשהם יתחילו לנגן, אתחבר אליהם באמצעות התקשורת ואאזין לביצועים 
המוסיקליים, אמר טוסקניני לסופר. אם תשב בשקט ולא תשאל שאלות, תוכן 

 לשבת לידי בעת ההאזנה לקונצרט, הוסיף.

וכך היה. הסופר ישב והביט במנצח המפורסם, ותיעד את צורת האזנתו 
לביצועי התזמורת. לימים יתאר הסופר ויכתוב ש'האדון היה מרותק כולו 
לניגונים שהושמעו באוזניו באמצעות התקשורת, כולו קשוב, בודק ובוחן כל תו, 

 כל קנייטש'...

לק לו שבחים כאשר הסתיימה ההופעה, החמיא הסופר לטוסקניני וחי
מרובים באומרו שעל פי צורת ההאזנה שלו רואים שמדובר במנצח גדול, העומד 

 מאחורי הניגונים הללו.

 אבל, המנצח החמיץ פנים.

הכנרים  14'כן, הכל היה טוב ויפה, אבל הצטערתי מאוד לשמוע שבמקום 
 . חבל, חבל מאוד'...13שאימנתי, היו שם רק 

 התשובה המהממת

הצחקוקים שעלו בליבו למול 'דמיונותיו' של המנצח,  הסופר מתאר את
הטוען שהצליח להרגיש בחסרונו של כנר אחד... שהרי איך אפשר לשים לב לכך 

. 90-באמצעות קן התקשורת ועוד עם אוזניים של קשיש שעבר מזמן את גיל ה
 הרי זה פשוט לא יתכן!

המידע למחרת, ממשיך הסופר בתיאוריו, החלטתי בכל זאת לבדוק את 
שהעביר לי המנצח... לאחר סבב טלפונים מייגע הגעתי למספר הטלפון של 
האדם שהיה אחראי על המופע המוסיקלי, ולאחר שהצגתי את עצמי שאלתי 
אותו האם יוכל לומר לי כמה כנרים היו אמורים להופיע בקונצרט שנערך 

 אתמול.

 תמתין על הקו ואסתכל ברשימה השמית שלי, ביקש האדון.

 כנרים. 14נתי על הקו, מספר הסופר, ובתוך דקה הגיעה התשובה: המת

 המשכתי לשאול. ושוב חיפושים בדפים... -וכמה הופיעו בפועל? 

 ... אחד הכנרים כנראה לא יכול היה להגיע...13אני רואה שהופיעו רק 

הייתי המום. הנחתי את השפורפרת במקומה, והלכתי מיד לביתו של 
בד, אמרתי לו, אני חייב להתנצל בפניך. אכן צדקת. בדקתי טוסקניני. אדוני הנכ

מה שאמרת לי, ונדהמתי לשמוע שאכן כנר אחד היה חסר. אני מצטער 
 שצחקתי עליך...

 אבל, המשכתי, אני רוצה שתסביר לי איך... איך הצלחת לגלות את זה...

 הרגשתי שחסרים תווים

תבין, אמר. הרי ברור טוסקניני הרים את עיניו ונתן בי מבט חודר. בוא 
 14שלמרות שכל הכנרים מנגנים את אותו הלחן, לא כתבתי תווים אחידים לכל 

הכנרים, שהרי אם כן אינני זקוק לכולם... די היה באחד או בשניים, ולכל היותר 
בשלושה או בארבעה. לכל אחד ואחד מהכנרים יש רשימת תווים שהיא ייחודית 

רו. כל תו שנכתב בשינוי קטן או בתוספת רק לו, כזו שנכתבה במיוחד עבו
 קנייטש, מהתו המופיע אצל האחרים.

כאשר כל הכנרים עולים אל הבמה ומנגנים יחדיו, נוצרת סימפוניה  -ואז 
 נפלאה, יצירה של ממש, המורכבת משילובם של כל התווים!

והנה, במשך ההופעה הבחנתי שחסרים לי תווים מסויימים ביצירה 
י מספר 'הסימנים המוסיקליים' החסרים הבנתי שכנר אחד הסימפונית, ולפ

נעדר. אמנם, הציבור הרחב שהאזין לקונצרט לא הרגיש כלל בהיעדרו של הכנר 
ובחסרונם של התווים שהיו אמורים להצטלצל מכינורו, והנגינה היתה נשמעת 
להם ללא כל דופי, אבל אני, המנצח, שכתבתי את התווים, לא יכולתי להסתדר 

 דיהם והדבר גרם לי צער רב...בלע

 השורות הללו נכתבו במיוחד עבורך!

וכאן פונה הת"ח לבן שיחו, אתו יהודי יקר המצר על כך שאינו מצליח ללמוד 
אלא כמה שורות, ואומר לו: עד כאן סיפורה של הכתבה שקראתי אתמול. אם 



 

ד 

 תתעמק בענין, תראה שיש לכך הקבלה של ממש למצב שבו אתה נמצא.

בעיניך נדמה שאין חשיבות כל כך גדולה לאותן שורות שהינך מצליח אולי 
ללמוד, אבל הקב"ה, המנצח הגדול, שכתב את השורות הללו, רוצה וחפץ בכל 
אחד מהן, כי הוא כתב אותן במיוחד עבורך! ואם לא תלמד את השורות 
הספורות הללו, ולא תשמיע בפניו את התווים הייחודיים שלך, הם יחסרו לו, 

 ביכול.כ

בעל התשובה התעודד מאוד למשמע הדברים, ועשה רושם כמי שקלט את 
 המסר בצורה הנכונה.

כעבור מספר חודשים פגש הת"ח את בנו של היהודי ההוא, והתעניין בשלום 
אביו. הבן נאנח וסיפר שלמרבה הצער האבא נפטר לבית עולמו, אבל, המשיך 

יחתכם השפיעו עליו עד מאוד, הבן, יכולני לספר לך שהדברים שאמרתם לו בש
 והוא החל ללמוד את השורות הספורות שלו בשמחה גדולה.

עד הרגעים האחרונים שלו, ממש כך, הוא לא מש מהגמרא וניצל כל רגע 
ללימוד תורה. מדי פעם, שמענו אותו אומר לעצמו, 'הקב"ה שהוא המנצח 

 - - -הגדול של העולם כולו, רוצה לשמוע את התווים שלי' 

כשהיה קם בבוקר, היה אומר פרק תהלים הפותח במלים 'למנצח מזמור', ו
ופירש לעצמו את הדברים באומרו 'אני בא עתה לשיר לפני המנצח הגדול 

 - - -והנורא שהוא השם יתברך' 

 הם זקוקים ליד תומכת ומלטפת

 כן, לכל אחד יש תווים משלו. שנכתבו במיוחד עבורו. באופן אישי.

ומדי תורה המתקשים לשמוע ולהשמיע את שירת למרבה הצער יש ל
חייהם. הם חושבים שאינם מצליחים בלימודם, וסבורים שהקב"ה לא מחבב 

 אותם, ואינו מעונין בלימוד התורה שלהם.

הם זקוקים ליד תומכת, מלטפת, ללב חם ואוהב, שיסביר להם, תוך כדי 
 לומדים.ליטוף, שהקב"ה כן אוהב אותם, וכן רוצה לשמוע אותם כשהם 

במאמץ קטן נוכל להיות שותפים להצלחתם של הבנים היקרים הללו. זה 
יקרה אם לא נחסוך במאמץ, נעודד אותם וניתן להם את ההזדמנות להבין 
שבשמים תפרו תווים מיוחדים ואישיים עבורם, ורק עבורם. ואם הם לא ינגנו 

 אותם, הסימפוניה כולה תהיה חסירה ובלתי מושלמת.

להחדיר למוחם את הידיעה שהקב"ה, המנצח הגדול, רוצה את התווים ננסה 
שלהם, גם אם הם מעטים, בדיוק כפי שהוא רוצה את התווים של כל לומדי 

 (ברכי נפשי)      התורה האחרים.

 
 )ג, ד( וימות נדב ואביהו

נדב ואביהו הומתו דוקא ביום הקמת המשכן בשעה שעמדו ושרתו לפני 
המקום. ביום של התרוממות הרוח בקרב כל ישראל והתקדשות מיוחדת שהם 

 זכו לה.

, אולם רחוקים אנו שנות אור מהבנת המעשה הנורא ומן ההרגש בענין זה
ש מעין בבואה להיקף האסון מקרים דומים המתרחשים בדורנו יוכלו לשמ

 ולהשקפה הנכונה בעקבותיו.

בספר "כי אתה עמדי" מסופר אודות בחור צעיר שעזב את הישיבה 
, והנה, חדשים ספורים כפר חסידים""התיכונית שבה למד ועבר ללמוד בישיבת 

 אחרי המעבר טבע הבחור בים.

ה שדוקא האסון הנורא הכה גלים, ורבים תהו כיצד אפשר להבין את העובד
 הבחור?מת  –כאשר רצה להתקדם בעבודת ה' 

להשיב על ב'שלשים' הוזמן רבי שלום שבדרון זצ"ל לשאת דברים, והוא בחר 
 :שאלה זו, אשר ריחפה בחלל האויר, במעשה מופלא שארע שנים קודם לכן

בשיקאגו חי יהודי מיוחד שנקרא ר' ירחמיאל וכסלר. ר' ירחמיאל היה עשיר 
תנו של רבי ול חסד עצום, וברבות הימים היה לחמופלג, אוהב תורה ובע

 רבה של ירושלים. ,בצלאלא ז'לוטי זצ"ל

באחד הימים הזדמן לבית הכנסת יהודי מירושלים, הרב וולק שמו, אשר היה 
לפעם נסע לחו"ל על מנת לעשות נפשות ולשדל אוהב ציון מושבע ומפעם 

יהודים לעלות ארצה. הרב וולק נשא דרשה חוצבת להבות אש וקרא לציבור 
 לעלות ולחונן את עפרה של ירושלים עיר הקודש.

לעלות דרשתו חלחלה עמוק לתוך ליבו של הרב וכסלר, והוא גמר בליבו 
עם בני ביתו. ואכן, תקופה קצרה לאחר מכן הגיע לביקור ארץ ישראל יחד ל

בארץ, ובין השאר נסע לעיר חברון והתרשם מאוד מישיבת כנסת ישראל 
 שקבעה שם את משכנה.

האב עמד לסיים את הביקור ולשוב לביתו שבניכר, אולם לא שיער בנפשו כי 
דות שם ונפשו נמשכת כאחוזת בנו, ר' יעקב, כבר נתפס בלהבות הקדושה נמרצ

קסמים דוקא למקום זה... ההורים חששו מעט, אך לבסוף נעתרו להפצרותיו, 
למכור את נכסיהם ולעבור לגור וכך שבו לביתם לבדם, נחושים בדעתם 

רגע ף אד חוריהם את בנם יעקב, אשר מבלי לאבבקביעות בירושלים, והותירו מא
 צלל למעמקי התורה, דולה עוד ועוד פנינים יקרים מן האוצר שנגלה לפניו.אחד 

יעקב התחבב באופן מיוחד על ראשי הישיבה. הוא עלה ונתעלה במעלות 
התורה ורכש לו ידיעות חדשות בכל התורה כולה. מלבד זאת היה ידוע באהבת 

ותנות, התורה שלו, והתברך בהשגות פנימיות גבוהות ובמידות נאצלות: ענו
צניעות וטוב לב, שניכר בו בדאגתו לכלכל בכספו כמה מתלמידי הישיבה 

 העניים.

אולם, לא חלף זמן רב וטבח נורא התבצע בעיר חברון. יעקב הסתתר בבית 
משפחת סלונים אולם ידם האכזרית של הרוצחים השיגה אותו, כמו את שאר 

 היהודים שניסו להסתתר שם, וגרזן ביקע את ראשו.

ו האחרונים עוד הספיק יעקב לבקש מן העומדים סביבו ולמר בקול ברגעי
ונפל על צווארו של  פח בבכייוחזר אחריהם מילה במילה, הוא התיאת הוידוי 

הרב סוקולובער זצ"ל כשהוא אומר כי הוא שמח שהוא מת לאחר שהתחבר 
 ללומדי תורה, והוא מודה לקב"ה שהנחה אותו ללמוד.

זניו של הרב וולק, ומלבד הזעזוע העמוק שחש דבר האסון הנורא הגיע לא
אשם במות הקדושים של יעקב וכסלר,  התייסר ביסורי מצפון וראה את עצמו

, ושוב לא אזר את הכוחות אשר עלה לארץ כתוצאה מן הדברים שנשא בשיקאגו
 גו ולפגישה עם האב השכול.הדרושים לנסיעה לשיקא

באחד הימים כששהה בניו יורק הופיע לפתע מולו האדם שהיה מושא 
 מו.ירחמיאל וכסלר בכבודו ובעצ ר' –מחשבותיו וכאביו 

ום עליכם! מדוע אינכם באים "הרב וולק", הוארו פניו של ר' ירחמיאל, "של
 עוד לשיקאגו?".

אינני מסוגל... "לרגע נדהם הרב וולק והשתתק, ולבסוף התגמגם והשיב: 
 שמעתי על בינכם הקדוש... אני אשם... אני אחראי... בגללי הוא הגיע ארצה".

הביט בו ר' ירחמיאל ופליאה בעיניו: "האם יודעים אתם כמה הכרת טובה 
לפיכם? כל ימי לא אשכח את החסד העצום שגמלתם עמדי... חסד אני חש כ

שאחז את הרב וולק, "הלא על בני יעקב  עצום וגדול", הוסיף למראה התימהון
נגזר למות בי"ח באב בשנת תרפ"ט בגיל שבע עשרה... אילו היה נשאר 

 חלה קשה, ומכל מקוםבשיקאגו, מסתבר שהיה נהרג בתאונת דרכים או במ
... אבל בזכותכם הוא מת ]נער אמריקאי[ אמריקאנער בוי''בוודאי היה מת כמו 

זאת בזכותכם! וכל  –על קידוש ה'! הוא קנה לעצמו דרגה וזכות עצומה בשמים 
 .??!!..."הלא ממש הצלתם אותו, ואיך אוכל שלא להכיר לכם תודה

להכביר במילים ולהשיב את  רבי שלום שבדרון השתתק, ושוב לא היה צורך
 לב השומעים אשר תמהו על מותו של בחור הישיבה המתחזק.

* 

מקרה דומה לכך התרחש לבחור שחזר בתשובה ובא ללמוד בישיבת 
'פ סיור, עלה הג'יפ על י"נתיבות עולם", וכאשר יצא לשירות מילואים ונסע בג

 נהרגו. םמוקש וכל הנוסעי

בי חיים קנייבסקי שליט"א מה ראש הישיבה הרב ברוק ביקש לשמוע מר
 עליו לומר בבית האבלים וכיצד לנחם במקרה רגיש כזה.

הוא נכנס בליווי הרב משיקובסקי שליט"א, גולל את הסיפור באזני הרב 
 והציג את שאלתו.

ל הקב"ה השיב להם רבי חיים: תגידו שהוא היה צריך למות לפני שנה, אב
 חיכה לו במשך שנה שלימה, כדי לזכות אותו למות כבעל תשובה.

הראשונה  תבאו הרבנים לבית האבלים, התיישבו לנחם אותם ובהזדמנו
 אמרו את מה שאמר להם רבי חיים.

לפני "–לאט  –האב השכול הביט בהם ודמעות בעיניו: "זה נכון, כל כך נכון" 
ו לנסוע באותו ג'יפ. גם אז קרה בדיוק אותו שנה כשיצא למילואים היה עלי

ברגע הדבר, הג'יפ עלה על מוקש וכולם נהרגו, רק שאז הבן שלי לא היה שם... 
האחרון הוריד אותו המפקד והכניס במקומו מישהו אחר... אמת ויציב. בדיוק 

 )ומתוק האור(       שאמר הרב...כמו 

 בדרך הדרוש  

 מארץ לצאתם השנית בשנה סיני במדבר משה אל' ד וידבר
 (א, א) ישראל. בני עדת כל ראש את שאו מצרים
 בני ראש את שאו לכך מצרים ביציאת תלוי זה מה וקשה 
 את למנות צוה ה"הקב האיך הקשו דהמפורשים לתרץ ל"ונ, ישראל

 בדבר ומתרצים המנוי בדבר מצויה הברכה אין הלא ישראל בני
 מה על הקשו והמפורשים המנוי בדבר אף' מצוי הברכה שבקדושה
 בדבר מחוייב' הי הלא ממצרים שהוציאנו ה"הקב את אנחנו משבחין
 שהוציא היא שהשבח ומתרצין הבתרים בין בברית א"לא שהבטיח

 שישראל מוכח ממילא הקדושה שערי' לנ טומאה שערי' מנ אותנו
 לכך הזה השבח ומה מצרים מארץ לצאתם ש"והא קדושה נקראו
 מפני אלא' מצוי הברכה אין והלא ישראל בני ראש את שאו אמר
 :ודוק ישראל בני ראש את שאו אמר לכך קדושים שהם

 (מדרש יונתן)
 (א, יח)  ויתילדו על משפחתם לבית אבתם

 בשעה]) ד"תרפ רמז ש"ילקו[ הסדר ריש ילקוט( במדרש
 מה אמרו, ם"העכו בהם נתקנאו, לישראל תורה ה"הקב שנתן
 להם ואמר פיהם ה"הקב סתם, הכל מן יותר להם להתקרב ראה

' לד הבו) ז צו תהלים( שנאמר, שלכם היוחסין ספר לי הביאו
) יח א במדבר( שנאמר, מביאין שבני כדרך עמים משפחות
 מה), א( אמרם על ותמהו. אבותם לבית משפחותם על ויתילדו

 כמו, לקבל רצו לא הם הלא, הכל מן יותר להם להתקרב ראה
) ב). (ב"ע' ב ז"ע עיין' (וגו למו משעיר וזרח) ב לג דברים( שנאמר

 נאמר כבר הלא, לזה יחוס ענין מה וכי, לזה יוחסין ספר ענין מה
, בזה ל"והנ, מימך שואב עד עציך מחוטב) י כט דברים שם(

 לכאורה דהנה, ל"הנ העולם אומות קושית ליישב אמרתי דהנה
 לן קיימא הא', וכו עליהם כפה) א"ע ח"פ שבת( אמרם על קשה
) ג א ויקרא( כתיב דבקרבן ידוע אך. עביד דלא כמאן אונסא
 יקריב]) א"ע[ א"כ דף עירוכין( ל"רז ואמרו, לרצונו אותו יקריב

. אני רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד הא, כרחו בעל יכול, אותו
 על]) כ"ה[ גירושין מהלכות ב"פ סוף( ם"הרמב שכתב מה וידוע

, שלו את הטבע עושה, המונע שמסירין דאחר, הדבר בטעם זה
 הוא המונע אילולי קונו למצות לשמוע הישראל טבע נמי הכי

 קשה לא זה ולפי. הלשון בשינוי דבריו כאן עד, שבעיסה השאור
 כי לאשר כפיה מהני בישראל דדוקא, העולם אומות קושית כלל
, המונע בהסיר ואזי, טוב ושרשן ועיקרן מחצבתם קודש זרע הם
 מהני לא ומזלות כוכבים בעובדי אבל. עיקרן בתר נופן שדי

 ספר לי הביאו ש"וז. והבן, כרצון הוי לא שלהם דאונס, הכפיה
 כרצון נעשה היה שלכם האונס אם נראה ואז ל"ר, שלכם היוחסין
 ל"רז שאמרו הטעם אמרתי זה פי ועל. והבן, השורש מחמת
 לא ומסיק', וכו לצדקה זו סלע האומר) א"ע' ד דף( ה"ר במסכת
 . והבן, העולם באומות וכאן בישראל כאן קשיא

 (ישמח משה)
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  ""במדברבמדבר""פרשת פרשת  
  ].טו, ג[ "פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם כל זכר מבן חודש ומעלה תפקדם"

 .)י"רש( שמרת הקדש מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר מ משיצא– מבן חודש ומעלה
כאשר הגיע . כדי לאגור ממון שיספיק בידה לשכור מלמד מעולה לבנה היקר, חסכה האם מפת לחמה, במשך שנים

, ולאחר דרישות וחקירות ממושכות, עלתה אמו על כרכרה שיעדה העירה, ה לגיל בו מתחילים ללמוד תורה'מאירק
היא . שנודע ביכולתו להאהיב את לימוד התורה על הגיל הרך, ירא שמים מרבים, עלה בידה למצוא מלמד מוכשר

, לאחר משא ומתן קצר". שתיאות ללמד תורה את בני הפיקח, העיקר. תקבל, ככל שתדרוש. "לא חסכה ממון
  .ה'יגיע למלמד אל העיירה ויתחיל ללמד תורה את מאירק, כי ביום שלישי בשבוע הבא, סוכם

מגיע , יום שלישי שנכפל בו כי טוב, היום. וכיאות ליום גדול ונשגב זהכיאה , ה הולבש בבגדי חג'קמאיר. הבוקר אור
השניים ניצבו מחוץ לפתח הבית והמתינו לכרכרה שתעצור בכיכר העיירה . ה מתחיל ללמוד תורה'ומאירק, המלמד

, שועטים לעבר העיירה, ובתוכם זוג סוסים נמרצים, נראו ענני אבק מתמרים, מרחוק, והנה. ובתוכה המלמד
התקדמו הילד ואמא מרוגשים עד , ה ובצעדים חפוזים'היא נטלה את ידו של מאירק. ההתרגשות הלכה וגאתה

  .לכיוון הכיכר, עמקי נשמתם
. ואיש לא ירד מהעגלה, מתאמצים לעצור את העגלה הכבודה, והסוסים חרקו בפרסותיהם, העגלון משך את הרסן
השמש החלה לצאת על . השניים שבו בעצלתיים לביתם.  בוודאי יבוא המלמד עוד מעט,נו. היתה זו עגלת הדואר

, מספר פעמים. כרכרה באה וכרכרה הולכת והמלמד איננו. הארץ והם עדיין עומדים בחצר הבית וממתינים למלמד
. הדוארהיתה כרכרת , וחוזר חלילה הכרכרה הראשונה, את הדרך מכיכר העיירה אל ביתםה ואמו 'עשו מאירק

  .אך המלמד לא ירד מתוכה, אכן היתה עגלת נוסעים, השלישית. היתה עגלת משא, השנייה
  ".כל כך חבל, כל כך חבל, היום הוא כבר לא יבוא, זהו. "ואכזבה צורבת ניכרה על פני האם, צלילי ערב נטו

ר הוא יבוא גם יבוא בעזרת אבל מח, היום הוא באמת לא בא, נכון: "הוא ניסה לנחם את אמו. ה'לב רך לו למאירק
  "?מדוע ולמה את כה עצובה', ה
מחר יום , היום הזה הלך לבלי שוב, אבל היום, הוא יבוא, אתה צודק, נכון. "אמרה האם, "ה שלי יקר'מאירק"

  !"...לעולם לא תוכל להשלים את שהפסדת היום, חדש
עד , מיום ליום במעלות התורה והיראהועלה ונתעלה , ה'ואכן למחרת בא המלמד היקר והחל ללמוד עם מאירק

הוא צריך כבר לימוד ברמה . ה שלו'שאין לו כבר מה ללמד את מאירק, אותו יום שבא המלמד שלו ואמר לאביו
  .ל והשיח בפניו את אשר בלבבו"זצעד שפגש ברב העיר רבי שלום מושקוביץ , ולא ידע האב מה לעשות. יותר גבוהה
ואמנם לא בני גילו הם אלא בני שמונה ,  לביתי שם אני לומד כל יום עם שני בניכדאי שיבוא בנך': אמר לו הרב

  .עשרה ותשע עשרה אבל בכישרונותיו וודאי יצליח להשתלב עמם בלימודם
היה , אולם כיוון שעדיין היה ילד, ה הגיע לבית הרב ולמד איתו ועם בניו ועלה ונתעלה'הילד מאירק. וכך היה

וכך היה מאיר מספר להם על חלום שיש לו .  הקטנים של הרב על רעיונות וחוויות הילדותמתרועע ומדבר עם ילדיו
תמיד , ולהיכן שיגיע יהודי, פוצותיו ילמדו כולם את אותו דף גמראתשהוא חולם שיבוא זמן שכל עם ישראל בכל 
: ו ואומרים לווהם לעומתו היו מזלזלים בדברי .על דף הגמרא – ימצא שפה משותפת ויהיה לו על מה לדבר

וכי דבר שאף אחד לפניך לא הצליח , חבל שאתה מבזבז את כישרונותיך על חלומות שלא יהיו. ה'מאירק, ה'מאירק'
ה 'וכך מפעם לפעם היה מאירק. '!שב ותלמד ולפחות יצא ממך תלמיד חכם גדול, לעשות חושב אתה שתצליח

  .ים את התלהבותומספר ומתלהב על חלומו הגדול והם מבטלים את דבריו ומצננ
רבבות יהודים האזינו בשקיקה לנאום . הדהד ברחבי האולם הגדול, שבקע קירות ולבבות, קול אדיר, שנים עברו

ל פרס את משנתו "כאשר הגאון רבי מאיר שפירא זצ, שיזכר כאחד הנאומים ששינו את פני היסטוריה היהודית
כלום יש לנו ביטוי מוחשי , ו באותו יום אותו דף גמראילמד, אם כל בית ישראל בכל אתר ואתר: "בפני הנאספים

  "!?יותר לאיחוד העילאי והנצחי שבין קודשא בריך הוא וישראל
, בישיבה החמישית של מליאת הכנסיה הגדולה שהתכנסה בווינה, צ"לפנה, ג"באלול תרפ' היה זה ביום ראשון ז

נאומו , "מצב החינוך ביהדות פולין"ההרצאה היה נושא . נאם הגאון רבי מאיר שפירא את נאומו השלישי בכנסיה
, עמידתו הרגועה והנינוחה. נתקבל בהתלהבות עצומה ובמחיאות כפיים סוערות, שנמשך שעתיים וחצי, המצויין

  .שסחפה את כל הכנסיה לסערה אדירה, הפכה פתאום לסוערת
צעתו המקורית על לימוד דף יומי על בה, שהשתתפו בכנס היסטורי זה, בקול רעש גדול הפתיע את כל גדולי הדור

,  למקומותיהםובפיות פעורים נשארו רתוקים, צירי הועידה נסחפו לתוך ההתלהבות, ידי כל יהודי באשר הוא שם
  .ובאמרי פיו שובה את כל הכנסיה על כל גדוליה וציריה, איש העומד על הבימהומפנים את מבטיהם ל

עד הנה נשארו מסכתות שלא : ל לתאר את רעיונו הכביר" שפירא זצמ"עת המשיך הגר, האווירה היתה מחושמלת
הנוער , ועוד משהוא. יתקן את הכל" דף"וה, שרק יחידי סגולה חמלו עליהם, "יתומים"למדום ציבור גדול והיו כ

  !..."תורה בסיטונות"הוא שמחוייב להתחיל במצווה זו של , העתיד של עמנו, שלנו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !ומלץ לקרוא בשולחן שבתמ

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



העולם היהודי התאחד . געש ורעש, האולם הענק שידע כינוסים אין ספור. ערותהקהל הגיב במחיאות כפיים סו
ה קטן 'אותו מאירק, כן .ד"בראש השנה תרפ, החל ממסכת ברכות, וקיבל על עצמו ללמוד בכל יום דף אחד ידוע

 לחוות לא זכתה, אמו . הנאומים והנחיל לעם ישראל את רעיון לימוד הדף היומיימתהיה זה שעמד על ב, מהעיירה
, אך אותו משפט שאמרה לו בילדותו. נלקחה לבית עולמה, כאשר היה בן תשע עשרה שנה. את המעמד הכביר

לכל היכן שנישא רבי מאיר שפירא . הכה שורשים בנפשו הרכה, "לעולם לא תוכל להשלים את שהפסדת היום"
גם כשתיקן את לימוד הדף . ו הגדולהליווהו אותו משפט בן אלמוות שאמרה אמ, ל על כנפי חזונותיו הנאדרים"זצ

  !ויום שלא נוצל אבד לנצח, וכל יום צריך לנצל זאת, היומי עמד הרעיון הזה במרכז שלכל יום יש את הדף שלו
עד היום ניצבת לנגד עיני תמונה מימי , מ שפירא את זכרונותיו מאותם ימי ילדות מרטיטים"לימים תיאר הגר

אתי את אמי מצכשנכנסתי הביתה . ד"שנת תרנ, חג של פסח-יה זה יום אחרי אסרוה. בהיותי בן שבע שנים, ילדותי
ומי " "...יום שחלף שוב לא יחזור" .היא מלמלה כאילו לעצמה. יושבת שקועה בהירהורים ופניה מפיקים דאגה

ה אותי נקשרו וכיוון שראת "...מי יודע... מי יודע"... "תורה כה גדולה וקרבנות כה קטנים... ומי יודע... יודע
  "?אמרי נא לי מה קרה", התחננתי לפניה בקול בוכים!" אמי" .דמעות בעיניה

הוקצב . ח מופלג"יהודי ירא שמים ות, כי עוד לפני פסח הוזמן עבורי מלמד מסכיסטוב, ואז היא פתחה וספרה לי
  . פסח ואין קול ואין עונהוהנה כבר יומיים אחרי – נוסף על כל הצטרכיותיו" זמן"לו סכום של שלוש מאות רובל ל

... ומי יודע מה ילד יום. הרי זו אבידה שאינה חוזרת – כל יום שחולף ללא לימוד תורה" ,סיימה אמי, "בני, התדע"
ומי ... אבל בעד תורה כה גדולה הרי זה קרבן קטן מדי. בזמננו גם זה קרבן, אכן, ואולי הקצבנו לו שכר מועט מדי

' ר, עוד באותו יום הגיע המלמד שלי. דמעותיה של אמי הנאמנה לא היו לבטלה .דמעותושוב זלגו עיניה  ..."יודע
' עושה מלאכת ה"מלמד זה היה סמל של . ומפיו למדתי תורה במשך שש שנים רצופות, ל מסכיסטוב"שלום ז
לה הרי זה בעד תורה כה גדו: "וביחוד דבריה של אמי, אותן דמעות. דמעותיה של אמי אכן היו כדאיות". באמונה

  .ק מניסטרישץ"אבד, אביה של אמי, ל" עוררו כפי הנראה הד גם בלב סבי ז – "קרבן קטן מדי
כאשר נסעתי בלווית אמי , ס"ואולם זכרוני שבשנת תר, זאת לא אדע עד היום – כיצד הגיעו הדברים אליו

ה אל אמי ואמר לה בבת ואחר פנ. בחן הוא את קומתי הקטנה והכחושה, ל"ללמוד תורה מפי סבי ז, למינסטרישץ
  "...זה הקטן גדול יהיה"... "?וקרבן כה פעוט... תורה כה גדולה: "צחוק

ר בעל "גם האדמו. וגם גדולי הדורות נדבקו ברעיונו והתמידו בלימוד הדף היומי, ל"זכה הגאון רבי מאיר שפירא זצ
עכשיו אני "אמר למקורביו , ורבראש השנה אחרי עריכת שולחנו הטה. מגור הצטרף ללומדי הדף" אמרי אמת"ה

  .)נצוצות(.. ".נכנס ללמוד את הדף היומי
  ].ג, א[ "כל יוצא צבא בישראלל"

ושלח , התעוררה במהלך אחת המלחמות אצל קצין רפואה ראשי, העוסקת בפיקוח נפש, שאלה חמורה ביותר
  :א"שליטיצחק זילברשטיין ר "לשטוח את ספיקו למו

  ,א" שליטרבי יצחק זילברשטייןלכבוד הגאון 
רה נו, ולהבמהלך הפע. וגם חובש, הרופא, את הקבוצה ליוותי אני. קבוצת חיילים יצאה לפעולה נועזת מאחורי קווי האויב

נוצר , לאחר הניתוח. ולהוציא את הקליע שחדר לגופו, נאלצתי לנתח אותו תחת אש כבדה. אחד החיילים באיזור בית החזה
שים  היה שאם אני אלווה את הפצוע ואנברור. תוך כדי טיפול והנשמה כל העת, צורך דחוף להטיס את הפצוע לבית חולים

  . )שהרי הרופא יותר מיומן ומנוסה מאשר החובש(ותר מאשר אם ילווהו החובש י, יגדלו סיכוייו לחיות, אותו בדרך
או שמא , ח הלוחם ללא רופא באופן שאשאיר את הכ,האם עלי להתלוות אל הפצוע:  שאלה כבדת משקלכאן נתעוררה, אולם

וכדי לחזקם ולעודד , עת הצורךש להם את העזרה הרפואית בלהחיכדי ,  עם הלוחמיםואני אשאר, יתלווה החובש אל הפצוע
  ?את רוחם ביודעם שיש עמם רופא

  .קצין רפואה ...ר "ד, בברכה
, נראה שעל הרופא ללוות את הפצוע הקשה העומד לפניוהיה לכאורה  :א"ר שליט"של מולהלן תמצית תשובתו 

צעו חיילים נוספים אולי לא יפכי , ואינו רשאי להימנע מהצלתו ולחשב חשבונות על סמך העתיד שאינו קיים עדיין
שאין רשות לנוול מת על מנת ללמוד ממנו חכמת , את פסקו המפורסם וכבר חקק לנו הנודע ביהודה .ולא יזדקקו לו

וגם בענייננו . מאחר ואיסורי תורה נדחים רק בפני חולה שלפנינו,  עבור חולים שעדיין לא נמצאים לפנינו,רפואה
  .שהלואי ולא יפצעו,  ולא את החיילים הבריאים,את החולה שהוא לפנינו הוזהרנו להציל: מר כךנא

חיווה דעתו כי על הרופא , ל"זצ רבי יוסף שלום אלישיבמרן הגאון , כאשר הצעתי את הדברים לפני מורי חמי, ברם
מוגדרים , כבדה של האויבוזאת משום שגם שאר החיילים הנלחמים תחת אש , להישאר עם החיילים הנלחמים

כי דרך " (כזה וכזה תאכל החרב"בכל זאת מאחר וידוע לנו ש, ואף על פי שעדיין כולם בריאים, כחולה לפנינו
בטחונם  ובפרט ש. קשה זהולא רק פצוע,  החיילים הם בחזקת סכנהלכן כל, )מצודות, המלחמה שאוכל החרב

 ,ולא יאחז בהם הפחד, קרה ואחד יפצע יהיה לו ממי לקבל עזרה רפואיתדעם שבמוכושר הלחימה שלהם יגבר ביו
  ." ניסהתחילת נפילה"הרי ש, שהוא עצמו סכנת נפשות

ויהי רצון ולא נצטרך עוד לשאלות . והרופא ישאר עם החיילים, יש לשלוח את החובש עם הפצוע הקשה: לסיכום
  .אלא נעסוק בהם בבית המדרש בלבד, מעין אלו להלכה ולמעשה

, שעל הרופא להישאר עם החיילים, ל"זצשלאחר שאמרתי לרופא את תשובת מורי חמי , ר"סיים מו, ברצוני לספר
לא ידעתי מה : השיבני הרופא? האם ליוות את הפצוע או נשארת עם החיילים? איך נהגת למעשה: שאלתי אותו

י רואה ששלחו לי מסוק ענק שאסף את והנה אנ, יתברך מעומק ליבי ולצפות לישועה' התחלתי להתפלל לה. לעשות
יתברך ' וה, רופא זה מסר נפשו להצלת פצועים... ה הפצוע ניצל עם החיילים כולם"וב, הפצוע עם כל החיילים
  .)והערב נא( העלה אותו מעלה מעלה

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני ריאל נו' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זבן כורשיד נ דוד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: בקשה לשלחו , ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

במדבר

בס"ד

384 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 20:19, ת"א 20:22גלי

”דרך ארץ קדמה לתורה“
ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  ֵאת  ְוַאֲהרֹן  מֶׁשה  ”ַוִּיַּקח 

ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ואת כל העדה הקהילו“.
החשובים  האנשים  כל  את  אוסף  רבנו  משה 
עד  כלום  להם  אומר  לא  אך  מעם,  והמורמים 
מדוע?  וזאת  בשמותם.  נוקב  הקב“ה  אשר 
יפגע  מהם  אחד  שאף  רצה  לא  שמשה  כיוון 
כך  כל  הייתה  אצלו  לזולת  והרגישות  חלילה. 
העם  את  להקהיל  רוצה  הוא  שכאשר  גדולה 
המינוי  על  לו  ומבשר  אחד  לאחד  קורא  הוא 
ורק אח“כ מקהיל את כולם. שלא חלילה יקרה 
ציפה  מתאים,  שהוא  חשב  דהוא  שמאן  מצב 
שיכריזו את שמו וכשזה לא יקרה יתעצב אל 

ליבו...
סמוך  נקראת  במדבר  שפרשת  הסיבה  זוהי 
קדמה  ארץ  ”דרך  לנו:  להורות  השבועות  לחג 

לתורה“
לפני מתן תורה יש לשפר את הכבוד ההדדי בין 
תלמידי  זכו 24,000  לא  בכדי  לא  לחברו.  אדם 
נהגו  שלא  על  תורה  למתן  להגיע  עקיבא  רבי 

כבוד זה בזה...
לזולת  רגישות  מהי  המבאר  סיפור  על  נעמוד 
יא.  דף  בסנהדרין  הגמרא  ישראל.  גדולי  אצל 
לסבול  יכל  לא  הנשיא  יהודה  רבי  מספרת: 
זאת.  ידעו  ותלמידיו  השום  של  ריחו  את 
ודורש  יושב  הנשיא  יהודה  רבי  כשהיה  והנה: 
(מלמד), והריח ריח שום, אמר: מי שאכל שום 

ֵיצא!. 
כולן  עמדו  ובעקבותיו  ויצא. -  חייא  רבי  עמד 

ויצאו והתבטל השיעור. 
רבי  של  בנו  שמעון  רבי  מצאֹו  בבוקר  למחרת 
שאל   - ליה  אמר  חייא.  לרבי  הנשיא  יהודה 

אותו: אתה הוא שציערת לאבא? 
אמר לו: לא תהא כזאת בישראל. 

יצאת  למה  שום,  אכלת  שלא  הוא,  כך  ”אם 
מהשיעור?!“ - שאלו רבי שמעון. 

שאכל  שמי  רציתי  ”לא  חייא:  רבי  לו  השיב 
יתבייש“...

בכבוד  ישראל  גדולי  שנהגו  הזהירות  זוהי 
חברם... זוהי ההכנה הראויה למתן תורה....

נלמד מהפרשההרחק משכן רע

סביב  מנגד,  ישראל  בני  יחנו  אבותם,  לבית  באותות  דיגלו  על  ”איש 
לאוהל מועד“.

יהיה  שבט  ולכל  משלו  דגל  יהיה  שבט  שלכל  מצווה  ה‘  כלומר: 
מיצר,  משה  התחיל  במדרש:  ואיתא  המשכן.  סביב  מסוים  מקום 
ואמר: עכשיו עתידה מחלוקת להינתן בין השבטים אם אני אומר 
בדרום.  אלא  אפשר  אי  אומר  והוא  במזרח  שישרה  יהודה  לשבט 
וכן כל שבט ושבט מה אני עושה אמר לו הקב“ה: משה, מה איכפת 
מסורת  כי  חנייתם  דירת  מכירים  הם  מעצמם  לך  צריכים  אין  לך? 
סדר  תהיה  האיך  מותו  לפני  ציום  אשר  אביהם  מיעקב  בידם  יש 
ציוה  אשר  ככל  ישראל  בני  ”ויעשו  הכתוב:  שאומר  וזהו  חנייתם. 
ה‘ את משה כן חנו לדגליהם“. ולא שינו דבר מכל אשר ציוה יעקב 

אביהם. 
על פי האמור אנו רואים שכל סדר חניות השבטים היה על פי ה‘ 
כיצד  להבין  צריך  כן  ועל  העליונים,  בעולמות  שרמוז  מה  פי  ועל 
לשבט  בצמוד  למשכן  מדרום  שחנו  הקהתי  שמשפחות  ייתכן 
במרידת  ראובן  לשבט  מכשול  להם  וגרמו  עליהם  השפיעו  ראובן 
קורח הקהתי כאשר הצטרפו מבני ראובן למרוד במשה , וגם 250 
שקיום  הייתכן  ראובן.  משבט  רובם  היו  שמתו  הקטורת  מקריבי 
בפשיטות  זאת  מתרץ  רש“י  חמורה?  כה  לתקלה  יגרום  ה‘  ציווי 
וז“ל: אוי לרשע ואוי לשכנו כאשר השכנות רעה יש לברוח ממנה 
כמפני אש, אך לא השכילו אנשי שבט ראובן לשמור מרחק מספיק 

משבט הקהתי.
בפניו  והתאונן  מבעלזא  האדמו“ר  אל  שניכנס  יהודי  על  מסופר 
בו  חל  ופתאום  והנהגה,  בלימוד  הצטיין  עתה  שעד  הגדול  בנו  על 
האיש  עשה  חבריו  הם  מי  ובדוק  צא  הרבי  לו  השיב  לרעה,  שינוי 
של  חבריו  כי  שהודיעו  הישיבה  ראש  אצל  התעניין  הרבי  כדברי 
בנו הם מהמצטיינים בישיבה חזר האיש על עקבותיו נכנס שנית 
בנו  של  שחבריו  לתומו  וטען  צרתו  את  בפניו  ותינה  האדמו“ר  אל 
כי  האב  הבין  הם חבריו  מי  צא ובדוק  חזר האדמו“ר  מהמצטיינים 
דברים בגו, ולאחר שעקב אחרי הנהגת בנו וחבריו הבחין כי ידידו 
שבפנימיותו  בזמן  בו  בחיצוניותו  חיובי  רושם  עושה  ביותר  הטוב 
הינו מושחת ומקולקל, לאחר פעולות ומעשים הצליח בהשפעתו 
לשמוע  זכה  ואף  הרבי  אל  חזר  מכן  ולאחר  השנים  בין  להפריד 
בתורתך  שתרגילנו  מתפללים  אנו  השחר  בתפילת  יקרה:  פנינה 
בקשה  אותה  כופלים  הבא  בקטע  ושוב  רע,  מחבר  ותרחיקנו  וכו‘ 
על  כי  הוא!  דבר  הלא  רע.  מחבר  ויום  יום  ובכל  היום  שתצילנו 

חברותא רעה אין תפילה אחת מספיקה אלא יש צורך לכפלה.  

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 19:02, ת"א 19:17



סיפור השבוע

בעל  היה  הוא  גדול.  עשיר  העיירות  באחת  פעם  חי  הבעש“ט  בימי 
צדקה גדול, ומי שנזקק לגמילות חסד, קיבל מהגביר הזה ביד רחבה 
חיסרון  היה  שלנו  לגביר  אך  ויפה,  טוב  היה  הכל  יפות,  פנים  ובסבר 
הרבה  בצדקה  ולהתהדר  להתפאר  אהב  הוא  קטן:  לא  ודווקא  אחד 
שנתן ובמעשי החסד שגמל לבני האדם. אם נכנס אצלו שליח שהיה 
ויחד  הגון  סכום  הגביר  לו  נתן  מסוימת,  ישיבה  עבור  כספים  אוסף 
עם זאת היה מספר לו כי לפני ימים אחדים נתן סכום דומה לישיבה 
אחרת, במילה אחת, הייתה לו, לאיש, תאווה בלתי מרוסנת להתפאר 

בעושרו ובמעשי החסד שהוא עושה.
כספים  לאסוף  כדי  שנסע  יהודי  נכנס  שלנו  הגביר  ואל  היום  ויהי 
לפדיון שבויים. המדובר היה בבעל בית מרזח עני, שלא היה מסוגל 
נתן  הגביר  הכלא.  בבית  נחבש  כך  ומשום  החכירה  דמי  את  לשלם 
צדקה  לתת  שמח  שהוא  כמה  עד  כדרכו  והוסיף  כסף  סכום  לאיש 
וגמילות חסדים וכי באותו היום עצמו הוא כבר עשה כך וכך מעשים 

טובים, וכו‘ וכו‘.
המשולח לקח מידי הגביר את הנדבה ואיחל לו שיעזור לו ה‘ להמשיך 
מאנשי  היה  זה  משולח  ונדיבה.  רחבה  ביד  וחסד  צדקה  ולעשות 
שליחויות  מבצע  הבעש“ט  היה  שבאמצעותם  הנסתרים,  הבעש“ט 
שונות, בצורה שאיש לא ידע עליהם. כאשר חזר האיש אל הבעש“ט 
שבויים,  פדיון  למטרת  שאסף  הכסף  סכומי  את  השולחן  על  והניח 
הוא שם על השולחן במעטפה מיוחדת את סכום הכסף שקיבל מידי 
קיבל  שהוא  הסכומים  מכל  ביותר  הגדול  היה  זה  סכום  אכן,  הגביר, 

בכל המקומות.
הגביר  של  כספו  את  שהכילה  המעטפה  על  מבט  העיף  הבעש“ט 
ושקע בהרהורים. לאחר מכן אמר: ”נודף מהכסף הזה ריח לא נעים“. 
באומרו זאת הוא שאל את המשולח מאין בא הכסף והלה סיפר לו 

על הגביר בעל הצדקה המתפאר בעושרו ובמעשי החסד שלו.
עליו  יש  ”בשמים   – הבעש“ט  אמר   – הזה“  היהודי  על  ”רחמנות 
קיטרוג גדול ואומרים כי עושרו הרב העביר אותו על דעתו ומשום 
כך רוצים לקחת ממנו את כל עשרו, אלא אם כן הוא יחזור בתשובה, 

צריך לעזור ליהודי הזה“.
יעזוב  ולא  הגביר  אל  שיחזור  שלו,  לאיש  הבעש“ט  אמר  מכן  לאחר 
את ביתו עד שהלה יירפא לחלוטין ממחלת ההתפארות שלו. ”כאשר 
הטובים,  מעשיו  ועל  הרב  עושרו  על  באוזניך  להתפאר  יתחיל  הוא 
תפסיק אותו באמצע ותגיד לו שעוד נדבר על כך...“ – אמר הבעש“ט. 
שהאיש  עד  הזמן,  כל  לנהוג  המשולח  על  כך  כי  ואמר,  הוסיף  הוא 

יחדל ממנהגו הרע.
חזר האיש אל ביתו של הגביר, ששב וקיבל את פניו בידידות ושאל 
אותו אם עדיין חסר לו סכום כלשהו למצוות פדיון שבויים. המשולח 
אמר לו, כי הפעם הוא לא בא לבקש כסף, אלא היה רוצה פשוט לנוח 

קצת מעמל הדרך.
”מצוין! אם ככה, אוכל לקיים מצות הכנסת אורחים!“ – אמר הגביר 
בשמחה והחל לספר, איך הוא אוהב לקיים מצווה זו, אולם המשולח 

הפסיק אותו באומרו שהוא עייף עכשיו ועוד ידובר על כך...    
והחל  הגביר  חזר  ליבם,  את  להטיב  כדי  השולחן,  ליד  ישבו  כאשר 
ומבצע  גדולים  עסקים  ומנהל  ה‘  בעזרת  מצליח  הוא  כיצד  לספר 
עבודות גדולות בשביל המדינה וכי יש לו שדות ויערות וטחנות קמח 

וכו‘ וכו‘...                                                                
כך...  על  ידברו  עוד  כי  לו  ואמר  באמצע  אותו המשולח  הפסיק  שוב 
לעת ערב כאשר ישבו לאכול פת ערבית, לא יכול היה הגביר להתאפק 
ואמר לאורח: ”מידי יום ביומו אנו אומרים בתפלה ”והעושר והכבוד 
מלפניך“. כמובן שזה ככה, כמובן אבל בכל זאת עולה בדעתי רעיון 
ואני שואל את עצמי, האם ייתכן הדבר, האם אפשרי מציאות שכזו, 
שאני אאבד בבת אחת את כל עושרי וכבודי? הרי אם חלילה עולה 
באש אחד היערות שלי, או תחנת קמח זו או אחרת, נשארים לי עדיין 

יערות ושדות וטחנות ורכוש אחר וכו‘ וכו‘.
של  הרהב  דברי  את  והפסיק  המשולח  חזר  הבעש“ט  להוראת  נאמן 
ורוצה  עייף  הוא  עכשיו  כך,  על  ישוחחו  עוד  הם  כי  לו  ואמר  הגביר 
ללכת לישון. הגביר נתן לו חדר טוב עם מיטה מוצעת והאורח פרש 
בשינה  ושקע  שלו  השינה  לחדר  הלך  הגביר  גם  הלילה.  למנוחת 

עמוקה.
בשנתו חלם הגביר והנה הוא שומע דפיקה בדלת. ירד ממיטתו כדי 
לפתוח את הדלת ולפתע הוא רואה לפניו את מושל המחוז, מלווה 
בקבוצה גדולה של אנשים, הם סיפרו לו כי עברו ליד הבית והמושל 
אמר כי הוא רוצה להיכנס לערוך ביקור ולהתחמם על ידי שתיית כוס 

תה. דרך אגב הוא גם רוצה לדבר עם הגביר בעניני עסקים.
תה  כוס  הגיש  המחוז  ולמושל  בשמחה  האורחים  את  קיבל  הגביר 

הגביר שהיה מתפאר בעושרו
ומת  מהכסא  שנפל  עד  הכוס,  את  לגמור  הספיק  לא  הלה  ידיו.  במו 

במקום.
”הרעלת את המושל שלנו“ – צעקו על הגביר מלויו של המושל ומיד 
למחרת  בכבלים.  אסור  כשהוא  למשטרה  אותו  והובילו  אותו  תפסו 
ידי  על  למות  ונידון  המושל  ברצח  אשם  נמצא  הוא  משפט,  לו  ערכו 
עץ  תחת  עומד  כבר  הגביר  והנה  במהירות  התגלגלו  הענינים  תליה. 
החלו  שמסביב  הבתים  אדמה,  רעידת  ארעה  לפתח  כאשר  התליה, 
אנשים  גדולה,  פאניקה  הייתה  מסביב.  פרצו  אש  ולהבות  מתנדנדים 
החלו צועקים ומתרוצצים אנה ואנה ובמהומה הגדולה נשכח הגביר 
בהמון  התערב  הכושר,  שעת  את  ניצל  הוא  אותו.  לתלות  והצורך 
שרגליו  לאן  בו  נפשו  עוד  כל  ורץ  להימלט  הצליח  דבר  של  ובסופו 

נשאו אותו. 
הוא לא ידע לאן שהוא רץ וכמה זמן, עד שבסופו של דבר הגיע לכפר. 
בבית  ונכנס.  בדלת  דפק   מזוזה,  דלתו  שעל  בבית  הבחין  הוא  כאן 
האישה  עניניו.  לרגל  נעדר  הבית  בעל  ואילו  ילדים  עם  אישה  הייתה 
נתנה לאורח העייף ויגע משהו לאכול ותוך כך שאלה מי הוא ומאין 
בא. הגביר פחד לגלות את זהותו ומשום כך אמר, כי הינו עובר אורח, 
עבודה  כל  לעשות  מוכן  והוא  לחמו  את  להרוויח  כי  עבודה  המחפש 
עצים  בהובלת  עוסק  בעלה  כי  לו,  ענתה  הכפרית  האישה  שיתבקש. 
שבעלה  חושבת  היא  הביתה,  לבוא  בקרוב  אמור  והוא  לעיר  מהכפר 
ישמח אם יימצא מישהו שיעזור לו בעבודתו הקשה ומשום כך כדאי 
לאורח לחכות לבואו. בינתיים הציעה לו לשבת ליד התנור ולהתחמם. 
הגביר עשה כדבריה וכאשר חמימות נעימה התפשטה בכל גופו הוא 

נרדם עד מהרה.
לו,  הכינה  שאשתו  מה  לאכול  וישב  הביתה  הכפרי  הגיע  בינתיים 
אכל  אורח,  עובר  אליהם  בא  מה  זמן  לפני  כי  לו,  סיפרה  היא  כך  תוך 
בהובלת  לך  לעזור  מוכן  ”הוא  התנור.  ליד  ישן  הוא  ועכשיו  משהו 
עצים ולהרוויח בכך את לחמו“ – הוסיפה האישה. הגביר שהתעורר 

בינתיים, האזין בדריכות לשיחתם על השניים.
יש  ”בעיר   – לאשתו  הכפרי  סיפר   – שקרה“  נורא  מעשה  נא  ”שמעי 
רצים  התליה.  מעץ  לברוח  שהצליח  הגביר  בגלל  שלמה  מהומה 
מי  כי  הרחובות  בכל  והכריזו  הסמוכות  מהערים  נשלחו  מיוחדים 
של  הימצאו  מקום  ואת  זהותו  את  שתגלה  שהיא  כל  ידיעה  שיביא 
של  תמונתו  אם  גם  הראו  המלוכה,  מאוצר  גדול  פרס  יקבל  הפושע, 
בעיית  כל  הייתה  האיש,  את  לתפוס  יכולתי  אילו  הנמלט,  הפושע 
הפרנסה מאיתנו והלאה, באשר מכספי הפרס יכולנו לחיות עד מאה 

ועשרים“.
התנור,  שליד  מושבו  ממקום  הגביר  נחרד  הללו  הדברים  לשמע 
ומיד  אחד  מיותר  רגע  אפילו  כאן  להישאר  יכול  הוא  אין  כי  מסתבר, 
עליו לברוח על נפשו, כדי לא לשמש ”מקור פרנסה“ לכפרי הפשוט, 
הלילה  ובאמצע  לישון  הלכו  ואשתו  שהכפרי  עד  בשקט  חיכה  הוא 

חמק מן הבית ופתח במרוצה.
הוא רץ כל עוד נפשו בו, רץ ונפל, רץ ונפל וכל רגע נדמה לו כי רודפים 
אחריו והנה עוד רגע תופסים אותו ומובילים אותו לעץ התליה. הוא 
והוא  חזק  גשם  לרדת  מתחיל  והנה  כוחותיו  בשארית  לרוץ  ממשיך 
רטוב כולו וממשיך לרוץ כשהוא קודח מחום ורועד מקור. לפתע הוא 
רואה לנגד עיניו את המשולח, מפיל את עצמו לרגליו וצועק הצילו 

הצילו.
קרה.  בזעה  טובל  כשהוא  הבלהות  מחלום  הגביר  התעורר  זה  בשלב 
עוברים  החלום  פריטי  כשכל  במיטתו,  שוכב  נשאר  הוא  קלה  שעה 
שוב לנגד עיניו, בינתיים האיר הבוקר והוא ירד ממיטתו, נטל את ידיו, 
התלבש ויצא לחדר האורחים, שם הוא מצא את המשולח שהתהלך 
פנה  הגביר  את  בראותו  לתפילה.  עצמו  את  מכין  כשהוא  ואנה  אנה 

אליו המשולח ואמר: ?הנה עכשיו אנחנו יכולים לשוחח....“
חלומו  את  לאורח  וסיפר  הגביר  אמר   – נדבר,“  ומה  נאמר  ”מה 
כשדמעות זולגות מעיניו. עתה הגיע תורו של המשולח לספר לגביר 
את דבר שליחותו: ”דע לך כי הבעש“ט שלח אותי אליך, כדי לעזור לך 
גם  להתרחש  היה  יכול  בחלום,  לך  שהראו  מה  תשובה.  לבעל  להיות 
”העושר  שנאמר  הדבר  פירוש  את  מבין  כבר  אתה  במציאות,עכשיו 
האדם  יכול  ובמה  יתברך  מה‘  מתנה  הכל  הרי  מלפניך“.  והכבוד 

להתפאר ולהחזיק טובה לעצמו?“
ממחלתו  לחלוטין  הגביר  נרפא  ואילך  מכאן  כי  לאמר,  מיותר 
המכוערת ושוב לא היה מתפאר בעושרו ובמעשי הצדקה שלו. הוא 
המשיך לעסוק בצדקה וחסד ועוד יותר מאשר קודם, אולם אף מילה 
אדרבה,  מחשבתו.  על  עלתה  לא  ואף  מפיו  יצאה  לא  התפארות  של 
התמסר  ובמיוחד  גדולה  ענוה  מתוך  החסד  מעשי  כל  את  עשה  הוא 

לענינים שבמתן צדקה בסתר.
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 452ספר ון מגלי                                      ו"תשע שנת במדברפרשת 
ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני.. 

ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלֵבית ֲאֹבָתם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות ָּכל ָזָכר  ְּבֵני
ָתם  (א, ב) "ְלגְֻלְּג

 .ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר ִנְקֵראת ִלְפֵני ַחג ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו ְולֹא ִּבְכִדי
ַזַצ"ל אֹוֵמר ִּכי ַקָּים ֲחָׁשׁש ֶׁשִּתְתֹקף ַרִּבי ֹמֶׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין 

ָהָאָדם ְּתחּוַׁשת ֲעָנָוה ְּפסּוָלה, ְוהּוא יֹאַמר: 'ִמי ֲאִני ּוָמה ֶאת 
ֲאִני?', ּוְכתֹוָצָאה ִמָּכ יְֻפַסד ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו, ְוַאף ָּכל 

 ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֶׁשּלֹו יְֻׁשַּפע ִמָּכ ְלָרָעה.
, ָּבָאה ַהּתֹוָרה ּוְמַסֶּפֶרת ָלנּו אֹודֹות  ְמִנַּית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִפיָכ

ּוַמְזִּכיָרה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְנָין ָּכלּול ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֻּכּלֹו ִמְּקַטָּנם ְוַעד ְּגדֹוָלם, ּוִמְּבִחיַנת ַהִּמְנָין ֵאין ֶהְבֵּדל ֵּבין 
 ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלָכל ְיהּוִדי ַאֵחר, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ָׁשֶוה ּבֹו,

ּוְכֶׁשַּיְחִּדיר ָהָאָדם ּתֹוָבָנה זֹו ְלִלּבֹו, ָּכל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ֶׁשּלֹו 
 ִיְׁשַּתֵּפר.

ְּבִעְנָין ֶזה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה ִּכי ַהְמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ָצִרי 
ְלָהִביא ֵעץ ֶאֶרז, ּוְׁשִני ּתֹוַלַעת ְוֵאזֹוב, ּוְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶיְׁשָנּה 

 ָמעּות ְלַגָּביו.ַמְׁש 
ַרִׁש"י ְמָבֵאר (ַוִּיְקָרא יד, ד) ֶׁשהֹוִאיל ְוָהְיָתה לֹו ַּגּסּות ָהרּוַח 
ְוִהְגִּביַּה ַעְצמֹו, ָעָליו ְלָהִביא ֵעץ ֶאֶרז, ְוַתָּקָנתֹו ִהיא ֶׁשַּיְׁשִּפיל 

 ַעְצמֹו ִמַּגֲאָותֹו ְּכתֹוַלַעת ּוְכֵאזֹוב.
ּוֶבֶנת, ֵאפֹוא, ְונֹוֲעָדה ִלְרֹמז ַעל ֲהָבַאת ַהּתֹוַלַעת ְוָהֵאזֹוב מ

ִׁשְפלּות ָהרּוַח, אּוָלם ָקֶׁשה, ִמְּפֵני ָמה ָעָליו ְלָהִביא ֵעץ ֶאֶרז 
 ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִהְתַּכֵּפר לֹו ֲעוֹון ַּגּסּות ָהרּוַח?

ֶאָּלא, ֶׁשָּבָאה ַהּתֹוָרה ְלַלֵּמד ֶאת אֹותֹו ָאָדם ֶׁשָּכַׁשל ְּבֶחְטאֹו 
יו ִלְנֹהג ַּבֲעָנָוה, ַא ְּבעֹוד הּוא ְמַנֶּסה ְלַתֵּקן ְּבַעְצמֹו ִעְנָין ִּכי ָעלָ 

ֶׁשהּוא ַיְׁשִּפיל ַעְצמֹו  –ֶזה, ֲעלּוָלה ְלִהְתָּפֵרץ ַסָּכָנה ֲהפּוָכה 
 יֹוֵתר ִמַּדי, ִויַדֶּמה ַעְצמֹו ְּכַאִין ּוְכֶאֶפס.
ל ְמָנת ְלַהֲחִליׁש אֹותֹו, ִּבְנֻקָּדה זֹו ָעלּול ַהֵּיֶצר ָהַרע ְלִהָּתֵפס עַ 

ְּכֶׁשָּכל ַקָּבָלה ֶׁשַּתֲעֶלה ַעל ַּדְעּתֹו ְוָכל ִהְתַחְּזקּות ְּבִעְנְיֵני 
רּוָחִנּיּות ִּתָּתֵקל ְּבחֹוָמה צֹוֶנֶנת ֶׁשל ֵיאּוׁש ְוִחְדלֹון ִאיִׁשים, 

ל ְּכמֹו ְלָמָׁשל: "ַאָּתה ֶאֶפס, לֹא ּתּוַכל ְלעֹוָלם ָלַדַעת ַׁש"ס. ֲחבָ 
ַעל ַהְּזַמן...", ֶׁשֵאיָנּה ֶאָּלא ֲעָנָוה ְּפסּוָלה ֵמִעָּקָרּה, ֶׁשָּכל 

 ַמְּטָרָתּה ְלָהִסיר ֶאת ָהָאָדם ִמֶּדֶר ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוב.
ָּבָאה, ִאם ֵּכן, ַהּתֹוָרה ּומֹוָרה לֹו ְלָהִביא ַּגם ֵעץ ֶאֶרז ְוַגם 

ם ֵּבין ַּגֲאָוה ְּפסּוָלה ּוֵבין ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָהִאּזּון ַהַּמְתִאי –ֵאזֹוב 
ֲעָנָוה ְּפסּוָלה, ַעל ְמָנת ַלֲהִביאֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻּמָּטל ָעָליו ְּכִפי 

 ֶׁשרֹוֶצה ִמֶּמּנּו ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים.
 
ּוִבְנֹסַע ַהִּמְׁשָּכן יֹוִרידּו ֹאתֹו ַהְלִוִּים ּוַבֲחֹנת ַהִּמְׁשָּכן ָיִקימּו "

 (א, נא)  "םֹאתֹו ַהְלִוּיִ 

ַזַצ"ל ִמן ַהָּפסּוק ַרִּבי ֹמֶׁשה ִמּקּוְּבִרין ֶרֶמז ִנְפָלא ָלַמד 
 ֶׁשְּלָפֵנינּו ְּבִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ְּבעֹוָלמֹו, ְוָכ ָאַמר:

ַּדְרּכֹו ֶׁשל עֹוָלם ִהיא ֶׁשְּנִסיָעה ּוְנדּוִדים ִמָּמקֹום ְלָמקֹום 
ָחִנית, ְוִאּלּו ֲחִנָּיה ְּבָמקֹום ֶאָחד ּגֹוְרִמים ָלָאָדם ִליִריָדה רּו

ּגֹוֶרֶמת ְלִיּׁשּוב ַהַּדַעת ּוְבִעְּקבֹוֶתיָה ַמִּגיָעה, ְּבֶדֶר ְּכָלל, ֲעִלָּיה 
 רּוָחִנית.

ּוַבֲחֹנת אֹותֹו ַהְלִוִּים, יֹוִרידּו  -ַהִּמְׁשָּכן ּוִבְנֹסַע  –ֶרֶמז ַלָּדָבר 
 אֹותֹו.ָיִקימּו ַהִּמְׁשָּכן 

ַזַצ"ל אֹוֵמר: ּבֹוא ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרּוְּפִׁשיץ ְנָין ֶזה ָהָיה ְּבעִ 
" הּוא ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתּוְרֵאה, ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ּפֹוֵתַח ְּב"

ַאְׁשֵרי " ְוִאּלּו ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים "' ְיַדֶּבר ִּפיהְּתִהַּלת ְמַסֵּים "
ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה ְּיִמים: "" (ְּתִהִּלים קי"ט) ְמסַ ְתִמיֵמי ָּדֶר

 ...".ֹאֵבד
ְוָאֵכן, ִלְׁשִמיָרה ְמיֶֻחֶדת ָזקּוק ָאָדם ֲאֶׁשר יֹוֵצא ּוְמַטְלֵטל ֶאת 
ַעְצמֹו ַּבְּדָרִכים, ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ְּבָחִסיד ֶאָחד ְּבפֹוַלְנָיה ֶׁשָּבא 

יָעתֹו ְלֶרֶגל ִלְפֵני ַרּבֹו ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ִּבְרַּכת ַהֶּדֶר ִלְפֵני ְנִס 
 ֲעָסָקיו ְלֶבְרִלין.

ֵּכיָון ֶׁשִּתְׁשֶהה ְּבֶבְרִלין ִמְסַּפר ֳחָדִׁשים, "ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: 
ְּבַוַּדאי לֹא ִיְקֶׁשה ָעֶלי ִלְקנֹות ִלי ָׁשם ִמְקֶטֶרת ֶׁשְנָהב 

 ."ַהְמיֶֻּצֶרת ְּבֶגְרַמְנָיה
ְוָנַסע ְלַדְרּכֹו  –ה ְלַרּבֹו ָׂשַמח ֶהָחִסיד ַעל ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְגֹרם ֲהָנאָ 

 ְלָׁשלֹום.
ְלַאַחר ֳחָדִׁשים ְספּוִרים ָׁשב, ּוְבַדְרּכֹו ִנְזַּכר ְלַהָּותֹו ִּכי ָׁשַכח 
ְלַגְמֵרי ֵמִעְנַין ַהִּמְקֶטֶרת. ִהְתַעֵּגם ַעל ַנְפׁשֹו, ְוָאז ָעָלה ְּבַדְעּתֹו 

ה, ּוְלַאַחר ִחּפּוִׂשים הּוא ִמֵהר ְלִהָּכֵנס ַלֲחנּות ְּגדֹולָ  –ַרְעיֹון 
ִמְקֶטֶרת ֶׁשְנָהב ַהְמיֵֻּבאת  –ֲאָחִדים ָמָצא ֶאת ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש 

 ִמֶּגְרַמְנָיה.
הּוא ִנְכַנס ֶאל ָהַאְדמֹו"ר ְוִהִּגיׁש לֹו ֶאת ַהִּמְקֶטֶרת ְּבִׂשְמָחה, 

ְתִקית אּוָלם ְלַמְרֵּבה ַהְּכִלָּמה ָהַפ ָהַרִּבי ֶאת ַהַּמָּתָנה ּוָמָצא ּפִ 

 ).ְמיָֻּצר ְּבֶגְרַמְנָיה( MADE IN GERMANYְמִביָכה: 
ִהִּניַח ָהַרִּבי ַמָּבט ׁשֹוֵאל ַעל ְּפֵני ֶהָחִסיד, ְוַהָּלה, ֶׁשּלֹא ָמָצא ָּכל 
ֶּדֶר ַאֶחֶרת, ֶהֱחִליט לֹוַמר ֶאת ָהֱאֶמת: ָאְמָנם ָׁשַכְחִּתי 

זֹו ַמָּמׁש אֹוָתּה  ִלְקנֹות ְּבֶגְרַמְנָיה ֶאת ַהִּמְקֶטֶרת, ֲאָבל
 ִמְקֶטֶרת!

ְוִכי חֹוֵׁשב ַאָּתה ֶׁשֲאִני ָזקּוק ְלִמְקֶטֶרת ִמֶּׁשְנָהב ְוַדְוָקא "
ָּכל ַמה ֶּׁשָרִציִתי " –ֶהֱחִזיר לֹו ָהַרִּבי ִּבְׁשֵאָלה  – "ִמֶּגְרַמְנָיה?

ֵמֲהַוי  ָהָיה ֶׁשַּגם ִּבְהיֹוְת ְּבֶבְרִלין ַהְמנֶֻּכֶרת ְוָהְרחֹוָקה ָּכל ָּכ
, ֶאת  ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ִּתְזֹּכר ֶאת ָהַרִּבי ֶׁשְּל ְוֶאת ִמְׁשַנת ַחֶּיי
ַהֲחִסיִדים ְוֶאת ַהְּתִפָּלה, ְוָכ ִּתָּׁשֵמר יֹוֵתר ִמן ַהִּקְלקּול 

 "ַהָּמצּוי ְּבִטְלטּוֵלי ַהְּדָרִכים!
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ָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָת " ִים ָהֹעְדִפים ַעל ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁש

ַהְלִוִּים ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... ֵמֵאת ְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלַקח 
ׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף ְּבֶׁשֶקל  ֶאת ַהָּכֶסף ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁש

 נ)-(ג, מו "ַהֹּקֶדׁש
ׁש ֵמאֹות ָוֶאֶלף : ַרִׁש"י פס' נּבְ  ָּכ ְסכּום  -ֲחִמָּׁשה ְוִׁשִּׁשים ּוְׁש

ַהֶחְׁשּבֹון ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ַלּגְֻלֹּגֶלת. ְלָמאַתִים ְּבכֹורֹות ֶאֶלף ֶׁשֶקל, 
ׁש ְּבכֹורֹות  ׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל, ְלָׁש ְלִׁשְבִעים ְּבכֹורֹות ְׁש
ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ֶׁשֶקל. ָאַמר ֵּכיַצד ֶאֱעֶׂשה, ְּבכֹור ֶׁשֹאַמר לֹו ֵּתן 

ֶׁשת ְׁשָקִלים, יֹאַמר ִלי ֲאִני ִמְּפדּוֵיי ַהְּלִוִּים. ֶמה ָעָׂשה, ֵהִביא ֲחמֵ 
ְוֶעְׂשִרים ֶאֶלף ְּפָתִקין ְוָכַתב ֲעֵליֶהן ֶּבן ֵלִוי, ּוָמאַתִים ְׁשַנִים 

ָׁשה ְּפָתִקין ָּכַתב ֲעֵליֶהן ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים, ְּבָלָלן  ְוִׁשְבִעים ּוְׁש
 ּוְנָתָנן ַּבַּקְלֵּפי, ָאַמר ָלֶהם ּבֹואּו ּוְטלּו ִּפְתֵקיֶכם ְלִפי ַהּגֹוָרל

ה ִלְפּדֹות ֶאת ְּבכֹורֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְבֵני ְלַאַחר ֶׁשִּצָּוה ַהָּקָּב"
ֵלִוי, ְיכֹוָלה ָהְיָתה ְלִהָּוֵצר ְּבָעָיה, ֶׁשֵּכן ִמְנַין ַהְּלִוִּיים ֶׁשּלֹא ָהיּו 
ְּבַעְצָמם ְּבכֹוִרים [ְוַעל ֵּכן ָהָיה ִנָּתן ִלְפּדֹות ָּבֶהם ֶאת 

ֶאֶלף ְוִאּלּו ִמְנַין ַהְּבכֹורֹות ַהְּבכֹורֹות] ָעַמד ַעל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים 
ׁש, ֵּכיַצד  ָהָיה ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף ָמאַתִים ִׁשְבִעים ְוָׁש
יּוְכלּו, ֵאפֹוא אֹוָתם ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה ְּבכֹורֹות 

 ָהעֹוְדִפים ַעל ַהְּלִוִּיים ִלְפּדֹות ֶאת ַעְצָמם?
ָתם ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה ִיְפּדּו ָלֵכן ִצָּוה ַהָּקָּב"ה ֶׁשאֹו

ַעְצָמם ַּבֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים. ָאְמָנם, ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב ַרִׁש"י ָאז נֹוְצָרה 
ָּכל ֶאָחד ִמָּמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה ַהְּבכֹורֹות  -ְּבָעָיה ֲחָדָׁשה 

ֹול ָהָיה ִלְטֹען ֶׁשהּוא ֶׁשִהְתַּבְּקׁשּו ְלַׁשֵּלם ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים ָיכ
ֶאָחד ֵמֵאּלּו ֶׁשִּנְפּדּו ַעל ְיֵדי ַהְּלִוִּיים ּוַמּדּוַע ְיַׁשֵּלם ֲחִמָּׁשה 

 ְׁשָקִלים?!
ְּכֵדי לֹא ְלַהִּגיַע ְלַמָּצב ָּכֶזה, ִצָּוה ַהָּקָּב"ה ְלֹמֶׁשה ְלָהִכין 

ָׁשה ּפְ  ָתִקים ְּכִמְנַין ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁש
ְּבכֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל, ּוִמּתֹוָכם ִלְכֹּתב ַעל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף 'ֶּבן 
ֵלִוי' ְוַעל ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה 'ה' ְׁשָקִלים'. ְלַאַחר ִמֵּכן 
ל אֹוָתם ַּבַּקְלִּפי, ּוְלהֹורֹות ְלָכל ְּבכֹור ְלהֹוִציא ֶּפֶתק  ֵיׁש ִלְב

ִאם ָּכתּוב ּבֹו 'ֶּבן ֵלִוי', ֲהֵרי ֶׁשאֹותֹו ְּבכֹור ִנְפַטר  -ד ֶאחָ 
ִמַּתְׁשלּום, ְוִאם ָּכתּוב ּבֹו 'ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים' ַחָּיב הּוא ְלַׁשֵּלם 

 ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים.
ַעד ָּכאן ַהֹּכל טֹוב ְוָיֶפה, ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ַהְּבָעָיה ֲעַדִין לֹא 

ֲהֵרי ִמְּבִחיָנה ְסַטִטיְסִטית, ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַּלְּבכֹור ִנְפְּתָרה, ׁשֶ 
ָהִראׁשֹון ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמַהַּקְלִּפי ֶיְׁשָנם ַהְרֵּבה יֹוֵתר 
ִסּכּוִיים ֶׁשֵּיֵצא לֹו 'ֶּבן ֵלִוי' ֵמאֹותֹו ְּבכֹור ֶׁשהֹוִציא ְלַאַחר 

ְּבכֹוִרים ְלָפָניו, ִּבְפָרט  ֶׁשְּכָבר הֹוִציאּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף
ִאם ַנִּניַח ֶׁשָּכל קֹוְדָמיו הֹוִציאּו 'ֶּבן ֵלִוי'. ִאם ֵּכן ׁשּוב ֵאין ֶזה 

ּגֹוָרל הֹוֵגן, ֶׁשֵּכן ָּכל ֶאָחד ֵמָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשּיֹוִציא 'ה' ְׁשָקִלים' 
יֹוֵתר  ָיכֹול ָהָיה ִלְטֹען ֶׁשִאּלּו ָהָיה ִראׁשֹון, ְּבַוַּדאי ָהיּו לֹו

 ִסּכּוִיים ְלהֹוִציא 'ֶּבן ֵלִוי'.
ֶּבֱאֶמת, ְמקֹור ִּדְבֵרי ַרִׁש"י הּוא ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ַיְלקּוט 
ִׁשְמעֹוִני ֶרֶמז תרצג) ָׁשם הּוְבָאה ְׁשֵאָלה זֹו ְּבֵׁשם ַהַּתָּנא ַרִּבי 

ֵבֵאר ְנֶחְמָיה ֲאֶׁשר ֵמֲחָמָתּה ָחַלק ַעל ַהְּדָבִרים ָהֲאמּוִרים, ּו
ֶׁשֹּמֶׁשה ָּבַלל ַּבַּקְלִּפי ַּכּמּות ָׁשָוה ֶׁשל ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָאֶלף 

ׁש ִּפְתֵקי 'ֶּבן ֵלִוי' וְ  ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף -ָמאַתִים ִׁשְבִעים ְוָׁש
ׁש ִּפְתֵקי 'ה' ְׁשָקִלים', ְוָכ ְלֻכָּלם ָהָיה  ָמאַתִים ִׁשְבִעים ְוָׁש

ה. ָאְמָנם, ָּתְמהּו ַהְמָפְרִׁשים ַעל ְּדָבָריו, ֶׁשְּבצּוָרה זֹו ִסּכּוי ָׁשוֶ 
ָיכֹול ָהָיה ִלְהיֹות ַמָּצב ֶׁשְּלֻכָּלם ֵיֵצא ֶּפֶתק ֶׁשל 'ֶּבן ֵלִוי' אֹו 
, ְוַעל ֵּכן ָּדֲחקּו ַעְצָמם ְלָבֵאר ֶׁשּגֹוָרל ֶזה ַנֲעָׂשה ְּבֶדֶר ֵנס.  ְלֵהֶפ

' ְמַבֵּקׁש ְלַיֵּׁשב ֶאת ֵציָדה ַלֶּדֶרַּבַעל 'ּבּוְרג ַרִּבי ִיָּׂשׂשָכר ֵאיֶלנְ 
ִמְנָחה ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ִּכְפׁשּוָטם ּוְתִחָּלה ֵמִביא ְּבֵׁשם ֵסֶפר '

' ֶׁשָּכַתב ְלַיֵּׁשב ֶאת ַהֵּדָעה ָהִראׁשֹוָנה ַּבִּמְדָרׁש, ֶׁשַהּגֹוָרל ְּבלּוָלה
יא ֶאת ִּפְתקֹו, ַמְרֶאה אֹותֹו ַנֲעָׂשה ְּבֹאֶפן ֶׁשָּכל ֶאָחד ָהָיה מֹוצִ 

ְלֹמֶׁשה ּוַמֲחִזירֹו ַלַּקְלִּפי, ְוָכ ָעׂשּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ַעד 
ֶׁשָּיְצאּו ָּכל ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁשלֹוָׁשה ִּפְתֵקי 'ֶּבן ֵלִוי'. ַא ָּכַתב 

' ֶׁשַהְּדָבִרים ְּתמּוִהים ַעד ְמֹאד ְוֵא  יָנם ְמַיְּׁשִבים ַה'ֵציָדה ַלֶּדֶר
 ָּכל ַהֹּצֶר ֶאת ְּתִמיַהת ַהְמָפְרִׁשים.

' ֵּבאּור נֹוָסף ְּבֵׁשם ַרּבֹו  ַמֲהַר"מ ָיֶפה ָלֵכן ֵהִביא ַה'ֵציָדה ַלֶּדֶר
', ֶׁשֶּבֱאֶמת ַרִׁש"י ַעְצמֹו ְּכָבר ִהְרִּגיׁש ִּבְתִמיָהה זֹו, ְלבּוׁשַּבַעל ַה'

ָּכַתב ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשֹּמֶׁשה ָעָׂשה ֶאת  ְוַעל ֵּכן ְּבִסּיּום ְּדָבָריו
ַהְּדָבִרים ָהֲאמּוִרים ָאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 'ּבֹואּו ּוְטלּו ִּפְתֵקיֶכם 
ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל', ְוַכָּוָנתֹו לֹוַמר ָּבֶזה ֶׁשֹּמֶׁשה ֵהִכין ַקְלִּפי נֹוֶסֶפת 

ִׁשְבִעים ֶׁשָּבּה ָנַתן ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף ָמאַתִים 
ָׁשהְּפָתִקים ֶׁשֲעֵליֶהם ָהיּו ְרׁשּוִמים ְׁשמֹות ָּכל ַהְּבכֹורֹות  ּוְׁש
ְוַהְמֻמֶּנה הֹוִציא ִמֶּמּנּו ֶּפֶתק. ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוָרה ְלָכל ַהְּבכֹורֹות 
ְלַסֵּדר ַעְצָמם ְּבַמְעָּגל ְּכֵעין ַהַּפִיס ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש, ְוָאז ָּפַתח 

ת ַהֶּפֶתק ֶׁשְּבָידֹו, ּוִמי ֶׁשְּׁשמֹו ָהָיה ָרׁשּום ּבֹו ָהָיה ַהְמֻמֶּנה ֶא 
ָהִראׁשֹון ַּבּתֹור ְלהֹוָצַאת ַהְּפָתִקים ֵמַהַּקְלִּפי ָהִעָּקִרי ֶׁשּבֹו ָהיּו 

 ְנתּוִנים ִּפְתֵקי 'ֶּבן ֵלִוי' ְו'ה' ְׁשָקִלים'.
' ְמַׁשְכֵלל ְּבִמְקָצת ֶאת ָהַרעְ  יֹון ְוכֹוֵתב ֶׁשִּנָּתן ַּבַעל 'ֵציָדה ַלֶּדֶר

ְלַבֵּצַע ֶאת אֹותֹו ַהָּדָבר ְּבֹאֶפן יֹוֵתר ָיִעיל, ַעלְיֵדי ֶׁשָּיִכינּו ְׁשֵני 
ַקְלִּפּיֹות, ָּבִראׁשֹון ָיִׂשימּו ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף ָמאַתִים 

ָׁשה ְּפָתִקים ֶׁשֲעֵליֶהם ְרׁשּוִמים ְׁשמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ּכָ  ל ִׁשְבִעים ּוְׁש
-ַהְּבכֹוִרים, ּוַבֵּׁשִני ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ֶאֶלף ִּפְתֵקי 'ֶּבן ֵלִוי' וְ 

ָׁשה ִּפְתֵקי 'ה' ְׁשָקִלים', ַהְמֻמֶּנה יֹוִציא  ָמאַתִים ִׁשְבִעים ּוְׁש
ֶּפֶתק ִמַּקְלִּפי ַהֵּׁשמֹות ְוִיְקָרא ְּבֵׁשם ַהְּבכֹור ָהָרׁשּום ָׁשם, 

ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמַהַּקְלִּפי ַהְּׁשִנָּיה. ְּבֹאֶפן ֶזה ְואֹותֹו ְּבכֹור יֹוִציא 
ַנְרִויַח ֶׁשּלֹא ַרק ָהִראׁשֹון ִיְהֶיה ַעל ִּפי ַהּגֹוָרל, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד 

 ְוֶאָחד יֹוִציא ֶאת ִּפְתקֹו ְלִפי ַהּגֹוָרל.
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

השבוע חל יום הזכרון לגאון רבי איצל'ה מוולוז'ין, ראש ישיבת 
 וולוז'ין, "חכימא דיהודאי", קברניט יהדות רוסיה, כ"ו אייר תרי"א

 

 (א' מ"ב) מנפתלי.בכל השבטים כתוב "לבני" חוץ  -"בני נפתלי" 
 

שמעתי מפי חותני, הגאון מוהר"י מוולוז'ין, בשם  כתב הנצי"ב:
שמתחילה היו מניחים את הפתקאות של כל  ,האר"י הקדוש

כל אחד עם תיבה  ,ישראל בתיבה אחת. אחר כך באו הנשיאים
ריקה משלו. ובוררים כל אחד הפתקאות, ונשיא שמצא אחד 

כך הנשיא ספר מה שנתקבץ ואחר  משבטו היה מטילו בתיבתו.
בתיבתו, ולכן כתוב בכל השבטים 'לבני', כלומר הפתקאות 

 השייכות לשבט זה.
 

אבל אצל בני נפתלי שהיה האחרון לא היה הנשיא שלו בורר כלל, 
אלא פתקאות שבטו נשארו בתיבה הגדולה, על כן בנפתלי נכתב 

 "בני נפתלי", כל זה שמעתי. 
 

אותם בפתקאות ולא על ידי בקע  נ.ב. מכאן שדעת האר"י שמנו
 )בעלי התוס' א' מ"בועיין  ("העמק דבר"                            לגלגלת כדעת רש"י.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ד' י"ט)  "וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים".
 

הימים ימי חלוקת פולין, הגבולות נפרצו, וברחבי פולין וליטא 
הסתובבו גדודים שזרעו הרס ומוות. סכנת נפשות היתה לעבור 
מעיר לעיר. "יהודים נהרגים, נשחטים, נשרפים ונדקרים, נשפך 

 ("אבן השוהם")דמם כדם כבשים ופרים, נשבר עם סגולה".               
 

הולכים לבקר את  - מוולוז'ין לא ויתראולם הגאון רבי חיים 
! לקח עמו את בנו איצל'ה. כל הדרך הם את הגאון מוילנה - הרבי

אבל  - "חיות בלבוש בני אדם" - ראו קבוצות חיילים, שודדים
 הם חלפו על פניהם כאילו לא רואים אותם.    

 

כשנכנסו כבר לעיר וילנה תפסה אותם קבוצת חיילים. ודרשה 
שאל הקצין, והמשיך  "מה אתם עושים כאן?"מהם תעודות: 

 והורה לירות בהם! "מרגלים אתם!"
 

רבי חיים ביקש מהקצין "בקשה אחרונה", שיתן לו עשר דקות. 
 'אבא ישב ושקע במחשבות עמוקות...'סיפר רבי איצל'ה: 

  "חררו אותכם!לכו מכאן, ש"ניגש חייל, ואמר:  לפתע
 

  "עסק במופתים?!אבא, הגם אתה מת"שאלו רבי איצל'ה: 
 

לא ולא, כל הדרך חשבתי בסגולה הידועה "השיב לו רבי חיים: 
כאן  ,של 'אין עוד מלבדו', אבל כשנכנסנו לוילנה הייתי סבור, זהו

בעיר אנחנו כבר בטוחים... אזי הרפיתי מעט מהריכוז במחשבת 
 נתפסנו. לכן ,'אין עוד מלבדו'

 

עלינו, ולחזור  מוות שהוטלהכדי להרגע מהפחד של גזר דין 
להתרכז ב'אין עוד מלבדו', ביקשתי מהקצין זמן, וכך לשוב 

                 ולהדבק במחשבת 'אין עוד מלבדו', כך ניצלנו".
 הרה"ג י"פ)  ידידי  ,בישיבת "נחלת דוד" שסיפר לתלמידו ,מאיר שפירא און ר'הגמ - "נר לשולחן שבת" 
 

 
 
 
 
 
 
 

ובאמת הוא ענין גדול וסגולה " כתב ב"נפש החיים":כדברים הללו 
נפלאה להסיר מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו ולא 

האלוקים  יעשו רושם כלל. כשאדם קובע בליבו לומר, הלא ה' הוא
האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם ... ואינו משגיח כלל על 

 ג' י"ב)שער (                                                                                               ."שום כח

 
 סיפר הגאון רבי איצל'ה לתלמידו, הגאון רבי שמואל סלנט:

 

גם אני רוצה 'פעם אחת עמד אבא לנסוע אל הגר"א. אמרתי: "
אף אתה רוצה 'נרעש אבא ואמר בחרדה:  .'לנסוע אל הרבי

נבהלתי גם אני, אבל בכל זאת עמדתי על  'לנסוע אל הרבי?!
 אבא היסס, אבל לבסוף הסכים. 'רוצה אני! ,כן'דעתי ואמרתי: 

 

כשיצאנו לדרך ראיתי את פני אבא והנה החווירו מרוב אימה 
ופחד... ככל שהעגלה התקרבה לוילנה החווירו פניו יותר ויותר. 
כשבאנו לוילנה כמעט שקשה היה להכירו... ושוב פנה אלי 

 .'כן'התאמצתי ואמרתי  '!אתה להכנס אל הרבי? רוצה'בחרדה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
כל גופו של אבא רעד מאימת  ,של הגר"א כשעמדנו על יד חדרו

כך  'אף אתה רוצה להכנס?': טרבו. ועוד פעם פנה אלי ברט
 ."הגר"אנכנסנו אל חדרו של 

 

כי הדבר היה בהיות רבי  ,הוסיף הגאון רבי משה שמואל שפירא
הציע לאורח הצעיר שיגיד דברי תורה,  הגר"אאיצל'ה בן עשר. 

 על דרך הדרוש. ורבי איצל'ה אמר לפניו ביאור קצר
 

הגר"א התרשם מחוכמת הילד ומאופן הצעת הדברים, ואמר 
לרבי חיים: "מובטחני שיהיה לדרשן גדול בישראל".                                  

 סיפורה של העיר")    -("פרקי וולוז'ין", "וולוז'ין                                                                            

 
הדבר העיקרי והנחוץ ביותר לכל עבודה ' רבי איצל'ה היה אומר:

רק על ידה  .ציבורית הוא, להתאזר בסבלנות במידה מרובה
בדרכו של איש  יכולים להתגבר על כל המכשולים העומדים

חזקה עליו שעבודתו תביא ברכה ציבור. מי שניחן בסגולה זו 
 ים מפגישתו עם רבינו)תיאור - נטלילמתוך ספרו של ד"ר לי - ("אבי הישיבות" ח"ב        'לעמו!

 

 ועליהאחת קח לך מידה " רבינו יעץ לנכדו, הגאון רבי חיים ברלין:
תעבוד במיוחד, ואתה תקנה את מידת הסבלנות, וזו תעמוד לך 

רבי  לגאון הצדיקברלין חיים רבי כך סיפר  "!עד זקנה ושיבה
ועמלתי על מידה זו,  ,שמעתי בקול סבא"והוסיף:  ,אריה לוין

  "...ועדיין אני עמל עליה עד עתה
 

מידת סבלנותו  ,"אכן :המליץ עליו ,רבי אריה סיפר זאתכאשר 
 (שם מתוך "פרקי וולוז'ין")             של רבי חיים היתה ממש ללא גבול!"

 

 מדברפרשת ב
 528גליון 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

 
 נ הרבנית לאה מליק"לע

 ד"היומשפחתה 
 ראנלקחו בטרנספר מסאטמ

 ד"ח אייר תש"כ -לאושוויץ 



 ג)"(ג' י ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים".כי לי כל בכור "
 

 תיקון הגאונים
 

להביא לאחר ברכת הגפן,  ,פדיון הבן" "סדר בסוףתיקנו הגאונים 
 ,כוס ייןלו  יםזגומ .'עצי בשמים'בורא הדס, ומברך עליו  לכהן

 ברוך אתה" :בברכה ארוכה הפותחת בשם ומלכות והכהן פותח
 ... ולארבעים יום חילק אבריו...  .. אשר קידש עובר במעי אמו.

 וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו..." 
 

ה'  ויזכה ךכ ,כשם שזכה בכור זה לפדיון: "בשם ומלכותמת וחות
 יברוך אתה ה' מקדש בכור ,לחופה ולמעשים טובים ,לתורה

 )"א ר'שו"ת הרשב"א ח ,"סדר פדיון הבן לרב האי"(                             ."ישראל בפדיונן
 

 .נוסחאות רבותובזו מובאת בראשונים רבים מיוחדת ברכה 
                                         גילו התנגדות חריפה לאמירת ברכה זו. מהםכמה 

 )ועוד ה'פסחים  ד, מאירי"כלבו צ ,ב"שצחינוך  ובכורות, מ"א א' בכורות, רא"ש קידושין ףרמב"ן סו(
 

ולא  ת!לברך ברכה זו באשכנז ובצרפולא נהגו  הרא"ש כתב:
מצינו שמברכים שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא 

 או בגמרא, כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא נתחדשה ברכה.
 

שלא עושה שום מצוה, אלא רק  ,למה יברך הכהן תמוה, ועוד
וכי , את תחילת הברכה איני מבין וגם מקבל מתנות כהונה?!

בכור בהמה הקרב  הרי אפילוובמעי אמו, ויה תל קדושת בכור
                                                       (שם)                         ?!אינו קדוש עד שיצא לאויר העולם ,למזבח

 

 "וגאוני הראשונים הברכה כתב: נוסחשהביא את  יהמאירי אחר
 (שם)       ".מחודשותתיקנו בסדר הפדיון דברים מחודשים וברכות 

 

"ויש שחידשו בברכת פדיון הבן דברים שאין להם עיקר ואינם 
"אשר יצר את הילד במעי אמו" ועוד, אבל אין  וים כלום, כמווש

 )ק'עמ' רב סעדיה גאון סידור ("  רשות לכהן לברך כלום בשעת פדיון הבן!
   

ובסדר רב סעדיה מצאתי כתוב 'אשר יצר "והאבודרהם כתב: 
 )הל' ברכות(                                       בר', ולנוסח זה לא קשיא ולא מידי".עו
 

 ח"הב הראשונים, נביא מקצתם: את תמיהות וישבדנו ו האחרונים
 ט"זוהקדושת בני ישראל תחילת יצירתה במעי האם. כתב כי 

 )או"ח מ"ו ז'(  לחוש לברכה לבטלה.לנו אין  ,רך שיר ושבחשבד כתב
 

 )יו"ד ק"י(   נדבה מותר לברך. ואדרך בקשה כי ב ביאר "חוות דעת"ה
 

אותה ם רק יש שאומרי ,זו אינה נהוגה כמעט ציין כי ברכה כנה"ג
והוסיף שהמהרי"ט פסק לברך ברכה זו בשם  .בלי שם ומלכות

 (יו"ד ש"ה) .החכם החסיד מוהר"ר יוסף כהן ,ווכן נהג תלמיד ,ומלכות
 

של ישנם קהילות עד היום ו ,ברכה זו חיה עד דורנו ממש למעשה
שהפוסקים כתבו שלא  ואף על פי" -האומרים אותה בני ספרד 
  ."שם ומלכות מרה בליומכל מקום מנהגנו לא ,לאומרה

 )ועוד ם טוב"ש"כתר , "ארצות החיים", "דיו"ברית כהונה"  ,נחלת אבות""ץ, "סידור יעב(               
 

את סדר פדיון  יםמשיכמ בני אלג'יר עד ימינו המעניין הוא, כי
   .שם ומלכותב ומברכים ,הבן כפי שהיה נהוג בימי הגאונים

  ש)"והאריכו בזה עיי "זכור לאברהם", "גח "ישורון"ב, "ח "אוצר פדיון הבן"(                       
 

 הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן ,בז'יהרב מפונשמרן ברוב הפעמים 
מן  קוראבכורות, ונוטל מסכת היה  לפדות את הבכור, נתכבד

הרא"ש נוסח "תיקון הגאונים" ככתבו וכלשונו. הרב שהשתוקק 
כך בירך את  -דרך בינים שהיא יפה לכל הדעות  -לברכה זו מצא 

 ג')-ג עמ' צ"ב"ח '(הרב מפוניבזהברכה מתוך הספר, כדרך לימוד.                 

 
  א)"(ג' נ "ויתן משה את כסף הפדיים לאהרן ולבניו".

 

ח המפורסם "הרה ,כשעשה חתניכתב הגאון רבי יהונתן אייבשיץ: 
 ,ה' יאריך ימיו ,פרנקל פדיון הבן לבנובנימין וולף ' רמוהלרבים, 

זליג, לקח בהמה משלו  ר"והמעולה הר הוא הבחור המופלא
  .ומסרה לטבח, שיהיה בשר לסעודה

 

והיה רוצה לתת מתנות כהונה לכהן שפדה ממנו את בנו הילד. 
הלא אני פודה  ,למה לי לחשוש שהוא רק כהן מדין חזקה' :ואמר

 'את בני על ידו...
 

דאולי הוא בכלל "דאין ליתן כל מתנותיו לכהן  ,התחרט לבסוף
 ,לחמי המפורסם לכך נתן המתנות .אחד", הפדיון והמתנות
 תחמותי הרבני ,שאכלן בשביל אשתו ,מוהר"ר יצחק שפירא

                             )"כרתי ופלתי" ס"א ו'(                 דכי כהן.     , בת הנגיד רבי מרמרת מאטי

 !פדיון הבן ביום חתונתו פעמיים פדיון!  
 

, משום ופודהו שתי פעמים ... סומך על התינוק כתב רב האי גאון:
פעמיים  נאמר -וכתיב "ופדויו מבן"  ,דכתיב "אך פדה תפדה"

 פדויים, אחד מהקב"ה ואחד ממלאך המות, ועל זה אני פודהו. 
 

כי אורך ימים ...'  ,נותן ידו על ראש הבן ואומר 'ה' ישמרך ויחייך
אם היה גדול, מברכו כפי מה שיראה לו, וכל שמפליג בברכה 

זה משובח. אם היה הפדיון ביום חתונתו, נהגו לומר פיוטים  הרי
 ) ועיי"ש באריכות מסכת פסחים וף("אוצר הגאונים" ס                            ...כגון 'זבד טוב'

 

בברכת  ,בני ריינוס היו מברכים בפדיון הבן עוד על הקשר בין חתונה לפדיון...
 )ועיי"ש רס"ח תה"ד(  ובני אוסטרייך לא היו מברכים. ,המזון "שהשמחה במעונו"

 
מתוך כתבי הגאון רבי שמואל אבן  -ה וגדלות בתורה קשעניות 

 כתבתי זה ביום פורים, שנת 'מגדל עז'' :דנאן, מגאוני מרוקו
 

 שהנותן )ועיי"ש נו"כ ש"ה ח'יו"ד (בדברי המחבר  תיחידוש נחמד מצא'
לכהן חמישה סלעים מתוך כוונה שיחזירם, ודעת הכהן היתה 

פירש שנותן על מנת  שלא להחזירם, אין בנו פדוי. אבל אם האב
 להחזיר, בנו פדוי, דמתנה על מנת להחזיר שמיה מתנה'.

 

לכן טוב לומר בפירוש 'על מנת שתחזיר', אף שכפי הנראה לא 
 הותר לעשות כן כי אם בדיעבד.

 

שבהגהות שנעשו על ספר שו"ע מהרב איסרליש  ,אכן אמרו לי
 הרשב"א).(חידוש זה כתבו כבר האשכנזי הביא דין המחודש הזה. 

 

והנאה היתה לי, בעבור שבעוונותי הרבים עדיין יש לי חוב 
חמישה סלעים לפדיון פטר רחם של בני, בכור לאמו, זוגתי 
השניה, אשר נתבקש לישיבה של מעלה כשהיה בן שנתיים 

 בחולי הגידרי.
 

לכן גמרתי בלבי לעשות כן, לתת במתנה על מנת להחזיר, אחר 
 ניסן תשנ"ט) -(עפ"י "מקבציאל" גליון כ"ז     מלא חסרוני'.שאין לי מה לתת. ה' ב"ה י

 
באופן שיש ספק אם הבן חייב במצות פדיון הבן, או כאשר הילד 
פטור מפדיון, אבל מחשש של כבוד הבריות חייבים לעשות 

 ...מעמד מדומה של פדיון הבן, אך לא ידעו כיצד יוכל לברך
 

, שיכוון לפדות במעשה הפדיון יעץ הגאון רבי אברהם גניחובסקי
שנמצא הכי קרוב אליו, או היהודי  -שעושה איזה יהודי בעולם 

שלא קיים מצוה זו, ומדין זכין יכול לזכות  -הכי מבוגר בעולם 
 בשבילו ולקיים עבורו את המצוה, ואם כן יוכל לברך.

 

באחד משיעוריו, אמר רבי אברהם שהעלה עצה זאת על שולחנם 
 ועיין "בר אלמוגים") עיי"ש("אגן הסהר"              ר ולא קיבלוה.של גדולי הדו

 
יום לפני פדיון הבן אליו הוזמן כהן מיוחס, גונבה השמועה 

 ..סב התינוק ולא הדוד. פולאוזניו, כי בפדיון מחר לא ישתת
 

באותה משפחה יש דוד כהן. אך האב של  - וזה סיפור המעשה
כיון שהוא רוצה כהן מיוחס התינוק לא רוצה שהוא יפדה, מ

והדוד אינו מיוחס. הדוד נפגע מזה שלא מכבדים אותו, והדבר 
 הביא לסערה משפחתית.

 

הזמין לביתו את אבי הבן.  , ת"ח מופלגבחכמתו, אותו כהן מיוחס
החל משוחח עמו אודות מחר, מה צריך לעשות וכן הלאה... 

אותו בדברים, בין השאר, שאלו, אם יש קרוב כהן  משך
 ,במשפחה. כשהשיב בחיוב, אמר לו: 'אוי, שכחתי להגיד לך

 שאם יש כהן קרוב במשפחה, אני לא בא לעשות פדיון'.
 

האב נבהל, מה עושים, מחר הפדיון... שכנעו שהכל יהיה בסדר. 
של  ילעשות את הפדיון. תן לי עתה שווהדוד אתה תזמין את 

מישה סלעים. ובעת הברכה תכוון עלי, שאני הוא שפודה את ח
 הרה"ג מ"ב)ידידי ("נר לשולחן שבת" יש"כ ל             התינוק, ואני אתכוון לפדותו!

 
כי הגאון רבי יוסף שלום אלישיב הינו "העולם" במשך שנים סברו 

היה עושה מדי שנה סיום בערב פסח ב"תפארת רבינו בכור, שהרי 
 עד פסח שנת תשס"ז... רבים  , כך חשבובחורים"

 

בת שבע: 'אבא, אתה  הצדקנית אמרה לו בתו, הרבנית ,בביקור חג
לא באמת בכור, אתה עושה את הסיום כדי לזכות את הרי 

 הרב הנהן בראשו בהסכמה. . 'התלמידים
 

חמש שנים לפני שנולד רבי יוסף כי  רבנית,סיפרה לשל רבינו אמו 
 ("נר לשולחן שבת")                      ... שבקה חייםנולדה להם בת ו ,שלום
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים ההקב"" - במדברפרשת 

"פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף על הפסוק בפרשתנו 
חשבון מנין (א, לט) כתבו המפרשים כי ב ושבע מאות"

השבטים אנו מגלים ששבט דן היה השבט הגדול ביותר 
משאר השבטים (פרט לשבט יהודה) וזו הסיבה שהובאה 
בירושלמי ששבט דן היה מאסף לכול המחנות כיוון שהיה 
מרובה באוכלוסין. ולפלא הדבר, אמר רבי יחזקאל 
לווינשטיין זצ"ל: כשמתבוננים בעניין זה למדים אנו מוסר 

 –נה שבט בנימין כשירד למצרים היו לו עשרה בנים גדול, ה
משפחה גדולה, ולכאורה על פי השכל היה צריך להיות שבטו 
מבורך בצאצאים מרובים. ואילו שבט דן היה לו בירידה 
למצרים רק ילד אחד ובעל מום, חרש, ואמרו רבותינו: נכנס 
דן ליעקב אביו שיתפלל עליו כי אם חס וחלילה נאבד כיוון 

לו רק בן אחד חירש, היה צריך להיות שבטו מועט. אך  שיש
הנה במציאות אנו רואים שהדברים התרחשו, לכאורה, כנגד 
הטבע, שבט בנימין מנה שלושים וחמישה אלף וארבע מאות 
למרות שהיו לו עשרה בנים, ואילו שבט דן, שהיה לו רק בן 
אחד, מנה שישים ושניים אלף ושבע מאות, מהגדולים 

מכאן תשובה לכול חשבונות בני אדם שהמה הבל ביותר. 
ואין בהם ממש, כפי שאמר הכתוב "ה' יודע מחשבות אדם 
כי המה הבל" (תהילים צד), שהרי לבנימין היו עשרה 
בנים, ולדן היה רק בן אחד אשר היה בעל מום, חירש 
ואילם, ובכול זאת, בזמן ששבטו של בנימין מנה חמישה 

איש בתקופת הנדודים במדבר, ושלושים אלף וארבע מאות 
שבט דן מנה שישים ושניים אלף ושבע מאות. כול זה בא 
 ללמדנו, שכול חישובי הבריות אין להם ערך. ומכאן ניתן

ללמוד גם לגבי אורחות חיינו. לא כול אדם המרוויח ממון 
רב הוא יותר עשיר והדוגמאות לכך הן למכביר. ויסוד זה 

וש ברוך הוא מעט, אל מלמדנו כי למרות שקיבלת מהקד
דאגה! זכור! גם שבט דן היה מועט והתברך מאוד. וכך 
עלינו להסתכל במציאות חיינו שממון רב אינו ערובה 
לעשירות; הצלחה בעסקים אינה מבטיחה חיים מאושרים. 

 ההצלחה של האדם תלויה אך ורק בברכת ה'! 
בספר "בנועם שיח" כתב כי לעיתים אנו מתרברבים 

ובטוחים כי ההצלחה נובעת מיכולותינו.  ביכולותינו
התרברבות מעין זאת יכולה לעורר דין על האדם ולגרום לו 
להגיע לפשיטת רגל. בשנים האחרונות, עסקים רבים שגלגלו 
עשרות ומאות מיליוני דולרים בשנה פשטו את הרגל. הסיבה 
לכך הייתה במקרים רבים תקופת מיתון, שהעסק לא 

. במקרים אחרים, התהפך עליהם התכונן כראוי לקראתה
הגלגל בעקבות החלטות שגויות של מנהלי החברה. לעיתים 
קרובות בתי עסק גדולים ומצליחים קורסים בעקבות 
הופעתו של מתחרה ממולח המשתלט על אותו פלח שוק. היו 
אף מקרים בהם עסקים הגיעו לקיצם טרם זמנם, בשל 

-שנבנה בדי לקוחות לא מרוצים שהצליחו להרוס מוניטין
עמל, לא אפשרו לעסק להמשיך עם קהל הלקוחות 
הוותיקים וזנחו אותו לאנחות. המסקנה העולה ששום דבר 

מטר רבוע בטון,  400,000לא בטוח בחיים. הנה אדם יוצק 
 99חלונות, מפעיל  43,000דלתות, מתקין  40,000מציב 

נורות חשמל, ובסוף מתרווח על  200,000מעליות, מדליק 
סת עם בירה צוננת. יש לו בית, נכון? לא בטוח! המרפ

ללארי הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
סילברסטון הייתה סיבה טובה להיות מרוצה. רק ימים 
אחדים קודם לכן סגר את אחת מעסקאות הנדל"ן 
המשתלמות ביותר בניו יורק סיטי. תמורת סכום צנוע של 

ידיו את המפתחות לשני מגדלי מיליארד דולר קיבל ל 3.2
המשרדים הגבוהים ביותר בתבל. סילברסטון לא הוטרד 
מהעלות הגבוהה. בהתחשב בכך שהוא שכר את המגדלים 

שנה, היה זה מחיר סביר ביותר. מלבד  99לפרק זמן של 
זאת, כסף הוא הדבר האחרון שמטריד את לארי. רק 

 .למאתיים ושמונה אנשים בעולם יש יותר כסף ממנו
 
 

מינורו יאמסקי חש שביעות רצון ניכרת. הוא נבחר מתוך 
עשרות אדריכלים ידועי שם שהתמודדו על הזכות הנחשקת 

דגמים שונים  100לתכנן מבנה חסר תקדים בגובהו. מעל 
נבחנו ונדחו לפני שהעיצוב המיוחד שלו נבחר לצורך בנייתם 
של מגדלי התאומים. התכנית שהגיש היתה מודרנית, 

, מקורית, חדשנית, חסרת תקדים. היא קצרה שבחים נועזת
וזכתה במכרז. גם היימן בראון היה מרוצה. האיש, שבגיל 

קיבל את התפקיד היוקרתי של מנהל פרוייקט הבניה של  27
מרכז הסחר העולמי, השקיף בגאווה על מעשה ידיו. תשעים 
אלף תיירים פקדו בכול יום את המגדלים האדירים והתפעלו 

ם ומגובהם הרב, אבל רק בראון ידע עד כמה הם מיופיי
חזקים. במשך ארבע שנים רצופות חיברו הוא ואנשיו רבבות 

ס"מ, עד שיצרו כלוב פלדה  35קורות פלדה, כול אחת ברוחב 
אדיר במשקל כולל של מאה ושלושים אלף טון. כך מספר 
הסופר שוקי דגן: יום אחד בשנת תשכ"ו, כאשר היימן 

יה סטודנט צעיר במגמה ללימודי אדריכלות, (חיים) בראון ה
הציג בפניו אחד ממוריו הצעה מפתה. "יש פרוייקט בניה 
רציני מאוד שמתנהל בימים אלו בניו יורק", סיפר לו. 
"מדובר במשהו גרנדיוזי בקנה מידה חסר תקדים. כדאי לך 
להצטרף לצוות המקצועי המלווה את הפרוייקט, ולו כעובד 

אות לקריירה שלך". לפרוייקט המדובר זוטה. זה יעשה פל
קראו "מרכז הסחר הבינלאומי" או בכינויו העממי "מגדלי 
התאומים". תחזיתו של המורה התגלתה כמדוייקת. בראון 
השתלב למשך תקופה קצרה בצוות המהנדסים שליווה את 
הקמת המגדלים, עבודה שהפכה לקרש קפיצה לקבלת 

פורסמים כגו מגדלי תפקידים נחשקים בפרוייקטי יוקרה מ
סירס בשיקגו ופארק השעשועים הענק 'דיסני וורלד' 
בפלורידה. חברים התבדחו שכאשר היימן מתחיל לבנות 
הוא לא מסוגל לעצור. הוא היה מעורב בהקמתם של שלושה 
מתוך חמשת גורדי השחקים בארה"ב שגובהם מעל מאה 
ת קומות, וניהל עשרות מיזמי בניה ענקיים ומסובכים שעלו

כול אחת מהן עמדה על מאות מיליוני דולרים. לפני כמה 
שנים פגשתי אותו באירוע התקיים בירושלים. היתה לי 
שאלה שעמדה על קצה הלשון. לא יכולתי להתאפק והצגתי 
אותה בפניו. "מעניין אותי לדעת, מיסטר בראון". כך 
שאלתי. "מה עבר לך בראש באותו בוקר מר ונמהר כאשר 

וראית את התמונות הבלתי נתפסות של שני  הסתכלת במסך
המטוסים הנכנסים בבניינים 'שלך' ומפילים אותם לארץ 
כאילו היו מגדלי קלפים? מה חשבת באותם רגעים?...". 
הוא נעץ בי מבט נוקב ושתק למשך כמה רגעים ארוכים. 
כשהוא דיבר לבסוף זה היה בקול נמוך ומהורהר. הנה 

ותו מעמד כפי שהוא זכור לי המונולוג שהשמיע באוזני בא
פחות או יותר. "ראה", פתח ואמר. "הרס מרכז הסחר 
העולמי לא הטריד אותו מנקודת ראות טכנית. כשאתה בונה 
למטרת רווח אתה לא מצפה שהבניה שלך תחזיק לנצח. מה 
שכן זעזע אותי זו המהירות שבה הכול קרה. אתה משקיע 

לו, והכול קורס שנה בבניית המגדלים הענקיים הל 10-11
בתוך עשר שניות! ולא סתם קורס, הבניינים פשוט נמחקו, 
הפכו לאבק פורח, חור גדול באדמה ותו לא. כול ההשקעה 
האדירה ירדה לטמיון ברגעים ספורים של תופת נוראה. 

גלונים של דלק מטוסים בוער התיכו את מסגרת  27,000
הפלדה. משקל הקומות העליונות מעך את הקומות 

חתיהן וחולל תגובת שרשרת מחרידה, שנעצרה רק שת
כשלא נותר מהמבנה מאומה, זולת עיי חרבות עשנים. זה 
היה משהו בלתי נתפס. ידעתי עד כמה הבניינים הללו היו 
חזקים ויציבים, כמה טונות של פלדה ובטון. ולמרות הכול, 
ברגע האמת, כלום לא עזר. ואז אתה שואל את עצמך: אם 

צק כמו מגדלי התאומים יכול לקרוס ולהעלם דבר עמיד ומו
בתוך שניות, על מה כן ניתן לסמוך בעולם הזה? מה יכול 

  לתת לאדם תחושה של בטחון וקביעות?...".
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קשה לחשוב על סמל קולע לעידן המודרני מאשר מגדלי 
התאומים. אלמלא הטכנולוגיה המודרנית אי אפשר היה 

דלים הכבירים הללו להעלות על הדעת את בנייתם של המג
ואת השימוש בהם. אף אדם שפוי לא היה שוכר משרד, 

ואכן, לא פחות  שכדי להגיע אליו צריך לטפס אלפי מדרגות.
מתשעים ותשע מעליות הסיעו מדי יום את חמישים אלף 
העובדים במגדלי התאומים למשרדיהם בקומות העליונות. 
 ועוד לא הזכרנו את מערכות החשמל, האינסטלציה,
האיוורור, התקשורת, התחבורה, האלקטרוניקה 
הדיגיטלית והלוגיסטיקה הממוחשבת, שהפכו את 
המגדלים מהזיה פרועה של אדריכל עתיר דמיון למציאות 
חיה ונושמת. והנה, כול ההשקעה האדירה ירדה כאמור 
לטמיון ברגעים ספורים של תופת נוראה. סוציולוגים 

מגדלי התאומים נפגעו וחוקרי התנהגות טוענים כי לא רק 
באותו יום בלתי נשכח. יחד עם המגדלים נפגע גם משהו 
בסיסי בתחושת הבטחון האישית של הציבור הרחב. 
הרגשה מעיקה של חרדה סמויה ושל חשש מפני העתיד 
הלא נודע, החלו לנקר בלבבות. האדם שהאמין בלב שלם 
בהבטחה הטכנולוגית של העולם המודרני, חש שרימו 

דברים כאלו לא היו אמורים להתרחש. קורות הפלדה אותו. 
וחומות הבטון העניקו אשליה מזוייפת של בטחון, שנמוג 
ברגע האמת והותיר אחריו חלל אפל של חוסר אונים ושל 
חרדה. כשכול העולם מתהפך, מה נשאר יציב? על מה כן 

 אפשר לסמוך?...
, גאוותו של האדם היא שמביאתו לבטוח בכוחו וביכולותיו

בטחון מדומה זה יש בו כדי להטעות את האדם שהרי חזק 
הוא, הגאוותן אינו ירא את ה' ואף אינו אוהבו והקדוש ברוך 
הוא אומר על אדם זה: "אין אני והוא יכולים לדור בעולם 
אחד". בעולם הגאווה אין האלוקות מצוייה וככול שתתעצם 
 הגאווה, תחלש האמונה. ככל שיהפוך האדם עצמאי יותר
במילוי מאוייו, כך יתגבר בטחונו, ובאותה מידה תתעצם 
גאוותו. עוצמת הגאווה מותנית ביכולותיו של הגאה למלא 
את מאווייו. הבריאות הטובה, העשירות, החכמה ועוצמת 
השלטון משמשים מצע לנביטתה וצמיחתה של גאוות 
האדם, ומשיירבו אלו תרבה עמהם גאוותו. המסקנה העולה 

מים הבריאות או העושר, החכמה או כח מלמדת כי לפע
 השלטון מהווים אבני נגף בדרכו של האדם אל הבורא!

בספר "האמנתי כי אדבר" כתב כי עיקר האמונה היא לייחס 
הכול לבורא יתברך. "אני מאמין באמונה שלימה שהבורא 
יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכול הברואים והוא לבדו 

ם". רבי יחזקאל לוינשטיין עשה עושה ויעשה לכול המעשי
זצ"ל מסביר: כמו שאדם מאמין שיש בורא, כך תאמין שיש 
מנהיג וזה לא כול כך פשוט לחיות ולהאמין על פי המנהיג 
היחיד, כי יש עוד אחד שתמיד רוצה להנהיג את עצמו וזה 
"האדם" ועל פי רוב, שוכחים את המנהיג האמיתי. היינו 

שבאות להרע או להטיב,  שהכול ממנו יתברך וכול הסיבות
להבנת העניין נתבונן  לא קיימות כי הכול ממנו יתברך.

במאמר רבותינו במדרש (איכה רבה, הקדמה פיסקה ל): 
"ארבעה מלכים היו, מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן: דוד 
ואסא ויהושפט וחזקיהו. דוד אמר: 'ארדוף אויבי ואשיגם 

עושה כן'... עמד אסא  וגו', אמר לו הקדוש ברוך הוא: 'אני
ואמר: 'אני, אין בי כח להרוג להם, אלא אני רודף אותם 
ואתה עושה'. אמר לו הקדוש ברוך הוא: 'אני עושה'... עמד 
יהושפט ואמר: 'אני, אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף, אלא 
אני אומר שירה ואתה עושה'. אמר לו הקדוש ברוך הוא: 

: 'אני, אין בי כח לא להרוג 'אני עושה'... עמד חזקיהו ואמר
ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן על מטתי ואתה 
עושה'. אמר לו הקדוש ברוך הוא: 'אני עושה', שנאמר 
(מלכים ב, יט) 'ויהי בלילה ההוא יצא מלאך ה' ויך במחנה 
אשור'". ונשאלת השאלה, מיהו בעל המדרגה הגבוהה יותר 

רגת האמונה והבטחון שלו מכולם? לכאורה חזקיהו, שכן מד
נשגבה כול כך, עד שהוא אומר שאינו צריך לנקוף אצבע כדי 
לנצח: הוא ישן על מטתו והוא בטוח בנצחונו! אולם זו ראיה 
שטחית. אם נבחן את הדברים במבט אמיתי מדגיש רבי דוד 

"יחוה דעת") בעל  -יוסף שליט"א (בספרו הגדה של פסח
המלך. ומדוע?! הרי הוא המדרגה הגבוהה הוא דווקא דוד 

כביכול לא סמך לגמרי על נסי ה', אלא אמר: "ארדוף אויבי 
 ואשיגם", כלומר הוא פעל גם בכוחות עצמו ונלחם באויביו,

 
 

לעומת חזקיהו שהלך לישון על מטתו ובטח בה' שיעשה לו 
נס?! אלא כך יש לפרש את הדברים: כשאדם הולך לישון 

אין שום חשש, אפילו -כול והקדוש ברוך הוא עושה לו את ה
קל שבקלים, שייחס את הנצחון לעצמו וייאמר: "כוחי ועוצם 
ידי עשה לי את החיל הזה". הוא הרי יודע שהוא עצמו לא 
עשה מאומה, ואם כן פשוט לו שהכול מאת ה', ואם כן אין 
בכך רבותא גדולה. לעומת זאת, זה שנלחם בחירוף נפש תוך 

ביו, ועם כול זאת הוא יודע כדי סיכונים רבים כנגד אוי
בידיעה מוחלטת שלא כוחו ועוצם ידו עושים לו את החיל 

הוא בעל המדרגה הגבוהה והרמה  –הזה, אלא הכול מאת ה' 
 ביותר!!! 

לפעמים אנחנו חושבים שיש לנו יכולות ושאנו גדולים כן, 
כאשר מתבררים הדברים, אנו רואים וחזקים, בסופו של דבר 

. אם נדע את המקום פי רצונו של ה' יתברךעל הכול מתנהל ש
שלנו, לא נחשוב שאנו מסוגלים ויכולים להתערב במקומות 

לעיתים אנו אמנם,  לא לנו, החיים שלנו יראו אחרת.
מתרברבים ביכולותינו ובטוחים כי ההצלחה נובעת 
מיכולותינו. עלינו לדעת כי התרברבות מעין זאת יכולה 

הדוגמא  ו להגיע לפשיטת רגל.לעורר דין על האדם ולגרום ל
 80 -בסוף שנות השדלהלן תמחיש לנו דברים אלו היטב. 

ביצע רוברט מקסוול מסע רכישות בישראל, במהלכו רכש 
את עיתון "מעריב", את הוצאת הספרים "כתר", ונגס 
אחוזים ניכרים ממניותיהן של חברות "סאטקס" ו"טבע". 

יגוד" ואת בנוסף לכך הוא אף ניסה לרכוש את בנק "א
העיתון "ג'רוזלם פוסט". המסע המתוקשר גרם לכך שעל 
מכוניות רבות בכבישי ישראל נראתה המדבקה: "מקסוול 

נמצא רוברט מקסוול מת על סיפון  1991קנה אותי". בשנת 
היאכטה שלו באיים הקנריים. לאחר מותו התברר, כי כדי 
 לייצב את עסקיו, שלח את ידו בכספי הפנסיה של עובדיו
הרבים, וכך הפך בן רגע לרמאי ומושחת. הרודן הרומני 
ניקולאי צ'אושסקו שימש כנשיא רומניה בשני עשורים, 
 -כשליט כול יכול. כדי לבנות את ארמונו הרס צ'אושסקו כ

בתים, והוא נחשב למבנה השלישי בגודלו בעולם.  7,000
 11אנשי מקצוע, והושקעו בו  25,000בבנייתו הועסקו 

התרחשה הפיכה ברומניה.  1989ולר. בשנת מיליארד ד
הרודן ורעייתו נמלטו מארמון הנשיאות במסוק ובמכונית 
ונתפסו במחסום דרכים. הם הועמדו לדין בבית משפט שדה 

רוברט מקסוול וניקולאי  והוצאו להורג על ידי כיתת יורים.
צ'אושסקו לא היו חברים, וכנראה שמעולם לא למדו יחד 

כנה המשותף לשניהם הינו המהפך בבית ספר אחד. המ
הקיצוני במצבם. זה בטח בבריאותו, זה בכספו וזה בכוחו, 
ו...נכזבו. מהפכים קיצוניים אלו, מצערים ככול שיהיו, 
מאירים את האדם באור חיוור, המלמד על חולשתו 
ושבריריותו, ומוכיח כאלף עדים על חוסר יכולתו לשלוט 

כוחות החזקים מהם  בחייו כרצונו. שניהם הוכנעו בידי
בהרבה... האמונה היהודית, מעשית היא עד למאוד. אין היא 
מסתפקת בהצהרות כלליות על חסד ורחמים. האמונה 
היהודית דורשת מן האדם לסתת את אישיותו. היא דורשת 
ממנו להכניע את עצמו תחת הנהגת הבורא, לכבוש את יצריו 

 ולהנהיגם על פי מסורת התורה. 
ירמיה יז, ז) קובע: "ברוך הגבר אשר יבטח בה' הנה הנביא (

והיה ה' מבטחו". מבארים המפרשים, כי במידה שאדם תולה 
בטחונו בקדוש ברוך הוא, הוא אינו מתאכזב ואכן הקדוש 
ברוך הוא הוא מבטחו. גם אם אין בידי אותו אדם זכויות 
מיוחדות, עצם העובדה שהוא משליך יהבו על הקדוש ברוך 

הוות לו משען ומבטח. על אותם שנשענים על הוא אמורה ל
עזרת שמים הקדוש ברוך הוא קורא (תהלים צא, יד): "כי בי 
חשק ואפלטהו". לאמור, שהיות והוא חושק בקירבת הבורא, 

צרה  הקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים ומושיע ומפלטו מכול
וצוקה. "אימרה נפלאה נמסרה בענין זה ומיוחסת לאדמו"ר 
הזקן מקוצ'ק. הוא היה מבאר את הפסוק (קהלת ט, יא): 
"לא לחכמים לחם" וכול כך למה? משיב הרבי מקוצ'ק, שאם 
פלוני הוא כול כך חכם בעיניו, הקדוש ברוך הוא טוען 

 לעומתו: קח לך את לחמך בעצמך, אני לא אהיה בעזרך... 
העולה מהדברים לעיל מלמד כי כשם שבחיי היחיד חלילה 
לו מלבטוח בעצמו או באדם, כך גם בחיי הכלל. כבר נוכחנו 
לדעת מה רבה האכזבה של הבוטחים על חילם וברוב עושרם 

 יתהללו" (תהלים מט, ז). אי לכך טוב נעשה אם נחדיר
 
 



לקרבנו את הכרת האמת כי "שווא תשועת אדם" (שם ס, 
אז יקויים בנו גם האמור בהמשך המזמור (שם, יד):  יג), או

 "באלוקים נעשה חיל והוא יבוס צרינו". 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כיצד 
גאוותו של האדם בכוחו ובעוצמתו, לא עומדים מול קרקע 
המציאות דבר המוכיח לנו שוב ושוב כי "שווא תשועת 

לבדו עושה ויעשה לכול הוא זה אדם" ורק הקדוש ברוך הוא 
 ...המעשים

שבו יצאה הטיטניק למסע  1912לאפריל  10היה זה ביום  
ההשקה שלה, ממנו לא שבה לעולם. בנג'מין הקטן צפה 
מרותק מבעד החלון ברציפי הנמל ההולכים ומתרחקים. 
בנג'מין פלמינג היה הילד המאושר בכיתתו. אביו, פרופסור 

טה למדעים באוניברסיטת פלמינג המפורסם, מהפקול
פנסילבניה, רכש כרטיסים עבור משפחתו למחלקה הראשונה 
בהפלגת הבכורה של ספינת הפאר ה"טיטניק". בנג'מין , ילד 

, התפאר באוזני חבריו, שהוא והוריו יהיו 12מחונן וערני כבן 
אורחי הכבוד של רב החובל סמית ויסעדו על שולחנו. ואכן, 

יט סטאר ליין" שהטיטניק היתה מנהל חברת הספנות "ווי
בבעלותו, ביקש באופן מיוחד מסמית, שירשים את המדען בעל 
השם העולמי, בפלא ההנדסי, שחברו בו העיצוב הארכיטקטוני 
עם החידושים הטכנולוגיים מהשורה הראשונה. הוא ראה בכך 
אקט פרסומי שיוסיף תהילה לטיטניק, שהיתה באותם ימים 

נה האדם. כשעלו בנג'מין והוריו על המבנה הגדול ביותר שב
סיפונה של האוניה, לא היה גבול להתפעלותם מהפאר וההדר 
של הספינה הגדולה ביותר בתקופתה. הם התקבלו בחמימות 

קנט באס, אשר הוביל אותם אחר כבוד  –על ידי החובל השני 
לסוויטה שהוקצתה להם בהוראת רב החובל הראשי, במחלקה 

ופסור פלמינג ורעייתו מתמקמים בחדרי הראשונה. בזמן שהפר
הפאר שלהם, נשמעו ברקע צפירות רמות המבשרות את תחילת 
ההפלגה, ובנג'מין הקטן, הצופה מרותק בעד החלון, הבחין 
שרציפי הנמל הולכים ומתרחקים מהם. בעוד הוריו נחים 
קמעא מהנסיעה, היה הנער הסקרן עסוק בבחינת האבזור 

ויטה. הוא השתעשע בנסותו את מודרני של הסו-האולטרא
האביזרים הרבים שהמעצבים שילבו בתוך החדרים לנוחותם 
של הנוסעים. למזלם של בעלי הספינה נשמעו נקישות קלות 
בדלת, ובנג'מין נטש את מלאכת הפירוק שבה היה נתון. בפתח 
עמד מלצר בלבוש מצועצע והגיש להם קוקטיל איכותי 

ביקש להזמינם להיסב  החובל, אשר-בלוויית איחולי רב
בשולחנו בעת הארוחה. לעת ערב נערכה ארוחת ערב חגיגית 
לרגל השקת הטיטניק. באולם ה"גרנד הול" של המחלקה 
הראשונה, מסביב לשולחנות, הסבו מיטב סלתה ושמנה של 
אצולת הממון של אמריקה דאז, כשתזמורת משמיעה מוסיקת 

ושרים וביניהם רקע המתאימה לאופי האירוע הנוצץ. קומץ מא
פרופסור פלמינג ומשפחתו, זכו לסעוד על שולחנו של רב 
החובל אשר ניהל את הארוחה ביד רמה. בנג'מין בלע בשקיקה 
את סיפוריו של רב החובל סמית על נפלאות הטיטניק. סמית 
התרברב, שעם כול עברו הימי המפואר, לא פיקד על ספינה 

ט מדהימה בנפח שכזה, המסוגלת להגיע למהירות שיו
הנוסעים  2,224לתקופתה. לשומעיו המרותקים ציין שמתוך 

אנשי צוות העומדים הכן לשירותם של  800על סיפונה, ישנם 
כול נוסעי המחלקות השונות ולסיפוק כול גחמותיהם. 

האם הטיטניק היא  –כשנישאל רב החובל על ידי הסועדים 
יב, באמת בלתי ניתנת לטביעה כפי שהציגוה מתכנניה? הש

שנות הוותק שלו  40שמעולם לא ניתקל במקרה חירום בכול 
בצליחת אוקיינוסים וימים, והוא איננו מתכוון לקלקל את 
הסטטיסטיקה הזו, במיוחד כשהוא מפקד על הטיטניק "מלכת 
הים", כפי שהגדירה, בנג'מין לא הבין מדוע סחטה תשובה זו 

שיחק לו קולות צחוק מן האורחים. הוא דווקא חשב שאומנם 
הגורל לרב החובל שלא ניפגש במצבי חירום, אבל עדיין חוסר 
הניסיון הוא דווקא חיסרון. הנער החכם לא שגה בהנחתו. 
הלילה היה אפל ללא אורו של הירח ורק הודות לתאורת 
הספינה הצליחו לפסוע בעקבותיו של סמית. בסיפון הקדמי 

 נים".ביותר מצאו את שני הימאים שהוגדרו כ"צופי קרחו
 
 

תפקידם היה להרתיע על גילוי מוקדם של קרחונים מסוכנים 
בעזרת צופר. פרופסור פלמינג התפלא שאינם מצויידים 
בזרקורים מתאימים ובמשקפות, והשניים הגיבו בשאננות שאין 
זרקורים בעמדה שלהם ואת המשקפות שכחו במגורי הצוות. 

ח קרח אחד מהם ניחם אותם וקפץ ונשבע שהוא מסוגל להרי
סיפקו את רב החובל שהתמיד  ממרחק רב. התשובות האלה

להגיב על המפקפקים בחוסנה של ספינתו בתנועת ביטול. אבל 
לא את הפרופסור המלומד. בתום הסיור עלו לסיפון הפיקוד 
שממנו פיקד סמית על הממלכה הצפה שלו. בנג'מין התלהב 

רי ממראה המלח הניצב על ההגה הענקי של הספינה, ממכשי
הניווט המסובכים של קציני הניווט וממערכת התקשורת 
והמורס. סמית הציע להם בנדיבות לבקר בכול עת שיחפצו 
במגדל הפיקוד, ובכך עורר את בנג'מין הסקרן לבקש את הוריו 
שיתירו לו להישאר במקום, והם אכן הרשו. הנער הנלהב 
מהשהיה במקום, עקב אחר הודעות הטלגרף שהגיעו כאשר 

יל הטלגרף מקריא את נוסח ההודעה לרב החובל. בנג'מין מפע
שם לב שסמית השאנן התעלם ממברקי אזהרה אשר נשלחו 
מספינות באזור, המתריעים על סכנת קרחונים. מאידך גיסא 
הזדרז לחלק פקודות לקצין המכונות כאשר קיבל טלגרמה 
מהנהלת חברת הספנות "ווייט סטאר ליין" להגביר את קצב 

מהירות המכסימלית האפשרית. בכך התעלם סמית השיוט ל
מהסכנה הקיימת בהתקרבות לשדה הקרחונים ונכנע לשאיפתו 
של מנהלו להגיע לשיא בחציית האוקיינוס האטלנטי, ובכך 
לקצור כותרות בעיתונות. כששב בנג'מין הנרגש לסוויטה, 
שיחזר בפני הוריו את כול מה שחווה וקלט בסיפון הפיקוד. 

ה גאה בערנותו של בנו, אבל קמט של דאגה נחרש פלמינג הי
קמט שהלך והעמיק בימים הבאים. למחרת  –במצחו הרחב 

הוזמנו בני המשפחה לסיור נוסף בספינה, כשהפעם ירדו לבטן 
האוניה. בחדר המכונות ניגלה להם מראה הלקוח מן התופת, 
סוד כוחה האדיר של המהירה בספינות תבל. מכונאים הסיקו 

טור ענקיים ורעשניים, אשר הזרימו קיטור לוהט דודי קי
לטורבינות ענק, שהניעו את המדחפים העצומים. בנג'מין שמח 
שהביקור ב"שאול" הסתיים והם עלו לסיפון לשאוף אוויר ים 
צח. עכשיו הביע משאלה לראות את סירות ההצלה של 

הסירות  20הטיטניק. רב החובל הציג בפניהם את אחת מתוך 
איש. הוא  60ול סירת הצלה כזו יכולה לאכלס והתפאר שכ

המשיך ללהג במעלת הסירות, אבל בנג'מין איבד עניין בהמשך 
הדברים, הוא עסק בחישובים. לפתע ניתר ממקומו והיפנה את 
שימת ליבו של אביו שסירות ההצלה יספיקו רק למחצית 
מנוסעי הטיטניק. סמית היה נבוך מעצם השאלה, אבל מיד 

בזלזול את האפשרות שסירות ההצלה יגיעו לכלל  התעשת ודחה
שימוש אי פעם. "הטיטניק שלי היא בלתי טביעה", אמר 
בפסקנות נחרצת, והקמט במצחו של פלמינג העמיק... בנג'מין 
בילה את הימים הבאים ב"גיחות מחקר", כפי שכינה את סיוריו 
לאורכה ורוחבה של הטיטניק. הוא גילה שהספינה הענקית 

עין בבואה לחברה המעמדית שהיתה קיימת באותם היתה מ
מחלקות שונות, שסווגו  3 -הימים. נוסעי הטיטניק אוכלסו ב

לפי סולם חברתי נוקשה מתוך הפרדה מלאה. בנג'מין שמח על 
כך שנמנה על נוסעי המחלקה הראשונה, שקיבלו כמובן יחס 
ושירות מועדף. הוא לא תיאר לעצמו כמה מהר יתברר 

המעמדית נמשכה גם במהלך הפינוי לסירות  שההשתייכות
באפריל  14 -ההצלה והפכה לשאלה של חיים ומוות... בליל ה

פאונדלנד, במהירות שיוט מכסימלית. -התקרבה הטיטניק לניו
רב החובל סמית מונחה על ידי מנהליו, המשיך לשעוט קדימה 
במלא הקיטור, תוך ההתעלמות מכך שהראות היתה לקויה 

כזה, ומכך שהאזור שורץ קרחונים נסתרים. בלילה אפל ש
בלילה הופרה שלוותם של הנוסעים על ידי  10:00לקראת שעה 

צפירת אזעקה מחרישת אוזניים שהופעלה על ידי צופה 
קרחונים, לנגד עיניו התגלה קרחון ענק ומאיים שהלך והתקרב 
במהירות לטיטניק. בסיפון הפיקוד היה באותה משמרת קנט 

השני שהיה הקצין התורן. הוא הורה להגאי החובל  –באס 
 לסובב את הספינה ככול שניתן, ובכך שגה בצורה קריטית, 

 
 



משום ששובל המים שיצרה הספינה היקשה על מערכת ההגוי  
והספינה לא הצליחה לחמוק מהתנגשות בקרחון. בשעה 

מטר  90נתקלה הטיטניק בגוף הקרחון ובקע באורך  10:30
הצוננים של האטלנטי פרצו לתוכה. נפער בדופנה והמים 

מפעיל הטלגרף שידר בעצבנות אותות מצוקה, אבל בספינה 
הקרובה ביותר לאזור האסון, ה"קליפורניאן" סגר התורן את 

ספינות אחרות באיזור קלטו  15עמדת הטלגרף והלך לישון... 
אולם רק ה"קרפטיה" נענתה והגיעה  S.O.S -את תשדורת ה

ע המצוקה הגדולה, התבלט חוסר הניסיון למקום האסון. על רק
של סמית וציוותו בטיפול בנוהלי חירום. לרב החובל היה 
מספיק זמן להוריד את הנוסעים לסירות ההצלה המועטות 
ולהעבירם לקרחון באופן זמני, אבל פתרון יצירתי זה לא עלה 

מלחים קיבלו הכשרה  50אנשי הצוות רק  800במוחו. מתוך 
נתון הזה היה גם הוא בעוכריו. כך נוצר מצב במצבי חירום וה

שפינוי הנוסעים לסירות ההצלה לווה בטעויות רבות, כאשר 
נוסעים שניתן היה  1,200חלק מהסירות טבעו במים ומתוך 

בלבד. ואכן, מפאת מיעוט  700 -להציל, שרדו בחיים רק כ
המקומות, נאלצו סמית וסגל הפיקוד שלו לערוך סלקציה בין 

בשלב ראשון כלאו באכזריות את נוסעי המחלקה  הנוסעים.
השלישית בתאיהם, כעדר בהמות, כאשר הם מבדילים בין דם 
לדם "כחול" יותר. בכך הנציחו את הבדלי המעמדות גם 
במישור של הצלה ממוות. אחר החלו סמית וצוותו לפקח על 
הירידה לסירות, כאשר הילדים והנשים הופרדו מהגברים והם 

ם לפינוי. מחזות קורעי לב התרחשו על הספינה, היו הראשוני
אלה לחיים ואלה למוות.  –כאשר בני המשפחה נפרדים לתמיד 

זעקות ובכיות נשמעו מכול הכיוונים. גם גורלם של בני 
משפחת פלמינג לא שפר. האם נעלמה בתוך המהומה ובנג'מין 

הקטן נקרע מעל אביו והורד לספינה מתייפח. מראהו של אביו 
פסור הגאה העומד ובוכה על סיפון הספינה השוקעת, לא הפרו

ימוש מנגד עיניו. בסירת ההצלה נדחס יחד עם עשרות נשים 
וילדים זועקים, שהביטו בפלצות בטיטניק אשר חלקה האחורי 
שקע ורק חרטומה הזדקר בזווית מאיימת כלפי מעלה. אל מול 
 עיניו ריצדו כותרות עיתוני התקופה שבישרו את הצהרתם
היומרנית והנואלת של גדולי המומחים בהנדסת אניות באותה 

לוקים לא יכול להטביע את הטיטניק!" -התקופה: "אפילו א
לוקים יכול ועוד איך!!" ואז, -והוא חשב לעצמו בציניות: "א

מתוך מעמקי הייאוש פרצה מפיו התפילה, בתמימותו של ילד: 
טיטניק. לוקים, הראית לכולם שאתה יכול להטביע את ה-"א

עכשיו אני מבקש ממך שתראה לי שאתה גם יכול להחזיר את 
שעות לאחר הפגיעה  4 –לאחר חצות  02:20אמא שלי!". שעה 

בקרחון, ספגה האמונה העיוורת בכוחה של הטכנולוגיה 
המודרנית מכה אנושה. הטיטניק, ה"בלתי טביעה" שקעה 

רו בה ונעלמה במצולות האוקיינוס, יחד עם כול הנוסעים שנשא
ותקוותיו של בנג'מין פלמינג נגוזו. אולם, כאשר נאספו 

הספינה היחידה שנענתה לעזרת  –הניצולים על ידי ה"קרפטיה" 
הטיטניק, והוא גילה בין מאות הניצולים שהועלו על סיפונה את 
אמו, פרצה מפיו הקריאה הספונטנית: "אלוקים יכול ועוד איך, 

על המאורע המסעיר של  לוקים יכול!". כאשר הגיע המידע-א
טביעת הטיטניק ברור כי הדבר עורר התעניינות רבתי. הכול 
שחו בידיעה בהתרגשות... וזכור לו שיגם ושיחם של הבריות, 
אשר התבוננו לראות בכך את ידי ה', והתעוררו להבין כי כאשר 

דואג הקדוש ברוך  –האדם חש בטוח בכוחו, בכספו ובזהבו 
אלו לא יושיעוהו וכי נתון הוא בכול הוא להבהיר לו כי כול 

 מכול כול בידיו של בורא העולם ומנהיגו...!
 

 אחים יקרים!
 

כך אמר דוד מלכנו בשיר המעלות בתהלים (קכג) "אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים" "אליך" ורק אליך ה' אלוקי אני 
ם או אמצעי אחר שיעזור לי, רק אליך אני פונה ישירות נושא את עיני. כי אין לי מישהו אחר חוץ ממך ואיני פונה לשום גור

"נשאתי את עיני". ובמלבי"ם כתב כשאדם לוקח תרופה למחלתו, את עיניו שם על התרופה ובליבו נושא תפילה לה' 
שיצליח את התרופה שתרפאהו. אבל דוד המלך אומר, אני לא רק בלבי אני נושא תפילה לה' אלא גם את עיני אני תולה בו 

תברך. כול ביטחוני אני שם רק בו יתברך ולא מסתכל לכול האמצעים שמסביב. כבר אמרו רבותינו: כול התולה בטחונו י
בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחסה לא בעולם הזה ובעולם הבא. כול התולה, פירושו של דבר, כמו אדם התלוי באוויר 

וו שבתקרה. כך התולה בטחונו בקדוש ברוך הוא -, כלום! רק תלוי על העל החבל ואין מתחתיו שום דבר, לא כיסא או שולחן
לא סומך לא על עצמו ולא על קרוביו או כספו ולא על שום סיבה ואמצעי אחר, רק סומך על הקדוש ברוך הוא בלבד. ובתפילת 

ים זצ"ל אמר "יוצר" של שבת קודש, אנו אומרים את השבח הגדול: "קל אדון על כול המעשים". האדמו"ר מסלונ
שהמשפט הזה "קל אדון על כול המעשים" זה התשובה על כול הקושיות, כי לאדם במשך חייו יש לו הרבה שאלות, מדוע 
יש לי כך? או מדוע אין לי כך וכך? למה לשני יש ולי אין?! בכול הנושאים תמצא שאלות, והתשובה היחידה על כול השאלות 

ורא עולם שהוא מנהיג ומשגיח ורואה ומסדר את כול אחד ואחד כדי שיגיע לתכליתו היא, "קל אדון על כול המעשים" יש ב
 ולאושרו הנצחי בזה ובבא.

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -לתרומות  עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, איתן חיים בן אורטל,

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, גלית בת רחל,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 מטילדה. דניס בת אברהם בן אסתר. דרור בן מזל.

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה, גוליט בת תפחה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
  עדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

ל ל

 עץ חיים היא למחזיקים בה...
בני ישיבה חשובה בירושלים  40-ירך בכולל "בני עלייה" המונה כישועות וברכות עבורך ועבור יק

פשיות שלהם לזכות התורמים (ישיבה קטנה) היושבים ולומדים בכל יום שישי בשעות החו
בתרומה חד ולכן פונים אליכם לעזרה בזמן קיץ אנו רוצים להגדיל את מס' הלומדים  – היקרים

מוד במיוחד עבורך ותזכו גם לישועות, יקדישו את הליעבור כל שם  ₪ 180פעמית של 
זיכוי רבים גדול לכבוד ה'  -גם להחזקת בני תורה וגם להשתתף בהדפסת העלון 

התרומה כולה הולכת להוצאות העלון ובני  –ניתן להקדיש להצלחה, זיווג, רפואה, ולהבדיל לע"נ  יתברך
 5513939-052אברהם מלכה  – הישיבה שמקבלים תגמול עבור ההשקעה שלהם



 
 

 

  רב ברוך בוקרה שליט"אה   
 
 

  
 

              
 )2951228-073 - שמיעה חוזרת/  6171111-03 - חישידור  ('המרכז הרוחני' חדרה  0019. -: ברביעי: השיעורים הקרובים

 אולגה "בית יוסף" גבעתבית הכנסת  17.00 בשעה שבת קודש:

 

 (א', א')וידבר ה' אל משה במדבר סיני... באחד לחודש השני 

אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מתוך חיבתן לפניו מונה  -רש"י
מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן... וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם, 

 באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר מנאם
היא  ן הנוכחייהסיבה למניש יוצא לפי רש"י :ויש לשאול

כיוון שהקב"ה השרה שכינתו עליהם בחנוכת המשכן 
 שהייתה בר"ח ניסן.

 באחד לחודש השני? י למפקד בא רקאז אם כך מדוע הציוו
:  (ד"ת לפ"ש) שלום מבעלז זיע"א-מתרץ נפלא הרב שר

: תושב מוגדר מי שנמצא בעיר מעל שלושים יום הקדמה
פחות משלושים יום  ,גמת תושב חו"ל שבא לארץ ישראלו(כד

ומעל  ,ביום טוב שני של גלויות ומחויבהוא נוהג כתושב חו"ל 
  שלושים יום הוא נוהג כתושב ישראל וחוגג רק יום טוב אחד)

 היא רק כשעברו שלושים יום. עותישקבוזאת כיוון 
בל א ,השראת השכינה הייתה אמנם בר"ח ניסן ,י זהפל

, וזה היה  בקביעותפקד היה רק אחרי שהשכינה שרתה יהמ
 מתוק מדבש!. באייר בא' דהיינו וםרק לאחר שלושים י

***** 
 (ב', ב')יש על דגלו באותות לבית אבותם...א

כל דגל יהיה לו אות, מפה צבועה תהיה בו, צבעו של זה לא  – רש"י
 כצבעו של זה...

 מדוע נאמר איש על דגלו ולא שבט על דגלו?
: מובא הקדמהמוסרי נפלא.  ןוחשבנו ללמוד מכאן רעיו

מדוע העורב הולך בצורה משונה? כיוון   :באוצר המדרשים
הוא נתקנא בצורת ההליכה של היונה, הוא ניסה  פעם ש

 לבסוף שכח גםש , ניסה וניסה עדלחקות אותה ולא הצליח
 .ומאז הוא הולך בצורה משונה את צורת ההליכה שלו

 םשווי (של בני האדם)ועוד נאמר בחז"ל כשם שאין פרצופיהן 
 כך אין דעותיהן שוות.

לקנא ביכולות שאל לנו לחקות או  ,מכאן צריכים אנו לדעת
כל אחד ניתנו הכישורים המיוחדים לו  משום של ,של החבר

זצוק"ל ר' משה זושא מאניפולי בלבד. כמו שמסופר על 
שאלוהו חסידיו לפשר בכיו והוא ענה שהוא  ,כהובשהיה 

חושש וחרד משאלה אחת שישאלו אותו אחרי מאה  
חד מהשאלה למה לא היית משה  ופ ועשרים שנה. הוא לא

יית משה בן מימון  וגם לא מהשאלה למה לא הרבנו? 
? לזה הוא יענה בפשטות שהוא לא קיבל את (הרמב"ם)

 הכישורים שהיו להם.
ר' משה זושא למה לא  :אבל השאלה שממנה הוא חרד היא

 תהכישרונולך נתנו את רק כי הרי  ?היית משה זושא
 לך. שישהמיוחדים 
היו  השבטים ' לרמוז שכשם שדגלי על דגלו איש'ולכן נאמר 

כך גם  'לא צבעו של זה כצבעו של זה'י "שונים וכדברי רש
תנו רק ינ ווכישרונותיכל איש יהודי צריך לדעת שתכונותיו 

ים להשתדל להפיק  ולכן צריכ ,א ליהודי אחרלו בלבד לו
 .מעצמינו את הטוב ביותר בעבודת ה'

  (ג', א')  ואלה תולדות אהרן ומשה
ואינו מזכיר אלא בני אהרון, ונקראו תולדות משה לפי   -רש"י

תורה מעלה עליו   חברושלמדן תורה, מלמד שכל המלמד את בן 
 .הכתוב כאילו ילדו

יד את  לשהמלמד הו היא הכוונהבהבנה פשוטה של רש"י 
 .התלמיד
 :(ד"ת לפ"ש) תרזיע"א מסביר אח 'תפארת שלמה'ה ואולם

ועתה אם 'בחטא העגל משה פונה לקב"ה ואומר  הקדמה:
  'ם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבתתתשא חטא

ומדוע אמר כך? התשובה היא כי משה ידע שכל ביאתו  
וללמדה את בני עולם הייתה כדי להוריד את התורה ל

 וממילא אם אין ישראל הרי שאין לו סיבה לחיות. .ישראל
קהילות וכששאל   א נתפס על שהקהילכמו כן ר' עקיב

יל לו את משל  שהמ ?אותו פפוס כיצד הוא מסכן עצמו
 ,ראיםיקום חיותנו אנו מתימהדגים שאמרו לשועל ומה ב

 וכמה. על אחת כמה  )במקום מיתתנו (ביבשה
א מלמד וגם כאן ההסבר הוא שר' עקיבא ידע שכל עוד הו

אם הוא לא מלמד אין לו   אבל ,סיבה לחיותתורה יש לו 
 .בעולם אטעם להימצ

לפי זה מסביר ה'תפארת שלמה' מה שרש"י בא לומר הוא 
ש'כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו' הכוונה היא  

, כי הרי בכל עת שהוא לומד  שהתלמיד הוליד את הרב
 מתוק מדבש! מדהים!  ממנו יש לרב סיבה לחיות. 

 
 מילתא דבדיחותא עניין ילדוב

שומע את התינוק אחד חוזר הבייתה ובמדרגות הוא 
הוא פותח את הדלת ורואה את  ,ריטשלו בוכה בכי הס

מה עשית ' ,טלית ותפיליןנוק בעגלה כשהוא לבוש התי
'האמת היא שהוא בכה בלי   .הוא צועק לעוזרת 'לו

ניסיתי בכל דרך להרגיע  ' ' עונה העוזרת,קההפס
הרי כשאתה שם את התפילין  ,אותו ובסוף חשבתי

אם זה מרגיע  ש חשבתי זא ,עליך אתה מיד נרדם
 ...'זה בטח ירגיע גם את התינוק ,אותך

***** 
 (ג', טו') פקוד את בני לוי ... מבן חודש ומעלה תפקדם

משיצא מכלל נפלים הוא נמנה לקרות שומר משמרת   -רש"י
 הקודש.

הוא רק מבן  נייןמדוע אצל יתר השבטים המויש לשאול: 
עשרים שנה ומעלה? הרי גם הם מבן חודש יצאו מכלל 

 רש"י)ב (ועייןנפלים וראויים לקרות יוצאי צבא בישראל? 

 מתרץ באופן נפלא בעל האבני נזר זיע"א: 
: במעמד הרי סיני זכו עם ישראל לשני כתרים הקדמה

אך באמת כיצד ייתכן שהם   '.נעשה ונשמע'כנגד שאמרו 
יעשו בלי לשמוע? התשובה היא שהם הגיעו לדרגת 
קדושה כל כך גבוהה עד כדי כך שהגוף היה מעצמו עושה  

  B@Hadera.muni.il-Baruch    6310062-050להקדשה: 

 תשע"ו פרשת במדבר

 81 גיליון -שנה שניה 

בס"ד

  199.114  –  כניסת השבת
 20.27 –יציאת השבת 

   21.09 –רבנו תם 
 (אופק חדרה)) 

  פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה



 

 (כמו אצל האבות הקדושים). מצוות גם בלי לשמוע את הציווי
'לאחר שחטאו ישראל בעגל (דברים ג', י') ומובא במדרש רבה 

אמר להם משה איבדתם נעשה שמרו נשמע' והכוונה היא 
אע"פ שירדתם בקדושה והגוף לא יעשה מצוות מעצמו, 

להוראת השכל  את הצד של 'נשמע' הקשורבכל זאת 
 תמשיכו לקיים ע"פ מה שתלמדו בשכלכם.

ומכיוון שאין אדם עומד על שכלו המיושב רק בגיל עשרים 
אביו רק מגיל  (כמו שמובא בגמרא (גיטין סח') שבן יכול למכור בנכסי

 לכן נמנו עם ישראל מגיל עשרים שנה ומעלה. עשרים שנה)
בחטא העגל לא איבדו את מידת אבל שבט לוי שלא חטאו 

ה'נעשה' וגופם המשיך לקיים מצוות גם בלי צד השכל. ולכן  
 מגיל חודש ימים. תהם יכולים להימנו

חודש? על כך עונה רש"י שרק מגיל  גיל ינומדוע לא לפ
 מתוק מדבש!  חודש הוא יוצא מכלל נפל ונקרא גוף קיים.

 
 מילתא דבדיחותא 'נעשה ונשמע'ובעניין 

מדבר בטלפון 'אשתי, אל תשכחי להדליק לי את אחד 
הדוד' כשסיים אומר לו חברו 'אחי, רואים שיש לך מילה 
בבית' 'בטח' עונה האיש 'מה חשבת שאני אשטוף כלים 

   עם מים קרים?'...
 עוזר לאשתו בבית)נתפס כשהוא (ואשרי מי ש

***** 
 מהי ההגדרה של אדם גדול?

שיודע כיצד להגדיל את אילו שקטנים ממנו, הן   זה
 בגיל, הן במעמד, הן באמונה והן במצב הרוח...

על הספסל ממול ישבה אמא אחרת, גם היא עם בנה הקטן, 
האמא הזו רואה כיצד הילד מברך וזה עשה לה משהו... היא 

ואומרת לה 'אני רוצה לומר לך שמאוד   הניגשת לאמא הדתיי
התפעלתי ממך, אבל בעיקר מהעובדה כי הילד עצר את  
 תאוותו לסוכריה ולא הכניס אותה לפיו לפני שבירך עליה'.

 'אולי תלמדי אותי איך מביאים ילד לכך?'
אני  ,אם תרצי' ,ההאם הדתייה ראמ 'הכל תלוי בחינוך'

גן ילדים דתי  ל ילדים לפתיחת מארגנת קבוצת רישום ש
 .'ונהבשכ

   מיד!!!הסכימה  צופההאם ה
תוך  ,והנה .יוצאת שוב האם הדתייה לגן הציבורי ,למחרת
ניגשת אליה אמא נוספת   ע במתקנים,נה משתעשבכדי ש

חוטים האלה שיוצאים לילד שלך ה אילותגידי מה ' :מרתווא
 .' השיבה האםא ציציתרזה נק' 'מן הבגדים?

מאוד נפעמת   לומר לך שאני הרוצ אני אחותי, תראי'
איך מגיעים   שלך, מהמידות הטובות ומההתנהגות של הילד

והיא   'הכל תלוי בחינוך'נה האמא הדתייה ווגם כאן ע' לזה?
  דתי בשכונה, ציעה לה להצטרף לדרישה לפתיחת גן ילדיםמ

 .לגן שלושה ילדיםלה כימה וכבר היו מסהיא 
  'לא יאומן'ינת חומה שאירע בשבועיים הבאים היה בב

 תהאימהושתי  ,ה עשתה לה כנפייםמהשמועה על היוז
כולן  ו ,ברות שלהן והן הביאו עוד שכנותהשפיעו על עוד ח

  .כונהשתי בדתיחת גן ילדים פהתפעלו והצטרפו לדרישה ל
שתיים נשים למשרדי אגף ובתום השבועיים ניגשו עשרים 

 החינוך וחתמו על מכתב בקשה לפתיחת גן ילדים דתי,
נפתח לו גן הילדים הדתי הראשון בשכונה, כאשר הדבר  וכך

שמרבית הורי הילדים מוגדרים   ,המדהים בכל הסיפור הוא
כמשפחות שאינם שומרי תורה ומצוות, ומה משך אותם 

בברכה  ,לכך? התשובה היא אותה אמא שקידשה שם שמים
 ..אחת שבירכה עם בנה בגן השעשועים.

 
כזו בשמים? הרי   הה אישוכעת בואו נעשה חשבון, כמה שוו
יתחנכו  לשמירת מצוות   ,הילדים שיבואו לגן הילדים הדתי

וכל ההשפעות הטובות שייצאו מהם, מזרעם ומזרע זרעם 
 ההיא. ההאישעד עולם תיזקפנה לזכותה של 

 נמצא שיש הבדל בין ספירת אדם לבין ספירת הקב"ה. 
בני אדם סופרים אנשים לפי מספרים, כל אחד הוא אדם  

יד אבל בשמים הספירה היא לפי השווי הערכי של האדם, יח
 למשל נחשבת עשרות או אולי מאות  אנשים. האישאותה 

אנשי חברא קדישא יכולים לתת נתון מהו מספר האנשים  
הקבורים בבית העלמין, אבל את מספרם האמיתי לפי השווי  

 הערכי שלהם יודע רק הקב"ה בלבד!!!  
 '...כים 'היודע מספר כולכםולכן בכניסה לבית העלמין מבר

 
אחים יקרים! כל אחד מאתנו צריך להשתדל להגדיל בחייו  
את ערכו בעיני הקב"ה, הן בדרך של שמירת תורה ומצוות  
אבל יותר מזה בכך שהוא ידאג 'לייחצן' את יהדותו, ואיך?  
בלבוש צנוע ומכובד, בהתנהגות בדרך ארץ, בברכות בכוונה  

שפעה תהיה להתנהגות כזו על  וכיו"ב... ומי יודע כמה ה
אחינו שלא זכו עדיין לטעום את טעמה המתוק של מורשת 

 אבותינו.
 וכמה הערכה  תהיה לאנשים שכאילו מאבא'לה שבשמים?

  
 שבת שלום ומבורך!!!        ה' יזכנו, אמן!

  :לעילוי נשמתדברי התורה 
/  זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל/   הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 פריג'ה אלגלי בן שמעון ז"ל
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל/ רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  

  להצלחת:הגיליון 
/ הצלחה בעסקיו  –דקל מלכה /  רפואה שלימה –גיטה בת מנטה  -אמי 

ולזרע קודש של קיימא / יעקב ואורי  -התורם בעילום שמו  לעליה ברוחניות  
 / רפואה ימימה בת צביה ומשפחתה להצלחת  / למכירת הדירה –ישראל 

 וב"ב וברכה לתורמת בעלום שם שלימה

  B@Hadera.muni.il-Baruch    6310062-050להקדשה: 

  (א', ב')  שאו את ראש כל עדת בני ישראל...
ישראל עליו לברך (שו"ע או"ח כאשר יהודי רואה קברי 

רכד',יב') בשם ומלכות את ברכת 'אשר יצר אתכם בדין וכו'... 
 ובין היתר הוא משבח את הקב"ה שהוא 'יודע מספר כולכם...'
ויש לשאול: מה השבח הגדול בכך שהקב"ה יודע את מספר  
מתי ישראל? הרי היום כל משרד של חברא קדישא יודעים  

ל יש בשטחם. אז לשבח בזה את  לומר לך כמה קברי ישרא
 הקב"ה?

התשובה לשאלה תובן בס"ד בהקדים סיפור אמיתי שסיפר 
 הרב יצחק זילברשטיין שליט"א מהיכרות אישית שלו:

באחת השכונות היוקרתיות ברמת גן גרה משפחה שומרת  
תורה ומצוות, כשהגיע בנם הבכור לגיל גן הילדים העירוני  

ה לרושמו לגן דתי, הבעיה נגשה האם למשרדי העירייה ובקש
הייתה שבשכונה לא היה גן דתי אלא ממלכתי בלבד ולכן  

 התשובה הייתה שאין כזה גן.
 'אז אולי תפתחו גן דתי בשכונה?' שאלה האם בתמימותה.

 .'לפחות ילדים עשריםשל יה רישום ה ם'היינו פותחים א
עם בנה הקטן  הלמחרת, בשעות אחר הצהרים יוצאת האיש

לגן המשחקים בשכונה, בהפוגה שבין משחק למשחק ניגש 
ה, האמא נתנה לו אבל לפני שהוא יהילד לאמו וביקש סוכרי

לפיו הוא הרים אותה ובירך בקול רם   ההסוכרייהכניס את 
לוקינו מלך העולם שהכל -ומתוק יחד עם אמו 'ברוך אתה ה' א

שוב למתקני   ורץ ,היירהסוכנהיה בדברו', הילד אכל את 
 השעשועים.

 אבל אז קרה משהו...



             
    

מדברב  •  85ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (א, א)  
  מדוע ניתנה התורה "במדבר"?

ניגשו עשרים באחת השנים, לקראת 'סוף הזמן' בישיבת לומז'א, 
ושישה תלמידים להיפרד ממורם ורבם מרן הגאון רבי יחיאל מיכל 
גורדון זצוק"ל. כל אחד מהם היה אמור לפנות לדרכו, למקומו 

  ולחייו.
ביקש ראש ישיבת לומז'א לצייד אותם בצידה לדרך, משהו שיתאים 

  לכל אחד ואחד מהם. חיפש ומצא!
יזכו בוודאי לקבל רבים מכם  –פנה לתלמידיו האהובים  –בני 

מישרות רבנות, ואחרים לא יזכו. הבה ואספר לכם סיפור שישמש 
  לכם כעין מורה דרך לחיים.

הצאר הרוסי, ניקולאי הראשון, יצא פעם לערוך סיור במדינות 
מלכותו. כשהגיע אל המדינה הראשונה ונתקבל בברכה על ידי 

  המושל המקומי, פנה אליו הצער ושאל:
 

 השיב המושל. –"לפי החוק ככתבו וכלשונו!"  - 
  נתן בו הצאר מבט מאיים וקבע: 

אלפי האזרחים הוכו בתדהמה. נבצר מהם להבין: במה חטא 
במיוחד לא על  –איש לא העז לערער על דברי הצאר אך  המושל?!

  הברזל".ניקולאי הראשון ימ"ש שנודע כעריץ קשה לב וכונה "צאר 
בערב, בעת המשתה החגיגי, לאחר שהצאר לגם כמה כוסות 'וודקה' 
ורוחו היתה טובה עליו, אזר עוז אחד מאנשי הפמליה המלכותית, 
ושאל אותו לפשר החידה המוזרה, ומדוע הדיח את המושל מכהונתו 

  רק משום שהוא מדקדק בספר החוקים.
השיב הצאר ואמר: 

 
עד כאן ה'צידה לדרך' בו צוידו בוגרי לומז'א (כעדות אחד מבוגרי 

  הישיבה בספרו 'ברכתו של הרבי').
המסר שעולה מן סיפור ה'צידה לדרך' הוא חד וברור: כדי להתנהל 

השולחן ערוך  ל'תורת חיים'. שכןלהיהפך כיהודי מוכרחת 
החמישי, מעולם לא הודפס, וכדי לדעת כיצד להתנהל על כל צעד 
ושאל אי אפשר להתנהג כסמל משטרה, בעל ראש קטן, שפוטר את 
עצמו בכך שנוהג "על פי הספר", אלא יש להפעיל גם את ה"תוונא 

  דליבא"!
שמא יש כאן ביאור חדש אודות הסמיכות של פרשת במדבר לחג 

דם יושב בעיר, תחת גפנו ותאנתו, וחי כיהודי, השבועות. כאשר א
הוא עדיין לא עמד במבחן התורה האמיתי. דווקא במדבר, אי שם בין 
הגאיות, ללא ספרים (וללא תקליטורים ממוחשבים...), דווקא שם 
עומדת למבחן מהותו של יהודי. אם הוא יהודי תורתי במלוא מובן 

הודי. אך אם התורה שלו המילה, אזי גם במדבר הוא ימשיך לחיות כי
אינה מופנמת בעומק הנפש, אזי ימצא את עצמו במדבר ערום ועריה. 

  (מתוך מוסף ש"ק יתד נאמן)
  

 (א, יט)  
לשם מה ראתה התורה לציין שמנינם של ישראל היה "כאשר צוה ה' 

  את משה", כלום אין אנו יודעים זאת?
יינשטין: במדינה מתוקנת יש תועלת בידיעת מנינם באר רבי משה פ

המדויק של תושביה. על ידי כך ניתן להעריך את שעור ומדת הצרכים 
  השונים של התושבים: כמויות המזון הנצרכות להם, וכדומה.

 כאשר היו ישראל במדבר, אכלו ושתו כאות נפשם מן ירד מן השמים
ם, והיו שפים בכסותם ומים מן הבאר, והיו ענני הכבוד מעטפים אות

ומגהצים אותם, ואף הקטנים שבהם היה גדל לבושם עמהם. ואם כן, 
לא נזקקו לא למאכל ולמשקה ולא ללבוש, ולא הוצרכו להגן עליהם 
מפני אויביהם. נמצא שלא היתה שום תועלת מעשית בידיעת מנינם 

  המדויק של ישראל במדבר.
פקדם במדבר סיני" וזהו שאומר הכתוב: "כאשר צוה ה' את משה וי

שאלמלא צוה ה' את משה לא היו נצרכים לפקוד את מנינם של  –
ישראל. אך לאחר שצוהו ה', יש לקים את צווי ה' בשלמות ללא 

  (ומתוק האור)ערעור ופקפוק, גם אם לא מוצאים בו טעם וסיבה.    

  


 (ג, מז)  

כך סכום החשבון חמשת שקלים  –ות ואלף חמשה וששים ושלש מא

לגלגלת. למאתים בכורות אלף שקל, לשבעים בכורות שלש מאות וחמשים 

שקל, לשלש בכורות חמשה עשר שקל. אמר: כיצד אעשה, בכור שאומר לו 

תן חמשת שקלים, יאמר לי אני מפדויי הלוים. מה עשה, הביא שנים 

עליהן בן לוי, ומאתים ושבעים ושלשה פתקין  ועשרים אלף פתקין וכתב

כתב עליהן חמשה שקלים, בללן ונתנן בקלפי, אמר להם בואו ואלו 

  (רש"י פס' נ') פתקיכם לפי הגורל

ה'עולם' אומר שבכל מפעל כדאי להחזיק עצלן אחד, כי עצלנים 
תמיד מנסים למצוא פטנטים העשויים לפטור אותם מעוד קצת 

הקורא את דברי רש"י בודאי יתמה, מדוע היו מאמץ. והנה, כל 
צריכים להתאמץ ולכתוב על עשרים ושתים אלף פתקים 'בן לוי' ועל 
מאתים שבעים ושלש 'חמשה שקלים', הרי היה ניתן להשיג את 
אותה מטרה אף אם היו משאירים את עשרים ושתים אלף הפתקים 

רים ללא כל כיתוב, ורק על מאתים שבעים ושלשה הפתקים הנות
לכתוב 'חמשה שקלים', וממילא, כל בכור שהיה מוציא פתק ריק היה 

דו, ואין הוא צריך לשלם חמשה מבים מיד שהוא אחד מאלו שנפ
  שקלים.

מבאר זאת רבי אברהם פאלאג'י: אילו היה משה עושה כך, יתכן 
שהיו בין הבכורים כמה חדי עין שהיו מסוגלים להבדיל אף כשהפתק 

לפתק כתוב, וממילא לא היה לגורל תוקף, לכן  מקופל, בין פתק חלק
טרח הוא לכתוב על כל עשרים ושתים אלף הפתקים 'בן לוי', וכיון 
שעל כל הפתקים היה רשום משהו, כבר לא היה אפשר להבדיל 

      (ומתוק האור)  מבחוץ בין פתק לפתק.
  

  

  )(רמז: פמ"ג א"א סי' תצד  מותר להתפלל לכתחילה לפני הנץ החמה? מתי     

   כשיודע שחבירו גזלן אסור לו להצטרף עמו להעיד משום שגורם לפסוק דין על פי שני עדים ואין כאן אלא עד אחד. תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע   
  

  אם תשמע את כל העברות שעשיתי בחיי אתה תקום ותברחח
  ... וה'? הוא כן ישמע לי?!ממני 

יהודי הגדל לתוך עולם של אמונה בבורא, כבר משחר ילדותו מתחנך ומכיר במציאות התפלה. ההרגל נעשה לטבע, ובאפן פשוט, כאשר 
  --- נושא הוא עינים אל אבא רחום שבשמים וקורא  –הוא נקלע לקושי או למצוקה, גם בשעת שמחה והודיה 

  שרחוק מהבורא, מה הוא עושה בשעת צרה? אל מי הוא פונה?! אבל מי שלא... יהודי
אצל הצדיק ר' דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה פגשתי יהודי, ויחד המתנו זמן רב בתור כדי לזכות ולהכנס אל הרב. במשך זמן ההמתנה, 

וכה הקשבתי לו והסברתי לו איך האיש החל לגולל באזני את צרות חייו, והתברר כי הוא מוקף ומסובב בקשיים וביסורים. שעה אר
  להתפלל, אל מי מתפללים, ושהקב"ה שומע תפלה של כל יהודי באשר הוא, וכל בקשה חשובה ויקרה אצלו עד למאוד.

"גם אותי אלוקים ישמע?" השבתי לו שבודאי, ה' שומע כל אחד, ואז הוא הפתיע, וזיק  בעקבות כך, התעורר האיש לחשוב ושאל אותי:
  כשגילה: "אם תשמע את כל העבירות שעשיתי בחיי, אתה תקום ותברח ממני... וה'? הוא כן ישמע לי?!"נדלק בעיניו 

לא נבהלתי, ועניתי לו בשאלה: "תאר לך, שיום  אחד נוקשים חזק בדלת הבית שלך, עומד שם מישהו ומספר לך שהילד שלך בן הארבע 
חוק את הבכי ואת הצעקות של הילד, אתה מתקדם במהירות, ורואה את בנך נפל לתוך פיר ביוב. מיד אתה 'טס' לעברו הבור ושומע מר

  הפעוט עמוק בתוך כל הסרחון... מה תעשה?"
ה ואעלה אותו אלי, אחבק ואנשק אותו חזק, למרות שהוא אליו למטענה לי האיש בהחלטיות: "מה פרוש מה אני אעשה? מיד אקפץ 

  מלוכלך ומעופש"...
  "זה הבן שלי"... –להיות? אתה תרד לתוך הסרחון ותתלכלך?", ומה הוא עונה?  שאלתי אותו: "איך זה יכול

שמעתי, ואמרתי לו שישמע גם הוא... הקב"ה הוא אבא ואנחנו הבנים שלו... לא משנה כמה נהיה מלוכלכים ובמה... אם בן צועק לאבא 
  האב מיד אתו! –"הצילו!" 

ני שלו, אבא ירד אליו לתוך הסרחון הרוח –ירצה לשוב עד האלקים  עלות באמת, אםגם מי שנפל עמוק, הוא מלא רפש ובוץ, אם ירצה ל
  זור לו לצאת משם...יעטוף אותו בחבוק חזק ויע

  (שמע תפלתי)    איך אמר רבי נחמן מברסלב? "דע לך, שבכל מקום שנפלת לשם, נמצא אתך ה' יתברך".

  

  שהבעניני הפרהגר"ח קניבסקי שליט"א ממרן שר התורה שו"ת 

לרשע ואוי לשכנו לכך לקו מהם דתן ואבירם. צ"ב  כ"ט) פרש"י וסמוכין להם דגל ראובן וכו' אוי  שאלה: "משפחת בני קהת יחנו" (במדבר ג,
   סופם)? התקלקלו בסיבת סמיכותן לקרח (וכדאמרינן במגילה י"א. הן ברשעתם מתחילתן ועד  הרי דתן ואבירם כבר חטאו במצרים ולא 

   הוסיפו בקלקלתן.תשובה: 

עמהם, אבל כאן הרי סדר חניתן הי' ע"פ ה' ולא  שאלה: שם. עוד צ"ב דבשלמא אם היו הולכים מדעתם לגור בסמיכות לרשעים מובן שלקו 
   נענשו עמהם? הי' להם אפשרות להתרחק משכנותם ולמה 

   תשובה: אבל הי' בידם לא לדבר ִאָתם.

                                  עדיף? או ליד מחלל שבת או ליד בעל מחלוקת מה שאלה: אדם שיש לו אפשרות לקנות דירה 
   ל מחלוקת.תשובה: ליד בע

  
  
  

  , מי אני?ופעם בשנה ,פעם בחודש ,אני מופיע פעם בשנייה, פעם בשעה

  משפחת וינשטוק  : השני. ש הזוכה:תשובה לחידה משבוע שעבר

  
  

  ידיעון היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל

  .בלילה 11:30עד  מכניסת שבת קומה רביעית 24רח' פנקס  בכל ערב שבת -  גוי של שבת

  .ביהכ"נ אהל אברהם 16:00שניים מקרא ואחד תרגום בשעה  – פעילות בערב שבת גני הדר

  .שיר השירים לפני הדלק"נ בית הכנסת אהל אברהם וביהכ"נ חברון

  62* ביהכ"נ חברון רח' טרומפלדור     11' מוסטבוי ביהכ"נ חניכי הישיבות רח - מרכז העיר - בין קבלת שבת למעריב תהילים ערב שבת 

   87*   ביהכ"נ דגל ראובן רח' רוטשילד     3ארלוזורוב  ביה"כ חוג חתם סופר רח'
  

  

  משפחת סמוטני להולדת הבן      משפחת שלנגר להולדת הבן    הנכד   –משפחות שטמפפר טננבוים להולדת הבן : מרכז העיר

  משפחת ניכטבורג לאירוסי הבן           משפחת הרשקוביץ לאירוסי הבן         לאירוסי הבןב משפחת אליאת      משפחת וסרמן לאירוסי הב

 משפחת אשכנזי לאירוסי הבת - גני הדר
  

לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

 ידיעון         

שבועית חידה
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העלון מגיע מדי שבוע לאלפי משפחות וילדים, 
 המשתמשים בו בשולחן השבת.

 ?להקדיש את העלון לכל מטרה םמעונייני
 052-766-5775, או טלפנו: שלחו מייל למערכת

 כבוד העלון מוקדש ל
 יוסף יחזקאל ורוני  אירוסישמחת 

 במזל טוב

 כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.  ©
 ל תגובות רעיונות והערות:אשמח לקב

temunabaparashah@gmail.com 

    
 

   םפניני  

 אשר נקבו בשמות"  "ויקח משה ואהרן את האנשים האלה
 רש"י)( 'אשר נקבו לו כאן בשמות'

יש לתת תוספת ביאור מה למה כיוון רש"י בדבריו הקדושים. ניתן לומר שהוקשה לרש"י שינוי הלשון 
ידי חצוצרות, ואילו לגבי הנשיאים  "ואת כל העדה הקהילו", משמעותו עלכתוב העדה  לגביבפסוקים: 

על ידי הפשוטה היא  משמעותהנקבו בשמות", ש משה ואהרן את האנשים האלה אשר ויקח" נאמר
הנשיאים", הרי שגם את  לגבי מצות החצוצרות נאמר: "ואם באחת יתקעו ונועדו אליך .קריאה

בשמות", כלומר: עד  לו כאן -ועל כן כתב רש"י: "אשר נקבו  על ידי החצוצרות? הנשיאים יש להקהיל
כן ברור ואז נודע מי הם, ואם  הנשיאים, ורק כעת נקב הקב"ה בשמותיהם אז עדיין לא ידעו מי הם

איש מהם  תקיעת החצוצרות לא היתה מועילה אז, כי שהרי ,הקהילו אותם על ידי החצוצרות מדוע לא
מהם בשמו,  בפעם הזו, אם כן, היה צורך לקרוא לכל אחד מכוונת אליו... לא יכול היה לדעת שהתקיעה

 אותם על ידי החצוצרות! (דברי חכמים) אולם מכאן ואילך הקהילו
  

 ” אוהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנות כאשר יחנו כן יסעוונסע “
כוונת יוסף בל ”חזידוע ביאור  .יש לפרש על איזה ענין התכוונה התורה שחנייתם היתה כנסיעתם

. )תענית י:( ”הדרך אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם”: “אל תרגזו בדרך“ מר לאחיואכש
רך בד ימו ליבםיש הלכה ויהיו שקועים בלימודם, לא מתוך שיתעסקו בדברש דהיינו שישנו חשש

בנסיעת ישראל במדבר, היה עמוד הענן  בלא .שונות תקלותבבורות וועלולים הם לתעות או ליפול 
 הדרך, מגביה את הבקעות ומשפיל את ההרים, והיה הורג את הנחשים ההולך לפניהם מיישר את
להתעסק בדבר הלכה  אם, יכלו כלל ישראלכן, בעת הליכתם ומשלל. ”והעקרבים, כמבואר בחז

 -” יסעו כן“כמו שעסקו בתורה בחנייתם,  -” כאשר יחנו“על כך רמזה התורה באמרה:  כבחנייתם.
 (דברי יואל)המשיכו לעסוק בדבר הלכה גם בעת נסיעתם, באין מפריע. 

 

  "כל פקודי הלוים... שנים ועשרים אלף"
שאר השבטים בצורה משמעותית. וביאורים שונים פחות מכל  - 22,000מספר האנשים בשבט לוי היה 

(כמו שכתוב: "ולא  ארון מכלה בהםה ההיהיו נושאי הארון, ואומר ש רש"ינאמרו כדי להסביר זאת: א. 
. והרי עדיין לא 1ויש להקשות על תירוץ זה שתי שאלות,  .יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו")

. רק משפחה אחת של בניו של נכד של לוי התמנו 2ן בזמן זה? התחילו במלאכתם בנשיאת הארו
לשאת את הארון, ומדוע כל השבט הצטמצם? צריך לומר, שכיוון שכבר במצרים היו צדיקים, 
והתעתדו משום כך להיות מתוך שבטם נושאי הארון, הרי הקב"ה מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה, 

מצרים ולכן לא התקיימה בהם שעבוד בשלא עבדו ב מפניוזה הכוונה שהארון היה מכלה בהם. ב. 
) ג. משום שכעס יעקב על שמעון ועל לוי על רמב"ן( הברכה 'כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ'.

מעשה שכם, כשאמר: "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם", וכיוון שכעס, התמעטו. [אף שבט 
אנשים, ובמנים שבפרשת פינחס היו רק  24,000שמעון התמעט, שהרי במעשה זמרי מתו מהם 

מפני שכשגירש עמרם את יוכבד בגלל גזירת היאור, גירשו גם כל שבט לוי את ]. (רמב"ן) ד. 22,200
שאר שבט לוי החזירו, ולכן היו פחות. לקח זמן מה עד שנשותיהם, וכשעמרם החזיר את יוכבד, 

) ה. משום שבמצרים שבט כלי יקרם.] ([וקשה, שבמדרש כתוב שכל ישראל עמדו וגירשו את נשותיה
לוי למד תורה, אזי תורה מתשת כוחו של אדם והדבר השפיע על ריבויים. (צרור המור) ו. ככל שהדבר 
נדיר יותר, כך עולה יוקרתו וחשיבותו. הלווים שהיו המובחרים והצדיקים שבעם, ממילא היו אף 

ם ישראל הוצרכו להתרבות שלא כדרך המועטים, שדבר טוב קשה הוא להשגה. (העמק דבר) ז. ע
הטבע משום שהיו צריכים ליישב את ארץ ישראל. אבל הלווים שממילא לא יקבלו חלק בארץ, אלא 
כמה ערים בתוך נחלות השבטים האחרים, לא הוצרכו להתרבות כל כך על ידי ניסים. (אברבנאל) ח. 

פי שינאן", מכאן למדו שהקב"ה ירד באשר ירד הקב"ה על הר סיני נאמר: "רכב אלוקים ריבותיים אל
על הר סיני עם עשרים ושניים אלף מלאכים, לכן גם שבט לוי שהם המשמשים את הקב"ה במשכן, 

 . (על דרך הקבלה)22,000מנו והיו מרכבה לשכינה במצרים, 

  

: מסייםובתרגומו את הקודש ומתו", ומשנה אונקלוס לראות כבלע "במילים: במדבר מסתיימת  שתפר
  כדי לסיים בדבר טוב.ב ,ימותון" ולא"

 את הפרשה לסדר
 לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב, 

עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות 
את שמו של בפרשה. כשתצליחו, תקבלו מהאותיות 

 הפרשה.ב אדם המוזכר
                 מנין ופקידת בני לוי ומשמרתם ש..

 עבודת בני קהת ומשאם י.
ר         סדר חניית ישראל במדב י.
 מנין ופקידת שבטי ישראל ו.

                              דיני הלווים וקדושתם ר.
  נשיאת ראש נשיאי העדה צ.
מנין הבכורים והחלפתם ע"י  ד.

 הלווים

"_ _  _ _ _ __" 

 במדבר         פרשהב טמונה

 בס"ד 

 עלון שבועי לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע

 שאלה לשולחן השבת
במנין השבטים בפרשה, תמיד 
בסיכום סך הנפשות בכל שבט 
ושבט, מתקבל מספר עגול למאות, 
 ,דהיינו ללא עשרות או יחידות

חמשה למעט שבט גד שמנה 
וארבעים אלף ושש מאות 

 .וחמשים
 

בכל מספר האנשים ש יתכןכיצד 
 במאה? בדיוק  תחלקה ושבטשבט 

 

המספרים א, היה ניתן לומר שאל
עוגלו למאות שלמות: הפחות 

תר ומחמישים עוגל כלפי מטה, והי
מחמישים עוגל כלפי מעלה. שבט 
גד, שמניינו מסתיים בחמישים, 

  .נותר על כנו
 

 ך אם נאמר כך קשה: א
 

פרשת פינחס, מנין השבטים בבא. 
שאף בו כל המספרים, למעט אחד, 
ן הם במאות שלמות, יוצא הדופ

הוא שבט ראובן, שמניינו מסתיים 
  .בשלושים

 

במנין הלוויים מבן שלושים ב. 
שנה ומעלה מסתיים מניינם של 
הקהתים בחמישים, אך מניין בני 

 .גרשון מסתיים בשלושים
 

מהי אפוא שיטת מסירת המספרים 
 במפקדים השונים?

 

מטרת השאלה הינה לעורר דיון סביב 
 שולחן השבת.

בותיכם למייל ניתן לשלוח את תשו
 (בצרוף מקורות, אם ישנם),

ובל"נ אכתוב חלק מן התשובות  
 במדור התשובות בעוד שבועיים.

 305שנה שישית, גיליון מס'    תשע"ו אייר
 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה
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 ?להקדיש את העלון לכל מטרה םמעונייני
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  הפוך    --  חידון א' ת''

 באות המופיעה בראש השורה. מסתיימתהתשובה לכל שאלה 
 -א. בגיל עשרים היו יוצאים ל
 ב. הלווים חנו ___ למשכן

 למה הכוונה? (רש"י) -'האהלג. כשכתוב 'המשכן ו
 ן במדבר נקרא גםד. המשכ

 ה. בצד זה של המשכן חנו משפחות בני קהת
 ו. משה ואהרן __ את העדה באחד לחדש השני

 כשחנו (רש"י) ולהקריב _ לצוות מוטל ז. על אלעזר
 ח. יהודה, יששכר וזבולון חנו  בצד זה של המשכן

 -ט. נשאו את כלי השרת ע"י
 י. אחירע היה נשיא שבט _____

 -ך. וילון המשכן קרוי
 ל. נשיא שבט אשר

 ם. התקדשו במקום הבכורים
 ן. אלעזר היה אחראי  אף על _ המאור והמשחה

 'דגל' -ס. כך מתרגם אונקלוס את המילה
 ע. נשיא שבט אפרים

 ף. נשיא שבט גד
   -ץ. ד' דיבר עם משה בשנה השנית לצאתם מ

 פשית)ו(לשון ח -ק. הכניסו כל כלי במשכן לתוך
 ר. אסור בעבודת המשכן

 -ש. הלווים נמנו מגיל 
 ת. איתה כיסו את הארון במסעות

 עבריתת  --מילון אונקלוסס

 מילה מתרגום אונקלוס שנכנסה לעברית של זמננו.
 כלי שמיועד לאיסוף.ת ' המתארמגרפה' תהעברי מילהה, "ית מגרופיתאו"= ') יד' ד" (ואת היעים"

    חידון א' ת''
 באות המופיעה בראש השורה. מתחילההתשובה לכל שאלה 
 א. נשיא שבט לוי

 35,400ב. השבט שפקודיו היו 
 -הזכרים לפיג. ספרו את 

 62,700ד. השבט שפקודיו היו 
 ה. "ולא יבואו לראות כבלע את ___ ומתו"

 ו. הזכרים בשבטים נמנו מגיל עשרים שנה___
 57,400ז. שבט שפקודיו היו 

 ח. אחת  ממשפחות הקהתי
 ט. מטה לוי נמנה לבדו מפני שלא _ בעגל (רש"י)

 י. אחת  ממשפחות הקהתי
 כ. מכלי השולחן

 פחות הגרשוניל. אחת ממש
 )2מ. בני מררי (

 נ. שם בנו בכורו של אהרן הכהן
 ס. במדבר זה מתו נדב ואביהוא

 ע. שניים מבני קהת
פ. פרשתנו היא הפרשה הראשונה בחומש ה__              

 צ. שניים מאבות הנשיאים 
 ק. הנשיאים נקראו גם ____ העדה

 ותיור. נשיא כל שבט נקרא גם ___ לבית אב
 ש. הגיל בו הלווים מתחילים לעבוד במשא

 ת. חיה שהכינו מעורותיה שקים לנשיאת הכלים

 מן המדרש
מעשה באדם אחד, שהיה מתחרט על שלא קרא ולא שנה 
תורה. פעם אחת היה עומד בבית הכנסת, כיון שהגיע 
העובר לפני התיבה לקדושת השם, הגביה את קולו ואמר: 
קדוש קדוש קדוש ד' צבקות. אמרו לו: מה ראית שהגבהת 

אמר להם: לא זכיתי לא למקרא ולא למשנה,  קולך?
ועכשיו שניתנה לי רשות, לא אגביה את קולי ותשוב נפשי 
עלי?! ולא יצאת אותה השנה, ולא שינתה, ולא שילשה, עד 
שעלה אותו האיש מבבל לארץ ישראל ועשאוהו שר החיל 

, רץ ישראלשל קיסר, ומינוהו ראש על כל בירניות שבא
יר וישב שם, וקראו לו קילוני לו ונתנו לו מקום ובנה ע

ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. וכן הוא אומר (ש"א 
 ב): כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו.

 מילה בפרשה
 

 \עיטור יפה למלך וכלה
 \פגם או תקלה ללא

 \אינו כבד ולנוצה דמה
 אך נדמה כחצי יממה.

 

  4ו מילה בת המונח המבוקש הינ
 אותיות המופיעה בפרשה,

 אשר כל שורה בחידה רומזת 
  .להקשר שונה שלה

(יתכן כתיב חסר וחילופי אותיות בעלי 
 הגיה דומה)

 

 התשובה תתפרסם אי"ה בגיליון הבא

 במדבר          פרשהב טמונה
 בס"ד 
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  תשובות
 ". צורישדי" - לסדר את הפרשה

ו, יצהרי, כפות, לבני, מחלי מושי, נדב, אלעזר בן אהרן, בנימין, גולגלתם, דן, הקודש, ומעלה, זבולון, חברוני, טע - חידון א' ת'
 סיני, עמרם עוזיאל, פקודים, צורישדי צוער, קרואי, ראש, שלושים, תחש. 

צבא, סביב, לגג, אהל מועד, תימנה, הקהילו, ולזרז, מזרח, מוט, נפתלי, מסך, פגעיאל, לווים, שמן,  - חידון א' ת' הפוך
 זר, חודש, פרוכת. נרתיק, \טקס, אלישמע, אליסף, ארץ מצרים, שק

. בפרשת בשלח לגבי המן: "עומר לגולגולת", ובפרשת פקודי לגבי מחצית השקל: "בקע לגוגולת" - שעשועי דאורייתא
 ."דגל מחנה... בן עמיהוד".4 .אליסף בן דעואל נשיא גד ואליסף בן לאל נשיא גרשון.3". רעואל\אליסף בן דעואל".2ואהרן". ".1

כמעט הגיע " נמלא כיסופים=כסף, "ונמלא ערגה וכמיהה", "בשדרה ממוןאיבד . "כסף - תיבחוקומילה בפרשה פרשת 
  צבע כסף. - ."וגם הצבע לא ֵירצהקצה=סף ו'כמעט' סף= כסף, " -" לקצה

וניגן על "יישוב ברמת הגולן,  "ליישוב צפוני גשם לח" קשת בענן, "עמד בענן ושלח. "קשת - מדורה ל"ג בעומרמילה ב
 קבוצת הכוכבים של מזל קשת. -" לקבוצת כוכבי אורבירים אותו על הכינור בנגינתו נקרא קשת, "הכלי שמע" הכינור

  "ועמודי החצר" (ג,לז) -פרגולה  .4"חברון" (ג,יט)  .3"ובחנות" (א,נא)  -חניון  .2"מֶטה" (א,מח)  .1 - טמונות בפרשה
"ניקבו בשמות"  -מנקב  .8 "ימה" (ב,יח) -ימת הכנרת  .7 "בן עינן" (א,טו) -לחם עינן  .6"אחיעזר" (א,יב)  -היישוב אחיעזר  .5

"באחד לחודש  .13. "במדבר" (א,א) 12"דגל" (ב,ג)  .11."ומיתריהם" (ג,לז) 10 (א,ב)... לגולגלותם" "שאו את ראש .9 (א.יז)
 )'. פדיון בכורות (בפרק ג16(א,ג)  ."מבן שלושים שנה"15"חמשת חמשת השקלים" (ג,מז)  .14השני בשנה השנית" (א,א) 

 "מחנה יהודה" (ב,ג) -. שוק17
ך את דרכך ש" .3) זי" (פתח תקוהל" -העיר סמל  .2) כ" (וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ" .1 - ההפטרטמונות ב

 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים" :ליןת התפיבהנחרים מאו .4 )ח( )בקוצים( "בסירים
  )אכ" (ד'וארשתיך לי באמונה וידעת את 

וכי משום שהיהודי נמכר כעבד לגוי, יעלה על דעתו לנהוג 'בקצרה: השאלה  - בהרשאלה לשלחן השבת פרשת 
כן, משום שעבירה גוררת עבירה ומכירתו לגוי התחילה . 1כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת בקצרה:  ?'כאדונו הנכרי

פני שתלוי ברחמיו שדרך העבד לרצות את אדונו ולהידמות לא בכל מה שיכול מ ,כן. 2. מדבר קטן שהתגלגל לחובות גדולים
נמכר נפל ש. יחשוב שעל ידי כך 4. יחשוב שאדונו זה הוא אדונו היחיד ולא הקב"ה ח"ו .3. של האדון והדמיון יוליד אהבה

 ממעלתו המיוחדת כיהודי, ולכן הרי הוא כאדונו. 

 שעשועי דאורייתא

 "לגולגלותם"

 מלבד ספירות בני ישראל בחומש במדבר, 
 ים (בחומש שמות) באלו שני מקומות נוספ

 מופיע הביטוי 'לגולגלותם'? 
 * * * * 

 מצאו נא בפרשה: 
  .מילה הנקודה מעליה. 1

 . נשיא ששם אביו כתוב בשתי דרכים שונות. 2
שני נשיאים עם אותו השם ואף שמות אביהם  .3

 מתחרזים.
 פסוק שמתחיל ומסתיים באות ד'.. 4

 הפוך בה והפוך בה
  

 הלכה
 ,טפחים חייב י'משאוי למעלה מ המוציא ,אמר ר"א

"על המשכן ועל המזבח  :בוכתש ,שכן משא בני קהת
מה משכן י' אמות אף  :מקיש מזבח למשכן ,סביב"

 למדו:גובהן של לויים עשר אמות. וומזבח י' אמות.. 
כל מה שנשאו במוטות היה שליש מתחת כתפן ושני ש

 (שבת צב.)טפחים).  י'שזהו מעל  ,שליש מעל
 אגדה

הרי שאם היו להם בנים, היו הם  נים לא היו להם"וב"
קודמים לאלעזר ולאיתמר, שהרי כל הקודם לנחלה 

 תו"כ שמיני)( .קודם אף לכבוד
 "זיכרון" סימן 

 ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה גימטריאות
בפרשת במדבר מסופר על מנין שבטי ישראל ועל מניינם של שבט לוי שהיה משמעותית נמוך 
 ממספרם של שאר השבטים. על פי הרמב"ן, הסיבה לכך היא משום שלא עבדו בשעבוד מצרים, 

 ברכה: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".ולכן לא התקיימה בהם ה
 פסוקים, ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילים: 159במדבר ישנם  בפרשת

 159= בגימטריא =  "לוי לא עבדו"

 במדבר          פרשהב טמונה

 בס"ד 
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1 גיליון מס. 528שבת קודש  פרשת במדבר

גילינו לגמרי את הנקודה הפנימית העמוקה שבלב, ועד שנזכה לגלות אותה 
עוד צריכים הרבה לשבת בשקט, ובהצנע, ולכסוף, ולהתגעגע, ולבקש.

העיקר פה זה הענווה. החשיבות הגדולה ביותר של האדם היא כשהוא 
את  לכפות  מנסה  לא  ממתין.  מוותר.  הראש.  את  מרכין  להתבטל.  מצליח 

רצונו בכוח. רק אז הוא נהיה כלי לקבלת אלוקות.

"הקשר שלנו עם הקב"ה זה כמו הקשר בין איש ואשה. הקב"ה 
קידש אותנו ואנחנו לא יכולים להסתכל לצדדים. כמו שאשה צריכה 
להיות נאמנה לבעלה ואין לה שום זכות להסתכל ולפזול למקומות 
אחרים. לאן שהיא הולכת, וכל מה שהיא רוצה להתבשם ממנו, היא 
עושה  היא  אם  בידיעתו.  בעלה,  בשליחות  או  בעלה,  עם  יחד  עושה 
וזה  ח"ו.  ניתוק  של  למהלך  מובילה  היא  לבעלה  קשר  בלי  דברים 
של  צניעות.  של  נאמנות.  של  קשר  הקב"ה.  עם  שלנו  הקשר  בעצם 

הכנעה." (באור פני מלך)

התורה הקדושה מספרת בתחילת הפרשה על מנין בני ישראל וחלוקתם 
לשבטים ולקבוצות כשלכל קבוצה יש את הדגל שלה. "איש על מחנהו ואיש 
זה  דגל  בו?  לעסוק  מאריכה  כך  כל  שהתורה  הזה  הדגל  זה  מה  דגלו".  על 
הכנעה! הכנעה למלך! למלכו של עולם! אני תחת דגל, אני כפוף למלך, אני 

לא עושה כל מה שמתחשק לי.

חן של אמת יש לו למדבר. אמת זה דבר כזה נפלא. כל העולם עומד על 
רק  יש  ואמת  שקר.  של  חיים  רוצים  לא  אנחנו  אמת,  רוצים  כולם  האמת, 

ל ֱאֶמת ֵחן שֶׁ

ובלתי  טבעי  שבו  והנוף  צבע  נעדר  הוא  למדבר.  לו  יש  אמת  של  חן 
מתקשט. תמימות ויושר יש בו במדבר. הוא לרגע לא מנסה להראות שהוא 

יותר ממה שהוא באמת.

מסתתרים,  מתלבטים,  לא  שקטים,  רוצים.  אנחנו  המדבר  כמו  להיות 
שכמה שפחות ידעו מאיתנו.

העבודה הכי גדולה שלנו זה להיות לא כלום. להיות כמו הלבנה, שהיא 
כלום.  לה  אין  מזה  חוץ  בה,  משתקף  החמה  שאור  מראה  רק  היא  ראי,  רק 
מגיעים  נפלאים  הכי  הגוונים  וכל  האורות  כל  ואז  הראי,  את  ללטש  צריך 

ונמצאים בתוך הראי הזה. 

גדולה  יותר  הרבה  היא  עצמי,  את  להסתיר  העבודה  ההסתרה,  עבודת 
שלי.  הנפלאים  הציורים  את  שלי,  הכשרונות  את  לגלות  של  מהעבודה 
של  סוף  אין  פאר,  של  סוף  ואין  ציורים,  של  סוף  אין  בעולמו  ברא  הקב"ה 
דברים עצומים, נוראים ונפלאים וככל שנסתיר את עצמנו, כך נזכה שיתגלה 

בנו האור האלוקי האינסופי שיש בעולם.

כל החיים זה סולם של הסתרה וגלוי, הסתרה וגלוי. מסתירים את עצמנו 
ובהסתר,  צנוע,  להישאר  אותי  זכה  עולם,  של  רבונו  אלוקות.  לגלוי  וזוכים 
להתגעגע  להמשיך  הזאת  ומהפינה  נסתרת,  פינה  באיזושהיא  בשקט, 
האלוקית  הנשמה  של  גלוי  לאותו  מלך,  בת  לאותה  שאזכה  עד  ולהתגעגע 
לא  שעוד  אומר  זה  הזה,  בעולם  נמצאים  שאנו  זמן  כל  כי  בתוכי.  שנמצאת 

בס"ד

שבת קודש   כז' אייר, תשע"ו
פרשת במדבר

ר ִסיַני" (א, א) ִמְדבַּ ה בְּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ
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קשר מיוחד, רב פנים וסמוי מן העין, מחבר את התורה עם המדבר. דווקא שם? במדבר? במקום נידח כל כך, במקום נמוך ושפל כל כך, "בארץ ערבה ושוחה, 
בארץ ציה וצלמות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם" (ירמיה ב), דווקא שם בחר בורא עולם לתת לנו את נשמת חיינו, את התורה הקדושה והטהורה? 

מה יש בו במדבר, שדוקא הוא זכה? יש בו אמת.

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית, לאה בת מלכה 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: חי חיים בן אסתר, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, ציון בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן 
שמעון, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי 
בת תמוי, אברהם בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית 

בת מירה, בוריס בן סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציפורה בת חנה, שלום בן לאה

ת.נ.צ.ב.ה
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אדם".  מבני  פחד  עצמו  על  שמקבל  ידי  על  בא  ש"השקר  המידות  בספר 
מתרגלים  השני,  הצד  של  מהתגובה  כשחוששים  זוג.  בני  בין  דבר  ואותו 

לשקר. אך אם מרגישים שאפשר לספר הכל אחד לשני, כי גם את הטעויות 

שלנו מקבלים בהבנה ובסלחנות, אז מתרגלים להגיד רק אמת.

לפעמים האדם מקטרג על עצמו כי על פי האמת שלו הוא פגום ומרוחק 

מאד ועל ידי זה הוא מתייאש ומתרחק עוד יותר. זה אמת? אם זה מרחיק 

רק  האמת  להתרחק.  אפשר  אי  האמת  ידי  על  אמת!  לא  זה  מה'  אותך 

מקרבת. במקום להאשים את עצמך, תתחזק!!! אתה שייך לתורה הקדושה. 

לא  שצריך  כמו  בכוונה  להתפלל  לך,  הולך  לא  הלימוד  ליהדות.  שייך  אתה 

קדושות!  מצוות  המון  לך  יש  הקדושה!  לתורה  שייך  אתה  אבל  לך,  הולך 

אפילו אם אתה לא כזה מיוחד, אפילו אם אתה יהודי הכי פשוט, שרק חי 

לפי התורה, יש לך כל כך הרבה מצוות, גם אתה שייך לעבודת ה'.

בו  יש  אדם  כל  ממעל,  אלוק  חלק  הוא  יהודי  "כל  הרב:  מורנו 

אלוקות, "חביב אדם שנברא בצלם" - כל יהודי אפילו הכי רשע הלב 

כי  יתברך,  לה'  בוער  לא  שלו  שהלב  יהודי  אין  יתברך,  לה'  בוער  שלו 

יהודי הוא לא פרה ולא כבשה. כל יהודי זה נשמה אלוקית שנחצבה 

חול,  של  הרים  שיש  אפילו  שם  הוא  באשר  יהודי  כל  הכבוד,  מכסא 

הלוחשות  הגחלים  על  שלו,  הנשמה  על  חול  של  קובים  מילארדים 

בליבו, אף על פי כן הגחלים ממשיכות ללחוש. 

אין מושג כזה רשעים בישראל, אין כזה מושג חילוניים, אין כזה 

מושג! יש אדם שמצליח לקיים את התורה ב- 80%, יש אחד ב- 70% 

בפסח,  מצות  אוכל  כיפור,  ביום  צם  יהודי  כל   ,10% ב-  אחד  אחוז 

הוא  קדוש,  יהודי  הוא  יהודי  כל  בכלל.  חילוני  יהודי  מושג  כזה  אין 

יהודי טהור. וזה היסוד של רבינו שאין רשעים בישראל, אסור להגיד 

לשון  את  לתקן  צריך  רשע,  פלוני  להגיד  אסור  יהודי,  שום  על  רשע 

הדיבור הזה, כי אין מושג כזה בכלל. איך אתה יכול להאמין שפלוני 

רשע? אתה היית במקומו? אתה יודע איפה הוא נולד? אתה יודע מי 

ההורים שלו, מה עבר עליו, איך אתה מחליט להגיד על יהודי רשע? 

חזרתי  אני  הנה  תחשוב -  ואל  יהודי  כל  על  טובות  בעיניים  תסתכל 

בתשובה, הנה אני שומר שבת, הנה אני לומד תורה, אז למה הוא לא 

עושה תשובה כמוני? למה הוא לא שומר שבת כמוני? שילך בדרכי! 

הזה?  הצעד  את  עושה  לא  הוא  למה  הזה,  הצעד  את  עשיתי  אני  גם 

את  יעשה  הוא  מעט!  עוד  רשע"  ואין  מעט  "עוד  רבינו  אומר  זה  על 

הבריאה,  בסדר  לקב"ה  להתערב  יכול  לא  אתה  מחרתיים,  מחר,  זה 

אדם  כל  יעשה  מתי  התשובה,  תהליך  התשובה.  של  התהליך  בסדר 

תשובה, איך עושים תשובה, התהליך הזה נסתר מעיני כל הבריאה, 

זה תהליך שחייב לקרות אצל כל יהודי ויהודי, כל יהודי חייב לעשות 

יום אחד תשובה! ואפשר להחיש את התהליך הזה, לזרז אותו! וזה 

רק עם עינים טובות."

אותה.  חוטף  מייד  הוא  אמת,  רואה  הוא  אם  אמיתי,  יהודי  שהוא  מי 

ינחוני".  המה  ואמיתך  אורך  "שלח  אמת.  של  חיים  לחיות  רוצים  אנחנו  כי 

האור של האמת, שהוא ינחה אותנו. בשביל זה צריך להשליך מנגד את כל 

הדברים שמפריעים לנו ומבלבלים אותנו, את הישות, את האגו, את הכבוד, 

כל הדברים החיצוניים האלה שהופכים אותנו להיות כעסנים, לא מרוצים, 

מקפידים, מקופחים. כשזוכים  לנטרל את כל הדברים האלה ולזכור שהכל 

מאת ה' והכל לטובה זוכים לחיות חיים של אמת.  

אחת: באנו לעולם כדי להכיר את ה', להתקרב אל ה', וכל מה שקורה לנו פה, 
וכל מה שעובר עלינו, זה הכל כדי לקרב אותנו אליו יתברך.

לא סתם קיבלנו את התורה דווקא במדבר. הרי הקב"ה יכול היה לתת 
לנו אותה במקום הרבה יותר קדוש. אלא שיש כאן מסר. יש כוונה. כשאדם 
חייב  הוא  בנפשו,  משכן  תמצא  שהקדושה  רוצה  כשהוא  להתעלות,  רוצה 
נפשו  תבקש  שם  ויתגעגע.  ויבקש  יעמוד  ושם  נידחים  במקומות  לעבור 
מלחמה  במלחמה.  הוא  בה'  להידבק  שרוצה  מי  כי  הקודש.  אל  להתקרב 
וכדי  עצמו.  את  רק  כלום,  רואה  שלא  הזה  באגו  ביישות,  מלחמה  בתאוות, 
ולבקש  פעמים  ספור  אין  הראש  את  להרים  צריך  הזו  המלחמה  את  לנצח 
ולהתחנן אבא תעזור לי. כי קשה לי. כי לבד אני לא יכול. רבינו הקדוש שולח 
אותנו ליערות, למדבריות, כי דווקא בדממת המדבר, בשממונו, מוצא האדם 
את רוחו, שם הוא לומד להקשיב לקול הנשמה, שם דווקא הוא שומע את 

קול השם הקורא לו לשוב.

במדבר.  של עם ישראל  תלאותיהם  בסיפור  התורה  לא לחינם מאריכה 
אם  שגם  אותנו  ללמד  כדי  הכל  זה  וכשלונות.  נפילות  רצופה  ארוכה  דרך 
הדרך נראית אבודה וחסרת מוצא, היא יכולה להוביל למחוזות נפלאים אם 
רק לא מתייאשים באמצע הדרך, אם לא משלימים עם המצב השפל, אם 

ממשיכים לייחל ולבקש ולהתגעגע.

יש הסתרה דקדושה שזה להסתיר את עצמנו כדי שנוכל לקבל את האור 
של ה'. את ההסתרה הזאת צריך לשמור. אך אם ההסתרה היא העולם הזה, 
תקוות  מיני  כל  היא  הדמיונות,  היא  העצבות,  היא  הבטלים,  הדברים  היא 
באיזה  נמצאים  שאנחנו  לנו  ונדמה  והתאכזבנו,  לנו,  שמגיע  לנו  שנדמה 
כשלון, אז את ההסתרה הזו אנחנו צריכים לסלק. צריכים לצאת מההסתרה 
לא  שאנחנו  הזו  ההסתרה  מן  מקופחים,  שאנחנו  ההסתרה  מן  לצאת  הזו. 
פגע  שהגורל  קשים,  מאד  שלנו  שהחיים  לנו,  הולך  שלא  בחיים,  מצליחים 
דווקא בנו, לצאת מזה, להגיע לסוג הסתרה אחר, הסתרה דקדושה, שככל 

שמסתתרים יותר מגלים לנו יותר.

בשקר  שמאסו  אנשים  עבור  ביותר  המתאים  המקום  הוא  המדבר 
ומבקשים אמת. אין בו מאומה ויש בו הכל. הוא שותק המדבר, אך לא כי אין 

לו מה לומר. השתיקה שלו רועמת, שתיקה שצועקת את נוכחות הבורא.

אתה רוצה להיות קרוב אל ה'? תהיה אמיתי. "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל 
אשר יקראוהו באמת" (תהילים קמה).

שמנסים  כאלה  שקר,  של  מפורסמים  רוצה  לא  שקרנים,  רוצה  לא  ה' 
לנגד  יכון  לא  שקרים  "דובר  באמת.  שהם  ממה  יותר  קצת  שהם  להראות 
עיני" (תהילים קכ). לכן יש צדיקים שכל ימיהם עבדו על המידה הזו של האמת 
המידות)  (ספר  הקדוש  רבנו  שכתב  כמו  האחרון,  הקצה  עד  מהשקר  והתרחקו 
"מי שרוצה לדבק את עצמו בה' יתברך, ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו 

בטעות".

האמת מאירה את החושך. כי האמת זה הקב"ה בעצמו והקב"ה זה אור. 
אמיתי,  אחד  משפט  אומר  הוא  לו,  קשה  כך  כל  הכל  בחושך,  נמצא  אדם 

והאור של השם מאיר את החשכה, כבר אפשר להתחיל לנשום.

מה  זה  כי  לאמת.  משתוקק  הקב"ה  לאמת.  משתוקקים  בשמים  לכן 
שאור  זוכה  הוא  כך  אמיתי,  יותר  שאדם  ככל  אליו,  האדם  בני  את  שמקרב 

ה' מאיר בו יותר.

העבודה על האמת מתחילה כמו תמיד בבית. הורים רוצים שילד יתרגל 
כדי  בטוח  להרגיש  צריך  ילד  מדי,  קפדנים  יהיו  שלא  האמת,  את  להגיד 
רבנו  שאומר  כמו  לשקר.  מתחיל  הוא  מפחד,  הוא  אם  האמת,  את  שיאמר 
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לכל אדם ואדם יש את הדרך שלו שעל ידה הוא זוכה לשלימות נפשית 
והיא מיוחדת לו. אדם לא יכול להגיע לשלימות הנפש ולמנוחתה, אלא אם 
הוא הולך עם האמת שלו ולא עם אמת של אחרים. אדם צריך לבדוק את 

עצמו כל הזמן, האם אני במסלול שלי או חלילה של אחרים.

אנחנו  אם  גם  שלנו  בדרך  ללכת  הלב  אומץ  את  ירשנו  אבינו  מאברהם 
לא  לצדדים.  מסתכל  לא  בעולם.  אחד  הוא  כאילו  מתנהג  הוא  במיעוט. 
מתחשב באופנה של זמנו. לא מתרגש מכך שרוב בני דורו עבדו אז עבודה 

זרה. המבחן האישי שלך כלפי ה' הוא מעל הכל.

והוא  לתקן,  צריך  הוא  שאותו  בבריאה  אחר  חלק  לו  יש  ואדם  אדם  כל 
אחראי על החלק הזה, ואם הוא לא יעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה 
במקומו. ישאר קלקול. ואפילו שיש אחרים יותר צדיקים ממנו, יותר גאונים 
ממנו, הם לא יכולים לעשות את זה במקומו. רק הוא יכול לעשות את זה כי 
הוא קיבל את החלק הזה באלוקות, והוא לא יכול לברוח מזה, זה התיקון 

שלו, זה המסלול שלו, את זה הוא צריך לתקן. כמו בסיפור הבא:

לפעמים, שיא הבריאות זו מחלה ממארת

היא  גיחכה.  היא  הראש.  על  כיפה  עם  היקר,  בעלה  חזר,  הוא  פתאום 
כוון  מחפש  עצמו,  של  לזנב  סביב  מסתובב  שהוא  לעובדה  זה  את  ייחסה 
ומשענת. נו טוב, אז הוא מצא לו פינה חמה ונעימה בבית הכנסת השכונתי, 
שם נערכים להם שיעורי תורה על ידי רב השכונה. זה יעבור לו, היא חשבה. 
יום יומיים, והוא בעצמו ירגיש מגוחך ויטמין את הכיפה בארון, כדי לפגוש 
אותה רק בחגים. אבל היא לא ירדה לו מהראש. "רבונו של עולם, רק שלא 

יחזור לי בתשובה, אני לא מסוגלת לחשוב על זה" הרהרה בלבה.

לאורנה מאור מתל אביב יש דעה עצמאית. היא אשה בת 30 משכילה, 
עובדת בענף היי טק מצליח, ויש לה השקפת עולם ברורה: הדתיים נחמדים, 
סימפטיים, היא לא נגדם וגם לא בעדם. שיניחו לה. היא לא מפריעה להם, 
שהם לא יפריעו לה, ברוח המשפט הכי שחוק במזרח התיכון: אני מכבדת 

דתיים, אבל מרחוק. 

גם  שהחזיק  המבריק  האקדמאי  מאור  רענן  שבעלה  לעשות  מה  אבל 
הוא באותה דעה, התחיל למסמס את התזה הסימפטית הזו, ובמשך חודשי 
האבטלה שלו התחיל להיחשף לרזי חוכמת הגמרא. והכיפה? הו, הו. הכיפה 

העקשנית הזו, לא רוצה לרדת לו מהראש.

לשיחות  בצעקות.  שיחה  מנהל  לא  איכותי,  אקדמאיים  שזוג  שתדעו, 
ביניהם יש קוד מתון ועדין משהו. הוא מנוסח גם בלשון גבוהה ונקיה.

הכיפה  את  לסבול  איכשהו  מוכנה  "אני  אורנה  לו  אומרת  "תשמע" 
ממש  זה  לציציות...  גם  לי  תסחף  אל  אבל  ראשך,  שעל  הקטנה  הסרוגה 
מלבוש משונה החוטים האלה.. והוא עונה לה: יקירתי, עד כמה שהספיקותי 
להבין, יהדות זו עיסקת חבילה. אם מדובר פה באמת, אז אי אפשר לקחת 
רק חצי ממנה. חצי מן האמת- זה שקר מוחלט, כך שאינני יכול להבטיח לך 

שמחר לא אלבש ציצית.

"נו טוב" היא עונה "אני רק מקווה שאחרי שתחזור בתשובה לגמרי לא 
תתחיל להכריח גם אותי לקיים מצוות. זכיתי להכיר את יושרך האישי, את 

כושר שיפוטך, ואני בהחלט מעריכה את צעדיך...".

הזוג החביב ניהל אורח חיים ברמת חיים גבוהה, אך לא זכו לפרי בטן. 
לבצע  לריב,  בלי  גירושין,  על  לחשוב  החלה  אורנה  מסויים  בשלב  אולם, 

חלוקת רכוש ברוח טובה וגט זריז. "לא נורא". היא רמזה לו.

לחיות  אוכל  לא  לעולם  לי.  היקרה  אשתי  מוכן: "את  היה  לא  רענן  אבל 
בלעדייך. את טובה ורגישה. ואין לי ספק שניישר קו עוד מעט. תהיי סבלנית. 
את אולי לא מבינה, ולא מספיק מאמינה, אבל אנחנו זיווג משמים, ואהבה 
הללו,  החמות  והמילים  כך".  סתם  אבק  כמו  מפזרים  לא  סלע  כמו  מוצקה 
על  לוותר  רוצה  לא  היא  גם  הרגש.  נימי  על  פרטו  וטהור  אוהב  מלב  שנבעו 

בעל מיוחד וטוב לב שכזה. הסבלנות ניצחה, כי סבלנות תמיד מנצחת.

לא  וכמובן  אור,  הדלקת  לא  בישול,  לא  שבת.  לשמור  הסכימה  אורנה 
נסיעה. היא התרגלה מהר מאד לשקט המרומם והחודר של קסם השבת. 
ראויים  הישגים  באמת  לברך.  למדה  כך  אחר  המשפחה.  טהרת  כך  אחר 
לציון. רק על דבר אחד היא עמדה בתוקף. "אינני מסוגלת לשים על עצמי 
כיסוי ראש. שהקב"ה יקבל אותי ככה, כמו שאני, עם השיער הטבעי שהוא 
נתן לי. הוא מבין , הוא יסלח. אתה אומר שהוא אבא רחום וחנון, אז אבא 
סולח לבתו על שובבויות קטנות... אינני יכולה להיפרד מן השיער.. ". וכאן 
שומרים  שבת,  שומרים  שנה,  ועוד  שנה  גדולה.  עקשנית  היתה באמת  היא 
הכל, אבל אורנה בלי כיסוי ראש. זה הפך כמעט לאידיאולוגיה אצלה. שש 
קיימא?  של  זרע  ואצילית,  יפה  השבת  יהודי,  הבית  הנישואין,  אחרי  שנים 

אין. כיסוי ראש? אין.

ואז האסון. אורנה התמוטטה בחדר הרופא. המחלה הנוראה מקננת בה 
בדם. "אני נורא מצטער גב' מאור" אמר פרופ' אחיקם שנהב "את תקלעי 
למצב לא נוח מבחינתך. אחרי הטיפול הכימותרפי שייעשה בך, השיער שלך 
פשוטה,  אומנם לא  אותך שהמחלה שלך  לעודד  רק יכול  אני  צר לי,  ינשור. 

אבל סיכויי ההחלמה הם בהחלט סבירים".

אורנה מאור נכנסה לטיפול הראשון. כשהם חזרו לביתם הגדול והריק, 
כאן.  קרה  מה  בדיוק  יודעת  אני  טיפשה.  לא  אני  "רענן,  אומץ.  אזרה  היא 
אלי  פונה  הוא  אלי.  מדבר  הוא  בעיקר  הוא  אלינו,  מדבר  שבשמים  אבא 
ואומר: אורנה שלי, אני כל כך אוהב אותך, את הבת הכי יקרה ונפלאה שלי. 
חזרת בתשובה, עם כל כך הרבה התחשבות בבעלך, בסבלנות עלית בסולם 
אחד  דבר  רק  אבל  ממך.  ושמח  מרוצה  כך  כל  אני  צעד.  אחר  צעד  הרוחני 
מקלקל  זה  מפגע.  זה  נורא,  זה  לאשה  פזור  שיער  הצניעות.  צער.  לי  גורם 
עיניים. זה פוגם. כך לא מסתובבת ברחוב בתו של מלך. אין לי ברירה בתי 
אורנה, אם את לא רוצה לכסות את השיער שלך מרצונך, אז אני אעזור לך 
אני  ולכן  בטובתך,  רק  ורוצה  אותך,  אוהב  אני  אותי,  תביני  ממנו.  להיפטר 

נאלץ להכריח אותך להיפרד מהשיער... כך אומר לי האב שבשמים.

דמעות ניקוו בעיניו של רענן. "רענן בעלי האציל, אינני יודעת אם אשאר 
לעשות  לי  נותר  נוסף  אחד  דבר  אבל  הזו,  הארורה  המחלה  אחרי  בחיים 
למענך ולמען הקב"ה. שיערי עדיין לא נשר מן הטיפולים... ובעודה מדברת 
מן  עלי  ירחמו  "ואם  שערותיה  את  לגזור  והחלה  מספרים  אורנה  לקחה 

השמים, אגדל שיער חדש ואחביאהו מתחת לכיסוי ראשי". 

וברוך  לחלוטין  הבריאה  אורנה  הזה.  הסיפור  מאחורי  שנים   10 אנחנו 
מבריק  כולל  אברך  הוא  רענן  ילדים.  שלושה  מאור  למשפחת  נולדו  השם 

ומגיד שיעורים ברחבי העיר. 

במרכז  ומצליחה  גדולה  חנות  לה  יש  אורנה?  מתפרנסת  וממה  חידון. 
לחנות  שנכנסו  נשים,  של  רבות  עשרות  שלה  וברקורד  ראש,  לכיסויי  העיר 
האישי  סיפורה  את  להן  מספרת  היא  להפליא.  צנועות  ויצאו  ראש,  גלויות 

והוא פועל את פעולתו. 

לפעמים, אין דבר יותר מבריא ממחלה ממארת. 

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

שתורמים  מאלה  להיות  רוצה  כך  כל  אני 

משהו  גדול,  משהו  עושים  וכשהם  שם,  בעלום 

מתאמצים  הם  רוח,  נחת  הרבה  לך  שעושה 

שאף אחד לא ידע והם גם מצליחים כנראה, כי 

זה אמיתי.

שכל  ולזכור  ולהרגיש  להאמין  רוצה  כך  כל 

הכשרונות  ולא  ממך  מתנה  זה  שלי  הצלחה 

שלי.

כל כך רוצה להפסיק ללכת ברחוב כאילו כל 

הרחוב שלי ואין אדם יותר מוצלח ממני עכשיו 

ברחוב.

להתבלט,  לא  להסתתר,  רוצה  כך  כל 

יראו  ממני,  ישמעו  שפחות  שכמה  להתאמץ 

לי  הולך  לא  זה  אבל  קיים.  שאני  ידעו  אותי, 

אבא. זה לא מצליח. תעזור לי!

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

כמה טוב שיש לי אותך. כי אנשים מספרים 

יש  משבר,  פתאום  יש  לפנסיה,  שכשיוצאים 

יותר מדי זמן פנוי ואין במה למלא אותו.

ריבונו של עולם, כמה טוב שמעבודת השם 

הרגע  וכשמגיע  לפנסיה,  פעם  אף  יוצאים  לא 

לעשות  זמן  הרבה  כך  כל  פתאום  יש  המיוחל, 

מה שלפני כן כל כך רצינו אך לא יכולנו.

ריבונו של עולם, זכה אותי להגיע לרגע הזה 

כשאני  השעון  על  להסתכל  אצטרך  לא  שבו 

ביער, בשדה, בהתבודדות. שאוכל למצוא לי את 

להתגעגע,  להתגעגע,  אזכה  ושם  שלי,  הפינה 

להתגעגע. בלי שעון.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכה אותי להתחזק באמונת חכמים.

לא לוותר על שום שעור שהצדיק מוסר. ואם 

לא שמעתי אותו בזמן אמת, להתעקש למצוא 

וכשצדיק  כך.  אחר  גם  השעור  את  לשמוע  זמן 

אומר לעשות משהו, כמו להגיד עכשיו שלושה 

כמו  הכל  לעזוב  כלליים,  תיקונים  שבעה  או 

ולא  שנאמר.  מה  ולעשות  בבית  רואה  שאני 

לספר לעצמי ספורים שנכון, צריך, אבל במקרה 

שלי זה שונה.

ולפני כל חג להתחיל ולסיים את התפילות 

שכתב הצדיק לכבוד אותו חג, ולהאמין שזאת 

ההכנה האמיתית לחג.

מהצדיק,  אישית  תפילה  מקבל  וכשאני 

בלי  יום  יעבור  ושלא  משמר  מכל  עליה  לשמור 

שהתפללתי את התפילה הזו.

תפילה  תעבור  ולא  יום  יעבור  לא  ושגם 

אבא  ממך  ובקשתי  הצדיק  את  שהזכרתי  בלי 

שתשמור עליו ותושיע אותו ואותנו.

מה  וכל  לי  שיש  מה  שכל  להאמין  שאזכה 

שמגיעות  ממך  מתנות  הכל  זה  בו  זוכה  שאני 

דרך הצדיק, בזכות התפילות שלו, בזכות אהבת 

ישראל שלו, לא בגלל הזכויות שלי.

ריבונו של עולם, אני רוצה להתחזק באמונה 

בצדיק, באהבת הצדיק, תעזור לי.

שבת שלום!
מנחם אזולאי
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ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

עוצמת מסירות  קודש לשבת סיפור
 נפש לתורה

 
  מתמיד ,עליה בן בחור ישנו הקודש בארץ הישיבות באחת
  אוכל ,הגמרא עם ישן הוא .מגירסא פומיה פסיק שלא,עצום
  דקה וכל ,הגמרא עם הישיבה בשבילי צועד ,הגמרא עם

כמהאחתעל-הקדושההתורהאתונושםחיהואפנויה
  בהתמדה לומד הבחור שבהם הסדרים בשעות וכמה

  בצורה התורה ושמחת בהתלהבות ,ונשגבה עצומה
 .השתאות מעוררת
  :הישיבה צוות את אף הפליאה בחור אותו של הנהגתו
  ה"הקב את ועובד הלומד ,צעיר כה בגיל בחור היתכן
  !?בחור באותו הטמון הסוד מה ?עוצמתית כה בצורה
  זה היה .התגלה הסוד אחד יום אולם .המשגיח התפלא
  לו ואמר ,הישיבה לראש הבחור הגיע אחד יום כאשר

  ואינו ימים כמה כבר אותו שמטרידה שאלה לשאול שברצונו
  על החווה ,לחדרו הכניסו הישיבה ראש .פתרון לה מוצא
  תה כוס לפניהם שיגיש הבחורים מאחד וביקש ממול הכסא
  הבחור פתח - 'שאלתי את שואל שאני לפני' .חמים

  היטב תובן וכך ,חיי קורות את לגולל ברצוני' - בהתרגשות
  החל והבחור ,הסכמתו את נתן הישיבה ראש .'שאלתי
 .סיפורו את לספר

  .ומצוות תורה שמרו שלא להורים הברית בארצות נולדתי'
  ובעקבותיה ,רב מאיזה תורנית הרצאה שמעה אמי אחד יום
  התקרבה היא ליום מיום .ליהדות להתקרב החלה היא

  את יפה בעין ראה לא אבי .ויותר יותר והתחזקה
 השפיע לא שזה זמן כל אך ,ליהדות אמי של התקרבותה

 הוא .להתערב צורך ראה לא ,הבית חיי על מעשי באופן
  עד .ארוכה תקופה במשך כך ,בשתיקה הענין את קיבל

  ,פמוטים שני עמה הביאה כשאמא ,ששי יום אותו שהגיע
  מלכות עול עצמה על לקבל החליטה שהיא לאבא ואמרה
 לא אבא כאן .קודש שבת נרות להדליק הולכת והיא ,שמים
  היה ולא ,מוביל זה כל להיכן ראה הוא .להתאפק יכל

  התנגדותו את בטא הוא .'הזה בעסק להשתתף' בדעתו
  להתחיל דווקא ברצונך אם ...היהדות או אני או' :בנחרצות

  איום כשצליל אמר ',לעולמים ממך אפרד אני ,מצוות לקיים
  בודדה אשה היתה היא .לבכות התחילה אמא.בקולו
  .החמימה הביתית החבילה את לפרק רצתה ולא ,בעולם
  נפלאים חיים כמה לו ולתאר ,אבא על להשפיע ניסתה היא
  כך על לשמוע הסכים לא אבא אולם ,היהדות חיי הינם
 .היהדות או אני או - פסק הוא .אופן בשום
  הכריזה אמא ,רב זמן שנמשך איתנים מאבק לאחר

  בשום היהדות על לוותר יכולה לא שהיא ,נפש במסירות
 ואמא אני ונשארנו ,דלת בטריקת אותנו עזב אבא .אופן

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

  .גויים של ספר בבית תקופה באותה למדתי .בעולם בודדים
  חשיבות על הרבנים מאחד הרצאה שמעה אמא אחד יום

  ,נצחית היא התורה כמה בפירוט תיאר הוא .התורה לימוד
  ...הזה בעולם גם נצח חיי לאדם לתת שבכוחה היחידה והיא
  .תורה בתלמוד ללמוד אותי לשלוח החליטה אמא במקום בו

  .התורני היהודי ספר בבית ללמוד ת"השי בחסדי התחלתי
 ,המשנה של הערב טעמה את לטעום זכיתי הזמן במשך
  סוף לקראת כשהגעתי .בלימודי להתמיד והתחלתי ,הגמרא
  התלמוד של הרוחני מהמנהל טלפון אמי קיבלה ',ח כתה
  שהיות ,לה ואמר בפניה אותי שיבחהוא .למדתי שבו תורה
  כן על ,והיראה התורה בעולם מזהיר עתיד לי צופה והוא

  מצויות שם ,ישראל בארץ בישיבה ללמוד שאסע כדאי לטובתי
  מכיר שאני כפי' .אותו שיקדמו בנה בעבור מעולות ישיבות

  את למצות יוכל לא הוא כאן' - ואמר הוסיף - 'אופיו את
 .'הברוכים ויכולותיו כשרונותיו ,שאיפותיו

  .תקופה באותה אמי על עברו נפש טלטלות של ולילות ימים
  העיקר כי ,לה לחש הטוב היצר ?'לשלוח לא או לשלוח כן'

  שבודאי לבן זכית .הקדושה התורה לימוד הוא הזה בעולם
  לא וחבל ,והיראה התורה במעלות ולהתעלות לעלות יוכל
  לבו משאלות את להגשים והאפשרויות הכלים את לו לתת

  יכולה את איך :ואמר הרע היצר הגיע זאת לעומת .הטהור
  ,בעלך את שאבדת רק לא ?בעולם בודדה עצמך את להשאיר

  איך ,ישראל בארץ ללמוד בנך את גם תשלחי אם כעת
  ואם ?שלך הבדידות לחיי יהיה טעם איזה ?בלעדיו תסתדרי

  הכביר ברצונו הוא ,בנך של הרוחנית לגדלותו חוששת את
  הדור ממאורי ולהיות באמריקה גם להתעלות יצליח
 ...ב"בארה

  אמי שפכה רבות דמעות ,עוזה במלא ניטשה המלחמה
  שבור מלב ה"להקב והתפללה התחננה היא .בתפילותיה

  לה ויסייע עיניה את שיאיר,יתברך מאיתו בקשה ,ונדכא
  של עמקים מעמקי שבאה תפילה אותה אחרי .נכון להחליט

  וחד אמיצה להחלטה הגיעה היא .התבהרו העננים ,שבור לב
  .הקשיים כל למרות ,ישראל לארץ אותי לשלוח - משמעית

  שבני כדי ,שניתן המקסימום את שעשיתי יודעת אני כך רק'
 לא והוא אותו אשלח לא אם .בישראל גדול לאדם יצמח

  על נצחים לנצח לעצמי לסלוחאוכל לא ,כראוי יתעלה
  מבני לצאת שראוי הגדול האדם את ידי במו שקיפדתי

 ...'היקר
  קיבלה אמא ,תורה מהתלמוד הביתה כשחזרתי ערב באותו
 ,דשנה ארוחה לי הכינה היא .ושמחה פנים במאור פני את

  ,יקירי ה'יענקל - דומעות בעיניים לי ואמרה לצידי התיישבה
  בישיבה ללמוד אותך לשלוח החלטתי ,קלים לא לבטים לאחר
  כל אבל ,ממך להפרד עצומה הקרבה זו אמנם .ישראל בארץ
 ,להבין ניסיתי !התורה בשביל הוא כדאי שבעולם קרבן

אליס סוזן בת , אליהו בן מזל: נ"העלון לע  
 אירן וחנה בת שמחה ויחזקאל 

 שאנן בן פנינה נ"לע
 ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי



  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה
  מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו
 !עליון
  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא

  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה
 מזל בת ומרים אסתר בן בנימין,מרים בת שושנה

 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה

 המשך סיפור לשבת קודש

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת   
 :  ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
מנשה בן  , וכוכבה בת שרה

  כתוןהרצל בן , טובה ורעייתו
יצחק בן תמר  , ורעייתו

ורעייתו דוד בן שושנה  
ודליה שרה בת   כמסנה

 .שפיקה
ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''מחפוד שליט ש''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ,ל''זסעיד חיים בן מונירה : נ''העלון לע

 ל''ז אמלימרדכי בן 
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

  מארלימיכאל , רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו

 .אליהו בן רינה, נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל, בן אסתר

 ,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

,  צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי: להצלחה פרנסה ובריאות

 .עבדלשלום בן 

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם 

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
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  .מתמיד חזקה היתה היא אך ,להשיב לנסות ,לשאול ,לתהות
 .לסודקה אפשרות כלל שאין בצורה כחומה נראתה ההחלטה

  היא ,התעופה לנמל נסענו ,הבא זמן תחילת לקראת ואכן
 במשך ידיה על שנארזו מזוודותיי שתי את לקחת בידי סייעה
  ,בדמעות ממני נפרדה היא .ודמעות תפילות מלאי ,רבים ימים

  אני .היקר בני' :אמא של בקשה ,בפיה היתה אחת ובקשה
  להתעלות שתזכה בכדי רק והכל .בעולם בודדה ,לבד נשארת
  כולך כל את תשקיע ,היקר בני אנא .והיראה התורה במעלות

 בהתאם באמת ותעלה ,המצות וקיום התורה בלימוד רק
  לשווא יהיה לא שקורבני כדי ,הברוכים וכוחותיך ליכולותיך

  הספיקו לא ,מועד מבעוד בהם שהצטיידתי הממחטות .'ו"ח
  הבטחתי אך .מעינינו שניגרו הדמעות נהרות את לנגב בידי

 ראש בעזרת .בשלום נחּתי .הבטחתי את לקיים ונסעתי ,לאמא
 ראש של הקדושה לישיבה להכנס זכיתי ל"מחו הישיבה
  התורה ללימוד התמסרתי .בתיאורו הבחור המשיך - הישיבה

  של המיוחדת מבקשתה שנבע הגדול הקרבן .ונפשי לבי בכל
  בכל עלי ששפכה הדמעות .להתעלות אותי דרבן אמא

  העליה מנוע של הדלק להיות והפכו ,לבי את צרבו תפילותיה
  מישהו שיש ידעתי כי ,לרגע לנוח יכולתי לא .שלי הרוחנית
  לכלות יכול אני ואיך ,רוחניותי בשביל ונפשו דמו את שמקריב
 !?בשטויות הזמן את ולבטל

  עצוב טלפון מקבל אני' וסיפר הבחור המשיך - 'כשנה לפני'
גילוע"של,בגרונהחונקכשבכילימספרתהיאבו,מאמא
 ,עצום כאב שבטא בכייה .בכליות הנוראה המחלה את אצלה
 ואז .עליה לבכות כתף אפילו לה ואין בעולםבודדה היא :גבר

  לסעוד לאמריקה אחזור שאני כדאי אולי אמא ,אותה שאלתי
  של צל ללא בתקיפות לי ענתה אמא ?חולייך בעת אותך
  .התורה בשביל הוא כדאי קרבן כל ,היקר בני ,לא' - היסוס
  בזכות אולי ,הכח בכל להתמיד ותמשיך ישראל בארץ תשאר

 .'ואתרפא מהשמים עלי ירחמו זה
  קשייה על ובוכה מתקשרת היתה אמא שישי יום כל מאז'

  ,שואל הייתי טלפון ובכל ,סבלה ועל בדידותה על ,וייסוריה
  להיות כדי לאמריקה אסע זאת בכל אולי אמא - ומתחנן מבקש
  כבירה נפש בגבורת סירבה אמא מחדש פעם ובכל ?אתך

  היא התורה ,ה'יענקל :לי אומרת היתה פעם כשכל ,ונשגבה
 בשביל !התורה בשביל הוא כדאי שבעולם קרבן כל ,הכל מעל

  היקר בני שתתעלה העיקר ,הכל לסבול מוכנה אני התורה
 .'וביראה בתורה
  עם חייתי ונפשי ברוחי אבל ,בגוף אמא עם חייתי לא אמנם
  בורא לפני בתפילה כמים לב שפכתי .שעה שעה ,יום יום אמא

  ה"ושס איברי ח"רמ כל את השקעתי ,אותה שירפא העולם
  לא תפילותיי אבל .ת"השי ובעבודת הקדושה בתורה גידיי
  התקשרה כחודש לפני .מעלה של בישיבה אותה רצו .נענו
  זו .זמן הרבה עוד לה נותנים לא שהרופאים ואמרה אמא

 ואז .אליו אותה יאסוף שבשמים שאבא עד ,ימים של שאלה
 אמא – שבור בקול ואמרתי לאמא פניתי .סוער בבכי פרצתי

 

  אבוא ,אדמות עלי שלך האחרונים ברגעים ,כעת אולי
  האחרונים הימים את לך ולהנעים לנסות ,לצידך להיות
 אמא ...בחייך האחרונה בפעם אותי תראי לפחות .שלך

  להקריב כדאי הכל !לא ,היקר בני :בתקיפות סירבה כדרכה
  האחרונים והמרים הקשים הרגעים את גם .התורה בשביל
  בכל לימודך בשביל להקריב אני מוכנה ,חיי של הללו

 - לב קורע בכי מתוך ואמרה אמא המשיכה ואז ...הכוחות
  הקרבתי חיי כל את ,למענך רבות הקרבתי ,היקר בני

  שתבטיח רוצה אני ,היקר בני ,אנא ...שלך התורה בשביל
  ,הקדושה לתורה ונצחי אמיץ בקשר תתקשר שאתה לי

 ואז ,מצב ובכל עת בכל ולילה יומם עמה ותחיה בה תהגה
  תורה נר - כאן שהשארתי ביודעי ,לעולמי רגועה אלך

  היהדות שמי את שיאיר נצחי נר השארתי ',ה בהיכל
  ביודעי ...לעולמי ושלווה רגועה ללכת אוכל ואז ,בתורתו
 !לשווא היה לא ,ונשמתי לבי דם בתמצית שהקרבתי שמה
  נדם הקו .ב"מארה הטלפון הגיע לא כבר מכן לאחר שבוע
  ומשתדל מנסה אני מאז ...אמא של לבה נדימת עם

  ויראת לתורה גידיי ה"ושס איבריי ח"ברמ כולי כל להתמסר
 לראש בדמעות הבחור פונה - 'בשאלתי נפשי כעת' .שמים

  מספיק עושה שאני הישיבה לראש נראה האם' :הישיבה
  נגרה סוררת ודמעה ?'...אמא של צוואתה קיום למען
  של למצחו קרב הוא ,ממנהגו חרג הישיבה ראש ...מעיניו
  בקול לו ואמר ללחיו נשק דומעות ובעיניים ,בחור אותו
  ממה יותר הרבה עושה אתה ,חביבי יעקב 'ר - נרגש

 ,אמא של הגדול כוחה כנראה זה ,לעשות שתוכל שחשבתי
 .'בישראל גדול להיות ועתידך ,לימינך לך שעומד
  שנכונות לאשה זכיתי .בישראלבית הקמתי ,נשאתי לימים

  המשיך שוב .אמא של כמו ,היא ,ללמודי שלה ההקרבה
 כשאני ,לאמי זכרון כנר ובער ...האוהל מעל לדלוק הנר

  הזמן כל .התלמוד של בעיונו ולילה יומם עצמי את משקיע
  אני האם עצמי את לבדוק כדי וקדימה לאחור הסתכלתי

 ,בני של הברית בשמחת .אמא של רצונה את מספיק עושה
 .בשמחה להשתתף שלי הישיבה ראש הגיע

 ,ואז .אמא של הרצון את שקיימתי ,משהו שיאמר חיכיתי
  משתתפי לכל סיפר הוא ,דברים לשאת כשהתכבד
  את עשה ,הבן אבי יעקב 'ר' :ואמר סיפורי את ,השמחה
  ,שלו אבא רצון את ,מכך ויותר ,שלו אמא של רצונה

  .יכול אחד כל זה ואת ,חייב אחד כל זה ואת .שבשמים
  נכונה שאלה מה תראו ?'שלי אבא רצון את עשיתי האם'

  ,טוב מזל .המיצר מן באה לא השאלה אם גם ,לחולל יכולה
 '!טוב מזל

 )חוקת, ב"ח ואדברההאמנתי (
כחלנותנואנאההיקרםיםההקוראירורללצציבםיםפפוניוחנאנח
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"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבִמְדַּבר ִסיַני ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ַּבָּׁשָנה 
. ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר" 

 

. "ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 

 .

 

. ִמיֵאל ֶּבן צּוִרי ַׁש-ָּדי"  "ִׁשְמעֹון ְׁשל%

. "ְּבֵני ַנְפָּתִלי ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם" 

 
 

. "ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ְּביֹום ִּדֶּבר ה' וגו' " 

. "ָּכל ְּפקּוֵדי ַהְלִוִּים ...ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף" 
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