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 תצוה את בני ישראל...)כז',כ'(ואתה 
משום שאמר מחני  א הוזכר משה בזה הסדר... ל'הטורים:  אומר בעל

 'נא מספרך אשר כתבת וקללת חכם אפילו על תנאי באה ונתקיים בזה
 ?לא הוזכר משה 'תצוה'ויש לשאול מדוע דווקא בפרשת 

. 'מחני נא מספרך'משה אמר   :(זיע"אמוילנא  )הגר"א תירוץ א'
 'תצוהפרשת 'היא ובתורה  20-הפרשה ה ך-ספרנוטריקון מ

תמיד חלה בסמוך לז' באדר   'תצוה'פרשת  :)הגר"א( תירוץ ב'
לכן רמז להסתלקותו נסתלק  ,יום פטירתו של משה רבנושהוא 

שמו של  בפרשה נרמז  ובכל זאת .'תצוה'שמו דווקא בפרשת 
(  60) ן-י-( + ש40) ם-המילוי הנסתר של משה הוא: ממשה שכן 

 'תצוה'מספר הפסוקים בפרשת בדיוק שזה  101( = 1) א-+ ה

 'מחני נאמשה 'בקשת  :זיע"א( מבאבוב קדושת ציון'ה')תירוץ ג' 
בכל פרשה שנכתבה לאחר מכן שקל   '.כי תשאנאמרה בפרשת '

אבל מאהבת ה'   ,אם למחוק ממנה את שמו של משהההקב"ה 
כיוון   וכו'... אמחוק בפרשה הבאהדחה ואמר  ,למשה עבדו

שכן היא האחרונה   ,יכל לדחותכבר לא  'תצוהשהגיע לפרשת '
הכרח למחוק את שמו דווקא   ובלית ברירה היה .'תשאכי לפני '

 .'תצוהמפרשת '

המלאך  :הקדמה :()הרב פנחס הכהן בספרו 'אור תורה'תירוץ ד' 
ורמז לדבר   .מיכאל הוכתר לשר ישראל לאחר פטירת משה רבנו

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו  ' יג'(: )ה',מובא ביהושע 
וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע  

ויאמר לא כי אני שר   ?נואליו ויאמר לו הלנו אתה אם לצר
והוא הגיע לומר אותו מלאך היה מיכאל  'עתה באתיצבא ה' 

דהיינו עכשיו לאחר שמשה נפטר אני  'עתה באתי'יהושע ל
 . מוניתי להיות שר ישראל

   בזמנו של משה כשר ישראל? מיכאלמדוע באמת לא שימש ו
חטא   הקב"ה אמר למשה לאחר :'חנוכת התורה'מתרץ בעל 

ומשה לא הסכים  'ילך לפניך מיכאל(אותיות )הנה מלאכי העגל '
שר   ולכן היה הכרח שמיכאל ישמש 'ילך נא ה' בקרבנוואמר '
 .רק לאחר פטירתו של משה ישראל

  ,ז' באדרליום  הסמוכה ,'והתצ'בפרשת  : לכן'ר תורהאומר ה'או
לאחר  רק לכך ש רמז ,מוזכר ברמז מיכא"ל במספר הפסוקים

 מתוק מדבש! משה רבנו נפטר מיכאל מונה להיות שר ישראל.ש
 

 )חוט של חסד( ובעניין זה מילתא דבדיחותא

ילד אחד שאביו היה קמצן גדול בכה לאביו שיקנה לו  

 שיקו אל תדאגומ' :אמר לו האב ,תחפושת יפה לפורים

אבא השנה יקנה לך תחפושת מדהימה של שוטר עם   חמוד,

 .'אבא אין כמוך ה? תודה רבאמתבאו וו' 'כל האביזרים

  ,פיקות חנותן האבא לבן אקד ,התחפושותיום של בבוקר ה

עונה   '?ים והכובע של השוטרמדואיפה ה' :שואל הבן

 'סמוי... לשוטר השנה מתחפשאתה  ,חמודי: 'מושיקו האבא

***** 
 ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו

 ג'( את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי )כח',

 ?שמדוע נאמר חכמי לב? והלא החכמה היא ברא

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 ( בת נעימה ז"ל  רחל )רשל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
 
 

 

תורה   - חכמה בגויים תאמין' : מובא בחז"ל:הקדמה א'
לאומות העולם קמו הרבה חכמים והוגי  '.בגויים אל תאמין

דעות. ואולם, רק התורה היא היחידה מכל מקצועות 
החכמה שיכולה לשנות את מידותיו של האדם. לכן רק  

 'בני מתמטיקה' אין כינוי) 'בני תורה'לומדי התורה נקראים 
 וכדו'...( 'בני פיזיקה'

 שפעם )כמדומני אריסטו(כמו שמספרים על אחד מחכמי יוון 
 אותו תלמידיו שהוא אוכל ארנבת חיה רח"ל.   ראו אחת

מתנהג כך? ענה  אריסטו החכםשאלו אותו כיצד יתכן ש
 '...אני לא אריסטולהם 'כשאני רעב 

 דיברובו  'נזקי העישון'בנושאי רפואי כנס  וכן מספרים על
 בלובי... תעשנו סיגריורופאים רבים ובהפסקה רבים מהם 

משכן השכל והלב הוא מקום ידוע שהמוח הוא : קדמה ב'ה
 .מקום המידות של האדם

אילו  'ואתה תדבר אל כל חכמי לב'וזהו שאומר הפסוק 
, דהיינו שלימוד מוחם וגם בליבםגם בנמצאת שהתורה 

 מתוק מדבש! .)לקחי הפרשה(. התורה חדר לליבם פנימה
 

 מילתא דבדיחותא 'בעניין 'חכמהו

תוך שהוא אוחז  משוגע אחד מנסה לדפוק מסמר בקיר

לאחר שלא   .את המסמר הפוך כשגב המסמר לקיר

ייצרו את המסמר   ,םטיפשי ראית'הצליח הוא אומר 

אתה לא  טיפש,'אתה  המשוגע: אומר לו חברו 'הפוך

 'של הקיר ממול... בכלל המסמר הזה הוארואה ש

***** 
 )כח', ח'( וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה

עיקר : הקדמהביאר בדרך רמז:  ' זיע"ארבנו ה'בן איש חי
כמו  ,דים נעשה ע"י דוגמא אישית של ההוריםחינוך היל

אם סבתא ' לילדה שלה: תאומר השהיית האישאותה 
 .שמותר לשקר והילדה למדה 'בביתלא  אמא -תתקשר 
ו שראינו אצל כמ 'בגדיו'הבנים של האדם נקראים כמו כן 

ואמרו  'בגדים צואים'הלבישו אות יהושע הכהן הגדול ש
 כהונה.כיוון שבניו נשאו נשים שאינן ראויות ל :חז"ל
  (יםהבגדהבנים שהם ) וחשב אפודתו'שאומר הפסוק  ווזה

הם יתחנכו ע"פ המעשים  יהיה' עשהו ממנומכ' 'אשר עליו
 מתוק מדבש!  ת של האבא והאמא בבית.דוגמא האישיוה

***** 
 לה'( ונשמע קולו בבואו אל הקודש )כח',

רבי  הציוושבעה דברים ' )פסחים קיב' ע"א(מובא בגמרא 
עקיבא את רבי יהושע בנו ואחד מהם שלא יכנס לביתו 

 'פתאום ולא לבית חברו
בן חכינאי  ר' חנינא'ח'(  כא,)ויקרא במדרש רבה  מסופרוכן 

עקיבא  ללמוד תורה אצל רבי ורבי שמעון בן יוחאי הלכו
... צפה רבי עקיבא ברוח הקודש שהו שם יג' שנה ,בבני ברק

 ינאקם רבי חנ 'כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה' רואמ
 כנס לתוך ביתו אבל מצא שעברוירצה לה .נטל רשות והלך
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 ולא יזח החושן מעל האפוד )כח',כח'(

 לשון ניתוק   – ולא יזח: רש"י
 : נפלאה זצ"ל בדרך רמז 'דגל מחנה אפריםהסביר בעל ה'

והאפוד מרמז  'על לב אהרן הוהיהחושן מרמז על הלב שנאמר '
 (85) 'פה' הבגימטריי 'אפד'על הפה. 

מנתק את החיבור בין הפה והלב. לכך באה  ,אדם שמשקר
וזהו   'דובר אמת בלבבו'יהודי להיות תמיד ההתורה ומצווה על 

 ')הפה(מעל האפד  )הלב(החושן  )ינותק(ולא יזח '
 

: הפסוק אומר נפלא הסבר' הוסיף עוד עבודת פניםבעל ה'
 ' כל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמתקרוב ה' ל'

. למי מובטח שה' כן ולא נעניםלה' קוראים ש ישנם רבים
  יקראוהו באמת'לכל אשר ' :יענה? התשובה היא

 .בלבד ואפס זולתו רק אל ה'צריך שהתפילה תהיה  - 'יקראוהו'
 מהלב.באמת תהיה  הקריאה לה'ש' באמת'

 שפיו וליבו יהיו   )הפה(מעל האפד  )הלב(וזהו ולא יזח החושן 

ואז חזקה עליו  מחוברים ללא ניתוק ומכוונים יחד לקב"ה. 
 שתתקבל תפילתו ותפילתנו ברצון, אמן!

 :)מעיין השבוע( נפלאסיפור  הובעניין ז
ילדים וחי בדוחק בדירת  11-היה מטופל במעשה באברך ש

שלה, לא ידע מה   12-חדרים. כשאשתו הייתה בהריון ה 2.5
 לעשות ובא להתייעץ עם ראש הכולל.  

וחיזק אותו בענייני  'קרוב ה' לכל קוראיוהרב אמר לו '
התפילה לה'. האברך ביקש מהרב חופשה של יום אחד כדי 

 חור נסע.לנסוע לכותל המערבי, הרב אישר לו והב
שכינה לא משה  הבהגיעו לכותל ובראותו את האבנים ש

נפרץ סכר דמעותיו והוא החל להתייפח כבן לפני   ,מהם
וכך   .אביו בתחינות לה' שירחם עליו, על אשתו ועל עולליו

 פק לו על גבו. ומישהו דחש שעמד שעה ארוכה עד שלפתע 
  :רואה תייר שפונה אליו ואומר לו הוא הסתובב והנה הוא

  'מה קרה לך? מדוע אתה בוכה כל כך?'
בוראי'  זה ביני ובין , עזוב,לא חשובאמר לו האברך: '

 הסתובב שוב והמשיך בתחנוניו ובבכיותיו.
אולי ' :לאחר מס' רגעים שוב פונה אליו התייר ומציע לו

האברך הסכים והחל  'תשתף אותי כשליח משמים לעזור לך
 ה.לפרט את מצוקת הדיור שההוא נתון ב

הם הולכים, נכנסים  .'בוא איתיאז מבקש ממנו התייר 'ו
למכוניתו המפוארת, נוסעים ומגיעים לאחד ממשרדי 

 התיווך הידועים בירושלים.
לתדהמת האברך, התייר פונה למתווך ומבקש ממנו דירת 

חדרים במקום שקרוב לכולל של האברך. הוא מוציא  שישה
פונה לאברך רה, פנקס צ'קים ורושם צ'ק על מלוא ערך הדי

  'מזל טוב, תתחדש -בבקשה עם המפתחות ואומר לו '
האברך הנדהם לא הסכים לקבל, ואולם התייר שכנע  
וביקש ממנו שיזכה אותו בזכות הנדירה הזו, האברך 
הסכים לבסוף תוך שהוא מרעיף פסוקי הודאה לה' יתברך 

 ולשליחו הנאמן.
ם, פירות, למחרת הגיע האברך לכולל, ערך שולחן עם מאפי

סעודת ' .לכולל חבריושאלוהו  'מה זה?'מגדנות ושתיה. 
 .ענה וסיפר את סיפורו 'הודיה לה'!!!

באותו היום פנו מס' אברכים שאף הם סבלו ממצוקת דיור, 
 המערבי, לכותלנסעו  ה, הםובקשו מראש הכולל יום חופש

 והנה לפתע קיבל אחד מהם .התפללו במשך שעה ארוכהו
מולו עומד הסתובב והנה...  , הואעל כתפודפיקות  גם כן

 ...מבקש כסף לצרכי שבתועני עם קופת צדקה 
למחרת חזרו האברכים לראש הכולל ושאלתם בפיהם:  

   'ילמדנו רבנו, מדוע לא נענינו ואילו הוא זכה?'
הפסוק אומר 'קרוב  :תראו יקירי ואהובי' :הרב אמר להם

האברך ההוא  יקראוהו באמת'ה' לכל קוראיו לכל אשר 
שהלך לכותל פנה מקירות ליבו לקב"ה והשליך את כל יהבו  

 ?אני זה הכתובת שלך' :אמר לו הקב"ה .ושיחו רק אליו
 מיד שלח לו שליח נאמן שיושיעו! ?'אתה פונה רק אלי
במטרה לפגוש את אותו   לכותל הלכתם ,אתם לעומת זאת

שליח, אמנם התפללתם לה' אבל בליבכם ציפיתם 
 .ל איזה שהוא נדיב ולכן לא נושעתםלנקישות בגב ש

 
  )הפה(.מעל האפד  )הלב(החושן  )ינותק(ולא יזח אחים יקרים! 

מחוברים  צריך שהפה והלב יהיו  ,כאשר האדם מתפלל
 . ללא ניתוק ומכוונים יחד לקב"ה

 .תתקבל ברצוןואז מובטח לאדם שתפילתו 
 'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת'

 
 ה' יזכנו, אמן! שבת שלום ומבורך!!!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

ל יד באר המים לעת צאת  ישב ע ?מה עשה ,לבית אחר
בת חנינא מלאי כדך  ' תעד ששמע קול נערה שאומר ,השואבות

נכנס   ,הלך אחריה עד שנכנסה לתוך ביתו ?מה עשה 'ולכי לביתך
שפרחה לא הספיקה אשתו לראותו עד  ,אחריה פתאום

לאחר   עניה זו זה שכרה ,של עולם וריבונ'אמר עמד ו... נשמתה
 'שמתה לגופהשעה חזרה נבאותה  '?יג' שנה שהמתינה לי

 םארבעה דברי'עון בר יוחאי אמר רבי שמוממשיכה הגמרא '
הקב"ה שונאן ואף אני איני אוהבן... ואחד מהם הנכנס לביתו  

אל תכנס לביתך  'רב אמר  .'פתאום ואין צריך לומר לבית חברו
רבי יוחנן כשהיה הולך לשאול בשלומו של רבי חנינא   'פתאום

 .'דששמע קולו בבואו אל הקונו'על שום  )מתקתק(היה מבעבע 
ראיה  הגמרא מדוע הביאה  זצ"ל: הסבא מסלבודקא שואל

  'ונשמע קולו' מהפסוקללא השמעת קול לביתו כנס ישאסור לה
   ?בר בכהן הגדול שנכנס לקודש הקדשיםהרי מדו
 דשים.דש קוק נחשב שגם הבית היהודיראיה  ן אאלא מכ

 מתוק מדבש!נפלא ו
 

 ,מה'(לקים )כט'-וך בני ישראל והייתי להם לאושכנתי בת

פעמים רבות ' :אמר על כך רבי חנוך הניך מאלכסנדר זיע"א
 ,גדולים ובעלי שררהבחיי שרים ומלכים  ראיתיפגשתי ו

שהטילו את מוראם על אנשים רבים ורבים התייחסו אליהם 
ככל שהתקרבתי אליהם והכרתי אותם יותר כך ואולם  .בכבוד

ככל  ,היפךואילו אצל הקב"ה בדיוק ל .ירדה חשיבותם בעיני
אתה מבין יותר ויותר עד כמה הוא   ,שאתה מכיר אותו יותר

 .'גדול יותר ממה שחשבת קודם

מספרים שכאשר היה רבי נפתלי מרופשיץ ילד רך ובעניין זה 
אני אתן לך מטבע  חמודי' :ואמר לו נים פנה אליו כופר אחדבש

   '?צא הקב"המזהב אם תראה לי היכן נ
אני אתן לך שני זהובים אם תראה איפה  ו' :נה לו הילד החכםע

 ?'הקב"ה לא נמצא
או יותר   !!!היכן שמכניסים אותו נמצא? והיכן באמת הקב"ה

'ושכנתי בתוך   :נאמרכמו ש !!!היכן שלא מסלקים אותון נכו
 לוקים'  -? כאשר 'והייתי להם לאימת 'בני ישראל

   .'מאחריךולא יראה בך ערות דבר ושב ' וכמו כן נאמר:
***** 

שאם ירבה לו אדם כסף  !העשירותעיקר  היאהשמחה '

  'ענינקרא  –כחול ושמחת לבב אין לו 

 ()ר' צדוק הכהן מלובלין


