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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 (כה, ב)תרומה  לי ויקחו ישראל בני אל דבר

" ולא כתב "ויתנו", ונראה לבאר באופן פשוט, עפ"י משל התמיהה ידועה, מדוע כתב "ויקחו
לראובן ושמעון שנסעו בדרך ליריד, הנסיעה היתה ארוכה, ולראובן נגמר האוכל, ביקש ראובן 
לשמעון שיתן לו מהאוכל שלו, וכשיגיעו למחוז חפצם, יחזיר לו. אחרי ששהו ביריד, פנה שמעון 

ב בדרך, ביקש ראובן לשמעון שיקח לו חלק לחזור לביתו, אבל ראובן עדיין רצה להתעכ
 מחבילותיו בעגלתו, ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.

לי מהאוכל שלך", אבל כשביקשו  תןהנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: "
לי את החבילות הללו", כיוון שהחבילות הם הרי של  קחשיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "

ן היא רק להעביר אותם ממקום זה אל מקום זה, ורק כששמעון היה ראובן וכל הבקשה משמעו
צריך להוציא מהאוכל שלו ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה. ופשוט. ובזה מבואר היטיב, 
כי כאן כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה כביכול, לא שייך לומר "תתנו" 

נאם ה'", רק שייך שנוביל את הכסף מהבית הפרטי  תרומה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב
 (ציוני תורה)     שלנו אל המשכן לכן אמר "ויקחו" לי תרומה".

 (כה, ה) תחשים ועורות
 ששש ססגונא מתרגם לכך לה היו גוונים והרבה לשעה אלא היה לא תחשים י:"ברש
 על פירוש הוא ססגונא שתיבת ל"זי"לרש לו מנין לדקדק ויש. כאן עד' וכו שלו בגוונין ומתפאר

 קשה ועוד. מלות שאר כל כמו ארמי בלשון הוא כן שמו דלמא, ומתפאר ששש תחש תיבת
 הבהמות דלכל ידוע דהנה לבאר ויש. זו במלה כאן דוקא התרגום על פירוש ל"ז י"רש עשה למה

 שמו הוא שם אדם לו יקרא אשר חיה נפש וכל שמות להם קורא הראשון אדם היה והחיות
. הזמן באותו נתחדש כן גם הארמי והלשון לשונות הרבה נתחדשו הפלגה בדור כך ואחר. לעולם
 דור דבשעת נמצא. המשכן בנין לצורך זו לשעה אלא היה לא דתחש כאן כתב ל"ז י"רש והנה

 מנין ססגונא התרגום אותו קרא למהקשה כן אם. ליכא השתא וגם בעולם תחש היה לא הפלגה
 ססגונא מתרגם לכך ל"ז י"רש כתבלכך. המקרא לשון כמו לתרגם ליה הוה רק זה שם לחדש לו
 חנוכת התורה)(  :התחש של השם זה אין באמת אבל' וכו שמתפאר לפי

 (כה, ו) למאר שמן
 "בשעה) א, פה( בשבת' הגמ פ"ע ל"וי, מלא למאור כתיב ויקהל' ובפ, חסר 'למאר' כתיב
' ב לו וקשרו מישראל א"לכאו השרת מלאכי של רבוא' ס באו לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו

 ונטלן משה זכה וכולן' כו ופירקוםחבלה מלאכי רבוא כ"ק ירדו ישראל, שחטאו וכיון' כו כתרים
 דלפני ומבואר. פניו אור קרן משה כשנטל לפיכך, היו הוד של הכתרים ששני ,'התוס וכתבו, "'כו

 כשנכנסו למאור הוצרכו שלא ונמצא, משה של כמו פניהם עור קורן ישראל כל' הי העגל מעשה
 מעשה אחר' שהי ויקהל' בפ אבל. חסר למאר כתיב ולכך, ומאיר קורן' הי פניהם שאור, למשכן
') ד' סי( תצוה בתנחומא ש"כמ, ממש למאור צריכין היו אז, ההוד קרני פירקו שכבר, העגל
 וגם. מלא למאור שם כתיב ולכן ויוצא" נכנס אתה להיכן רואה שאתה בשבילך אליך "ויקחו
 מ"מ מקום בכל מאיר' הי הענן שעמודלאור הוצרכו לא שנה' מ דכל) ב, כב( בשבת' התוס לדעת

 קירון נשאר' הי חטאו לא שאלמלי העגל מעשה לפני כ"משא שנה' המ אחר בשביל הוצרכו
 (טעמא דקרא)      .ולדורותם להם העור

 (כה, טו) ממנו יסרו לא הבדים יהיו הארן בטבעת
יש להבין הטעם למה נשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן והמזבח ששם היו קבועים 

 רק בעת מסעם, ואילו כאן היו קבועים תמיד.
מתרצים המפרשים (בספר 'משך חכמה' 'אפריון' וכן כתב ה'חפץ חיים' בספרו "שם עולם" 

א) שהארון היה נושא (חלק א' פי"ז) וכבר קדמם האלשיך הק') , לפי דברי הגמרא (סוטה לה, 
את נושאיו, וכל מה שנצטוו 'בכתף ישאו' היה רק בכדי להראות שיש מצווה לסייע ולהחזיק את 
הלומדי תורה, שהארון הרי מרמז על כתר תורה. וכשמסייע ומחזיק את התורה, נדמה לו שהוא 

ו הבדים את הלומדי תורה. אבל באמת "הארון נושא את נושאיו", ולכן, הי–נושא את הארון 
קבועים בארון להראות לזכרון עולם שהתלמידי חכמים הם הם המחזיקים את בעלי המשא 
ומתן. ועוד, שאף בעת שאין התלמיד חכם נצרך לסיועו של הנותן, כיוון שנתן לו בעת שנצרך, 

 ממשיך הנותן לקבל בזכותו של התלמיד חכם גם הלאה.
ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם, את לשון הכתוב "עץ חיים היא למחזיקים בה", ולמה לא כתב 
"למחזיקים אותה"? אלא, יבואר עפ"י משל, שאב ובנו הקט עוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף 

חזק שלא אפול למים! עונה לו אביו: אני מרים אותך, רק  אותיושוצף אומר הבן לאביו: תחזיק 
הנסמך) על זה  אתסומך, ואילו הסומך מחזיק בחזק!. (הנסמך תמיד מחזיק  יבתזהר להחזיק 

 " שהתורה היא היא המחזיקה את בעלי הממון.בההדרך נאמר כאן: עץ חיים היא למחזיקים 
לפני למעלה מארבעים שנה, היה בחור סיפור נורא: בעניין הזה, מספר הרב אליהו דיסקין 

למוד באוניברסיטה כי אבא שלו רצה שיהיה לו "תכלית" באמריקה שלמד בתיכון, והתחיל גם ל
שיהיה עו"ד או רופא וכדומ'. הוא רק לא ידע שה"תכלית" זה לימוד התורה... עכ"פ, הבן, חשקה 
נפשו בתורה. אמר לאביו: אני רוצה ללמוד. אמר לו האב: אני מוכן שנה אחת שתלמד אבל 

, וזכה ללמוד אצל הגה"צ רבי אליהו אח"כ תחזור לאוניברסיטה. נסע הבחור לארץ ישראל
לופייאן בכפר חסידים בשנתו האחרונה. אחרי שנה הוא חזר הביתה, וכמובן שלא רצה לבזבז 

כבר אני מגיע לשידוכים, תן לי טנה אל אביו ואמר לו: "הרי עוד מעאת שנותיו בלימודי הבל, פ
ארץ ישראל", אמר לו אביו ללמוד עד החתונה, ואני מוכן ללמוד כאן בלייקווד ולא לנסוע ל

שהוא מוכן, אבל בתנאי אחד: שיותר אתה לא מבקש, ואחרי החתונה אתה אכן הולך 
לאוניברסיטה". הוא הסכים. אחרי כמה חדשים הוא אכן התארס, בין האירוסים לחתונה הוא 
התחיל לאבד מצב רוח, כיוון שידע שאחרי החתונה אין לו שום ברירה וחייב יהיה להפסיק 

וד. ומיום ליום ירד לו ה'שמחת חיים'. והאבא רואה ולא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא ללמ
רוצה את טובת בנו שיהיה לו מקצוע ביד, ומצד שני הבן לגמרי מאבד את חדוות החיים. כמה 
שיותר התקרב זמן החתונה שקע הבחור יותר בעצבות. ביום לפני החופה, קרא האב לבנו ואמר 

יוק מה עובר עליך, אני רציתי את האושר שלך אבל אני רואה שאתה לא  לו: "אני יודע בד
מאושר מזה, דיברתי עם אמא, והחלטנו שיותר חשוב לנו שתהיה שמח, לכן, חמש שנים אחרי 
החתונה אתה יכול להמשיך ללמוד כאברך בלייקווד, ואנחנו מפרנסים אותך "קעסט" חמש 

 שנים.

דום לב", הוא היה במוות קליני, והרופאים לא נתנו שבועיים אחרי החתונה, האבא קיבל "
לו שום סיכוי, והנה בניסי ניסים חזר לאיתנו עד לתיפקוד מלא. ביום שנגמר החמש שנים 

 מהחתונה, קיבל האב שוב "דום לב", ונסתלק לבית עולמו!
אמרו: אם היה יודע מי מחזיק את מי, היה לוקח על עצמו חמישים שנה! ודבר נוסף, שכל 

חמש שנים כולם חשבו שהאב מחזיק את בנו, אבל אח"ז נוכחו שהבן הוא הוא החזיק אביו! ה
 "עץ חיים היא למחזיקים בה".

עם רעיון זה מסביר ה"פנים יפות" (ועוד הרבה מפרשים) את תחילת הפרשה "ויקחו לי 
קחים". תרומה" למה לא אמר "ויתנו"? כיוון שרק נדמה לנו שאנו "נותנים" בעוד שאנו רק "לו

לשמי", שאף שע"י התרומה וודאי שתתעשר מזה, ותזכה  –ומוסיף לבאר את דברי רש"י "לי 
 בחיים, אמנם את התרומה תתן רק "לשמי" לשם מצוה ולא לשם השכר הבא מזה.
 (ציוני תורה) 

 (כה, יח) זהב כרבים שנים ועשית
ה:) והקשה הגאון רבי הכרובים הם מלאכים קדושים (יחזקאל י) ופניהם פני נערים (סוכה 

מאיר שפירא זצ"ל, מדוע פירש רש"י את הכתוב: "ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את 
 מלאכי חבלה?! -הכרובים"  

ותרץ, שבני הנוער יכולים לגדול ולהיות מלאכים קדושים, או מלאכי חבלה חלילה. תלוי 
ם, אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם היכן הם שוהים ומבלים! אם על ארון הברית ובקודש הקדשי

 (והגדת)   הם בחוצות, על אם הדרך, יהיו מלאכי חבלה...

 מאוצרות המגידים  
: אומר המגיד רבי שבתי יודלביץ  (כה, ב)מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי 

מוצאים אנו, כי יש מן התרומות בהן לא הבדילה התורה בין עני לעשיר, בין קמצן לנדיב לב, 
מבלי להתייחס כלל לאמצעים העומדים  -אלא חייבה כל אחד ואחד ישראל בסכום קצוב 

מוצאים אנו כי התורה הניחה לכל  -לרשותו ולמידת נדיבות ליבו. בתרומת המשכן לעומת זאת 
להביא בו את נדיבות ליבו לידי ביטוי, ואפשרה לו לתרום ככל אשר ידבנו  איש ישראלי מקום

 ליבו.
ואל זה אשר לא נדבו  -ו'הממעיט', אל 'נדיב הלב'  -והנה, התורה מתייחסת אל ה'מרבה' 

ליבו, אולם דומה כי כאן המקום לעמוד על סוג שלישי אשר קם בעם ישראל, מי כעמך ישראל, 
עם נדיבות הלב שאין  -עם הממעיט... את ה'קמצנות' במיטבה  - סוג הכורך כאחד את המרבה

 למעלה ממנה...
המדובר בדמויות הוד אשר עמדו בעם ישראל וזכרם חקוק לנצח, דמויות הוד של יהודים 

 יקרים ונדיבי לב, אשר ביקשו להקדיש את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך!
 אמת:-ושני סוגים נמצאו באותם נדיבי

ואילו בכל הנוגע להם עצמם  -הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  אשר -מהם 
נהגו בקמצנות מופלגת... המדובר ביהודים אשר בטבעם קמצנים מופלגים היו, קמצנים אשר 

 -קמצנותם מנעה מהם אפילו להיטיב עם עצמם, אולם בכל הנוגע לעניני צדקה ועזרה לזולת 
 צוה!היו הם ראשים וראשונים לכל דבר מ

מבלי שלאיש יהיה שמץ של  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ומהם 
מושג אודות ליבם וידם הפתוחה, יהודים יקרים אשר כלפי חוץ נראו כקמצנים מן השורה 

מעטה  זה, אולם מאחרי-הראשונה, קמצנים אשר אינם מסוגלים לפתוח ידם אפילו כהוא
שכנה לה נפש רחבה, נפש נדיבה, נפש אשר כל חפצו של בעליה לא היה אלא  -הקמצנות הלזה 

 להיטיב עם זולתו בטובה הגדולה ביותר האפשרית, טובה של מתן בסתר.
אין ספר כי רבים וטובים נמנו על כל אחת משתי הקבוצות הללו, רבים וטובים בתולדות 

והשתמשו בכל אחת  -הנדיבות ומידת הקמצנות כאחד  דברי עם ישראל אחזו בידם את מידת
מן המידות בשעתה הראויה לה, אולם כאן ברצוננו להתמקד בשתי דוגמאות נפלאות 

 ומיוחדות:
אירעה  -דוגמא ליהודי קמצן בטבעו אשר ליבו פתוח היה כאולם לעזור לכל נזקק  -האחת 

דוגמא למתן  -), ואילו השניה בימי התנאים הקדושים ומקורה בירושלמי (פסחים פ"ד, ה"ט
אירעה בדורות מאוחרים יותר, בתקופתו של המהרש"א  -בסתר בדרגתו המשובחת ביותר 

 הקדוש.
 מה שביני לבין בוראי

ובכן, נפתח בסיפורו של הירושלמי, העוסק במגבית צדקה לטובת לומדי תורה, מגבית 
 ן הימים.אליה יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן החכמים ביום מ
מביא יין', עשיר גדול, אשר -באחד העיירות אותן פקד רבי עקיבא, התגורר אדם בשם 'בן

תכנן איפוא רבי  -רבי עקיבא ידע מנסיונו כי ידו פתוחה לכל דבר שבקדושה. את סבב ההתרמה 
 עקיבא לפתוח בביתו של אותו עשיר בדוקא, ולהעניק לו את הכבוד להיות ראשון לתורמים.

ניגש רבי עקיבא עם שותפו אל ביתו של אותו  -יד לאחר תפילת שחרית כוותיקין ואכן, מ
החליטו השנים להטות אזנם מבעד  -עשיר, אולם מאחר והשעה עדיין היתה מוקדמת למדי 

לדלת, בכדי לבדוק אם בעל הבית כבר התעורר משנתו. בודאי ידעו הם את אשר יודע כל 
מבטא הוא בדרך כלל את חוסר שביעות רצונו  -תו משולח מתחיל, כי כשמעירים גביר משנ

 בגודל התרומה...
והנה, עד מהרה התברר לשנים כי הגביר כבר ניעור משנתו, שכן הם שמעו שיחה אשר 

 -התנהלה בינו לבין בנו. אולם בה במידה שהתברר להם כי הגביר כבר ער וניתן לדפוק על דלתו 
 ות כן...התברר להם גם כי תהיה זו טעות חמורה לעש

למסקנה זו הם הגיעו מתוך השיחה אשר שמעו, שיחה אשר התנהלה בין הגביר לבין בנו, 
 -ובה פנה הבן אל אביו ושאלו מה לקנות בשוק לארוחת הצהריים. "מה לקנות? תקנה עולשין!" 

 -טריים  השיב הגביר, והבן הוסיף ושאל: "אבא, בשוק ישנם שני סוגים של עולשין, ישנם עולשין
העולים מעט יותר, וישנם עולשין רקובים מעט, אשר מחירם עולה לכדי חצי ממחיר הטריים. 
ובכן, איזה מן הסוגים להביא?", ושוב הגיעה התשובה המפתיעה: "תביא מהסוג הזול... לא נורא 

 אם יהיו העולשין קצת רקובים! נסתפק בהם!"...

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



 

ב 

של הבן אודות סעודת הצהריים, היו  מלכתחילה, כאשר שמעו שני התנאים את שאלתו
הם משוכנעים כי האב יבקשנו לקנות בשר ודגים עם כל המטעמים, כמנהגם של גבירים. כאשר 

הם סברו כי אולי מקפיד הגביר על תזונה בריאה המבוססת על  -שמעו את תשובתו של האב 
 ירקות בלבד...

והזולה על פני הטריה אולם כאשר התברר להם כי הגביר מעדיף את הסחורה הישנה 
הם הגיעו למסקנה ברורה על פיה לפניהם עומד קמצן אשר טרם נודע כמותו,  -והיקרה מעט 

 קמצן אשר חולי נפשו אינו מאפשר לו אפילו לקנות לביתו את המזון המינימלי ביותר!
הרי זו בדיחה גרועה!"  -"להכנס אל ביתו של קמצן כה נורא, ולבקש ממנו כי יתרום לצדקה 

הרהרו המתרימים בליבם, והחליטו לפסוח על ביתו של הגביר ולהתחיל את המגבית ממקום  -
אחר... "ובדאי שינה הוא את טעמו מאז הפעם האחרונה בה פקדתי את ביתו, הפעם בה פתח 

 הסביר בודאי רבי עקיבא לעצמו את פשר הנהגתו המוזרה של העשיר... -הוא את ידו לרווחה!" 
ם, כאשר פנה השמש ושני הצדיקים התפנו לספור את סכום הכסף אלא שבסופו של יו

גילו הם כי התפוקה דלה למדי... הסכום עדיין היה רחוק מרחק רב  -אשר הספיקו לגייס 
מהסכום אותו ביקשו מלכתחילה לאסוף בעיר זו... לפיכך, בלית ברירה, החליטו לשוב על 

הרקובים, כאשר בליבם הם אומרים: -הירקות-אוכל-עקבותיהם ולדפוק על דלתו של העשיר
 הרי זה יותר טוב מכלום!"... -"אפילו אם יתן העשיר פרוטות בודדות 

 למעשה. -וממחשבה 
שונה  -הם דפקו על דלת ביתו של הגביר, ומה רבה הפתעתם כאשר קבלת הפנים לה זכו 

 היתה לחלוטין מזו לה ציפו...
בה פעוטה של פרוטות מספר, אולם הם ציפו להתקבל בקרירות ולצאת מן הבית עם נד

קיבלם הגביר בכל הכבוד הראוי לתלמידי חכמים כמותם, בכל האדיבות ובסבר פנים  -בפועל 
אף הרים תרומה מכובדת עד מאד: הוא הורה לשני  -יפות, ומששמע את מטרת הביקור 

נרי תלמידי החכמים לגשת אל אשתו ולומר לה כי בעלה ציוה ליתן להם מידה שלמה של די
 זהב! סכום עתק!

שני התנאים נדהמו למשמע הסכום הגבוה, הם חששו פן אשתו של הגביר לא תיאות כה 
 נכונה להם הפתעה נוספת... -בקלות להעניק סכום כה גדול, אולם כאשר ניגשו אל האשה 

שאלה האשה,  -או מידה מחוקה?"  -"האם בעלי אמר ליתן לכם מידה גדושה של דינרים 
החליטה האשה להעניק -הם להשיב, והסבירו כי הגביר נקט בלשון: 'מידה' סתם ומשלא ידעו 

הרי -מה טוב, ואם לא -להם מידה גדושה, תוך שהיא מסבירה כי אם זו היתה דעתו של בעלה 
שמעניקה היא את הסכום העודף על חשבון כתובתה...

שאלם  -מתו הנדיבה כאשר שב רבי עקיבא עם חבירו אל הגביר, בכדי להודות לו על תרו
או מדיה מחוקה?", ומשסיפרו לו שני  -העשיר: "אימרו לי, האם נתנה לכם אשתי מידה גדושה 

החליט הגביר להביע את הערכתו לשיקול דעתה הנבון  -הצדיקים את השתלשלות העניינים 
ולנדיבות ליבה של אשתו, ובו במקום הכפיל את כתובתה...

יר בחום, נשקו על ראשו וביקש להפטר ולילך לו לדרכו, בירך איפוא רבי עקיבא את הגב
לא יכול היה להתאפק, ופנה אליו בשאלה: "רבי, מוכרח  -אלא שבטרם נפרד ממנו הגביר לשום 

אני לשאלך... מבין אני כי אל ביתי הגעתם בסופו של יום, לאחר שסובבתם בין בתי העיר כולם. 
תי להיות ראשון לדבר מצוה כשם שדרכך, רבי ובכן, מדוע עשיתם זאת? מדוע לא זיכיתם או

הקשה העשיר, והכאב ניכר בקולו. -עקיבא, לעשות תמיד?" 
החל רבי עקיבא מסביר: "למעשה, הגענו  -"מדוע לא נכנסנו אל ביתך? הבה ואומר לך..." 

אל ביתך בתחילת היום, עם בוקר, והטינו אזנינו לשמוע האם הינך ער והאם רשאים אנו כבר 
 ש על דלת ביתך בשעה כה מוקדמת.להקי

שמענו את שיחתך עם בינך, שיחה בה הורית לו לקנות לארוחת הצהריים מן  -"בשלב זה 
אשר התבררה בדיעבד כמוטעית  -הירקות הזולים ביותר, ושיחה זו הביאה הותנו לכדי מסקנה 

ו על ביתך, על פיה יהא זה חסר תועלת לחלוטין לנסות להתרימך לדבר מצוה! לפיכך פסחנ -
סובבנו ברחבי העיר, ורק בסיום היום, כאשר ראינו כי עיתותינו בידי וכי עדיין זקוקים אנו לכל 

 סיים רבי עקיבא... -החלטנו לנסות את מזלינו ולדפוק על דלתך!"  -פרוטה נוספת 
יכול אתה לשמוע. אתה יכול  -אלא שהגביר לא קיבל את הטיעון: "רבי, מה שביני לבין בני 

נם לעמוד על קמצנותי בענייני שלי מתוך השיחה שניהלתי עם בני. אולם על המידה בה נוהג אמ
על כך לא יכולת לעמוד מתוך אותה שיחה! אמנם קמצן אני, בכל הנוגע  -אני ביני לבין קוני 

 -מקמץ אני ככל שניתן, אולם בעניני שמים, בכל הנוגע לצדקה ומעשים טובים  -להנהגת ביתי 
 סיים הוא, והדברים מאלפים ביותר. -מקמץ מאומה, וידי פתוחה לרווחה בכל עת!" שם אינני 

שכן לפנינו דוגמא לאדם קמצן בטבעו, אדם אשר אוחז במידת הקמצנות בחזקה, וכה 
זה מכספו ומעושרו הרב! אולם -עד שהיא מונעת אותו מלהנות כהוא -כבדה היא קמצנות זו 

אינם יכולים לה  -טת של מידה זו בכל אורחותיו קמצנותו הנוראה, ואף שליטתה המוחל
 לב לכבודו יתברך בלבד, נדיבות לב למילי דשמיא, לכל דבר טוב וראוי!-לנדיבות ליבו, נדיבות

גדולה היא לאין שיעור ממעלתו של זה אשר  -נדיב' מעין זה -אין ספק, כי מעלתו של 'קמצן
דוגמא מעין זו לקמצנות ונדיבות  הנדיבות טבועה באופיו, ורק בעם ישראל ניתן למצוא

 המשמשות בערבוביא זו עם זו! הפלא ופלא!
 קמצן קדוש
הדוגמא הראשונה, העוסקת כאמור ביהודים המשלבים את מידת הקמצנות  זוהי איפוא

שולטת  -עם מידת הנדיבות באופן בו כל אחת מהן אחראית על תחום אחר: מידת הקמצנות 
 משמשת למידי דשמיא... -בכל הנוגע לצרכי עצמם, ואילו מידת הנדיבות 

זו בזו, והיו לאחדים בידם אולם כאמור, ישנה דרך נוספת בה נכרכות שתי המידות הללו 
של נותני בסתר, אלו אשר כלפי חוץ מציגים הם קמצנות מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף 

רק לכבודו יתברך, שלא על מנת לקבל פרס  -שבסתר משתמשים הם במידת הנדיבות שבליבם 
ידם. הסיפור הבא, עוסק ביהודי שכזה.-או להתכבד במתת

יכולים המבקרים להבחין כי בסמיכות  -של המהרש"א  בבית הקברות של קראקא, עירו
מחמיא: 'יעקב -לקברו של המהרש"א טמון יהודי אשר על מצבתו חקוק התואר הבלתי

שואלים אתם, ואכן השאלה במקומה... אולם בכדי  -הקמצן'... "מה פשר ה'שכנות' הזו?" 
 קמצן'...מן הראוי להקדים ולספר את סיפורו של אותו 'יעקב ה -להשיב עליה 

 נודעה תופעה מעניינת... -ובכן בעיר קראקא, בתקופתו של המהרש"א 
כאשר היתה אחד מנשות האביונים, אשר נמצאו בעיר למכביר, מגיעה אל הדייג ומבקשת 

 -כי מכור לה ראש וזנב של דג, בטענה כי אינה יכולה להרשות לעצמה את רכישת הדג כולו 
נים, ומסביר לה כי 'שמעון הגביר' החליט להעניק דגים הוא היה שוקל לידידה שני דגים שמ

 לאלו אשר אין ידם משגת לרכשם... -חינם על חשבונו 
הוא היה  -כאשר היתה היא מגיעה אל חנותו של הקצב, ומבקשת מעט עצמות חמין 

ממהר לארוז לה שני קילו של בשר שמן, ומשטענה כי אין בידה האמצעים לשלם תמורת 
וא היה מניח דעתה כי 'זלמן העשיר' ניאות להעניק בשר חינם לכל תושב נזקק, ה -המעדן היקר 
 על חשבונו...

וכך היה חוזר על עצמו המחזה גם בחנותו של הירקן... האביונית היתה מבקשת מעט 
 -ובנוגע לתשלום  -שאריות, המוכר ממהר היה להגיש לה פירות וירקות משובחים ביד רחבה 

 . 'יסוף הסוחר' כבר ישלם עבור ירקותיהם של אביוני העיירה...הו... אין מה לדאוג..
כך נהנו עניי העיר במשך תקופה ארוכה מארוחות משביעות ומזינות חינם אין כסף, אולם 
עובדה אחת הציקה להם וטרדה את מנוחתם: ידוע ידעו הם, כי אף ש'שמעון הגביר', 'זלמן 

הרי שבפירוש לא ניתן לומר כי -ם ובעלי ממון העשיר' ואף 'יוסף הסוחר', הינם אנשים אמידי
בשם 'יעקב', או ליתר  -הם עשירי העיירה! בעיירה היה עשיר מופלג, גביר אדיר, ממש מליונר 

 דיוק: 'יעקב הקמצן'...
ולא בכדי זכה 'יעקב' הלזה לתואר המפוקפק... ניתן לומר כי הוא זכה לו בדין ולא בחסד... 

זה, ואיש מאביוני העיירה לא יכול היה לדלות מזכרונו -אפילו כהואמעולם הוא לא פתח את ידו 
 פרוטה מממונו של הלזה...-מקרה בו נהנה בשוה

 -"הרי אין זה הוגן! מדוע על 'יוסף' ו'זלמן' ו'שמעון' מוטל לשאת בעול החזקת עניי העיר?" 
הם מתלוננים היו  -התקוממו הכל, "מדוע לא יתרום גם יעקב את חלקו וירים את תרומתו?" 

מפעם לפעם, אולם דומה כי לאזניו של יעקב לא הגיעו כלל כל אותם דיבורים... הוא לא שינה 
 מי...-את הנהגתו, ונמנע באופן עקרוני מלהעניק דבר מה בעל ערך לאי

כאשר מכלימים היו את פניו של יעקב ברבים, כאשר גוערים היו בו על קמצנותו, כאשר 
לא היה יעקב משיב  -שסבור הוא שיוכל ליטול עמו את כספו אל קברו  הוכיחוהו וטענו כי נראה

מאומה, רק פושט את ידיו לצדדים כביכול מבקש לומר: "צודקים אתם, אולם מה אעשה ואיני 
 יכול? פשוט אינני מסוגל להפרד מכספי וליתנו לאחר זולתי!"...

רה עצבות רבה בעיירה... לא שר -אין פלא איפוא, כי כאשר נפטר יעקב הלזה לבית עולמו 
ידידים לא נמצאו לו מבין שכניו ומכריו, איש לא יכול היה להצביע על מעשה טוב אשר עשה 

מי, אפילו אחד מבני העיירה לא חש כי חב הוא לו הכרת הטוב מסיבה כל שהיא, וכך -כלפי אי
ועל מצבתו הובל יעקב אל מנוחתו האחרונה,  -כשמנין מצומצם של מלוים צועד סביב מיטתו 

למען ישמעו ויראו כל הקמצנים  -נחקק בהבלטה התואר המוזכר לעיל: 'יעקב הקמצן' 
 שכמותו...

נראה כי נפל דבר בשגרת שלוות חייה של העיירה  -אלא שלאחר מותו של 'יעקב הקמצן' 
 קראקא.

הוא התנה את קבלת הסחורה  -כאשר הגיעה שוב האביונית אל הדייג וביקשה דג לשבת 
דרש אף הוא מחיר מפולפל, המחזה  -ם מלא, כאשר היא המשיכה אל חנותו של הקצב בתשלו

 חזר על עצמו אצל הירקן...
הפסיקו את תמיכתם בעניי  -התברר, כי 'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ו'יוסף הסוחר' 

 העיירה, ומעתה הוטל על כל אחד מהם לדאוג לעצמו לפרנסת בני ביתו...
החליטו לשלוח משלחת אל המהרש"א, רב העיירה, ובעקבות המידע האביונים המודאגים 

זימן הרב את שלשת הגבירים בכדי לברר מדוע הפסיקו באופן פתאומי את מעשה  -שמסרו 
הנדבה לא היו אחראים שנים כה רבות.

התשובה אשר שמע, היכתה את המהרש"א בתדהמה מוחלטת. שכן כך אמרו לו השלשה:
דים כולנו, אמנם פרנסתנו מצויה לנו ברווח כדי צרכנו ויותר, אבל "רבי, אמנם אנשים אמי

היה זה  -בשום אופן אין באפשרותנו לפרנס את בני העיירה כולם! במשך כל השנים שחלפו 
'יעקב הקמצן' אשר העניק לנו מידי שבוע את הסכום הדרוש לשם פרנסת עניי העיירה, והוא 

אין  -מעורבותו בדבר מצוה זו! עתה, משנפטר יעקב היה אף זה אשר ביקש כי איש לא ידע על 
אנו יכולים שוב לעמוד בהוצאה הכבירה, ובעל כרחנו נאלצנו להורות לבעלי החנויות להפסיק 

 את ההסדר המועיל!".
עוד באותו היום כינס המהרש"א את כל בני קראקא, וסיפר להם על אשר התגלה לו זה 

החיים, וכשדמעות רותחות תלויות -ירה אל ביתעתה. עוד באותו היום צעדו כל בני העי
ביקשו מר' יעקב מחילה על שחשדוהו לשוא וכפרו בטובתו. עוד באותו היום  -בעיניהם 

התכנסו שבעת טובי העיר והחליטו פה אחד כי יש לשנות את הכיתוב המשפיל החקוק על 
 מצבתו של ר' יעקב, אולם המהרש"א לא הניח להם לעשות זאת...

הוא לא ביקש  -קמצן היה יעקב, קמצן בכל הנוגע לכבודו שלו... עבור עצמו  "לא ולא!
מאומה: לא תהילה ולא כבוד, לא פרסום ולא יוקרה... את כל מעשיו עשה הקמצן הזה אך ורק 
לשם שמים, אך ורק לכבוד בוראו יתברך, כאשר הוא אוחז בידו את מידת ה'קמצנות' עם מידת 

 חייו.-מחולל את מופת הנהגת ובשתיהן יחדיו -ה'נדיבות' 
כבוד הוא לו! אין למחוק את תוארו ממצבתו, אולם זאת -"קמצן היה יעקב, ותואר זה אות

קברוני נא בסמוך לקברו של 'יעקב הקמצן', והלואי ואזכה להיות  -אבקש: לעת פטירתי 
 סיים המהרש"א, וכדבריו נעשה כמובן. -במחיצתו אף בעולם שכולו טוב!" 

עם 'קמצנות',  -הסיפור השני, אודות יהודי אשר חיבר בהנהגתו כאמור 'נדיבות'  זהו איפוא
עם הנהגת 'הממעיט', וכל אשר עשה לא עשה אלא לשם שמים. מי  -את הנהגת 'המרבה' 

כעמך ישראל אשר נמצאים בו יהודים שכאלו, יהודים אשר כל כולם מסירות לכבודו יתברך, 
 )(דרשות המגיד                   יבותם לפסגות כה נוראות!יהודים נדיבי לב אשר העפילו בנד

 
 (כה, ב) ויקחו לי תרומה

 בתורה אדם יעסוק לעולם שאמרו ל"בחז מצינו הלא המפרשים מקשים .לשמי לי :י"ברש
 התורה ציותה זו במצוה ומדוע, לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ובמצות
 אין כי שכר עליה ומקבלים מצוה נחשבת כן גם לשמה שלאשמצוה י"אעפ כי ל"וי לשמה דוקא
 להתקין יכולים לא לשמה שלא ממצוה מ"מ אבל, נאהשיחה של אפילו שכר מקפח ה"הקב
 להשראת מקום לבנות כדי. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כ"כמש, השכינה השראת מקום

 , ורצוייה טהורה בכוונה, דוקא לשמה לעשות צריך השכינה
 פירוש, ואחד אחד כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי אומרים ל"וחז
 הוא צדיק דכל ה"השל שאומר כמו, הישראלי איש בלבהואהשכינה והשראת המקדש דעיקר
 טהורה בכוונה לשמה המעשים שיהיו לבו את ולזכך לטהר הארם צריך כמה כ"א, לשכינה מדור

 בכל' ד את שעבדו הקדושים ל"חז. לשמה שלא להיות תוכללא השכינה השראת כי, ורצויה
 לטהרת שיעור אין כי, באמת לעבדך לבנו וטהר תפלה וסידרו בזה הסתפקו לא ונפשם לבבם
 יותר המתקרב הוא יותר לבו לטהר שיודע מי כי: ל"וז ז"ט פרק ישרים המסלת שאומר כמו, הלב

 איזו לעשות רצה פעמים כמה כי סיפר ל"זצ מקלם הסבא מרן. ל"עכ ת"י אצלו ואהוב למקום
 סיבה ימצא שלא קרה לא פעם ואף ל"זצ סלנטר ישראל' ר הגאון רבו בעיני חן שתמצא פעולה
 כמו, לפניו רצויים שיהיו ה"הקב לפני מעשים לעשות קשה כמה אמר כ"א, מעשיו על לבקורת
 נקיה סלת אלא שלמטה המזבח גבי על עולה שאין כשםו"ט בפרק ישרים המסלת שאומר
 להיות העליון מזבחו רצון על לעלות אפשר אי כך, סיג מכללגמרי טהור שכבר נפה ג"בי מנופה

 מה וזהו, מיני סיג מכל הטהור שבמעשים המובחר אלא והמובחרת השלמה ל-הא מעבודת
 וזוהי, סיג מיני מכל טהורים מעשים דרושים השכינה להשראת מוכן יהיה שהלב כדי, שאמרנו

 . שמים לשם רק שיהיו מעשים לעשות להשתדל חייו ימי בכל אדם של העבודה כל
 שבת ובכל ערב לשבת, משבת צם שהיה איש חי ל"זצוקמוילנא א"הגר בימי כי מספרים

 היו מוילנא הילדים וכל אחת, אבן גבי על לנוח יושב היההדרך ובאמצע למקוה, הולך היה
 לא אז ומני יותר, יתאספו לא שהילדים כששמע מזה הגאון מוילנא, ציווה לראותו, מתאספים

 גדול צדיק היה הזה האיש כי ספק שאין מוסר הבעלי ואומרים לצום! שוב יכול אותו איש היה
 התערב צדקתו בתוך אלא לראותו, מתאספים שהילדים הזה הכבוד בגלל ולא שמים לשם וצם
 שחסר כיון זאת בכל במיעוטו, בטל הזה שהכבוד י"ואעפלו,  חלקו שהילדים הזה מהכבוד שמץ
  מעשיו. על לדקדק צריך האדם כמה מכאן, לצום! מסוגל היה לא כבר הזה הכבוד לו

 רעה, לתרבות יצא למה 'אחר' על הירושלמי, בשם ו"ט דף חגיגה במסכת' בתוס הובא
 אחד בבית והושיב ירושלים גדולי לכל קרא למהלו שבאוביום ירושלים, מגדולי היה אבויה
 והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי ונתעסקו ישבו' וכו אחד במקום יהושע' ולר א"ולר

 היתה שלא ולפי לתורה! מקדישו אני הזה הבן יתקיים אם תורה של כחה גדול כך אמר' וכו אותן
 הזו הכוונה את המגדיר הזה הרעיון ואיום נורא ל."עכ בונתקיימו לא לפיכך לשמים כוונתו
 האב הלא מקלם ל"זצ הסבא אמר זה על רעה! לתרבות יצא זה ובשביל השמים לכבוד שאינה

 שמץ מכל טהורה היתה לא כוונתו אם זאת ובכל הספר לבית הביאו אלא תורה אתו למד לא



 

 ג 

 הילד עם תורה שלומד המורה וכמה כמה אחת על כ"א רעה לתרבות הבן יצא כבר שמים לשם
 רעה! לתרבות יצאו שהתלמידים גורם הוא כמה עד שמים לשם שלא פניה איזו בו ויש

 שיש מה דעו בידיכם, הופקד האומה עתיד ישראל ילדי גורל ומדריכים מחנכים מורים
 פניה של בשמץ ו לפגום"ח אתם שעלולים ומה שמים לשם טהורה במחשבה לתקן בידכם
 ניימן)להגר"י  –(אמרי יעקב     טהורה. שלא וכוונה עצמית

 
 הסוד של תחילת פרשת תרומה 

ישנו מדרש פליאה לכאורה, חז"ל במדרש (ילקוט תהילים שמ"ו) כותבים כי הקב"ה בא, 
 כביכול, בטענה לדוד המלך ע"ה.

 "אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בית ה' כל ימי חיי"דוד המלך התחנן להקב"ה 
אמר לו הקב"ה לדוד, בתחילה אתה אומר "אחת שאלתי מאת ה'" דבר אחד "אחת", והנה 
לפתע אתה מבקש רשימה ארוכה: שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה', ולבקר בהיכלו כי 
יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני וכו'" אמר דוד: רבון העולמים, ממך למדתי. אני תלמיד טוב. 

ליראה", ואח"כ התורה פירטה עוד כמה דברים:  כי אםה' אלוקיך שואל מעמך  אתה אמרת "מה
"ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל 

 רשימה של מצוות עשה. מדרש פליאה.נפשך", 
 "שאלתי" -"אחת" 

דוד המלך התבטא בנוסח המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע 
 כזה, והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש:

 " זו הנשמה. "שאלתי" נהייתי "שואל".אחת"
נשמתו של אדם נקראת ארבעה שמות: נפש, רוח, נשמה, יחידה. "אחת" היינו "יחידה": 
 "אחת" שאלתי מאת ה', את ה"אחת" אני שאלתי מאת ה'. כלומר, אינני שומר חינם, אני לא

 שואל. -שומר שכר אלא 
תאזינו. ישנם ארבעה שומרים: שומר חינם, חייב כאשר פשע בשמירתו ופטור אם 

חייב בגניבה ואבידה, ופטור באונסים, שואל, חייב גם  -התרחשה גניבה או אבידה. שומר שכר 
באונסין ופטור אם מתה מחמת מלאכה. דינים אלו וודאי אתם יודעים, ולמדתם אותם בבית 

 .הספר
ועתה מורי ורבותי, באותה שעה קשה, כאשר בית דין של מעלה ישאלו את האדם, למה 

הרי פשעת.  -פשעת, למה ציערת את בני ביתך, לא באת לבית הכנסת. מדוע לא למדת תורה 
הוא יענה: לא. לא פשעתי היה לי אונס "בית הדין, בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי 

 "הייתי אנוס!". חבלה להענישני" יצעק
הוא שואל על הנשמה שלו,  -אבל מה לעשות, הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'" 

ושואל חייב באונסין: "א"כ אין תירוצים!" יאמרו לו בבית דין של מעלה: "תירוץ אונס לא 
מתקבל כאן". אנו חיים בעולם כ"שואל" שחייב באונסין.

א"כ, איזו חומת הגנה יש בידינו להינצל מעונשי החטאים, מה בכל זאת אפשר לעשות כדי 
אם הבעלים בתוך  -כי כידוע להלכה  "בעליו עמו לא ישלם"להינצל? ישנו פתח מפלט אחד 

"השואל ושאל בעליה עמה או שכר בעליה גם השואל פטור, כדברי המשנה הידועה:  -העסק 
א"כ העצה היא, כביכול, להכניס את בורא העולם  עמו לא ישלם". עמה פטור שנאמר אם בעליו

שהקב"ה ישכון  -. ואז כאשר אדם משיג בתוך ליבו של כל אחד" -"ושכנתי בתוכם בשותפות. 
 "בעליו עמו לא ישלם"...יכול לפטור את נפשו מאונס. כי  -בתוכו 

"לא הביט בלק)  בעל ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר (בפרשת
כלומר הקב"ה כביכול לא מסתכל על העבירות של עם  און ביעקב ולא ראה עמל בישראל"

ישראל. איך ולמה אינו מסתכל? כי "ה' אלוקיו עמו"! כפי שאמרנו "בעליו עמו לא ישלם"... 
 הפלא ופלא.

ל ימי "אחת שאלתי מאת ה' שבתי בבית ה' כואם כן, נבין גם, את בקשת דוד המלך מהקב"ה 
להיות  -ובכך  "שבתי בבית ה' כל ימי חיי"הוא ביקש בקשה אחת גדולה עד מאד  חיי וכו'",

"ביום רעה יסתירנו כביכול שותף עם קב"ה ואז, הוא כבר במילא יקבל את ההגנה מפני הצרות 
"כי יצפנני בסוכה ביום רעה למה? כי בעליו עמו לא ישלם" וימלט מכל המצוקות:  בסתר אהלו"

 רני בסתר אהלו".יסתי
בעליו  -"שבתי בבית ה' (שמעתי להסביר בנוסח שונה קצת: דוד המלך ביקש דבר אחד 

אך בתוך בקשה גדולה זו נכללים ממילא פרטים רבים נוספים, כי למי שיש את הקב"ה יש  עמו"
לו את הכל... אמר דוד להקב"ה: ממך למדתי שביקשת בקשה אחת גדולה ונשגבה הכוללת 

הכוללת הכל. וזו אכן חכמה של דוד  - "יראת שמים"ים נוספים, תבעת מאתנו פרטים אחר
שעמו מרויחים עולם  -המלך ע"ה לדעת לבקש את הבסיס העיקרי שעליו בנויות מעלות רבות 

 ומלואו).
 כהנים -בעליו עמו / כולם 

 להיות קרוב ממש להקב"ה, זה התפקיד שלנו "בעליו עמו".
וני, כי רבאי בבית הכנסת בארה"ב קרה לו מקרה מוזר. ביום שמעתי פעם סיפור מרב פל

סיפור הצטרף למתפללים, כמידי שנה, יהודי המגיע לבית הכנסת פעם אחת בשנה. והנה, 
אני  -לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל הרב "כבוד הרב, קח נא ש'יק של חמש מאות דולר 

 רוצה להיות כהן".
 !".הרב הביט עליו בתמיהה רבתי: "מה?

היהודי שהמושגים שלו היו בכסף, והראש שלו היה רק בכסף, הבין שחמש מאות דולם 
הינם מחיר זול לרב כזה חשוב, ולכן הרב תמיה ושואל "מה?!". מיד הציע: "אני אכתוב ש'יק 

לפחות ביום כיפור זה. בשנה הבאה כבר  -חדש על אלף דולר, פשוט, אני מעוניין להיות כהן 
ן מיאן. והוא, במקביל, העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר. הרב כבר נראה". הרב כמוב

לא היה מסוגל לשתוק פתח את פיו שנית: לא עולה בדעתי מחשבה, מה יכול להסתתר מאחורי 
בקשת, מדוע אתה מתעקש ורוצה כל כך להיות כהן, אילו היית בא להתפלל מידי יום ביומו 

 ניחא, אבל...?
 -ב: "אגיד לרב את האמת. הסבא שלי היה כהן. גם אבי היה כהן. האיש עם הארץ, השי

רצוני להיות כמותם. גם אני רוצה להיות כהן". חייך הרב ואמר: נו, אם כן, זה יעלה לך רק חמש 
 מאות דולר ותהיה כהן...".

 כי אכן כל אחד יכול להיות כהן ללא כסף. -לא באנו להגיד בדיחות, אלא ההיפך, לאמר 
נשאלת השאלה, איך אפשר  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"רו נאמר בפרשת ית

 שכולם יהיו כהנים, וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או בכל משהו אחר?! התשובה היא: כן.
זו הייתה השיחה  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"

עם ישראל לפני מתן תורה. מה באמת חשוב כל השמוע'ס הקצר, שמשה רבנו התבקש לאמר ל
כך בשמוע'ס זה שהתייחד כהקדמה למתן תורה, עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים, 

מה טמון בהודעה שה' אמר ליהודים "ואתם תהיו  "לא פחות ולא יותר"ורק את הדברים הללו 
 ליו ממלכת כהנים וגוי קדוש"?

מהקרבן עולה  -הוקרבו בבית המקדש, כי חלק מהבהמה אנו רגילים להבין לגבי קרבנות ש
למזבח וכביכול נמסר לשמים לשולחן גבוה, והחלק האחר לא נמסר לגבוה אלא נחלק לכהנים, 

 ויש קרבנות מסויימים שגם הבעלים מקבלים בשר מהקרבן, אך זו טעות.
ד שולחנו של הכהנים אוכלים על י"כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו"הגמרא אומרת 

מקום. היינו, שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן גבוה, אלא שאח"כ, הקב"ה נותן קצת לכהנים 
המסובים על יד שולחנו, אבל אופן אישי ופרטי מאום אינו שלהם, אלא הכהנים מקבלים ממנו, 

 מהקב"ה.

ך, רבותי. לקראת מתן תורה, הקב"ה הודיע לנו, תדעו לכם, כי גם אתם אמורים להיות כ
ככהנים!! להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה. תשמרו על התורה כראוי במדויק ותזכו 
כולם להיות ממלכת כהנים. ועד כדי כך חז"ל אומרים (במקום אחר) איך נראה שולחן של יהודי 

"פתח הכתוב במזבח וסיים בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקדש קיים המזבח מכפר כשר 
השולחן שלי בבית יכול להיות  אין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו", עליו, אבל אם

מזבח, הלחם כקרבן והיין כנסכים. היהודים שנהיו "ממלכת כהנים" כל אחד מהם אוכל על 
שולחן גבוה, ישן בביתו של בורא העולם, הולך בחדריו, ומטייל בגנו, הוא בסך הכל תייר בבית 

 כאשר מקיימים את ה"בעליו עמו" את ה"ושכנתי בתוכם" של מישהו אחר... וזה קורה
ואם אתה תייר במלונו של ה', אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים האסורים. אם הגוי 
(או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות) ירצה לשווק לך חפצים שאינם לרצון ה', תאמר לו: מה 

וכי אני בעל הבית כאן? לי, אין בית, כי  אתה הגוי רוצה ממני, שאכניס לביתי כל מיני "מחלות"
מה שבטאבו הדירה רשומה על שמי, זה רק לענין מיסים וארנונה... הבית שייך להקב"ה ואין לי 

 )להגיד(                    אישור יותר מאורח בעלמא, שלא מכניס לביתו של הקב"ה מה שאינו חפץ.

 
 חצי גרם

) אמרו, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזרה, בתלמוד הירושלמי (ראש השנה פ"א ה"ג
רצה מקימה רצה [אינה מקיימה אלא] אחרים מקיימים אותה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, 
אלא גוזר גזרה ומקיימה תחילה. מנין, שנאמר: "ושמרו את משמרתי, אני ה'" (ויקרא כב, ט), אני 

ון, כתיב: "מפני שיבה תקום והדרת פני הוא ששמרתי מצוותיה של תורה תחילה. אמר רבי סימ
זקן ויראת מאלקיך אני ה'" (יקרא יט, לב), אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה. ופרש ב"מתנות 
כהונה" (ויקרא רבה לה, ג), שהקדוש ברוך הוא המתין לאברהם אבינו (בראשית רבה מט, ז על 

 פי בראשית יח, כב).
גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי  ובמדרש (שמות רבה ל, ט), מעשה ברבן

עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם: "מגיד דברו ליעקב, חקיו ומשפטיו לישראל" (תהלים קמז, יט), 
אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר ודם, שהוא גוזר גזרה ואומר לאחרים לעשות והוא אינו 

א עושה אומר לישראל לשמור ולעשות. עושה כלום, והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שוה
היה שם מין אחד. אחר שיצאו אמר להם: אין דבריהם אלא כזב. לא אמרתם שאלקיכם אומר 
ועושה, למה אינו משמר את השבת [ומוריד גשמים משמים לארץ בשבת], אמרו לו: רשע 

 ברוך הוא.שבעולם, וכי אין אדם רשאי לטלטל בחצרו בשבת, וכל העולם כולו חצרו של הקדוש 
וכן אמרו (ברכות ו ע"א) שיש בחינת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ואמרו (שם ז ע"א) 
שהקדוש ברוך הוא מתפלל. וזהו שכתב "בעל הטורים" (דברים יא, כו): "ראה אנכי", ממני תראו 

 וכן תעשו.
ע"ב), מה  נצטוינו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום וחנון אף אנו (שבת קלג

הוא גומל חסדים אף אנו (סוטה יד ע"א). אבל הצדקה המעולה ביותר הי אמתן בסתר, עד 
שאמרו (בבא בתרא ט ע"ב) שגדול העושה צדקה וחסד יותר ממשה רבינו, שאילו במשה נאמר: 
"כי יגרתי מפני האף והחמה" (דברים ט, יט), ובמתן בסתר נאמר: "מתן בסתר יכפה אף" (משלי 

. "כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים המעות בפתחי העניים (כתובות סז כא, יד)
 -ע"ב), וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא" (שלחן ערוך יורה דעה רמט, ח) 

ואם כן, יש להבין איך מקיים הקדוש ברוך הוא מצות נתינת צדקה ב"מתן בסתר", הלא הכל 
 ו משל עצמנו כלום!יודעים שהכל מידו יתברך, ואין לנ

והתשובה כתובה בתחילת הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי 
ג). והשאלה -תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"... (שמות כה, א

 הראשונה, מהו "ויקחו לי תרומה", "ויתנו לי" מבעי ליה, לקיחה ונתינה הם שני הפכים.
תרומה", פרש רש"י: "הפרשה יפרישו לי ממונם נדבה". פלא פלאים: אנו, נותנים והלאה: "

 לקדוש ברוך הוא נדבה?! אלמלא רש"י שכתוב, אי אפשר לאמרו!
והלאה: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", פרש רש"י שוב, "לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב". 

 ה!כמה נדיבים אנו, שמואילים לתת לקדוש ברוך הוא תרומ
 מישהו מבין?!

 -ואין מדובר בנו 
המדובר בבני דור דעה (ויקרא רבה ט, א), "שהקטנה שבנשיהם היתה כיחזקאל הנביא, כמו 

 -שהזכירו חכמים (מכילתא, השירה ג)" (שמונה פרקים להרמב"ם, פרק ד) 
ואך לפני חצי שנה היו עבדים במצרים, עבדו בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, מררו את 

יהם בעבודת פרך. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם ביד חזקה ובזרוע נטויה חי
באותות ובמופתים והנחילם רכוש גדול, עצום ורב: "שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו 
עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של מצרים" (בכורות ה ע"ב). לא זו בלבד, 

ם רבה א, נה. ורש"י שמות טו, כב) על הפסוק: "תורי זהב נעשה לך עם אלא שאמרו (שיר השירי
נקודות הכסף" (שיר השירים א, יא), כשם שהזהב נחמד ויקר מן הכסף, כך היתה ביזת הים 

 גדולה משל ביזת מצרים.
ועכשיו, נשאל: כמה יהודים יצאו ממצרים? שש מאות אלף, מגיל עשרים עד ששים. 

ים שיש להכפיל את המנין, עבור מספר הגברים. ובנדבת המשכן ארבעים שנות חיים. נסכ
השתתפו גם הנשים: "ויבאו האנשים, על הנשים" (שמות לה, כב). כמה יש לנו? כשנים וחצי 
מיליון איש. יפה. וכמה זהב הביאו? "ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלושים 

ש"י, משקל הככר כארבעים ושנים וחצי שקל, בשקל הקדש" (שמות לח, כד). לשיטת ר
קילוגרמים. שלושים ככר, כטון ורבע זהב. לחלק לשנים וחצי מיליון, כל אחד הביא חצי גרם 

 זהב.
 -חצי גרם, ממשא תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב 

 שכל כולו מתנת שמים.
עגל הוא וכשהקדוש ברוך הוא מבקש. ועבורם, כדי להשרות שכינתו ולכפר על חטא ה

 -מבקש. והם נאותים ברוב טובם, ברצון טוב 
ומצוינים לשבח: אח, אלו נדיבים!

 מישהו מבין?!
 -אבל, אם נתבונן, נמצא שגם אנו כאלו 

אמנם, אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניו יתברך שצדיקים אנחנו ולא חטאנו. ועם כל 
דין, שהרי אפילו ריקנים שבישראל מלאים זאת, בטוחים אנו שמקומנו בגן העדן מובטח לנו. וב

 -מצוות כרימון. אנו, לא כל שכן. אלו מצוות, למשל? ובכן, בראש ובראשונה, מאה ברכות ליום 
טוב, הבה נתבונן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ובריאות, ותאבון בריא. השנים טוחנות 

ה את הגוף. והקדוש ברוך הוא והלוע בולע והאצטומכא מעכלת ומעבדת המזון למרכיביו ומחי
 -נתן פרנסה, וקנינו מצרכים והכנו מאכלים ערבים, ומכל זה נתנו לו 

 ברכה.
 ועבורה, מגיע לנו גן עדן.

מה היא הברכה מול החיים והבריאות והשפע, אם לא חצי גרם מול תשעים חמורים 
 -טעונים [שלא לדבר על הברכה עצמה, איך היא נראית. זהב טהור, אינה] 

 ועליה, מצפים אנו לשכר! "נדבה, ברצון טוב"...
זהו שנאמר: "ויקחו לי תרומה". ושאלנו, שהיה ראוי לומר: "ויתנו". לקיחה ונתינה הם שני 

 -הפכים 
אמת, אבל זאת צריכים אנו להשריש, שאנו כל הזמן לוקחים ולוקחים. מקבלים כסדר, 

 ים כה מעט!ונותנ -ובשפע, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה 



 

ד 

נראה, שתהיה לכל הפחות "זהב -נראה, שהמעט יהיה, לכל הפחות, "ברצון טוב", בנכונות 
 טהור"!

אבל נשוב לשאלתנו הראשונה, איך מקים הקדוש ברוך הוא מצות "מתן הסתר". הנה, כך 
הוא מקימה. שהוא נותן ונותן, ומניח לנו לחשובה שהפשע בא מאליו, או כתוצאה מפעילותנו, 
מכוחנו ועוצם ידינו. שהבריאות, מאליה. והחיים, מאליהם. והפרנסה, מיזמתנו וכשורינו. 
והאוכל, מכספנו. ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל אלו? "אכן אתה אל מסתתר" (ישעיה מה, טו). 
כנדיב המשגר ארגזים מלאי כל טוב למעונו של עני ומסתתר מאחורי החלון, לשמוע מצהלות 

 -השמחה 
ו מוטלת החובה לגלותו ולהודות לו. כפי שספרו בגמרא (כתובות סז ע"ב) שמר אבל עלינ

עוקבא היה מניח בכל יום ארבעה זוזים לפני דלתו של אותו עני כדי לתת לו מתן בסתר, ואותו 
 -העני ארב לו כדי לגלות מי הוא מיטיבו 

ילו פינו מלא נגלה, ונודה. ונדע כמה הרבה מקבלים אנו, וכמה מעט מודים אנו. הלא "א
שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות 

 -על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות" 
 .(והגדת)         ונדע כמה מחשיבים במרום כל 'חצי גרם' של הודיה!

 
 לקח התחש

ם מלמעלה" (שמות כו, יד). "ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת תחשי
ופרש רש"י (לעיל כה, ה) שהיתה זו חיה שהרבה גונים לה [ולכן תרגומה: ססגונא, ששש 
ומתפאר בגוניו] ולא היתה אלא לשעה. ויש להבין, שגם אם נבראה לשעתה עבור המשכן, הלא 

כנו כבר נאמר שאין כל חדש תחת השמש (קהלת א, ט), וכל הנסים שנעשו לישראל לשעתם הו
מראש ונבראו בערב שבת בין השמשות, כמו פי הארץ ופי הבאר ופי האתון, והמן והמטה 
והלוחות (אבות פ"ה מ"ו), וקריעת ים סוף הותנתה מראש (שמות רבה כא, ו) [ויעוין במהר"ל 
("דרך חיים", שם, וב"גבורות השם" הקדמה שניה) בענין "יש סדר לנסים"]. ואם כך, מדוע לא 

 ש בערב שבת בין השמשות.נברא גם התח
וראיתי רעיון נפלא בספר "היכל ישראל". שידועים דברי הרמב"ן זצ"ל (דברים יח, ט) 
שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יש בה עצמה אמצעים לבטלה אם יצטרכו, [ועל דרך 
שאמרו (ראש השנה יז ע"ב) שאם היו ישראל זכאים בראש השנה ונקצבו להם גשמים רבים 

מעשיהם, ירדו בים ובמדבר. ואם נקצבו גשמים מעטים והיטיב מעשיהם, ירדו בזמן  והרעו
ובמינון הנכון, וכמו שאמרו (תענית ד ע"א) שרסיסי גשמים הם הטובים ביותר לכל הגידולים]. 
ולדוגמא הביא מה שאמרו ("ספר יצירה" ב, ד): "אין בטובה למעלה מ'ענג' ואין ברעה למטה 

 רך משנה הקדוש ברוך הוא צרופי האותיות כרצונו יתברך.מ'נגע'". שבשעת הצו
וידוע המעשה ("אור מלא", פרשת לך לך, "שיחות חיים" כז ע"ב) שיהודי בא לפני השרף 
ממוגלניצא זצ"ל וספר שיש לו חולה אנוש בתוך ביתו, וכבר אמרו (בבא בתרא קטז ע"ב) שמי 

מים. בנוסף לכך התמרמר שהוא עני שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו רח
 מרוד ואין בביתו לחם לאכול, ומאיפה יהיה לו להוצאות רופא ותרופות.

אמר לו השרף: מעשה כגון זה מצינו בגמרא (תענית ח ע"ב) שהיה מקום בו שרר רעב 
ופרצה מגפה, ואמרו חכמים: נתפלל שיפסק הרעב, וממילא תפסק המגפה. כי אם נותנים שבע, 

 נותנים.לחיים 
בתוך כך ספר שאצל זקנו המגיד הקדוש מקוזניץ זצ"ל היה מעשה כעין זה, שבאו לפניו על 

 רעב ומגפה, ואמר: "רואה אני שנגזרה עליכם גזרת מות".
נחרדו מאד. הוסיף ואמר: "מה אעשה, אטול את האות עי"ן ואוסיפה, וה'מות' יהפך 

 ל'מעות'. כך תנצלו משתי הגזרות".
מפורש הוא (תהלים לג, יח): "הנה עין ה' אל יראיו". ה' נותן ליראיו את האות ואמר: "ופסוק 

עין. ועל ידה יפעלו "להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב"!"...
ולעניננו, כשחטאו ישראל בעגל אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "לך רד כי שחת עמך" 

כן לכפר על העגל. שינה (שמות לב, ו). התחנן עליהם, ושבו בתשובה, ונצטוו בעשית המש
הקדוש ברוך הוא אותיות "שחת" וברא על ידן "תחש". ולפי שעה היה, כלומר נברא מהתשובה 
שעשו וקנו עולמם בשעה אחת. ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים 

 (ברכות לד ע"ב), עד שהיתה ששה ומתפארת בגוניה.
 להפוך כל רעה לטובה! -וכלפי מה הדברים אומרים, כלפינו 

לעת זקנותו המופלגת התפלל ה"חפץ חיים" במנין שהתקבץ בביתו. כל ימות  -ואספר 
 השבוע הגיעו בחורים מהישיבה, ובשבת התפללו עמו בני המשפחה.

 בליל שבת, לאחר התפילה, עברו על פניו להתברך ולברך.
 גוט שבת".עבר נכד עם בנו הקט, כבן ארבע, אמר האב: "לך לסבא, אמור 

 צחקק הילד וטמן פניו במעיל אביו בחיבוק עז.
חייך ה"חפץ חיים" ואמר: "אל תכריחו, בישן הוא. זו מידה טובה שנשתבחו בה ישראל 

 (יבמות עט ע"א)".
המשיכו ועברו, ונכד נוסף עבר עם בנו, רץ הפעוט וניער את ידו של הסב הגדול בצעקת 

 "גוט שבת!" רמה.
 "עז פנים!"הפטיר ה"חפץ חיים": 

ושה"חפץ  -הלם! מי אינו מכיר את הקביעה הנחרצת: "עז פנים לגיהנם!" (אבות פ"ה מ"כ) 
 חיים", השומר פיו ולשונו, יתבטא כך על נינו!

הבחין במבוכה שהשתררה, והסביר: "חלילה, אין כאן שמץ ביקורת ולשון הרע! אבל 
כי יזקין לא יסור ממנה (משלי כב,  הצלחת החינוך תלויה בדבר אחד: חנך לנער על פי דרכו גם

ו), ובאבחון טבעו של הנער. יש מי שמוטבעת בו בישנות, ויש מי שנחון בעזות פנים. ואז, אם 
לעשות רצון אביך שבשמים  -יחנכוהו לבישנות יתקומם ויתמרד. עליו נאמר: הוי עז כנמר 

 לעבודת הבורא!"(אבות פ"ה מ"ב)! זו מידה חיובית ובונה, אם רותמים אותה לטובה ו
 -ובענין זה 

בשעתו שכנעתי בחור מתיכון חילוני, שילך לישיבה לשנה אחת. שיכיר את המורשת, 
 שיתחבר לשרשיו. שמע לקולי, ויותר לא היה בינינו קשר.

כעבור זמן טסתי לחוץ לארץ. כשחזרתי אמרו לי: יש פה אדם שמתקשר בכל יום, שואל 
 אם חזרת.

תי. "אדון גלינסקי? מה עשית מהילד שלי?!" זה אביו של אותו מסרו לי את המספר, וטלפנ
 בחור.

 "מה קרה", שאלתי.
"תראה", הוא אומר לי, "אנחנו משפחה מסורתית, אוכלים רק מצות בפסח. הבן בא 

 הביתה, ורוצה מצות של רבנים לליל הסדר! תבין, אני לא מדבר על הכסף, רק על השגעון!"
 מה עונים לאדם כזה?!

לו: "תבין. בגמרא כתוב, שלפני שהמשיח יבוא בן קם באביו ובת באמה וכלה אמרתי 
 זה, נתון. בחמותה.

אתם משפחה מסורתית, אז תחליט בעצמך מה עדיף: שהבן יאכל מצות של רבנים, או 
 שיביא גויה הביתה!"

 (והגדת)     נו, שוין: "אשתי אמרה לי מראש שאין עם מי לדבר". אמר וטרק את הטלפון...

 
 כיצד מברכין

"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" (שמות כו, טו), ואמרו במדרש (שמות 
רבה לה, ב): לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות. שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן 

שלו, כשאמר לעשות משכן אמר: לא  עושה פרות, אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים שהכל
 תביא אלא מאילן שאינו עושה פרות, אתם על אחת כמה וכמה!

וכאן יש הוראה נצחית: גם כשאתה רוצה לבנות משכן לשכינה ולקדושה, להתקדש 
 ולהתעלות, עליך לראות ולבחון שלא יהיה זה תוך גרימת נזק חלילה!

אלם של ישראל ומנחיל התורה. איזו משה רבינו זכה למחזה הסנה. הוצע לו להיות גו
התעלות, לרום המעלה. אבל אם יהא זה על ידי פגיעה עקיפה במעמדו של אהרן שהתנבא 
במצרים, אם יאפילו עליו וישימו בצל, אזי: "שלח נא ביד תשלח" (שמות ד, יג וברש"י). וסרב, 

 עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא שאהרן ישמח בגדולתו, ונאות!
ק יהודי, איני רוצה להזכיר את שמו. היודע, יודע. נמוך היה, לא הגיע לכתפי. היה בבני בר

ספרו, איני יודע אם זה נכון, שיהודי ירושלמי ראהו לראשונה, שמח כל כך במצוה שנקרתה 
לידו. הרי זה דור של אוספי מצוות נדירות. את המצוות השכיחות, תלמוד תורה וחסד, כבר 

ומלכות ברכת "משנה הבריות", ואף לזכותו בענית אמן. והרי הלה  שבענו. בקש לברך עליו בשם
מפורשת היא בשלח ערוך (אורח חיים רו, ד): כל דבר שמברך עליו, צריך לאחזו בימינו כשהוא 
מברך. וזו שאלה בגמרא (ברכות נא ע"א), שמאל מהו שתסיע לימין. על כל פנים, הגביהו מן 

 -ונה עצומה הקרקע טפח (ברכות נא ע"ב), וברך בכ
וכבר אמרו (חגיגה טו ע"א) שלכל אחד חלק בגן עדן וחלק בגיהנם. זכה צדיק נוטל חלקו 
וחלק חברו בגן עדן, נתחיב רשע נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנם. אין לי ספק, שאותו מבורך, 
שכבר אינו חי, נטל חלק וחלק חברו בגן עדן. ואין לי ספר, שהמברך נטל בברכה זו שני חלקים 

 בגיהנם!
. ספרתי שם, ל"צזבשעתו, נשאתי דברים בכינוס תורני בהשתתפות הגאון רבי עובדיה יוסף 

שה"חפץ חיים" זצ"ל נסע לעיר רחוקה, להשתתף בשמחת הנשואין של אחד מתלמידיו בישיבת 
ראדין. כמנהג אותם ימים, לא נחוגו הנשואין באולם שמחות, אלא נערכו בבית הורי הכלה. בני 

ה, החתן וחבריו, התכנסו לסעודת המצוה. בחדר המבוא עמד קיטון נטילת הידים. לפני המשפח
שנטל ידיו, נכנס ה"חפץ חיים" למטבח. המתינו כולם מפני הכבוד, הבינו שמבקש הוא לברר 
אודות הכשות. למהדרין היתה. יצא, ומילא את הספר כדי שלישו, נטל עד פרקי אצבעותיו 

 אך לא העזו להדר יותר ממנו. מרביעית מצומצמת. תמהו,
כשישבו לסעודה, הזכירו כבדרך אגב מימרת רב חסדא (שבת סב ע"ב): אני נוטל במים 

 מלא חפנים, ומשפיעים עלי שפע טובה מלא חפניים...
נענה ה"חפץ חיים" ואמר: "כשנכנסתי קודם למטבח, כסבורים אתם שנכנסתי לברר אודות 

חזקת כשרות הוא! נכנסתי לברר האם יש כאן שואב מים הכשרות? טעות בידכם, האוכל כאן ב
שממלא את החבית, והתברר שהעוזרת ממונה על כך, ונעזרת בביתה. המשכתי ובררתי: 

 -העוזרת אלמנה וביתה יתומה 
 ואני, איני חפץ במלא חפנים טובה, על חשבון אלמנה ויתומה!"

 זהו מוסר!
 -כא מידי דלא רמיזא באוריתא (תענית ט ע"א) ואמר: לי ל"צזנענה הגאון רבי עובדיה יוסף 

בגמרא (בבא מציעא פו ע"ב) מוזכרת תביעה על אברהם אבינו עליו השלום, מדוע הביא 
לאורחים מים על ידי שליח, כמו שנאמר: "יקח נא מעט מים" (בראשית יח, ד), ולכן גם במדבר 

[ועל ידי כך נסבב חטא מי  ספק הקדוש ברוך הוא מים על ידי שליח, משה רבינו עליו השלום
מריבה, ולא נכנס לארץ. ואילו נכנס עמנו היה מלך המשיח (זוהר ח"א רנג, א) והיה בונה את בית 
המקדש ולא היה חרב (סוטה ט ע"א). נורא, מה עלולות להיות תוצאות מעשה שיש עליו 

 תביעה דקה מן הדקה!]
כל סוף אין הבדל במים אם מביאם ויש להבין, מדוע לא היתה תביעה רבה יותר. שהרי סוף 

בעצמו או על ידי שליח. אבל כשרץ אל הבקר, נתן לכל אחד ואחד לשון שלמה בחרדל, בכזו 
טובת עין. וכשנתן לפניהם לחם היה זה משלש סאין קמח סולת. בסאה קמ"ד ביצים, ולשיעור 

ידה כנגד מידה, מים". ובמ מעטהקטן הוא יותר משמונה קילוגרמים. ורק במים אמר: "יקח נא 
 -היה ראוי שינתנו לעם ישראל במדבר מים במשורה 

ואנו שנינו (תוספתא סוכה ג, ג) שהבאר סבבה את כל מחנה ישראל עד שהיו משיטים בה 
 סירות בשני ערוצים, לימין ולשמאל, הרי שלא היתה על כך כל תביעה.

הטריח עליו. שאין לעשות ומדוע, משום שאמר "יקח נא", על ידי שליח. וכיון שכך אין לו ל
 חסד על חשבון הזולת. וכמו שאמרו (בבא בתרא פח ע"ב): "צדק משלך, ותן לו"!

וסיפר לי אברך, שבבחרותו ישן בחדרו של הגאון הצדיק רבי יהודה סגל ממנשסטר זצ"ל, 
ושם לב שמכין ספל מים בקערה, אך מניחו מחוץ לחדר ובבוקר היה יוצא מהחדר ונוטל ידיו. 

יודע האם היה בהליכה יותר מארבע אמות, שהחמירו בו בזהר הקדוש כל כך, וסמך על איני 
דברי הרשב"א שכל הבית כארבע אמות. אבל הרי הזהירו שלא להציג הרגלים על הארץ בלא 

 -נטילה ("אגרא דפרקא" אות ט) 
שאלו על כך, ותמה לשאלה: "הלא אני קם בעודך ישן, וקול הנטילה עלול להעירך! אין 

 (והגדת)         זה מוסר! שעת דחק גדולה מזו, ובשעת הדחק התירו!"...

 בדרך הדרוש  
 ל"שאחז תרומה לי ויקחו ענין לפרש יש עוד כה, ב)(קחו לי תרומה וי

 כפנויה ישראל לעשות כדי הלוחות את שיבר משה] יא עקב תנחומא[
 בהר שקיבלם בשעה הלוחות י"ע הקידושין היו דאם טובא קשה, שזנתה
 כשליח היה ואם, נתקדשו שכבר כיון בשבירה תועלת מאי, קבלה שליח כדין

 מזהונראה :אירוסין קודם הזנות היה הרי ישתברו לא אם אפילו כ"א הולכה
 שהיה אלא, הים וביזת מצרים ביזת י"ע היה שהקידושין המפרשים כדעת
 עדהקידושין בטלו הלוחות שנשתברו וכיון התורה את שיקבלו בתנאי

 כי' בפ להם אהרן ש"מ בזה ופירשנו, המשכן בנין י"ע י"הש להם שנתרצה
 מביזת הרבה זהב להם דהיה ותו, מובן הלשון ואין זהב למי] כד, לב[ תשא
 הוא הענין אמנם, להביא העם מרבים שאמר המשכן בבנין שמצינו כמו, הים
 הקידושין הרי שחטאו וכיון, ת"ע כקידושין הים וביזת מצרים שביזת לפי

 המשכן בנדבת אבל זהב למי להם דאמר והיינו, שלהם הזהב ואין בטלים
 עלזו שתרומה הרי, להביא הרבו הים ביזת וקנו למקומם הקידושין שחזרו

 בלשון תרומה לי ויקחו דכתיב היינו, ונתקדשו מצרים ביזת את קנו ידה
 (פנים יפות)      ,קיחה

 בעי דבתרומה ביאור וצריך לשמי לי י"פירש  (כה, ב) קחו לי תרומהוי
 כנזכר' כו לשמה שלא אפילו יעסוק ואדרבה מצות מבשאר יותר לשמה
 מקנה של בכליו סבר רב סודר בקנין ולוי רב פליגי הזהב דבפרק ונראה
 קונה של כליו ל"דס לרב הקשה דקידושין א"ק בפרק ן"והר כרב ל"וקיי

 אם דמקודשת מסקינן ובקידושין חשוב באדם ואפילו מקנה של ולא דוקא
 דכי ל"וז ליישב שכתב ש"וע. מינה דקיבל הנאה בהאי חשוב לאדם היא נתנה

 שמקבל היכא מילי הני הנאה מקרי מתנה מקבל כי חשוב דאדם אמרינן
 ומשום כך בשביל מתחשב הנותן אין להחזיר מ"ע כשהיא אבל גמורה מתנה
 מ"ח ח"בב ועיין ש"ע קונה של בכליו דוקא הוא להחזיר מ"ע ס"ק דסתם
 ג"אע מהני לא חשוב לאדם להחזיר מ"ע נותן דאם מזה שהוציא קץ סימן

  ש"ע בכך מתחשב הנותן אין מתנה שמה להחזיר מ"ע דמתנה

 לומר ראוי כי תרומה לי ויקחו ואלשיך יצחק בתולדות כתבו וכבר
 בבורא ש"כ הלוקח הוא והנותן כנתינה קבלתו חשוב דבאדם וכתבוויתנו
 הריני אומר אם המצות בכל והנה ש"ע ממנו לוקחים כאלו לו שנותנים ש"ית
 מ"ע שהיא ואף מתנה ומתנתו גמור צדיק זה הרי בני שיחיה מ"ע פרוטה נותן

 אבל נתינה הוי פרס איזה בשביל נותן אם אף בתרומה כאן ה"והלהחזיר
 שייך ולא ואלשיך יצחק בתולדות ש"כמ ויתנו לומר לו היה לנו יקשהעדיין
 מ"ע שהוא כיון כקבלה הוי חשוב לאדם דנתינה המפרשים ש"כמלתרץ

 שייך ואז פרס לקבל מ"ע ושלא לשמי י"פירש לכך ן"הר ש"וכמ להחזיר
 בנפשו איש כל ידמה מ"מ. ד"סק קץ סימן ח"קצוה בספר ש"וע ל"כנ ויקחו
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 אגדה ובקיאות   

"ויקחו לי תרומה... מאת כל איש אשר ידבנו לבו.. 
זהב וכסף ונחושת" (כה, ב)

ויקחו לי תרומה - לי לשמי (רש"י)

ידבנו לבו -לשון נדבה והוא לשון רצון טוב (רש"י)

צריך להבין, מדוע מעכב חובת "לשמה" בתרומת המשכן יותר 
משאר המצות בהם כוונת "לשמה" אינה מעכבת?

שמעתא  שב  ספרו  בפתח  הכהן  לייב  אריה  רבי  הגאון  ביאר 
אלא  גרידא,  מתנה  לנתינת  בהסכמה  די  אין  המשכן  בנין  שעבור 

רצון ונדבת הלב.
הגה"צ רבי מרדכי יוסף קרנובסקי שליט"א משגיח  זאת  ביאר 
ישיבת גייטסהד על פי דברי המגיד מדובנא זצ"ל שהקשה לשם 
את  צריך  הקב"ה  האם  ונחושת,  וכסף  זהב  להביא  היה  צריך  מה 
היה  ראוי  קדוש,  בית  כשבונים  לכאורה  הקשה,  עוד  תרומתם? 

לצמצם הגשמיות ומה הענין לעשותו בשיא הפאר?
אלא, אכן מצד הקדושה לא צריך את כל הגשמיות, אבל הקב"ה 
להראות  כדי  ביותר,  היקרים  מחומרים  המשכן  את  לבנות  ציווה 
את האהבה שיש לישראל להקב"ה שכדי לזכות להשראת שכינתו 
הם מסכימים לתת את הדברים היקרים ביותר בנדיבות לב ונפש 

חפיצה.
זו כוונת השמעתתא שמוכרחים שתהיה הנתינה לשמה להראות 
הגדולה,  האהבה  את  מהלב  להוציא  היינו  לב,  ונדבת  הרצון  את 

שמוכנים לתת הכל כדי לזכות למקום של קרבת השם..
(בצל הקודש)

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" 
(כה, ב)

כלל ישראל נצטווה לתת תרומה למשכן. אמנם, מדגישה התורה 
שיש תנאי שזה יהיה בנדיבות הלב, היינו ברצון ולא בכפיה.

בחסדים  מוקף  במדבר,  נמצא  ישראל  כלל  זועקת,  הקושיא 
גלויים אין סופיים של הקב"ה, האם יתכן שימצא מאן דהו שלא 
בפרט  לב?  בנדיבות  השקל  מחצית  של  פעוט  סכום  לתת  יסכים 

שעל ידי זה הקב"ה מבטיח שישכון בתוכם?
ביאר הסבא מקלם זצ"ל שוודאי שכלל ישראל יתנו ברצון, אלא 
שהקב"ה   בבואו לבנות את משכנו בתוך כלל ישראל, בקש שזה 
יהיה במדרגה הגבוהה של נדיבות לב גמורה, בלתי להשם לבדו, 

בלי שום עירוב של כוונה אחרת של הנאה.

ט)  ג,  השירים  המלך (שיר  שלמה  אצל  מצינו  כזו  גבוהה  דרגה 
רצוף  תוכו  כסף...  עשה  עמודיו  שלמה...  המלך  לו  עשה  "אפריון 
כאדם  אהבה,  נדבת  רק  היתה  המתנדבים  שפנימיות  אהבה", 
או  לעצמו  כנדבה  לאהובו  שהתנדבותו  נפשו,  לאהוב  המתנדב 

לבנו אהובו וזה עצמו הנאתו.
כזו ישנה  מדרגה  של  ובחינה  נדרשו כל כלל ישראל  כזו  דרגה 
מכל אחד ואחד. ומסיים הסבא וכותב: "אל יאמר האדם הנני רחוק 
מאתנו  נדרשת  אופן  בכל  מזה,  רחוק  שטבענו  למרות  שכן  מזה" 
ההשתדלות לעלות למעלה לעיונה יותר מדרגתנו הקרובה לדרגה 
זו. ועל זה נאמר "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי", 

כי ההתאמצות להתקרב למעלה זו היא חובה.
 עד להיכן יכול כח אהבת התורה להביא, סיפר פעם הגאון רבי 
"קצות  חבורת  בני  בפני  מיר  ישיבת  ראש  זצ"ל  פינקל  צבי  נתן 
ה"קצות  בעל  זכה  איך  ושאל  הקדים  הוא  בישיבתו.  החושן" 
הדבר  שורש  שלדעתו  ואמר  עצומה.  כה  לגדלות  להגיע  החושן" 
באהבת התורה של אמו. היו לה ארבעה בנים. הגדול היה הגאון 
הגאון  השני,  הכרי.  תרומת  בספרו  המפורסם  כהנא,  יהודה  רבי 
השלישי  מופלגים.  בתארים  בספר  מזכירו  שהקצה"ח  חיים,  רבי 
היה הגאון רבי אריה לייב  בעל "קצות החושן" עצמו והאחרון לא 
חדרוב,  בעיר  כרב  שימש  מרדכי,  רבי  היה  שמו  ספר,  שום  חיבר 

ולאחר מכן עזב את הרבנות ושלח ידו במסחר.
היתה  ימיה  שבערוב  לראשונים"  "זכרון  ספר  בשם  סיפר  הוא 
מרדכי,  רבי  הצעיר  בנה  בבית  והתגוררה  וחולה  חלשה  האם 
לבקרה.  בניה  כל  הגיעו  אחד  יום  אונגוואר.  בעיר  שהתגורר 
כדרכם נשאו ונתנו כל האחים בדברי תורה ואף הגיעו להתנצחות 
בלהט,  התווכחו  הם  אחרת,  סבר  אחד  כל  תורה.  של  במלחמתה 
הודו  שכולם  עד  צדק,  הצעיר  שהאח  כולם  עד שלבסוף הסכימו 
לדבריו. כשנכנסו לחדרה להפרד ממנה, מצאו שקפצה ממיטתה 
והתחילה לרקוד מרוב שמחה. הם לא הבינו לשמחה מה זו עושה. 
היא הסבירה שאמנם ידע שבנה רבי מרדכי הוא ת"ח, אולם תמיד 
מגדלותו  משהו  נגרע  במסחר,  ידו  ששלח  משום  אולי  דאגה, 
בתורה, אולם עכשיו כשראתה עד כמה רב חילו, עד שגברה ידו 
כוחות  שקיבלה  עד  רב,  כה  עונג  הדבר  לה  היסב  אחיו,  כל  על 
לרדת מהמיטה ולרקוד. סיים הגרנ"צ ואמר: זו התשובה לשאלה,  
איך צומח "קצות החושן". אם גודלים בצל אמא שכה אוהבת את 
לגבהי  לנסוק  אפשר  וכך  אישית  דוגמא  זו  אהבה  מהווה  התורה, 

מרומים.
בדברים אלו שאמר הגרנ"צ, היה טמון גם סודו שלו, שהצליח 
באיכותה  דופן  יוצאת  בצורה  תלמידים  ולגדל  תורה  לבנות 

אגישמקע ווארט
                        גליון שמ"א פרשת תרומה ד' אדר א' תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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בכל  ראו  הישיבה  בני  כאשר  היתה  העצומה  השפעתו  וכמותה. 
אחד  כל  שכל  ולגידולו  התורה,  להרבצת  נפשו  מסירות  את  עת 
מבני הישיבה. זאת למרות חוליו וחולשתו העצומים, שהיה מגיע 
למסור את השיעורים, כאשר בזמן השיעור הוא עומד על בימת 
ודברי  יפול,  לא  שחלילה  כדי  מאחור,  חזק  תפוסות  ידיו  ההיכל, 
אלוקים חיים נשמעים מפיו בעוז והדר, כשהוא מסדר בבהירות 

את שיטות הראשונים בסוגיות .
בפרט הושפעו כשראו את האהבה והחדווה בה נאמרו הדברים. 
מעמד זה הסעיר לבבות רבים. תלמידים מעידים שמעמד זה היה 
עבורם שיעור מוסר וחיזוק עצום, גם בשעת מעשה וגם לכל ימי 
חייהם, ובכל פעם שהם נזכרים במראות שראו, הם מקב לים זריקת 

עידוד ומרץ לעמל התורה, אל מול כל הקשיים המזדמנים.
ומיד  חבורה,  ממנו  לשמוע  לביתו  שנכנסו  היה,  שכיח  מחזה 
כשנכנסו ראו שהוא מותש, עד שכמעט אינו יכול לפתוח את פיו 
מרוב חולשה. הוא התחיל לקרוא את לשון הגמ' בלחש, רק שפתיו 
נעות וקולו כמעט ולא ישמע, אבל ככל שנוקף הזמן והוא קורא 
בעצמותיו  חיות  התורה  מזרימה  והראשונים  הגמרא  לשון  את 
הוא  שעה  רבע  שכעבור  עד  לרגע,  מרגע  צלול  נעשה  ודיבורו  
אדם  אותו  שזהו  להאמין,  ניתן  שלא  עד  כוחותיו,  במלוא  נראה 

שאך לפני רבע שעה הצליח בקושי להוציא מילה מפיו.
(חכמה ומוסר ח"ב - בכל נפשך עמ' 222)

"מבית ומחוץ תצפנו" (כה, יא)

"מבית ומחוץ תצפנו - אמר רבא תלמיד חכם שאין תוכו 
כברו אינו תלמיד חכם" (יומא ע"ב)

צריך להבין, אם כן למה יש עץ בתוכו?
ביאר הגאון  רבי יוסף לייב בלוך זצ"ל גאב"ד וראש ישיבת טלז 
מצב  ובאיזה  שיגדל  כמה  גשמי  בחומר  מלובש  שהאדם  זמן  כל 
עניני  מכל  לגמרי  להפרד  יכול  אינו  שיהיה,  וטהרה   קדושה  של 
יכול  אינו  חכם  תלמיד  אפילו  ולכן  בהם,  להתחשב  שלא  החומר 
תהא  שהעבודה  אלא  זאת,  ממנו  תובעים  ולא  זהב  כולו  להיות 
טהורה  במחשבה  אומרת  זאת  טהור,  זהב  של  פנימית  עבודה 
ונקיה וגם הפעולות החיצוניות תצאנה בטהרה, אבל באמצע יש 

את הרגשות הטבעיות המתלוות וזהו העצי שיטים.
עבודת האדם בעולמו היא להשתדל שעבודת השם שלו תהיה 

במדה הגבוהה ביותר של פנימיות.

*

מופלאת היתה עבודת הקודש של הצנע לכת אצל הגה"צ רבי 
גדליה אייזמן זצ"ל משגיח ישיבת קול תורה, מבית מדרשה של 
קלם נטל זהירות והתרחקות אפילו ממשהו קל בחיצוניות מרגלא 
בפומיה עה"פ (שיר השירים ז) "מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב" 
רב  בפרסום  שנעשת  זו  מצוה  שאפילו  לרגל  העליה  על  שמדבר 
ולעיני כל ישראל, יופיה הוא כשנעשית באופן של נעלים, שהרגשי 

 בעומק הפרשה 

"ויקחו לי תרומה" (כה, ב)

"לי - לשמי" (רש"י)

דברי רש"י טעונים ביאור. כי לכאורה יש לברר מדוע בתרומה 
צריך היה "לשמה" יותר מאשר בשאר מצוות, שעליהן נאמר 
(פסחים נ:) "יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, 

שמתוך שלא לשמה בא לשמה"?
הגאון רבי אריה ליב הכהן, בעל "קצות החושן", ביאר זאת 

ביישוב חריף (המובא בהקדמת הספר "שב שמעתתא"):
רב  לשיטת  הקשה  קידושין)  למסכת  הרי"ף  מדפי  (נ.  הר"ן 
(בבא מציעא מז.) הסובר לענין קנין "סודר" שאין קונים אלא 
בכליו של קונה ולא בכליו של מקנה (וכן נפסק להלכה) - והלא 
הגמרא במסכת קידושין (ז.) מסיקה שאשה יכולה להתקדש 
בנתינת כסף לאדם חשוב, משום שמקנה עצמה באותה  הנאה 
ואף  המתנה,  את  לקח  החשוב  שהאדם  מכך  לנותן  הנגרמת 

שזהו בכליו של מקנה?
חשוב  אדם  שכאשר  אומרים  שאנו  מה  שכל  הר"ן,  ותירץ 
אלא  זה  אין  הנותן,  עבור  להנאה  נחשב  זה  הרי  מתנה  מקבל 
קיבל  כאשר  אבל  גמורה,  מתנה  קיבל  החשוב  האדם  כאשר  
מתנה על מנת להחזיר, אין בכך חשיבות לנותן ואין בכך עבורו          
וסתם  היות  הר"ן,  מיישב  כך,  משום  וחשובה.  ממשית  הנאה 
של  בכליו  דוקא  הוא  לכך  להחזיר-  מנת  על  הוא  סודר  קנין 

קונה.
הב"ח (חושן משפט סימן ק"צ) הוציא מדברי הר"ן דין הלכה 
בכסף  אף  קרקע  לקנות  שאפשר  כתב  (שם)  הטור  למעשה: 

שמדברי  הב"ח  זה  על  וכתב  להחזיר,  מנת  על  כמתנה  שניתן 
הר"ן למדנו שנתינת מתנה על מנת להחזיר לאדם חשוב אינה 
מועילה, כי במתנה על מנת להחזיר אין הנותן מתחשב בשביל 
אפשר  חשוב-  לאדם  גמורה  במתנה  כסף  נתן  כאשר  ורק  כך, 
לקנות את הקרקע על ידי אותה הנאה שנגרמה לנותן מלקיחת 

המתנה על ידי האדם החשוב.
תרומה",  לי  "ויקחו  לשון  על  המפרשים  תמהו  כבר  והנה, 
וכן  האלשיך  וכתבו  "ויתנו":?  לומר  היה  צריך  לכאורה  כי 
ב"תולדות יצחק" ליישב, שבאדם חשוב קבלתו כנתינה והנותן 
הוא הלוקח, וקל וחומר בבורא יתברך שמו שכאשר נותנים לו 

כאילו לוקחים ממנו. לכן נאמר "ויקחו לי תרומה".
מעתה תיושב הקושיא שבה פתחנו: אמנם בשאר המצוות 
זה  הרי  בני",  שיחיה  מנת  על  פרוטה  נותן  "הריני   אומר  אם 
מנת  על  מתנה  זוהי  שבעצם  אף  מתנה,  ומתנתו  גמור  צדיק 
להחזיר, אבל אם כך תינתן התרומה גם כאן, שוב יהיה קשה 
למה נאמר "ויקחו" ולא "ויתנו"? ולא נוכל לתרץ כנ"ל, שנתינה 
לא  שהתרומה  כזה  באופן  שהרי  לקיחה,  היא  חשוב  לאדם 
בנתינתה  שאף  להחזיר,  מנת  על  מתנה  זו  הרי  לשמה,  ניתנת 

לאדם חשוב אינה נחשבת ללקיחה, וכדברי הר"ן.
לכן פירש רש"י "לי - לשמי", כי אז, כאשר התרומה ניתנה 

לשמה- שוב מובן מדוע נאמר "ויקחו לי תרומה"....
                                      (הקדמת ה"שב שמעתתא")
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והמיית הלב נעולים ולא חיצוניים. וכן את דברי הנביא (מיכה ו, 
ח) "מה ד' אלוקיך שואל מעמך... והצנע לכת עם אלקיך" ביאר 
כעבודה  נחשב  מה  לדעת  קשה  השם  עבודת  מכל  דרוש,  בדרך 
תמה, שכן יש בהם פניות ונגיעות, אולם מה שנעשה בהצנע לכת, 

זה ודאי עם אלוקיך.
כל ימיו לא הסכים ללבוש בגד רבני (פראק), אפילו קיטל בימי 
הדין (שלא היה אז מנהג הכל) לא הסכים לעטות על עצמו. גם 
ופעם  הסכים,  לא  אלו  בענינים  מאד  חבריו  עליו  לחצו  כאשר 
התבטא שדבר זה אצלו מעין פיקוח נפש. אז הבינו השומעים עד 
כמה שמירת פנימיות בלי שמץ של גינונים וחיצוניות, היא בגדר 

של פקוח נפש.
נראה היה שהיתה לו שאיפה עמוקה שאף אחד מלבד מושפעיו 
ללומדי  מחוץ  והדרכות  עצות  כשנשאל  מקיומו,  בכלל  ידע  לא 
ישיבת קול תורה היה מתחמק ומפנה את השואל לרבותיו היכן 
שהם. תלמידו  הג"ר אביגדור שינלהיים סיפר שבצעירותו הלכו 
כמה מבני הישיבה לבקר את המשגיח הנערץ בימי חול המועד, 
ביתו  את  חיפשו  כשהגיעו  הישיבה,  ליד  התגורר  לא  עדיין  אז  
מכירים  שלא  אמרו  שכנים  כששאלו  מצאו,  ולא  הכתובת  לפי 
ממשלתי  פקיד  שנראה  יהודי  פה  יש  שכן,  מה  זה,  בשם  רב  פה 
שעונה לשם זה, אולי הוא קרוב משפחתו תבררו אצלו. מהנהגתו 
בתופס  שמדובר  חלמו  לא  שכניו  הגינונים,  נטולת  הפשוטה 

ישיבה, שכל שכן לא גברא רבה. 
*

 דוגמא ל"עם תורתי בלבם". ראש ישיבת מיר הגאון רבי נחום 
מן  בשנים  והבחין  הישיבה  להיכל  פעם  נכנס  זצ"ל  פרצוביץ 
שהוא  וכשהבחינו  חולין  בשיחת  עת  באותה  שעסקו  הבחורים 
עומד לחלוף על פניהם תיכף החלו מתנדנדים נוכח הסטנדרים 
תנו  מנגנים:  החלו  מושבם  למקום  ממש  ונראה  סמוך  ובהגיעו 
רבנן אי, אי, אי, תנו רבנן... רבי נחום סר אליהם ולחש באזניהם.. 

אי, אי, אי, אבל בכל מסכת נדרים אין ולו פעם אחת "תנו רבנן".
"דרך  בעל  שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  להגאון  זאת  סיפרו 
אמונה" ונהנה מהסיפור... הוא עצם את עיניו וכמו העביר את כל 
מסכת נדרים מול עיניו, לפתע ננער ולחש, אמנם כן אין תנו רבנן 
בנדרים, אבל יש "דתנו רבנן" (בדף כז.) "מאן תנא להא דתנו רבנן 
סיפרו  כולן".  הותרו  מהם  לאחד  והותר  אדם  בני  לחמישה  נדר 
עובדה זו בהתפעלות עצומה לראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
"מה  ואמר:  הישיבה  ראש  הגיב  השחר"  "איילת  בעל  שליט"א 
אתם מתפעלים והלא זו המכולת שלו" וביאר דבריו: האם מישהו 
מאתנו מתפעל מבעל מכולת המכיר את כל תכולת חנותו, היכן 
מונח כל מוצר ומה מחירו המדוייק, בודאי שלא, וכל זאת למה, 
כי הוא חי את המכולת שלו, זה החיים שלו. אצל ר' חיים הגמרא 

והמפרשים הוא הוא המכולת שלו.   
   (לתתך עליון - ישורון כרך מב)

           

 "ועשית שנים כרובים" (כה, יח)

"כרביא כי נער ישראל ואהבהו" (בעל הטורים)
הסבא מקלם זצ"ל ביאר את דברי בעל הטורים, שטעם הדבר 
השראת  מקום  הכפורת,  במקום  במקדש  שהיו  שהכרוכים 
השכינה, היו עשויים בצורת כרוכים צעירים, משום שהגישה של 
האדם לעבודת השי"ת צריכה להיות ברעננות, כמו שהיה הגאון 

"כי  א)  יא,  (הושע  הפסוק  את  מפרש  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי 
נער ישראל ואוהבהו" שהקב"ה מחבב במיוחד את עמו ישראל 
בעת שהם מרגישים כנער, היינו שנמצאים במצב של התלמדות 
זקוק  שאינו  משוכנע  האדם  כאשר  אמנם  כנער,  להתחנך  ורצון 

עוד לקבל, קלושה תקוותו כי אינו מרגיש שעליו להשתנות.
הסבא  בשם  זצ"ל  לוינשטיין  יחקאל  רבי  הגה"צ  הסביר  בזה 
מקלם זצ"ל מדוע מכונה חכם בלשון חז"ל "תלמיד חכם",  כי חכם 
אמיתי הוא רק זה שמרגיש תמיד שהוא עדיין תלמיד ועדיין עליו 
מידותיו,  ועבודת  אישיותו  בבנין  ובעיקר  בתלמודו  גם  להתחנך, 
שכן מי שמתרפה מלהתחזק ולהתחנך מדותיו חוזרות וניעורות 
באיגרתו  הגר"א  שכותב  מה  זה  בנפשו,  הרס  מחדש  ומחוללות 

"עד יום מותו חייב אדם להתיסר ברסן פיו ותאוותיו".
פי  על  לנער  "חנוך  ו)  כב,  (משלי  הכתוב  את  הסבא  ביאר  וכן 
דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" שאין הכוונה שבזקנותו לא יסור 
מן היסודות שקיבל בנערותו, אלא הביאור שגם כי יזקין לא יסור 
מעבודת החנוך והיינו שחייב להשריש בקרבו את יסודות החנוך 
שאף בזקנותו לא יפסיק מלחנך את עצמו, שלולי ימשיך בחינוך, 

אין לו תקוה להגיע לשלימות ולעבודת המדות.
(אור יחזקאל מידות עמ' שט)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: ראיתי  בשם החזו"א שלא יתכן שהקצות הרגיש 
טעם טעים כשאכל קוגל, כי טעם אמיתי של תורה מבטל 
נהנו  האמוראים  כל  והרי  נכון,  זה  האם  גשמי.  טעם  כל 
כשאכלו בשבת ויו"ט כדמשמע בכמה מקומות?               

הרגישו  דודאי   דלק"מ  נראה  ששאלנו  ומה  נכון.  זה  תשובה: 
ומוסבר  לזה,  משיכה  הרגישו  שלא   היתה  החזו"א  וכוונת  הטעמים 
וגורלי  קשה  ניתוח  לעשות  שהוצרך  מיהודי  ששמעתי  עובדא  עפ"י 
וחרדה  בפחד  והמתין  המתנה  בחדר  הניתוח  בשעת  ועמד  לבנו 
לתוצאות הניתוח. באותה עת הגיע לשם מתנדב מאירגון חסד וחילק 
לחמניות ופנה אל היהודי הזה ושאל: "ביצה או טונה?" וסיפר יהודי 
זה שמעולם לא הרגיש כ"כ החוסר חשיבות והאפסיות בשאלה זו וכי 
במצה כזה יש איזהו נ"מ אם יאכל ביצה או טונה! ואמנם  כך הוא 
גם אצל מי שכל כולו שקוע בתורה דודאי לא שייך אצלו איזהי נ"מ 
ושימת לב מה בדיוק נכנס לפיו כשעסוק בדברים שחשובים הרבה 

יותר מזה.

שאלה: במסכת נדרים דף פא ע"א מפני מה אין מצויין 
תורה  יאמרו  שלא  יוסף  א"ר  מבניהן  ת"ח  לצאת  ת"ח 
ת"ח  של  לבניהם  שאכן  הכוונה  האם  להם.  היא  ירושה 
קשה יותר להיות כמו אביהם שמן השמים נותנים להם 
נסיונות יותר קשים או שהפשט הוא שמאחר שאביהם 
הם ת"ח לא מתאמצים כ"כ ובגלל זה אינם ת"ח (ושלא 
כדי  עצמם  הבנים  על  קאי  היא  ירושה  תורה  יאמרו 

שיתאמצו יותר)?
תשובה: אין מצויין היינו שצריכין להתפלל יותר ע"ז.    
(שאלת רב ח"ב)                        
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בין שבילי המוסר    "

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך 
את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" 

דרש רבי יעקב גלינסקי זצ"ל:

ישנו מדרש פליאה לכאורה, חז"ל במדרש  (ילקוט תהלים שמ"ו) כותבים 
כי הקב"ה בא, כביכול, בטענה לדוד המלך ע"ה.

 דוד המלך התחנן להקב"ה "אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי 
־בבית ה' כל ימי חיי" אמר לו הקב"ה לדוד, בתחילה אתה אומר "אחת שא

ארוכה:  רשימה  מבקש  אתה  לפתע  והנה  "אחת"  אחד  דבר  ה'"  מאת  לתי 
שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה', ולבקר בהיכלו כי יצפנני בסוכה 
ביום רעה יסתירני וכו'" אמר דוד: רבון העולמים, ממך למדתי. אני תלמיד 
טוב. אתה אמרת "מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה", ואח"כ התורה 
פירטה עוד כמה דברים: "ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה  
מצוות  של  רשימה  נפשך"  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך  ה'  את  ולעבוד   אותו 

עשה. מדרש פליאה.
המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע דוד המלך 
התבטא בנוסח כזה, והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש: "אחת" זו 

הנשמה. "שאלתי" נהייתי "שואל".
 נשמתו של אדם נקראת בארבעה שמות: נפש, רוח, נשמה יחידה. "אחת" 
ה'.  מאת  שאלתי  אני  ה"אחת"  את  ה',  מאת  שאלתי  "אחת"  "יחידה":  היינו 

כלומר, אינני שומר חינם, אני לא שומר שכר אלא -שואל.
תאזינו. ישנם ארבעה שומרים: שומר חינם, חייב כאשר פשע בשמירתו 
ואבידה,  בגניבה  חייב  שכר -  שומר  אבידה.  או  גניבה  התרחשה  אם  ופטור 
מלאכה.  מחמת  מתה  אם  ופטור  באונסין  גם  חייב  שואל,  באונסים,  ופטור 

דינים אלו ודאי אתם יודעים, ולמדתם אותם בבית הספר.
ועתה מורי ורבותי, באותה שעה קשה, כאשר בית דין של מעלה ישאלו 
את האדם, למה פשעת, למה ציערת את בני ביתך, לא באת לבית הכנסת, 
מדוע לא למדת תורה- הרי פשעת. הוא יענה: לא. לא פשעתי היה לי אונס 
"בית הדין, בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי חבלה להענישני" 

ימעק "הייתי אנוס"!
  אבל מה לעשות, הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'" הוא שואל 
על הנשמה שלו, ושואל חייב באונסין "א"כ אין תירוצים !" יאמרו לו בבית 
כ"שואל"  בעולם  חיים  אנו  כאן"  מתקבל  לא  אונס  "תירוץ  מעלה:  של  דין 

שחייב באונסין.
 א"כ, איזו חומת הגנה יש בידינו להינצל מעונשי החטאים, מה בכל זאת 
אפשר לעשות כדי להינצל? ישנו פתח מפלט אחד "בעליו עמו לא ישלם" 
כי כידוע להלכה- אם הבעלים בתוך העסק - גם שואל פטור, כדברי המשנה 
שנאמר  פטור  עמה  בעליה  שכבר  או  עמה  בעליה  ושאל  הידועה: "השואל 

־אם בעליו עמו לא ישלם" א"כ העצה היא, כביכול, להכניס את בורא העו
לם בשותפות... "ושכנתי בתוכם- בתוך ליבו של כל אחד" ואז כאשר אדם 
משיג- שהקב"ה ישכון בתוכו - יכול לפטור את נפשו מאונס. כי "בעליו עמו 

לא ישלם"...
־בעל ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר (בפ

ראה עמל בישראל" כלומר הקב"ה  און ביעקב ולא  רשת בלק) "לא הביט 
כביכול לא מסתכל על העבירות של עם ישראל. איך ולמה אינו מסתכל? כי 

"ה' אלוקיו עמו"! כפי שאמרנו "בעליו עמו לא ישלם".. הפלא ופלא.
ואם כן, נבין גם, את בקשת דוד המלך מהקב"ה "אחת שאלתי מאת ה' 
מאוד  עד  גדולה  אחת  בקשה  ביקש  הוא  וכו'",  חיי  ימי  כל  ה'  בבית  שבתי 
"שבתי בבית ה' כל ימי חיי" ובכך -להיות כביכול שותף עם הקב"ה ואז, הוא 
כבר במילא יקבל את ההגנה מפני הצרות "ביום רעה יסתירני בסתר אהלו" 
בסוכה  יצפנני  "כי  המצוקות  מכל  וימלט  ישלם"  לא  עמו  "בעליו  כי  למה? 

ביום רעה יסתירני בסתר אהלו".
(שמעתי להסביר בנוסח שונה קצת: דוד המלך ביקש דבר אחד "שבתי 
פרטים  ממילא  נכללים  זו  גדולה  בקשה  בתוך  אך  עמו"  בעליו   - ה'  בבית 

רבים נוספים, כי למי שיש את הקב"ה יש לו את הכל.. .אמר דוד להקב"ה: 
ממך למדתי שביקשת בקשה אחת גדולה ושנגבה הכוללת פרטים אחרים 
נוספים, תבעת מאיתנו "יראת שמים" -  הכוללת הכל. וזו אכן חכמה של 
למעלות  בנויות  שעליו  העיקרי  הבסיס  את  לבקש  לדעת  ע"ה  המלך  דוד 

רבות - שעמו מרויחים עולם ומלואו).
שמעתי פעם סיפור מרב פלוני, כי רבאי בבית הכנסת בארה"ב קרה לו 
מקרה מוזר. ביום כיפור הצטרף למתפללים, כמידי שנה, יהודי המגיע לבית 
הכנסת פעם אחת בשנה. והנה, לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל הרב 

"כבוד רב, קח נא ש'יק של חמש מאות דולק - אני רוצה להיות כהן".
הרב הביט עליו בתמיהה רבתי: "מה?!"| 

הבין  בכסף,  רק  היה  שלו  והראש  בכסף,  היו  שלו  שהמושגים  היהודי   
שחמשה מאות דולר הינם מחיר זול לרב כזה חשוב, ולכן הרב תמיה ושואל  
"מה?!"מיד הציע: "אני אכתוב צ'ק חדש על אלף דולר, פשוט, אני מעוניין 
כמובן  הרב  נראה".  כבר  הבאה  בשנה  זה.  כיפור  ביום  לפחות  כהן-  להיות 
מיאן. ההוא, במקביל, העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר. הרב כבר 
לא היה מסוגל לשתוק פתח את פיו שנית,L לא עולה בדעתי מחשבה, מה 
להיות  כך  כל  ורוצה  מתעקש  אתה  מדוע  בקשתך,  מאחורי  להסתתר  יכול 

כהן, אילו היית בא להתפלל מידי יום ביומו ניחא, אבל...?
האיש עם הארץ, השיב:  "אגיד לרב את האמת. הסבא שלי היה כהן. גם 
אבי ההיה כהן.  - רצוני להיות כמותם. גם אני רוצה להיות כהן". חייך הרב 

ואמר: נו,  אם כן, זה יעלה לך רק חמש מאות דולר ותהיה כהן..."
לא באנו היום להגיד בדיחות, אלא ההיפך, לאמר - כי אכן כל אחד יכול 

להיות כהן ללא כסף.
נשאלת  קדוש"  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  נאמר  יתרו  בפרשת 
השאלה, איך אפשר שכולם יהיו כהנים, וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או 

בכל משהו אחר? התשובה היא: כן.
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" 
זו היתה השיחה השמוע'ס הקצר, שמשה רבנו התבקש לאמר לעם ישראל 
לפני מתן תורה. מה באמת חשו בכל כך בשמוע'ס זה שהתייחד כהקדמה 
למתן תורה עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים, ורק את הדברים 
הללו " לא פחות ולא יותר" מה טמון בהודעה שה' אומר ליהודים "ואתם 

תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"?
־אנו רגילים להבין לגבי קרבנות שהוקרבו בבית המקדש, כי חלק מהבה

והחלק  גבוה,  לשולחן  לשמים  נמסר  וכביכול  למזבח  עולה  מהקרבן   - מה 
־האחר לא נמסר לגבוה אלא נחלק לכהנים, ויש קרבנות מסוימים שגם הב

עלים מקבלים בשר מהקרבן, אך זו טעות.
הגמרא אומרת "כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו" הכהנים אוכלים  
על יד שולחנו של מקום. היינו שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן גבוה, אלא 
באופן  אבל  שולחנו,  יד  על  המסובים  לכהנים   קצת  נותן  הקב"ה  שאח"כ, 

אישי ופרטי מאום אינו שלהם, אלא הכהנים מקבלים ממנו, מהקב"ה.
־רבותי. לקראת מתן תורה, הקב"ה הודיע לנו, תדעו לכם, כי גם אתם אמו
־רים להיות כך, ככהנים!! להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה. תשמ

רו על  התורה כראוי במדויק ותזכו כולם להיות ממלכת כהנים. ועד כדי כך 
חז"ל אומרים (במקום אחר) איך נראה שולחן של יהודי כשר" פתח הכתוב 
במזבח וסיים בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקשד קיים המזבח מכפר 
עליו, אבל אם אין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו" השולחן שלי 
בבית יכול להיות מזבח, הלחם כקרבן והיין כנסכים. היהודים שנהיו "מלכת 
כהנים" כל אחד מהם אוכל על שולחן גבוה, ישן בביתו של בורא עולם, הולך 
בחדריו, ומטייל בגנו, הוא בסך הכל תייר בבית של מישהו אחר... וזה קורה 

כאשר מקיימים את ה"בעליו עמו" את ה"ושכנתי בתוכם"
ואם אתה תייר במלונו של ה', אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים 
האסורים. אם הגוי (או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות) ירצה לשווק לך 

־חפצים שאינם לרצון ה', תאמר לו: מה אתה  הגוי רוצה ממני, שאכניס לבי
תי כל מיני "מחלות" וכי אני בעל הבית כאן? לי, אין בית, כי מה שבטאבו  
הדירה רשומה על שמי, זה רק לענין מיסים וארנונה... הבית שייך להקב"ה 
מה  הקב"ה  של  לביתו  מכניס  שלא  בעלמא,  מאורח  יותר  אישור  לי  ואין 

שאינו חפץ. 
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מה העיקר?

אוהלו של משה

ציווי לדורות

(תורת מנחם תשמ"ז, כרך ג, עמ' 222)

מקום הקרבנות או גילוי השכינה?

להרגיש ילד

(רבי שמחה�זיסל מקלם)

תלוי בילדים

(הרבי מליובאוויטש)

האחריות לחינוך

(הרב ראובן מרגליות)

שניים לעשייה

(ספר הברית)

להמריא ולראות מקרוב

(עיטורי תורה)

אין הפרדה

(מלבי"ם)

חיבה של שלום

(עיטורי תורה)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

טובה ליהודי

בבוקרסט  היה  מבעלז  אהרון  רבי  כאשר 
שברומניה נכנס אליו יהודי ומסר לו פתק 
נפש',  'פדיון  דמי  גיסו, עם  בקשה ששלח 
כנהוג. בצאתו ביקש היהודי מהגבאי קבלה 
על הכסף, באמרו שגיסו ביקש זאת ממנו.

הגבאי אמר לו שמעולם לא נשמע כדבר 
הזה, לבקש קבלה על 'פדיון נפש'. התפתח 
הרבי.  לאוזני  הגיעו  והדיו  ויכוח,  ביניהם 
מה  על  לשמוע  וביקש  הצדיק  להם  קרא 
אמר  העניין  את  כששמע  נסב.  הוויכוח 
שנים.  מאה  עד  בריא  לי  "תהיה  ליהודי: 
לך  נכתוב  ליהודי.  טובה  לעשות  לא  למה 

קבלה ואני עצמי אחתום עליה".

הקבלה  את  לעצמו  שמר  יהודי  אותו 
 — היה  כן  וכדבריו  הצדיק,  בידי  החתומה 

הוא האריך ימים עד גיל מאה.

אמרת השבוע מן המעיין

הגמרא  את  הסוגר  בישראל,  "רב 

שלו כדי לעשות טובה ליהודי, הנה 

אף שהגמרא שלו סגורה — הרי היא 

כפתוחה"             (רבי חיים מבריסק)

פתגם חסידי



חלום 
מכריע

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

יצירה נצחית
בית המקדש הראשון והשני חרבו ואינם, אולם המשכן שעשה משה רבנו 
הגמרא  המשכן.  יתגלה  צדקנו  משיח  וכשיבוא  נצחי,  קיום  קיים  במדבר 
קרשיו,  מועד,  אוהל  נגנז  ראשון,  מקדש  "משנבנה  אומרת:  ט,א)  (סוטה 
קרסיו ובריחיו ועמודיו ואדניו". על השאלה היכן נגנז, הגמרא משיבה: "תחת 
את  מה,ב)  סוכה  עב,א;  (יומא  הגמרא  מפרשת  גם  כך  היכל".  של  מחילות 
הפסוק (שמות כו,טו) "עצי שיטים עומדים": "שמא תאמר אבד סברן ובטל 

סיכוין, תלמוד לומר 'עומדים', שעומדים לעולם ולעולמים".

למה המשכן דווקא קיים לנצח? חז"ל משיבים שתי תשובות. אחת (בתנא 
דבי אליהו רבה ספכ"ה): "מפני שעשאוהו הכשרים בנדבת ליבם, וקשה לפני 
הקב"ה להפסיד כל מה שעשו הכשרים בנדבת ליבם, ולעתיד יבוא הקב"ה 
וישרה בתוכו כמידה הראשונה". תשובה שנייה (סוטה שם), שהמשכן הוא 

מעשה ידי משה רבנו, ולכן הוא נצחי, שכן מעשיו של משה נצחיים.

אמת חובקת כול
נאמן'  'עבד  נקרא  רבנו  שמשה  מכך  נובע  לנצחיות  רבנו  משה  בין  הקשר 
("בכל ביתי נאמן הוא", בהעלותך יב,ז). מהותו של 'עבד' כזה היא, שאין לו 
שום מציאות משל עצמו, וכל מציאותו היא מציאות האדון. לכן הדין הוא 
"מה שקנה עבד קנה רבו", שכן פעולת העבד אינה מתייחסת לעצמו אלא 
היא פעולתו של האדון ממש. פעולותיו של משה רבנו הן אפוא פעולותיו 
של הקב"ה, וכשם שהקב"ה נצחי ומעשי ידיו נצחיים, כך גם מעשי ידיו של 

משה עבדו נצחיים הם (לקוטי שיחות כרך טז, עמ' 469).

התמסרותו המוחלטת של משה רבנו לקב"ה מתבטאת גם בעבודתו שהייתה 
מתוך מסירות נפש מוחלטת, עד שהיה מוכן למסור את כל�כולו, ואפילו את 
שמו שבתורה, למען עם ישראל. לכן זכה שמעשיו נצחיים, שכן מסירות נפש 
היא למעלה מכל שינוי, הן של זמן הן של גורמים מפריעים (לקוטי שיחות 

כרך לג, עמ' 129).

עוד דבר שמאפיין את מהותו של משה רבנו הוא מידת האמת, וכפי שנאמר 
שאר  שאצל  חלילה  הכוונה  אין  משה".  זה  "אמת  כח):  שמות  (תנחומא 
צדיקים היה דבר לא אמיתי; כל הצדיקים עבדו את ה' באמת, ופעולותיהם 
היו אמיתיות. אלא שזו לא הייתה האמת השלמה, החובקת כול, אלא אמת 
הייתה, שבו  האלוקית. מעלתו של משה  מסויים של המהות  פן  שמייצגת 
האירה האמת האלוקית השלמה והנצחית, שלמעלה משינויים. על דרגה זו 
נאמר: "ואמת ה' לעולם". כלומר, דרגה זו של "אמת ה'" קיימת לעולם ואין 

בה שום שינוי. לכן זכה משה שגם מעשיו נצחיים.

משה הנצחי
עצמו  הוא  אף  אלא  נצחיים,  משה  של  שמעשיו  בלבד  זו  לא  מזו:  יתרה 
נצחי וקיים לעד. על כך אמרו חז"ל (סוטה יג,ב): "לא מת משה... מה להלן 
עומד ומשמש, אף כאן עומד ומשמש". לכאורה מה החידוש בכך, והלוא כל 
הצדיקים חיים וקיימים במרומים ועולים בעילוי אחר עילוי? אלא שהחידוש 
הוא, שכל הצדיקים אכן חיים במציאות הרוחנית, הנשמתית, ואילו בעולם 
הזה הגשמי הם חסרים. לעומתם, משה רבנו חי גם במציאות הגשמית של 

העולם הזה.

ודרא".  דרא  בכל  דמשה  "אתפשטותא  תסט):  זוהר  (תיקוני  אומרים  חז"ל 
נשמתו של משה רבנו מתלבשת ב"חכמי הדור, עיני העדה" שבכל דור ודור 
(תניא פרק מב), ובמיוחד בנשיא הדור, שעליו נאמר (בראשית רבה פרשה 
נו,ז): "אין דור שאין בו כמשה". ומכיוון שנשמת משה מתלבשת תמיד ביהודי 
שחי בעולם הזה, הרי שהוא "לא מת" והוא קיים בכל דור ודור (לקוטי שיחות 

כרך כו, עמ' 5 ואילך).

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

37

טלפון מאיראן 

נכתב בדם 

הנגשת כתבי האריז"ל

מסע מתוק מדבש

הרב חיים�יוסף פריש. להמשיך את מפעל האב

קריאה אחר�הצהריים
לקריאת  מניין  לארגן  אפשר  האם  שאלה: 
כדי  אחר�הצהריים,  וחמישי  שני  בימי  התורה 

להעלות נער בר�מצווה לתורה?

סי'  ברורה  משנה  יב.  ר"פ  תפילה  הל'  רמב"ם  מקורות: 
קלה ס"ק א. פסקי תשובות שם ס"ק ג, וש"נ. שו"ת יביע 

אומר ח"ד חאו"ח סו"ס יז. אג"ק חי"ז עמ' רלז.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

המבצע לחברי מועדונ ומצטרפימ חדשימ. עד גמר המלאי. ט.ל.ח
WWW.HAZORF IM . COM

על מגוונ
פמוטימ וקנדלברות

הצורפימ. אצלכמ בשמחות.
מכובדתכ�פיתמתנה

ובנו�פ
מכובדתכ�פיתמתנה

ובנו�פ

770
 

(8/3/2016
(16/3/2016

24) 07-222-18-222

















.











  
  688: ד גיליון"בס

  ,18:38 :רבינו תם 18:02: צאת השבת 17:01: הדלקת הנר
  ).מלכים א ה(נתן ' וה: הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""תרומהתרומה""פרשת פרשת  
  .א את נושאיוארון נוש ].יב, כה[  "ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו"

 .)כלי יקר( ת רמז למחזיקים בידי לומדי התורהוהוא כדמו, צינו שהיה הארון נושא את נושאיומ
, שמע: "אף זה האחרון מלא היה בסיפוק. שאול מנהיים, הוא ישב מול עורך הדין שלו. באותו היום .באותו יום היה אבא מאושר

יגיעו ימים  – אבל אני אומר לך. ואתה שמח, עכשיו רכשת נכס!  ספור של הצלחה זהו– הבניין הזה"הוא אמר לאבא " יצחק' ר
אירופה כולה מלקקת  – אתה יודע בברור באיזו תקופה אנו נמצאים, ובעבור משפחתך הרבה יותרשהבניין הזה יהיה בעבורך 

  ...וגורמים פסימיים טוענים שזו היתה רק הקדמה, עדיין את פצעי המלחמה
, דועכי, אולם אנו. יהא בעזרינו עד עולם – שהצילנו אזבורא עולם , טוב לא ניכנס חלילה לדיבורים או למחשבות מסוג זה, טוב

, ההשתדלות הבטוחה ביותר היא השקעה בנכסי דלא ניידי, בימים טרופים כגון אלו, ועל פי הנראה. מחוייבים לעשות השתדלות
  ."ומי יתן כי רק בזמנים טובים, ה"בעז, תוכיח את עצמה, הרב וויס, הרכישה שביצעת

הוחלט כי את הרישומים האחרונים וגמר ... ד הביתההוא מיהר מא, אבא נאלץ לעזוב את משרדו. אבא ושאול מנהיים לחצו ידיים
לפני , ט"למזלתינוקת נולדה  – מאיר אחי הגדול כבר המתין לו בפינת הרחוב עם הבשורה הגדולה .החתימות יערכו למחרת היום

   .ולאושרו של אבא לא היה גבול, כעשרים דקות
שמחות היו מצרך מבוקש מאד בתקופה , ובכלל, עבורוכולם שמחו ב. כפול" מזל טוב"יהודי הקהילה ברכו אותו בלבביות ב

כל בחור שעזב את , כל נער שחגג את יום היכנסו בנועם עול תורה מצוות, לפיכך כל ילד יהודי חדש שהגיע לעולם. העצובה ההיא
  !וו שמחה אמיתיתהי – בליטא או בארץ הקודש וכמובן כל זוג שנישא ופנה להקים בית יהודי, גרמניה ונדד לישיבה קדושה בפולין

האמת "". לחיים"ובקבוק " לייקח"הפתיע אותו זה האחרון בשולחן ערוך ב, כשנכנס אבא שוב למשרדו של מנהיים, למחרת
ובתוספת , ב כמוךואולם עם יהודי חש. כי היה מן הראוי להרים כוסית עם כל יהודי המסיים פה עיסקה ",ד" צחק העו,"היא

  !"ודאיבוודאי ובו – התינוקת שנולדה אתמול
הרכה הנולדת אשר רק שעות ספורות  – אבא היסב את שם הנכס משמו לשם, באותה הזדמנות ערכו שינוי קטן במסמכי הרכישה

  .הבניין כולו נרכש בעבור רבקה וויס מהעיר ברסלאו שבגרמניה, כן... כ בעליה לתורה"קודם לכן הוכרז שמה בביה
  . צחקו ההורים" שתגדל ותנשאה כ'ה בעבור רבקל"דירה אחת מהבניין תהיה בעז"

  ...לכאורה .לכאורה, כאשר עתידי הכלכלי מובטח לי, וכן באתי אני לעולם
הטריח עצמו , שמשון רוזן' אפילו הרב הקשיש ר. הגיעו אורחים רבים ורמי מעלה, לכבוד הקידוש הגדול בביתנו בשבת הקרובה

וא אמנם לא התעסק באופן פעיל בעסקנות ועשייה כיוון שישב ה. אבא היה דמות מרכזית מאד בקהילה. לבוא ולהשתתף בשמחה
ניירות הערך שהחזיק ושאר ירקות ובכולם ראה , לת כספו הרבשעות מעטות בלבד היו מוקדשות לכלכ. (והגה בתורה בכל רגע פנוי

 הד מופלאים ובעזר התפרסם במעשי חסםוג, אבל אבא תרם כספים רבים מהונו בעבור חיי הדת והקהילה) ד הצלחה מבורכת"בס
אינני יודע כיצד להכיל את האושר , כבוד הרב: "לחש באוזנו את תחושתו, לכשישב כך לצידו של הרב רוזן בשעת הקידוש .זולתל

  ."הכנס נא אלי באחד מימות השבוע הקרוב: "ואחר ענה, הרב הביט בו במבט עמוק ."את ההודיה העמוקה לבורא עולם. הזה
אושר והודיה או כל רגש חיובי אחר אשר אנו רוצים לשמר בתוכינו . "הר לביתו כבר ביום ראשון לפני הצהרייםואבא כמובן מי

נכס צאן ברזל אשר איננו מושפע מכל , אזי הופך הוא להיות קנין אמיתי. "פתח הרב הקשיש" עלינו להמירו במעשה רוחני – לנצח
  ".שוניים עברו כבר ובטלו מן העולםאפילו אם הסיבה והגורם הרא, ואפילו. גורם חיצוני

הוא ענה מיד למראה פניו ." לא שותפות עימי, לא, שותפות, יצחק' ר, לפיכך הייתי מציע לך" .והרב המשיך, אבא הנהן בראשו
מכיר אני אישית יהודי תלמיד חכם . שותפות של יששכר וזבולון – אלא שותפות כפי המובאת בתורה הקדושה". התמהות של אבא

  .באמריקה אליה התגלגל שלא באשמתו, "ביבשת הזהב"מתגורר הוא . אשר תורתו אומנותו ועליה הוא שוקד יומם וליל, עצום
עני , להיפך, "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"כי עם . אולם לבד מן הכינוי שדבק במקום מגוריו אין לו מאום עם זהב וכסף

מאושרים בזכות התורה הקדושה שעמלים ... ו. עושים שבתותיהם חול,  ומים לחץבני ביתו מתקיימים מלחם צר, מרוד הוא האיש
  ...יהלום רוחני נדיר באמריקה החומרנית! עליה יומם ולילה במסירות נפש

  .בוודאי שלא בגרמניה ושותפות של יששכר וזבולון לא היתה כל כך נפוצה. כמעט, לא היו קיימים אז" כוללים"
ובכך תהא שותף . סכום חודשי שיסייע לו בפרנסה, זהו שמו של האברך – אשר שוורצמן' וים בעבור ראתה תקדיש סכום כסף מס"

ת משפחה כגון משפחת יהוא חישב מהו הסכום הדרוש למחי. ואבא הסכים. עבר הרב רוזן לפסים מעשיים." מלא בתלמודו
וכבר העביר הכסף הראשון לידי , דבר נוספים-מביניד מנהיים ואולי ל"תוך כדי חישובים הרים טלפון לעו, שוורצמן בעיר מגוריה

במהלך השנה הקרובה הועברו הסכומים החודשיים . לחץ הרב את ידו!" כעת השקעת את אושרך וכספך בקנין נצח" .הרב הישיש
  .ד אמריקאי וממנו למשפחת שוורצמן"דרך מנהיים לעו

אבל , הייתי עדיין ילדה צעירה קטנה ממש. יד את לבו של אבאהחלו להחר, והתמורות שחלו אז בגרמניה, השנים חלפו במהירות
אינני מאמין עוד בכהוא : "מכריז בקול רועד, מזיע, כשהוא אדום, בערבו של אחד הימים, אני זוכרת ברור את אבא מגיע הביתה

  !"להסתלק הימנה לצמיתות – ואז, הייתי רוצה למהר ולחסל כל עסק עימה. זה בגרמניה הזו
כ הם הסתודדו במטבח שוחחו אודות "אח!" הרבה יותר מכך: "הוא ענה לה .שאלה" ?עד כדי כך: "בו במבט מבוהלאמא הביטה 

אנו הילדים לא היינו שותפים . ש עלה לשלטון ויש בכך סכנה עצומה לעם היהודי" ימהיטלר: המהלכים הפוליטיים הגרועים
ובכלל המרתו של הכסף כולו  )ש רבקה"ע(ן השאר אף את מכירתו של הבניין  בי, חיסול העסקים של ההוריםכמובן למהלכי
  .הרובל הרוסי נחשב באותם הימים למטבע היציב והבטוח ביותר. לרובלים רוסיים

ביום צאתנו את גרמניה חל היום הקבוע בו הועבר סכום השותפות לשוורצמן לפיכך דחינו את שעת נסיעתינו לרכבת המאוחרת 
. והעביר לידיו את הכסף,  של מנהיים בפעם האחרונההוא נכנס ללשכתו, אבא לא רצה לפספס בשום אופן את אותו היום. יותר

  .מנהיים נפרד ממנו בהתרגשות

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הירק בן שרונה ב, ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



בענין בעיקר . היה כל העת בדעה אחת עם אבאנפתלי . עמנו להולנד היגרו –עם רעיתו ושתי בנותיו , אחיו המבוגר של אבא, דוד נפתליגם 
  .ההתרחשויות המדאיגות שבגרמניה

וכך , הדוד התגוררה במרחק רחובות ספורים מאיתנומשפחתו של . במקום בו פעלה קהילה יהודית חמה, שכרנו דירה בכפר הולנדי
אבא הוריד יותר ויותר את שעות התעסקותו . אמא התעניינה כבר אודות עוזרות ומטפלות מקומיות. ל שגרת חיים חדשהביקשנו להתחי

  .נו בהכרת אורחות המקום החדשקאנו הילדים עס. בכספיו וישב עוד ועוד על ספריו ותלמודו
, בלה אחותי ואני ישבנו עם אמא במטבח. ים ביותרעד השולי. פרטים-אני זוכרת את סדר ההתרחשויות באותו היום לפרטי .ואז זה קרה

 .אבא ישב בחדר הספרים והגה בלימודו ופתאום נפתחה הדלת בסערה. ס החדש בו נתחיל לבקר בעוד שבועיים"היא ספרה לנו על ביה
אלו . וחיפש את אבא בעיניו,  הוא החזיק בידו את העיתון היומי.שלא עשה מעולםדבר . מבלי לנקוש, דוד נפתלי נכנס בעדה פנימה

. רואה אתה הרי כי לומד אני כעת': ואלאבא הרים מבט תמה וש) זהו יצחק בגרמנית!" (איזי" .כל הזעזוע שבעולםאת האחרונות אמרו 
הוא ידע בברור כי התנהגות , ינות לגמרא וסגר אותהאבא נשק בעד. אולם דוד נפתלי התעלם מן הרמזים!" האם לא סובל העניין דיחוי

אלא הצביע לכיוונה של ידיעה כלשהי , נפתלי לא אמר עוד מאום. משמע יש דברים בגו, ואם נוהג כן. זו איננה מתאימה לאחיו השקול
זאת ידענו . ת ארצות אירופהמשבר כלכלי פוקד א. הוא כמעט נפל תחתיו מתעלף. כ היה גם אבא חיוור"אח .ונתן לאבא לקוראה, בעיתון

הרובליים הרוסיים , ובכן. הפעם היה הרובל הרוסי הנפגע העיקרי. המהלכים הפוליטיים משפיעים ישירות אף על הכלכלה. כבר מזמן
  ...כל הונו ורכושו של אבא. המטבע היציבה והבטוחה ביותר ...הם לא שווים עוד את קליפת השום. איבדו את כל ערכם

כל ערך לא היה , כאמור, אולם. הארגזים הכילו שטרות שטרות של רובלים. יום הגיעו לביתנו ההולנדי שני ארגזים גדוליםכבר למחרת ה
  .אולי היו מועילים לציפוי קירות הבית במקום הטפטים שלא מצאו חן בעיני אמא. להם

  .מבורך' היהי שם , לקח' הנתן ' ה. הפכנו בין לילה לעניים ?הבנתם את שהתרחש
ערך וא  ה.הוא היה שקוע בהם ומנותק כליל מסביבתו. לפניו דפי חשבונות רבים וכלי כתיבה, לעת ערב אבא ישב ליד השולחן הגדול

. החדש היורד על ביתנו' במבצע'אף הוא שותף , דוד נפתלי הגיע .רשימה של קיצוצים וחסכונות אודות מצבנו הכלכלי שכלל לא מזהיר
ביטלת ? פות עם שוורצמןומה בעניין השות: "ולאחר שעיין בהם שאל בלחישה שהגיעה לאוזני כולם, הדוד עבר על רשימותיו של אבא
חיוך שגרם הרגשה מצויינת . מזמן שלא חייך כל כך מעומק הלב. אבא חייך חיוך גדול. !"אני מקווה, אותה לתקופה בלתי מוגבלת

' יששכר'לתמיכה ב, וגם. ף לצרכי בני ביתיכס' היהיה לי בעזר . "אבא הכריז בקול חד משמעי !"את השותפות אינני מבטל. "לכולנו
הרב אשר שוורצמן יקר . " שלא הרשימה כלל את אבא הנחרץ, טען נפתלי טענה מוחצת – "'!זבולון'אבל אתה חדלת כבר להיות " ,"!שלי

אולי רצה , נפתלי פתח את פיו ...!"לא אחדל מלתמוך בו. אני חש שהוא נותן לי יותר מאשר אני לו, בעבורי בצורה שאיננה ניתנת לתאור
והשותפות הוותיקה המשיכה  .של אבא גרם לו לסגרו בחזרה מבלי לומר מילהאבל מבטו  – אלשאול במה בדיוק סייע שוורצמן לאב

. ל לא משו מליבו ומוחו של אבא" של הרב רוזן זצומילותי..." כעת השקעת את אושרך וכספך בקנין נצח" .כמו בימים הטובים, כסידרה
  .הדהדה בקרבו תדיר" נצח" תיבת "...נצח"

ויצר החיים הבוער בקרבו . אף אנו שאלנו את אותה השאלה" ?ממה התפרנסנו" "?ממה חיינו", תשאלו, תכע. אכן תמה תקופת ילדותי
אנחנו ו, ולהחליף כוחות, אנשים היו באים אליו לאכול. ביתנו הפך איפוא לפונדק דרכים: של כל יצור תבע מאיתנו למצוא תשובות

  ...טיפלנו בהם
וכבר הודיע אבא באוזנינו  – ו המוחץ של הרובל הרוסי וממילא השנוי העצום בחיי משפחתנולא חלפו אלא חודשים ספורים מאז נפילת

לפחות שיהיה בארץ  – אם לחיות בעוני ובדחקות שכזו: "ובקול שקט אף מרוסק משהו הוסיף, !"אנו עוזבים את הולנד: "הנדהמות
  ..".הלוואי שנזכה לייסורי ארץ טובה זו, נקנית בייסוריםארץ ישראל . הקודש

  ...לדרוך על אדמת אבות – והנה מימשנו את חלומו הגדול של כל יהודי הגולה, ההפלגה עברה בחסדי שמים בשלום ובביטחה
. כדי להביא טרף הביתה(!) רכות במשך שמונה עשרה שעות ביממהאבא עבד בעבודות מפ, הפעם לא פתחנו פונדק אורחים בביתנו
בעבור הכלכלה השוטפת נותר .  מרשים מן המשכורת הדלה הוצרך עבור רופאים ותרופותונתח, מחלותיה של אמא התגברו ביתר שאת

  .סכום זעום ובלתי מספק
 .עד לקצה העולם – תחילתן בגרמניה ובפולין והמשכן מסביב ליבשת הדמים ועד. ת מכיוון אירופהושמועות נוראיות החלו מתגלגל

כמעט ולא נותר , נות השמדהכל יהודי הולנד נשלחו למח: " לביתנו דומע ונסערנכנס) שכבר נישא והתגורר לא הרחק מאיתנו(מאיר אחי 
הלא בזכות נפילתו .  הפרטית המופלאהישועתנועל וגם . ניתכים על אחינו וידידנו אודות האסונות ההבבכייכולנו געינו . ..."שריד ופליט

  .בזכותם ניצלנו וניצלו חיינו – ת שנדחקה לחיינושל הרובל הרוסי והדחקו
המצב בארץ היה קשה עד גם . הגיעו בדרכים לא דרכים ארצה, מוצלים מאש ששרדו את התופתאודים . האיומה הסתיימההמלחמה 

אחד בחדר .  בעלת שני חדרים"ענקית"היתה דירה למאיר . מאיר השכיר לי חצי חדר בדירתואחי . בשעה טובה, נישאתי אניאז . מאד
 .רעייתו ושני ילדיו, לנו וחצי למאיר חצי –ואילו החדר השני חולק לשניים בעזרת מחיצה , ופעלה חנות ששימשה למחיית משפחתנ

ה דירה 'כך מובטחת לרבקל", "רבקה וויס"ועל בעליו החוקיים של הבנין , לבעלי אודות הנכס שרכש אבא ביום היוולדייפרתי ס
בעקבות הרכישה הזו החל אבא " ...צחקנו עכשיו צחוק עצוב אודות כל אשר התרחש בדרךואנו . צחקו אזי ההורים, "'...כשתנשא'
עוד טוען שהשותף עוזר והוא . אשר שוורצמן' ומאז ועד היום תומך אבא בר".  שיתפתי אותו בענין הנוסף שהחל בימים ההם"'בשותפות'

  "...!?עכשיו הוא ממשיך בזאתאפילו  ו!? הכלכליים ומה לא,הביטחונייםכל הקשיים חרף  ?ד כדי כךע" !בעלי היה המום. "...לו עוד יותר
הקפדנו שתהא .  עברנו אף לדירה גדולה יותרואפשרויותינ קמעה וכאשר התרחב. לאתודה ל, משפחתי הקטנה גדלה. שנים נוספות חלפו

תמיכה שרק הורים . וכחותםוגם להיתמך נ, לסעוד, לסייע. היה לי חשוב להיות לצידם לעת זקנותם. במרחק סביר מהורי היקרים
  .יכולים להעניק לילדיהם

. ואת הסחרור שתקפה, ונבהלתי לגלות את פניה האדומות מבכי, בלה אחותי דפקה בדלת ביתי בשעת בוקר מוקדמת למדי פתחתי לה
המשיכי ,  נו!בוודאי שאני זוכרת" ?אשר שוורצמן את זוכרת אותו'  ר – בלילה התקבלה ידיעה עצובה מאמריקה" ..."?מה ארע בלה"

הוא והרי ? כיצד הוא יקבל זאת. אנו מתלבטים אם לשתף את אבא בבשורה העצובה. אשר נפטר מדום לב' ר" ...?מה קרה איתו, בלה
מחזיק שוורצמן , הוא טען בלהט כי יותר משתומך הוא בשותף. למרות שמעולם לא נפגש עימו, היה קשור נפשית בקשר עז לשוורצמן

? האם היא כבר יודעת נחרדתי. אמא היתה על הקו מתוחה ומבוהלת. הרמתי את השפופרת בסערת רוחות. להטלפון בביתי צלצ ..."אותו
. תבואי מהר. אבא חש שלא בטוב, ה'רבקהל: "אלא על אבא בלבד, אמא לא דיברה כלל על שוורצמן. אבל לא ?ומה עם אבא? מהיכן
.  שותף אמיתיואה, הוא.  לא יודע מאום על שותפואבא. יתו של אבאתוך מחצית השעה היינו כולנו בב..." ספרי גם לאחרים? בסדר
, אמר מילות פרידה, הוא ברך אותנו.  כי אלו שעותיו האחרונות עלי אדמות- הוא שכב במיטתו מודע בידיעה ברורה למצבו !מחריד

אלא בעיקר , ק בשל העומס האנושילא ר. האוויר בבית היה דחוס. וביקש להתפלל במניין את התפילות הנאמרות בשעת יציאת הנשמה
  ...הפרידה מאבא. בשל זה הנפשי

  .ועצם את עיניו לנצח." לשוורצמן. וכנראה גם האחרון, זהו הסכום החודשי "- ולחש. כ הצביע לעבר מגירה אחת במזנון"אח
ל "הן אשר אמרו חז! קנין נצחאשר זיכה אותו להשקיע את כספו ב, אשר שוורצמן' באותו היום נפגש הוא מן הסתם במרומי מרומים בר

  ...כעת שהוא איננו גם אבא הלך לעולמו, אבא היה חי, אשר חי' כל זמן שר, ארון נושא את נושאיו
זהו . יש עושר השמור לבעליו לרעתו: האחד הוא. אבל מהם למדתי שני עיקרים חשובים. כספים רבים התגלגלו סביבי במהלך שנות חיי

אך כספי  – כסף הולך וכסף בא. קיצוצים כספיים בקניני נצח אינם כדאיים: והשני. ת בעליו בשעה קשהומציל א, כסף שמצפה וממתין
  .)נצוצות( !זכותם תעמוד לו לעד – ועזרתו ללומדי תורה, צדקה שנותן היהודי

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

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 ישיבה. בנוכחותלהיה זה בעת חנוכת הבית  - "ויקחו לי תרומה"
את כי האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור. אחד הנוכחים אמר לרבי 

 הבנין הזה נתן נדיב פלוני, הרבי שתק ולא הגיב...
 

כפל אמירתו  לכך ,זקנותו חשב האיש שהרבי לא שמעו מחמת
זו  "השיבו: "נתן?! הלא הוא לקח! ה"לב שמחה"בהרמת קול. 
                                      !'ויקחו לי תרומה'היא לקיחה, כמו שכתוב  שהנתינה ,מידת הצדקה

 חתן" תשס"ד הובא ב"ניצוצי התורה")("יפה שי                                                                           

  
 כהן"  השבוע חל יום הזכרון לרבינו הש"ך, רבי שבתי כהן, בעל "שפתי

 

 (כ"ו א') '.תםושב תעשה אומעשה ח'
 

 ינצל אדם את כוחותיו -לימוד חשוב לדורות 
 

רבינו הש"ך היה גאון עצום בכשרונותיו. פירושו על יורה דעה 
נדפס בשנת ת"ז, בהיותו בן עשרים וחמש שנים בלבד! והוא דבר 
פלא, בגיל כל כך צעיר לחבר חיבור כה מקיף ועמוק על השולחן 

העיון, ערוך, שהוא מכיל אלפי סעיפים מהם ארוכים מאד ובעומק 
 תקבל בכל ישראל.הפר שסללא שום דילוג, כל סימן וסימן! 

 

וביותר הפלא העצום שכתב בהקדמתו, שנכתב בעיון רב, שחזר 
 על כל דבר מאה ואחד פעמים! לא נתן שינה לעיניו! 

 

בהקדמת חיבורו ליורה דעה יש שיר שכתב לכבוד הדפסת ספרו. 
יש בשיר עשרים וחמש שורות כמנין א' ב', ובסופם שורות 

ההלכות  - סודר לכ"ה עניניםהמתחילות בתיבות שבתי הכהן, מ
כל ענין שורה אחת, דברים נפלאים. בכל שורה  בחלק יורה דעה,

חמישה בתים, בכל בית כמה תיבות, ובכל שורה הבית החמישי 
הגימטריא של תיבותיו היא ת"ז, הכל בחרוזים. ופירש הש"ך מפני 

 שזו השנה בה נגמרה הדפסת הספר, בשנת ת"ז.
 

 והש"ך לכפול עשרים וחמש פעמים בשיר, מה ראה ויש להתפלא
את הרמז של שנת הדפסת ספרו, והרי כבר כתב במפורש 
בהקדמתו את תאריך הדפסת הספר. ובפרט שעשה זאת בדבר 

לסדר מילים המתאימות לפי תוכן הענין של כל  ,שיש בו טורח
שורה, וגם שיסתיימו בחרוזים, ושיהיו הגימטריאות עולות ת"ז, 

וחמש פעמים, ודאי לא בחינם טרח בזה, והיה כך לעשות עשרים 
 ?, מהו אותו מוסר השכללו לימוד עצום ללמדנו

 

נראה קרוב לוודאי שכוונתו בזה היא לדבר נורא ונשגב. רצה 
לרמוז שבספרו יש עוד לימוד עצום, שכיון שחננו ה' בכשרון 
פלאי וגם בכוחות נפש אדירים, מחוייב היה בגיל כה צעיר לכתוב 

 ולבסוף להדפיסו, בהיותו רק בגיל עשרים וחמש.ספר זה 
 

וכיון שמפני ענוונותנו לא יכל לכתוב דבר זה בפירוש, לכן כתב 
ברמז עשרים וחמש פעמים את השנה בה נכתב הספר, שעל ידי 

 זה יובלו לדעת באיזה גיל חיבר את הספר!   
 נאים הדברים לאומרם!) -ב עדס ("זכר יעקב" מהגאון ר' יעק                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 וישלח חירם .ויכרתו לי ארזים מן הלבנון...  וישלח שלמה אל חירם"

 (הפטרת השבוע) ."אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים ...
 

 מלבנון ישראל מה עוד הגיע לארץ
 

בעקבות כיבושי האיסלם הגיע הסוכר למזרח התיכון. תחילה 
ללבנון, באיזור טריפולי וצור היו מטעים עצומים של קני סוכר. 

 מלבנון הגיע הסוכר לארץ ישראל, פה גדל במשך מאות שנים. 
 

גידול קני הסוכר הפך בהדרגה לאחד מגידולי היסוד של ארץ 
ישראל בתקופת הגאונים והראשונים, וזה בשל הדרישה הגדולה 

 .להכניס כסף רב לקופת המדינהמוצלח לסוכר, היה זה אמצעי 
 "יש להם הרבה שדות של קנים עם מיץ, מהם עושים סוכר". 

 

ור ויצוא, יצגידול, היתה זו תעשיה ענקית ומפותחת של 
ובמקומות רבים אנשים רבים התעסקו בה. החוקרים מצאו בארץ 
ישראל מתקנים רבים ששימשו ליצור הסוכר ומוצריו, במישור 

 (ס"ה)                                             החוף, בבקעת הירדן, ובאגן הכינרת.

  
שי מכיון שקני הסוכר ומוצריו לא היו מוכרים בעולם לפני כיבו

 האיסלם, לכן רק מזמן מאוחר מצינו מחלוקות מה ברכתו:
 

פ כתב "דומה לפרח הצלף, וכו( הבה"ג כתב: יש לברך עליו האדמה.
הר"ח והתוס' כתבו: ועל דבש הקנים שנקרא צוקר  דהוא מין ירק).

 (ברכות לו:) מברכים העץ, לפי שמוציאו מבישול הקנים המתוקים.
 יש וחילקו בין מציצת הקנה לבין אכילת הסוכר המופק ממנו. 

 

ואני אומר שאין זה "הרמב"ם הביא את דעות החולקים וכתב: 
 ה')  ח'(הל' ברכות                           ."פרי, ואין מברכים עליו אלא שהכל

 

והוי כזיתים וענבים  ,עיקר נטיעתן לכך, שהרי והטור השיג עליו
 מ שדחה את הטור)"ב, ועיין כס"ח ר"(או       שהמשקים היוצאים מהן כמותם.

 

דעת שהגר"א והרבה אחרונים הסכימו ל וכתב ה"ביאור הלכה"
                 (שם)        טור לברך העץ, אך מכל מקום משום ספק יברך שהכל.ה

 

ועל הקנים מברכים על הסוכר שאף שהשו"ע סתם לדינא  ,ודע
שהכל, באמת יש בזה דעות בין הראשונים, ומספק פסק לברך 

בזה יוצא לכל הדעות, אולם בדיעבד אם בירך העץ, או כי  ,שהכל
   בזה) א"ר ופמ"ג ועיין מח' ר"ב ע"וב שנ"(מ                                                   אדמה יצא.

 
 !ברכות כל דיני ידע את כבר"הגאון החת"ס בהיותו בן שש 

וכאשר התבונן כי יש ספק מה לברך על סוכר, הגם שטל ילדות 
עליו ואהב סוכר כטבע הילדים, בכל זאת מנע עצמו מלאכול סוכר 

 )"חוט המשולש" ב'(                   לבדו, כן עשה עד יום אחרון של חייו!"
 

יו כתב הרי בתשובותשקצת חידוש יש בה,  -העירו הנהגה זו 
         ... והוא פשוט". וברכתו שהכל ,סוכר אין בו ספק" החת"ס:

  ו)מגדולי וראשוני תלמידימונק,  רבי פנחס ליבגאון ל ומכתב בסיום - ז' ל"ו שו"ת חת"ס(
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 מתורתנו המתוקה בהלכות הסוכר
 

אם אין מלח יכולים לטבול את פרוסת המוציא בסוכר, כי מלח 
 )("אלף כתב" בשם ה"מכתב סופר" בשם החת"ס               ממתיק וסוכר ממתיק.

 

"ערב יום כיפור, בסעודה מפסקת נוהגים בביתנו מזמן קדמון 
 וילך) (בא"ח   לטבול את הפת בסוכר, אך צריך גם כן לטבול במלח".

  
אם בדעתו לשים את  גםלימון על סוכר,  בשבת לסחוט מותר

 )עפ"י רדב"ז (משנ"ב ש"כ כ"ב ושעה"צ       מים.תוך הסוכר והמיץ הספוג בו ב
 

לעשות מזה דעתו ש אסר, וטעמו, דכיוןואילו ה"חזון איש" 
  קודם שנבלע בסוכר. ,משקה, חל מתחילה על המיץ שם משקה

 

ואם  .ואפשר שאם יאכל את רובו והמיעוט ישפוך למים מותר
 )נ"ו ז' חזו"א(     יש לעשות כן. ,מיץ לימון לתינוק לרפואהצריך לתת 

 
 .לכבישה או לשימור ולמלוח בשבת אוכל שרגילים למולח אין

זה נראה דפירות  ולפי ,כתב הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך
וירקות שרגילים לשמר אותם על ידי סוכר יש לאסור לפזר 

גוף הדבר ודומה מלח משנה את כי אך נודע לי . עליהם סוכר
 )שכ"א ג' ב"ח "שולחן שלמה"(                                       מה שאין כן סוכר. ,למעבד

 
אם אינו  ,מותר ליתן סוכר על פירות :פסק הגאון רבי נסים קרליץו

אע"פ שרואים שהסוכר  ,משאירו במיוחד שיתאספו מי פירות
משנה את הלח, ואין זה דומה למ .מושך את מי תמצית הפירות

שמוציא ממנו את  ,או שהמלח מכשיר את המאכל .הדברמהות 
אבל סוכר לא  ,מתוקן לאכילה נהיהוכך  ,חריפותו או מרירותו

ואף שהסוכר  ,ורק מושך את מי הפירות ,עושה שינוי מהותי בפרי
 )ר"א "חוט שני" ח"ב(                       דומה למלח. אינומשמר מעט את הפרי 

  
מיד עם פתיחתן, כמו  ןלהוריק את תוכנ םשקיות אשר רגילי

  .שקיות קטנות של סוכר, מותר לפותחן בשבת ויום טוב
 

תכן במקום ומותר לחוויקפיד לפותחן שלא במקום האותיות, 
ואין בזה משום מחתך, כיון דמה שהוא חותך במקום  ,המיוחד לכך

ואין לו כל כוונה של  ,המסומן אינו אלא שלא ישפך הסוכר
ואין לו  ,רק מפני שזה יותר נוח ,לקי השקית לפי מידהחשימוש ב

 )שי"ד י"ג ב"ח "שולחן שלמה"(                        כוונה למידה מסויימת של הנקב.

  
צוקר רגילים להזהר בו, אם אינו צורך גדול לרפואה, כי " –פסח 

  שו"ת מהרי"ל כ"ה)(                                           ."..הרוכלים מערבים כמה מינים
 

ושמעתי מן  הצוקר יקר מהסולת, הביא: וב"תרומת הדשן"
אמנם כמדומה לי  ,הבקיאים שנחשדו הרקחים לזייף דברים הללו

שהעולם לא נוהגים לאסור, וראוי להורות לתת לנכרי מחוץ לבית 
 (קי"ט)                         חר הפסח.ויחזור ויזכה בהן לא ,במתנה גמורה

 

אבל סוכר הבא מערי הודו מותר להשהותם בבית, ורק אין 
 ב)"ח תקל"ז או"צו ט' ועיין אבנ "בן איש חי"(                       אוכלים מהם בפסח.

 

סוכר ידוע שיש בו חשש חמץ יותר מהכל, כי נמצא רק בחנויות 
הערביים הסוחרים בקמח וסולת, וכלי אחד עשוי לנטילת שניהם 
מהשקים למאזניים, רובם רמאים ומוסיפים לו קמח שעורים 
שהוא דומה לו... ובשנה שעברה העיד לנו צורבא מרבנן שגם 

 ("אוצר המכתבים" תק"י)           ...עושים רמאות כזואלג'יר בעיר מולדתו 

 
 בשר בסוכר? "למלוח"האם אפשר 

 

הסוכר הוא מלח גמור שמעמיד  :שו"ת "הלכות קטנות"כתב ב
בכל המאכלים יש כי הדברים זמן רב, ואל תתמה שהוא מתוק, 

 ,הלא תראה יש רימונים חמוצים ויש מתוקים וכדומה ,כיוצא בו
 ...כמו כן יש מלח מתוק ומלח מלוח

 

המעמיד נקרא "מלח ברית עולם", ולכן אפשר למלוח  ,דברסוף 
 ח)"(רי                                      כי הסוכר גופו של מלח. ,את הקרבן בסוכר

 

"מלח  הסוכר ולא לחינם נקראוכתב:  הוסיף עיקרי הד"ט
, ולכן במקום שאין מלח, אין שום שכוחו לשאוב הלח ,אינדיאני"

 ב)"ח "זכר נתן", והביאו להלכה באו"ח י"ד ל'(      סוכר.   ב שרפקפוק 'למלוח' ב
                                                                                                                    

ב"אבני נזר" כתב שמועה בשם הגאון רבי אלעזר אב"ד ו
כי הגאון מליסא  ,"חוות דעת"ה הגאון מליסא ,סוכטושוב מחמיו

 "אבני נזר" או"ח תקל"ב)ת "שו(                                               !!מלח בשר עם סוכר!

על דברים אלה של שלושת גדולי עולם אלו נכתבו עשרות תשובות, 
 ונשפכו נחלי דיו לדחותם או לנסות וליישבם:

 

שמע בשם  כיסיפר הגר"י וולץ  ה"אבני נזר" שלעל שמועה זו 
דלאחר  מירושלים, סוכטושובהאדמו"ר מ ,נכדו של ה"אבני נזר"

כי בפקודת הרופאים נאסר על הגאון מליסא לאכול  ,מכן התברר
ידיחו את  ,לכן יעצו לו דאחרי המליחה כדין בשר שנמלח במלח,

כדי שהסוכר במתיקותו יפיג  ,ואז ישפכו על הבשר סוכר ,הבשר
 ט ועוד)"ג ע"חי ח"ט ל"ה "ציץ אליעזר"ת "(שו    ...שנבלע בבשר מלחאת טעם ה

 

כמו שאנשים  -טען ליישב שמועה זו הגאון רבי לייבוש רוזנברג 
כך הרב מליסא  ,או צנון שמים מלח ליתן בו טעם עוף האוכלים

 )ויקראפר' "פרדס יוסף" (                  ...נתן סוכר על בשר המבושל להטעימו
 

כי מן הסתם ה"אבני נזר" לא שמע זאת  כתב"שבט הלוי" הואילו 
 יש לי קצת מו"מ באמונה בדבריהם..., בעצמו אלא מזקני העדה

טבע  תויכול אני לספור עוד כמה מינים דנקראים מלח ואין להם א
                     )ח"ב כ"ד(          ח בסוכר או במלח לימון.וופשוט שאסור למל ,המלח

 

"והוריתי כסברת  :תריבתחילה לה פסקהגאון רבי חיים פאלאג'י 
 ,אך לאחר שהוברר לו כי הסוכר לא שואב את הדם כמלח ,"הלקט

אך  'המולח בסוכר מכשיל את הרבים!: 'חזר בו מהתירו והכריז
               )"רוח חיים"(                                               שבישלו בהם. לא אסר את הכלים

 

מסתבר דהרב הלקט לא כתב את ש ,כתב"בן איש חי" גאון ההו
ציין לשבח את רבי . ובשר באכילה אלא לקרבן רתשובתו להתי

חיים פאלאג'י על שחזר מהיתרו והודה ולא בוש, אך תמוה מה 
של אותו צדיק מיראי הוראה להשוות  מחשבתו מלכתחילההיתה 

 מליחת קרבן למליחה לאכילה.
 

 ,ישתקע היתר זה למלוח בסוכר, ואין לזה שורש כלל ,סוף דבר
 ד ד')"ב יו"ח "פעליםרב "(     ואם מלח בסוכר ובישלו, גם הכלים אסורים.

 

ט "של עיקרי הדהזדמן לו כתב יד ישן כתב, ש בשו"ת "יין הטוב"
              תר המליחה בסוכר...יבו למרבה הפלא לא מופיע כלל ה ,מפירנצה

 

 .ט יסודו בטעות"כל מה שידוע בעולם בשם עיקרי הדשולכן טען 
הקדמונים כינו רק כתב "המחברים , הוא לא התיר מליחה בסוכר
 ,והפיסקה שמתירה למלוח בסוכר, את הסוכר "מלח אינדיאני"

               )יו"ד ד'(                                      היא הוספה מאוחרת מאיזה מגיה...
                                           

דהרב הלקט לא כתב את תשובתו זו מסתבר יש שכתבו כי 
 )"כנף רננה" יו"ד ל"ז(                       ..אלא רק לפלפול ולחידוד. ,להלכה

 

כי אסור בהחלט למלוח את  האחרוניםדברי מכל  עולהלמעשה 
הבשר טריפה והכלים אסורים,  ,אם עברו ובישלוו !הבשר בסוכר

 .              אלא ימלחוהו שוב ,ואם עדיין לא בישלו אין לאסור הבשר
  )"יביע אומר", ועיין "הר צבי" ,"דעת תורה", "שלמת חיים", "ערוגת הבושם", "דברי חיים"(            

 
המנהג במצרים לשתות בבוקר לפני התפילה קפה עם פשט 

  ו.אסר "פרי חדש"סוכר, שאין הדעת מתיישבת בלתי שתייתו, וה
 

החוש והנסיון עדים שהרגיל . סוכררבים שתו עם למעשה, 
לא תפקחנה עיניו ויפסקו מהם חבלי שינה  הקפה בשתיית

י שתיית הקפה, והסוכר בא רק למתק את תותתיישב דעתו בל
 . ..המרירות שבקפה, ורוב אנשי מדע אין מניחים בו הרבה סוכר

  )"השכמה"ערך  "לא יועץפ"ועיין  כסברת עיקרי הד"ט עיי"שהל' תפילה ה' "נהר מצרים" (           

 
לא היה מתוק... אט אט הענף  ישראל סופו של הסוכר בארץ

  המשגשג הצטמצם עד שלבסוף החלו לייבא סוכר, בעיקר ממצרים...
 

ז: "שאלת ממני אם קני הסוכר נוהג בהם תרומה "וכדברי הרדב
משום דרוש וקבל שכר אני כותב, לפי שלא  ,ומעשר? תשובה

 ג)"ז תקס"ת הרדב"(שו          ראיתי קני הסוכר גדלים בארץ ישראל כלל".
 

, והעיד רץ ישראלשנים של שלטון טורקי באמאות עברו להם 
      רץ: "ולא ידעו יושבי הארץ לעשות צוקר".ארבי יהוסף שווהגאון 

 )לפני כמאה וחמישים שנהרץ עלה לארץ הקודש ארבי יהוסף שוו -צ "("תבואות הארץ" ש           
 

גילוי איי  :יש השערות רבות לפשר דבר מדהים ותמוה זה
. קפאון בטכנולוגיה , בהם גדל סוכראפריקה המערבית ואמריקה

המקומית. נטישת הכפרים. שינויים אקולוגים על ידי הערבים. 
המיסוי  ,הענףכי השתלטות השלטון על  -המסתבר יותר אך 

והמחיר הסחטני שנקבע על ידי השלטון, שראה בענף הסוכר 
מקור רווח קל וזמין, הביא לבסוף לכריתת הענף הכלכלי עליו הוא 

  י בימי הביניים" ועוד)"("גידולי א                                 נשען...                     
 

 אין דבר חדש תחת השמש... -סוף דבר 











 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "חסד עם עצמך" - תרומהפרשת 

 ויקחו לי תרומה"דבר אל בני ישראל "על הפסוק בפרשתינו 
כתב ב"לקח טוב" כי לכאורה צמד המילים "ויקחו (כה, ב)  

מהווה סתירה מיניה וביה. כי "ויקחו" שייך לומר לי", 
כאשר לוקחים ממישהו, אך כשמדובר במתן תרומה, היה 
צריך להיות כתוב "ויתנו לי". דיוק זה מביא אותנו לידיעה 

נשאל את והבה חשובה וליסוד גדול בענין קיום מצוות. 
עצמנו: כיצד חש אדם שנותן נדבה לעני? האם הוא רואה 

ן לעני או כמקבל ממנו? התחושה הפשוטה את עצמו כנות
רבותינו אמרו כי כבר היא כמובן שאנו נותנים לעני. אבל 

עם העני, העני עושה טובה "יותר ממה שבעל הבית עושה 
ה',ט'). דהיינו, מה שנראה לנו  עם בעל הבית" (רות רבה 

 -כנתינה, הוא באמת לקיחה. כך הוא הדבר בכל המצוות 
ונו ומהונו, אבל למעשה אין זו אמנם האדם משקיע מא

נתינה אלא לקיחה, הואיל והתועלת שהוא מפיק מהמצוה, 
  גדולה היא לאין ערוך מהנתינה שלו.

והנה זה ידוע כי על האדם להידבק במידותיו של הקדוש 
ברוך הוא, וללכת בדרכיו. כך אמרו  רבותינו (סוטה יד.) על 

ינו שם וכי הפסוק "אחרי ה' אלוקיכם תלכו", ושאלו רבות
אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר "כי ה' 
אלוקיך אש אוכלה הוא"? אלא הכוונה זה להלך אחר 
מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מלביש ערומים 
שכתוב "ויעש ה'... לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" אך 
אתה הלבש ערומים וכו'.  דברים מאלפים בעניין זה, כתב 

ברית"): הוחות לתי שהשל"ה (רבי ישעיה הורוויץ בעל ה"
"כל אדם ילמד מקונו להיות נדיב לב. להטיב לזולתו מצד 
נדבת לבו, לא על מנת לקבל גמול. כי זה אינו נקרא נדיב רק 
סוחר. כי חושב 'אני לדודי ודודי לי' (=בלשון העם: שמור לי 

ולם ואשמור לך). וילמד מהקדוש ברוך הוא אשר ברא הע
מצד נדבתו הטובה להטיב לזולת דהיינו לנבראים. "ובאמת 

כותב ה"חפץ חיים" (בספרו 'אהבת חסד')  –המתבונן יראה" 
"שמדת החסד פרוסה על כל ענייני הטובה שבעולם. וכל  –

איש ואיש יוכל לקיים מידת החסד בענייניו, ולפעמים גם 
אדם  בדברים קלים, עד שכמעט זה נהנה וזה אינו חסר, ובני

מזלזלים בזה בעוונותינו הרבים". "ועל כן", ממשיך ה"חפץ 
"העצה היעוצה לזה, שיתבונן תמיד בכתובים  –חיים" 

ובמאמרי רבותינו המספרים לנו בגודל שבח המידה 
הקדושה הזו. ויתברר ויתאמת אצלו, שזהו רצון ה' יתברך 
שנרגיל עצמנו להתנהג ברחמים ובחסד עם זולתינו. וזהו 

יב) "ללכת בכל דרכיו" ופירשו ב'ספרי', -(דברים ישכתוב 
ל רחום -אלו הן דרכי ה' יתברך שנאמר (שמות לד) "ה' ה' א

וחנון" ואמרו שם, מה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון אף 
אתה היה כך. חשוב לזכור: כפי שנוהג האדם עם זולתו 
במידת החסד, כך נוהג הקדוש ברוך הוא עמו! ואם חלילה 

ל חסד, גם עמו ינהגו כך. מוסיף ה"חפץ חיים" ימנע מלגמו
וכותב: "כל הבקשות שאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא 
שייטיב ויתחסד עמו, אם אינו הולך בעצמו בדרכי החסד, 
קשה מאוד שתתקבל תפילתו. ובפרט כשאדם מתפלל על 
פרנסה, שהיא תלויה רק בחסדו של הקדוש ברוך הוא, כמו 

ועל האדם להתבונן, כיצד יוכל שכתוב 'מכלכל חיים בחסד". 
לישא פנים אל הקדוש ברוך הוא ולבקש "שים שלום טובה 
וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו" אם בעצמו אינו רוצה לרחם 

 ולעשות חסד לזולתו"...?! 
 ה, בין אם זם עם זולתומסוי חסדכאשר האדם נדרש לעשות 

ר בגוף ובין אם על ידי נתינת ממון, אומר היצ ההנעש חסד
האדם נדרש לוותר משלו,  ,הרע שזוהי נתינה. לפי השקפתו

ויתור של כסף או ויתור של מאמץ. ומי שרואה זאת כנתינה, 
מתקשה לקיים את המצווה. לעומת זאת, מי שרואה את 

רק נראה  המצווההדברים במבט של אמת, יודע שקיום 
הסיפור הבא שלפנינו ימחיש כנתינה אך בפועל זוהי לקיחה. 

 רבי יחזקאל, גבאי צדקה היה. פעם ברים אלו היטב.לנו ד
 
 

נזדמנה לידו מצוות הכנסת כלה. בא לפניו חתן יתום, שאין 
ידו משגת, אפילו להוצאות עריכת החתונה, גם הורי הכלה 
לא היו יכולים לעזור הרבה. הבית דל, האב חולה, וההוצאות 
 כבדות מאוד. וכך מספר רבי יחזקאל: הלכתי למספר אנשים
שאני מכירם כנדיבים, ואספתי מה שאספתי. אבל עדיין 
היה חסר לי סכום גדול. נזכרתי שיש לי מכר טוב, איש 
עשיר מאוד שידו פתוחה תמיד לכל דבר מצווה. בטוח הייתי 
שיתן בעין יפה למצווה חשובה זו של הכנסת כלה. מיד אחר 
תפילת שחרית הלכתי אליו, כי ידעתי שבשעה זו אמצא 

ית. כשעמדתי על יד הדלת, היה נדמה לי שאני אותו בב
שומע קול בכי חנוק. היססתי. האם אצלצל בפעמון, או שמא 
אין השעה כשרה לכך? אבל הרי אני שליח מצווה, הזמן 
דחוק, ואסור לי לאכזב את החתן והכלה ומשפחותיהם. 
לחצתי קלות על פעמון הדלת. שמעתי צעדים מהירים, 

היה זה מכרי, פניו היו חיוורות מישהו ניגש לדלת ופתח. 
מאוד ועיניו נראו אדומות עייפות, כאילו לא ישן כל הלילה, 
הוא ברכני בשפה רפה. "מה קרה? האם מישהו חולה?" 
שאלתי בלחש. "כנראה לא באתי בזמן מתאים, אבל העניין 
שבגללו רציתי לדבר איתך, חשוב וגם דחוף". מכרי, רמז לי 

סיפרתי לו על החתן והכלה לשבת ולומר את מבוקשי. 
העניים, על הצרכים הרבים ועל הסכום הגדול שעדיין חסר 
לו ושאותו אני מקווה לקבל ממנו... הוא התנצל בפני "אינני 
יכול לעסוק עכשיו בשום דבר אחר, אנא סלח לי ובוא נא 
בפעם אחרת, אין ראשי צלול עתה... בני היחיד חלה במחלה 

מחמיר. הוא בקושי נושם. אנו מסוכנת מאוד, מצבו הולך ו
מצפים בכל רגע לרופא שיבוא. וגם אם יבוא, מה יוכל 
לעשות?! הרי החולה נמצא במצב של גסיסה חלילה, כמעט 
שלא נותרה בו רוח חיים!". לא ידעתי מה לומר לאב 
האומלל, בשעה שבנו יחידו נוטה למות. חשבתי שמוטב אלך 

על החתן והכלה ולא אפריע לו. אבל אז חשבתי מה יהיה 
האומללים? פתאום צץ במוחי הארה מלמעלה... נזכרתי 
בדבר ששמעתי בשם אחד מגדולי ישראל. אחזתי בשרוולו 
של בעל הבית ואמרתי לו: אנא, הקשב לי רגע קט, הרי אתה 
יודע, מה אנו אומרים בכל בוקר בברכות השחר "אלו דברים 

ו לעולם שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת ל
הבא... וביקור חולים והכנסת כלה ולויית המת..." רבותינו 
ז"ל הכניסו את מצוות "הכנסת כלה" באמצע, בין "ביקור 
חולים" ל"הלויית המת", והרי יותר שייך שמצוות ביקור 
חולים תהיה קרובה למצוות לווית המת ומדוע אם כן הכניסו 

שניהם? רבותינו ברוח קדשם את מצוות הכנסת כלה בין 
אלא רבותינו ברוח קודשם באו ללמדנו, כי מצוות הכנסת 
כלה בכוחה להגן ולחצוץ בין החיים ובין המתים! סגולה 
מיוחדת יש בה, שהחולים יבריאו, ולא יצטרכו להגיע למצב 
של "הלויית המת"... האב המיואש התעודד. חשב מספר 
שניות ומיד החליט, הוא נכנס לחדר סמוך, וכעבור מספר 
דקות חזר ובידו כל הסכום שהיה נחוץ להכנסת כלה. דמעות 
עלו בעיני. ברכתי אותו בכל לבי "ה' יתברך ישלח במהרה 
רפואה שלמה לבנך בתוך שאר חולי ישראל" ויצאתי. וראה 
זה פלא! לא עברו שעות מועטות, ומכרי מופיע בביתי, כולו 
ן נרגש מרוב שמחה, תפס בידי ברוב התרגשות ומודיע לי "מ

השמיים נשלחת אלי היום, להציל את חיי בני. מיד כשיצאת 
מביתנו, הגיע הרופא והיה מופתע מאוד מהשינוי הפתאומי. 
לא מצא הרופא די מילים להביע את פליאתו... ואמנם, 
המצב של בננו הולך וטוב, הוא ממש מתאושש משעה 
לשעה. ברוך השם, הוא כבר יצא מכלל סכנה! ממש נפדה 

 לחיים!". ממוות בטוח
( ועני המדובר זה לאו דווקא  צדקה לעניבנתינת יש לזכור כי 

בממון אלא כול אדם הזקוק לסיוע ועזרה באותו דבר שנצרך 
, אנו בעצם מקבלים שכר כבר פה בעולם לו הוא נקרא עני)
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א') "פשט העני את בלשון התנא במשנה (שבת פ"א משנה 
ידו לפנים ונתן [את סלו] לתוך ידו של בעל הבית" [כדי 
שימלאנה]. הלא מדובר כאן שבעל הבית נותן אוכל לעני, 
ובכל זאת לשון המשנה שהעני הוא "הנותן" ובעל הבית הוא 

על כן, זוהי האמת, אשר נתינתו של בעל  אשר"המקבל"...
יסוד דברינו הבית היא קבלתו. נוכל לשוב ולרמוז את 

-בפסוק "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך" (שמות כב
כד). כלומר, הכסף שאתה מלוה ונותן לעני "עמך" רק הוא 
נשאר עמך. וממילא יוצא אף זאת ש"את העני עמך" שהעני 

רואים שלא קל לכל אדם לסגל  ,הוא שהטיב עמך. ואמנם
עות לעצמו תחושה כזו, שבנתינתו הוא המקבל. נדמה לו בט

כי רק הוא נותן ומוותר משלו, ומאומה אינו מקבל בתמורה. 
ואולם, כאמור רבותינו גילו לנו שההיפך הוא הנכון 

הסיפור הבא  .שהמקבל הוא הנותן והנותן הוא המקבל
זה היה יום חורפי, קר שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 

וסגרירי במיוחד. אי שם בצידי הכביש הניו יורקי המהיר 
(אוטוסטרדה), עמד לו יהודי בודד, אחוז פחד וחרדה, ונופף 
נואשות בידיו לעזרה. זה לו כבר כשעה שמכוניתו ההדורה 
"תקועה" בצידי הדרך ומסרבת לנוע. בדרך כלל נהגו היה 
מצטרף אליו, אך הפעם נסע לבדו. המכוניות עברו ביעף על 
פניו, ולא היה מי שיעלה בדעתו לעצור ולרדת בקור 

פיא, כדי לעזור ליהודי במצוקתו. מסביבו לא נראתה המק
כל נפש חיה. הקור המקפיא חדר אט אט לעצמותיו של 
האיש. שיניו נקשו זה לזה, וזעקותיו עזרה נבלעו בשריקות 
הצורמות והמאיימות של הרוח העזה, שגברה מרגע לרגע. 
"מאין יבוא עזרי?" נשא היהודי את עיניו הדומעות למרום. 

של עולם, הצילני! הן אם אקפא כאן למות, חלילה, "ריבונו 
לא ידע אדם את מקום הימצאי. וכיצד ימצאו את גופתי 
במקום נידח זה?" והנה עוד בטרם כילה להשיח את 
תפילתו הקצרה, עצרה מכונית בסמוך לו. יהודי אברך 
שחזותו העידה עליו, כי שומר מצוות הוא, יצא בזריזות 

יע את עזרתו. ללא אומר ודברים, מרכבו, לאויר הקפוא והצ
כשכולו רועד מקור, התאמץ האברך בכל יכולתו למצוא דרך 
להתניע את המכונית התקועה. הוא ניסה שוב ושוב עד 
אשר בסייעתא דשמיא עלה הדבר בידו. "במה אוכל 
להודות לך?" השתפך הלה ברגשות חמים של הכרת הטוב 

ודע מה היה "אילולא נשלחת משמיים כמלאך מושיע, מי י
עולה בגורלי..." ולא נתקררה דעתו של האיש עד שהוציא 
מכיס חליפתו ההדורה והמחויטת בקפידה, חבילה ארוזה 
של שטרות, והושיטה באדיבות למיטיבו. "הנה, קח נא 
זאת מידי" ביקש, והתחנן האיש. "זהו רק תגמול סמלי... 
על המעשה האצילי שעשית. רצוני בזה להביע את תודתי 

עמוקה כלפיך!" "חלילה וחס", נחרד הלה. "לא אטול ה
מידך פרוטה על המעשה שעשיתי. להווי ידוע לך, שעשיתי 
את המצווה שלא על מנת לקבל פרס. לא בכל יום מזדמנת 
מצווה יקרה כזו. כך מתקיימת המצווה ביתר הידור. הן די 
לי במה שמוכן לי בעולם האמת". אך האיש לא היה מוכן 

ממך", הוא הפציר במיטיבו, "הואיל נא בטובך  לוותר "אנא
לקבל מידי מעט מן המגיע לך, הלא חב אנוכי לך את 
נפשי". האיש לא הרפה, ואחרי הפצרות מרובות הסכים 
הלה למשהו זוטר... "אשתי מאוד אוהבת פרחים", אמר 
בהתרגשות, "ובכן, אשמח מאוד אם תשלחו לנו מעט 

עת תודה מכובדת פרחים לפי בחירתך. אראה בזאת הב
מצידך, ודי לי בזאת". ואכן, האיש התרצה להצעה זו. סוף 
סוף יוכל להביע את תודעתו במשהו שיש בו ממש: בזר 
פרחים נאה, ולא במילים בעלמא. הוא רשם את שמו של 
האיש שהיטיב עמו ואת כתובתו ונפרד ממנו לשלום. בביתו 
א של אברך זה שמשפחתו גדלה בלי עין הרע והאישה ל

יכלה להמשיך לעבוד, נשארה הבעיה מה לעשות ואיך 
ישלמו את המשכנתא סכום גדול בכל חודש. השיב לה 
בעלה: בואי נתפלל לבורא עולם, הרי הכל בידו והוא בוודאי 
יושיענו, וכך ישבו האברך ואשתו, התפללו וחיכו לישועת 
ה'. חלפו כשלושה חדשים מאז אותו אירוע, ועל דלת ביתו 

נו התדפק לו אדם הדור בלבושו ובידו זר פרחים של מיודע
ענק מקסים ביופיו ומרהיב בצבעיו. הדברים שהשמיע הלה 
באזני בני הבית הנדהמים, הצטלצלו כאילו מעולם אחר: 
"הנני אחד מעובדיו הבכירים של מיסטר... בעל רשת 

 חנויות..." פתח הלה בגאווה בלתי מוסתרת. "הוא שלחני
 
 

ים זה, בצירוף תודתו העמוקה. הוא במיוחד עם זר פרח
ביקשני להתנצל בשמו על האיחור ולהודיע, כי לא שכח... 
הוא חיפש כל העת את מספר חשבון הבנק שלך, לפי השם 
והכתובת שבידו, ורק השבוע מצא את מבוקשו". "הבוס 

(שמונים  $ 80,000בקשני להודיעך", המשיך הלה, "כי סך 
נטלת לצורך דירתך, כבר אלף דולר!!), סכום המשכנתא ש

הוחזר ושולם על ידו...! הוא אף הזהירני להדגיש בפניך, כי 
רק ב'מחוה' זו חזר להיות שלו ורגוע, ומקוה הוא מאוד, 
שתבין לרוחו... רק כעת, טוען הבוס, זה הזמן המתאים 

 לשלוח לך גם זר פרחים..." סיים השליח את דבריו...!
 כותב ה"חפץ חיים" בספר 'אהבת חסד' (חלק ב' פרק ה)

שאנשים רבים מחפשים סגולות, ולמעשה, הסגולה הטובה 
ביותר שאדם יכול לעשות עם עצמו זה, קיום גמילות חסד. 

מסופר על המעשה הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. 
איש אחד, שהיו לו כמה בנים, ומתו כולם רחמנא ליצלן. בא 

ו עצה וסגולה לעניין האיש בצער לפני ה"חפץ חיים" שיתן ל
זה, השיב לו ה"חפץ חיים" "איני יודע סגולות, אך עצתי 
שתעשה גמ"ח (גמילות חסד) קבוע בעיר. אולי יתן ה' 
שבזכות מידת החסד שתתנהג עם אנשים, יתחסד ה' יתברך 
עמך ויתן לך בנים". שמע האיש לעצתו, פתח ועסק הרבה 

בל על עצמו את בעניין זה עד שיסד גמ"ח קבוע בעיר. הוא קי
המצווה בשלמות והתעסק בגמ"ח, ואף הכין פנקס עם 
תקנות כנהוג. אחת התקנות היתה, שפעם בשלוש שנים 
כשמגיעים לפרשת "אם כסף תלוה", יתאספו אנשי המקום 
ויעשו סעודה, לחיזוק מצווה חשובה זו. והנה כעבור  שלוש 

היום שנים, נולד לו בן. וראה זה פלא, שבזכות המצווה, יצא 
השמיני ללידתו של אותו הבן, ביום הקבוע בו התאספו. 
במשך השנים בהם ניהל את הגמ"ח נולדו לו עוד כמה בנים, 
וברבות הימים, שכח את טובותיו של הקדוש ברוך הוא ובא 
לפני ה"חפץ חיים" וביקש ממנו, שהיות והוא טרוד מאוד 

נות והגמ"ח גדל והיו אנשים המערערים עליו, לכן, יראו למ
נאמן אחר שיעסוק בגמ"ח. מיאן ה"חפץ חיים" באמרו, 
שבוודאי אחר לא ינהל את הגמ"ח טוב כפי שהוא מנהל 
אותה. כעבור כמה שנים, כאשר הרבה להפציר ב"חפץ 
חיים" שיעשה כבקשתו, הוכרח הרב להסכים לדבריו ואכן 
עשו בחירות ונבחר נאמן אחר במקומו לעסוק בגמ"ח. מעשה 

הלילה. והנה ממחרת היום, בא אותו אדם  זה היה בתחילת
אל ה"חפץ חיים" וסיפר לו שקרה דבר נורא. באותו לילה 
נחנק בנו הקטן, ומיד הבין האיש וביקש לחזור ולאחוז 
במצווה זו. "הנך רואה בעליל שבזכות החסד, נולדו לך 
הבנים וכאשר  נסתלקה מידת החסד, התחילה מידת הדין 

ת העניין נתבונן בדבריו המאלפים להבנ תיכף להתגבר עליך".
של ה"חפץ חיים" שהסביר את הפסוק האחרון של פרק כ"ג 
בתהילים "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" כך:  "פליאה 
עצומה היא על דוד מלך ישראל, כיצד הוא אומר שטוב וחסד 
ירדפוהו, היתכן ששני הדברים הטובים האלה יהפכו 

ראים רודפים אשר יורדים לרודפים, הלא רוצח וחומס נק
לחיי האדם, אבל טוב וחסד ירדפוהו? אתמהה. אלא, 
שלפעמים נדמה לו לאדם שעסקי הטוב והחסד נעשים לו 
כרודפים ויורדים לחייו, גוזלים את זמנו היקר לו, מפריעים 
בעסקיו וגורמים לו הפסדים, משביתים את שלום הבית וכו'. 

והחסד. מה יש לאדם והיצר מפתהו, להזניח את מעשי הטוב 
לעשות אז? וכאן מיעצהו נעים זמירות ישראל: שמע בני, 
אפילו אם לפי דעתך, הטוב והחסד רודפים אותך באמת, אל 

לא התפלל לה' ש"אך טוב וחסד ירדפוך כל ימי תעזבם, א
חייך", רק "רודפים" כאלה ולא אחרים חס וחלילה (כי ישנם 
רודפים אחרים). מרודפים של טוב וחסד בוודאי לא יאונה 

 לצדיק על און. 
' כי כאשר אתה הלתוק' ושלמה המלך מלמד אותנו בספר

י 'שלח לחמך על פנעושה מעשה טוב עם זולתך זהו בבחינת 
המעשה הטוב שאתה עושה  .המים כי ברבות הימים תמצאנו'

כעת יגרור אחריו מעשים טובים נוספים, יתכן והאדם 
עצמו ייהנה מהם, ויתכן שייהנו מהם אחרים. אתה בהמיטיב 

משקיע במקום אחד, והמים, הלא המה החיים, מובילים את 
הדברים, והתוצאה שלהם מהדהדת וחוזרת אליך שנים אחר 

יפור הנפלא שלפנינו ימחיש  לנו דברים אלו היטב. הסכך. 
קבוצת בנות פסעה במורד  מלחמת העולם השנייה, פולין.

 הרחוב שהיה הרוס בחלקו הגדול בדרכן אל כיתת הלימוד
 
 



המאולתרת. חיילים גרמנים עמדו בכל פינה ובחנו את 
למרות שליבה של שרה הלם בפראות,  העוברים ושבים.

ווה ורוגע כלפי חוץ. המראה שלה לא היא ניסתה לשדר של
הסגיר את יהדותה ולכן הוריה החליטו שעדיף שתישאר 

שלך, יש כמו בעיירה מאשר תעבור איתם לגטו. 'עם מראה 
סיכוי גדול שהנאצים יטעו ויחשבו שאת פולניה', אמר לה 

עוד קודם לכן, חברתה  אביה בטרם נפרד ממנה לנצח.
מזויף עם שם פולני הטובה של אימה סידרה לה דרכון 

מובהק, וכך יכלה שרה להסתובב ברחבי פולין הכבושה 
 בחופשיות יחסית בעוד משפחתה עולה בסערה השמיימה.

אחד השוטרים סימן לקבוצה לעצור, הוא הביט בקשיחות 
בפניהן המבוהלות של הבנות וסקר אותן אחת לאחת, עד 

ה!' שעיניו ננעצו בעיני שרה. 'את! צאי החוצה! את יהודי
'אתה טועה!' זעקו הבנות וגם שרה  צרח החייל בקול.

ביניהן אבל זה לא עזר לה. החייל לקח אותה בכוח והעלה 
אותה על גבי טנדר צבאי שנסע משם הישר אל המפקדה 

ארבעה ימים היא הייתה עצורה  המקומית של הגסטאפו.
במקום כשבמשך כל הזמן הזה הגרמנים מנסים לשבור את 

ממנה את ה'הודאה' בכך שהיא יהודייה.  רוחה, ולהוציא
בסופו של דבר, היא יצאה משם שבורה ורצוצה, ועם 
ההבנה שמהיום והלאה היא לא תוכל להסתכן יותר 

כמובן שזה היה מאוד קשה להסתגר  ולהסתובב ברחובות.
כל היום בביתה של המשפחה הפולנית שאצלה הסתתרה, 

מי הדיירים אבל לא הייתה לה ברירה אלא להישען על רח
הרעב הלך  שזרקו לה מדי פעם כמה שאריות של אוכל.

וגדל מיום ליום. הבטן הריקה לא נתנה מנוח, ובלית ברירה 
החליטה שרה שהיא צריכה לצאת ולחפש מזון בכוחות 

המראה שלה היה נוראי, עובדה שהגבירה את  עצמה.
אפשרות חשיפתה לעיני העוברים והשבים. היא תרה 

 ון כלשהו תוך שהיא מנסה לא להתבלט.בעיניה אחר מז
באחת הסמטאות גילתה מטמון של ממש, בסמוך לפח 
הזבל היה זרוק שק תפוחי אדמה רקובים למחצה. היא 
עטה על השלל במהירות והחלה לנבור בשק על מנת להוציא 

לפתע הבחינה  את תפוחי האדמה שנותרו ראויים למאכל.
מה את ראשה שמישהו נועץ בה עיניים רעות. היא הרי

 ונתקלה במבט שטני של חייל נאצי שכיוון לעברה אקדח.
ליבה הלם בפראות, היא הבינה שגורלה כנראה נחרץ, 
הנאצי התבונן בה במשך כמה רגעים, ואז שאל לפתע: 

'כן'  'האם את קשורה ליהודי אמריקאי בשם ליברמן?'
ענתה שרה, 'לאבי יש ידיד מאוד טוב, שהוא עיתונאי 

'אליו התכוונתי', פלט החייל תוך  ם ליברמן'.אמריקאי בש
 שהוא מסמן לה עם אקדחו להסתלק מיד.

ימי המלחמה תמו ושרה עלתה בודדה לארץ ישראל, תוך 
כדי שהיא מנסה לפתור את התעלומה: מיהו אותו ליברמן 

 שהיא זכרה במעורפל מילדותה, ומה לו ולחייל נאצי.
דשים לא נתנו שנים רבות חלפו, ההתמודדות עם החיים הח

לשרה זמן מיותר עבור חיפושים של אדם אלמוני הגר 
באמריקה, אבל יום אחד נודע לה במקרה שעיתונאי 

לאחר  אמריקאי ותיק בשם ליברמן הגיע לכמה ימים לארץ.
מאמצים היא הצליחה לקבוע איתו פגישה בלובי המלון בו 

במשך שעה ארוכה היא סיפרה לו את המאורעות  התאכסן.
עליה ואת העובדה המפתיעה שחייה ניצלו בזכות  שעברו

מר ליברמן גירד במצחו תוך כדי ניסיון לדלות  הזכרת שמו.
משם בדל זיכרון, לאחר כמה דקות של מחשבה הוא שאל: 

'זה היה  'כן', ענתה שרה. 'הייתה לו צלקת מעל האף?'
שנים רבות לפני המלחמה' התחיל מר ליברמן לספר, 

עיתון שלי את המחוזות הנידחים 'הגעתי לסקר מטעם ה
בגרמניה ואת התושבים העלובים שהתגוררו בהם. לפתע 
ראיתי נער צעיר ומוכה היושב על הגדר כשעיניו כבויות 

'שאלתיו: 'האם יש לך מה לאכול?' והוא ענה לי  ועצובות.
בעצב שחייו נוראים, בביתו אין אוכל ואין ביגוד מינימאלי. 

אותו אל בית המלון בו רחמי נכמרו עליו. לקחתי 
התאכסנתי, נתתי לו אוכל וגם ביגוד חדש מכף רגל ועד 

'הנער הנרגש לא ידע כיצד להודות לי, וכשיצא בירר  ראש.
לשמי ולמקצועי, 'אני מבטיח לך מר ליברמן' הוא אמר, 
'שאם אמצא אי פעם אדם הקשור אליך אעזור לו עד כמה 

 שאוכל...'
 נתינה לאדם נחשבתהעולה מהדברים לעיל מלמד כי 

 
 

כל זה אמור אף לפני שאנו מחשבים את השכר  .כלקיחה
כל מי שאינו  לעתיד לבוא. העצום הצפוי לנו על כל מעשה טוב

מתבונן בדברים אלה, עלול ללכת אחרי עצת היצר המשתדל 
לשכנע אותנו שמצוות הם בבחינת נתינה. עלינו לפקוח את 

מולו ישיב לו" (משלי י"ט ולהבין כי "מלווה ה' חונן וגעינינו 
י"ז). מי שנותן וחונן את הדל הוא מלווה את ה', זו הלוואה 
שמלווה את ה' וה' כאילו חייב לו, "וגמולו ישיב לו" לא רק 
מה שנתת לעני תקבל בחזרה אלא גם תקבל על זה גמול, 

ם יאל תחשוב פעמיובורא העולם ישיב לך בכפלי כפליים. 
 תעשה רק טוב.
הסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כי הבה ונראה מ

כאשר אדם חושב לעשות חסד עם זולתו, יזכור  שקודם כול 
 החסד הגדול ביותר שהוא עושה זה עם עצמו...

כשהסובארו החבוטה שלי (אני יודע שזו מילה מאוד נדושה  
כדי לתאר בה סובארו, אבל מה לעשות שלא מצאתי מילה 

תי שמתחיל עידן חדש בחיינו. מתאימה יותר) חנתה במוסך ידע
למרות קולות הגניחה העולים מהמנוע בעליות, הכיסאות 
הסדוקים והחלונות הצהובים מזוקן, שמחתי על הרכישה. 
הסובארו האפורה תחסוך לנו זמן ארוך המתבזבז על נסיעות 
של שעות באוטובוסים. אנחנו גרים בפרויקט חדש לזוגות 

ארץ. שנינו יוצאים מעיר צעירים הממוקם די רחוק ממרכז ה
מגורינו לכיוון העיר הגדולה מדי יום. היא לעבודתה כמתכנתת 
במרכז חרדי, אני לכולל אברכים הממוקם במרכזי חרדי. עד כה 
היינו יוצאים בשש בבוקר ולוקחים אתנו את הקטנה בת 
התשעה חודשים למעון בסמוך לעבודה של אשתי. אחרי 

כל השכונות והרחובות שעתיים ומחצה של סיבוכים דרך 
הקטנים האפשריים הגענו בשמונה וחצי למחוז חפצנו. בערב, 
הנסיעות היו ארוכות עוד יותר בשל העומס בכבישים. שעות 
רבות מחיינו בילינו בנסיעות ולא פעם עברה בי מחשבה על 
רכישת רכב אך נגוזה מיד בשל העלויות, הגדולות על כתפי 

י חבר מהאזור אם אני רוצה אברך כמוני. יום אחד שאל אות
לקנות את הרכב שלו בשלושת אלפים שקל. בתחילה חשבתי 
שהוא מתבדח, אך אחרי הסבר קצר מצדו הבנתי שמדובר 
במציאה כשרה. אותו חבר כבר לא זקוק לרכבו כי קיבל עבודה 
בעיר, הרכב במצב טוב, ואין עליו הרבה הוצאות. למרות שהוא 

ערכנו את השיקולים שלנו, סוס זקן, הוא נאמן לבעליו. 
שבסופם ניצב רכב משומש בחניה, רשום על שמנו. ההקלה 
היתה משמעותית. יכולנו לצאת מהבית שעה מאוחר יותר, 
ולהגיע הביתה הרבה יותר מוקדם. יכולנו לצאת בשעה סבירה 
שאיננה צמודה לזמני האוטובוסים ובאופן כללי התפנו לנו 

לה המרוטה והטובה. לא כמה שעות טובות ביום בזכות העג
ידענו שהרכב הזה יציל את בתנו ממוות, אבל זה מה שקרה. 
בית הכנסת שלי ממוקם במרחק הליכה ניכר מביתי. למה 
בחרתי דווקא בו, כששני בתי כנסת מצויים במרחק הרבה יותר 
קטן? כי אהבתי את האווירה, את התפילה, את האנשים. 

שעברנו לשכונה  בתחילה התגוררנו בקרבתו אך גם אחרי
מרוחקת נשארתי נאמן ל'בית הכנסת' שלי. תמיד עשיתי את 
הדרך ברגל, כעת יכולתי לחסוך גם בזה. מדי יום השישי נהגתי 
להגיע לבית הכנסת ברכבי, להחנות אותו בסמוך ולחזור בו 
במוצאי שבת אחרי תפילת ערבית.  אחרי מספר שבתות ניגש 

י. ידעתי שהוא עסקן, אלי אחד המתפללים הפחות מוכרים ל
מתנדב במד"א ובהצלה, וגם בשבתות הביפר שלו פעיל. 
"אפשר לבקש ממך טובה?" תנסה. "שמתי לב שאתה מחנה 
כאן את רכבך לכל השבת. תסכים לתת לי או למתנדב אחר את 
מפתחות הרכב למקרה שתהיה לנו קריאה באמצע התפילה?". 

יתו בעדינות, היססתי לרגע. הרכב שלי ישן, צריך להתנהל א
ואני לא יודע כמה אפשר להיות עדינים כשממהרים להציל 
חיים. במשנהו הסכמתי. נכון שאני צריך לשמור על רכבי, אבל 
מדובר בזכות גדולה. מה הם עניינים קטנים של בלאי מול 
הצלת חיים? מסרתי בידיו את המפתחות. אני מסכים. שתהיה 

אצטרך להשתמש שליח טוב. "תזכה למצוות, ונקווה שלא 
בהם", שקשק איש ההצלה במפתחות שלי, וכל אחד מאיתנו 
הלך להתיישב במקומו הקבוע. באותה שבת הרכב ניצב על 

 מקומו. ברוך ה', איש לא נזקק לעזרה דחופה. בשבת הבאה
 



מסרתי את המפתחות ללא היסוס. ההסדר הזה פעל ללא דופי,  
ת או לחבוש וכבר קרה שאחד המתנדבים יצא עמו להסיע יולד

פצע מדמם. ידעתי שאני צריך לדאוג לפני שבת שמיכל הדלק 
יהיה מלא כי לא פעם יצאו המתנדבים יותר מפעם אחת במשך 
השבת, ולפעמים לנסיעות ארוכות. זו היתה שבת שגרתית. 
היינו באמצע שירת 'לכה דודי' ופתאום מקבל ה'איש שלי' 

מסך הקטן קריאה בזימונית. ראיתי אותו מעיף מבט על ה
ומזנק ממקומו לכיוון היציאה. המשכנו בתפילה. אחרי כחצי 
שעה חזר המתנדב. בסיום התפילה ניגשתי אליו. נו, מה שלום 
הרכב שלי? "בזכותו ניצלה תינוקת ממוות בטוח", אמר לי 
איש ההצלה. "קיבלתי קריאה על תינוקת בסכנת חנק. 

חולה כשהגעתי למקום ראיתי פעוטה, עוד לא בת שנה, כ
הצלחתי להוציא מגרונה פלח תפוז והנשימה חזרה  לגמרי.

לה, אפילו לא הייתי צריך לעזור. הרכב שלך הציל את חייה". 
התרגשתי. שמחתי שנתתי לו את המפתחות ואת הדרך הביתה 
עשיתי בתחושת סיפוק. כשהגעתי לבניין שלנו שמתי לב 
שמשהו קרה. התקהלות, דיבורים נרעשים, צעקות ושברי 
משפטים 'זה נס', 'אסור לתת להם פירות הדר', 'קחי משהו 
להרגעה'. במרכז ההתגודדות ישבה אשתי, עיניה דומעות 
ואדומות, על ברכיה התינוקת שלנו, עליזה ושמחה, וכל 
השכנות מנסות להרגיעה. לא את הקטנה. את רעייתי. מיד 
הבנתי מה קרה פה. מין תחושה כזו. בבית, אשתי סיפרה בקול 

עש את שהתרחש אחרי שהדליקה נרות. "ירדתי לחצר נר

הבניין, כמו שאני עושה כל ליל שבת. הקטנה שלנו ישבה על 
הבימבה החדשה שלה ותוך כדי תחבתי לפיה חתיכות קטנות 
של פירות. בינתיים שוחחתי עם השכנות האחרות. פתאום 
מישהי צעקה לי 'הקטנה, הקטנה שלך. תראי אותה'. לא הבנתי 

ה, רק ראיתי אותה עם פנים שחורות, מנסה לנשום ולא מה קור
מצליחה ובעיניה מצוקה ופחד נורא. ניסיתי להוציא מהפה 
שלה את הפרי אבל לא הצלחתי, הוא היה תחוב עמוק מדי. 
מסביבי כולן ניסו לתת עצות בהיסטריה. מרוב לחץ לא ידעתי 
מה לעשות, רק צרחתי בלי שליטה. אחת השכנות התקשרה 

ן ההצלה השכונתי ותוך פחות מדקה רץ אלינו מישהו עם לארגו
אפודה צהובה. "לא שמתי לב מה הוא עשה, אבל התפוז עף לה 
מהפה. היא נשמה נשימה עמוקה ואחר כך פרצה בבכי נורא. 
הצטרפתי אליה ועד עכשיו אני לא מצליחה להירגע. אם עוד 

שתיים לא הייתה מקבלת אוויר אני לא יודעת מה היה -דקה
קורה לה. נס קרה לנו. נס גדול". היא נשמה נשימה עמוקה. 
"אני כל הזמן נושמת עמוק. אתה יודע כמה לא מובנת מאליה 
העובדה שאנחנו מצליחים להכניס אוויר לריאותינו?". שמת 
לב איך היה נראה הרכב של איש ההצלה? שאלתי אותה 

לי, בדריכות. היא צחקה במרירות. "אני לא יודעת איך קוראים 
ואתה שואל אותי על רכבים?". זה היה הרכב שלנו, אמרתי 
חרישית, מעכל את גודל הנס. כן, בזכות החסד שעשינו בו, 
ניצלו חייה של בתנו...!

 

 אחים יקרים!
רבינו יונה בספרו "שערי תשובה" כתב בשער השלישי אות י"ג: 'על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל 

חסדים'. וחייב אדם אם כן לחשוב מחשבות ולהעלות עצות הגונות ומתוקנות לחבירו וזהו אחד העבודה ועל גמילות 
 מדרכי גמילות חסדים. וכך קובע הכתוב: "עולם חסד יבנה".

והנה זה ידוע כי החסד הגדול ביותר זה ה"נושא בעול עם חבירו". הכוונה היא לרדת מתוך מעורבות אישית לעומק 
ב ומאורע המתחדש עליו. ובפרטי חיי היום יום העוברים עליו. לרדת לעומק צרכיו, רצונותיו, מצבו של הזולת. בכל מצ

שאיפותיו, לחוש את מצב חברו והרגשותיו, להצטער בצערו ולסבול את סבלו, לשמוח בשמחתו ולהיות שותף בהצלחתו. 
א צריך לאותו דבר הוא נענה", מעין מקור העניין הוא מדברי רבותינו (בבא קמא צב.) "כל המבקש רחמים על חברו והו

"עסקה" שכל אחד יתפלל על צרת חברו בשביל שהוא עצמו יוושע. כאשר אדם שומע על צרת חברו ומתפלל: אנא, 
ריבונו של עולם תעזור לו, נותן עיניו ולבו עליו ואינו מסוגל לראות בצרת חברו, זה נהיה הצורך שלו, שחברו יוושע, ואז 

 וא יענה בכל מה שהוא צריך. כל משאלותיו יתמלאו לטובה מן השמיים!הוא נענה תחילה. ה
הרבה הפליגו רבותינו בשגב מעלתם של גומלי חסדים, כמו שאמרו: גדול כוחם של גומלי חסדים, שאינם חוסים לא 

וביאר  אלא בצילו של הקדוש ברוך הוא. –בצל כנפי הארץ ולא בצל כנפי השחר, לא בצל השמש... הכרובים... החיות 
א): שצריך האדם זכות גדולה שלא יפגעו בו כוחות הדין. לכן, מי שיש בו -זאת ה"חפץ חיים" (בספרו אהבת חסד כג

מעלות התורה והחסד, הן ינצרוהו שלא יפגעו בו, ויחסה בצילו של הקדוש ברוך הוא. ולא רק בעליונים רבה זכותו של 
ל חסד לטובה הרבה. כמו ששנינו במשנה שאחד הדברים שאדם בעולם הזה, זוכה הגומ –בעל החסד, אלא אף בארץ 

אוכל פירותיהן בעולם הזה הוא גמילות חסדים (פאה פרק א' משנה א'). ואשרי אדם הזוכה לכך, אשריו בעולם הזה 
 וטוב לו לעולם הבא. 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 הודעה חשובה!
 שליט"איואל ארזי מרתק מפי הרב הנכם מוזמנים לשיעור 

 בנושא "תובנות לחיים" על פי דברי רבותינו ז"ל
 21:00-22:00השיעור מתקיים בכל יום רביעי בין השעות 
 (ותיקים) 34אצל ר' רם שלם בביתו ברחוב שרה מלכין 

 
 

 בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר  לרפואת:
 רפאל בן אסתר,  הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.

 אסתרינה בת זולה, ג'ינה בת בובה.  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,
.ביבהאופיר בן א טוהר חיה בת איילה, ענבל בת סימי, חנה בת רבקה,

 

 ל בן מסעודה, טוני בת כרייה,שמוא  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , ציון בן אברהםמשה בן כוכבה, 

 רפאל בן לאה,  אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,שלום בן לאומה, 
  תמר בת סעדה, עדי בן חנה, מזל בת אמן,, מנחם בן שרה ג'נט בת לונה,

  , אליס בת חנה,ס בן אסתרינהקלמנט עמו. רפאל בן שלבייה חיים בן מיסה,
 ליליאן בת חנה



             
    

    תרומהפרשת •  68ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  

וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי 
  ב)- (כה, אתרומה 

", ולא ויקחו לי תרומהדקדק הכתוב לומר " זצ"ל: "בית הלוי"וכתב ה
אמר: "ויתנו לי תרומה", שעיקר מה שיש לאדם בממונו הוא מה 

ה. שגם מי שיש לו ממון הרבה אין הממון שלו, רק שנותן לצדק
מונח אצלו. והוא דומה ממש לגוש סוכר המונח בתיבה סגורה וזבוב 
אחד ננעל בתיבה והולך עליו ואוכל ממנו, היוכל הזבוב להתפאר 
שהוא עשיר ויש לו הרבה, והלא גם הוא נעול, וגם אין בכוחו ליטלו 

נחת אצלו ואינה שלו, לעצמו. כך העשירות לגבי האדם, רק מו
  מלבד מה שנותן לצדקה, שהוא שלו ממש.

(תהילים  והמלבי"ם התקשה בבאור הכתוב: "כי לא במותו יקח הכל"
וקצת, יקח עמו? והלא ידוע, שבתכריכים אין כיסים! אלא  מט, יח)

שאותו הכסף שהוציא לצדקה ולמעשים טובים, אותו יקח עמו. 
שנשאר אצלו והנחיל לו כבוד, אבל "לא ירד אחריו כבודו", הכסף 

  הוא ישאר כאן...
וה"בן איש חי" זצ"ל סיפר, שאב אחד ביקש לבחון את בנו: "עשרה 

. ירה ציד באחת מהן ופגע בה. כמה צפרים רים התמקמו על הגגוצפ
  ?" ענה הבן: "אחת".נשארו

בו על קטן הוא, אינו מבין. נשאל פעם נוספת: "עשרה צפרים יש
  הגג אחת נורתה, כמה נשארו?" והילד לא נרמז: "אחת", ענה.

"איך יתכן", שאל האב. "עשר היו, תזקוף עשר אצבעות, הנה כך. 
  ?" אחת נורתה, תכופף אחת, יופי, כמה נשארו

כי התשע ברחו לקול היריה!"  "אחת" ענה הבן, "הירויה נשארה,
  כון!ה נכמ

הכסף שנתנו לצדקה, נשאר שלנו. כל השאר, 'זוזים' הם, שזזים 
  והגדת")"(       מאדם לאדם...

  )(שםויקחו לי תרומה וגו' זהב וכסף ונחושת 
נראה דקרא איירי בג' גווני נותני צדקה שאחד מעולה מחבירו, דיש 
נותן צדקה מחמת טוב לבבו וצוואת השי"ת להנות עניים וזה הוי 

ריא, והשני שאינו נותן רק בנותן הה זטוב שבנותנים דהוי זהב ר"ת 
אם אתרע בי' מלתא כגון שבא חולי עליו ומתיירא מפני פורעניות 

ותח בצדקה, והג' שגם בחוליו לא פ כנהסה שרואכזה הוי כסף ר"ת 
ורק בשכיב מרע אז יתן  יתן כי יאמר בלבבו אולי יהי' תרופה למכתו

צדקה אבל אינו יכול ליתן רק יצוה שיתנו אחרים בשבילו וזה הוי 
נו, ועל ג' מיני נותני צדקה אלו ת אומרשולה חתינת ננחושת ר"ת 

  דברי מהרי"א)(נחוש"ת.   אמר ויקחו לי תרומה מכל מין זה"ב כס"ף ו

  (כה, ה) וערת תחשים
, "והרבה גוונים יתה אלא לשעה (שבת כח:)חיה ולא ה מין"תחשים 

  היו לה, לכך מתרגם ססגונה, שש ומתפאר בגוונים שלו (רש"י)
בשם רבי הירש, חתנו של הר"ר השיל מוסרים הסבר יפה לכך. 
אפשר להבין את שינוי השמות באונקלוס. הוא תירגם את שמות 
בעלי החיים, כפי שהם היו מובנים בשפת התרגום. כמו  שור תירגם 

אפזא"; חסידה "חורית"; " –לארמית "תור" וכבש "אימר"; שפן 
ל כ. כי לכל בעלי החיים ישנם שמות ב"נגר טורא" וכדומה -דוכיפת

השפות. הבעיה היא בנוגע ל"תחש". מאחר ולפי מה שרש"י ציטט, 
בעולם, עכ"פ לא ידעו עליה והיא הופיעה "אלא  לא היתה חיה כזו

לשעה" לצרכי המשכן. מובן, איפוא, שלא היה לה שם בארמית או 
תב "ססגונה" בכל שפה אחרת. מן ההכרח לומר, שמה שהתרגום כ

לא היתה כוונתו שזה שמה, אלא הוא נתן תיאור עליה, שהיו לה 
  (הפרשה לדורותיה)    גוונים שונים ויפים.

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית 
  (כה, ט) כל כליו וכן תעשו

מיותרות, שהרי כבר נאמר מקודם לכאורה, המילים "וכן תעשו" 
  שצריך לעשות.

באר האלשיך הקדוש: נתאר לעצמינו שאדם בא לצורף ואומר לו: 
  "יש ברשותי כלי מיוחד, רצוני שתעשה לי כלי בדיוק כמוהו".

צילום  ומא, והוא אומר: "יש לי רקגהצורף מבקש לראות את הד
ה "מה אעש –נאנח הצורף  –" ישן של הכלי". "צילום ישן?!

  תו?! טוב, תביא את הצילום, נראה מה אפשר לעשות".יא
האם יוכל להוציא מתחת ידיו את הכלי בתבניתו האמיתית 
המקורית? מסתבר שלא, שכן אין לו ידיעה ברורה כיצד היה נראה. 
אמנם הוא ראה את הצילום, אך צילום זה אינו מבטא את מראהו 

  האמיתי והמדויק של הכלי במציאות.
עצמינו שהראו את התמונה לאדם אחר ובקשו ממנו: עתה, נתאר ל

"לך אל הצורף, תאר בפניו את התמונה שראית, ובקש ממנו 
הרי הכלי שיצא מתחת ידי  –שיעשה כלי כמו זה שבתמונה..." 

  הצורף לא יהיה דומה לכלי המבוקש, ואפילו לא במשהו!
וכאן הרי כתוב שכמשה רבנו היה בהר, הוא שאל את הקב"ה איך 

ים את המנורה, והקב"ה הראהו מה עליו לעשות. הוא לא הראה עוש
לו את המנורה בעצמה, רק דוגמא של אש כעין המנורה. מדוגמא 
כזו אפשר להבין? נניח. משה רבנו יורד לארץ ואומר לבצלאל: אני 
ראיתי את דמות המנורה עשויה מאש, כפי שהיא צריכה להראות, 

ת מנורה שתראה בדיוק היא נראתה כך וכך, ועליך מוטל לעשו
  כמותה!

היתכן שתצא מתחת ידיו אותה מנורה שהקב"ה חפץ בה, ובצורה 
  מושלמת?

אומר הקב"ה למשה רבנו: "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית 
אתה חושב שלא תצא מתחת ידך  –המשכן ואת תבנית כל כליו" 

תהיה סיעתא  –התוצאה הרצויה? ואני אומר לך: "וכן תעשו" 
המנורה ושאר כלי המקדש יצאו בדיוק כפי שצויתי דשמיא ו

  (ומתוק האור)לעשותם.      

    (כה, י) ועשו ארון עצי שטים
שה  שני כלים במשכן הושוו לתורה, הארון והמנורה הטהורה. הק

, לשם מה נצרכו לשתי דוגמאות, זצוק"לשלום אלישיב  רבי יוסף 
ללמוד מכאן שגם  ומה מלמדת אותנו כל אחת מהן? וביאר: שיש 

תלמיד חכם צריך להיות בתרי אנפין כמו הארון, שהיה מוצנע 
ולפנים, חדר בתוך חדר, כך צריך גם הת"ח  בקודש הקדשים, לפני 

וטמון  להסתיר עצמו ולעבוד את בוראו בהצנע לכת, להיות ספון 
בתוך בית המדרש ולא להראות בחוץ. וכמו שאף אחד לא נכנס 

אחד לדעת על עולמו הפנימי.  א צריך אף לקודש הקדשים, כך ל
אבל ת"ח צריך להיות גם בבחינת המנורה הטהורה, המפיצה אור 

ל שכניו וידידיו ממעשיו סביבותיה, ולהשפיע על כ על כל 
  ) עלינו לשבח(. הטובים

  (כה, לא) כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו
מצויים משכילים, שבכדי להסביר ענין מן התורה הרי הריהם 

 יהודית, - מסתייעים בהקדמות ובהארות מהספרות הנכרית הבלתי 
פילו מכתביהם של כופרים יהודים. לפיכך אמרה תורה, כי אאו 

גם יהיו  –על ידי המנורה  יםלמהמסת –הציצים ופרחים לתורה 
  (תורת משה)ממנה יהיו"...  " –הם מן התורה גופה ולא ממקור זר 

  
   

  א י"ד)"קלאו"ח מג"א (רמז: איך יתכן שנפילת אפים גורמת לאיסור מאכל?          
   יכין סעודת מלוה מלכה לאחרים. תענית מבעו"יבשבת כשקיבל ע"ע  תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  ויקחו לי תרומהה

עד משטרת  54באוטובוס מס׳  קודם סיפר הגאון רבי יעקב אדלשטיין שליט"א: לפני ארבעים שנה נסעתי מבני ברק לרמת השרון, ונסעתי 
ישב לידי האברך הרב גליקסמן שהיה  54השרון. באוטובוס קו  לרמת  531רמת גן, ומשם ברגל דרך רחוב רש״י לרח׳ אבא הלל, שם נוסע קו 

שהגיע אחרי השואה איש, וסיפר לי שפעם בחודש הוא נוסע לרמת גן לקבל תרומה מיהודי  חברי בישיבה והיה אוסף כספים עבור כולל חזון 
ההריון בהפלה,  לארץ, ועסק לפרנסתו בקושי ובדוחק בתור פועל שיפוצים, אחרי תקופה כשציפה ללידת בנו בכורו, הסתיים  כל  -כפליט חסר

ר אם תלד ילד חי. כשחזר לעבודה סיפ וכך היה אחר כך שוב, עד שהרופאים החליטו שאסור לאשתו להיכנס להריון, כי זה מסוכן לחייה 
החזון איש? אולי כדאי שתבקש ממנו ברכה. שמע האיש בקולו ונסע  לשותפו את הבשורה הרעה. השותף היה דתי ושאל אותו: שמעת על 

תמות אשתו. נסע  -זמן התחיל הריון חדש והרופאים הזהירוהו שחייב לעשות הפלה מיד, אחרת  לחזון איש וסיפר לו את מצבו. אחרי כמה 
זורקם בבית על  שו שיברכהו שיעבור ההריון בשלום. שאל אותו החזון איש, אמור לי, כשאתה קוצץ ציפורניים, אתה איש ובק האיש לחזון 

שוב: מהרווחים שלך בעבודה אתה נותן  הרצפה? ענה האיש: חם וחלילה, אמא שלי לימדה אותי שציפורניים זורקים לשירותים. שאלו 
תתחייב לתת מעשר, ואני מברך אותך שבעזרת ה׳ הכול יהיה בסדר,  אמר לו החזון איש: אתה מעשר? ענה האיש שכלל אינו יודע מה זה... 

הזמן אותי לברית. כשיצא האיש מהחזון איש  -אומר שזה בן, אולי זו בת. אולם החזון איש בשלו  ותבוא להזמין אותי לברית. האיש נדהם, מי 
הזה את החסר,  צע בעבר, והיות שלא היו לו עדיין רהיטים בבית, חשב שיקנה בכסף הוא אמור לקבל סכום גדול עבור עבודה שבי נזכר שמחר 

שיוכל לקנות רהיטים. אמר לו החזו׳׳א: כבר ביום  חזר לבית החזו״א ואמר לו שרוצה להתחיל לתת מעשר אך רק מאחרי התשלום הנוכחי כדי 
ב להתחיל מייד עכשיו! אתה רוצה שיהיה לך ילד, אם כן, מהמשכורת שאתה חיי סימן  - הראשון הגיע אליך יצר הרע? אם היצר הרע מפריע 

נשלחה ברכה בעסקיו, ובמקום להיות פועל פשוט בשיפוצים, הוא גדל ובנה מאות בניינים ברמת גן, וסיפר  של מחר תיתן מעשר. ומאז 
לחודש! ופירט לו שנותן כך וכך  לירות  50 לירות, ובאותה תקופה משכורת ממוצעת הייתה 300 - לחבירו שהמעשר שמחלק כל חודש הוא כ 

אתה נותן תרומה? ענה האיש: לא, החזון איש לא ביקש. אמר  לתלמוד תורה פה ולישיבה שם וכו'. שאל אותו החבר; ולכולל של החזון איש 
 30-האיש חשבון והודיע ש הכול בזכותו והתינוק חי, וכי לא מגיע לכולל שלו משהו? עשה לו החבר שהחזון איש אף פעם לא מבקש, אבל 

אשתו  לכולל חזון איש. את כל זה סיפר לי אותו אברך, שנסע באותו יום לקחת את התרומה החודשית. אחרי שנה וחצי  לירות כל חודש ייתן 
נוספת, שאלו האיש לחזון איש פעם  הייתה בהריון פעם נוספת, והרופא הודיע לה שיש לה בדם משהו שגורם שהתינוק לא יוכל לחיות, הלך 

  כעשר   אחרי   . ילדים   שני   הזה   ליהודי   נולדו   וכך    בסדר!   יהיה , כן   אם    איש,   החזון   אמר    כן!  : האיש   ענה    החזון איש: אתה מקפיד לתת מעשר?
  את   והפסיק לתרום    ויבעט'   ישורון   דבר 'וישמן   של   עליו בסופו   ברהתג   הרע   שהיצר   לי   ואמרו    האיש,   נשמע עם   מה   והתעניינתי   חזרתי   שנים 
  שכורה בשכונת   מרתף   בדירת   גר   עצמו   והוא    לו,   מה שהיה   כל   את   למכור   ונאלץ    הבנקים,   עם   שהסתבכו עסקיו   היה   המעשה   וסוף    תרומתו, 
   תובים על איוב)(בעקבי הכ     אליהו.   יד 

  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניני צדקהשו"ת 

   כסף האם צריך להחזיר את הבול? שאלה: המקבל בקשה לצדקה ובו בול כדי שיוכל לשלוח כסף, ואין בכוונתו לשלוח להם 
   תשובה: יהא מונח עד שיבואו ליטול.

   להריק את הקופה? שאלה: האם מותר ללות כסף מקופות צדקה הקבועות בבית ע"מ להחזיר קודם שיבואו
   דאי שיוכלו להחזיר מותר.תשובה: אם ו

   התרת נדרים על המנהג או שימשיך להפריש חומש? שאלה: מי שהיה רגיל לתת חומש לצדקה ולאחר זמן נתגלגל בחובות האם עדיף שיעשה 
   תשובה: יתיר וירשום חוב אם יתעשר.

צריכים כל פעם ב' אנשים שיעמדו עליו כדי או  שאלה: האם יש יסוד למנהג שאנשים פורטים לעצמם כסף מקופות הצדקה של בית הכנסת, 
   שלא לבוא לידי חשד?

   תשובה: יש מתירין.
   מוקצים? שאלה: עלונים המיועדים לצדקה שבצד אחד של העלון יש נוסח של הוראת קבע האם הם 

   תשובה: צ"ע.
   שאלה: האם מותר להניח קופות צדקה על הבימה?

   ליזהר.תשובה: המנהג לסמוך דלב ב"ד מתנה ונכון 
   לכך? שאלה: עד איזה סכום כסף מותר לקחת מאשה נשואה לצדקה מבלי לדעת את דעת בעלה 

   תשובה: כמה שדרך לא להקפיד.
  

  שייך לנו, אף פעם לא רוצים להיפטר ממנו, ואנשים אחרים משתמשים בו יותר מאיתנו?מה                                      
   נ"י גידי פולסקי : שם הזוכה  .יפס אל ההר, השאר היו בדרכם למטהט )הדובר(רק אחד תשובה משבוע שעבר: 

   
  

          משפחת רדליך להולדת הבן הנכד                     להולדת הבן הנכד פרלגר – משפחות הלפרין :מרכז העיר

  עברנו למקום חדש! - שבאס גוי      
   3 קומה  24פנקס מצא ברחוב ר מרב, הגוי נניתן להיעזר בשרותי גוי של שבת, ע"פ הית

   23:00 מכניסת שבת עד השעה
  בחסות היחידה לחינוך חרדי
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
" רחל אהל" הכנסת בבית שיעור ל"זצ לוין אריה רבי צ"הגה מסר ערב בכל
 דרש למעריב מנחה בין ובשבתות, בירושלים" כנסת" בשכונת אשר בכל

, נאים נימוסים ובעלת עדינה היתה עצמה שהיא, אחת אשה. השבוע בפרשת
 וביקשה אריה לרבי פעם באה, תרבות וללא חינוך ללא פשוט אדם בעלה אך

 או וגידופים בחרפות ולא הראוי בכבוד עמה שינהג בעלה עם שישוחח ממנו
 באופן הבעל עם כך על לשוחח רצה לא אריה רבי.לעתים כמנהגו, במכות
 שהתלוננה על" עונש"כ אשתו את מכן לאחר יכה הלה שמא וחשש הואיל, ישיר
 ניצל. עליו ולהתלונן לחזור תעז שלא לעתיד וכאזהרה, כלפיה התנהגותו על
 וקישר, בשבת נותן שהינו בשיעור האיש של השתתפותו עובדת את אריה רבי

 את מכבד אדם שיהא חכמים ציוו וכן" ם"הרמב דברי את השבוע לפרשת
 האריך אריה רבי). ט"הי ו"פט אישות' הל" (כגופו ואוהבה מגופו יותר אשתו
 הטובה השם כיד והסבירם, כך על שמדברים ל"חז מאמרי הזכרת תוך זה בנושא
. ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הגאון מרן הכנסת בבית ישב שעה באותה. עליו
 משכבר תלמידו, לוין אריה רבי של לדבריו הוא גם והקשיב הצד מן ישב

 רבי כוחך יישר: "לו ואמר ז"הגרא מרן אליו ניגש מעריב תפילת לאחר. הימים
 של ובחובתו בלימוד הזמן כל שקוע הנני. עיני את פקחו ממש דבריך! אריה
 מורו של מדבריו אריה רבי נדהם!!!" כך כל התעמקתי לא אשתו בכבוד הבעל
 את וראה לביתו בשבוע פעם לפחות להיכנס נהג עצמו הוא הרי שכן. ורבו
 הדור גאון שדווקא מסתבר!... הרבנית לבין רבו בין ששורר ההדדי הכבוד יחס
 לב שם אם ספק אליו מכוונים היו שהדברים זה בעוד", התוכחת" את קיבל

 ).החיים עץ בדרך(... אליהם
 

 דוד רבי נכדו את א"זיע" סאלי בבא"ה כששלח: מסופר" יעקב אביר" בספר
 ההם שבימים – נהריה העיר של כרבה לכהן א"שליט אבוחצירא חי בספר
 של עתידה גורל את קשר – מעשה אנשי בה ואין רוחני שממה מדבר היתה
 רבי רגלי למדרך הראשון המקום היתה שהיא העיר זכתה שכן. בעברה העיר
 אמר וכה. האיומה השואה של בעיצומה ארצה בבואו, א"זיע מבעלזא אהרן

', רושם עושה המקום מן צדיק יציאת) 'י, כח בראשית י"רש( אמרו הלא: "לו
 הרבי אם. ממנה יציאתו לאחר אף בעיר ניכר הצדיק של שרישומו מפרש הוי

 וליראת ליהדות משכן להיות היא עתידה – פסק – הזו בעיר שהה מבעלזא
 )ישראל אשריך("... שמים

 

 בחתונה השתתפתי ":,זצ״ל יעקב גלינסקי ר׳ הרה״צ מישרים המגידסיפר 
 עלה לבו כטוב. עשר האחד ילדו, זקוניו בן את השיא יהודי, בירושליםסיפר 

, כולם נדהמו!"שמים עזרת בלי, חיתנתי ילדים עשר אחד: "והצהיר השולחן על
: לומר אני יכול כאן אבל – לי עוזר והשני עושה שאני פירושה עזרה: "והסביר

  )והגדת(!" הכל עשה' ד – האחרון ועד מהראשון
 
 

 וביאר, בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו נאמר שעליו, כמשכן הוא הנשואין חיי
 בו נתקנא וחברו, לחיידר והביאו ארנק שקנה ילד כמו, מדובנא המגיד חיי

 לך תועלת מה חבירו לו אמר ארנק לקנות כדי לפרוטה פרוטה לאסוף והתחיל
 בו שישרה הוא המשכן מטרת כך, בתוכו להניח מה לך אין אם חדש בארנק
 וזהו' ה רצון לעשות הוא הנשואין תכלית. ריקים היכלות שבונים ויש, שכינה
 כבי עלמא האי אמרו חז״ל. ריק היכל הוא זאת לולי, תוכן בו שממלא ההיכל
 החתן של להילולא ומזומן מוכן שהכל, חתנים בבית כמו והכוונה, דמיין הילולא
 זאת בכל, והבדחנים התזמורת, הנאספים, המחותנים כל כבר נמצאים, וכלה
 ללא — לי״ מקודשת את ״הרי יאמר לא שהחתן עוד כל, כלום לא עדיין הוא
 כאן אין אבל, ולשתות לאכול אפשר, החתונה של התועלת כל שווה לא זה

, החיים מהלך הוא כך.לי מקודשת את הרי עדיין אמר לא החתן שהרי, ״שמחה״
 החיים את ״יקדש״ לא עוד כל אבל, הכל יש, פרנסה יש, אשה יש, דירה יש

 טעם אין קדושה שללא, החיים״ ״שמחת הזמן כל לו יחסר, כלום שוה אינו
 )קמניץ ישיבת משגיח ל''זצ שטרן. א.מ' ר צ''להגה ומנוחה בית(  .לחיים

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ר ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ רּוָמה ִלי ְקחוּ ְויִ  ִיׂשְ  שנאמר מה עפ״י, ויתנו ולא לי ויקחו: ּתְ

 ואם הקדושין יתן שהבעל, הדין לפי שנצרך שאף) ז( קידושין במסכת
 נחשב אז כי, מקודשת חשוב באדם אבל, מקודשת אינה, האשה נתנה
 נדבה מאתנו מקבל, יתברך הבורא כאשר בפרט, מקבל היה כאלו, הנותן
  )אלשיך מהר״ם(. לי ויקחו וזה, אנו לקחנו כאלו, שלנו נתינה נחשבת, למשכן

 
רּוָמה ְוֹזאת ר ַהּתְ ְקחוּ  ֲאׁשֶ ם ּתִ ת ָוֶכֶסף ָזָהב ֵמִאּתָ  איש בנדבה באו כולם: ּוְנֹחׁשֶ
 אחד לכל השקל מחצית בשוה שבא הכסף מן חוץ לבו שנדבו מה איש
 זהב נתנו חלקם, הצדקה בנתינת פתוחה יד היתה לכולם לא) רש״י(. ואחד
 ונחשת וכסף זהב של במילים ־מרומז זה כל. נחשת שנתנו ויש כסף ומהם

 בריא כשהוא גם -, בריא הנותן זה תיבות ראשי כזהב שהוא אדם יש
 ככסף שהוא אדם יש. הוא ברוך לקדוש לבו בנדבת נותן חולי שום ללא

 לתת ידו פותח אז בסכנה ביתו כשבני - פותח סכנה כשיש תיבות ראשי
 יתן לא הכי ובלאו, עליו שבאה הרעה הגזירה מעליו לבטל בכדי צדקה
 שאמר חולה נתינת תיבות ראשי כנחושת שהוא שלישי סוג ויש. צדקה
  צדקה נותן הוא ברירה בלית אז מות בסכנת כשנמצא כלומר, תנו

 ).משה ויקהל(
 

שׁ  ִלי ְוָעׂשוּ  י ִמְקּדָ ַכְנּתִ תֹוָכם ְוׁשָ  ״בתוכו״ לומר הכתוב היה צריך לכאורה :ּבְ
 אצלם. אחרות לדתות היהודית אמונה דומה אינה, ברם. המקדש בתוך
 הכנסיה הגוי את וכשעוזב בלבד פולחן לעריכת תיפלתם מקום מיועד
 איך בבית־הכנסת לומדים יהודים אצל. שלו הדת עם קשר כל ניתק

 מקום לכל היהודי את מלווה ישראל אמונת. בעולם בחיים, בחוץ להתנהג
 משמע ״בתוכם״. וחדר חדר לכל שלו הפרטי לבית חודרת אף והיא

 למצוות מקום, השכינה להשראת מקום, בלבו מקדש אחד כל לו שיעשה
 מהם אחד כל של לבו בתוך בתוכם״ ״ושכנתי — אז כי, התורה

 )מרגליות אוצר(
 

יתָ  ִית ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצּפִ ּנוּ  ּוִמחּוץ ִמּבַ ַצּפֶ יתָ  ּתְ  ראוי: ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעׂשִ
 שלא כדי, הכתף על נישא שהיה לפי אלא, זהב כולו להיות הארון היה

 שהיה גב על ואף, זהב מצופה ומבחוץ מעץ תוכו היה, מדי יותר יכביד
 ונשאלת).התוס׳ מבעלי זקנים דעת( היה שעה לפי נושא נושאיו את נושא

 לוחות בו אשר הארון את לצפות נצטוו ישראל עם, בעצם מדוע השאלה
 סמל הוא הזהב ואילו הרוחניות לשיא מסמל הארון הלא, מזהב הברית
 ללמדנו רצה, יתברך עולם בורא כי הוא הביאור ברם? הגשמיות שיא
 ולכן, הרוחניות לשיא להפוך אפשר הזה בעולם ביותר הגשמי הדבר שאת
 לדבר להיות נהפך כעת מקום מכל חולין דבר היה כן שלפני למרות הזהב
 עור הכל בסך היה שאמש בעוד קלף על נכתב תורה ספר כן כמו. קדוש
 ).יוסף לבוש– חי יוסף עוד( ביותר הקדוש לדבר נהפך קצר ובזמן, בהמה של

 
ֻרִבים ְוָהיוּ  י ַהּכְ ְרׂשֵ ַכְנֵפיֶהם סְֹכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ּפֹ ֶרת ַעל ּבְ ּפֹ  וְּפֵניֶהם ַהּכַ
ֶרת ֶאל ָאִחיו ֶאל ִאישׁ  ּפֹ ֵני ִיְהיוּ  ַהּכַ ֻרִבים ּפְ  ט"צ, ( בתרא בבא( הגמרא: ַהּכְ
 בפרשתינו. הכרובים של בעניינם הפסוקים בין הסתירה את מציינת.) 

 פסוק' ג פרק', ב הימים דברי( בנביא ואילו', אחיו אל איש ופניהם' נאמר
 עושין שישראל בזמן כאן, הגמרא ומתרצת". לבית ופניהם" נאמר) ג"י

 וכאן', אחיו אל איש ופניהם' נאמר ההיא התקופה על – מקום של רצונו
'. לבית ופניהם' נאמר ואז – מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן

 יהיו שפניו הוא צריך, מקום של רצונו לעשות אדם רוצה שאם ללמדנו
, ברם. תורה ילמד הוא שגם לכך ולגרום, לזולתו לדאוג עליו, אחיו אל
 רצונו עושה שאינו בכך יש סימן, שלו לבית ופניו, לעצמו רק דואג אם
 .)לשבח עלינו(. מקום של

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                          

        

 תרומה  דבס"
 201גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )החינוךספר ( תוהלבב נמשכים הפעולות אחרי                                                               

   ).ט״ז המוסר אגרת.( המעשה עתב לך יבוזו פן, התעש בטרם חקור                                                                    

 ).ה׳ שער הפנינים מבחר ( ותתחרט מהר,ותנצל המתן                                   

 ).וארא, המור צרור (..טוב שהוא שבילב אלא, הבסי ליב, לאחר טוב עושה הטוב האיש                              
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מייל בתגובות הערות והארות 
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 התלמידים את לחדד דרכו שהיהזצ"ל , מבריסק הגר״ח מרן על מספרים
 שבפתח להם סיפר הוא אחת פעם. וחידות בשאלות בתלמוד תורה מספרים

 ״קדוש מהחזן שומעת היא שכאשר, אבן ישנה יסקרב של הגדול הכנסת בית
 יכול לא שזה צעקו הילדים שכל כמובן! במקום קופצת היא קדוש״ קדוש
 למה טוב לב תשימו רק, אמת כן שזה הגר״ח מרן להם אמר !אמת להיות

 לא פעם אף היא עכשיו שעד הבעיה אבל... שומעת האבן כאשר: שאמרתי
 (שיחת בין השמשות)(!לשמוע יכולה לא היא כי שמעה

 
 
 

 שבחו  מקצת אומרים) ב יח ערובין( לברכה זכרונם רבותינו שאמרו הטעם
 דהינו נראה", יועץ הפלא"בעל כתב. בפניו שלא לוווכ, בפניו אדם של הטעם

 בעשית שיזדרז כדי, אומרים מקצת אבל. לבבו ירום ולא דעתו תזוח שלא כדי
 שלום, ואחוה אהבה להרבות כדי וגם, מעשיו בשערים שיהללוהו בראותו הטוב
 כך כל אדוק שאינו אדם רואה שאם, משפט ומאזני פלס שצריך באופן, ורעות

 ושכרה שבחו להגיד ראוי, המצוה עבודת עליו שתכבד לחוש ויש, השם באהבת
 עולם קונה שאתה חלקך טוב מה אשריך: לו ולומר, עושה שהוא מצוה של

 לעשות במעזו שיחזיק כדי, הלב את המלהיבים דברים וכהנה, במעשיך הבא
 בא לשמה שלא ומתוך, טוב לשכר לזכות כדי או, שישבחוהו כדי או, מצות
 .לשמה

 
 
 

 כך כל מצליח שאינו שרואה תורה בעלי אצל מאד מצוי התורה לימוד בענין
 נכון אין ובאמת. זה ידי על לגמרי מתרשל פה בעל בקי להיות בלימודו בענין
 מים שלו הכלי שימלא לאיש שציוה אחד לשר משל ל''חז שאמרו וכמו הדבר
 האיש וינסה נקב היה הכלי בשולי והנה. זהב דינר לו יתן דלי כל ועבור

 אחד חכם ויפגעהו. למלאות ופסק הארץ על הנקב דרך המים ונשפך למלאות
 נשפך והלא בפעולתי תועלת מה האיש והשיב למלאות פסקת למה וישאלנו

 הוא שגם נוטל אתה זהובים שכר הלא לך איכפת מה החכם והשיב. הארץ על
 אלף בק״ו הזה הדבר כן. לך להנות רוצה שהוא אלא שלו הכלי מכיר היה

 וציוה, לא או זכרן הוא אם וטבעו ואיש איש כל נפש את מכיר הקב״ה. פעמים
 יחזור לו איכפת מה שוכח שאדם ואף עליה ויחזרו תורה שילמדו ישראל לכל
 עשה מצות הוא שיחזור ותיבה תיבה כל, נוטל הוא זהובים שכר לא הפעם עוד
 צריך ואינו, לו תתן מה צדקת אם הכתוב שאמר מה ידוע והלא. עצמה בפני

 לו יהיה שלא להאדם להנות ורוצה ומטיב טוב שהוא אלא האדם לפעולות
 )  חיים החפץ לבעל הבית תורת().חסד לחם(דכסופא נהמא

 
 

 בכמה ממנו גדול יהיה חברו לפני ימים כמה שנולד נער יתכן איך:  שאלה:

 ?ימים
 נולד אם דהיינו) י׳ סעיף נ״ה סימן או״ח( ע''בשו המבואר באופן : תשובה:

 דשולח באחד נולד שני ונער הראשון״ אדר דשולח בכ״ט מעוברת בשנה נער
 שנולד זה, מעוברת לא שנה היא"מצוה בר" נעשה שבו 13ה ושנת השני אדר
 הנולד וזה אדר דשולח כ״ט יום עד גדול איננו הראשון אדר דשולח בכ״ט
 גדול נעשה אדר לחדש אחד יום שהגיע כיון השני אדר דשולח באחד אחריו

 )שלום שערי..(שנה13 בן

דשהיהזצ"ל , מבריסקהגר״חמרן
אחפעם. וחידותבשאלותמוד תורה

שכאשראבןישנהיסקרבשלדול

שעדהבעיהאבל... שומעתהאבן
(שיחת בין השמשות)(!לשמועיכולה

ביחערובין(לברכהזכרונםבותינו
ה"בעלכתב. בפניושלאוולוווכ, בפניו

,טובלשכרלזכותכדיאו,שבחוהו

שרואתורהבעליאצלמאדמצוירה
עללגמרימתרשלפהבעלבקייות
לאיששציוהאחדלשרמשלל''חז

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ִית ר ַהזֶּה ַהּבַ ה ֲאׁשֶ  הפרטים את ששמע שהעיד, שנייבלג' ר הגאון סיפר :ֹבֶנה ַאּתָ
ִית , המנהלסיפר'', שלי תורה בתלמוד. ''גדול תורה תלמוד מנהל, המעשה מבעל ַהּבַ

 מה כל. סדר חסר אחד ממלמד חוץ, היטב מסתדר אני כולם ועם, רבים מלמדים יש''
 כולם, למלמדים חדשות תקנות, למשל, מתקן כשאני... שוכח הוא, איתו מסכם שאני

 אבל. מזמן אותו מפטר הייתי. להיפך עושה הוא הכל... ממנו חוץ, אותן ליישם זוכרים
 הצליחו שלא אלה וגם, מצויין ללמוד יודעים ידו תחת העוברים הילדים כל: בעיה לי יש

–בצורה ממנו מרוצים ההורים כל גם. פרי ועשו גדלו אליו כשהגיעו, אחרים במקומות
 הכי השבחים את מקבל הוא, תורה התלמוד של הורים אסיפת ובכל, הכלל מן יוצאת
. תורה בתלמוד אותו להעסיק ולהמשיך, שהוא כמות לקבלו נאלצתי ברירה בלית. גדולים

 מלמד אותו של והנהגותיו, מסויים לאירוע פעם שנקלענו עד לוותר יכול הייתי הכל על
 את מלהכיל צר נעשה והבניין, וגדל הלך שלנו תורה התלמוד. הגבולות כל את כבר חצו

 המפורסמים הגבירים שאחד ידיעה לאוזניי הגיעה, והנה. בו שחסו התלמידים מאות
 שיערוך וסיכמנו, קשר עמו יצרתי. הוריו נשמת לעילוי, תורה לתלמוד בנין לתרום מבקש
 על להם והודעתי, המלמדים כל את כינסתי הביקור לקראת. שלנו תורה בתלמוד ביקור
 יש כן ועל, וכיתה כיתה לכל יכנס כנראה שהוא כך ועל, להגיע העומד החשוב הגביר
 ההואהמלמד. רב כבוד לו יעניקו ושהילדים, כראוי ומצוחצח נקי יהי שהכל לוודא

 זה מיודענו עשה ימים באותם. שבו ההדרכה פרטי כל עם, הזה המורים בכינוס השתתף
 יתן המסכת את ויסיימו, בהתמדה ילמדו שאם עמהם וסיכם, כיתתו ילדי עם פעילות

 הילדים שכל, דהיינו.... הכיתה בתוך מתנגשות מכוניות? הפרס הוא ומה. פרס להם
 של בכיסאו האחד ולהתנגש, מכוניות כמו אותם ולהסיע, כיסאותיהם את להפוך יורשו
 והנה. עליה נבחנו ואף המסכת את וסיימו רבה בהצלחה במשימה עמדו הילדים. השני
 של מרצינותם ומתרשם, לכיתה מכיתה המנהל עם ועובר, תורה לתלמוד הגיע הגביר

 התלמוד בבניין פינה בכל השוררים והניקיון מהסדר וגם, הלימוד מצורת, התלמידים
 חושב והמנהל, נפתחת הדלת. לעיל הנזכר המלמד כיתת של תורה שמגיע עד. תורה
 תלמידיו עם המלמד קבע זה ביום בדיוק, כן... לב התקפת מקבל הוא קט רגע שעוד

 כל כאשר, נורא מבולגנת הייתה הכיתה. המתנגשות המכוניות יום את לפועל להוציא
 קול והקול, רעו עם האחד ומתנגשים, הרצפה על מתגלגלים הילדים, הפוכים הכיסאות

 גם היהשלנו שהמלמד הרי, בכך די – היה לא ואם... דרכים תאונת כעין גדול רעש
 לא הוא. כסיד חוורו המנהל של פניו... הילדים עם ביחד ושיחק, הרצפה על הוא

 האורח לפני קידה קד המלמד וגם, גדולה בבושה הגביר בפני התנצל המנהל... האמין
, תורה בתלמוד הביקור את עזב שהגביר לאחר מיד–. הכיתה של חיובי הלא המראה על

 לאחר! ''מתבייש– לא הוא איך! מפוטר הוא מפה שיסתלק לו והורה למלמד המנהל קרא
 ששכח וטען התחרט המלמד''.מאומה לתרום יסכים לא הוא, בכיתתך הגביר שראה מה

 תסתלק, יותר אותך לראות רוצה לא: ''זאת קיבל ולא עליו צרח המנהל אך, מההוראות
 לי תהיה לא, בבית ילדים 10 לי יש: ''ואמר למנהל להתחנן החל, המלמד!''. מפה

!''. מפוטר ואתה נזק עשית. שלך מהפרנסה לי אכפת לא: ''זעק המנהל אך!''. פרנסה
 הקטנים הילדים ואחד, יומיים עוברים לא... ראש וחפוי אבל המקום את עזב המלמד
 זכוכית בחלון נתקל שני וילד, נוסף יום עובר. הרגל את ושובר נופל המנהל של בביתו
 היא ואין, הקטנה– בתו של ראשה נתקעה, נוספים יומיים יום כעבור. קשות ונשרט
 נופלת אשתו גם, אלה בכל די היה לא ואם. חולים בבית ומתאשפזת, להזיזו מסוגלת
 ניגש, בגו דברים שיש הבין תורה התלמוד מנהל!!! רגלה ואת ידה את ושוברת, ברחוב
 השאלה. בביתו המתרחשים המוזרים האירועים רצף את לו וסיפר, הדור מגדולי לאחד

 הנהן המנהל?''...פלוני לאדם צער לאחרונה גרמת האם: ''הייתה הגדול של הראשונה
 עשית: ''הגדול לו אמר. המלמד עם המעשה כל את הדור לגדול וסיפר, כהסכמה בראשו

''. נפשות בסכנת שמדובר לך ותדע, המלמד את לפייס מיד לך. ייעשה לא אשר את
 והתחנן, ומחילה סליחה ממנו ביקש, המלמד אל והתקשר, שהצטווה כפי המנהל עשה
 על מוחל שהוא מיד הודיע, לבו בטוב המלמד. תורה בתלמוד למלאכתו שיחזור לפניו

 תורה בתלמוד עבודה מצא כבר כי, לתפקיד לחזור הסכים לא אך, איתו שנעשה מה כל
 מקבל אני, ''המנהל מספר'', שבוע לאחר...''כך אחר שאירע למה תאמינו לא. אחר

! תורה בתלמוד חדש בנין להקמת הכסף כל את לתרום ברצונו כי, ההוא מהגביר איגרת
 אחד מדבר אולם, רבים מדברים התפעל במוסד ביקורו שבמהלך, הגביר מציין במכתבו
 מרוצה הייתי ולא, ביקרתי שבהם אחרים תורה לתלמודי בניגוד: 'במיוחד התפעל

, כך הדבר אין שאצלכם ונוכחתי ראיתי, לתלמידים המורים בין היתירה מהקפדנות
 ביחד ושיחק –, הילדים אל עצמו את הוריד, ההפוכה בכיתה ההוא שהמלמד והראיה
 לו לתרום כדי, שחיפשתי תורה – התלמוד של המדויק הדגם זה. הרצפה על איתם
, אותילימד ה''הקב הזה מהמעשה... ''המכתב לתוכן האמין לא המנהל. סיים הוא'', בניין

ען )נפשי ברכי(ראייתנו מצורת שונים שלו שהחשבונות

להנותורוצהומטיבטובשהואאלא
)חייםהחפץלבעלהביתתורת().חסדם

חברלפניימיםכמהשנולדנערתכן
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1 גיליון מס. 512שבת קודש  פרשת תרומה

כי קשה: מהו "ויקחו" - ויתנו היה לו לומר. אך איך יוכל אדם בשר ודם ליתן דבר מה להשי"ת. אלא הרצון הוא הנתינה, כל המצוות והמעשים טובים, עיקרם 
הוא הרצון לעשותם. ובכל דבר העיקר הוא ההתחלה והרצון, ואח"כ השי"ת מסייע שיוכל האדם לעשות המצוה גם בפועל. (שפת אמת)

רּוָמה" (כה, ב) "ְוִיְקחּו ִלי תְּ

ולא  תרומה  לי  ויקחו  נאמר  כן  אם  ולמה  נותנים!  תרומה  לוקחים?  תרומה 
מה  בחזרה.  מקבלים  מיד  לוקחים,  מיד  כשנותנים  כי  תרומה?  לי  ויתנו  נאמר 
מקבלים? קרבת ה' לי טוב. אדם שרגיל לתת, הוא כל הזמן מרגיש את ה'. דרך 
ההשפעה והנתינה היא דרך שמקצרת מרחקים ומביאה לקירוב נפלא לבורא, 
הופך  ונותן,  משפיע  יהודי  הקב"ה.  אצל  בית  לבן  היהודי  את  שהופכת  דרך 
להיות דומה ליוצרו. מה הוא רחום אף אתה, מה הוא חנון, אף אתה. אין אושר 
ושמחה גדולים מאלו. תרומה מרוממת, מרימה את היהודי מעל האדמה, מעל 
לקבל  הרצון  מן  אותו  ומרחיקה  הפרטית  התאווה  מן  אותו  עוקרת  הגשמיות, 

רק לעצמו.

לא טוב לך? אתה לא מחובר? אתה בחושך? תחפש איך לעשות איזה חסד 
אתה  איך  לחיים.  חוזר  אתה  איך  ותראה  כוחותיך,  בשארית  השני,  עם  קטן 
איש  ופניהם  למעלה...  כנפיים  פורשי  הכרובים  "והיו  ה'.  את  מרגיש  פתאום 
אל אחיו" (כה, ג). מי שרוצה להגיע למעלה, להתקרב אל ה', לא יכול להתעלם 
מאחיו. השמחה שבנתינה היא שמחה הכי גדולה. לכן מבקשים מה' שפע, כדי 
שנוכל לתת לילדים, לחברים, לכל מי שצריך. כמה מאושר מי שכל הזמן מבקש 

מה' שיתן לו, כדי שיוכל לתת לאחרים.

תחפש  טוב  מקום  לשום  אותך  מביאות  שלא  התאוות  אחרי  לרוץ  במקום 
את הנשמה שבדברים, את החסד, הנתינה, הויתור, ההקשבה למי שכל כך צריך 
זהב,  של  תרומה  ישראל  מעם  מבקשים  הטובה.  העין  הטובה,  המילה  אותך, 
כסף ונחושת ואלה מרמזים על הנקודות הטובות שיש בכל אחד מישראל. צריך 
להזכיר לעצמנו כל הזמן שכל אדם נברא בצלם אלוקים, יש איזה אור אלוקי 
שאם  יוצא  שבו.  אלוקים  בצלם  פוגעים  שלו  בכבוד  וכשפוגעים  עליו,  שחופף 
פגעת בכבוד חברך פגעת בכבוד ה' ח"ו. איך מגיעים להסתכלות נפלאה כזו על 

כל אדם? אם לא נתפעל מעצמנו יותר מדי.

בס"ד

שבת קודש   ד' אדר א', תשע"ו
פרשת תרומה

רּוָמה" (כה, ב) ֵני ִישְָׂרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ר ֶאל בְּ בֵּ "דַּ

אמה  אורכו,  וחצי  אמתיים  חצויות!  שבורות!  לארון?  לו  היו  מידות  איזה 
וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו (כה, י). רמז לאדם שיאחז בענוה ויהיה לבו נשבר 

בקרבו ולא יתגאה כלל.

"כל  לב.  בנדיבות  נותנים?  איך  העולם.  גלגלי  את  מניעים  והחסד  הצדקה 
איש אשר ידבנו לבו" (כה, ב). נותנים ברוחב לב וה' מחזיר פי שניים. יש בשמים 
בעולם  עושה  שאדם  חסדים  גמילות  לקבל  ממונים  מלאכים  שם  ידוע  היכל 
מראים  המלאכים  אותם  מיד  ישראל,  על  מקטרגת  הדין  מידת  וכאשר  הזה, 
את החסד ההוא, והקב"ה מרחם על ישראל מפני שחפץ חסד הוא ואף שהם 

חייבים, אם הם גומלים חסד זה לזה, הוא מרחם וסולח (תומר דבורה א).

עולם חסד יבנה, אין העולם מתקיים כי אם על ידי עשיית חסד שבני אדם 
בראשית.  מעשה  בטובו  יום  בכל  הקב"ה  מחדש  זה  בזכות  זה.  עם  זה  עושים 
אסור שיעבור יום בלי שעשית איזשהו חסד עם הזולת. יום שיהודי לא עושה בו 
איזה טובה ליהודי, אינו נחשב ליום בחיים (הרב הקדוש מקאברין זיע"א). והטובה לא 
חייבת להיות גדולה. אתה משאיל כלי עבודה לשכן, אתה פורט למישהו שטר 
למטבעות, אתה מכין כוס תה לשני אפילו שהוא יכול לעשות את זה בעצמו. 
אתה  כי  תודה"  משיב "לא  ספונטני  באופן  ואתה  משהו  לך  מציעים  לפעמים 
לא רוצה להטריח את השני, או כי אין לך עין טובה ולכן אתה מסרב לקבל את 
טובתו של האחר. תתגבר! תקבל ממנו את טובתו בשמחה! לזה קוראים החסד 

שבקבלת החסד, לפעמים זה החסד הכי גדול.

הוא  בחסד,  גם  עוסק  לא  והוא  תורה  לומד  אדם  אם  הרב:  מורנו 
למד  לא  שהוא  כאילו  זה  לחלשים,  לעזור  לחברים,  בלעזור  עוסק  לא 
גדול  הכי  שהוא  חושב  הוא  אז  לעצמו  לומד  לבד,  לומד  כשהוא  כלום. 
בדור, הוא מקבל אשליה שהוא הכי גדול בדור! ולאט לאט הוא מאבד 
גאווה!  מקבל  הוא  אז  עצמו  בשביל  תורה  לומד  כשהוא  האלוקים.  את 

גיליון מס. 512

 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 

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: 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

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ד' אדר א', תשע"ו גיליון מס. 2512

מחפש לצאת מהמידות הרעות שלו, מהקנאה, מהשנאה, הוא מתחיל לראות 
טוב בכל אחד, הוא שמח בחלקו, הוא מפסיק לקנא.

אדם מטבעו הוא אנוכי. הנתינה מאד קשה לו. זה לא רק שלשני יהיה, אלא 

הרי  לתת,  חשוב  כמה  כשמבינים  וגם  לשני.  וניתן  מעצמנו  שנחסיר  מבקשים 

האדם משתדל שלא יחסר לו יותר מדי ע"י הנתינה והוא נותן מהחלק שפחות 

הדעת  על  להעלות  אין  והרי  האדם  בנפש  טבועה  הזו  האנוכיות  לו.  חשוב 

שהקב"ה נטע בנו מידה רעה לשמה, אלא הוא יתברך רוצה שנעבוד, שנתאמץ, 

שנסור מרע ונעשה טוב. יש צד חיובי בהסתכלות הזו של האדם על עצמו וכבר 

אמרו חז"ל: "אלמלא הקנאה, אין העולם מתקיים" (מדרש תהילים לז). וכן "קנאת 

סופרים תרבה חוכמה" (ב"ב כא). אבל יחד עם זה צריך גם לצאת קצת מעצמנו.

נשמה וגוף, רוח וחומר, קדושה וטומאה, פנימיות וחיצוניות, טוב ורע. זאת 

המציאות של החיים שלנו. אנחנו עומדים באמצע, בין החוץ לפנים. בין הקודש 

אל  הפנים,  אל  משתוקקת  הנשמה  החומר.  אל  החוץ,  אל  שואף  היצר  לחול. 

על  הנשמה  את  להגביר  כדי  נאבקים  חיינו,  כל  מתמודדים  אנחנו  וככה  הרוח. 

ידי  על  איך?  ה'.  אל  קצת  עוד  להתקרב  גבוה,  יותר  קצת  למקום  לעלות  הגוף, 

בחסד  עולמו  המנהג  הרחמן,  אב  אבינו,  למענו.  שנעשה  לזולת.  טוב  שנשפיע 

ובריותיו ברחמים, ציוונו ללכת בדרכיו. עם ישראל, נזר הבריאה, שורש נשמתם 

חצוב ממקור עליון שכולו חסד ורחמים, "ישראל, גומלי חסדים הם". הרחמים 

והסיוע של יהודי לזולתו היו תמיד לשם עולם.

והחסד הכי גדול זה לגלות לבני אדם שיש ה' בעולם ואין עוד מלבדו. אם 

אדם לא יודע את זה, אז אין שום חסד בעולם. כי כל הדברים האחרים שעושים 

שאין  יודע  לא  הוא  אם  כי  כלום.  זה  לו,  מעניקים  לו,  מחייכים  לו,  ונותנים  לו 

לרעתו.  ח"ו  להיות  יכול  עוד  זה  הזה,  השפע  מכל  לו  יהיה  מה  אז  מלבדו,  עוד 

להרחיק אותו מן האמת. החסד הכי גדול הוא שמגלים  לבני אדם את האמת, 

את האמת האלוקית. את השמחה שיש בעבודת השם.

כמה חשוב לקרב יהודים. כל אחד צריך שיהיה לו חלק בזה. אין יהודי שלא 

יכול לקרב. כמו שאין יהודי שלא יכול עוד קצת להתקרב. כמו בסיפור הבא: 

יודאיקה

הסיפור הזה קרה לפני כשלושים שנה. הבן שלי היה בחור בן עשרים והגיע 

למדן'  גרויסע  'א  היה  לא  הוא  אז  אבל  זה,  את  לכתוב  חייב  לא  אתה  לפרקו. 

אני,  אבל  גמרא.  פתח  שהוא  בלי  שבועות  עוברים  היו  אותי,  שואל  אתה  ואם 

יש לי כלל. כשבניי מגיעים לגיל שלוש עשרה, אני לא אומר להם מה לעשות. 

ואם  שהוא,  כמו  לגדול  לו  נותן  אני  שפטרני",  "ברוך  בני  על  שאמרתי  ברגע 

דווקא  אשתי  מעליבות.  הן  אם  גם  דעותיי,  את  לו  אומר  אני  אותי,  שואל  הוא 

התערבה לו בחייו, בכך שהייתה מתפללת מבוקר עד לילה, ובוכה שהוא יהיה 

בחור טוב, ואני אומר לה, שמילא התפילות, אבל למה את בוכה? והיא אומרת 

רק   שלה  הדמעות  שבינתיים  לה  אומר  ואני  טוב,  יהיה  שלה  שמהדמעות  לי 

המערבי,  לכותל  אתי  הולכת  כמובן  היא  הכלל,  בבית.  שחורה  מרה  לי  עושות 

לא  היא  למה  אותה  שואל  ואני  שלה,  בדמעות  האבנים  את  מרטיבה  שם  וגם 

כותבת מכתב ושמה אותו בתוך האבנים, והיא אומרת שדווקא היא רוצה, אבל 

היא פוחדת שמישהו יקרא את המכתב, וזה יזיק לו בשידוכים. ואני אומר לה: 

אל"ף, שלא צריך להסתכל במכתב, כדי לדעת שהבן שלנו "ליידיק גייער" בטלן, 

ושכל ירושלים רואה את זה, מלבד יוסף שמרל העיוור והחירש. בי"ת, אף אחד 

מלבדה לא קורא פתקים של אחרים מתוך הכותל. והכי גרוע שעלול לקרות זה 

שהיא עצמה תקרא את הפתק שלה. והיא מבינה את זה כביקורת עליה, וכבר 

מתחיל "שלום בית" בינינו.

כך עוברות השנים, עם הרבה דמעות והרבה תפילות, ובננו כבר מתעסק עם 

רב,  אהיה  אני  מעט  עוד  שיעור,  מגיד  אהיה  אני  מעט  עוד  אומר  הוא 
עוד מעט אני אהיה ראש ישיבה גדול! ומהגאווה שלו הוא גם לא עושה 
עוזר  שהוא  שניה  כל  על  לו  חבל  חסדים!  לעשות  זמן  לו  אין  חסדים! 
לשני!  חבל לו על הזמן. אבל אם זה תורה עם חסדים ביחד, זה מוריד 
את הגאווה! תורה עם חסד מבטלת את הגאווה! כי אם הוא לומד תורה 
וגם עושה חסד אז הוא מתחיל לראות שיש אנשים יותר טובים ממנו! 
ממנו  חלש  שיותר  אדם  עם  ללמוד  השני,  עם  ללמוד  מתחיל  הוא  אם 
יותר  תכונות  משלו,  טובות  יותר  מידות  יש  שבשני  לגלות  מתחיל  והוא 
טובות משלו, יש לשני יותר קדושה, יותר שפלות, ואז הוא מתחיל לקבל 
גאווה!  יקבל  גם  הוא  אז  תורה  בלי  חסד  עשה  אדם  אם  ולהיפך  ענווה! 
מתגאה  הוא  לכולם  סלים  מחלק  וכשהוא  גדול  גמ"ח  פותח  כשהוא 
חסד  יעשה  הוא  אם  בעולם!  גדול  הכי  חסדים  הגומל  שהוא  וחושב 
בלי תורה הוא יחשוב שהוא המחלק כספים הכי גדול בארץ! הרי הוא 
תמיד  מרגיש  הוא  לו!   ישווה  מי  לו!  ידמה  מי  משפחות  באלפי  תומך 
שהוא היחידי שמציל! הוא הגואל! הוא המושיע! הוא חושב שהוא הכי 
גדול בעולם! ובאמת הוא נמצא בשיא הגאווה אבל אם הוא יתחיל גם 
ללמוד תורה זה יוריד לו את הגאווה! הוא יראה שזה יודע ללמוד יותר 
טוב ממנו, וזה יודע תוספות יותר טוב ממנו, וזה יודע הלכה יותר ממנו, 
הוא יראה שיש אנשים יותר טובים ממנו! יותר גדולים ממנו! יצא לו כל 
האויר מהבלון! הוא יקבל ענוה! אז תורה בלי חסד מביא לגאווה, וחסד 
בלי תורה גם מביא לגאווה! רק שאדם לומד תורה וגם עושה חסד אז 

הוא מקבל ענוה."

רק  סליחה,  לבקש  רק  במישהו,  שפגעת  מרגיש  אתה  ולתת.  ולתת  לתת 
לכבד אותו, רק לפייס אותו, רק להגיד מילים טובות, לכל הסובבים אותנו, בכל 
רגע ורגע. האדם בעצמו מרגיש, אומרים לו מילה טובה, אז הוא יכול להמשיך 
לחיות, לא אומרים לו אז הוא לא יכול. מזה הוא צריך להבין בעצמו שצריך לתת 
ולתת. הנשמה היא מכסא הכבוד. לכן כבוד זה מצרך מספר אחד של החיים. 
זה אוויר. לא תתנו לשני כבוד, תפגעו בו, באותו רגע הוא מת. אחר כך תצטרכו 
לפייס אותו, להחיות אותו, יש הרבה עצות, לא אומרים שהכל כבר אבוד, קרה, 
קורה תקלות, אנחנו כולם נכשלים, מכבדים, פוגעים, נפגעים, זה קורה לכולנו, 
מילה  לו  תגיד  מחמאה,  לו  תן  חי.  כל  אם  זה  הכבוד  החיים.  של  מציאות  זה 
טובה, תראה מה זה עושה לו, תגיד לו מילה לא טובה הוא לא יכול לזוז, זאת 
אומרת, מי מניע את כל האברים של האדם? הכבוד! כבוד זה דבר כזה חשוב 

שלא יתואר.

אהבה ושלום ואחדות. פה מתחילות הישועות. זה היהדות. מה זה להסתכל 
אחרים  רואים  כשאנחנו  הזאת  הקנאה  זה  מה  השני?  על  אחד  רעות  בעיניים 
על  להתגבר  חייב  אתה  לישועות!?  זוכים  שהם  טוב,  להם  שהולך  שמצליחים, 
הקנאה הזאת. קנאה זה טוב עד גבול מסויים. כי זה עוזר לנו לפעמים לעשות 
להגיע  לא  הגבול.  את  לדעת  אבל  החבר.  אצל  רואים  שאנחנו  טובים  דברים 

לשנאה ח"ו. 

צריך  אדם  אמונה,  צריך  אדם  אמונה.  שום  לו  שאין  סימן  מקנא  אדם  אם 
לדעת שיש פה בעולם השגחת ה'! יש ה'! ה' מנהיג את העולם! לכל אחד מגיע 
שאדם  והיסורים  הצער  סוגי  שכל  רנ')  אומר (תורה  רבינו  לקבל.  צריך  שהוא  מה 
עובר בחיים זה מגיע רק מקנאה ושנאה! קנאה זה הדבר הכי גרוע שיש בעולם, 
הכי נורא שיש, בגלל שאין לזה שום סיבה! אין שום סיבה לקנא! ברגע שאדם 
מקנא בשני זה אוכל אותו! הוא שבור מזה! הוא מאבד את מנוחת נפש שלו. 
הרע?  בלשון  נכשל  אדם  למה  הצפון!  את  מאבד  דעת!  הישוב  את  מאבד  הוא 
מהקנאה.  יסורים  הזמן  כל  לו  יש  שמקנא,  אדם  ושנאה.  קנאה  מלא  הוא  כי 
אך כשהוא מתקרב לצדיק האמת,  הוא מתחיל לצאת מכל הרע שלו, הוא רק 
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'ביזנס', מוכר וקונה תשמישי קדושה, ומביא לי דמי כיס פה ושם. יום אחד בא 

שידוך  שלי  לבן  ומציע  ירושלמי,  ולא  מודרני  מכיר,  לא  בכלל  שאני  שדכן  אליי 

מחיפה. "מה חיפה, מי חיפה?" אני אומר לו, ובכל זאת שומע. בכל זאת,  הבן 

שלי הוא לא מציאה, כך שאני חייב לשמוע. והוא אומר איזה שם, שלא אומר 

לי דבר, ומציין שהוא סוחר יודאיקה עשיר מאד. "ולמה שסוחר יודאיקה עשיר 

מאד יסכים להשתדך עם הבן שלי?" אני שואל, והוא מתחיל לגמגם, שאביה 

של הבחורה מכיר את הבן שלי מהעסקים, ורוצה אותו לחתן. וזה מייד מחשיד 

אותי. אם מישהו לא מכיר את בני ורוצה להשתדך איתו - מילא. אבל אם הוא 

כן מכיר, ודאי יש לבת שלו בעיה. אבל את זה אני לא אומר לשדכן, אלא לעצמי, 

בתוך הלב. אני אומר לו: "תן לי כמה ימים לברר". זה בשביל למתוח אותו, כי 

אני, אין לי איפה לברר על אנשים ממקום רחוק כמו חיפה.

לי: "בסדר,  אומר  והוא  חיובית",  לו: "התשובה  עונה  אני  ימים  כמה  כעבור 

הם ייפגשו". כמה שבועות עוברים, והבן שלי אומר לי: "אבא, אתה צריך לבוא 

והוא  לו: "בסדר",  אומר  אני  השידוך."  את  ולגמור  הכלה  את  להכיר  אמא,  עם 

אומר: "תיקחו טקסי לחיפה ביום..."

ואמרתי  באתי  השידוך.  על  דבר  לאשתי  אמרתי  לא  שעדיין  נזכר,  אני  ואז 

לה: "מזל טוב, לבן שלנו יש שידוך". היא מייד צמצמה את העיניים ואמרה: "על 

גופתי. מה פתאום שאני אסכים לכזה שידוך?" אמרתי לה: "עוד לא שמעת את 

מי הציעו." "כל מי שיציעו לילד הזה, ודאי יש לו בעיה". ואני אומר לה: "הכלל, 

אנחנו יוצאים ביום שלישי בטקסי לחיפה שבצפון, שם מתגוררת הכלה." 

מגיע  שאני  עד  פרצופים,  מיני  כל  ועושה  ומה,  מי  לשאול  מתחילה  היא 

בתשמישי  האבא  של  עיסוקו  כנראה  משתכנעת.  היא  ואז  למילה "יודאיקה", 

קדושה, נותן לה הרגשה טובה, ואולי בגלל שזו מילה של עשירים וחשובים. לא 

מהשדכן.  יותר  עוד  מודרני  הוא  יודאיקה  שאדון  ומגלים,  נוסעים  אנחנו  יודע. 

הוא  קטנה.  מאד  ציצית  לו  והייתה  'קפלוש'  עם  הולך  לא  שהוא  היא,  האמת 

היה רחוק מאד ממה שאנחנו. אני מוכרח לציין, שכשהוא ראה אותנו, הוא היה 

מופתע עוד יותר מאיתנו. ארבעתנו עמדנו שם כמו "ליימכים", וידענו טוב מאד 

אלא  המתחתנים,  אנחנו  שלא  נזכרנו,  אז  אבל  מתאימים,  לא  בכלל  שאנחנו 

הילדים שלנו. והבת שנכנסה, דווקא נראתה בחורה טובה וצנועה ולמדה ב'בית 

יעקב'. 

לא ידעתי מה לדבר עם האבא, אז כמו כל 'ירושלמער' הגון, ביקשתי ממנו 

סיגריה. הוא הביא סיגרים, ואנחנו ישבנו ועישנו, ועל אף שלא דיברנו, הרגשנו 

והוא  בעיניו,  חן  מוצא  מאד  שבננו  אמר,  יודאיקה  האדון  זה.  עם  זה  בסדר  די 

מוכן לשלם על דירה. אמרתי שטוב שהוא אומר את זה, אבל הוא לא חייב, כי 

לנו אין לשלם כמעט כלום, ולכן לא נעים לנו לבקש ממנו. אבל הוא אמר שאין 

בעיה והם יעשו חתונה מפוארת על חשבונם. 

מתביישת  שהיא  אמרה  אשתי  בעיות.  כמה  התחילו  הביתה,  כשחזרנו 

להתחתן עם משפחה כזו מודרנית, ואמרתי לה שתגיד תודה שמישהי נורמלית 

"אני  אמרה:  והיא  שלנו.  הבן  על  להסתכל  מוכנה  בכלל  צולעת,  לא  ואפילו 

אומרת תודה, אבל זה לא אומר שגם קרובי המשפחה שלנו צריכים להסתכל 

על הבן שלנו, שהיה צריך להתפשר על כזו משפחה". אמרתי לה שאני בכלל לא 

ושנינו אמרנו ביחד:  שואל את המשפחה שלי, ונהג הטקסי אמר שאני צודק, 

של  אשתו  עשתה  בטקסי,  אשתי  לי  שעשתה  מה  התברר?  מה  תתערב".  "אל 

נורא  שהיא  לו  אמרה  היא  שהלכנו.  אחרי  שלהם,  בבית  ליודאיקה  היודאיקה 

מתביישת שהחתונה של בתם תהיה מלאה באנשים שנראים כמוני. מסתבר, 

שיש להם משפחה של "מזרוחניקים", שאפילו חרדים רגילים לא נראים להם, 

וודאי לא כאלה שהולכים כמוני, עם "זברה" ו"סופר". כנאה הם שייכים לחברה 

הגבוהה הפולנית או ההונגרית בחיפה, ושם נורא מסתכלים אחד על השני.

כתבתי מכתב לאדון יודאיקה וביקשתי ממנו לשמור את הנכתב בסודיות. 

את  נזמין  ולא  נוותר  שאנחנו  אשתו:  של  לבעיה  פתרון  לי  שיש  לו  אמרתי 

 - מתחתן  שלנו  שהבן  להם  נגלה  לא  אפילו  ואולי  אשתי,  ושל  שלי  המשפחה 

ההורים  אנחנו,  ורק  וה'פולניות',  ה'פולנים'  כל  עם  חתונה  לעשות  יוכלו  והם 

והאחים אם הוא מרשה - נוכל להשתתף. יודאיקה ענה לי במכתב, שמבחינתו, 

עם  בעיה  שיש  מודה  הוא  אך  לחתונה,  ירושלים  כל  את  להזמין  יכולים  היינו 

אשתו, שמסכנת את השידוך, והפתרון שלי נראה טוב מאד, על אף שזה ממש 

לא נעים לו.  מייד כשקיבלתי את האישור, באתי לאשתי ואמרתי לה: "תראי, 

שמתי לב שאת מאד מתביישת שהמשפחה שלנו תראה את המשפחה שלהם. 

בואי נעשה דבר פשוט. לא נספר להם על החתונה, ונגיע רק עם הילדים בסודי 

סודות, וכך לא יהיה לנו בושות". אשתי שמחה מאד, אך אמרה בחשש: "ואולי 

הם ייעלבו?" "קודם כל, שייעלבו," אמרתי. "העיקר שלא יהיו לך בושות. וחוץ 

היא  בירושלים."  גדולה  משפחה  לנו  שיש  לדעת  צריכים  לא  בכלל  הם  מזה, 

חשבה קצת, ואחר כך אמרה: "אתה חכם מאד, ותמיד יש לך רעיונות איך לסדר 

את העניינים", ואני הופתעתי, כי לעולם איני שומע את אשתי אומרת דברים 

כאלה עליי. ובמחשבה שנייה, גם לא על מישהו אחר בעולם. חוץ מאבא שלה, 

אולי. 

הימים חולפים, והגיעה עת החתונה. אנחנו, בסודי סודות, מזמינים שלושה 

לחתונה  הגענו  לחיפה.  באוטובוס  יוצאים  ומשם  המרכזית,  לתחנה  'טקסי' 

הראשונים. ארך זמן עד שכל המוזמנים ה'פולנים' הגיעו ועד שנערכה החופה, 

בפעם  קיבלתי  ואני  קידושין,  ערך  שלהם  הרב  בערב.  וחצי  שמונה  כבר  היה 

אני  טוב".  "מזל  צועקים  וכולם  הכוס,  את  שובר  החתן  ברכה.  בחיי  הראשונה 

שומע את ה"מזל טוב", והוא נראה לי קצת מוכר, ובכלל לא "מזל טוב" חיפאי. 

אני מסתובב, ונעשה לי חושך בעיניים. כמה עשרות, ואולי מאות מהמשפחה 

שלי, מהשכנים, מחברים, מבית הכנסת - כולם נמצאים, והם כמובן מסתערים 

עליי, מנשקים אותי וצועקים "מזל טוב" ואומרים לי: "איזו הפתעה הכנו לך? 

חשבתי  אוטובוסים...  שלושה  סרדינים."  כמו  אוטובוסים,  בשלושה  כאן  באנו 

אני  איך  ידעתי  לא  אני  אבל  התרגשות,  מרוב  שזה  חשבו  הם  מתעלף.  שאני 

לא  שהם  בפירוש,  לו  שאמרתי  אחרי  מהיודאיקה,  שלי  למחותן  מבט  מישיר 

באים. חיפשתי אותו במבטי, ואז גיליתי שאחד החברה'מנים שלנו לקח אותו 

על הכתפיים, נגד רצונו, ואפילו לא שם לב לניסיונותיו להשתחרר. הכלל, לפני 

ה'פולנים'  עמדו  בתחילה  סוערים.  ריקודים  החלו  ומי,  מה  לומר  שהסתפקתי 

מסביב, חיוורים, אחר כך התחילו למחוא כפיים, אבל מהר מאד לקחו אותם 

בכוח למעגל, והם התחילו לרקוד ולרכוב על ה'ירושלמים' לפי תור, על אף שלא 

כולם היו האבא או האח של הכלה. 

כדאי  שלא  לעצמי,  אמרתי  השולחנות.  באחד  לי  והתיישבתי  ידיים  נטלנו 

שאין  שאלות  אותי  לשאול  עלול  יודאיקה  כי  הנשיאות,  בשולחן  לשבת  כעת 

לי תשובות עליהן. בינתיים התברר, שהחבר'ה שלי הביאו צידניות, וכבר ערכו 

להם שולחנות. לא הרבה אוכל - לחמניות, הרינג וקוגל, עם כלים חד פעמיים. 

חמש דקות הם אכלו הכל והתחילו בריקודים. מהר מאד שכחתי מאי הנעימות 

מישהו  פעם  ומדי  רוקד,  שלי  המחותן  שגם  ראיתי  איתם.  לרקוד  והתחלתי 

עושה לו סיבוב על הכתפיים. אחר כך החתן הגיע, והתחילו לעשות לו את כל 

עם  אותו  להרים  אותו,  לזרוק  אותו,  להעיף   - בחתונות  עושה  שה'שבאב'  מה 

השולחן, וכל ה'פולנים' וה'הונגרים' המכובדים נהנים ומוחאים כפיים. 

והחל  הבקבוקים",  "איש  המכונה  אונגרין,  מבתי  אלכסנדר  הגיע  כך  אחר 

כיסאות,  כולל  שלו,  השיניים  על  האולם  חצי  העלאת  שכלל  שלו,  המופע  עם 

משולהבים,  ממש  היו  ה'פולנים'  באש.  בוערים  ולפידים  סולמות  שולחנות, 

ואדון יודאיקה שכח כנראה איפה הוא נולד. אפילו את אשתו ראיתי, 'מתפלחת' 

מעזרת נשים, כדי לראות את הפלא במו עיניה. 
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לי  נתנו  שלי  החברים  וכל  יוצא,  לירושלים  שהאוטובוס  הודיעו  בחצות 

"מזל טוב" והסתלקו בפתאומיות, ואני חשבתי שכעת אקבל את המנה שלי. 

ראיתי את יודאיקה ואשתו מתקרבים אליי ואל אשתי, וכבר התחלתי להתנצל, 

יודאיקה  גברת  את  שומע  אני  ופתאום  ידעתי,  לא  ובכלל  הפתעה  הייתה  שזו 

המחותנת אומרת לי: "בשבילנו זו הייתה ההפתעה הכי גדולה בחיים. חיתנתי 

התעניינו  החברים  כל  לנו.  הייתה  לא  עוד  חתונה  וכזו  ובן,  בנות  שלוש  כבר 

מאיפה הבאנו את הרקדנים הללו. אני רוצה לומר לך , שנהנינו מכל רגע. ואז בא 

אדון יודאיקה וחיבק אותי חיבוק גדול, ואני הרגשתי איך בפעם הראשונה בחיי 

יהודי  כי  הראשונה,  בפעם  זה  את  מספר  ואני  שלי.  מהעיניים  דמעות  יורדות 

אחד.  לאף  זה  את  מספר  לא  הוא  כן,  ואם  בוכה.  לא  לעולם  אמיתי,  ירושלמי 

אבל לך, בספר שלך, אני מספר הכל, ואני מקווה שתפרסם את זה. בלי השם, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לצעוק  לא  לעולם  אדם.  כל  לכבד  אותי  זכה 
שלי.  הבית  בתוך  לא  ובטח  בטח  אדם.  שום  על 
את  להזכיר  לא  להתאכזר,  לא  לבייש,  לא  לעולם 
ליד  לא  בטח  השני,  של  והקלקולים  החסרונות 

אנשים אחרים. לא לדבר על אף אחד.
זכה אותי לחשוב טוב על כולם, וגם אם יש 

דברים שנראים לא טוב, ללמד כף זכות, לדעת 
שאני לא יודע הכל. והכי חשוב, זכה אותי לטעום 

כזה טעם מתוק ביהדות, כזו שמחה בעבודת 
השם שלי, שלא שיהיה לי שום עניין ושום זמן 
לדבר על השני, לחלוק עליו, לבקר אותו, לזלזל 
בו, להעיר לו הערות, שכל החיות שלי לא תהיה 

מהדברים המכוערים האלה, שהחיות שלי תהיה 
רק מהקשר איתך אבא ומאהבת הבריות. 

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

השני,  של  לנשמה  להתחבר  אותי  זכה 
לראות  כולם.  של  לנשמות  והרביעי,  והשלישי, 
את כל הטוב והיפה שיש בבני אדם, להתגבר על 
לכל  לעזור  טובות,  מילים  להם  להגיד  הקינאה, 
מי שפונה אלי וגם למי שלא פונה אבל אני רואה 
שאני יכול לעזור לו. זכה אותי לאותן שיחות נפש 
נדירות שבהן אנחנו משתפים אחד את השני בכל 
מה שמסתתר אצלנו בפנים ואז כל כך מרגישים 
ואהבה,  חום  להשפיע  אותי  זכה  איתנו.  אותך 
כולם  הרי  כי  לכולם,  קץ  אין  ומסירות  אכפתיות 
תודה  יהיו  חיי  שכל  אותי  זכה  זה.  את  צריכים 
אחת גדולה לך אבא שבשמים, על העולם היפה 
הזכות  על  לנו,  שנתת  החיים  על  לנו,  שבראת 
הגדולה הזו לעבוד אותך ביראה ובאהבה כיהודים 

שומרי תורה ומצוות.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תן לי רצון לכל דבר שבקדושה כי הרבה פעמים 
האלה,  הדברים  על  להתפלל  יכול  לא  אפילו  אני 
כי אין לי מספיק רצון. תן לי רצון אבא. תעזור לי 
את  העיניים,  שמירת  את  הקדושה,  את  לרצות 
כל  את  בקדושה,  האכילה  את  הלשון,  שמירת 
הדברים הנפלאים האלה שכל כך מקרבים אותנו 
למרות  יכול,  אני  שגם  להאמין  לי  תעזור  אליך. 
שזה נראה כל כך קשה להשיג, כל כך רחוק ממני. 
תעזור לי אבא לזכור שזה הנועם הכי גדול, האושר 
הכי גדול, לחיות בקדושה. תן לי כוח להתגבר על 
לכל  רצון  והרבה  להתאפק,  כוח  האלה,  התאוות 

דבר שבקדושה.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

(חיים ולדר,  צ'אלמר - סיפורים ותמונות מתוך מאה שערים)

כמובן. בדרך חזור אומרת אשתי: "ראית איזה אנשים מכובדים היו בחתונה? 
כל החברות שלי התפעלו מהשידוך שעשינו." יכול להיות יותר מושלם מזה?

הבן שלי ואשתו הקימו בית מאד יפה. והוא כיום, לא יודע איך, נכנס לעניין 
של חינוך, ואפילו מנהל חיידר חשוב, ואשתו אשת חיל. לא תכיר אותה בכלל. 
לך  תבוא  מאיפה  תדע  "לך  לעצמי:  אומר  מחמאות  הרבה  עליו  שומע  אני 
הנחת". אדון יודאיקה ואשתו כבר אינם בין החיים, אבל מכל המחותנים שלנו, 
אותנו  ולהזמין  לירושלים  אלינו  לבוא  אהבו  ומאד  אלינו,  קשורים  הכי  היו  הם 
לחיפה. אדון חיים ולדר! שלום וכל טוב, ובבקשה אל תמחק ואל תוסיף דברים, 
כמו שעשית במכתב הראשון. שיהיה לך ולכל ישראל כל טוב. "קול ששון וקול 

שמחה, קול חתן וקול כלה".

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711

ם בבלללבבדדדדדדדהההאאאשש שששל ש

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777 (בעלות שיחה רגילה)
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ ש''רפונ או ''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 

 גליון
309 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 כשהמלך רושם המחאה...   קודש לשבת סיפור
 
 

  להפנים – בנו המקננות ינקותא'ד הגירסא למרות ,מסוגלים איננו
 מלכי מלך של ,ונדיבותו רחמנותו מלכותו היא וכמה גדולה מה

  נוקף אדם ואין ,ידיו מעשי הכל כי להאמין שלנו הנסיונות .המלכים
  מהפה שחוקות מימרות הן לעתים ,משמים והכל ופרנסה ,אצבעו
  מצליחה שהיא מבלי ,עצמה על החוזרת דרשנות של סוג מין ,לחוץ

 .דמינו במחזור להתערות
 על עוטים אנו כאשר רק אז וגם ,נדירות ממש ,נדירות לעיתים

  ,קמצוץ להרים אנו זוכים ,נכוחה הרואות אמת של משקפיים עיננו
 .ואולי .האי כולי ....מרוממת השגחה מאותה אבק גרגר ,שביב

   
  וגורס ומעריב משכים ,פשוט מרוקאי יהודי היה הסנדלר ניסים

 המתגורר ,ממש מרוקאי התכוונו ,מרוקאי כשאמרנו .תהילים
  שם ,המדינה שבמזרח הקטנות מהעיירות באחת במרוקו

  ,יהודיות משפחות עשרות מכמה יותר לא ,להן מתגוררות
 .במסחר בעיקר העוסקות

  ונסק ,שנה 40 כ לפני לו מתרחש ,רבותי הזה המתוק והסיפור...
  הסיפורים נקטפים ממנו לעץ ,לגני שהגיע עד ,לאוזן מפה לו

 .שלפניכם
  ,דעת ונקיי מבט טהורי ,ובנות בנים ילדים 12 הסנדלר לניסים

 המסור האב של לימינו ועומדים ,והמצוות התורה בדרך ההולכים
 ביד ויוצר ,העיר תושבי של מנעליהם תיקון על השוקד ,והאוהב

.הסביבה גבירי של למענם מרהיבות עור מגפי ,ממש אומן
  הצדקת רעייתו שנוהגת וכפי ,אמרנו משמים פרנסה נו ?פרנסה
  אוכלים ,לומר רוצה "בבטן מתברך הלחם אצלנו" לומר אלגרה
 .הרבה ושבעים מעט
 לשכנו היהודי הסנדלר בין נרקמו טובים וידידות שכנות יחסי

  ,שטיחים במסחר עסק אשר ,המוסלמי באר'ג אבו מחמוד
  ידעתם לא אם ,שכן ,הארץ כל פני על טוב שם להם קנו וסחורותיו

  ,חסן המלך עם באר'ג לאבו היו הדוקים קשרים ,שמעתם לא אם
 .הודו ירום
  חם משפחתי קשר אלא ,דיפלומטיים קשרים ולא ,מסחר קשרי לא

 אשתו ובעצמה בכבודה היתה ,פטימה הבכורה בתו .והדוק נעים
 הלך ,הססגונית בסחורתו משהתפאר יותר באר'ג ואבו ,המלך של
 טלפון לי יש ,אני" .למלך הצפופה קירבתו לנוכח נפוח חזה עם

 להתפאר נהג "לי עונה הוא אחד בחיוג ,למלך ,שלי לחתן ישיר
 אהבו מרוקו מנתיני רבים כמו אשר ,היהודי הסנדלר של באוזניו

  ונהג ,חופשיים יהדות חיי ליהודים שאיפשר ,הלב טוב המלך את
 .במדינה העיסקית להתנהלותם באשר רכה ביד

 בטלפון משוחח החשוב שכנו את הסנדלר ניסים שמע לא מעולם
  היתה –פמלייתה בליווי – כשהמלכה לעת מעת אבל ,המלך עם

  ,כולה העיירה את אפף כוכבים של אבק ,הוריה את לבקר באה
   .שלנו היקר הסנדלר את וגם

  המגפיים את לרכוש ומבקשים לעיירה תיירים מגיעים כשהיו
 הוא שלי השכן ,המלך מגפי אלו" בפניהם להתפאר נהג ,המיוחדים

 

 דרכו ושלחתי טובים מאד ידידים ואנחנו ,המלכה של אבא
 ."למלך גם כאלה מגפיים

 זה .לארמון נשלחו הן אבל ,ברור לא ,אלה מגפיים נעל המלך אם
 .כן
 שבפניו התמימות אבל ,המידה על יתר התרשמו שהתיירים לא
  מגפי" המוצר את לקנות אותם הניעו המבט טהור היהודי של

 התיירים וחומר קל ,אותם נועל )אולי( המלך אם טוב נו ."המלך
 .העם פשוטי
 כלל פשוטה משימה איננה ילדים תריסר לחתן ,היום כן כאז

  לפרוטה פרוטה חסך ,הפה אל מהיד החי ,שלנו ניסים אבל ועיקר
 עוד ובבית ,צעיר איש איננו כבר הוא .יפה בעין להשיאם והחל
  פרוטה שכלתה אלא ,לשידוך הממתינים ורווקות רווקים שבעה

  הקטן של המצווה בר לחגיגת לדאוג עליו ועכשיו ...הכיס מן
 .שיחיה מרדכי ,בבניו

  ולא פחות לא חונה ,החנות מול ,עיניו לנגד והנה ,ערב דמדומי 
  .באר'ג-אבו מחמוד החביב שכנו של היוקרתית מכוניתו יותר
 של ידו את בחום לוחץ ,לסנדלריה ונכנס הכביש את חוצה הלה
  המלך ,הבא בשבוע ,ניסים רבי" :חגיגית לו ומודיע היהודי ידידו

 ."לביתי לביקור מגיע ובעצמו בכבודו
  אנא ,היקר שכני טובה לי עשה" הסנדלר התפעם "?המלך"

  לברךשאוכל כדי ,בתוכו כשהמלך למעונך להיכנס לי אפשר
 !"אנא .ודם לבשר לכבודו שנתן ...ברוך ,ומלכות בשם

 כשהמלך לצידי תעמוד אתה" המוסלמי השיבו ,"ידידי בוודאי"
 ."לביתי ייכנס

  
 'ב פרק

 דגלי ,עבר מכל חמושים חיילים ,"המלך יחי" ,העיר כל ותהום
 ביד אוחז הסנדלר ניסים .השדירה לאורך מתנפנפים הממלכה

  ברכה לברך יזכה מעט עוד הנה .כולו מרוגש מרדכי הקטן בנו
 ניסים .הכניסה שער לעבר וצועד ממכוניתו יורד המלך ...נדירה
 והמלך ...מברכים הם ואז יתקרב שהמלך ממתינים ומרדכי
 .שומע

 פירוש מה" והתעניין היהודי לסנדלר ידו הושיט השליט
   ."?הברכה

 כעין שמים מלכות" ,ומתמוגג נרגש הסנדלר הסביר ,"הו ,הו"
  .העולם בורא למלך כבוד חולקים היהודים אנו .ודם בשר מלכות
  וסודותיו הנהגתו פי על ,עולם של ומלכו המלכים מלכי מלך  והוא

 ודואג ,בעולם כאן ודם בשר מלכים להמליך בוחר הגנוזים
 הכבוד ,המלך אדוני כלומר .מלכים כבוד ,כבוד עליהם להשפיע

 מלכי מלך של ומתנתו מחלקו הוא ,הזה בעולם לך שיש
 ."המלכים
 לניסים וסימן ,והחכם הפשוט ההסבר מן נהנה המרוקאי המלך

 מילות חילופי לאחר .באר'ג אבו של לביתו עמו להיכנס הסנדלר
  שאלותהסנדלר את לשאול המלך המשיך ,מארחיו עם נימוסין

   .ברכות על ובעיקר .היהודים מנהגי על
  על אתם מברכים אם הלוא" התעניין "ברכות עוד בוודאי לכם יש"

 למשל מברכים מה  ...יהודים על גם שמברכים בוודאי ,גוי מלך
 "?יהודי תינוק על 

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  



 המשך סיפור לשבת קודש

 פרש שיח ובנועם ,לידיו המלכות שרביט את ניסים קיבל ואילך מכאן
  הנילוות והברכות ,היהודי של השמחה מעגלי את מרוקו מלך לפני

 .אליהם
  ואת "שהחיינו"ו ,"אבינו אברהם של בבריתו להכניסו"ו ,"המילה על"

  נצצה היהודית והתמונה ,בדבש מרוחות ואותיות ,ה'החלאק מינהג
 של בנו הוא מרדכי כי ,בינתיים זיהה אשר ,המלך עיני מול אל

 .ההליכות נעים הסנדלר
   .המלך התעניין "?בנך זה"
 ."מצווה בר לו נחגוג שבוע ובעוד מרדכי שמו ,כן"
   .המלך שאל "?מצווה בר זו מה"
   חתן הוא ,אחד ויום 13 בן היהודי הבן ,מופלאה חגיגה זו ,הו"

  כיד סעודה עושים כך ואחרי ,בה קורא ,לתורה עולה אשר השמחה
 "...האמונה דרך את ממשיך שבנו שמח היהודי כי ?מדוע ,המלך

 מביאים המצווה לבר המוזמנים האם" המלך היסה ,"סליחה"
 "?מתנות

 הסנדלר השיבו ,"בוודאי"
 .המלך הסתקרן"?מתנות אלו"
 .בביישנות הסנדלר ענה "המחאות או ,קודש ספרי"
  שאל ,"?רושמים שהם הסכום גובה מה ,המחאה שנותנים ואלו"

  המלך
  ,דולר 50 שנותנים פשוטים אנשים יש" הסנדלר השיבו,"תלוי זה"

 שנותנים עשירים אנשים מעט ויש ,כפול שנותנים משפחה קרובי ויש
  שנתן גדול גביר על שמעתי פעם ,דולר 250 או 200 גם לפעמים

 .המלך את הסנדלר עדכן "מצווה בר מתנת דולר 500
  ,שיקים פינקס מכיסו המלך שלף מוקדמת הודעה כל וללא ,לפתע
 לרשום החל והמלך מוזהבת עט לו הגיש הצמודים מעוזריו אחד

   .דולר 500.000 - יותר ולא פחות לא – סך על המחאה
 ."בנך של מצווה לבר ממני מתנה זו ,ניסים אדון קח"

  לא כלל ,המלך סליחה" התנצל וצרוד נמוך ובקולנישנק הסנדלר
 וחוץ ...עניתי רק ואני שאלת אתה ...מתנה ממך לקבל התכוננתי

 כה סכום רשם המלך מדוע ,המלך מכבוד במחילה מזה
 ."???...עצום
 חצי לפני ,יהודי איש הסכת" :והסביר לאוזן מאוזן חייך מרוקו מלך
  בטוב לי והסברת ,"ודם לבשר מכבודו שחלק ברוך"עלי ברכת שעה
  ...המלכים מלכי מלך של הנשגב ממקורו נובע לי שיש שהכבוד טעם
  אתן אם אז .ממלכותו בוקעת כולה ,לי שיש שהמלכות אומרת זאת
  גדלות על תעיד לא זו מתנה ,דולר 500 או 100 סך על המחאה לך

  אבל ,עבורי כבזיון יירשם זה ,ההיפך ,הנישא כבודי ועל מלכותי
  .מלך איך ועוד ,מלך שאני ניצחת הוכחה הוא ,שכזה גדול כסף סכום
 ."טוב במזל לכם ושיהיה ניסים רבי קח

 וחוו ,עיר של לרחובה יצאו המצווה בר חתןובנו הסנדלר ניסים
 .הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך ,המלך של חיבוקו את במעט

 
 נוספת מזווית
  מאחת ומצהיבה קטנה פיתקית גבי על רשום מצאתי זה מתוק סיפור

  ,ברק בני תושב ,המספר של שמו מזכרוני פרח,בעוונותי .ממגירותי
 .הסנדלר ניסים אותו את הכיר ,הפתק י"עפ אשר
 עוצמתיים איננו מדוע ,אמונה בענייני אנו עסוקים אם ,כן כי הנה

   המתגלגלת מתנה שכל להבין כדי ,באמונתינומספיק
 

 ק'מהצ ועצומה גדולה והיא ?מלך של מתנתו היא ,לפתחנו
  אבק ואולי ...שניות 10 לנשום לא נסו .מרוקו מלך של

  שגם ,האמונה אור את בקרבנו יאיר ,הזה הסיפור מן הכוכבים
 .האמיתי המלך מן ,חיים מתנת היא קטנה נשימה
 .ידי-ועוצם-לכוחי והקץ

   
  מבין אני עכשיו" :הגיב זה סיפור ששמע ישראל מגדולי אחד
  ה"הקב וכי ,"למעננו לא אם למענך עשה מלכנו אבינו" מהו
  לפי – למענך עשה אלא "?למענך" זה מה ?משהו חסר

  של המחאה לנו תן אז ,הזמן כל לנו נותן אתה הרי ,כבודך
 .התרגשות כשכולו הרב סיים !"מלך

 )8העיתונאי (
 'כללות א –פלא יועץ 

  עברה .רעה וגוררת הנשמה את מטמאה רעה מחשבה
 קרי טומאת ולידי לדעת קישוי לידי שיבוא ,עברה גוררת

   )א ,כט יומא( לברכה זכרונם רבותינו אמרו וכבר .החמורה
  המקשה )ב ,יג נידה( ואמרו .מעבירה קשים עבירה הרהורי
  מזו גדולה אלא ,עברה הרהורי זו ולא .בנדוי יהא לדעת עצמו
  מתחיב זה הרי ,לבטלה לבו המפנה )ד ,ג אבות( תנינן

 )ד-יט ויקרא( פסוק על לברכה זכרונם רבותינו ואמרו .בנפשו
  .)א ,קמט שבת( מדעתכם קל תפנו אל .האלילים אל תפנו אל

  לזאת אי .השם את תשכח פן לך השמר )יא-ח דברים( וכתיב
 רעים והרהורים זרות מחשבות להעביר איש יגבר בכוח לו

  את ולאהבה וליראה ,תורה אור ,בו אור ישים ובקרבו ,מלבו
  ,עושה טוב לא אשר את בזכרו ותכף ,והנורא הנכבד השם
  כאשר ,מעוותו ויתקן ,אוון יבט ולא ,היוון מטיט וינצל יברח

  מצוות כי ,טוב מה הנה ,בטוב רע ,אותו ימיר ֹו"ול יחליפנו וׁ"ל
 :למאורות והיו ,תדירות מצוות הן ולאהבה ליראה

 

  ,רואה העין כי ,עוון וגוררת עבירה גופה היא הנשים ראית
 תתורו ולא )לט-טו במדבר( וכתיב .אוון מחשבות חורש ולב

  וכבר .אחריהם זונים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי
  בא סוף ,בנשים המסתכל שכל ,הקדושים ל"ז רבותינו העידו
  ממזרים בניו שיהיו להיות יכול כי ,)א ,כ נדרים( עבירה לידי

  וגם ,אחר בכוס עיניו ונותן זה בכוס שותה בהיותו מאשתו
 הרהור שום יהרהר אם ואפילו .קרי לידי ויבוא הרעה תדבקהו

  נפשו בעיני ופוגם בנפשההרע-יצר דמגרי על יענש ענוש ,רע
  יראו ולא להם עיניים אשר גרמא ודין .עלאין ובעינין

  ואמרו .לבותם מהשכיל ,עיניהם מראות טח כי ,במושכלות
  מי שכל )ה"ה ,א"פ ברכות ירושלמי( לברכה זכרונם רבותינו
  אי דילי הדין הוא-ברוך-הקדוש אומר ,בנשים מסתכל שאינו
  יפנה ואל ,ברע מראות עיניו עוצם להיות איש יגבר בכח לזאת

  ויאמר ,הערלים בנות ולא ישראל בנות לא ,האלילים אל
-לא איוב( בתולה על אתבונן ומה ,לעיני כרתי ברית ,ישראל

  בנועם לחזות ויזכה ,ומחלה ונגע רעה אליו תאנה לא ובזה ,)א
 :עין עלי פורת בן ויהיה ,בעין עין השם

  ויכולת כח לנו תנו אנא ,היקרהקוראים לציבור פונים אנחנו
  אנו ."חזקיה דרכי" והעלוןח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

  לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

  ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  בן שלמה ,שושנה בתזילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית

 חוה בת ושושנה יצחק
 
 
הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע 

 ל''מרגלית זצוק
  בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן

  מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת
  ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת

  ,גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר
  ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית בת גלית ,רחל בן אברהם
  ,אסתר בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף
  בת אשרף ,רבקה בן אברהם ,מסעודה בן דוד ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה
  ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר
 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו  

:  לזרע של קיימא כעשרים שנה

יחזקאל בן מהין וכוכבה בת  

,  מנשה בן טובה ורעייתו, שרה

יצחק בן  , ורעייתו כתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  

 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

 ל''זסעיד חיים בן מונירה  נ''לעהעלון 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  ש''הגר במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד 

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

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

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

זהבה בת רחל דן בן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
,  חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלימיכאל . רוניה

כל  . יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה
ובריאות  : להצלחה ופרנסה, הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

שלום בן  , צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדל

אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .אלכסנדר בן חיה, ילנה

 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', ש בימים א"שידוכים לש

052-7179846 
ספרים בתוכנת אוצר החכ ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד   ם

לללל















פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

תרומה

בס"ד

369 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 18:01, ת"א 18:02גלי

מיהו ”חכם לב“?
”וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה 

ה‘...“
שואל הרב לייב חסמן זצ“ל: 

מהו חכם לב?! הרי כמה שידוע לנו החכמה נמצאת 
במוח, ומדוע משייכת התורה את החכמה ללב?!

והוא מתרץ במתק שפתיו: 
לומר  ניתן   - חכמה  שקנה  אחד  זהו  מוח“  ”חכם 
עליו שהוא חכם אך אין קשר בין חכמתו למעשיו. 
דוגמת חמור נושא ספרים... נדמיין לעצמנו רופא 
שיניים האוכל מדי יום ממתקים לרוב... הוא חכם 
- הוא רופא, אבל מעשיו מעידים שהיא - החכמה, 

נשארה במוח ולא באה לידי ביטוי במעשה.
רק  לא  אצלו  מונחת  החכמה  לב“  ”חכם  לעומתו 
בראש אלא גם בלב. היא באה לידי ביטוי במעשים 

שלו - חכמתו ניכרת.
אצל  לראות  היה  ניתן  לב  לחכם  אמיתית  דוגמא 

רבינו ירוחם ממיר זצ“ל:
הכניסה  כדי  ותוך  לרכבת  עלה  שפעם  מסופר 
לקרון עם כל הדוחק והצפיפות, הבחין שנשמטה 
שהדלתות  לפני  רגע  חטוף  במבט  מידו.  הכפפה 
נסגרו הוא הספיק לראות אותה על הרציף כשהיא 

נתונה למרמס העוברים ושבים.  
האחרונה  השנייה  של  ובהחלטה  נסגרו  הדלתות 
אל   - החוצה  לו  שנותרה  הכפפה  את  זרק  הוא 
בנסיעתה  החלה  והרכבת  נסגרו  הדלתות  הרציף. 

כשבבת חיוך על פניו של הרב. 
אומץ,  אזר  במתרחש,  שצפה  התלמידים  אחד 
ניגש אל הרב ושאלו: ”מדוע הרב זרק את הכפפה 

השנייה לא די שאחת הלכה לאיבוד“?! 
באחת,  להשתמש  יוכל  לא  כבר  אני  הרב:  השיב 

לפחות זה שימצא את שתיהן - יהנה מהן...
כל אחד יכול היה להגיע למסקנה כזו אבל שעתיים 
האחרון,  הרגע  של  הזו  ההחלטה  מכן...  לאחר 
מעידה שהחכמה לחשוב מה יצא לשני מזה... היא 

חלק ממנו. זו חכמת לב...

נלמד מהפרשהנתינה שהיא לקיחה

”דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו 
את תרומתי“. 

לכאורה לשון הכתוב אינו מדוייק, היה צריך לכתוב ”ויתנו לי תרומה“, 
אינו  תרומתי“.  את  ”תקחו  הפסוק  סיום  וכן  תרומה“,  לי  ”ויקחו  ולא 
ברור שהרי בני ישראל הן הם שנותנים את התרומה וא“כ מה שייך כאן 
לשון לקיחה? אלא שכך הוא הענין - אדם שנותן תרומה וצדקה, הוא 
הלוקח האמיתי, הוא זה שבעצם לוקח ומקבל טובה וברכה השפעה 
אותו  רק  הוא  בממונו  לאדם  לו  שיש  מה  דבר,  של  ולאמיתו  וישועה, 
נחשב  זה  אין  הרבה,  ממון  לאדם  שיהיה  ויתכן  לצדקה,  שנותן  חלק 
זה  לצדקה  שנותן  חלק  אותו  ורק  אצלו  רק ”מופקד“  אלא  שלו  ממון 
שלו ממש. וכן ביאר החפץ חיים את הפסוק: ”ואיש את קדשיו לו יהיו 
איש אשר יתן לכהן לו יהיה“ – כלומר, לא כאותם פתאים החושבים 
למצוות  או  לצדקה  שמוציאים  ומה  הוא  שלהם  שבביתם  שהממון 
אינו שלהם. אלא אדרבה ההיפך הוא הנכון מה שמקדישים למצוות 
ה‘, ומה שמפרישים לצדקה זה בלבד ממון שלהם הוא שנאמר ”ואיש 

את קודשיו לו יהיו“ לכן רק מה שנותן נשאר לו. 
התרומה  תרומה,  לי  ”ויקחו  הלשון  מדוקדק  בפרשתינו  גם  ולפ“ז 
שאתם נותנים ”לוקחים אתם“ לפי שנשארת לכם. ומסתבר שנתינת 
האדם  שהרי  משמים,  אלוקי  שפע  לקבל  האדם  על  פועלת  תרומה 

הנותן הופך גם למקבל שפע אלוקי משמים. 
ראש  זצ“ל  סרנא  יחזקאל  הרב  הגאון  פעם  שהה  שכאשר  ומסופר 
גדול  כנס  אירגן  לישיבתו  מגבית  עריכת  לצורך  בחו“ל  חברון,  ישיבת 
וחשוב, אליו הזמין את כל הנדיבים של הישיבה, בין הנדיבים היה אדם 
שתרם בשעתו סכום כסף גדול להעברת הישיבה, מסלבודקה לארץ 
ישראל, ובמשך השנים ירד הלה מנכסיו ונעשה עני מרוד עד שהגיע 
הנדיבים,  לכנס  להזמינו  האם  סרנא  הרב  מאוד  התלבט  לחם,  לפת 
ולבסוף החליט שלא להזמינו כדי שהלה לא יתבייש במצבו הנוכחי, 
ללא  האסיפה  באמצע  אדם  אותו  הגיע  הנוכחים,  כל  להפתעת  והנה 
כל הזמנה וביקש את רשות הדיבור, וכה היו דבריו הנרגשים: ”אורחים 
יקרים“! להוי ידוע לכם שהעולם הזה הוא גלגל חוזר, וגם אני הייתי 
פעם עשיר גדול ונהפך עלי הגלגל, והיום אני נאבק על פת לחם, ולא 
נשאר לי זכר מכל רכושי הרב, מלבד מה שתרמתי בשעתו כדי להעביר 
וזכות  רכושי,  מכל  לי  שנשאר  מה  זה  רק  ישראל,  לארץ  הישיבה  את 
גדולה זו אינני מוכן למכור בעד כל הון שבעולם, הנני מציע לכם מתוך 
נסיון: מה שאתם יכולים לתת עכשיו לצדקה מהרו ותנו. כי אף אחד 
מכם לא יוכל לדעת מה יהיה עמו ביום המחר, מה שחוטפים ונותנים 
הלב, עשו  מן  מה שנשאר לנצח נצחים! דבריו הנרגשים שיצאו  הוא 
רושם אדיר על כל הנוכחים והמגבית הסתיימה בהצלחה גדולה מעל 

ומעבר למצופה...
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:47, ת"א 17:01



סיפור השבוע

את יעקב הכרתי בתקופת עבודתי כפקיד, בסופרמרקט הענקי 
המרכזית ”בסופר“,  הדמות  היתה  דמותו  ניהלו.  תחת  שעמד 
ההחלטות  למן  הנעשה,  בכל  המכריע  המוקד  היה  הוא 
המונטין  לידי  שהביא  זה  הוא  הפרטים.  אחרון  ועד  הגדולות 
המשובח שיצא ל“סופר“, לידי השם הטוב שבפי הבריות על 

אודות השלווה השוררת, היחס המצוין והתפקיד המוצלח.
ויוצא  ה“סופר“  את  יעקב  עוזב  היום  במשך  מסוים  בשלב 
ההעדרויות  פשר  על  חוקר  אינו  מהעובדים  איש  לסידורים. 
איננו,  ויעקב  שיש  הזאת  למציאות  התרגלו  כבר  הכל  האלה, 

על אף נחיצותו הרבה במקום.
לו  זקוק  שהייתי  אחת  לא  אירע  כפקידו,  עבודתי  בתחילת 
נואשות בהעדרו, ברם כאשר התקשרתי למכשיר האישי שלו, 
מצאתי אותו לא זמין. לא רגילים היינו להתקשר לביתו, אבל 
הוא  היכן  לענות  ידעו  לא  הם  יגונה,  בלתי  הכרח  כשהיה  גם 
הודעות  ליעקב  המעביר  הביפר  במוקד  שענה  הפקיד  מצוי. 
מענה  לתת  עומד  אינו  הנמען  כי  מפורשות  הודיע  כתובות, 
מידי. לא אחת הייתי צריך לתת מענה בעצמי לדברים שעלו 
על הפרק, או לדחותם עד בואו. היה זה חלק מ“נוף“ התפקוד 

השוטף.
חמימה  בטרוניה   הכל  אותו  מקדמים  והופיע  שב  כאשר 
ויעקב  כמעט...“  הרי  ענית?  לא  ”למה  היית?“  איפה  ”יעקב 
ובפקסים  בניירות  מביט  שולחנו,  אל  ומתיישב  מחייך  היה 
שנערמו בהעדרו, בשקט אופייני, מטפל בהם אחד לאחד ושב 

למסלולו.
בחלוף הימים שמתי לב כי הענין הזה חוזר על עצמו יום אחר 
הצהרים,  אחר  לשלוש  עשרה  שתים  משעה  בעקביות,  יום 
הרי  ארוך?  כה  זמן  למשך  פניו  מועדות  לאן  יותר.  או  פחות 
נעשות  הן  כאן  פגישותיו,  גם  אלה,  בשעות  סגורים  הבנקים 
הנחתי  לא  יום?  מידי  פניו  את  מועיד  אפוא  לאן  ברובן, 
הימים  מן  ביום  לי.  לא  תחום  אל  לפלוש  סקרניים  להרהורים 
מאוד:  לו  הנחוצה  עזרתי  את  וביקש  שיח‘  אבי  אלי  התקשר 
פרטי  רופא  אצל  לטיפול  להגיע  אמור  הישיש,  הסבא  אביו, 
באפשרותו  אין  הדלים,  בכוחותיו  העיר.  שבפאתי  בקליניקה 
וגם  ומשם  לשם  עמו  לנסוע  יש  עצמו.  בכוחות  לשם  להגיע 
הרופא  מפי  הדיווח  את  ולקבל  הטיפול  במהלך  נוכח  להיות 
היכולת  את  אבי  ביד  ואין  להתארך  אמור  הענין  המטפל. 
את עצמו למשימה – כיוון שהיה מצוי מחוץ לעיר.  להקדיש 

כמובן שנענתי לבקשה ונרתמתי לענין בהסכמה מלאה.
ביתו  לעבר  בבוקר  עשרה  אחת  לקראת  ה“סופר“  את  יצאתי 
השכונה  אל  ויצאנו  הארוכה  בהתארגנות  סייעתיו  סבא,  של 
וב“ה  המתוכנן  במועד  הקליניקה  אל  הגענו  העיר,  שבפאתי 
השעה  על  השעון  הראה  בצאתנו  בהצלחה.  בוצע  הטיפול 
שתיים, והבחנתי כי בבית כנסת סמוך מתארגן מנין לתפילת 
מנחה, סבא שמח על ההזדמנות להתפלל במנין מאחר שלא 

יכול היה תמיד לצאת מביתו לתפילה בציבור.
כמנין  המזרחי  בשולחן  והנה  הכנסת,  בית  היכל  את  סקרתי 
יהודים -  היושבים ושומעים שיעור בגמרא מפיו של המגיד 
שיעור. לפתע נדהמתי למראה עיני, לרגע סבור הייתי כי הנני 
אחר  לא  ישב,   – לעברי  מופנה  שגבם  המשתתפים  בין  הוזה, 

מאשר יעקב, איש ה“סופר“...
לצדדים,  עצמי  את  לסלק  מיהרתי  ולכן  אותי,  ראה  לא  הוא 
סודו.  בהיגלות  להביכו,  חפצתי  לא  אותי.  יראה  שלא  כדי 
בשעה שבפנים התפללו מנחה, התהלכתי בפרוזדור נרעש מן 
התגלית: מצא לו יעקב מקום מרוחק בקצה האחר של העיר, 
להיעלם משתף העבודה ולקבוע לו עתים לתורה. התהלך אדם 
בחוץ שעל פי מעשיו הבנתי שהוא גבאי בית הכנסת, נכנסתי 
איתו לשיחה על אודות השיעור, והוא סיפר לי שהשיעור הזה 
את  היטב  להבין  וכדי  שנים,  לעשר  קרוב  כבר  כאן  קבוע  כבר 
מגיעים  ומעלה,  משכמו  חכם  תלמיד  שהינו  השיעור,  מגיד 
חלק גדול מן המשתתפים זמן ניכר לפני השיעור, כדי להכינו 

הסוד הגדול – קביעות עיתים לתורה
נמנה  יעקב  גם  כי  הבנתי  השיחה  בהמשך  שמיעתו.  לקראת 

עליהם.
טרם קמתי לצאת לדרך עם סבא, התענין הגבאי לאן מועדות 
בידי  נתן  שליחות,  עבורו  לבצע  אותי  ביקש  ובשמעו,  פנינו, 
שקיק ובו מזוזות אחדות הצריכות בדיקה, אמר לי שעד הערב 
יבוא מגיה פלוני לקחתם ממני. רשמתי אצלי את הפלאפון של 

הגבאי באם יהיה בכך צורך, ויצאתי לדרכינו.
שבתי הביתה אחוז התפעלות מיעקב, היודע להתנתק מהכל 
בעיצומו של יום עבודה, להצניע מכולם את  היעד ולהיתעלם 
אל עולם אחר שכולו תורה. החלטתי שלא אגלה זאת לאיש, 

אף לא אראה ליעקב שהנני יודע אודותיו.
תקרית  בסופר  אירעה  והנה  ארוכה,  תקופה  בחלוף  זה  היה 
אחת  בשעה  שגרתי,  מכירות  יום  של  בעיצומו  מרעישה. 
פרצה  הפתח,  מכיוון  בהלה  זעקת  לפתע  נשמעה  בצהרים, 
שהוביל  ערבי  פועל  לבין  המאבטח  בין  ממש  של  תגרה  שם 
בעיני  חשוד  הפועל  היה  הסתם  מן  המשאיות,  מאחת  סחורה 
המאבטח והוא ניסה למנעו מלהיכנס, הלה הגיב על כך ב“ידים 
ידי עשיו“ וכתוצאה מן ההאבקות הוטח הפועל ארצה ונחבל 

קשות בראשו.
חבריו  גדולה.  אנדרלמוסיה  עוררו  שפרצו,  והמהומה  הרעש 
עוברים  הזעיקו  ובחוץ  להתפרע,  החלו  הפועל  של  הערבים 

ושבים את המשטרה בחושבם כי מדובר באירוע חבלני.
של  גדול  קהל  ועמו  המקום,  אל  אמבולנס  הגיע  בינתיים 

סקרנים וילדים שהתהלכו בסופר כבשלהם.
לעזור   לגשת  אם  לדעת  בלי  אונים,  חסרי  היינו  העובדים  אנו 
הערבים  בריסון  לסייע  או  הנהג,  של  בידיו  הכלוא  למאבטח 
על  עין  לפקוח  או  החוצה  הילדים  אל  להדוף  או  המסוכנים, 
הנעשה בכל רחבי הסופר... אצנו מפינה לפינה וחשנו כי אבדנו 

כל שליטה בנעשה.
בינתיים המשטרה סגרה את הסופר בפני הקהל והחלה לחקור 
הדהד  הבית“  בעל  כאן  רבה. ”מי  היתה  והמבוכה  הנעשה,  את 
קולו של החוקר, ”היכן בעל הבית?“ איש לא ידע להשיב היכן 
ההתלבטות:  קדחה  ובמוחי  יעקב,  היכן  ידעתי  אני,  רק  הוא, 
האם לקרוא לו או לא? הרי מספר הפלאפון של הגבאי עודנו 
אולי  ליעקב?  מקום  בקרבת  נמצא  שהוא  ויתכן  אצלי,  שמור 
יעקב  את  להזעיק  אפשרות  בידי  לתת  זאת,  היתה  ה‘  מאת 
לעת כזאת?! בחולשתי לא עצרתי בה ונכשלתי בהתלבטותי.  
אל  לגשת  אותו  בקשתי  הגבאי,  אל  והתקשרתי  לצד  פניתי 
בסופר  ממש  של  מהומה  מתחוללת  כי  באוזנו  ולומר  יעקב 
גנבים,  גם  ואולי  ערבים  ומשטרה,  אמבולנס  ניהולו,  שתחת 

ושהמשטרה מחפשת את בעל הבית...
בחלוף דקה, השיב לי הגבאי כי יעקב אינו חפץ לענות לדבריו, 

ומבקש שלא להפריע לו.
דבר לאחר שעה ארוכה, הגיעה המהומה לסיומה,  של  בסופו 
שעה שלוש, הגיע בשעה טובה יעקב, ראה שהמקום מתפקד 

כרגיל, הכל היה על תילו זולת המאבטח הנעדר...
רק בחלוף ימים אחדים, כאשר שככו העניניים, ניגש אלי  יעקב 
בחיוך לומר לי שהפתעתי אותו ביום ההוא, שעה שהתקשרתי 
אל ה“בונקר“ שלו. בקול שקט אך סמכותי ביקש את הבטחתי 
שפעם ראשונה זו תהיה גם פעם האחרונה. הבהיר בפשטות 
על  מוחלטת  בשמירה  מותנה   יהיה  בסופר  עבודתי  שהמשך 

סוד מקום המצאותו בשעות היעדרותו!
לא   כן  ואם  דחיפויות,  סוף  בלי  מייצר  הסופר  לי  הסביר  הבן, 
אגיע לעולם לשיעור תורה קבוע. הקביעות שקבעתי היא יתד 
חיי, כל קיומי נשען עליה, וכל קיום הסופרמרקט נשען עליו, 

התרופפות בקביעות היא התרופפות כל המפעל כולו.
דבריו היו פשוטים וברורים, הפילו עלי הלם. הבטחתי לו בכל 
שיעקב  כיון  זאת  מגלה  אני  היום  רצונו.  על  אעבור  שלא  לבי 
שינה לחלוטין את סדר יומו ואת מקום עבודתו, הרבה דברים 

השתנו בחייו פרט לדבר אחד -  קביעות העתים לתורה.



פינת ההלכה - הלכות ריבית

הלואת כסף לידיד שהגיע לחתונה, והפסיד את הגמ“ח
שאלה: אברך היה צריך להלואה גדולה, וכבר קיבל אישור מאחד הגמחי“ם לקבל מהם הלואה. הגמ“ח פתוח רק פעמיים בשבוע, ביום א‘ וביום ד‘, 

והיה בכוונתו להיכנס לגמ“ח ביום ד‘. 
יומיים לפני זה פגש את ידידו הקרוב, כשידידו מספר לו שהוא מחתן את בנו ביום ד‘ מחוץ לעיר, השיב לידידו ’רציתי מאוד להשתתף בשמחתך, 

אולם קשה לי מאוד להגיע, כי אני רוצה לקחת הלואה ביום זה, ואם אגיע אצטרך להמתין עד יום א‘ הבא, והכסף נחוץ לי מאוד‘. 
המחותן שהשתתפות ידידו היתה חשובה לו, השיב שאם יגיע לחתונה הוא מסכים להלוות לו את הסכום עד יום א‘ הבא שיוכל ללכת לגמ“ח. ונמצא 

שלא יפסיד אם יגיע להשתתף בחתונה. 
ויש לדון האם יש בזה איסור רבית, דהרי נותן לו הלואה רק בתנאי שיגיע להשתתף בחתונה.

תשובה: יש להקל בזה. 
לו טובה זו עבור ההלואה, וכל  לו כסף יש בזה איסור, שהרי עושה  רק בגלל שהלוה  של בן המלוה  סברת הדברים: לוה שמגיע להשתתף בחתונה 

תוספת עבור ההלואה אסורה. 
ברם במעשה דידן שהוא ידידו משכבר הימים, ואינו נוסע לחתונה בגלל ההלוואה, אין בזה איסור, שהרי אינו נוסע בגלל ההלואה. 

ואין לומר, דכיון שחבירו נותן לו הלואה רק בגלל שהוא מגיע לחתונה, ואם לא היה מגיע לחתונה לא היה נותן לו ההלוואה, נמצא שמבקש מהלוה 
שיגיע לחתונה תמורת ההלואה, דהרי מקשר ההלואה עם החתונה, זה אינו, דהרי המעשה הוא להיפך שהוא רוצה שחבירו יגיע לחתונה בכל אופן, 

אלא כדי שלא יפסיד מזה הוא מלוה לו כסף, ואין בזה איסור, דמותר להלוות לו כדי שלא יפסיד ממה שמגיע להשתתף בחתונתו.
אולם לכאורה נראה, דיש בזה חשש מצד אחר, דאף שמלוה לו רק כדי שלא יפסיד בגללו, מ“מ מרויח הלוה מצד אחר, דניתוספו לו ג‘ ימי הלואה 
יותר מאם היה לוקח ההלואה מהגמ“ח ביום ד‘, ולדוגמא אם הגמ“ח נותן ההלואה לג‘ חדשים, נמצא שאם היה לוקח ההלואה ביום ד‘ היה ההלואה 
מסתיימת אחרי ג‘ חדשים, ועכשיו שהמחותן מלוה לו הכסף לג‘ ימים ואינו לוקח ההלואה אלא ביום א‘ נמצא שזמן ההלואה מהגמ“ח מסתיימת ג‘ 
ימים אחר זה, וא“כ הרויח כאן יותר מאם לא היה מגיע לחתונה, והוי כאילו אומר לו אם תגיע לחתונה תרויח הלואה ליותר זמן, ממה שהיית מקבל 

אם לא היית מגיע לחתונה. 
ברם נראה, דאין בזה איסור, דהרי נפסק בשו“ע (סי‘ קס סעי‘ יג) דאיסור ריבית הוא רק מלוה למלוה, אבל לאדם שלישי מותר לתת ריבית, וא“כ גם 
בנידון דידן הרי חבירו שהוא הגיע לחתונתו לא נתן לו הלואה אלא לג‘ ימים, וזה מותר, ומה שהוא מרויח הלואה ליותר זמן הוא מההלואה שמקבל 

מהגמ“ח, ולגמ“ח הרי לא עשה טובה נוספת, חוץ מתשלום ההלואה, וא“כ פשוט שאין בזה איסור.  
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 

לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882

מה באמת חשוב להקב“ה?
”ויקחו לי תרומה...מאת כל איש אשר ידבנו ליבו...“ -  ה׳ מבקש ממשה: ״דבר אל-בני ישראל, ויקחו-לי תרומה מאת כל-איש אשר ידבנו 

ליבו, תיקחו את-תרומתי וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם זהב וכסף ונחושת״. 
עם ישראל יוצא ממצרים עם רכוש ועושר רב ועצום (לעני שבהם היו עשרה חמורים עמוסים בכסף, זהב ונחושת) והקב״ה מבקש לבנות 

לו בית לשכון בו.
נשאלת השאלה: האם לא מן הראוי לבנות לו בית שכולו מזהב?! מה לכסף והנחושת בעושר כה רב?!

התשובה לכך נעוצה בפסוק עצמו ויש בה שלשה תנאים:
“ויקחו-לי“. רש״י: לשמי. דהיינו לתת את התרומה לשם ה׳ ולא לשם כבוד (שיראו כמה אני  נותן...) או בושה מהסובבים אותי (כולם  א. 

נותנים לא נעים...).
”מאת כל-איש אשר ידבנו לבו“ - תקחו את תרומתי״. ה׳ מעוניין שתהיה התרומה מתוך נדבת הלב = הרצון לתת - לא רק מכיוון שיש  ב.  

ציווי אלא כי אני רוצה להיות חלק = שותף לעשייה של השכנת ה׳ בתוכנו... 
להבנת העניין נביא סיפור קצר: מעשה בקמצן שבא לרב ונתן לו תרומה. הרב מבלי להתבלבל החזיר לו את כספו. תלמידיו נדהמו ושאלו: 
״אבל עד שזה (הקמצן) הוציא משהו מכיסו ומדוע הרב מחזיר?!״ השיב הרב: ״אילו ראיתם באיזו שמחה הוא לקח את כספו בחזרה, לא 

הייתם שואלים אותי מדוע...״ ה׳ מבקש נדיבות לב!
״וזאת התרומה אשר תקחו, מאתם: זהב וכסף, ונחושת״. ג.  

חז״ל מביאים 3 מידות בנותני צדקה: זהב, כסף ונחושת שבראשי התיבות שלהם יש שלשה מדרגות:
• זה״ב - זה הנותן בריא. אין הוא מתמהמה לתת וזו היא דרך חייו.

• כס״ף - כשיש סכנה פודה. כשבאה על צרה רץ לבית הכנסת ותורם ביד נדיבה.
• נחש״ת - נתינת חולה שאומר תנו. זה שאף פעם לא נתן וכעת ממיטת חוליו מצווה שיתנו כופר נפש עבורו - הוא כבר לא יכול לתת... 

זוהי הדרגה הפחותה ביותר.
כמו כן, מכיוון והמשכן משמש בית לאלוקים יש לנצל את כל החומרים הקיימים לצורך הבניין. כמו המתכות, יש סוגי אנשים: 

יש את ה״זהב״ אלה שעומדים בכל האתגרים ובמאמץ רב שומרים על הישגים טובים. 
יש הנדמים ל- ״כסף״ - נולדו עם כפית כסף בפה, אף פעם לא עמדו בניסיון ולעולם הם גם לא יכשלו. 

ואנו משולים ל״נחושת״ אנשים רגילים, בעלי כוונות טובות אך לא פעם לצערנו נגררים ע״י החברה. 
כמה מפתה לברוח מן התרומה, לוותר מתוך ייאוש ולהשאיר לרבנים והמנהיגים = לאלו מה״כסף״ וה״זהב״ את בניית המשכן. 

אך לא זהו רצון ה׳ שאינו מסתפק בתרומת הצדיקים בלבד, הוא דורש מכל הקהל להשתתף בתהליך הבנייה. 
אף המתכת הפחותה ביותר מהווה חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מבניית המשכן והשכנת ה׳ בתוכו, לקח זה הוא גם לדורות...

לה׳ חשוב שנרגיש חלק בתהליך בניין המשכן שלו גם לעתיד לבוא! אז אל ייאוש...

פרפראות לתורה
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