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 (א, א) לאמר מועד מאהל אליו' ה וידבר

 כבושין דברי זה וכי תמוה, וזה עמי" נדבר הוא בשבילכם כבושין, דברי להם ואמור "צא י"רש' פי
 כבושין דדברי ל"וי ת,"השי עם שנדבר משה זכה ישראל שבזכות המה, גדולה דברי והלא המה?
 למדריגה הגיע תשובה בעלי שנעשו י"שע העגל, חטא גדול' הי כמה להכיר יוכלו ז"שעי היינו
 (תורת משה לחת"ס)  בזכותם. ת"השי עמו שנדבר משה שזכה הזאת גדולה
 (א, ב) הבהמה לה' מן קרבן מכם יקריב כי אדם אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר

 כל לקרב הוא הקרבנות ענין ב) "והנה מאמר - חודש ראש כתב בספה"ק בני יששכר: (מאמרי
 -המלח , צומח - העצים, החי -הקרבן  הנה, הקדושה אל 'מדבר' 'חי' 'צומח' 'דומם' המדריגות

 כולם מדבר חי צומח דומם של הנפשות כל הנה י"הש אל בכחו שמקריבם והאדם (מדבר), דומם
 ה"להוי ן"קרב נקרא וזה, ש"ית ושעשועיו תענוגיו וזהו ש"ית לקדושתו ומשתחוים מתקרבים
 (בני יששכר)    הנכבד. השם אותיות' ד אל נפשות מדריגות הארבע כל שמקרב

, ד( :"ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשתה הארץ מעם בשגגה תחטא אחת נפש ואם
יש לדייק בפסוק מהו "ואשם", הרי אמר כבר שנפש תחטא וכו' ממצות ה' אשר לא תיעשנה?  ) כז

של ועוד, "אשם" יש במשמעותה הזדה יותר משגגה, והרי כאן מדבר משוגג ולמה נקט לשון 
ידועה השאלה, אדם שחטא בשוגג, הרי עשהו בלי כוונה ולמה מוטלת עליו החובה  "ואשם"? 
 ו) פרק ויקרא תנחומא כדי לבאר עניין זה נקדים את דברי המדרש בפרשתינו: (מדרש  להתכפר? 

 אלא בשוגג שעשה עבירה על אדם יצר לא עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת מצוה רבותינו "שנו
במזיד". דהיינו, שכשעובר האדם עבירה בשוגג  ואפילו בשוגג ואפילו שיחטא פתח לו שנפתח

מוטל עליו לשוב לא רק על העבירה בשוגג שעשה כעת, כי וודאי שקדמו לזה עבירות אחרות 
 שעשה בשוגג או במזיד. ויש לו לשוב על החטאים שקדמו לעבירה הזאת.

 כ"וע חי אתה כ"וע נולד אתה כ"וע נוצר אתה חךכר עוד נקדים, דברי המשנה במסכת אבות: "ועל
נשאל הגר"א על . ה""הקב מלך מלכי המלכים לפני וחשבון דין לתת עתיד אתה כ"וע מת אתה

 דין ליתן צריך למה כן אם, כרחו בעל הכל הם וחייו של האדם ולידתו שיצירתו דברי משנה זו: כיון
 וכי הוא בחר להגיע אל המצב הזה? ?וחשבון
ד', שמה אומרת הגמרא  במסכת בבא בתרא דברי הגמרא י"עפ לבאר ל"ז א"הגר הגדול רבינו ואמר

שראובן שיש לו שדה, באמצע השדה של שמעון, ושמעון הקיף את שדהו משלוש צדדים, אי 
אפשר לחייב את ראובן להשתתף בהוצאות בניית הגדר, מחמת שתי סיבות: א. שהוא לא ביקש 

ווח משמעון לבנות את הגדר. ב. שראובן טוען שבין כה וכה נשאר הצד הרביעי פתוח, כך שאין  ר
מהגדר של ראובן. אך אם עמד ראובן והקיף את הצד הרביעי, מגלגלים עליו להשתתף גם בשלש 

 המחיצות הראשונות. 
 כ"ובע נולד" אתה כ""בע נוצר", אתה כ"גדרים: "בע בשלשה ה"הקב גדר האדם ביצירת כאן והנה
, מדעתו שלא ותרוח משלשה חבירו את המקיף כדין בעונותיו האדם את לחייב אין כ"א חי", אתה
 מגלה ובזה, חייו בעד יתן לו וכל אשר להתרפא כחו בכל והוא משתדל יחלה האדם כאשר אך

 שהוא חפץ בחייו, וממילא מגלגלים עליו את הכל. דעתו
 –חי"  אתה כ"וע נולד אתה כ"וע נוצר אתה כרחך בזה ביאר באפן נפלא את המשנה הנ"ל: "ועל

שהמיתה היא בעל  –מת"  אתה א"כ למה נענש על עבירותיו? ומתרצת המשנה כיוון ש"על כרחך
ה"  "הקב מלך מלכי המלכים לפני וחשבון דין לתת עתיד אתה כ""ע כרחך, ואינך חפץ למות, לכן:

 כדין המקף את הגדר הרביעית.
 דבריו להמתיק והוסיף, ל"ז א"הגר זאת אמר כאשר נוכח אז ל"זצ מדובנא שהמגיד ומספרים
, מאד מראה רעת כעורה אחת, בנות שתי לו שהיו אחד איש כקודש: כדרכו משל, י"עפ הקדושים
 חכם שדכן בא להן. להנשא ירצה אשר איש היה ולא, פתי ודברי קללות ומלאה רגזנית והשנית
 ובעד, צורתה לראות יוכל ולא עוור, שהוא חתן הציע הכעורה בעד: חתנים שני לאביהם והציע
ובאמת  ,טוב בכי ונגמר, אביהן בעיני הדבר וייטב. ישמע ולא לו אזנים אשר הציע חתן חרש השנית

  נישאו שתי בנותיו, לאותם חתנים.
שתי רופאים מומחים: האחד רופא עיניים והשני רופא אוזניים.  והגיעו אל עיר מגוריהם היום, ויהי

פה למחלתם, הרופאים אבחנו את בעייתם, והסכימו שני החתנים נגשו אל הרופאים ובקשו תרו
החתנים הסכימו, והתחייבו לגייס את הסכום הגדול, בשביל שירפאו . גדול סכום לרפא אותם בעד

 ממומם. 
הרופאים אכן הצליחו לרפא אותם. שמחתם הרקיעה שחקים. אך, אליה וקוץ בה, שלום הבית 

לאשתו, ואף  בינו גדולה ומחלוקת מהומה קמה הופר כאחת, בבית החרש –שזרם על מי מנוחות 
 ומבול הפתי דברי שמע והשני, אשתו של המנוולת צורתה ראה שהאחד כן בבית העיוור לשעבר,

 הרע כי החתנים לתת באמרם לתת מאנו שכרם לתבוע הרופאים באו עד כדי כך, שכאשר. הקללות
 .הבית שלום ונהרס, יותר להם
, רפואתו י"ע ביותר קלקל שהרופא, טענות החתנים ששמע אחריו, הרב לפני למשפט הובא הדבר
הקודם  למצבם ולהשיב את החתנים, שקלקלו מה לתקן מוכרחים שהרופאים בדין, כ"א: הרב אמר

 נענו הרופאים ואמרו: להרוס זה קל יותר מאשר לתקן...  בכחם. יש אם -
 ונזעקו ואמרו אחזתם רעדה, הרופאים ותשובת, הרב של הדין פסק את החתנים שני שמעו כאשר

 ! הקודם למצבם לשוב אופן בשום רצונם אין כי
 לרופאים.  בשלימות לשלם את הסכום אתם חייבים א"כ הרב, אמר

והנמשל ברור, שכאשר האדם מתחזק ומתאמץ להירפא, ולהאריך את חייו שומה מודה הוא כי 
 מרוצה הוא מכך שבא לעולם...

תנחומא הנ"ל. שאם יבוא האחד ויטען, הרי הייתי שוגג ולמה עלי לכפר בזה נבין את דברי המדרש 
אפי' קטנה, במזיד, הרי שגילה  –גם על השגגות? התשובה: היות שאדם זה עשה פעם אחת עבירה 

 והראה שישנה אפשרות שימרה את פי ד' ולכן מגלגלים עליו גם את השגגות.
תעשינה" וכי למה  לא וכו' אשר בשגגה תחטא אחת נפש ואפשר להעמיס טעם זה בפסוק "ואם

"ואשם", שפעם היה לו חטא במזיד וממילא מתחייב כפרה אף על  חייב כפרה על כך? התשובה:
 .)ציוני תורה(      השוגג.

  מאוצרות המגידים 
): "ויביא קרבנו מן היפה המשובח כתב הרמב"ם (הל' איסורי מזבח פ"ז הי"א (ג, טז) כל חלב לה'

 ביותר שבאותו המין שיביא ממנו וכו', 

יהיה  -מן הנאה והטוב, אם בנה בית תפלה  ל הטוב שיהיה-והוא הדין בכל דבר שהוא לשם הא
כסה מן היפה י -וב והמתוק שבשולחנו, כסה ערום יאכיל מן הט -נאה מבית ישיבתו, האכיל רעב 

 חלב לה''". יש מן היפה שבנכסיו, וכן הוא אומר 'כליקד -שבכסותו, הקדיש דבר 
והנה לרבים מאתנו ישנם הרבה רגעים של התלהבות, של התעוררות, שבטוחים אנו שיובילו 
לשינוי בכל מהלך החיים, ואכן מכח אותם רגעים ממשיכים אנו לחיות את חיינו כבני תורה, אך 

 בחלוף הזמן ההתעוררות דועכת.
 לה'"! -ה נפלאה: "כל חלב בפסוק כאן כתובה עצ

בכדי להקדיש בהמה להיות קרבן, הסדר הוא: נכנסים לרפת, בוחרים בהמה ואומרים: 'הרי זה 
 הקדש', ולפי ההלכה הבהמה הופכת מיד להיות נכס של השי"ת.

מדוע התורה אומרת לנו לפעול לפי הסדר הזה? מדוע אי אפשר פשוט לקחת בהמה, להביא אותה 
 ריבה, בלי שתיהפך קודם להיות ממון הקדש?לבית המקדש ולהק

טמון כאן רעיון נפלא. נצייר לעצמנו אדם שעשה עסק גדול והרוויח ממון רב. הוא שמח שמחה 
גדולה, ב"ה יש לו כלפיו הכרת הטוב. מתוך השמחה הגדולה בא לכלל החלטה להביא לבית 

 המקדש קרבן, שהוא ביטוי של אהבה ע"י שפיכת הדם על גבי המזבח.
 הוא נכנס לרפת לבחור בהמה המשובחת והנאה מכולן, ומכריז: "הרי זו לה'".

זהו השלב הראשון, ואילו את השלב השני, העליה לירושלים והבאת הבהמה לבית המקדש, הוא 
 , אולי בחודש הבא.אולי עוד שבוע -יבצע במשך הזמן 

לשלם חובות. כשמגיע זמנו  בינתיים הדברים משתנים, מצבו הכללי שוב אינו שפיר כשהיה, עליו
לעלות לירושלים ולהביא את הבהמה לקרבן, הוא חושב לעצמו: 'בעצם, זו בהמה יקרה, אני לא 
יכול להרשות לעצמי להביא לקרבן כזו בהמה'... אך זה מאוחר מדי, הוא כבר התחייב כשאמר 

 רט!"הרי זו לה'"! הבהמה כבר מוקדשת, נחשבת רכוש ההקדש, ואין באפשרותו להתח
מספרים על האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל שפעם התקשר לאחד מחסידיו והזעיקו לבוא מיד. כשהגיע 
אמר לו: אני צריך כסף לצדקה! שאל החסיד: מדוע הרבי הזעיק אותי היום? מה היה קורה אילו 
הייתי בא מחר? ענה הרבי: היום הכסף הזה הוא בגדר רווח, מחר הוא כבר יהיה בגדר קרן!... לכן 

 ראתי לך היום כדי שתתן מיד את הכסף לצדקה, ללא יכולת להתחרט.ק
 'אני מקדיש את אהבתי אליך, ה''!

 שמעתי מעשה נפלא שהיה עם מרן החפץ חיים זצ"ל.
לח"ח זצ"ל היה בן יקר, חלק מהמשנה ברורה הוא כתב יחד אתו. והנה למרבה הצער הבחור שבק 

בראדין, וכשהגיע לשם, היה זה ממש אחרי הקבורה חיים לכל חי. בעת פטירתו הח"ח לא היה 
. הוא ביקש מהם להמתין מעט, ואז פתח ואמר את הדברים רכאשר האנשים היו עדיין סביב הקב

 הבאים:
בתקופת האינקוויזיציה חיה בספרד אשה אלמנה ולה בן יחיד אשר היה כל עולמה, מלבדו לא היה 

וכשזה קרה היא אמרה כך: רבש"ע, אני מודה לה מאומה בחיים. רח"ל אותו בן יחיד נהרג, 
ומתוודה לפניך, שכאשר בני היה חי היה מקום בלבי גם לו, ולכן לבי לא היה שלם באהבתי אליך. 

 עד עתה, כשההשגחה גרמה שאינו בין החיים יותר, לבי שלם באהבתך.
האהבה הזו  המשיך הח"ח ואמר: רבש"ע, כשבני היה חי, היה מקום בלבי לאהבה אליו, וכעת את

 אני מקדיש לך, הקב"ה!
כלומר, הח"ח הביא סיפור וניסה ליישם אותו על עצמו, אך כמדומה שאם נדייק בדברים נגלה 
הבדל משמעותי בין הסיפור ליישום שלו, כיון שסוף כל סוף הח"ח חי כמה דורות אחרי אותה 

 צדקת שחיה בזמן קדום יותר, והרגשותיו לא היו באותה דרגה שלו.
לם. הח"ח לא עכשיו לבה ש -אמרה שעתה לבה שלם באהבת ה', והמשמעות היא מיידית  היא

את אותה אהבה שהיתה לי כלפי הבן " -בש"ע, האהבה שישנה כעת בלבי היא אליך, אלא ר -אמר 
 אני מקדיש לך". -

שכן, מרן הח"ח בא עם הכוחות וההתלהבות למלא את לבו באהבת ה'. הוא הבין: כעת אני 
זהו רגע מרגש עד מאוד, הלוויית הבן שהיה כה יקר, אך מה יהיה מחר ומה יהיה  מתלהב,

מחרתיים, ומה לאחר מכן? בגאונותו ובצדקותו אמר: אני מקדיש את אהבתי אליך יתברך! ממילא, 
 בעתיד לא תהיה לי ברירה, אצטרך לעשות הכל כדי להישאר במדרגה הזו.

 היה זו גאונות בעבודת ה'.
 נידב עצמו לה'אברהם אבינו 

 רעיון זה מעשי בתחומים רבים בחיים, וניתן על ידו לפתור בעיות רבות.
עזרו". קורה ואדם מאבד באלקי אברהם  -אמרו חז"ל (ברכות ו ע"ב): "כל הקובע מקום לתפילתו 

ובטח לו שהקב"ה יהיה בעזרו, מ -מההתלהבות שלו בתפילה. אם יקבע לעצמו מקום לתפילתו 
 כשמת אומרים לו: אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו".ולא עוד אלא "ו

בונן, מה עשה אדם זה בכדי לזכות למדרגה זו? וכי משום שהגיע לבית הכנסת וקבע תויש לה
 מקום לתפילתו, זכה להיקרא עניו וחסיד?

והנה כאמור, השכר המובטח לקובע מקום לתפילתו הוא: "אלוקי אברהם בעזרו". מדוע דוקא 
 אברהם?

התורה מתארת את אברהם אבינו ע"ה במילים "נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם" (תהלים מז, 
י), דרשו חז"ל (סוכה מט ע"ב): "אלקי אברהם ולא אלקי יצחק ויעקב? אלא: אלקי אברהם, שהיה 

 תחילה לגרים". אברהם אבינו היה נדיב כי היה הגר הראשון בעולם, הוא נידב את עצמו לקב"ה.
מהי מהותה של גרות? מה בעצם ההבדל בין גר לשאינו גר? הרי ברמב"ם (הל' מלכים פ"י) מבואר, 
שגוי יכול לקיים את כל המצוות ולקבל עליהן שכר [חוץ משתי מצוות: שבת ומילה], ואכן כך 
מספרים חז"ל על אברהם אבינו, שקיים את כל התורה כולה עוד לפני שהתגייר. מה משתנה אפוא 

 שגוי מתגייר?בשעה 
וה לה'. כשהוא הוא קיים מצ -ההבדל הוא כך: כשאברהם אבינו נטל לולב ואתרוג בעודו גוי 

עצמו לה'. מעתה הוא עבד הוא לא מנדב את עצמו. "תן לו משלו, שאתה  הוא נידב את -התגייר 
 ך לה'.מילא הכל יבוא, כי מעתה הכל שיימ -ושלך שלו" (אבות פ"ג מ"ז), אחרי שנידב עצמו לה' 

בעזרו". אברהם היה  "אלקי אברהם -לכן הקובע מקום לתפילתו ומבין שזהו חלקו של הקב"ה 
הראשון שנדב לה' והביא לו קרבן, ואדם זה הולך בדרכו, הוא נותן לקב"ה מה ששייך לו, וכשדבר 

 זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת. -שייך לקב"ה 
 להקדיש את שעת הלימוד מראש
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 מעשית. טמונה בדברים עצה
נצייר לעצמנו יהודי אוהב תורה, רוצה ללמוד בכל מאודו. הוא מגיע הביתה אחרי יום עבודה 
מפרך, מוציא גמרא מהארון ומתחיל ללמוד. כמה זמן? כמה שיוכל... אחרי שלוש דקות העינים 

בזה נגמר ו -מתחילות להיעצם והראש נשמט על צדו. הוא מתיישב על הספה לנוח מעט 
 הסיפור...

 הציור ודאי מוכר לכולנו. מה בכל אופן ניתן לעשות במצבים הללו?
אתן לכם עצה נפלאה. כשמתיישבים ללמוד, יש להחליט לפני כן [כמובן בלי נדר] כמה זמן 

אם -ייך לה'. זהו קרבן עולה, כליל לה', ואז והזמן הזה ש-מתכוונים ללמוד. לעשות קביעות עתים 
לעצמו: מה כבר יכול לקרות לי? הרי אף אחד עוד לא מת העינים מתחילות לבעור, יאמר 

מעייפות... ובמקרה הכי גרוע אמות על קידוש ה'. ברגעים קשים אלו יזכיר לעצמו את דברי חז"ל: 
"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהן, שנאמר 'זאת התורה אדם כי ימות 

 באהל'" (ילקו"ש תורה רמז תשס).
רוב הסיכויים שלימודו ייראה אחרת לגמרי. אם מתחילים ללמוד מתוך החלטה  בצורה כזו,

התינוק מתחיל לבכות והאשה מצפה לעזרה, זה אחרת,  גם אם באמצע -נחושה, עם חשק פנימי 
 כי הרי הקדיש את השעה הזו לה' במסירות נפש.

ה ללמוד תורה, שקובעים שעכ -צריך לדעת, ואני אומר זאת רק בהשקפה, לא מבחינת הלכתית 
 הזמן הזה שייך לקב"ה. אדם נדב את הזמן הזה וכעת כביכול הזמן שייך לקב"ה.

 יהלום שיש לנצלו -דמעה 
לרבים מאתנו יש מדי פעם כאב לב, כתוצאה מבעיות בפרנסה, בחינוך הילדים, בריאות וכו', ועלינו 

 דעת איך להשתמש עמו.לדעת כי מבחינה מסויימת כאב לב הוא דבר יקר מאוד, יהלום שצריך ל
מסופר על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, שבהיותו ילד קטן, פעם אביו נתן לו מכה והוא התחיל 

 -לבכות. באמצע הבכי נטל הילד סידור בידו והתחיל להתפלל תפילת מנחה. שאל אותו אביו 
אנצל את מדוע אתה מתפלל מנחה עכשיו? ענה ר' ברוך בער: הרי ממילא אני בוכה, עדיף כבר ש

 הדמעות ואתפלל כעת תפילת מנחה!
דמעות הן יהלומים, "אף על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו" (ב"מ נט ע"א), 

ש לנצל את הדמעות לתפילה מעומק הלב, תפילה עם י -וכשקורה וכבר בוכים מסיבה כלשהי 
 דמעות.

הכנסת ומתפללים, ואילו הנשים ביום כיפור הגברים עומדים בקדושה ובטהרה כל היום בבית 
פעמים רבות נאלצות להישאר בבית, עם הילדים הקטנים. אותה אשה שנשארה בבית ביום 
הקדוש מרגישה את עצמה אומללה, לא ניתנה לה האפשרות להתפלל בבית הכנסת. היא לוקחת 
 סידור, מתחילה להתפלל, ומדי פעם מורידה דמעה. אין לשער ערכן של דמעות אלו. אשה

 שמורידה דמעה, יכולה לפתוח את כל השערים.
 כמה יקר הוא כאב הלב, בכוחו לפרוץ את כל המחיצות!

 על דבר המגיע שנלקח -כאב לב 
 מדוע כואב לנו?

משל לאדם שרח"ל איבד את עינו בתאונת דרכים. חבירו הרואה אותו בצערו מנסה לנחמו. הוא 
עין אחת, האם גם אז היית עצוב? והוא עונה: לא. אם כך,  פונה אליו בשאלה: אם לכולם היתה

 אומר החבר, תדמיין לעצמך שלכולם יש עין אחת...
כך גם אדם שאין לו פרנסה, יאמר לו: הנה, לחם ב"ה יש לך! תאר לעצמך שלא היה לך אפילו 

 לחם...
 כל אלו סברות טובות, אך אין בכוחן לרפא את כאב הלב.

 מדוע?
לאדם הוא שלא רצה משהו ורצונו לא התמלא, אלא ההרגשה שמשהו נלקח כי מה שמפריע 

 ממנו! קנאה היא תכונה טבעית אצל כל בני האדם.
ישנה קנאה כשרה כמו קנאתה של רחל בלאה, שמכח קנאה זו נולד יוסף, וישנה קנאה שאינה 

חסר לו, כשרה. אם לאדם יש את החלק שלו, הוא לא יקנא במשהו טוב יותר. אדם מקנא רק כש
 כשהוא מרגיש שמה שמגיע לו אין לו.

בהר סיני היו עם ישראל כאיש אחד בלב אחד. כיצד היה יכול כל אחד לאהוב את השני, בשעה 
 שראה בעיניו שהשני זכה להשגה מעבר להשגה שלו?

ף אחד לא קינא בחבירו כשהיתה לו את השלימות שלו. אדם שהוא שלם לעולם א -התשובה היא 
חרים. קנאה וכאב לב נובעים מחמת שלאדם חסר משהו. אם למישהו חסרה עין, לא יקנא בא

כואב לו משום שהוא מרגיש שגם לו מגיע שיהיו לו שתי עינים כמו לשאר אנשי העולם. אם חסר 
לאדם פרנסה, קנאתו באחרים אינה משום שהם עשירים והוא לא. אם היה לו את החלק הנצרך 

א מקנא כי הוא מרגיש: גם לי מגיעה פרנסה. גם אני צלם אלקים, לפרנסתו הוא לא היה מקנא. הו
 ומן הראוי שחסדו של הקב"ה יושפע על כולנו שלימות, זה משהו ששייך לי!

 אב על דבר שמגיע לי, שבאמת שייך לי, ונלקח ממני.כ -זוהי ההגדרה האמיתית של כאב לב 
 לנדב את כאב הלב לקב"ה!

לפעמים זה עוזר ולפעמים לא. נאמר שלאדם יש בעיה אדם יכול להחליט החלטות יפות, 
מסויימת, הוא מרגיש שמגיע לו ואין לו. הקב"ה לקח את הדבר ממנו וכעת עליו להשלים עם 

 המצב.
 אכן זה לא קל. מה עושים במקרים כאלו?

העצה בזה היא, שינדב את הצער וההפסד כקרבן לקב"ה על אם ישראל, שיאמר: "תהא מיתתי 
 ישראל". "נדיבי עמים נאספו", תנדב את הכאב לקב"ה! כפרה על כל

הח"ח ראה את בנו היקר נקבר והוא עשה דבר גאוני. הוא אמר: רבש"ע, לקחת אותו? אני מקדיש 
ני נותן אותו. בזה הרגע נהפך אותו כאב לב לקרבן עולה, אשה ריח א -אותו לך! במקום שתקח 

 ניחוח לה'.
חד והקב"ה מהצד השני. תתבונן רגע: במקום להילחם לאדם יש כאב לב. הוא מושך מצד א

ולהצטער, אדרבה, תאמר: רבש"ע, אני מבקש ממך שעגמת הנפש הזו תפתח שערי שמים 
 ותשפיע שפע ברכה והצלחה לכל עם ישראל.

כאב הלב הזה עשוי להוריד שפע,  ת"תן לו משלו". אם ה' לקח דבר, הוא יודע מדוע, ופעמים רבו
 ה הקרוב ביותר ואתה תקבל אותו.את -וכשיורד שפע 

לדאבוננו כל כך הרבה מכאב הלב פשוט הולך לאיבוד. הבה ננדב אותם לקב"ה, נבקש במילים 
מפורשות שהצער וכאב הלב יהיו כפרה על עם ישראל, כי כאבי הלב הללו הם שנותנים לנו את 

 (תפארת שמשון)     הזכות ואת הכח להמשיך.

 
 אלף זעירא

בקש רשות "ויקרא". משה רבינו ביקש, כאמור, לכתוב "ויקר" והקדוש ברוך הוא הורהו לכתוב 
להשיג הכל, נשיג לפחות  לכתוב לפחות אלף זעירא, וקיבל. ואמרנו שבא להורותנו, שאם אי אפשר

 חלק.
ן וידוע שה"חפץ חיים" זצ"ל בקש מחתנו, הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל, שינצל את כח הדיבור שנחו

בו, וישתדל לדרוש ברבים בדברי תורה ומוסר, לעורר את הלבבות לשמירת התורה והקפדה 
 במצוות.

ואמר לו: "פעמים רבות עולה בלב הדרשן החשש שמא עמל הוא לחינם ומכלה כוחו לריק. 
וד מן לשוב על ידם בתשובה. ברם, עליך להתעודד וללמ שמתעורר ששדבריו אינם פועלים ואין אי

ב תכונה והמולה, מלווים בעוזריהם ובעדת כלביהם ומכלים יום וריוצאים הם לציד בהפריצים. 
אין מאושר מהם בשובם עם צבי או דוב, אריה או זאב ו -תמים ברכיבה מתישה. דהרה וסערה 

 כשלל...

ואף אתה, לא עליך המלאכה לגמור, אל תתימר להשיב את כל העולם בתשובה. דייך אם תעורר 
 ין לך שכר ועונג רב מזה!"...א -לב ר' צבי או ר' דוב, ר' אריה או ר' זאב הרהורי תשובה ב

זהו שאמר הכתוב (משלי יז, כד): "את פני מבין חכמה, ועיני כסיל בקצה הארץ". כלומר, הכסיל 
יאש מכל וכל. והחכם המבין מסתכל באשר ירוצה להשיג הכל, עד קצה הארץ. ואין זה ברוחו, ומת

 ועוד מעט, והולך מחיל אל חיל, מתקדם בשלבים! לפניו, ומשיג מעט,
והיה ה"חפץ חיים" דורש ממפיצי ספריו, שבכל מקום בואם ידרשו בענין שמירת הלשון, חשיבותה 
ונחיצותה. חזר אחד מהם מסבב המכירות, נתן ל"חפץ חיים" את הכספים שקיבל, והודיע על 

התפטרותו. ביקש ברכה למקצוע חדש.
חיים", "הלא הצלחת למכור ספרים רבים בזמן קצר. זיכית יהודים רבים, וגם "מדוע" תמה ה"חפץ 

 הרווחת לא רע".
 אישר, אבל אינו יכול לעמוד בתנאי שהותנה עמו, שישא דברים בכל מקום בואו.

 "מדוע", שאל ה"חפץ חיים".
פר יסענה: "אספר לכם, אקח לדוגמא את אחת הערים", אולי זה כגדר לשון הרע, לומר את שמה. 

שבקש לשאת דברים בבית הכנסת הגדול, ואמרו שהרב מוסר שם שיעור קבוע. גם בבית הכנסת 
ינים בדרשה. לבסוף נשא דברים יהשני והשלישי מתקיימים שיעורים, וברביעי ובחמישי לא מעונ

טים. עלה ודרש בגנות חטאי הלשון. כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות יבבית הכנסת של החי
דה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים (ערכין טו ע"ב), והקדוש ברוך הוא אומר: "אין אני כנגד עבו

), ועלול לעבור על שבעה עשר והוא יכולים לדור בעולם כאחד" (שם), וראוי לסקלו באבן (שם
 , כמפורט בהקדמת ה"חפץ חיים".לאוין

עוף, וכבר רצים לרב,  יידן, קרא בנהמת רוחו, כמה נזהרים אנו מטיפת חמאה שנפלה לתבשיל
 -ואוסרים את התבשיל, ומגעילים את הקדרה 

 יתא, רחמנא לצלן!יסורים מדאוריאיסור אחד, מדרבנן. וכאן, שבעה עשר א
 שמע ה"חפץ חיים" דבריו, והתפעל: "נפלא, לדרשה כזו התכונתי!"

סוף,  "כן", התמרמר, "וכשיצאתי, שמעתי אחד השומעים אומר לחברו: היה כדאי לבוא! סוף
שומעים דברים לענין! אספר לאשתי, שלא תעשה כזה ענין משאלות במטבח. רצה לרב, שופכת 

 את התבשיל, מגעילה את הקדרה. הרי זה פחות חמור מלשון הרע!"...
 היה המום. במקום להועיל בדרשתו, עוד הזיק...

שם כמה היו  זו אלא תגובה של אחד, והלא הרגיעו ה"חפץ חיים": "תנוח דעתך. ראשית, אין
 שומעים, ואולי הושפעו לטובה.

ושנית, כבר אמר הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל: כדאי לדרוש בפני עם רב, ואפילו יתברר 
שהדרשה לא פעלה מאומה למעשה. אבל אם במהלכה אחד השומעים נתקף הרהור חרטה, ולו 

 -יהא זה הבהוב קל, זיק שנעור וכבה 
 הדרשן בעצמו...ואפילו אחד זה לא יהיה אלא 

 וכבר היה כדאי!"
בשעתו, בקשו המשכילים לקעקע את חומת היהדות בליטא. מה עשו, יסדו בחסות  -ואספר 

השלטונות "בית מדרש לרבנים" בו חנכו "רבנים" לעתיד לכפירה, וללעג לכל קודש. מובן שהמוסד 
 רכש שם רע ואיש לא שלח לשם את צאצאיו.

קרה. שמו של הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל ויקנו לו הילה של י הוגיעו ראשיו את מוחם, כיצד
היה נערץ בפי כל, החליטו שאם יסכים להעניק חסות למוסד, לעמוד בנשיאותו שיקרא שמו עליו, 

 לא יהססו ההורים לרשום אליו את הנערים.
נהיג א למגייסו את השלטונות לרעיון הנואל, ושר ההשכלה אובארוב נתן הסכמתו. יתר על כן: קר

 'ין זצ"ל, ודרש ממנו לפעול בענין.הדור הגאון רבי איצלה מוולוז
רבי איצלה הסכים לכך, מהסיבה ההפוכה. סבר שאם רבי ישראל יעמוד בראש המוסד יחולל בו 
מהפכה ברוכה. יפטר את המורים הכופרים, יבחר במורים יראי שמים, וישפיע בדמותו הכבירה 

 ה על החניכים.וביראתו הקודמת חכמתו העצומ
היה אז אברך ש -ו פנו לרבי ישראל יהכלל, שר ההשכלה הרוסי התלוה אל רבם של ישראל, ויחד

 עתר לבקשה.ישי -בשנות השלושים לחייו 
 רבי ישראל שלל את הרעיון מכל וכל. הוא סבר שהמוסד רקוב מיסודו, ומנויו רק יתן גוושפנקא
לשחיתותו, כחותמת הכשר למוצר טרף. וכדי שלא להתגרות במלכות מצד אחד וגם לא להיות 

 את הרעיון, ברח לעיר הנמל ממל שבצפון גרמניה. בתחת מרות גדול הדור בליטא שחיב
המצב הרוחני של הקהילה היהודית בממל היה בשפל המדרגה. יהודים הגיעו לשם כדי להתערות 

עיר סבבה סביב הנמל הגדול. פריקה וטעינה, יבוא ויצוא. הנמל עבד בחיי הכלכלה, וכלכלת ה
ששה ימים בשבוע, ושבת ביום ראשון, יום השבתון של הגויים. ועסקי היהודים עשו שבתם חול, 

 רחמנא לצלן.
ידע רבי ישראל שלא יעלה בידו לשכנעם לסגור עסקיהם [כעשר שנים מאוחר יותר, כשהגיע 

ה בידו לפעול לסגירת כל עסקי היהודים בשבת. אבל זו פרשה בפני לממל לתקופה ממושכת, על
עצמה]. עבדו ביום ששי כרגיל, סגרו עסקיהם עם ערב והחליפו בגדיהם, ובאו לבית הכנסת לקבלת 

 שבת. שבו לקידוש וסעודת שבת, ולמחרת השכימו ליום מסחר רגיל!
ע ברודער", אחים יקרים, הרי ביקש רשות הדיבור בין קבל שבת לערבית. עלה ואמר: "טאייער

כולנו יהודים, וכולנו מאמינים, וכולנו רוצים לשמור את התורה. והראיה, שאתם כאן. שלאחר יום 
עבודה מפרך ומתיש התכנסתם לקבלת שבת חגיגית. אלא מאי, גדול נסיון הפרנסה, ואינכם 

לומר דבר שאינו  וה דעתי, 'כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלאועומדים בו. לא אח
 -נשמע' (יבמות סה ע"ב). אבל בדבר אחד תסכימו אתי 

תר יתר לעשן! אין שום היבים' אתם לפתוח את העסק, אין שום הכרח ואין שום היגם אם 'חי
 לכתוב, ולו אות אחת, במה שאינו נוגע לעסק. לפחות זה!"

היוצאים מן הלב נכנסו  ו"כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים" (ברכות ו ע"ב), הדברים
 -ימו וקבלו עליהם לשמור שבת כהלכתה, בכל פרטיה י, וקיהםללבות

 ד בעסקיהם.בלמ
 -תר. אבל כמה חלולי שבת נמנעו בעקבות אותה דרשה ילא, לא היה לכך ה

 אלף זעירא!
ובהיותי בארצות הברית, ספר לי שם רב אלו שאלות מגיעות אליו. אחד טלפן, אביו נפטר, ועליו 
לשבת שבעה. אבל אינו יכול להשבית את העסק שבוע שלם. יאמר הרב, מה המינימום שעליו 

 לשבת. והשיבו על אתר: המינימום הוא ארבעה ימים.
 סבר וקיבל.

שמעתי ותמהתי: אני מכיר "שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת" (מועד קטן כז 
 ע"ב). אבל ארבעה ימים, מה המקור?

 "שלפחות בשבת יהיה העסק סגור".   נו, אז מה?    י: "הוא נפטר ביום רביעי".הסביר ל
 (והגדת)       הבנתי: אלף זעירא!

 
 נפש כי תחטא (ד,ב)

מדוע חילה התורה בין החוטאים: לגבי יחיד כתבה: 'נפש כי תחטא', לגבי צבור (פסוק יג): 'ואם כל 
 ר נשיא יחטא'?עדת ישראל ישגו' ולגבי נשיא (פסוק כב): 'אש

מבאר ה"כלי יקר": שלשון 'כי' מורה יותר על ודאות מלשון 'אם', ולשון 'אשר' מורה יותר על 
 ודאות מלשון 'כי'.

"לפיכך, בחטא הרבים, שהוא דבר שאינו מצוי שרבים יסכימו על החטא, לכך נאמר 'ואם כל עדת 
חטא בעקבות הוראה שגויה כשמדברת התורה על צבור ש -ישראל ישגו', שהוא מורה על הספק" 

של בית דין, נקטה בלשון 'אם', כיון שרחוק הדבר שצבור לשם יסכימו לשמוע להוראה שאינה 



 

ג 

 נכונה.
"וכן בכהן משוח נאמר (פסוק ג) 'אם הכהן המשוח יחטא', כי רחוק הוא ובלתי שכיח שהכהן 

ר 'נפש כי תחטא', "אבל סתם יחיד בנקל יבוא לידי חטא, על כן נאמ המשוח או רבים יחטאו".
 שלשון 'כי' מורה על דבר שקרוב לודאי יהיה כן".

"אבל הנשיא המתנשא לכל ראש ונוהג נשיאותו ברמה מתוך רום לבבו, ודאי יבוא לידי חטא, לכך 
 נאמר 'אשר נשיא יחטא', כי לשון 'אשר' מורה על דבר שודאי היה ואין בו ספק".

אור זה בשם המגיד רבי נטע מחעלם: ראשי התבות של "אשר יובספר "שערי אהרן" הוסיף נופך לב
נשיא יחטא" הם 'אני'. אדם שעסוק בכל עת בטיפוח ה'אני' שבקרבו בנקל עלול להכשל בחטא.

כיוצא בכך אנו מוצאים אצל פרעה שלאחר מכת ברד אמר (שמות ט, כז): "ה' הצדיק ואני ועמי 
עצמו ואת גאותו, אולם לכשנדקדק בו נמצא, הרשעים", ביטוי שממנו משתמע כאילו הכניע את 

 כל מתקלקל.ה -כי הוא שרבב את ה'אני' שלו לתוכו, ומן הרגע שבו קים 'ואני' 
ואכן, אלמלא תיבת "ואני" היו ראשי התיבות של הפסוק הזה י' ה' ו' ה', ורק תבת "ואני" הרסה את 

 המהלך.
-מוד קיטיעה בספר "במחיצת ר' גד'ל" (עהמופרבי גד'ל איזנר תאר בהקשר לכך אפיזודה מעניינת, 

 קטו):
היה זה בימי השואה הנוראה, במחנה קולדיץ, לשם הובילה ההשגחה העליונה את רבי גד'ל. 
במחנה זה העסקו היהודים בעבודות כפיה המשברות את הגוף ואת הנפש, ורבי גד'ל, כדרכו, ניסה 

 לרומם את רוח היהודים המושפלת עד שאול תחתיה.
באחד הימים נקרא, עם עוד קבוצת יהודים, לעבודות חפירה קשות. בטרם הורד אל בורות 
החפירה, הבחין רבי גד'ל שהשומר שהופקד עליהם הינו שוטה, סימן ההיכר הבולט לכך היתה 

 הגאוה הגדולה שלו בהיותו מהלך עם משרוקית בפיו, ושעון זהב מתנופף מעל מעילו.
וב, וכאשר לא, הדבר עלול להיות מסוכן... בכל טהוא מסתיים  -יח כידוע כשנסיון עם שוטה מצל

 זאת החליט ר' גד'ל לנסות.
 תעזו לצחוק...". "הזהרו ואל -אט ר' גד'ל לחבריו ל -"שימו לב" 

 "מה עומד להיות?", הרימו כולם את גבותיהם בשאלה.
 ".שמרו פן תצחקו...ה -"בעצמי אינני יודע, אבל דבר מה יהיה כאן, ואתם 
 כולם הבטיחו והחלו לחפור ולחפור ללא הפסקה.

 -גד'ל בשפת ה'דויטש' בקול שנשמע היטב באזני השומר  קרא לפתע ר' -"'קאמראד'ן' (חברים)" 
"אם ירצה המייסטער שלנו, יכול הוא להשמיע שריקה שתשמע בכל הרחוב"... בהערה זו בקש 

כעבר שבריר דקה שלף הלה את משרוקיתו לבחון עד היכן מגעת שטיותו של אותו שומר... ואכן, 
 ושריקה חדה חתכה את האויר.

 קבע ר' גד'ל. -"הרי אמרתי לכם" 
דקות ספורות לאחר מכן שוב נשמע קולו: "קאמראד'ן, אם ירצה המייסטער שלנו עוד נוכל לדעת 

כי מה השעה עתה..." וזאת עלינו לדעת, חוקי הנאצים אסרו על היהודים לדעת את השעה, וקבעו 
 עליהם לעבוד אך ורק על פי פקודות.

ם, והמייסטער המהולל חלף ליד הבור ואמר, כאילו באקראי: "האלב צוועלף" ילא חלפו דקותי
 (אחת עשרה וחצי)...

קולרבי  האם ירצה המייסטער שלנו, יתכן שיהיה לנו הרב" -מר שוב ר' גד'ל א -"קאמראד'ן" 
 לאכילה...".

 מתנצל: "והרי גם לי עצמי אין...".הפעם בקע מפי של השומר קול 
 אם רוצה המייסטער, בודאי שיוכל להשיג..."." -נה לו ר' גד'ל ע -"הו" 

מר החל להלך אנה ואנה, ולא חלפו רגעים רבים, עד שלפתע החלו להתגלגל על תוך בורות ושה
אפוא, החפירה כמה צנוניות... באותם ימים אפילו חתיכות קליפות היו נחשבות לאוצר, נקל, 

 לשער, מה גדולה היתה המתנה שבצנוניות של ממש...
שפך על פניהם. ר' גד'ל עדין שמר על סבר פנים רציני, וחיוך רחב נ -הפעם, לא עצרו האסירים כח 

אולם השומר חש כי דבר מה אינו כשורה... כבר למחרת הלשין על ר' גד'ל לרשע האכזר הממונה 
בר ליד האסירים היו הללו משפילים את עיניהם לבל יאלצו עליו, נאצי חסר לב, אשר בכל פעם שע

להביט אל תוך עיניו ולפגוש את מבטו. ר' גד'ל נענש בכמה מכות הגונות על ראשו, ועוד ימים 
 רבים זכרו שם את המעשה.

הנה כי כן, אדם הלוקה במידת הגאוה, מסוגל בשל גאותו הסרוחה להדרדר לשפל המדרגה 
 (ומתוק האור) ושה הכל על מנת להשיג עוד ועוד כבוד, וכדי בזיון וקצף.ולהופיע כשוטה גמור הע

 
 (ה, כג) והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל

 שיכיר בעצמו לשוב בתשובה, ולדעת ולהתוודות כי חטא ואשם (רש"י)כ -כי יחטא ואשם 
ויעשה את המוטל עליו  דרך התשובה לעולם אינה נחסמת בפני הרוצה לשוב. אם אך יכיר בחטאו

 תכפר לו עוונו בלי להשאיר בו אפילו רושם.י -כדי לתקנו ולכפר עליו 
דא עקא, שהיצר מטעה את האדם להתיאש מן התשובה, וכך באר ה"חפץ חיים" את בקשתנו 

 בתפילה "והסר שטן מלפנינו ומאחרינו":
. העגלה היתה עמוסה אל המתבן להכניס את התבואה לכפרי אחד, שבהגיע חג הסוכות בא משל

 כנס.יולא יכלה לה
 מה עושים?

ה רובל איעץ לך עצה". שמח הכפרי ושילם את הסכום רנכח שם ליצן אחד שאמר לו: "תמורת עש
 שהושת עליו. "וכעת", פנה אל הלץ, "אמור לי מה עצתך".

 נתן בידו הלץ זכוכית מגדלת והנחה אותו להביט דרכה אל הפתח. "עכשיו תוכל להכניס את
 התבואה" אמר הבדחן והלך לדרכו.

רדף אחריו הכפרי וזעק בגרון ניחר: "רמאי" הפתח אמנם גדול, אבל התבואה גם היא גדולה יותר 
 ואינה נכנסת".

"אין בעיה", אמר הליצן, "אתן לך כעת גם זכוכית מקטנת. על התבואה הסתכל עם זכוכית מקטנת, 
 "...ועל הפתח עם זכוכית מגדלת וכך תוכל להכניסה

רה, בא השטן ומנסה לשכנעו יכך בדיוק, אומר ה"חפץ חיים", פועל השטן: לפני שאדם עובר עב
רה? זה בקושי ילעבור את העברה. "איך אוכל לעשות עברה?" נבהל היהודי, והשטן עונה: "זאת עב

מנהג... כולם עושים זאת, וחוץ מזה תוכל לעשות תשובה". כך הוא מקטין בעיניו את חומרת 
 רה.יה העבמעש

רה, ובא לעשות תשובה עליה, מגיע אליו השטן עם זכוכית מגדלת ילאחר שעבר האדם את העב
רה אתה רוצה לעשות תשובה? הלא אתה שקוע בבוץ מעל לראש, אין לך יואומר: "על כזאת עב

 סיכוי!..."
אינו  על כן מבקשים: "הסר שטן מלפנינו ומאחרינו". שלפני החטא לא יבוא להראות לנו שהחטא

כל כך חמור, ולאחר החטא לא יצליח לשכנע אותנו שאי אפשר לעשות תשובה על חטא עצום 
 שכזה...

והנה נאמר בפסוק: "שמח בחור בילדותיך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראי 
י יצר עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלקים במשפט" (קהלת יא, ט) אומרת הגמרא: אלו הם דבר
קים והרע שאומר לך "עשה חיים"! אבל מה אומר היצר הטוב? "כי על כל אלה יביאך האל

 במשפט".
שה להבין כיצד חצי פסוק אומר יצר טוב, וחצי פסוק אומר ק -ומר ה"מגיד מדובנא" א -ולכאורה 
 יצר הרע.

רו, כמובן, על פסוק כולו דברי יצר הרע הם, והדברים יתבאה -משיך המגיד מדובנא מ -אלא ודאי 
 פי משל:

 אדם פגש בחברו ושאלו "האם כבר אכלת היום משהו?"
 ענה החבר: "לא, ובטני כבר נדבקת לגבי מרעב"

 "אם כך המצב" אמר הראשון, "אני מזמין אותך לאכול"
ן הטובה עליו. לפני ברכת המזון, נשמט ה"מארח" ונכנסו למסעדה, והחבר הזמין כיד הדמי

 רו לבד.מהמקום והשאיר את חב
 הגיע בעל המסעדה עם החשבון המנופח, ותבע ממנו את התשלום.

"אני רק הזמנתי", התפתל החבר, "חברי הוא שצריך לשלם", אך לא עזר לו מאום, הוא נאלץ לתת 
את שעונו היקר בתור משכון ויצא מן המסעדה כולו כעוס ונסער.
 שצף קצף.לאחר שבוע פגש את ה"מארח" שלו, מיד כשראו התנפל עליו ב

עצר אותו החבר ואמר לו: "רגע אני מבין שהשארת שם את השעון היקר שלך. שעון זה עולה 
לפחות פי שנים ממחיר הארוחה, ולפדות אותו הרי אינך יכול, חזור לשם, אפוא, ואכול עוד ארוחה 

 דשנה"...
. אומר הוא לאדם: מאחר וממילא "על כל אלה יביאך כך פועל היצר הרע, אומר המגיד מדובנא

ת חיים' עוד ועוד, אל תעצור, תמשיך 'לעשו -האלקים במשפט", הרי ש"שמח בחור בילדותך" 
 ממילא אתה כבר שקוע מעל לראש בעוונותיך...

 (ומתוק האור)          אבל החכם עיניו בראשו, ויראה לתקן את אשר עיוות, ויפה שעה אחת קודם!

 
"הדיוט אם מריח ריח כנפים נפשו קצה עליו והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה וכל כך למה 

 אלא כדי שיהא המזבח מהודר בקורבנו של העני" (רש"י ומדרש)
כריז רבי ה -כיון שהתאספנו לענין של צדקה, היום תשמעו עובדה שלא סיפרתיה מעולם ברבים 

 שבתי יודלביץ.
אות בערי השדה. כפי שכבר אמרו הדרשנים שדיברו חימום המקוו -הצדקה של  התאספנו לענין

חימום המקוואות, אבל לכמה שנים ל -כסף  שיכולים לתת -לפני. בין היושבים כאן, ישנם עשירים 
גם העניים מבין הקהל יתנו חודש או חודשיים, וזכותם גדולה עד לב השמים, תראו במדרש על 

פיים של התורים דול קורבנו של העני עד שהקריבו על המזבח את הכנמה רב וג -פרשת השבוע 
ובני יונה כדי להדר ולהתהדר בקרבנו, כדברי חז"ל: "הדיוט אם מריח ריח כנפיים נפשו קצה עליו 
והתורה אמרה והקטיר הכהן הכל המזבחה (גם את הכנפיים) וכל כך למה אלא כדי שיהא המזבח 

פס המלך ואותו עני שהיה המעשה באגרי -ר נורא מובא במדרש מהודר בקורבנו של העני", סיפו
מביא כל יום ציפורים לבית המקדש, תראו בעצמכם במדרש. מה שנוכל ללמוד מכל הסיפורים 

אלא רק  -(שם במדרש), כי גם חלילה, מי שהוא עני ואינו יכול להקריב קרבן גדול של אלף לירות 
כול גם הוא להעלותם לריח ניחוח אשה לה'! אחי ורעי, תורים ובני יונה שרכש בעשרים לירות, י

ום המקוואות בעיירות הרחוקות ואז, לתיקון וחימ -כולנו כאיש אחד, בלב אחד, נלהיב את ליבנו 
 שובע שמחות וישועות הכלל והפרט.ל -זכות ארגון "טהרת המשפחה בישראל" תעמוד גם לנו 

 תשמעו סיפור על ענין צדקה מורי ורבותי.
של ירושלים בדור הקודם היה גאון נורא רבי שמואל סלנט. הוא ניהל את העיר בחכמה רבה רבה 

 עשרות שנים, הוא היה פיקח וחכם חרשים, כידוע ליודעים.
וץ מאד בירושלים דאז. התחילו, אך דבר שהיה נח -בתקופה מסוימת החלו לבנות מקווה חדש. 

היו עניים מרודים והפרוטות שנתרמו על ידם  לא יכלו לממן את השלמתו. תושבי ירושלים כידוע,
 לא הספיקו להשלמת המקווה.

יום אחד, לפתע, לבש רבי שמואל סלנט את מעילו, נטל את מקלו והודיע לבני ביתו כי הוא יוצא 
 והולך אל הגביר המפורסם וויטנברג, להשפיע עליו שיתרום מהונו לבניית המקווה.

כקמצן  -זו היתה תמוהה, כי העשיר וויטנברג ידוע היה  בעיני בני המשפחה והעסקנים, הליכה
נורא. לכן, לא היה להם ספק שהרב מכלה את כוחותיו לריק. רבותי, אתם יודעים מה זו קמצנות 

אם  כך הקמצן חש -בטבע? זו מחלה קשה מאד, כמו למשל, אדם לא מסוגל לחתוך לעצמו אצבע 
 במחלה קשה. -ד, חולה מאד הוא מסכן מא ,באמת קשה לו -מוציא כסף מכיסו. אינו מסוגל 

העסקנים ובני הבית לא אמרו מילה לרבי שמואל מסלנט, התעטפו בשתיקה, והביטו אחרי מעשיו. 
 הרב יצא לדרכו.

 הוא נכנס לביתו של הגביר שקיבלו בכבוד גדול.
 רבה של ירושלים התיישב על אחת הכורסאות, הציע לפניו את בקשת התרומה לבניית מקווה
טהרה. אתם מבינים כי מי שלוקה במחלת קמצנות, גם אם הוא מבין את נחיצות הענין של המקווה 

 וגם אם יושב לפניו רבה של ירושלים ומטעים לו את קדושת המצוה, קשה לו להתגבר על עצמו...
כשסיים הרב להרצות את דבריו השתרר שקט מוחלט. וויטנברג לא קם ולא זע ממקומו. ישב 

 בשקט.
ע פתח וויטנברג את פיו ושאל: "סקרן אני לדעת כבוד הרב שליט"א, הרי אין חכם ונבון כמוך לפת

ש כסף עבור לבא אלי לבק -בירושלים עיה"ק, וא"כ איך הרב מתנהג לכאורה בדרך של שטות 
המקווה, בעוד שהרב וכל העסקנים יודעים שאני לא תורם מאומה גם לאנשים החשובים ביותר, 

 גם למקווה לא אתן פרוטה שחוקה, וא"כ לשם מה טרח הרב עד לביתי?!".והרב מבין כי 
אחז רבי שמואל סלנט במטהו, הביט עליו ואמר: אני אסביר, דע לך כי יום יבוא ותמות. תבוא 
לקבורה כמו כל שאר היהודים, שם יאכלו התולעים את בשרך, הגוף ירקב ועילה עליו ריקבון גדול 

ל יהודי "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון", ואחת השאלות ככונורא. תעמוד לדין בשמים 
עת בבניית המקווה וכתוצאה מכך נחלשה הטהרה בעם מדוע לא סיי -שישאלו אותך שם, היא 

ישראל? אתה בוודאי תמהר להשיב להגנתך "לא תרמתי, כי לא ביקשו ממני, אנשים כבר פסקו 
מואל סלנט את הגביה רבי ש -, באתי לביתך עתה לנקוש בדלתי (התייאשו ממני). לכן, לשם כך

ו זשגם אפשרות  -ממך כסף, ובכך לשלול ממך את האפשרות הזו  נכנסתי לבקש -קולו ברעדה 
 של מענה בבית דין של מעלה לא תשאר בידך.

לפתע, וויטנברג החל להזדעזע בכל גופו, ואמר לרבה של ירושלים: " במטותא מינייכו, בבקשה, 
ה בעיני!" אתם שאני לא ארא -את מפתחות הקופה ויוציא ככל שיחפוץ, אבל אנא  יקח נא הרב

שומעים "קח אבל שלא אראה". כל כך גדולה הייתה קמצנותו הטבעית שגם כאשר החליט לתת, 
 לא יכול היה לראות זאת בעיניו...

 הרב עשה כבקשתו.
רץ סדק בחומת הקמצנות, נתינה מפי השמועה למדנו, כי מאותו רגע ואילך חלו בקרבו שינויים. נפ

 -זו הראשונה סייעה בידו להחלץ מהקמצנות. מקרה זה היה פתחו של מחט שבסופו של תהליך 
דול. כאן גוהיה לנדבן  -התרחב עד שנהיה לפתחו של אולם. ומעתה עת השתנה וויטנברג 

שלים, יראי ה' מבני ה מצאו שיכון חינם עניי ירוב -בירושלם קיימת שכונה על שמו "בתי וויטנברג" 
היישוב הישן. זכה איש זה באחרית ימיו, לעשות חיל במעשיו, לגנוז זכויות לעולם הבא, ולהיות 

 דוגמא לרבים בנדיבות לב.
, כדי שבסופו של יום, מגבית זו תחלץ את הקמצן כדאי היה הקושי בגיוס הכספים לאותו מקוה

מקמצנותו, וגם מדינים קשים לעולם הבא. זכות מצוותיו תעמד לו, והיום הזה זכויותיכם במצות 
 (להגיד)  חימום המקואות, תגן עלינו מכל צער וצוקה נגע ומחלה. חזק וברוך.ל -צדקה 

 
 זהירות בממון הזולת

ה [שהשביעוהו שאינו יודע עדות לחברו] והוא עד או ראה או "ונפש כי תחטא ושמעה קול אל
-ידע, אם לוא יגיד ונשא עונו. והיה כי יאשם לאחת מאלה, והתודה אשר חטא עליה" (ויקרא ה, א

ה). וכתב ה"שפתי כהן", שהמדובר ביודע עדות ממון לחברו ואינו מעידו, ומפסיד ממון. "מכאן 
פני הקדוש ברוך הוא. שאמר כאן: "ונשא עונו, והיה כי תדע כמה הוא חביב ממונם של ישראל ל

יאשם, והתודה אשר חטא" קראו עוון ואשמה וחטא והצריכו וידוי, מה שלא אמר כן לא בחטא 
של כהן משיח ולא בחט הקהל, ולא בנשיא, ולא ביחיד [שחטאו בשוגג בחייבי כריתות], להודיע 



 

ד 

נו לבין המקום. ועל זה אמרו (אבות פ"ב שחטא שבין האדם לחברו הוא יותר גדול מחטא שבי
 -מי"ב) יהי ממון חברך חביב עליך כשלך 

וזהו רמז וא"ו של "לוא יגיד", לומר: לא יגיד, שאם לא יגיד יזיק לעצמו. שממון חברך הוא כשלך, 
 שכולנו בני איש אחד אנחנו, נפש אחת! עד כאן דבריו.

 -שלנו נו, איכשר דרא, וממון חברינו חביב עלינו כיאשר
 מה בשלנו אנו משתמשים כסדר, אף בממון חברנו כן...

ואזכיר, שה"חפץ חיים" היה מהסס למנות בני ישיבה כעדים, משום שאינם מקפידים בעניני 
שאילה שלא מדעת, והשואל שלא מדעת הבעלים נחשב כגזלן (חשן משפט שנט, ה)!

. למתפללים שם היו מקומות בשעתו, יסד ה"חפץ חיים" את ישיבתו בבית הכנסת שבראדין
קבועים, ולכל אחד הסטנדר שלו, ובו הטלית והתפילין, הסידור והחומר. כשהתלמידים למדו, 
הסיטו והעבירו את הסטנדרים ממקום למקום, כל אחד בחר סטנדר לפי גבהו ונוחותו והעבירו 

טנדר שלו. למקום לימודו. באו המתפללים בבוקר והנה בוקה ומבולקה, כל אחד חיפש את הס
משום שחשודים על הגזל. השמיע ה"חפץ חיים" שיחה נוקבת: רועי בהמה דקה פסולים לעדות 

גזל, להשתמש בסטנדר שאינו שלך ולא להשיבו למקומו, למורת רוח בעליו. משלא  ואף זה אבק
רות, היה בא בעצמו באשמורת הבוקר, כשבית המדרש שומם, נושא את כל יעשו דבריו פ

 דים ומשיבם למקומם!הסטנדרים הכב
וידוע, שפעם שהה ה"חפץ חיים" זצ"ל בפטרבורג, לרגל אחד הכינוסים בעניני הכלל. בשעת לילה 
מאוחרת נזקק לגליון ניר כתיבה. החנויות היו כבר סגורות. פנה לחדרו של רבי שלום בער 

ם" הושיט מלובאוויטש זצ"ל ששהה במלון, וביקש לרכוש דף ניר. הרבי הושיט דף, וה"חפץ חיי
שתי קופיקות נחושת. הרבי סרב בחיוך, וה"חפץ חיים" החזיר את הניר. לא הסכים לקחתו עד 

 שהרבי יטול תמורתו!
נכח שם הנדיב רבי זליג פרסיץ, ותמה באזני ה"חפץ חיים": "הלא יודעים אתם שאצל הרבי 

 מלובאוויטש אין לשתי פרוטות כל ערך!"
יקות אין כל ערך, אבל מגזל של שתי קופיקות נברא מלאך ענהו ה"חפץ חיים": "אכן, לשתי קופ

 חבלה, שבכוחו להרוס את חומות פטרבורג!"
 "אבל אין כאן גזל", טען הלה, "הרבי נתן ברצונו!"

"כשמקבלים במתנה, אין לדעת. אולי הוא מחשיבני יותר מערכי, אולי נתן מפני הבושה ואי 
 נעימות. כך, קניתי ושלמתי!"

פץ חיים" לבית המרחץ, וראה יהודי שנטל 'בהשאלה' סבון חברו. התכופף ולחש ופעם נכנס ה"ח
 לו: "באופן זה, יוצאים מכאן מלוכלכים משנכנסו"...

איני רוצה לקטרג, רק להזכיר גמרא (בבא מציעא כד ע"א): ממר זוטרא חסידא נגנב גביע כסף. 
גנב, שלא אכפת לו ממון הזולת! ראה בן ישיבה שנוטל ידיו ומנגבן במגבת של חברו. אמר: הוא ה

 כפתוהו, והודה.
ונזכיר מה שמסופר על רבי מרדכי פורגמנסקי זצ"ל, שבמשך תקופת שהותו בגטו קובנה לא ישב 
על כסא. משום שכאשר צופפו את המוני היהודים בגטו הצר הביאו רבים כסאו מביתם והכניסום 

דה והכסאות נשארו מיותמים, ומי יודע לדירות הצרות, ופעמים שהחליפו דירות או נלקחו להשמ
 האם הבעלים או היורשים מרשים!

 "ונפש כי תחטא, ושמעה"
ת את מקל ההליכה שבידו, כאפנת אותם ת, מניף בקלילויהודי חילוני הלך ברחוב העיר בליל שב

רוב בעיר, והטלטול אסור בה, כולל טלטול המקל. ראה אנשים לבושי שיראין יימים. לא היה ע
ם ועולים לבית המדרש, ותמה: לאן הולכים הם בשעת לילה מאוחרת זו, החליט לעלות חופזי

 אחריהם ולראות.
בית המדרש הואר בהמון נרות, והיה גדול בהמוני חסידים שהצטופפו ביראת כבוד וחרדת קודש 
סביב השולחן הארוך. בראשו עמד הרבי הזקן מטשורטקוב זצ"ל, עמוד היראה, ואמר "שלום 

בדבקות. היהודי החילוני פלס לעצמו דרך, להיטיב לראות. היה זה חידוש בעינו, מעולם עליכם" 
 לא ראה רבי מנהל שולחן. בעמל רב הגיע לפאת השולחן, נוכח פני הרב.

הביט הרבי עמד אחוז שרעפים, מזג את היין לגביע הכסף ובנו הניחו על כפו המושטת. פקח עיניו ו
 -, והמקל בזרועו. מקל האסור בטלטול בשבת יבנרות, והבחין ביהודי החילונ

 מיד חוורו פניו. הניח את הגביע על השלחן, ונכנס לחדרו.
שהחל לשעמם, לא שיר ולא ניגון, משך בכתפיו, פנה והלך. מיד  הלה תמה עם כולם, אך מכיון

לאחר מכן יצא הרבי מחדרו. ראה שאותו יהודי הלך, וקידש על היין. נטל ידיו, בצע על הפת, 
 והסביר מה היה כאן.

 -פתח וסיפר 
הגאון הקדוש רבי יעקב יוסף מפולנאה זצ"ל, נמנה בשעתו עם מתנגדיו החריפים והתקיפים של 

ל, החליט לנסוע ל שם טוב הקדוש זצ"ל ושיטתו. הואיל והיה תקיף בדעתו לא חת מפני כהבע
 עם הבעל שם טוב. להוכיחו על דרכו החדשה והשגויה, לדעתו. למז'יבוז' ולהתעמת

אמר ועשה, והבעל שם טוב קידם פניו בכבוד רב. שמע את דבריו עד תומם, ופתח בהסבר נרחב 
 ין ליסודותיו, והיו הדברים מאירים ושמחים.של דרכו ושיטתו. הביא סימוכ

בתוך כך נשמעו נקישות בחלון. רוכל הגרוטאות הנכרי של העירה שאל: "שרוליק, אולי יש לך כלי 
 פגום שאתה רוצה להשליך, או כלי שבור שברצונך לתקן?"

 -מיד הפסיק הבעל שם טוב שיחתו המרוממת עם אורחו, וענהו: "לא, אין לי דבר לתת לך 
 ה שיש להשליך כבר השלכתי, ומה שיש לתקן כבר תקנתי".מ

 -והלה בשלו: "שרוליק, תחפש טוב" 
 והבטיח: "וכשתחפש, תמצא!"

 והבעל שם טוב קם, ויצא מן המחסן שבירכתי הבית.
 ה"תולדות יעקב יוסף", שהיה מהכהנים הקפדנים (קדושין ע ע"ב, מהושע ד, ד), נפגע והקפיד.

 -ובצדק 
כאן מפולנאה הרחוקה, הוא נחשב לאחד מגדולי דורו, והם משוחחים בענינים הוא טרח ובא ל

העומדים ברומו של עולם, והמארח קם ונוטש אותו כדי לחפש גרוטאה לבקשת גוי מגושם?! היכן 
 מצות הכנסת האורחים הגדולה מקבלת פני שכינה, והיכן כבוד התורה ולומדיה?!

וגרוטאה בידו. פנה אל הרוכל וסיכם על תיקונה תמורת בתוך כך שב הבעל שם טוב, מאובק כולו, 
כמה פרוטות. לאחר מכן שב אל אורחו, והבחין בהקפדתו ובסערת רוחו. מיהר להרגיעו והפיס 

מריאים אנו יושבים ודנים בדברים העומדים ברומו של עולם, מ  -דעתו. אמרו לו: "הלא יבין מר 
 -פדה וביקורת לשחקים. ודיון זה עורר מורת רוח במרום, הק

בנה על פיה. שאבסס את היסודות בטרם א שלחו אלי נכרי זה, שיוכיחנו, לבל אהפוך את הקערה
 -מגדל וראשו בשמים. שאעסוק ב'סור מרע' לפני שאעמול ב'עשה' טוב 

הורו לי, שבתחילה יש להפטר מהמדות והתכונות הרעות, להשליך את הגרוטאות שאין להן תקנה 
הטובות, לתקן את הכלים השבורים, ולשוב בתשובה על כל החטאים. שאם לא  ולשפר את המדות

 כן, הלא נאמר (תהלים נ, טז): "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי, ותשא בריתי עלי פיך"...

שמעתי והבנתי. עניתי לו שכבר עברתי שלב זה. כבר השלכתי מה שיש להשליך, ותקנתי מה שיש 
 -מדוקדק, ותמצא עוד לתקן. אמר לי: חפש חיפוש 

 קמתי, וחפשתי, ואכן מצאתי...
 שמע ה"תולדות יעקב יוסף", ותמה.

המשיכו בשיחתם המרוממת, ה"תולדות יעקב יוסף" שוכנע, והפך לאחד מגדולי מקושרי הבעל 
 -שם טוב הקדוש זצ"ל. בסיומה של השיחה אמר: "רבנו, מסכים אני לכל, מלבד דבר אחד 

שנבואה פסקה מישראל ונתנה לרוכל גוי, וממרום משגרים בפיו מסרים איני יכול להסכים לכך 
עבורנו".

 -ענהו הבעל שם טוב: אל תאמר 'איני יכול', אמור: 'איני רוצה'!" 
יב לחשבון נפש על כל צעד ושעל! בכל דבר, יחתומדוע אינך רוצה, כי אם תאמץ גישה זו היא ת

 תמצא איתות. תוכחה, והדרכה.
וצה, אינו מקבל. נפרד לשלום ויצא אל הרחוב, והימים ימי הפשרת שלגים, לא יכול או לא ר

הקרקע הפכה לביצה בוצנית. עגלון נכרי עבר עם עגלתו הטעונה. גלגל שקע בבוץ, והעגלה 
התהפכה. מיהר להתיר את הסוס מהיצול, וחיפש מי שיעזור לו להקים את העגלה. ראה את 

שם טוב, וקרא: "בוא הנה, ראבין, עזור לי להפוך את  ה"תולדות יעקב יוסף" יוצא מבית הבעל
 העגלה!"

 -ענהו: "זקן אני וחלש, איני יכול" 
 רטן העגלון: "אל תאמר 'איני יכול', אמור 'איני רוצה'!"

המילים היו כה מוכרות... מיד ניגש והתאמץ, ויחדיו הצליחו להעמיד את העגלה על גלגליה. שב 
 טוב: "גם בכך צדקת!"...על עקבותיו, ואמר לבעל שם 

ם הרבי מטשורטקוב זצ"ל את סיפורו, ואמר: נוהגים אנו כבית שמאי (ביצה טז ע"א), להכין יסי
עצמנו כבר מהיום הראשון בשבוע, לשבת. על אחת כמה וכמה, מיום רביעי בשבת (פסחים קו 

ה זרה ג ע"א). ע"א). ואין צריך לומר בערב שבת, כי רק מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת (עבוד
ולאחר הכנה מרוממת זו התפללנו קבלת שבת וערבית של שבת, וכשאתם הלכת לביתכם לקדש 

 -ולאכול עסקתי בהכנה נוספת לקידוש, בלימוד הזוהר הקדוש על הפרשה 
 ולאחר כל זאת נכנסתי לקדש על היין, ונשאתי עיני, וראיתי מולי יהודי, ובידו מקל הליכה?!

 יהודי, מחלל שבת?!
 -תה זו תוכחה מגולה, כסטירת לחי יהי

אם הראוני חילול שבת, אותתו לי שהשבת שלי אינה מושלמת, שהכנותי שלי לוקות בחסר. שבתי 
 לחדרי בשברון לב, הוספתי והתעליתי, וכשחזרתי לקדש לא ראיתיו עוד...

לא ידע כיצד בין השומעים היה בחור מליטא, מישיבת וולוז'ין, והרעיון היה כה מחודש בעיניו, 
להתיחס עליו. כששב לישיבה סיפר לרבו, הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל. מה דעת ראש הישיבה על הרעיון 

 החסידי?
והנצי"ב לא התפעל. ענה: "תוספתא מפורשת היא (שבועות ג, ג): אין אדם מתחיב לשמוע אלא 

רות, יושי עבאם כן חטא, שנאמר (ויקרא ה, א): "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה". הרואה ע
 -יב לראות. הרואה עושי מצוות זכה לראות ינתח

 הוי אומר שכל מה שהאדם רואה, הוא איתות עבורו!
בכך נבין מה שספרו בגמרא (כתובות סז ע"ב), שעני אחד בא לפני רבא. לא זו בלבד שהעניק לו 

 לצהריים.מנו לאכול על שולחנו. ויותר מכך: שאלו במה הוא סועד, מה יזמין ינדבה, אלא ז
, אוכל מה שיגישו. אלא מסר תפריט: בל. לא השיב בענוה: למאי נפקא מינאוהלה לא התבל

 "בתרנגולת פטומה ויין ישן"...
 תמה רבא: הן ניזון אתה מנדבות, מדוע חייב הציבור לספק לך מותרות?!

ני מד את רבא, קדוש ישראל, פרק באמונה ובטחון: האם אוכל אילא התבלבל. לשכבר אמרנו 
. שנאמר: "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את !משל הקדוש ברוך הוא אני אוכל ?משלהם

אכלם בעתו" (תהלים קמה, טו), "בעתם" לא נאמר אלא "בעתו", מלמד שכל אחד ואחד נותן לו 
 הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו.
 עוד הוא מדבר, ונוקשים בדלת.

פותחים, ואיזו אורחת! אחותו של רבא, שלא ראה אותה מזה שלש עשרה שנה, הגיעה לביקור. 
 היום מביא האורח בקבוק משקה או זר פרחים. היא הביאה תרנגולת פטומה ויין ישן!

 אמר רבא: מהו שלפנינו, מה פשר התזמון הזה! סלח לי על דברי, קום ואכול!
 לך הביאה, עבורך ולא עבורנו!

 ראה בכך איתות. הסכמה ממרום לדברי אותו עני. כלומר,
ופסוק מפורש הוא: "ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו, כי תאמינו וכי 
תשמאילו" (ישעיה ל, כא). ומסופר בתלמוד הירושלמי (שבת, סוף פ"ו) שרבי יוחנן וריש לקיש 

רה, ושמעו את הנערים משננים פרשת בקשו לרדת לבבל, להקביל פני שמואל. עברו ליד תלמוד תו
 "ושמואל מת" (שמואל א כח, ג). כוונו השעה, ומצאו שנפטר באותה שעה.

רבי יונה ורבי יוסה בקשו לבקר את רבי אחא שחלה. חששו, שכבר אחרו את השעה. שמעו אשה 
שול ימיהם לא היו גפרורים, בוער נר תמיד ממנו הדליקו לביב -ששאלה את חברתה: "כבה הנר?" 

יטה השכנה: "לא כבה ולא יכבה נר ישראל". הבינו, שימצאוהו בחיים ויבריא.יוחימום. התפ
 ם, ועם כל זאת ראו בהם איתות. יהוהלא לא היו הדברים מכוונים אל

 -ונספר 
חלץ מצפרני שלטון הדיכוי י"ל, הרבי מסקולען, הצליח להוקא פורטוגל זציהצדיק רבי אליעזר זוס

רצות הברית בה שהו רבים מחסידיו. הגיע לביקור בארץ הקודש ועלה לבקר ברומניה והיגר לא
ב, הגאון רבי מאיר שטרן שליט"א, קידם את פניו. יחדיו עלו לציון ובאתרא קדישא מירון. רב היש

 הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי.
 אך הניח רגלו על המפתן, ונשמע קול זעקה מחרידה: "מנוול, ארוייס!" צא, מנוול!

 נרעד הרבי וחוורו פניו, ונסוג לאחוריו.
רב המקום הכיר את הקול, והרגיע את הרבי: "אל ישים לב, זהו אחד התמהונים הצועק על יצרו 

 -הרע, שיעזבנו! 
אמר לו הרבי: "ומה, כסבור אתה, חשבתי? ששמעתי בת קול מן השמים? אבל אם השמיעו לאזני 

 מר: כך לא נכנסים אל רבי שמעון בר יוחאי!"בשעה הזו את הקריאה הזו, בקשו לאותת ולו
והוא שב על עקבותיו לעלה לבית הרב, והחליט להקים במירון מוסד תורני, בבחינת: "מושיבים 
ישיבה על קברו" (בבא קמא טז ע"ב) ישיבת "חסד לאברהם" לנוער מילדי העולים. שכרו דירות 

תלמידים. שבועיים ימים עסק בענין עד ואיתרו ראש ישיבה ומלמדים, הביאו ריהוט וציוד ורשמו 
 שהשיבה החלה לפעול, ואז שב ועלה לרבי שמעון בר יוחאי, לשטוח בקשותיו...

 אם שמעת, אם ראית, אם הובא לידיעתך, מתכוונים אליך!
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 צו אמרל משה אל' ד וידבר בה לאשמה יעשה אשר מכל' ד לפני הכהן עליו וכפר
 כהנים הני) א"ע ט"י דף( דיומא' בגמ דאיתא', וגו לאמר בניו ואת אהרן את

 למעבד מצינן לא דאנן מידי איכא ומי דידן שלוחי דאי נינהו דרחמנא שלוחי
 הם אדרחמנ דשלוחי דוקא ולמה הכהן עליו וכפר ש"והא, למעבד מצי ושלוחו
 יושיה בניו ואת אהרן את צו אמר לכך וממילא הם חשובין טעם האי משום
                                                             :כמותו חשובין בניו

 אדאית ל"ונ, ותמוה' ד ישראל שמע ד"במדרש: הה (א, א)  משה אל ויקרא
 תיבות שלש אחר רק השם אומרים אינם שהמלאכים ממלאך גדול דצדיק
 יםהמלאכ הלא וקשה משה אל ויקרא ש"והא, תיבות' ב אחר אומרים וישראל

 השרת ממלאכי גדולים צדיקים אי אבל שם של קולו לשמוע יכולים אינם
       :ק"ודו ישראל שמע ד"הה המדרש ניחא תיבות' ב אחר השם שאומרים

 
 

 (א, ב) ' לד קרבן מכם יקריב כי אדם
שמא קרבן' לד יאמר שלא' בגמ דאיתא אך, ותמוה משה ולא במדרש: אתם

' דל קרבן יאמר אבל לבטלה שמים שם ונמצא קרבן שיאמר קודם נשמתו יצא
במדרש ושהפיר וזה, קרבן' לה לומר יכול' והי ימות אימתי יודע' הי משה אבל
 (מדרש יונתן)  :ק"ודו משה ולא אתם



 

 ~1 ~  

 ליקוטים נפלאים 
 ראויק פרשת

 
 "ויקרא אל משה וידבר ה׳ אליו" (א, א) 

יל״פ בדרך הלצה בדרך משל, דהנה כשיש עשיר אחד בעיר 
ושאר בני העיר המה עניים, אז כשאדם שולח שליחות אל 
העשיר אין צורך להזכיר שם העשיר, כי מזכיר רק בקיצור ״לך 
אל העשיר״ וכל אחד כבר מעצמו יודע ממי המדובר, משא״כ 
׳ כשיש הרבה עשירים בעיר. וכמו כן אצל משה רבינו, הרי הי

הוא היחיד בדורו שדיבר הקב״ה אליו, וממילא שאם אחד הי׳ 
רוצה להזכיר את שמו של משה רבינו לא הי׳ מן הצורך כי אם 
לומר ״אותו האיש אשר הקב״ה מדבר אליו״, וכבר הי׳ מובן 
בדבריו ממי המדובר. וז״ש ״ויקרא אל משה״, אם אחד רוצה 

ידבר ה׳ אליו״, לקרות את משה, אז אינו מזכיר שמו, רק אומר ״ו
 היינו האיש אשר ה׳ מדבר אליו... 

 (אמרי נועם)
 

 " (א, א) יקרא אל משה"ו
מסלונים  רהאדמו"המפרשים שואלים מי הוא הקורא, כ"ק 

זצ"ל משיב שקולו של הקב"ה "קורא" לאדם בכל מאורעות 
החיים, ובכל מאורע ומאורע יש בכוחו של היהודי לשמוע את 

 יוחדת המופנית אליו.דבר השם, ואת הקריאה המ
 

 "ויקרא אל משה" (א, א)
לשון  –"לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה 

חיבה" (רש"י). רמזה תורה למוכיחים בשער, המדברים אל 
שמוטלת  –ישראל, אומרים לישראל, ומצווים את ישראל 

עליהם חובה להקדים דברי חיבה לדברי לקחם, שלא יהיו 
ואל ידברו לישראל, בין ציבור ובין יחיד, בפנים  "נביאי זעם"

 זועפות ובקוצר רוח. 
 

 "ויקרא אל משה" (א, א)
אומר רבי מרדכי הכהן: היה משה ירא שקריאת ה' דווקא לו, 
בפתיחת ספר "תורת כהנים", עלולה לגרום צער לאהרן ששמו 

 אפילו פעם אחת.  –לא נזכר כלל בכל פרשת "ויקרא" 
לשון  –תו של אהרן כתב: ויקר אל משה" כדי להפיס את דע

אבל  ,רק במקרה הוא שה' קרא לו ולא לאהרן –"מקרה" 
משה וכתב: "ויקרא"  צטנעה ,הקב"ה ציווהו לכתוב "ויקרא"

באל"ף זעירא, לומר, רק מקרה הוא שנקראתי אני בפרשתו של 
 אהרן אחי. 

 

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה׳ מן הבהמה מן 
 ריבו את קרבנכם" (א, ב) הבקר ומן הצאן תק

קורה שהאיש הישראלי, גם לאחר שעוסק  שלפעמיםאפ״ל 
בתורה ותפילה אינו מרגיש שום התקרבות להשי״ת, אל לו 

מיד שאלא יקח לעצמו ראי׳ מן הבהמה  שבייאוליפול ח״ו 
כאשר אדם מוציא מאמר מפיו ואומר ״הרי זו קרבן״, מיד 
נעשית אותה הבהמה קדשים, ואף שכלפי חוץ נשארה אותה 
בהמה כבתחילה, הרי לך שדיבור עושה רושם אדיר. א״כ על 

אחת כמה וכמה כשבר ישראל לומד ומתפלל בוודאי שעושה 
קרא הרושם ומתעלה ע״י זה אע״פ שאינו מרגיש. וזהו שאמר 

אדם כי יקריב מכם״ כשתרצה להתקרב אל ד׳, ״מן הבהמה״ ״
תיקח לך ראי׳ מן הבהמה שע״י דיבורו עצמו בפעם אחד 

 נתעלה מאוד... 
 (תפארת שלמה)

 

 "כי יקריב מכם" (א, ב)
ר"ת של מ'כ'ם' מדה כנגד מדה. ולהסביר מה שייך כאן מדה 
כנגד מדה, יש לפרש עפ"י ההסבר של הרמב"ן על ענין 

שאדם המקריב צריך לחשוב שהרי באמת הוא הקרבנות 
בעצמו עשה את העבירה והיו צריכים לענוש אותו אלא הקב"ה 
ריחם עליו ואמר שיכול להתכפר במה שמביא בהמה ושורפים 
אותו וכל העונש שהיה מגיע לו עושים לבהמה וזהו מדה כנגד 

דם, וכל זה מדה, המדה שעושים לבהמה היו צריכים לעשות לא
 .ת המקדש קייםבזמן שבי

וידוע מאמר חז"ל שאלו לחכמה 'חוטא' מה עונשו ואמרה 
רעה, שאלו לנבואה 'חוטא' מה עונשו אמרה  ףתרדוחטאים 

הנפש החוטאת תמות, שאלו לתורה אמרה יביא קרבן ויתכפר, 
שאלו לקב"ה אמר יעשה תשובה ויתכפר, ופרשו בזה על פי 

שהחוטא ימות שניים עדים או שלשה יומת המת, הם אלו שענו 
אבל לא יומת על פי עד אחד, זה הקב"ה שהוא אחד אמר לא 
יומת אלא יעשה תשובה ויתכפר, וזה הכל בזמן שבית המקדש 

גם  כתשיי היאקיים, אבל העצה שאמר ה' שיעשה תשובה 
 )גתהלים צ(ת המקדש קיים, ובזה פירשו הפסוק בזמן שאין בי

אלו החכמה והנבואה והתורה וודאי  "עדותיך נאמנו מאד"
אבל העצות שלהם זה דווקא בזמן שבית  ,נאמנים מאוד

עצה  יאה "לאורך ימים"העצה של ה'  "ה'"המקדש קיים אבל 
שטובה לאורך ימים גם בזמן שאין בית המקדש קיים, וזה גם 
פירוש הפסוק 'אדם ובהמה תושיע ה" שלפי העצות שנתנו או 

מות אבל ה' הושיע את שניהם שלא האדם ימות או הבהמה ת
 ימותו אלא יעשה האדם תשובה ויתכפר לו גם בזמן הזה. 

 (וילקט יצחק)
 

" מן הבהמה "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'
 (א, ב)

 והרי היה צריך לכתוב להיפך: "אדם מכם כי יקריב קרבן"?
אלא אמרו תלמידי הבעש"ט, האדם צריך להקריב קרבן 

מתאוותיו הבהמיות המורידות אותו =  מעצמו, "מן הבהמה"
 לדרגת חי.

 ועיקר העבודה שלנו להקריב את עצמנו ממש.
והרי איך הקרבן מכפר? "טוביה חטא וזיגוד מנגיד"?=(איך יתכן 
שאדם בשם טוביה חטא ואת המלקות מקבל אדם אחר? הרי 
טוביה הוא זה שצריך ללקות?) אם האדם חטא, מה פתאום 

 שהקרבן יכפר עליו?
החוטא היה מגיע לביהמ"ק ומתחרט ותוהה על חטאיו  אלא,

 וחושב מחשבות להיטהר וזו התשובה האמיתית שבקרבן.
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 ליקוטים נפלאים 
 ראויק פרשת
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 "יקריב אותו לרצונו לפני ה'" (א, ג)
הקשה הרמב"ן על מה כתב הפסוק "לפני ה'" הרי הוא מביא 
הקרבן לפני ה', ויש לפרש ע"פ דברי חז"ל המובאים ברש"י הק' 

אינו רוצה החוטא להביא קרבן כופין  מלמד שאם –יקריב אותו 
אותו עד שיאמר רוצה אני ולכאורה האם זה נקרא לרצונו הרי 

 זה בכפיה.
כל אחד  שבאמתומבאר הרמב"ם (סוף פ"ד מהלכות גירושין) 

מישראל דבוק בלבבו אל ה' רק היצר הרע מסיתו ואינו מניחו 
ים לקיים רצון ה' ולכן מייסרים את יצרו שלא ימנע אותו מלקי

המצוה ואז מביא מרצון את קרבנו, אבל באמת לפני בני אדם 
נראה כעושה בעל כרחו שהרי הם רואים שצריך לכופו אבל ה' 

ודע שכל סיבת המניעה היודע מחשבות מכיר את ערך האדם וי
לרצונו "תו ולכן כתבה התורה יצר הרע שמונע אוהוא רק מצד 

י אדם לא נראה שה' יודע שזה לרצונו אבל לעיני בנ "לפני ה'
 (כתב סופר) שזה לרצונו. 

 

 ''והסיר את מראתו בנצתה והשליך'' (א, טז)
 רש''י: בשביל שניזון מן הגזל.

אמרה תורה דבר זה אצל קרבנו של העני ללמדנו, שאפילו העני 
 אל יורה היתר לעצמו לשלוח ידו אל ממון חברו. (אלשיך)

 

"נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה׳ אשר 
 לא תעשינה ועשה מאחת מהנה" (ד, ב) 

מה שאמר ״ועשה מאחת מהנה״ מיותר הוא?  שלכאורהויל״ד, 
על השוגג, דהרי  לויל״פ דהנה באמת לא הי' צריך כפרה כל

  .עשה בלא דעת
, שאם חוטא בשוגג הדבר אמנם באמת גם בלא דעת לא טוב

ן שכבר עשה בתחילה, כי וטובה, מאיזה עובעל כרחו נפשו לא 
מי שאין בידו שום עוון של מזיד אין חטא של שוגג בא על ידו. 
כי אפילו בהמתן של צדיקים אין הקב״ה מביא תקלה על 
ידיהם. וזהו שאמר הכתוב ״נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות 
ה' אשר לא תעשינה״, וכי תימא מהיכן נמשכה לו תקלה זו, 

בהמתם של צדיקים וכו'?! לזה אמר ״ועשה מאחת הלא אפילו 
מהנה״, שכבר עשה פעם מכל עבירה, שזה גרם להגיעו לשוגג 

 )(אלשיך זו... 
 

 "אם הכהן המשיח" (ד, ג)
רבי אריה ליבוש (מלבי"ם) רגיל היה להוכיח בדברים כבושים 
את בני עדתו, את היחיד או את הציבור, על כל עבירה קלה 

יף מוסר לקהל, נאנח מתוך לבו ואמר: כבחמורה. פעם כשהט
אל תחשבו רבותיי, שדברי המוסר והתוכחה שלי מכוונים 
כלפיכם, אני מתכוון כלפי עצמי, כי כך מקובלני מאת מורי ורבי 
שאמר בשם הבעש"ט על הפסוק: "אם הכהן המשיח יחטא 
לאשמת העם" אם מוצאים אנו אשמים בעם, בתוך הקהל, אז 

י נכשל הכהן הגדול המשיח, רב הקהילה, עלינו לדעת כי בוודא

במעשה, בדיבור או במחשבה, והוא הורם לאשמת העם. 
 (אמרים ערבים)

 

 "כהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ד, ג) 
שהכהן המשיח יחטא,  יצויראפ״ל, דהנה לכאורה יוקשה היאך 

הרי הוא מזכה את הרבים כשמלמד אותם דרכי ה' ותורתו, 
המזכה את הרבים אין חטא בא על  וקיי״ל במס' אבות, שכל

 ידו? 
אלא, דאכן זהו רק כשהעם חוטאים, ועל כן מאחר שאינם 
מצייתים לו לילך בדרכי התורה, על כן הרי הוא אכן אינו בכלל 
מזכה את הרבים... וז״ש, ״אם הכהן המשיח יחטא״, ותקשה 
היאך זה אפשר הרי הוא מזכה את הרבים, על זה מתרץ 

 ידי אשמתם הוא אינו מזכה את הרבים...  ״לאשמת העם״, שעל
 (כתב סופר)

 

 כהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ד, ג)"
בעצם הרי זה תמוה מאוד, כיצד יתכן שהכהן המשיח יחטא, 
והרי אמרה המשנה בפרקי אבות 'כל המזכה את הרבים אין 

הכהן חטא בא על ידו' וכי יש מזכה את הרבים יותר גדול מן 
 .מכפר עליוגדול, המורה לעם ו

אלא כאשר העם הולך בדרכים עקלקלות, ואינו שומע לקול 
מנהיגו לעשות כפי אשר יורהו, הרי יוצא מזה שהמנהיג אינו 
מזכה את הרבים, וממילא יתכן שיבוא חטא על ידו, נמצא שאם 
"הכהן המשיח יחטא" הרי זה רק "לאשמת העם" האשמה 

לכך שהוא לא  תלויה רק בעם שאינו שומע בקול מנהיגו וגורם
 (כתב סופר) יהיה בחינת מזכה את הרבים. 

 

 כהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ד, ג)"
רבי שמעון סופר היה אומר: כך קיבלנו מרבותינו (ערכין יז, א): 
רבי יהודה הנשיא אומר: "דור לפי פרנס". אם ראית דור 

זכות הדור היא, אם ראית דור  –שמנהיגיו גדולים וצדיקים 
אשמת הדור היא. לכן, "אם הכהן  –לים וריקים שראשיו ד

העם אינו ראוי  –המשיח יחטא", סימן הוא ש"לאשמת העם" 
 למנהיג טוב יותר. 

 

 "לאשמה בה" (ה, כו)
יש המקפידים שלא לגמור ענין בדבר שלא טוב וכאן לכאורה 
המילים 'לאשמה בה' זה לא רמז טוב, ולכן אומרים בסיום 

ל -ל המילים לאשמה בה "ל'אהפרשה את הראשי תיבות ש
א'שר ש'בת מ'כל ה'מעשים ב'יום ה'שביעי" , ויש הנותנים טעם 
לדבר שבא זה אחר פרשת הקרבנות כי לצערנו אין עכשיו בית 
המקדש שיכפר עלינו אבל יש לנו את השבת קודש שאמרו 
חז"ל 'כל השומר שבת כהלכתו מוחלין לו על כל עוונותיו' ע"כ 

את השבת שיכפר לנו  היטביבות לשמור מרמזים לנו בראשי ת
 (תפארת שלמה) במקום קרבנות שבפרשת ויקרא. 
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 ים נפלאים סיפור
 ראויק פרשת

 
 "ויקרא" (א, א) 

דווקא ה'אלף זעירא', ולא אותיות אחרות,  ויקרא, אלף זעירא.
כי הא' בעבודת ד' לדעת להיות עניו וזהו למעשה כל עניני 

, הבענוולהיות  ההתבטלות. ודרך הצדיקים היה ,הקרבנות
זי"ע שכל יום היה לו  מפרמישלאןר' מאיר ומסופר מהרה"ק 

אחר כמה שעות של הכנה וידוע היה שלא לתפילה למנין 
 .לתפילה ותהכנבזמן הנכנסים אליו 

הגיע בדיוק לפני תפילתו,  לרבי,איכר שרצה להיכנס  תפעם אח
 , האיכרוהגבאי ר' אריה לא הסכים להכניסו לפני התפילה

יצא ות, עד ששמע ר' מאיר את הקולות התחיל לעשות צעקו
מיד ניגש האיכר ונכנס לדבר  ,מה הקולות האלו לשאולהחוצה 
הרה"ק ר' מהחדר ואח"כ יצא  ,הרבה זמן אתו, ודיבר עם הרבי

את ההכנות במשך הרבה זמן יותר ך יאת חדרו והמשסגר מאיר 
 עיכוב הממושך.מה העל , ולא הבינו חיכו בחוץ ןוהמניי, מהרגיל

הרבי, , ענה םמיומייר התפילה שאלו תלמידיו רבי מה יום אחל
איזה אדם שפל אני  ימסתכל בעצמ אניכל יום לפני התפילה ב
ני ניגש לתפילה עד שאני יהולך להתפלל לפני הקב"ה, ואש

רואה שאני השפל מכל האנשים בעולם הזה, אבל היום הגיע 
י אלי איכר לפני התפילה והוא מגדל דבר אחר (חזיר), ואנ

עוד של מגדל חזירים למצב הרי ש ,הרגשתי שאני יותר ממנו
לא הגעתי, אם כן לא יצאתי לתפילה כי לא הרגשתי שאני 

שאם אני הייתי במצב לעצמי שבתי חעד ש ,השפל מכל העולם
, א"כ הרבי לא הייתי נוסע בעגלה לבוא לשאול בעצתהרי כזה 

יותר ממני,  במדרגהאדם אחר, הוא ללהיכנע עוד שהוא מסוגל 
 על כן יצאתי לתפילה.

ישיבתו למוסקבה  יבעניינבאחת הפעמים שנסע ה"חפץ חיים" 
ביקש להסתיר ממקורביו וממיודעיו את יום בואו לעיר, כדי 
שלא יבואו לקבל את פניו בבית הנתיבות, לאחר הגיעו שאלו 
אחד המקורבים המאוכזבים מדוע מנע מהם את הזכות לבוא 

תן לו את הכבוד הראוי לתלמיד חכם כמוהו. ולקבל את פניו ולי
כשבת צחוק על שפתיו השיב לו ה"חפץ חיים" ואמר: "אין לי 
כל ספק כי כבודו אוכל "קוגעל" בשבת. אם יתאווה לאכול מן 

בעלת הבית לטעום משהו  יבוודאשי תיעץ לו יהקוגעל בים ש
אחר בטענה כי קוגעל אוכלים רק בשבת. סיים החפץ חיים 

זהו קוגעל ואותו אוכלים רק ביום שכולו שבת  ואמר כבוד
(בעוה"ב), והיה אם מאן דהו לא יוכל להתאפק ויאכל אותו 

 רעב בשבת..."  רלהישאבערב שבת (בעוה"ז) יאלץ 
 (מורשת אבות)

 

 "אדם כי יקריב" (א, ב)
פר שהוא זוכר יהרב הקדוש ה"אוהב ישראל" מאפטא זצ"ל ס

מקדש היה קיים, הייתי הקודמים : בזמן שבית ה גלגוליואת 
יהודי נכבד ונשוא פנים, אז קראו לי רבי זרח, אפשר לומר 
שנחשבתי צדיק! "אם כן" שאלוהו תלמידיו, במה נענשתם 
לשוב ולהתגלגל בעולם? אה, נכשלתי פעם אחת ויחידה בעוון 
חילול שבת... בשוגג, ענה. אמרו, אבל אם היה זה בזמן המקדש 

מנם כן, ואל תשאלו עד היום אני הרי הבאתם קרבן חטאת! א –
 ! ענה. עלהירגזוכר זאת, ואיני יכול 

 אדווקהלכתי לשוק הבהמות לקנות שעירת עיזים לקרבן, 
שעירה? שואל המוכר הרי אפשר לשלמים גם זכר, השפלתי 
את עיני ואמרתי אמנם כן, אבל זהו קרבן חטאת, נתן בי המוכר 

  עיניו ומצמץ בשפתיו: לא מתאים לך ר' זרח.
למתי ולקחתי את הבהמה לבית המקדש והייתי בטוח יש

שכולם מסתכלים עלי, כולם נדים לי בראשם, כך הגענו לשער 
הר הבית, והבהמה שנבהלה מהמון העם, נשאה רגלים וברחה, 
ואני הצדיק ר' זרח רודף אחריה, ואני שואל את העוברים 
ושבים: אולי ראיתם שעירת עיזים רצה? והם שואלים 

'? לקרבן חטאת נו... ר' זרח לא מתאים. עד שמצאתי 'שעירה
את כל הדרך, ובכל קרן רחוב  אתה, וחזרתי תזוויאותה בקרן 

שיתכפר לך', איזו הרגשה  ?מצאת אותה ?שואלים אותי 'הא
נוראה! ואני עולה להר הבית ומוסר את הבהמה לכהן והוא 
ז שואל אותי 'זבח שלמים'? ואני אומר לו, לא, חטאת היא, וא

חטאת? באותו היום הלבינו  ,הוא מסתכל עלי ואומר: ר' זרח
שערותי, שאלו התלמידים, אם כך רבי, אם הקרבתם את 
הקרבן, מדוע התגלגלתם ובאתם שוב לעולם? אמר להם אין 

 לכם מושג מהו הפגם של חילול שבת.
 

 "אדם כי יקריב מכם קרבן לד'" (א, ב)
דואג ועצוב, עטוף ביגון קודר, התהלך לו אותו בעל עסק אנה 
ואנה, כאשר לב יודע מרת נפשו כי לאחרונה מצב פרנסתו הולך 
מחמיר וכמה אנשים שהיו רגילים לקנות אצלו מדי יום ביומו 
כבר אינם פוקדים כלל את בית מסחר, ובמקום זאת הם קונים 

תרגו על אצל שאר הסוחרים שבעיר. דאגתו המרובה שהש
צוואריו טרם הגיעו לכדי חציים, עד שנתברר לו שאפילו ידידיו 

ם אצל שאר הסוחרים יהנאמנים כבר עזבוהו לאנחות, וקונ
עצות ותחבולות כיצד  בהחדשים, הוא הצטער על כך וחיש

ם עצה החליט שיחזרו הקונים אליו. משלא מצא שולגרום לכך 
יו ואמר לו: הלא אלניגש ו ולדבר עמו גלויות, דלגשת אל ידי

היית ידידי הנאמן, ואם כן מדוע לאחרונה אינך פוקד כלל את 
בית מסחרי, השיבו הלה ואמר: אכן הצדק עמך, מעתה אשתדל 
למלא את בקשתך ולגשת לבית המסחר שלך. ומאותו יום 

ם בני משפחתו ווהלאה היה הלה נכנס ודורש בשלומו ובשל
אצלו מאומה אלא כדרך רעים וידידים קרובים, אך לא קנה 

המשיך לקנות את כל קניותיו אצל סוחרי העיר האחרים, כפי 
שנהג עד כה. פקעה סבלנותו של אותו סוחר ואמר לו: וכי סבור 
אתה שבקשתי ממך שתסור אלי כדי לדבר דברים בטלים, הלא 

במסחר ותאפשר לי להרוויח  ישתעסוק עמ ההייתכל כוונתי 
 מעט ולהתפרנס ממך. 

על נכון מאמר  זלה"המבאר המגיד מדובנא  על פי משל זה
הכתוב (ישעיה א, יא) "למה לי רוב זבחיכם יאמר ד', שבעת 
עולות אילים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא 
חפצתי". אכן ענין הקרבנות הוא קדוש ונעלם, ברם תכלית 
הקרבנות היא שבאמצעותם יתעלה האדם ויזהר מהחטאים, 

א יבוא לבית ד' ויתקיימו בו דברי הפסוק המטרה היא שהו
"למען תלמד ליראה את ד' אלוקיך כל הימים", וכשמו כן הוא 

להתקרב אל הקב"ה. לעומת זאת, אם הקרבת  –"קרבן ד'" 
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הקרבנות לא מביאים את המקריב למטרה זו, עליו הכתוב אומר 
(ישעי' א, יב) "מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי", שהקב"ה 

מר לישראל שהתכלית אינה להתהלך ולהסתובב כביכול או
בחצרי ללא מטרה וללא שום תועלת, רק המטרה היא לעסוק 
 עמי בעסקי קודש, ובלעדיהם לא הושגה כלל מטרת הקרבנות. 

 (ספר משלים עה"ת)
 

 "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" (א, ב)
מבאר רש"י מדוע נאמר כאן לשון "אדם"? אלא ללמדנו כשם 

ן לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם שאדם הראשו
 לא תקריבו מן הגזל! 

באו שני שותפים שפתחו  מפרמישלאןאל הצדיק רבי מאיר 
עסק חדש ובקשו את ברכתו של הרבי. נו... שאל הרבי ושטר 
שותפות יש לכם? לא השיבו השנים. אם כן אמר הרבי אכתוב 

  נטל הצדיק גיליון חלק וכתב עליו:  ..אני לכם שטר שותפות.
א. ב. ג. ד. לאחר מכן הגיש להם את הגיליון וברכם בהצלחה 
רבה. הסתכלו בגיליון ותמהו השניים איזה נוסח שותפות הוא 
זה? איננו מבינים דבר... בארבע אותיות אלה אמר הרבי טמון 
יסוד הצלחת השותפות ביניכם שכן א. ב. ג. ד. הם ראשי 

 אמונה ברכה, גניבה דלות! התיבות: 
 

 "אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחוח לד'"(ב,ב) 
"הקומץ העולה לגבוה הוא זכרון המנחה שבו נזכר בעליה 

 (רש"י) לטובה ולנחת רוח"
למלך היו הוצאות כספיות גדולות מאד לצורך מלחמותיו 
ולצרכי הגנה על ארצו. כדי למלא את אוצרות המלך התנדבו 

א לו מתנות רבות, והמלך שמח לקבל את בני המדינה להבי
המתנות והודה להם. יום אחד הגיע עני שהלך ברגל מרחק רב 
מאד מביתו עד שהגיע לארמון המלך ובעמדו לפני המלך הוא 
אמר בבכי רב, אילו היית אדני המלך צריך אנשים שימסרו 
נפשם עבורך, הייתי עושה זאת ברצון רב ובאהבה. אולם רצונך 

הוא בכסף שהעם יתן. והנה, לי יש רק פרוטה אחת  אדוני המלך
ויחידה, ואותה אני נותן למלך בשמחה רבה. הלכתי במשך ימים 
רבים מרחק רב כדי להביאה למלך. המלך שמח מאד בפרוטה 
זו שהוכיחה את אהבתו והקרבתו של אותו עני ואמר, אם אצרף 
 פרוטה זו ליתר האוצרות, הרי היא תאבד שם ולא יהיה ניכר
מקומה כלל. לכן, אשים אותה בנפרד ואכתוב לידה את שמו 
של העני ואת כל הפרטים של מעשהו הטוב, למען יהיה הדבר 

 עולם.  ןולזיכרולעדות 
המתנות והאוצרות שנתנו לי האנשים האחרים יכלו במשך 

לעד. רתישאהזמן, ולעומת זאת מתנתו של העני 
במנחת עני  הנמשל הוא על הפסוק, "אזכרתה לד'", שנאמרו

לפני ד'. כל  ןלזיכרווכפי שפירש רש"י שם שהיא נשארת 
האנשים מביאים קרבנות והם נעשים לנחת רוח לפני ד'. העני 
עצמו מוכן להקריב למען ד' את נפשו וכפי שנאמר "נפש כי 

אולם הקב"ה אינו מעוניין בנפש האדם אלא בדורון.  ,תקריב"
וד' מקבלו בשמחה,  העני יכול להביא כדורון רק קומץ מנחה,

ואומר שחביב עליו קומץ זה מאד ועליו נאמר "אזכרתה לד'", 

עולם לפני ד'. העני מתברך בזכותו של זכרון  ןלזיכרוהוא יהיה 
 (חתם סופר) זה והקב"ה אוהבו. 

 

 "אשר נשיא יחטא" (ד, כב)
אשרי הדור, שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה  –לשון אשרי 

 על שגגתו. (רש"י)
ל המשתתפים בשמחת בר המצוה של אחד מילדי העיר לקה

בני ברק נכונה הפתעה: בפתחו של אולם השמחות נראתה 
! " עברה לחישה מפה לאוזן. הסטייפלרלפתע דמות מוכרת. "

והכל קמו ממקומותיהם, מבקשים לחזות בהדרת פניו של 
מפתח ביתו. -וחולשתמפאת -הצדיק, אשר זה זמן רב אינו יוצא

חתן השמחה, נרגשים  חד היו בני משפחתו שלנרגשים במיו
הן אין הם קרובי משפחה של רבי יעקב ישראל , ונבוכים כאחת

. על מה ולמה זכו הם אפוא, כי הצדיק, ששנים רבות יקנייבסק
לשמחתם?  אדווקות משפחתיות יגיע אינו משתתף אף בשמח

לאולם השמחות  והיכנסעד מהרה התבררו הדברים. שכן, עם 
ר לשוחח ביחידות עם חתן בר המצוה. נפעם פלייבקש הסט

לחלוטין שמע הנער מה בפיו של הצדיק הדור. ובתם השיחה, 
עזב האורח הנכבד את המקום. "מה אמר לך? " הקיפו הנוכחים 

? " נחנק מהתרגשות הצליח הסטייפלראת הנער, "מה אמר לך 
הנער לפלוט: "הוא בא לבקש ממנו מחילה"... . הסתבר, כי אביו 

בו , נוהג להתפלל בבית המדרש "לדרמן" חתן השמחהשל 
פלר זצ"ל. בעת שהיה הילד כבן שבע שנים, ייהתפלל הסט

נדמה היה לו, למרן זי"ע, כי הילד לומד בזמן התפילה. הוא גער 
דורו של הילד דומה היה יבו על כך, ואחר כך התברר לו כי ס

יק לגמרא, והילד אמנם התפלל ולא למד. כיון שכך, חפץ הצד
מצוה) -לבקש את מחילתו של הילד אך לפי שקטנים (טרם בר

לא יכול לבקש את מחילתו. לפיכך בירר  –אינם בני מחילה 
זצ"ל מה שמו של הילד ומה גילו. שש שנים שמר  הסטייפלר

את הדבר בליבו, ובהתקרב מועד בר המצוה של הנער, בקש 
יום לדעת היכן תערך שמחת המצוה. ומיד עם צאת הכוכבים, ב

בו מלאו לנער י"ג שנים והוא יצא מגדר "קטן", מהר הצדיק 
 (מעשיהם של צדיקים). לבקש את מחילתו... 

 

"נפש כי תחטא ומעלה מעל בד' וכחש 
 בעמיתו" (ה, כא)

רבי יעקב אורנשטיין, רבה של לבוב, שנודע כמקל בדיני איסור 
והיתר, נפגש בערב יום הכיפורים עם רבי הירצל, הדיין בעירו, 
ששמו הלך לפניו כמחמיר גדול. בשעה שנפרדו נתן לו רבי 
הירצל את ידו ובירכו: ייתן השם ונזכה כולנו בגמר חתימה 

ה חייב להרבות . העיר רבי יעקב אורנשטיין בחיוך: אתהטוב
בתפילה יותר ממני. תמה רבי הירצל, וכי למה, השיב לו: שכן 
אני איני צריך להתיירא אלא שמא הכשרתי דבר איסור, וזוהי 
רק עבירה שבין אדם למקום, ועל כך יום הכיפורים מכפר. ואילו 
אתה כמחמיר, לעתים קרובות אתה עלול לאסור את המותר, 

ם, וזוהי עבירה שבין אדם וגורם הפסד לממונם של יהודי
 (שמועות טובות)לחברו, ועל כך אין יום הכיפורים מכפר. 
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  ""ויקראויקרא""פרשת פרשת  
  ].א, א[ "אליו מאהל מועד לאמר'  אל משה וידבר האויקר"

,  העולם עומד בזכות הקרבנותוהיה, של ויקרא זעירא רמז להתחלת הקטנים מספר ויקרא שהוא ספר הקרבנות' ויקרא א
 .)שפתי כהן( עכשיו שאין קרבנות הוא עומד בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן

           , אותה הייתי צריך לעבור מידי תקופה, גרתיתזה היה במהלך בדיקה ש, רה האיומהנחתה עלי הצ, בלי הודעה מוקדמת
ואני תפסתי מיד שמשהו  ,ים נכנסו יצאורופא, החלה התרוצצות סביבי, עוד באמצע הבדיקה השתנו צבעי פניו של הבודק

              , בקשתי הסברים, שפוזדיע לי אחד הרופאים שאני נשאר לאבסופו של דבר הו, משהו כאן מאוד לא כשורה, חמור קרה
                     , ל"לגלוי מחלה נוראה שהינה חשוכת מרפא רח, התברר שיש חשש רציני מאוד .והם ניתנו לי כעבור זמן מה
  .עודכנו בתוצאותיה המרות של הבדיקהבני משפחתי הוזעקו בדחיפות ו

, חיי הרגילהמ לנהל את שגרת "מצידי הייתי עוזב את המקום וחוזר הביתה ע, הרגשתי אדם בריא, לא הרגשתי שום דבר חריג
כשראיתי את מה שראיתי במו  .הוכחות רציניות על המחלה הנוראה, שחור על גבי שחור, אבל הרופאים הראו לי צילומים

, אני צריך להתחיל להתכונן ברצינות לתקופה ארוכה של ייסורים, בשורה איומה, הבשורה אכן היתה מרה, תינדהמ, עיני
ולאחריה מחכה הנורא , אולי יקלו במעט את הסבל הצפוי, תוך ידיעה שאלה כמעט ולא יועילו במאומה, אשפוזים, טיפולים

במה שעומד , אבל כל זה רק בדרכי הטבע, אין סיכוי, תיאין לי שום סיכוי לחזור למה שהיי, מחלה חשוכת מרפא ...מכל
יש בורא עולם שברא ויצר , א מעל הטבעיהודי הו, "אין מזל לישראל"אבל שנינו במסכת שבת , לעיניו הגשמיות של הרופא

  ...והוא יכול גם יכול לקחת את זה באותו רגע שיעלה ברצונו, בשורה איומה, וששלח לו זה עתה ייסורים נוראים, אותו
אולי יחוס , להפציר, להתחנן, לבקש, להתפלל, להיות בסדר, אבל כדי שיעלה ברצונו צריך לעשות משהו, יעלה ברצונו אמרנו

כך באותה , וגם הרפואה הטבעית הרימה ידיים, ככל שהתברר שקצרו ידיה של הרפואה הקונבנציונלית מלהושיע. רחםאולי י
סיימתי תהילים , אני בעצמי כמעט לא עברה עלי דקה מבלי שאתפלל .וההתחזקות בתורה ומצוות, מידה גברו התפילות

תפילות קבועות , ילים חולק פעמים רבות בין ידידי ומכריספר תה, אורגנו תפילות בקרב המשפחה, לפחות שלש פעמים ביום
למרות שהמחלה עצמה , התפילות עזרו הרבה .תפילות פרטיות אישיות בכל רגע, נסיעות לקברי צדיקים, בכותל המערבי

 זה אבל כל, לפי כללי הרפואה הייתי צריך להתפתל מייסורים, זה היה מפליא ,אבל כמעט ולא הרגשתי ייסורים, התדרדרה
, אבל אני נתון כולי זה מכבר לחסדיו של מי שאמר והיה העולם, כללים שנקבעו על ידי בשר ודם, רק לפי כללי הרפואה

                  , הדמעות שהזילו ילדי ובני משפחתי, והתפילות הגדולות ששפכתי אני, שמחדש את הטבע ובורא אותו בכל רגע יש מאין
           ).למעט התקפות בודדות בהפרש זמנים ארוך(, מעט ולא היו במיוחדכאבים כ, עזרו מיד, התפילות שהתפללו עלי ידידי

 אלו הם, לי ולכולם את סיפורה של המחלההם אלו שסיפרו , שחור על גבי שחור עם קצת לבן שקוף באמצע, הצילומיםרק 
, נוראותאוי כמה , והמילים האיומות האלו... כך...  נותר לך לחיות:שנתנו את העילה לרופאים לומר את המילים האיומות

עדיין לא נוצרו המילים שיוכלו לתאר את , אין מילים בעולם, גבי נייר את ההרגשה הנוראה הזאתאיך אפשר לתאר על 
קבלות טובות להשתפרות במידות ובמעשים ,  חולקו ספרי התהילים,בבד התגברו משמרות התפילה בד .ההרגשה הזאת

  ...להיפך. והמחלה לא מראה עדיין סימני נסיגה, טובים נוספו לזכותי
אין צורך לתאר  ,לפני ולפנים לתוך חדרו של אחד מגדולי הדור, וילדי ועוד כמה מבני משפחתי נכנסו אל הקודש פנימהזוגתי 

  .עוצמת הבכיות והבקשות ששפכו בני משפחתי בפני אותו גדול בישראל שיפעל ישועהאת 
 יש מצבים :ואז הוא אמר, התעוותו פניו מצער ומכאב, ולאחר שהתברר לו מצבי החמור, גדול בירר את המצב לאשורואותו 

' מעצור להבני מאמינים יודעים שאין אבל אנחנו יהודים מאמינים , התייאש חלילהשהם נראים בדרך הטבע שאפשר ל
ה שולח ייסורים "מהסיבות שהקבאחד  ,אנחנו גם יודעים שלכל דבר יש תכלית, להושיע בכל עת ובכל מצב קשה ככל שיהיה

אווה ה מת"בוהק, ה"מהקבושוכח , יומובשגרת שוקע הרבה פעמים קורה שיהודי , לותינולתפי זה בגלל שהוא מתאווה
  .ואז היהודי שב להיות דבוק בבוראו דרך הייסורים, םולתכלית זו הוא שולח לו ייסורי, לשמוע את תפילתו

יש מושג , אותה הוא רוצה לשמוע מפיכם, ה מתאווה לסוג תפילה בלתי שגרתית"מסתבר שהקב, מה שנראה במצב זהלפי 
דבר שיועיל מאוד הוא תפילתם עוד . ה רוצה מכם"ה מה שהקבזכפי שנראה ש, )לקרוע את השמים( "רייסן הימלען"שנקרא 

עצתי שתנסו את , ותפילתם פועלת מאוד, פיהם נקי מכל חטא, תינוקות של בית רבן יש להם כח גדול מאוד, של הילדים
  .ה מתאווה"לזה הקב, להושיב את הילדים למעמד תפילה בוקעת רקיעים, שניהם ביחד

היא תיארה , וסיפרה להם את המצב לאשורו, עוד באותו יום הושיבה זוגתי את כל הילדים סביב השולחן, קוימה מידעצתו 
  .היא בכתה והסבירה להם שרק הבכיות שלכם הילדים יועילו, את המצב הקשה שלי, בפניהם את המצב הנורא הצפוי

, הילדים הטהורים שצברו כבר הרבה פחד וכאב על הלב בזמן האחרון, המקום היה לחדרת אלקים, הודהיה נורא המעמד 
, אל תיקח לנו את אבא, גיוואלד,  רבונו של עולם:הם צעקו יחדיו כמעט במקהלה, פרצו כולם בבכי גדול ובזעקה עצומה

, רבונו של עולם אל תעשה אותנו יתומים, תרחם על אבא, תרחם, תרחם, אל תיקח לנו את אבא, אנחנו צריכים אבא בריא
  .תרחם, תרחם, תרחם על אבא

                     , עקות היו נוראותהצ, הילדים בכו עד שיבשו מעין דמעותיהם, הנוראה הזו נמשכה מעל שעתיים תמימותהתפילה 
  .לא שמעו הרבה אנשים במשך כל ימי חייהם,  כולובתפילה בה נשפכה כל תמצית הל, תפילה כזו מעומק הלב

ומי לך פה , פילתם של צדיקיםה מתאווה לת"שהרי הקב, זה פשוט מאוד שכך זה צריך להיות, לספר שהתפילה הועילהמיותר 
  . חלילה וחסטהור נקי מכל רבב יותר מתינוקות של בית רבן שזועקים על נפשם שלא ישארו יתומים

בקריאת התרגשות יש , הרופא שבדק את הצילום החריד את המחלה, הבא כבר לא היה כל כך שחור על גבי שחורהצילום 
  זה חלק ותוך כדי שהוא מראה על אי, הרופא הגיש לי את הצילום, כל הרופאים באו לחזות בפלא הרפואי, יש נסיגה, נסיגה

נא לשמור על קדושת העלון    
   .האין לקרוא בשעת התפיל

 !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" בת מלכה היאורה ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



ופה זה מתקטן אתה , גדולהנה הצילום הקודם פה הגוש היה יותר , אתה רואה נסיגה, הנה, הוא אמר לי תסתכל כאן, לבן
הודתי מקרב ליבי לבורא העולמים שהנסיג ממני את הגוש הגדול שהשתלט על חיי ואיים , בכיתי מהתרגשות ...רואה

              . ה שלא תהיה נסיגהכי זה ממש לא פלא שאחרי מעמד תפילה כז, לאתי על הפלא הרפואיהתפלא . להורידיני שאולה
  .ושוחררתי, עד שביום אחד לא נשארה שום סיבה לאשפוז, עזבה אותי אט אטהמחלה 

           , הנס הגדול והעצום שחולל עמנושסערה מרוב הודיה ושמחה לבורא עולם על , ת ההודיהעל תיאור נרחב של סעודאדלג 
אני מרגיש בבירור שכל המחלה היתה , אני באופן אישי למדתי על בשרי לקח חשוב מאוד מכל המאורע, ואגש ישר לעניין

  .ה רצה בזעקתם הנוראה של ילדי"שום שהקבונוצרה ונשלחה אלי אך ורק מ
 למה היינו צריכים לחכות :שעומדת לי כל הזמן מול העיניים, הנפש שלי לאחר המחלה מורכב משאלה אחת ויחידהחשבון 

אי אפשר לחזור על החוויה הרוחנית האינסופית הזו למה . עד שהמחלה תגיע למצב כזה קשה בכדי לקיים את המעמד הזה
לעזר לעולם יקדים אדם תפלה רבי אאמר "סכת סנהדרין ל במ"ו שאמרו חזכמ, עוד לפני שהצרות מתחילות להגיע, בכל יום

                      ." הקדים אברהם תפלה לצרה בין בית אל ובין העי לא נשתייר מרשעי ישראל שריד ופליט)לא(לצרה שאילמלא 
להתפלל על כל הבעיות הקטנות של , להושיב את הילדים סביב השולחן ולהתפלל ביחד שלא יסבול שום יהודי בעולםאפשר 

  .לאלמה . ה ישלח דברים יותר חמורים"החיים לפני שהקב
אומרים פרקי , מושיבים את הילדים ביחד, בכל פעם שמתעוררת הבעיה הכי קטנה, זה הפך לנוהג כמעט קבוע בביתימאז 

מושיבים , מגיעים לסוף החודש והפרוטה כלה מן הכיסאם . את הבעיהה שיפתור לנו "ומבקשים כולם ביחד מהקב, תהילים
  . רבונו של עולם תעזור שלאבא יהיה כסף לגמור את החודש:את הילדים סביב השולחן והם מבקשים ביחד במקהלה

, אומרים ביחד פרקי תהילים, שוב מושיבים את הילדים סביב השולחן, או כל מצב לא תקין אחר, הילדים מקבל חוםכשאחד 
, דבר רגיל אצלנו בבית שהעניינים מסתדרים בלי צורך ללכת לרופאזה . ולבסוף כולם מבקשים ביחד את הבקשה הנצרכת
ה "ל שהקב"שהרי אמרו חז, סיבה שזה לא יעבודהיא שאין שום והאמת . שהכסף מגיע בדרך מופלאת ומספיק עד סוף החודש

התפילות הקבועות סביב של המעמד  .ובו ברגע שמתפללים אין שום סיבה שהצרה תשאר, מתאווה לתפילתן של צדיקים
את רואים על פניהם של את ההתעלות לאחר תפילה כז, עבורי ועבור הילדים, השולחן עם הילדים הוא מעמד מרומם מאוד

הרגלתי  .ה מתאווה"שהרי ברגע זה עשו את מה שהקב, יותרנפלאים , מאירים יותר, הם נראים אחרת לגמרי, לדים מידהי
במקום לשמוע ולהתעדכן בדיוק לאיזה , י"בכל פעם ששומעים על פיגוע רצחני ה, אותם להתפלל באופן קבוע על צרות ישראל
  .ידיעות טפלות לכל הודעות, הפיגועולשמוע איך היה נראה המחבל לפני , בית חולים פונה מספר הפצועים הגדול ביותר

 וביחד אנחנו מתפללים על הפצועים ,מספר להם על הצרה הגדולה שקרתה, זה אני משיב אותם סביב השולחןבמקום 
ואחרי זה מתפללים מעומק הלב שזה לא , להשתתף בהרגשה הנוראה של משפחות ההרוגים, מנסים לכאוב ביחד, שיחלימו

  .ל"או לכל אסון אחר שמתרחש רח, ל"לדעתי זוהי התגובה האמיתית לפיגוע רחמ, יקרה יותר
אין דבר יותר מחנך לדביקות מוחלטת , עבור הילדים עצמם זהו מעמד חינוכי מהראשונים במעלהגם . צריך יהודי לנהוגכך 

  .)נצוצות( מאשר מעמד שכזה, ה בכל רגע"בהקב

  ].כג, ה[ "והשיב את הגזלה אשר גזלל"
 לא לצערי אך '– ואמר פתח –' מונית כנהג שימשתי שנה כעשרים במשך'. לחיו על ודמעתו, הרבנים אחד אל שהגיע ביהודי מעשה
 שינויים ערכתי גם ולפעמים, יותר גבוה תעריף לפי בהפעלתו או, הזמן לפני המונה בהפעלת, לקוחותיי את גנבתי שלא יום היה

 הכנסת בבית אדם שיעמוד שיתכן, לומר רגיל א"שליט זילברשטייןיצחק  ר"מו, ואגב( ... 'יותר מהר שירוץ באופן, המונה במכשיר
 על עובר, ממש אלו ברגעים שגם לו אומרים ואנו, עוונותיו כל על מר ובכי דביקות מתוך יתוודה, הכיפורים ביום נעילה בתפילת
, תעשה בלא עובר, חסרה מדה או חסר משקל בחנותו או בביתו המשהה כל: "חי איש הבן רבינו כתב -! ?כיצד... תורה איסור
 עליו עובר זה לאו ונמצא. זה באיסור עובר כן גם כלל בה מודד אינו ואפילו. 'וקטנה גדולה ואבן אבן בכיסך לך יהיה לא 'שנאמר
 במחיר מוסיף המכשירש באופן, שלו המונה מכשיר את שתיכנת מונית שנהג ונמצא ".הכיפורים ביום הנעילה תפילת בעת אפילו
  .!)בנעילה הוידוי בשעת אף, חסרה מדה השהיית איסור על רגע בכל הנהג עובר, שקרי באופן

 אשיב כיצד – בנפשי עצות להשית יודע שאיני אלא, בתשובה לשוב לאחרונה זכיתי – לספר האיש ךיממש – דשמיא בסייעתא'
 מדמי מעט נוסע לכל להפחית דהיינו, להיפך עתה שלנהוג, הוסיף האיש(', !?מידם גזלתי אשר את מכירם שאיני האנשים לאלפי
  ).מונית נהג אינו כבר כי, שייך לא זה, הנסיעה
 צרכי וכשיעשה'(' רבים צרכי 'בממון יעשה – להחזיר למי יודע ואינו הרבים את גזל: הידועה ההלכה את האיש בפני הקריא הרב
 אותו מסייעין ליטהר והבא, גזילתו על לו ימחלו ואז, גזילתו ערך כפי יהנה, מיורשיהם או מהנגזלים אחד שכל ת"השי יסבב, רבים
 הרב ואם '– השיב –' שקלים אלף כחמישים'. הרב שאלו', גנבותיך סכום בערך מהו לשער יודע אתה האם'). ש"ערוה. 'השמים מן

  '!בשמחה זאת אעשה, רבים לצרכי ליתנם לי יורה
                 , המדרש לבית לימוד ספרי רכישת ידי על גם רבים צרכי לעשות ניתן כי שכתב, הקדוש ה"השל דברי את בפניו הרב פתח
 תורם אחר מחפשים, בעירנו שבונים החדש המדרש שבבית, 'הרב הוסיף', שמעתי'. שנדב מהספרים ויהנו ילמדו שהרבים באופן
 שנהג, יצויין. ('!שקלים 50,000- בכ מסתכמת הקודש וספרי הספריות שעלות סיפרו הגבאים, הפלא ולמרבה, הספרים לאוצר
  ).שנודב מהספרים יהנו רבים הסתם ומן, תורה בני הינם בו שהציבור אזור באותו עבד המונית
  ). לנדבתו המניע על להודיעם מבלי(, הסכום מלוא את להם ומסר, לגבאים לגשת מיהר התשובה בעל, ואכן
: נחרט שעליו גדול שלט בכניסה לראות ונדהם, המדרש לבית להיכנס התורם עמד, המפוארת הספרייה בניית השלמת לאחר, והנה

 אוצר כל את מהונו ולתרום, המלאכה אל לגשת ליבו נדבה אשר... מעם- מורם, הלב-נדיב, רוח-יקר לאיש... משביר לראש ברכה"
  ...". המהודר הספרים
 ציין ומיד, התבלבל לא - מענווה נובעת הנדיב שבקשת שחשב -  הגבאי. השלט את להסיר וביקש, המדרש בית גבאי אל ניגש האיש
, היא חכמים מדת וזו. לזיכרון לו שיהא עליו שמו שיכתוב לו מותר, לצדקה דבר שמקדיש מי: "א"הרשב ת"בשו המבואר את בפניו
 התורה ואם. מצוה עושי ומפרסמת כותבת שהיא, היא התורה ומדת. מצוות לעושי דלת ולפתוח שכר ליתן כדי, וותיקין ומדת
  !נהגנו אנו גם כך, הגבאי סיים, ולפיכך". נועם דרכי שהן תורה של מדותיה אחר להלך אנו צריכים, כן עשתה
, דעת וגניבת שקר חשש בהעמדתו יש אולי כי, השלט של הסרתו את ולתבוע להתעקש עליו האם ושואל התשובה בעל בא, כעת
, הגזילה מהשבת אלא', לב נדיבות'מ נבעה לא הספרים אוצר שתרומת היא האמת כאשר, ולתהילה לכבוד ידו על זוכה שהרי

  ...?גדול לב כנדיב וכבוד לשבח כך עבור שיזכה פתאום ומה, להם השייך את כביכול להם השיב לרבים בתרומתו ולמעשה
         ', לב נדיבות'כ להגדירו שניתן מעשה כאן יש שאכן משום, השלט את להשאיר ניתן :א"שליטיצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 חטאיו את לתקן רוחו ונדבה, התורה לדין ובשמחה בתמימות לציית החליט והוא, האיש שפעל כפי פועלים היו לא רבים שכן

  .)ופריו מתוק( התורה כמדת' מצוה עושי 'ולפרסם, בשבחים להכתירו ניתן כך על וגם, הגדול הסכום את לאלתר ולמסור
  ,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"ז מרים בת יונהנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זה בן אסתריוננ "לע, ל"נ רחל בת שושנה ז"לע
 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 

 

  
  
 

  דבר העורך
-בשעה טובה ומוצלחת אנו מתחילים את חומש ויקרא 

תורת כהנים, ורובו עוסק בסוגי הקרבנות ובעבור  הנקרא גם
 נדרש להקריב קרבן. חטא וכד'איזה 

, כשמטרתו ק'ר'ב') -(שורש המילה קרבן הוא מלשון התקרבות 
לחזור ולהתקרב חזרה לבורא העולם, כי חטאנו או כי 

 חוזרים אל הקב"ה. ,הקרבת הקרבןע"י וכדומה, ואז אשמנו 
רמב"ן (ביארו המפרשים  ",אדם כי יקריב מכם" בפרשה: כתוב

שאין קרבן אלא לשון הקרבה, מלמד שעצם  )ויקרא א, ט
מלמדת ומחנכת את האדם להקריב  ,הבאת הקרבן

 . מעצמיותו ולמסור נפשו למענו יתברך
ונו הבורא להקריב והנה יש להקשות ולעורר, משום מה ציו

שכאשר בני ישראל  ,ומבאר על כך הרמב"ם ?לפניו קרבנות
היו תחת עול שעבודם של המצרים, נותר בהם רושם 
מאליליהם, ועל אף שהתכוונו בלב שלם ובנפש חפצה ללכת 

ים ולקבל את תורתו, עדיין נותר בהם מרושם קאחר ה' אלו
  אלילות מצרים לצאן והבקר אשר להם עבדו המצרים.

וזו הסיבה שציוה הבורא על בני ישראל לקחת את השה 
אליל המצרים, לקושרו לכרעי המיטה למשך ארבעה ימים 
ולאחר מכן לצלותו ולאוכלו חבורות חבורות, ומשמע שרצה 

שבני ישראל יעשו מעשה בפועל וישחטו את אלילם  ,הקב"ה
של מצרים, על מנת לעקור בזה כל רושם ורגש של חשיבות 

על בניו להקריב לפניו  הקב"הציוה  . ולכןהי מצריםכלפי אלו
קרבנות מן הצאן והבקר, על מנת לחנכם ולהרגילם שבאלילי 
המצרים אין כל ממשות וחשיבות, ולכך אין בכוחם לעזור 

 ולסייע בידי האדם. 
כאשר רעה וצרה היו תוקפות את המצרים, שונוסיף עוד,

בעדם ויושיעו הם היו פונים בתחינה לצאנם ובקרם שיעזרו 
אותם מן הצרה שהתרגשה עליהם, והיות שבני ישראל ראו 
את זה המחזה ונחשפו אליו פעם אחר פעם, לכך הורה להם 
הבורא לשחוט ולהקריב את אלוהי מצרים, על מנת שידעו 
בתכלית הידיעה הברורה והעמוקה ביותר, שבאלוהי מצרים 
ר אין כל תכלית ותועלת, ורק הקב"ה לבדו יכול לעזו

והיות שידע הקב"ה . ולהושיע את האדם מכל צרה וצוקה
שיש מן האנשים שדרכם להאמין בשתי מציאויות בעת 

על אף שהן סותרות זו את זו, לכך הורה לבני  - ובעונה אחת
כדי להסיר מלבם כל , ישראל להקריב את אלילי המצרים

חשיבות והערצה כלפי הצאן והבקר, שהגם  ,רגש של כבוד
הביעו את אמונתם כלפי ה' יתברך והסכימו  שבני ישראל

 ,ללכת אחריו בלב ונפש חפצה, מכל מקום חשש הבורא
כלפי אלילי המצרים,  כלשהו שעדיין נשתייר בלבם רושם

 . ואותו ביקש ה' לעקור מכל וכל
האומר שאם אדם חוטא לפני  )ויקרא א, ט(כן מצינו ברמב"ן 

הינו ה שעשה שמעשה העבירלמרות שקיימת בו הידיעה  -ה' 
 לעקור.  שמוטל עליוקיים בו שורש רע מכל מקום אסור, 

והוא שאומר הרמב"ם, שעצם הבאת הקרבן בכוחה לעקור 
. מן השורש את הגורם לעבירה, והוא רושם אלילות מצרים

ובעוד שבדורות עברו היצר הרע היה על עבודה זרה, הרי 
ימה הינה התאווה והז ,שהיצר הרע והעבודה זרה בת ימינו

בכל מקום. וכשם שבשעתו הורה הקב"ה לבניו  והחציפות
כדי להסיר את  ,קרבנות מאלוהי מצריםלפניו להקריב 

העבודה הנדרשת בימינו היא כך רושמם מלב העם היהודי, 
, לעריות ההתאוו יאת רגש ,לעקור ולהסיר מן השורש

ויהי רצון שנזכה לביאת משיח  חכמים.ולשמוע בקול דברי 
 נין בית מקדשינו, במהרה בימינו אמן.צדקנו, ולב

 
 
 
 
 
 
 

ְקָרא תוכן ענייני הפרשה - ַוּיִ
 ה'.תורת לשמוע מועד, לאהל כנסילה רבינו למשה קורא ה' )א
 .)יז-א, א( העוף ומן הצאן, מן, הבקר מן נדבה: עֹולה קרבנות )ב
מרחשת, מאפה , מחבת חמש מנחות: מנחת סולת, מנחת )ג

 חלות, ורקיקים. - תנור
 .פרק ב)( העומר, ומצות על כל קרבנך תקריב מלח תמנח )ד
 .(פירות), (רמז לאיסור גאוה) ודבש(חמץ)  איסור הקרבת שאור )ה
 .)יז-ג, א( העזים ומן, הכבשים מן, הבקר מן השלמים זבח )ו
 שעיר, פר הסנהדרין, הגדול קרבן חטאת: פר הכהן )ז

 .)לה-ד, א( היחיד כבׂשת, היחיד שעירת ,(המלך)הנשיא 

 על שלש עבירות.[לעני]  ויורד[לעשיר]  ת: עוֶלהקרבן חטא )ח
 גזלות. אשם תלוי, אשם, מעילה בהקדש קרבן אשם על )ט

 
 

 
 

ְקרָ " ה אַוּיִ   )כז, ה(ל" ...ֶאל מֹׁשֶ

"לכל הדברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה  :רש"יוב
  .קריאה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו"

אמרי 'ר מספינקא זצ"ל בעל הלכאורה, שואל רבי יוסף מאי
 , למה היה צריך לקרוא לו מחדש כל פעם לחוד?  'יוסף

והסביר כך, הנה החוזה מלובלין היה רגיל לומר: אפילו 
מלאך או שרף אומר לי צדיק אתה, אינני מאמין לו, לפי 
שאני מיטיב ממנו להכיר את עצמי, מי ומה אני. ולא עוד 

אומר לי שאני צדיק, אלא אפילו הקב"ה בכבודו ובעצמו 
אותו רגע שאומר כפי שאומר, אך  - הריני מאמין לו רק לרגע

כעבור רגע ברור לי שכבר קלקלתי. ואף משה רבינו כן, 
כי רק  ,ו מכל האדם: כיון שקרא לו ה', האמין בכל לבויהענ

ברגע זה היה כדאי, ואילו ברגע שלאחריו יקרא ה' למישהו 
פשוט  -וסיף הדיבור ונמשך אחר, כי שוב אינו כדאי, ואם מ

טעם זה היה צורך לקרוא לו ומ... שמכוון למישהו אחר
 ]ממעיינות הנצח[                      .ודיבור מחדש לפני כל דיבור

 

 
 

 
ר ָעָליו"  "ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש ָהעָֹלה ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ
 )א, ב(
"ושחט את בן  כתוב: (בפסוק הבא ה') , וסמוך לו"וסמך ידו"

. במקום שהן סומכין שוחטין. תכף לסמיכה שחיטה -הבקר" 
 תכף לגאולה :ש תכיפות הןואמר רב הונא אמר רב; של

 .תכף לנטילת ידים ברכהה, תכף לסמיכה שחיט, תפילה
אמר אביי אף תכף לתלמיד חכם ברכה במעשה ידיהם, 

אמר רבי יוסי בר בון; ". "נחשתי ויברכני ה' בגללך :שנאמר
אין הפיגול נוגע באותו  -כל מי שתוכף לסמיכה שחיטה 

אין השטן  - ים ברכהיקרבן, וכל מי שתוכף לנטילת יד
 - לגאולה תפלה (סומך) מקטרג באותה סעודה, וכל מי שתוכף

 ]ילקוט שמעוני[ע"פ  ".              אין השטן מקטרג באותו היום
 
 

 בס"ד

ְקרָ֖   אַוּיִ

 שבת שלום

 זשע"ת א' ניסן א' ניסן             -  ז"ל מו"ר אבי יעקב בן רחללון מוקדש לע"נ הע          'זשנה   302עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 423 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ְקרָ " ה אַוּיִ  זעירא אלף  - )א, א(" ...ֶאל מֹׁשֶ
משה רבינו ביקש, כאמור, לכתוב "ויקר" והקדוש ברוך הוא 

 את האות קש רשות לכתוב לפחותיהורהו לכתוב "ויקרא". ב
אמרנו שבא כבר , וקיבל. ו)זעיראבאות קטנה ((א') אלף 

 , שאם אי אפשר להשיג הכל, נשיג לפחות חלק. לנו להורות
בי אהרן תנו, הגאון רוקש מחיוידוע שה"חפץ חיים" זצ"ל ב

חן בו, וישתדל לדרוש יהכהן זצ"ל, שינצל את כח הדיבור שנ
ברבים בדברי תורה ומוסר, לעורר את הלבבות לשמירת 
התורה והקפדה במצוות. ואמר לו: "פעמים רבות עולה בלב 
הדרשן החשש שמא עמל הוא לחינם ומכלה כוחו לריק. 
שדבריו אינם פועלים ואין איש שמתעורר לשוב על ידם 

ובה. ברם, עליך להתעודד וללמוד מן הפריצים. יוצאים בתש
הם לציד ברוב תכונה והמולה, מלווים בעוזריהם ובעדת 
 -כלביהם ומכלים יום תמים ברכיבה מתישה. דהרה וסערה 

  ואין מאושר מהם בשובם עם צבי או דוב, אריה כשלל... 
ימר להשיב את יואף אתה, לא עליך המלאכה לגמור, אל תת

דייך אם תעורר הרהורי תשובה בלב ר'  ,ם בתשובהכל העול
 אין לך שכר ועונג רב מזה"!...  -צבי או ר' דוב, ר' אריה 

: "את פני מבין חכמה, ועיני )משלי יז, כד(זהו שאמר הכתוב 
כסיל בקצה הארץ". כלומר, הכסיל רוצה להשיג הכל, עד 
קצה הארץ. ואין זה ברוחו, ומתייאש מכל וכל. והחכם 

מסתכל באשר לפניו, ומשיג מעט, ועוד מעט, והולך  המבין
 מחיל אל חיל, מתקדם בשלבים! 

והיה ה"חפץ חיים" דורש ממפיצי ספריו, שבכל מקום בואם 
ין שמירת הלשון, חשיבותה ונחיצותה. חזר אחד יידרשו בענ

מהם מסבב המכירות, נתן ל"חפץ חיים" את הכספים 
 ה למקצוע חדש.שקיבל, והודיע על התפטרותו. ביקש ברכ

"מדוע" תמה ה"חפץ חיים", "הלא הצלחת למכור ספרים 
 זיכית יהודים רבים, וגם הרווחת לא רע".  ,רבים בזמן קצר

אישר, אבל אינו יכול לעמוד בתנאי שהותנה עמו, שישא 
 דברים בכל מקום בואו. "מדוע", שאל ה"חפץ חיים". 

י זה ענה: "אספר לכם, אקח לדוגמא את אחת הערים", אול
כגדר לשון הרע, לומר את שמה. סיפר שבקש לשאת דברים 
בבית הכנסת הגדול, ואמרו שהרב מוסר שם שיעור קבוע. 
גם בבית הכנסת השני והשלישי מתקיימים שיעורים, 
וברביעי ובחמישי לא מעוניינים בדרשה. לבסוף נשא דברים 
בבית הכנסת של החייטים. עלה ודרש בגנות חטאי הלשון. 

פר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה וגילוי כל המס
והקדוש ברוך הוא אומר:  ,:)ערכין טו(עריות ושפיכות דמים 

, וראוי לסקלו )שם("אין אני והוא יכולים לדור בעולם כאחד" 
, ועלול לעבור על שבעה עשר לאוין, כמפורט )שם(באבן 

 בהקדמת ה"חפץ חיים". 
לה לתבשיל עוף, וכבר כמה נזהרים אנו מטיפת חמאה שנפ

 -רצים לרב, ואוסרים את התבשיל, ומגעילים את הקדרה 
איסור אחד, מדרבנן. וכאן, שבעה עשר איסורים 
מדאורייתא, רחמנא לצלן! שמע ה"חפץ חיים" דבריו, 
והתפעל: "נפלא, לדרשה כזו התכונתי"! "כן", התמרמר, 
"וכשיצאתי, שמעתי אחד השומעים אומר לחברו: היה כדאי 

ן! אספר לאשתי, שלא ילבוא! סוף סוף, שומעים דברים לעני
תעשה כזה ענין משאלות במטבח. רצה לרב, שופכת את 
התבשיל, מגעילה את הקדרה. הרי זה פחות חמור מלשון 
הרע"!... היה המום. במקום להועיל בדרשתו, עוד הזיק... 
הרגיעו ה"חפץ חיים": "תנוח דעתך. ראשית, אין זו אלא 

אחד, והלא היו שם כמה שומעים, ואולי הושפעו  תגובה של
לטובה. ושנית, כבר אמר הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל: 
כדאי לדרוש בפני עם רב, ואפילו יתברר שהדרשה לא פעלה 
מאומה למעשה. אבל אם במהלכה אחד השומעים נתקף 

ואפילו  ,וכבה שנעור זיק קל, הבהוב זה יהא ולו חרטה, הרהור
 ! "וכבר היה כדאי היה אלא הדרשן בעצמו...אחד זה לא י

 - והוסיף על כך רבי יעקב גלינסקי (והגדת ויקרא) בסיפור
בשעתו, בקשו המשכילים לקעקע את חומת היהדות בליטא. 
מה עשו, יסדו בחסות השלטונות "בית מדרש לרבנים" בו 

לכפירה, וללעג לכל קודש. מובן  - חנכו "רבנים" לעתיד
רע ואיש לא שלח לשם את צאצאיו.  שהמוסד רכש שם

הוגיעו ראשיו את מוחם, כיצד יקנו לו הילה של יוקרה. שמו 
של הגאון רבי ישראל מסלאנט זצ"ל היה נערץ בפי כל, 
החליטו שאם יסכים להעניק חסות למוסד, לעמוד 

שיקרא שמו עליו, לא יהססו ההורים לרשום  - בנשיאותו
ת לרעיון הנואל, ושר גייסו את השלטונו אליו את הנערים.

ההשכלה אובארוב נתן הסכמתו. יתר על כן: קרא למנהיג 
הדור הגאון רבי איצלה מוולוז'ין זצ"ל, ודרש ממנו לפעול 
בענין. רבי איצלה הסכים לכך, מהסיבה ההפוכה. סבר שאם 
רבי ישראל יעמוד בראש המוסד יחולל בו מהפכה ברוכה. 

ם יראי שמים, יפטר את המורים הכופרים, יבחר במורי
חכמתו לוישפיע בדמותו הכבירה וביראתו הקודמת 

ה אל רבם ועל החניכים. שר ההשכלה הרוסי התלו ,העצומה
שהיה אז אברך בשנות  -של ישראל, ויחדיו פנו לרבי ישראל 

רבי ישראל שלל את  שייעתר לבקשה. -השלושים לחייו 
רק  הרעיון מכל וכל. הוא סבר שהמוסד רקוב מיסודו, ומנויו

יתן גוושפנקא לשחיתותו, כחותמת הכשר למוצר טרף. וכדי 
מרות  תחת להיות לאש וגם אחד מצד במלכות להתגרות שלא

 'ממל'גדול הדור בליטא שחיבב את הרעיון, ברח לעיר הנמל 
שבצפון גרמניה. המצב הרוחני של הקהילה היהודית בממל 
יי היה בשפל המדרגה. יהודים הגיעו לשם כדי להתערות בח

הכלכלה, וכלכלת העיר סבבה סביב הנמל הגדול. פריקה 
וטעינה, יבוא ויצוא. הנמל עבד ששה ימים בשבוע, ושבת 
ביום ראשון, יום השבתון של הגויים. ועסקי היהודים עשו 
שבתם חול, רחמנא לצלן. ידע רבי ישראל שלא יעלה בידו 

ל כעשר שנים מאוחר יותר, כשהגיע לממ(לשכנעם לסגור עסקיהם 
לתקופה ממושכת, עלה בידו לפעול לסגירת כל עסקי היהודים בשבת. 

. עבדו ביום ששי כרגיל, סגרו עסקיהם )אבל זו פרשה בפני עצמה
עם ערב והחליפו בגדיהם, ובאו לבית הכנסת לקבלת שבת. 

 רגיל!  מסחר ליום השכימו ולמחרת שבת, וסעודת לקידוש שבו
ת. עלה ואמר: ביקש רשות הדיבור בין קבל שבת לערבי

"אחים יקרים, הרי כולנו יהודים, וכולנו מאמינים, וכולנו 
רוצים לשמור את התורה. והראיה, שאתם כאן. שלאחר יום 

התכנסתם לקבלת שבת חגיגית. אלא  ,עבודה מפרך ומתיש
מאי, גדול נסיון הפרנסה, ואינכם עומדים בו. לא אחווה 

שלא לומר  דעתי, 'כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה
  -אבל בדבר אחד תסכימו אתי . :)יבמות סה(דבר שאינו נשמע' 

גם אם 'חייבים' אתם לפתוח את העסק, אין שום הכרח ואין 
שום היתר לעשן! אין שום היתר לכתוב, ולו אות אחת, במה 

! ו"כל מי שיש בו יראת שמים "שאינו נוגע לעסק. לפחות זה
היוצאים מן הלב נכנסו הדברים  ,:)ברכות ו(דבריו נשמעים" 

ללבותיהם, וקיימו וקבלו עליהם לשמור שבת כהלכתה, בכל 
מלבד בעסקיהם. לא, לא היה לכך היתר. אבל כמה  -פרטיה 

 אלף זעירא!  -חלולי שבת נמנעו בעקבות אותה דרשה 
ובהיותי בארצות הברית, ספר לי שם רב אלו שאלות 

שבת שבעה. מגיעות אליו. אחד טלפן, אביו נפטר, ועליו ל
אבל אינו יכול להשבית את העסק שבוע שלם. יאמר הרב, 
מה המינימום שעליו לשבת. והשיבו על אתר: המינימום 
הוא ארבעה ימים. סבר וקיבל. שמעתי ותמהתי: אני מכיר 
"שלושה ימים לבכי, שבעה להספד, שלושים לתספורת" 

. אבל ארבעה ימים, מה המקור? הסביר לי: :)מועד קטן כז(
הוא נפטר ביום רביעי". נו, אז מה? "שלפחות בשבת יהיה "

 ]והגדת[                    הבנתי: אלף זעירא!       העסק סגור".

 סיפור עם מוסר לשבת...



 

 

ְקִריבּו ֶאת " ָקר ּוִמן ַהּצֹאן ּתַ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ִמן ַהּבְ
ְנֶכם   )א, ב(" ָקְרּבַ

, בעל ה"בן איש זצוק"ל יוסף חיים נורבבפסוק זה ביאר נפלא 
חי", על פי משל: בעיר אחת חי רב גדול בתורה. תלמידים 
רבים היו מצטופפים בבית מדרשו ומבקשים תורה מפיו, 
והרב לא מנע מהם ובמשך שעות ארוכות הרביץ בהם תורה 

כי ברצונו לצאת יחד  ,ודעת. יום אחד אמר הרב לתלמידיו
טחו בפניו עימם לטייל בשוק. תמהו התלמידים על כך ואף ש

את תמיהתם, אולם הרב נותר איתן בדעתו. כאשר הגיעו אל 
ראו סבלים שגיבי כח הנושאים משאות כבדים  ,השוק

בדרכם לחנויות השוק. "ראו את הסבלים הללו", אמר הרב, 
"מוסר גדול יש ללמוד מהם! הם נושאים משא כבד עד 
שקומתם נכפפת מחמתו. אין הם משגיחים בחום או בקור, 

בודתם הם מבצעים. כך הם עמלים כל היום כולו בכל את ע
גם אנו", אמר הרב, "אל לנו להתחשב במאמץ, בחום "יום. 

או בקור. אל לנו להתרפות מעמל התורה אף לא לרגע אחד 
 ומשום סיבה שהיא"! 

לאחר מכן המשיכו הרב ותלמידיו והגיעו אל בית מסחר. 
. על הסוחר היה שקוע ראשו ורובו בספרי חשבונותיו

השולחן שלפניו היתה מונחת צלחת אוכל, אולם הוא לא 
 אלא היה טרוד בחישובים ובמספרים.  ,נגע בה כלל

"אבא", פנה בנו של הסוחר, "האוכל כבר קר... מדוע אינך 
אוכל"? "מזה שלוש שעות", ענה הסוחר, "אני מתייגע 

כי חסרים לי סך  ,למצוא היכן יש טעות בחשבונות החנות
 ובים"... של שני זה

"רואים אתם"? אמר הרב לתלמידיו, "סוחר זה נעשה עבד 
לממונו. הוא נותר בלא אכילה ובלא שתיה והוא מכופף את 

כדי למצוא טעות של שני זהובים!... אף  ,ראשו שלוש שעות
אנו כאשר אנו מתייגעים בהבנת הסוגיה, עלינו לשקוע בכך 

קה, ובלבד עד שלא נבחין בכלל באוכל או במש ,בכל מאודנו
שיבוא הדבר על הסברו הראוי והנכון! זהו עמל התורה"! 
המשיכו הרב ותלמידיו והבחינו בקבוצת ילדים המשתובבים 
במשחקם. היו בהם שקפצו בשלולית מים והיו שהתפלשו 
בעפר והיו שצחקו ורצו ללא כל סיבה נראית לעין. "ראו את 

ואין  הילדים הללו", אמר הרב, "עושים הם מה שליבם חפץ
הם מתביישים כלל מפני המלעיגים עליהם. אף אנו, כאשר 
אנו עוסקים בתורה ובמצוות כחפצנו, אל לנו להתבייש מפני 

 המלעיגים עלינו"! 
זהו גם הנמשל אמר ה"בן איש חי" נאמר בפסוק: "מן 
הבהמה מן הבקר ומן הצאן", רמז לשלושה קבוצות הללו: 

דים כבהמת "מן הבהמה" הסבלים הנושאים משאות כב
 משא. 

"מן הבקר" הסוחר המבקר ובודק תמיד את ספרי 
 חשבונותיו. 

"ומן הצאן" הם הילדים הצעירים העושים מה שליבם חפץ. 
מכל אלה "תקריבו את קרבנכם" תלמדו מוסר ותתקרבו 

 לעבודת ה'!

 
 

נוֹ "  )גא, (..." ִאם עָֹלה ָקְרּבָ
ה סוף מעש" -מחשבתו של אדם קודמת תמיד לכל מעשה 

, ומכיון שקרבן העולה בא לכפר על "במחשבה תחילה
נאמר הוא בתורה תחילה לפני שאר  ,המחשבה הרעה

 ]רבנו בחיי[                                                    הקרבנות.

י ַיְקִריב  ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ָאָדם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ "ּדַ
ן לַ  ם ָקְרּבָ ָקר ּוִמן ַהּצֹאן מִ ה' ִמּכֶ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ן ַהּבְ

ְנֶכם ְקִריבּו ֶאת ָקְרּבַ   )א, ב(" ּתַ
מדוע בחר הקב"ה דווקא בבהמות להקרבת הקרבנות ולא 

מביא לכך  )אחרי מות שתפר(בן איש חי" בדרשותיו "בחיות? ה
  :שלושה טעמים שכולם הוזכרו בדברי חז"ל

מקומות : כיון שהחיות אינן מצויות בהטעם הראשון
היישוב, לא הטריח הקב"ה את האדם לצאת ליערות 
ולמדבריות בכדי להביא קרבן, לפיכך ציוה להקריב רק מן 

 הבהמות המצויות במקומות היישוב. 
"והאלקים יבקש את  :)קהלת ג, טו(: כיון שכתוב הטעם השני

נרדף", והבהמה תמיד יותר נרדפת מהחיה, בחר הקב"ה 
 ך כלל, היא הרודפת. דווקא בה ולא בחיה, שבדר

הן יותר גסות רוח מן  ,: החיות, מטבעןהטעם השלישי
הבהמה, לפיכך בחר הקב"ה בבהמות. ומוסיף ה"בן איש חי" 
בשם המפרשים, שאף שנאמרו בזה שלושה טעמים, מכל 
מקום הטעם העיקרי הוא הטעם השלישי. הראיה לכך היא 

ת שהחיות תהיינה מצויות בקרב ,מכך שגם לעתיד לבוא
מגורי בני אדם, וגם לא תהיינה רודפות, שהרי על תקופה זו 

: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ )ז-ישעיהו יא, ו(נאמר 
ודאי לא … וגו'... ועגל וכפיר ומריא ונער קטֹן נוהג בם"

יוכשרו אז החיות להקרבה על גבי המזבח. רמז לפירוש זה 
: "לב נשבר )אכ-תהלים נא, יט(הביאו המפרשים מן הפסוקים 

ונדכה אלקים לא תבזה. היטיבה ברצונך את ציון תבנה 
חומות ירושלים. אז תחפוץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו 
 -על מזבחך פרים". "לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה" 

הקב"ה בחר בבהמות לקרבן, כיון שאוהב הוא את השפלים, 
ברצונך  בה"היטי יתקייםש לבוא לעתיד שגם ,היא לכך וההוכחה

את ציון תבנה חומות ירושלים", ואז תהיינה החיות מצויות 
ולא תירדפנה, אף על פי כן "אז תחפוץ זבחי צדק עולה 

 .וכליל אז יעלו על מזבחך פרים", ולא יעלו עליו חיות כלל

 
 

 

ר ָעָליו"  )דא, (" ְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ
כאשר : ראש ישיבת "קול יעקב" - הגר"י עדס שליט"אסיפר 

ניגשתי לרכוש חלקת אדמה בשכונת בית וגן בירושלים לשם 
בניית הישיבה, סרתי באותם ימים אל מר פנחס ספיר שעמד 
בראש ארגון ההסתדרות העולמית, וביקשתי את עזרתו 

 ברכישת השטח לישיבה. 
בפגישתי עימו אמרתי לו: "ראה נא, מחירו של המגרש הוא 

ם עלה בידי לגייס, אך מאה אלף דולר, את מחציתו של הסכו
 לגבי המחצית השניה צריך אני את עזרתך".  

: "הקשה כנגדי, "מזגן "ומה אקבל בתמורה על "עיסקה זו"?
?! וכי מה קשור מזגן לענין זה"? תמה בקול.  "השבתי. "מזגן

"בטוחני שזכות זו , השבתי לו בחיוך - "ראה נא ידידי"
 לעזר בעולם האמת"...  -תעמוד לך 
 שובתי, השיב ואמר: "עשינו עסק", וכן היה. לשמע ת

לימים כשנחנכה הישיבה, בטקס חנוכת הבית השתתף מרן 
כשקם לשאת , ודבר המעשה נודע לו, הרב עובדיה יוסף זצ"ל

במהלך נאומו אמר: "עתה הבנתי  דברי תורה, התייחס לכך
!... (רמז "יםספיר: "ויסדתיך כ(ישעיה נד, יא)מה שנאמר בנביא 

 .חס ספיר שהיה שותף ביסוד הבנין)לפנבכך 



 

 

ְקרָ " ה אַוּיִ  תלמיד חכם או... - )א, א(" ...ֶאל מֹׁשֶ

"מכאן אמרו, כל תלמיד חכם : )א, טו הבררא ויק(אומר המדרש 
 .נבלה טובה הימנו" ,שאין בו דעת

צריך להבין מה פשר ההשוואה והדמיון בין 'תלמיד חכם 
ת 'נבילה טובה , ומדוע באמ'נבילה'שאין בו דעת' לבין 

 הימנו'?
נבילה,  מלובלין ב"אמרי דעת": רבי מאיר שפיראאפירש 

כידוע, מטמאת רק על ידי מגע ומשא, אבל כשאין נוגעים 
בה, אם אין לאדם קשר עמה, אין היא מטמאת אותו. 
לעומת זאת תלמיד חכם שאין בו דעת, אין אפשרות לנוס 

אליך מפניו, אתה מתחמק ממנו והוא רודף אחריך ובא 
 הביתה...

בספר "ישמרו דעת", והוא רשימות תלמידים משיחותיו של 
 הובא: דוד פוברסקי הרבראש ישיבת פוניבז' 

בפשטות היינו למדים, כי כשם שריחה הרע של הנבילה הוא 
קשה מנשוא, עד שלא ניתן לעמוד לידה, כן יש להתרחק 

 מתלמיד חכם שאין בו דעת, עד שקשה לעמוד במחיצתו.
ולם' רגיל לפרש באופן אחר: בעל חיים שמת, אמנם אך ה'ע

ירד ממצב של 'בעל חיים' אך עדיין לא נתבטל לגמרי, אלא 
שיש לו מצב חדש של 'נבילה' ויש לו ערך ומחיר של 'נבילה'. 

נבלה טובה הימנו', שהיה ' -תלמיד חכם חסר דעה  אבל
המעלה הנשגבה של 'תלמיד  את שאף שאין לו ,מקום לומר

ל סוף סוף יש בו איזה ערך וחשיבות. על כן משמיע חכם' אב
המדרש שאין בו שום ערך, כי הוא יורד ויורד לשפל תחתית, 

 וערכו יורד בלי גבול.
ולפי זה יובן, מאידך גיסא, מהו ערכו  והיה מוסיף ואומר:

ומעלתו של תלמיד חכם 'שיש בו דעה'. כל מי שבא 
שיעור במחיצתו, מתעלה ומתרומם ומושפע ממנו בלי 

 וגבול, וחש עונג ושמחה להיות עמו במחיצתו. 
בספר "נתיב רפאל" מאריך לבאר מהי ההגדרה ל"אין בו 

אין ביכולתו להיות בכלל  ,דעת". פשיטא כי שוטה וחסר דעה
'תלמיד' וקל וחומר לא בכלל 'תלמיד חכם', ואם כן מהו 

וביאר, שזהו אדם שלמד  'תלמיד חכם שאין בו דעת'?
שהוא מחשיב עצמו לנעלה יותר ממדרגתו והחכים אלא 

האמיתית, וסבור שאחרים פחותים ממנו ועל כן ראוים הם 
לכבדו ולשרתו וכדו'. ובאמת לפי מה שלמד והשיג, היה ראוי 
לו לדעת באיזה מצב הוא נמצא, אלא שאינו מיישם את 

 שכלו וידיעותיו כלפי עצמו. 
ה בכל מה הוא ההבנה והידיע ,נמצא כי עניין זה של 'דעה'

 שנוגע לעצמו, למצבו ולמעמדו האמיתי.
ומציין לדברי מרן ה"קהילות יעקב" בספרו "ברכת פרץ" 

אמרו בגמרא  ולחביבות הדברים נעתיקם משם: )פרשת בשלח(
כל אדם שאין בו דעת אסור  ואמר רבי אלעזר": )סנהדרין צב.(

לרחם עליו. כל הנותן פתו למי שאין בו דעה, יסורין באים 
". והדברים צריכים ביאור גדול, שהרי אפילו על בהמה עליו

בן בנו של ושאר בעלי חיים מצוה לרחם, ואם כן קל וחומר 
שודאי מצוה  ,קל וחומר על אדם שאין בו דעת כתינוק

לרחם עליו לעזרו ולמלטו מכל צרה, וכיצד אמרו חז"ל 
 שאסור לרחם עליו?
ולא  לא לטובה - כי מי שחסר דעה ,אלא ודאי יש לומר

, מצווה גדולה לרחמו זהבצא לרעה, כתינוק וילד וכיו
ולהיטיב עמו, אבל הגמרא מדברת במי שאין בו דעת להכיר 
טובה למי שמרחם עליו ומטיב עמו, ולא זו בלבד שאינו 

אלא אדרבה בועט בו בגאווה ובוז  ,מכניע עצמו לפני מטיבו

ומביט עליו כעל נחות דרגה הנכנע לפני מעלתו, ותחת 
עריך ולהוקיר יקרת לבבו הרחום, הוא חושב בדמיונו לה

היא חולשה שלו שהוא כביכול  ,שרחמנותו והטבתו כלפיו
מוכרח לרחם עליו, וכי לכבוד ויקר הוא לו והוא מתכבד 
להיות מתומכיו, ולא עוד אלא שהוא עצמו מטיב עמו 
בנאותו לקבל ממנו העזרה וההטבה... וכבר חושב בלבו, הנה 

ד בן אדם שניתן לנצלו עוד ועוד, והוא כבר נפל לידי עו
  מופיע ברשימותיו כאחד ממשועבדיו...
 המרחם על אדם כזה יוליד כמה רעות:

 שמחזק ומבצר את גאוותו וגבהות לבו.א. 
שמאפשר לו להחזיק במידתו המגונה שלא להכיר טובה  ב.

 למטיבו.
כדי להראות ולהוכיח שאינו 'נצרך' ואינו 'מקבל' יפעל  ג.
ותו אדם ויעשה רעה תחת טובה ועוד יעמיד פנים כאילו א

 פוגעים בו ומטרידים את מנוחתו, וזוהי מידה מגונה ביותר.
בהתנהגות שלו הוא מעורר קפידא אצל זה שהטיב עמו,  ד.

ונמצא מכשילו בשנאה ורעה. צא וראה, האדם הזה יוסיף 
 וידרוש בתוקף שיטיבו עמו ויחזרו ויטיבו עמו עוד ועוד, אך

טבעו של אדם שכשרואה שאין חברו מכיר בטובה שהטיב 
עמו, נחלשת בו מעט מידת ההטבה והרחמנות, ואז הלה 
כועס וקוצף כאילו גזלוהו ותובע בתקיפות ובצעקות שיתנו 

עמו מסתלק לו ויטיבו עמו כבראשונה, עד שהאדם שהטיב 
 ממנו לגמרי והלה נעשה שונא שלו.

ינו מכיר טובה, ועל כן וכל זה בא משום שריחם על מי שא
אמרו חז"ל שאסור לרחם עליו. ואולי יש לומר שזה כלול 
ב'יסורין באים עליו', היינו הקטטות והשנאות שהלה ישיבן 

 ]שניים מקרא[ע"פ                                        תחת הטובה...
 

 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

 [משלי טז, א] "ָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹוןְלאָ "        
 

 א' ניסן – לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                              
 סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה            
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף        

  גורג'י בן שמחה רוזה : לע"נ סמי בן שמחה :נפתלי בן  :לע"נ               
 : יהודה בן טובה יוסף חיים בן לאה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 יעקב בן סאלם -ומרים : לע"נ דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 רחמים בן חאורו אברהם -: לע"נ לע"נ: בנימין בן שולמית                

 יפה נדרה בת נעימה-מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע בן ציון ורבקה לע"נ: אפרים                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס. זיווג הגון  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' חר: כתובת
 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה
 בן זכר)(לילה : חן בת דשמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל

 לרפואת: 
            הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר

 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      לה בת ציפורה   מרים קרן בת רבקה : אי
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 
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 "דרך ארץ" -ראויקפרשת 

ֵאָליו ֵמֹאֶהל  'ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ה ַוִּיְקָרא ֶאל"על הפסוק בפרשתינו 
(א,א) אמרו רבותינו במדרש (ויקרא רבה פרשה " רומוֵֹעד ֵלאמֹ 

א, טו) כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו. תדע לך 
אבי הנביאים, שכן הוא, צא ולמד ממשה, אבי החוכמה, 

שהוציא ישראל ממצרים ועל ידו נעשו כמה ניסים במצרים, 
ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן 
השמים, ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס לפני ולפנים עד 

ה'  ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ַוִּיְקָרא ֶאלשקרא לו הקדוש ברוך הוא, שנאמר "
 וגו'". 

כתב כי המדרש פותח בפירוש על הפסוק  "בספר "ברכת דוד
 -"כל תלמיד חכם שאין בו דעת " במילים ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא ֶאל"

. נתבונן על מי מדובר כאן: על משה רבינו, נבלה טובה הימנו!"
אבי הנביאים, אבי החוכמה! מי שהוציא את ישראל ממצרים, 
עלה לשמי מרום והוריד תורה מן השמים! יש לך גדולה מזו? 
ועם כל זה אומר המדרש, שאם היה נכנס משה רבינו למשכן 
בלי רשות, נחשב כתלמיד חכם שאין בו דעת ונבלה טובה 
הימנו! והדברים מבהילים! משה רבינו, עם כל גדולתו, יכול 
להיחשב כתלמיד חכם שאין בו דעת? בבת אחת ניתן לבטל את 

וכמה כל מעלותיו ואת כל מסירות נפשו למען עם ישראל, הרי ח
תישאר בו וגם נבואה תשרה בו, ואיך יתכן שבשביל אפשרות 
שיכנס ללא רשות יחשב כתלמיד חכם שאין בו דעת? מה הקשר 
בין הדברים? ולא עוד, הרי משה רבינו עליו נאמר "בכל ביתי 
נאמן הוא" (במדבר יב, ז), וכי הוא היה צריך בכלל קריאה? 

הוא ומיציאת  הרי הוא היה קרוב מאוד וחביב לקדוש ברוך
מכאן אנו יכולים מצרים עד מתן תורה הכל היה נעשה על ידו. 

אומר הגר"י לייבוביץ'  –ללמוד יסוד גדול וחשוב בעבודת ה' 
שאם משה לא היה עוצר את רוחו  –זצ"ל בספרו "דעת תורה" 

והיה נכנס בלי קריאה, הרי כל מעלותיו היו בטלין ומבוטלין 
העניין של דרך ארץ מבואר מהות עד שנבלה טובה הימנו. 

בפירוש רבינו יונה זצ"ל על המשנה (אבות פרק ג משנה יז) "אם 
אין תורה" . אומר רבינו יונה "רצונו לומר,  –אין דרך ארץ 

שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות ובזה תשכון התורה 
עליו, שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות". 

ם הינו כלי, שבו עלינו להשכין תורה ביאור הדברים: האד
ויראת שמים. כשם שאנו מבינים שאין לאחסן דברי מאכל 
בתוך כלי מזוהם, כך אי אפשר שתשכון התורה בכלי בעל 
מידות מושחתות וחוסר דרך ארץ. הרב דסלר זצ"ל, המביא את 
דברי רבינו יונה בספרו "מכתב מאליהו" (חלק ד), מוסיף 

בותינו הורו לנו שעלייתנו בתורה ואומר, שיוצא מכאן שר
מותנית בתיקון המידות. ואם תיקון המידות המושלם נראה 
לנו רחוק מהשגתנו, הרי שההתנהגות בנימוסי דרך ארץ היא 
בוודאי בהישג ידנו. אי לכך עלינו להשתדל להתנהג בדרך ארץ, 

 הדבר ישפיע גם על פנימיותנו ובזה נתקן את המידות שלנו. 
אדם ב"דרך ארץ" בסיסית, הוא עלול לסטות גם אם ינהג ה

ממנהגו, כאשר אותה דרך ארץ תתנגש עם רצונותיו האישיים 
שהרי "אם אין תורה אין דרך ארץ". על מנת למנוע מצב כזה, 
ניתנה התורה. התורה, היא זו שמורה לנו "את הדרך (אשר) 
ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון" (שמות יח, כ). מצוות התורה 

בין מצוות "עשה" ו"לא תעשה", נוגעות למידותיו של כולן 
האדם, ומטרתן היא, שמירה על צלם אנוש שבו ועל מעלתו 
הרוחנית והמוסרית. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים 

סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, מעשה אלו היטב. 
שהיה באישה עשירה ואלמנה, שנפטרה לבית עולמה, בגיל 

, והותירה אחריה ירושה גדולה. לפני פטירתה, צעיר למדי
קראה לבתה הנערה, שהיתה כבר בתקופת שידוכיה וציוותה 
עליה לאמר 'ראי, אני מורישה לך את כל נכסיי, על מנת 
שתגשי לישיבה פלונית ותאמרי לראש הישיבה שאת רוצה 

הבחור הטוב ביותר בישיבה'. הבת עשתה  שיציע לך את
טירת אמה, ניגשה לראש הישיבה כמצווה עליה ולאחר פ

וביקשה כנדרש, ואכן ראש הישיבה הציע לה את הבחור 
ראובן, תוך שהוא מעיד עליו שהבחור מספר אחד בישיבה. 
בתה של האלמנה לא חשבה הרבה, היא נפגשה עם ראובן 

 פעם ופעמיים והחליטה להתארס עימו. והנה לאחר זמן,
 
 

אובן איננו ממש הוגנבה לאוזניה של המאורסת שמועה שר
'הבחור הראשון' בישיבה, אלא יש מי שמקדים אותו והוא 
שמעון. ראש הישיבה מן הסתם אמר את האמת וראובן היה 
הבחור הטוב ביותר, אבל ה'שמועות' שהגיעו אל הכלה, דיברו 
אחרת, ויתכן שבפרטים מסויימים אכן שמעון היה הטוב 

הועב עליה  ביותר. כך או כך, מצב רוחה של הכלה היתומה
והיא חששה שמא היא אינה מקיימת בכרך את צוואתה של 
אמה המנוחה. ההרגשות הלא טובות נתנו בה את אותותיהן 
והדבר ניכר עליה, עד שגם החתן הכיר בכך ובמרוצת הימים 
הבין את הסיבה הגורמת לכלתו להרגיש שלא בטוב. כיוון 

שון שהיה בעל מידות ניגש החתן לכלתו ואמר לה בזו הל
שלשום ויודעני גם -'רואה אני עלייך שפנייך אינן עמי כתמול

את הסיבה לכך וחוששני גם אני שנכסיה של אימך אינם 
מגיעים לי, ברצוני להודיעך שהינך משוחררת לנפשך ואני 
מוחל לך מראש על כל העניין ואין כל צורך לבקש ממני 
 מחילה'. השניים נפרדו, וכיוון שהנערה ביקשה בכל זאת

שיפקיד בידיה מכתב מחילה, נעתר ראובן לפנייתה וכתב לה 
שטר מחילה וכל אחד פנה לדרכו. כעבור זמן קצר, התארסה 
בתה של האלמנה עם שמעון ואף נישאה לו. חולפים מספר 
חודשים נוספים ולביתו של ראש הישיבה מגיע ראש ישיבה 
חשוב ומפורסם ומבקש ממנו שיציע בפניו את הבחור הטוב 

תר בישיבה 'אותו אני רוצה למנות כרב מלמד בישיבתי'. ביו
ראובן. ניגש ראש  -ומי הבחור שהוצע על ידי ראש הישיבה? 

הישיבה האורח אל ראובן ומבקש ממנו לבוא עמו ולכהן כרב 
מלמד בישיבתו. והנה, למרות שאף בחור ישיבה לא יכול 
 לחלום על הצעה טובה מזו, סירב ראובן להתמנות לרב מלמד.
גם כאשר ניסו להשפיע עליו ולהסביר לו את טיבה של 
ההצעה ועד כמה יהיה בכוחו כרב מלמד בישיבה ההיא 
להגדיל תורה ולהאדירה, סירב ראובן בתוקף להיענות להצעה. 
לאחר כמה ימים ניגש בסתר לראש הישיבה שלו והסביר את 
עילת סירובו. הן אמת שגם אני יודע שמדובר בתפקיד מכובד 

, שאינו מוצע לאף בחור אחר ומי יודע אם בימי חיי ביותר
אזכה שוב להצעה שכזו. אבל... ואת ה'אבל' הזה של ראובן 
כדאי לשמוע היטב 'אבל, כיצד יכולני ליטול על עצמי את 
התפקיד הזה, הרי אם כלתי לשעבר תשמע שאני הוצעתי 
לתפקיד זה, היא תבין שאחרי הכל אני הבחור הטוב ביותר 

ייגרם לה שוב צער גדול. אני מוכן לוותר על התפקיד בישיבה ו
 המכובד, על מנת לא לצער את היתומה'...

המסר העולה מסיפור מופלא זה מלמד כי העבודה המוסרית 
שלנו היא היכולת להבחין גם בעיצומה של מצווה נעלה 
וחשובה, בנקודה בה היצר הטוב מאבד את המושכות לטובת 

 היצר הרע.
ה ואינו נוהג על פי "דרך הארץ" שלמד ממנה, אדם שלומד תור

סופו יהיה, שאף תורתו תאבד ממנו, שכן "אם אין דרך ארץ, 
אין תורה". מטרת התלמוד היא המעשה, קיום דברי התורה 

"לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה" (אבות  –הלכה למעשה 
א, יז). אדם שאינו עושה כן, אינו זכאי למתנת התורה ובסופו 

תורתו תאבד ממנו. כך גם כותב רבינו יצחק בן רבי  של דבר
שלמה "כל מי שלמד תורה ואינו מתנהג בדרך ארץ עם הבריות, 
אין תורתו שלמה, לפי שאין רוח הבריות נוחה הימנו ומתוך כך 
לא תתקיים תורתו". בספר "מדרש שמואל" סיכם דברים אלו 

"כשתראה אדם שאין בו דרך ארץ, אל  בלשון חד משמעית
תשאל אם הוא בעל תורה, כי וודאי אינו (!), כי התורה עם טוב 
המידות הם נקשרים, ובמקום שאין דרך ארץ, אין קיום 
לתורה". על חשיבות דרך ארץ ותיקון המידות נלמד מהמעשה 
שאירע עם הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ראש ישיבת "עץ 

לנסוע הרב מלצר היה רגיל חיים" בעיר הקדושה ירושלים: 
מדי פעם לעיר חברון כדי להשתטח על קברי האבות. למסעות 
אלו היו נלווים אליו מקצת טובי הלמדנים בישיבתו, ובאותן 
הזדמנויות היה נכנס עימם לבקר אצל הסבא מסלבודקה 
זצ"ל, אשר התגורר בעיר חברון. באחד מביקוריו אצל 
ם ה"סבא" הכריז הגאון רבי איסר זלמן מלצר עם בואו "היו
 הבאתי עמי את הגדול שבכולם! זהו עילוי אשר העולם עוד
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ירעש ממנו!". ה"סבא" קיבלם בשמחה, הזמינם להסב על 
שולחנו וביקש מהרבנית שתגיש לאורחים כוסות תה וסוכר. 
ישבו השלושה ושוחחו בדברי תורה. לפתע הבחין ה"סבא" 
שהעילוי הצעיר היושב עם שני ה"אריות", מלקט בראשי 

תיו גרגירי סוכר אשר נשפכו על השולחן ומלקקם. אצבעו
הדבר לא מצא חן בעיניו, כי ראה בזה פגם בדרך ארץ, שכן אין 
זה מן הראוי לנהוג כך כאשר יושבים עם גדולי תורה, אולם 
כדי לא לפגוע בו, העדיף ה"סבא" לשתוק ולא להעיר לו על כך 

לו  בגלוי. לקראת סוף הביקור פנה ה"סבא" אל הבחור ואמר
"ברצוני לשאול אותך כמה שאלות. אמור לי בבקשה, מי יותר 
חשוב? אדם חי או אדם מת?". התפלא הבחור על השאלה 
והשיב בפשטות "אדם חי, כמובן". הוסיף ה"סבא" ושאל 
"אריה חי ואריה מת, מי מהם חשוב יותר?". אף כאן נענה 
העילוי והשיב מיד "מובן מאליו שהאריה החי הוא חשוב 

". וה"סבא" אינו מרפה ושואל "כלב חי וכלב מת, מי יותר
יותר חשוב?" והתשובה לא איחרה לבוא "כלב חי". ושאלה 
נוספת שואל ה"סבא" "כלב חי ואריה מת, מי השניים חשוב 
יותר?". השיב הבחור "הרי זה פסוק מפורש 'כי כלב חי הוא 
טוב מן האריה המת' (קהלת ט)". "לסיום" אומר ה"סבא" 

י לחוד חידה. האם תוכל להצביע על מקרה של אדם חי "ברצונ
ונבלה מתה ובכל זאת הנבלה עדיפה על פני האדם החי?". 
"אין מציאות כזו!" השיב הבחור בהחלטיות. אמר לו ה"סבא" 
"אומנם זו רק חידה, אך כאן שגית! רבותינו אומרים 'כל 
תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה הימנו!' (ויקרא רבה 

. רבי איסר זלמן מלצר הבין מיד כלפי מה הדברים א)"
אמורים, כי "דעת" היינו דרך ארץ וכוונת ה"סבא" היתה 
לרמוז לבחור שהתנהג שלא בדרך ארץ. לאחר שיצא הבחור 
מהחדר אמר הגאון רבי איסר זלמן מלצר ל"סבא" "יורשה לי 
להעיר שנדמה לי שה'סבא' הגזים. הרי כבר אמרתי שמדובר 

י שבעילויים ושהעולם עוד ירעש ממנו!". ה"סבא" כאן בעילו
נשאר בשלו ואמר "די במעשה הקטן הזה של ליקוק הסוכר, 
כדי ללמד על כך שאם הבחור לא ישנה את הליכותיו, לא זו 
בלבד שהעולם לא ירעש ממנו, אלא הוא יהיה אפס אפסים!!! 
לא תהיה לו כל שייכות לעולם התורה!". גם רבי איסר זלמן 

ר בו מדעתו ואמר "מכל מקום נדמה לי שה'סבא' לא חז
טועה". סיפור זה רגיל היה הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זצ"ל 
לספר לתלמידיו והיה חותם את סיפור המעשה בדברים האלה 
"אני יודע במי המדובר. הכרתי את העילוי בצעירותו וגם לעת 
זקנתו. יכול אני להעיד שהוא גדל והזקין ולצערנו ה'סבא' 

  צדק!".
אומר הרב דסלר זצ"ל בספרו "מכתב מאליהו" ששורש החיוב 
להתנהג בדרך ארץ טמון בחיובנו להתייחס כיאות לכל אדם 

כל גילוי של סבר פנים יפות  ,מצד עצם היותו אדם. בימינו
והתנהגות בדרך ארץ הינו בבחינת קידוש השם. דווקא משום 

ט כל גילוי קל בעניינים האלה בול שברחוב המצב הוא כה ירוד
של דרך ארץ. לעומת זאת כל חוסר דרך ארץ גובל עם חילול 
השם חס וחלילה. כל שומרי תורה ומצוות חייבים לשנן את 

קיך' (דברים ו). ויומא פו.) 'ואהבת את ה' אל(דברי הגמרא 
היינו, שיהא שם שמים מתאהב על ידך. שיהא קורא ושונה 

בנחת עם הבריות.  ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו
מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו 
שלימדו תורה, פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה 
מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר "ויאמר לו עבדי אתה, 

"אבל מי שקורא ושונה  אתפאר (ישעיה מט)". ישראל אשר בך
ומתנו באמונה ואין דיבורו ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו 

בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני 
שלמד תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו 
תורה. פלוני שלמד תורה ראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה 

התנהגות נאותה בדרך ארץ, בכוחה להביא את מכוערין דרכיו. 
ל קידוש השם עם מתן שכרה הגדול האדם למצווה החשובה ש

בצידה. לעומת זאת, חוסר דרך ארץ הינו המצב ההפוך מזה, 
שבו האדם מחלל את ה' ועונשו גדול. היוצא מדברינו הוא, 
שאל לנו לזלזל בכל הנוגע להתחשבות בכבוד הזולת. יש 
להקפיד על כללי דרך ארץ באופן שבני אדם יקבלו תחושה של 

 כבוד והרגשה טובה. 
מוביל אותנו לתובנה על ה ,בה ונראה מהסיפור שלפנינוה

חשיבות הנהגת תורה עם דרך ארץ שהיא המפתח השלם 
 לבניינו ואישיותו של האדם...

הרב חנוך רוטמן הוא אדם מכובד בעיני עצמו ולא פחות מכך  
בעיני הבריות. הוא משמש כרב בישיבה לצעירים "נחלת אבות" 

 התורני והחברתי גבוה ואיתן,שבאחת הערים הידועות. מעמדו 
 
 

תלמידיו מעריצים אותו ודעותיהם חלוקות ביניהם, האם הוא יותר 
גאון מצדיק, או שמא להיפך. מי שמבקש להקיש ממעמדו הגבוה 
של הרב רוטמן על המצב בביתו, טועה. הוא מטופל במשפחה 
גדולה שרובה בנות ומכאן מתחיל המצב להסתבך. משכורתו 

אמנם לקיום שוטף, אבל כאשר בגרה בתו  החודשית מספיקה
הגדולה עמד הרב רוטמן בפני שוקת שבורה. הוא ורעייתו הרבנית  
רצו בחור מעולה כחתן לבתם וכל הצעה שלא כללה דירה לחתן 

רבעי, ירדה מן הפרק בעודה -העילוי או לכל הפחות שלושת
בסופו של דבר התארסה הבת עם אחד הבחורים  באיבה.

יבה מפורסמת, והרב רוטמן הצליח להיחלץ בעור המובחרים ביש
שיניו מן התסבוכת כאשר כמה עסקני מצווה שקיבלו תמריץ 
מגדולי הדור, העמיסו על שכמם את בעייתו. רוב ההתחייבות 
כוסתה על ידי ארבעה אברכים נפלאים שהתרוצצו למענו יומם 
ולילה והתדפקו על פתחי נדיבים. למען האמת, הרב רוטמן מאד 

 אהב את הרעיון. הוא אנין דעת, איסטניס מושלם, אילו היה לא
צריך ללכת בעצמו מדלת לדלת, היה מת מבושה שבע פעמים 
לפני שהיה לוחץ על מתג הפעמון הראשון. בתחילה לא רצה 
אפילו לשמוע על ה"שנור" של העסקנים למענו, אבל לבסוף 

וך, השתכנע שאין ברירה אם איננו רוצה לפרק חלילה את השיד
ולטובת העניין "הסכים" שמישהו אחר יעשה בשבילו את 
העבודה השחורה. זה אולי נראה מבדח, אבל לבו שתת דם 
באותם ימים. עצם הידיעה שיש כמה אנשים היודעים שהוא 
'מסכן', פגעה אנושות בדימוי העצמי שלו. אבל מאז שספר את 
ח הכסף שאספו עבורו העסקנים טמן הרב רוטמן את האגו הנפו

והדימוי הגבוה גם יחד בתוך תיבה גדולה העתידה להתפתח ביום 
שישיא את אחרון צאצאיו. כאשר התארסה הבת השניה, כבר חיכו 
הרב והרבנית רוטמן כמובן מאליו שמישהו ירים את הכפפה 
ויציע להם את עזרתו. להפתעתם איש לא מיהר להתנדב ואז 

חידים וכי אותם התברר לבני הזוג הנדהמים כי הם אינם בנים י
עסקנים נפלאים שכתתו את רגליהם למענם בפעם הקודמת 
תפוסים עד למעלה מראשם בעשרות התחייבויות קודמות. קיצורו 
של דבר, לא היתה לו ברירה, הוא עצמו ישב ליד הטלפון, וגם רץ 
לפגוש כחמישה עסקנים בביתם. הפציר והתחנן על נפשו, הפעיל 

ניאותו לגייס את הסכומים את כל קשריו, ושני עסקנים 
המשמעותיים כדי שבתו המהוללה תוכל להיכנס בשעה טובה 

הגיע תורה של שרה שתחיה, הבת  ומוצלחת לחופה וקידושין. 
השלישית. עלמה מושלמת היא בכל המעלות. חיצוניות ופנימיות 
התאחדו בה לכדי שלמות ממש. הרב ידע שהפעם ידרוש הוא 

אים כלה מושלמת שכבר בגיל עשר שישלמו לו עליה. היכן מוצ
פה את כל ספרי מלכים, שמואל וחמשת המגילות? -ידעה בעל

היה ברור מתחילת הסמינר ששרה תלך לעתיד של הוראה. ואמנם 
בהגיע שעתה, היא התקבלה כמורה מועדפת מתוך קבוצה של 
מאה בנות באחד הסמינרים החדשים. שרה בקיאה בדינים, 

פה שיחות -דול, מצטטת בעלבהלכות שבת היא ממש רב ג
שלמות מתוך "מכתב מאליהו", ומתמצאת בבקיאות מפליאה 
בעשרות ספרי ביוגרפיה על גדולי ישראל שרבות מחברותיה 
אפילו אינן מכירות את צבע העטיפה שלהם. משום כך, ובשל עוד 
מעלות רבות שלה, הרב רוטמן הצהיר באוזני כל שומע כי לא 

שרה רוטמן, שיניח הוא את הכתובה  "בוער" לו. "מי שרוצה את
חבריו וידידיו  לרגלי!" טען בלהט באוזני רעייתו ובאוזני ידידיו.

ניסו להניא אותו מכוונתו והסבירו לו בעדינות כי בחוג אליו הוא 
שייך אין דברים כאלו וכי אם אין הוא רוצה ששרה תשב עד 

דובר שילבין שערה עליו לשלם עבורה טבין ותקילין אפילו אם מ
בדירה באחת מערי הספר. הרב רוטמן סרב. כל דבריהם של חבריו 
הטובים נפלו על אוזניים אטומות. הוא רצה שהעולם כולו יכיר 
במעלותיה של שרה. אב גאה, אין מה לומר. עברה שנה ועוד 
שנה. שרה כבר היתה בת עשרים ואחת, ושתיים ושלוש... כאשר 

רוטמן. הוא הבין  מלאו לה עשרים וארבע שנים נשבר הרב
באיחור רב, כי לשווא כילה את ימיה הטובים של בתו המצויינת, 
והפסיד את מיטב ההצעות שבשוק השידוכים. ידוע לו גם ידוע כי 
זיווגו של אדם מוכרז ארבעים יום קודם יצירתו, אבל מאידך יש 
שמקלקל מזלו בידיים. אבל גם בשעה קשה זו לא הסכים הרב 

יוד מכל המעלות שחיפש בבחור המיועד  לוותר על קוצו של
עבור בתו. רק בפרט אחד נשבר, בנושא הכספי. הוא גילה נכונות 
 לקחת על עצמו עול כבד של הוצאות דירה שלמה למעשה ובלבד

 
 



ששרה תזכה בבחור כליל המעלות. כאשר הוצע שמו של אלחנן  
גרוס, כמעט קפץ הרב רוטמן משמחה. זו היתה הצעה קוסמת, 

רוטמן הסתחרר בשעה שמנה  לכל דמיון. ראשו של הרבמעבר 
את מעלותיו של החתן "קודם כל הוא לומד בישיבת "שונה 
הלכות" הנחשבת כיום לישיבה היוקרתית ביותר בעיר. שנית, הוא 
נחשב לעילוי של הישיבה. שלישית, אביו הוא הרב אברהם גרוס 
שתורה וגדולה נתברכו בביתו. גם עילוי ידוע לשעבר, גם מחבר 

חשובים ואיש הלכה מובהק, וגם איש עסקים מזה ספרים תורניים 
כמה שנים שמגע הקסם של אצבעותיו מצמיח זהב בכל הר 

שכנגד יסכים להשתתף  טרשים. יש איפוא סיכוי טוב שהפעם הצד
בחצי מן ההוצאות. רביעית, אני מכיר את הבחור, חוץ מן היראת 
שמים שלו הוא סתם בחור מושלם. יפה תואר, בעל קומה, 

י ואפילו חברה'מן. הלוואי שהם ירצו אותנו". השידוך סימפט
המוצע עובר את התהליך המוכר. בירורים, אינפורמציות, נסיעות, 
פגישות. הכל טוב ויפה, רק בעיה אחת נותרה מטואטאת מתחת 
לשטיח. אברהם גרוס הצהיר מלכתחילה באוזני השדכן כי עבור 

השדכן התווכח בנו העילוי הוא רוצה "לא פחות מסידור מלא". 
עימו וטען כי "היום כבר לא שומעים על דברים כאלו, וחוץ מזה, 
הרי יש לך שני משרדי תיווך גדולים בתל אביב ושמונה פקידות 
ומדוע שלא תשתתף לפחות בשלושים אחוז מן ההוצאות", אבל 
אברהם גרוס אפילו לא רצה לשמוע. "זהו פרינציפ קדוש ולא 

ר מלא, ומי שאינו יכול להתחייב כסף! אלחנן שלי שווה סידו
שלא ייגש". השדכן הכיר את אברהם גרוס, מילה שלו היא מילה, 
עקרון הוא עקרון, איש כבוד הוא. כבוד ועקרונות. צירוף קטלני 
המסוגל למרר את חיי בעליו ולהורידו ביגון שאולה. השדכן גם 
 ידע כי אם יעביר את דבריו של אברהם גרוס כלשונם, יגנוז בכך
כל הצעה בתחילתה, אי לכך מלמל באוזני הרב רוטמן משהו 
אודות תביעה נחרצת של צד החתן להתחייבות של אבי הכלה על 

הרב רוטמן היה להוט אחרי ההצעה ונוח היה לו  רוב הדירה.
להתלות במשמעות המעורפלת של המילה "רוב", ערפול המותיר 

ן מצידו הניח אחוז. השדכ 99 -אחוז ל 51מרחב תמרון ניכר בין 
כי הטבע יעשה את שלו, וככלות הכל, כאשר שני הצדדים יפגשו 
לישיבת הסיכום כאשר צליליה הענוגים של צלחת נשברת 
מהדהדים באוויר, יואיל אברהם גרוס העקשן להתפשר על משהו 
מתנאיו התובעניים, ואילו חנוך רוטמן מצידו לא יעמיס קשיים על 

 עגלת השידוך הדוהרת.
א ראה את הנולד. אילו היה מכיר את אברהם גרוס היתה השדכן ל

נחסכת ממנו שעה קשה של עוגמת נפש נוראה. עת ששני 
המחותנים לבושי המחלצות נפגשו, והתברר כי תהום רבתי 
פעורה בין שניהם. אברהם גרוס ישב בניחותא בביתו של הרב 
רוטמן ואמר במבט ישיר "או הכל או כלום לא". הרב רוטמן חשב 

הוא מתפוצץ, מזעם, מתדהמה, מהחוצפה, הוא ניסה לשמור על ש
קור רוח ושאל "איפה ההגיון והיושר? הרי מבין שנינו אתה 
העשיר, איך העשיר אינו מתבייש לבקש מחסר אמצעים (המילה 
'עני' מצלצלת רע) שהוא יתן הכל ואילו הוא עצמו לא נותן 

כיוון שהיה כלום?!". אברהם גרוס לא שמע את המשפט האחרון, 
עסוק באותו רגע בשיחה דחופה שקיבל בטלפון הנייד שלו 
ממשרדו בבעיה כלשהי שלא סבלה דיחוי. הוא סיים את השיחה 
במהירות והטעים שוב בקרירות באוזני אבי הכלה "ידידי, אם 
אינך רוצה, או אינך יכול, אינך חייב להיכנס להרפתקאה הזו. 

פגוש בך מחר ברחוב לא ניפרד כידידים, לא קרה כלום, אם א
אתחמק ממך, אנענע לך בראשי, ואפילו אומר שלום בפה מלא... 
אבל אם אתה רוצה את בני אלחנן  כחתן, זה התנאי שלי! אני 
רוצה שצד הכלה, זה לא חייב להיות דווקא אתה, ייתן הכל! אבל 
הכל פירושו הכל, מאל"ף עד תי"ו, לא פחות". הדברים האחרונים 

מה וחריקת כסא מוסט אחורנית. אולי התכונן נאמרו אגב קי
באמת לעזוב, ואולי רק נקט בתרגיל פסיכולוגי, מכל מקום, 
באותו רגע צלצל הטלפון. השדכן התקשר לשמוע מה קורה 
וכאשר לחש לו הרב רוטמן שאברהם גרוס קם ללכת בידיים 
ריקות ומעשה ידיו עומדים לטבוע בים, ביקש בבהילות את 

והפציר בו לחכות עשר דקות עד שיגיע למקום  אברהם  לטלפון
במונית. עשר דקות הפכו לשעה שלמה "בגלל הפקקים", אבל 
השעה חלפה ביעף. הרב רוטמן ואברהם גרוס הסיחו דעת מן 
הבעיה הבוערת ושקעו בשיחה תורנית שהזכירה להם מי הם, ומה 

 הם הדברים החשובים באמת בעולם ואשר רעננה את האווירה
 
 

ה עד לבלי הכר. כאשר השדכן נכנס לבית, כולו גמגומים העכור
והתנצלויות, גילה להפתעתו אווירה מפוייסת ורגועה. הריב 
היחיד שהיה בחדר היה ויכוח תורני סוער בין שני האבות 

הנכבד שהתעקש על הבנה אחרת  שהתייצבו בצד אחד מול החתן
ומהפכנית בהגדרת "עד אחד נאמן באיסורים". השדכן עמד 
מוקסם מן המחזה המרהיב, אך לא פחות ממנו היה הרב רוטמן 
משולהב מאלחנן  גרוס,  כעת נתגלו לו צדדים חדשים באופיו של 
החתן, וגם כוחו הלמדני הידוע בא לידי ביטוי מאלף בסברה דקה 

הרב רוטמן חשב כי לאבד  שהעידה על חדות הבנה בלתי מצויה.
ין כמוהו. השדכן מצא מרגלית כזו בידיים הוא מעשה שטותי מא

קרקע פוריה ונוחה למסע השכנועים שלו גם בלבו של אברהם  
גרוס, והצליח להזיז אותו מעמדתו העיקשת. הוא ניאות לשאת 
בהוצאות החתונה ומכשירי החשמל, והשאיר את הדירה וכל 
היתר על כתפיו השחוחות של הרב רוטמן. הרב רוטמן בכה וצחק 

על היהלום הזוהר שזכה בו. בן תורה באותו ערב בכה מרוב אושר 
אמיתי שמוחו הוא מוח תורני והשגותיו הלמדניות חובקות עולם, 
וצחק צחוק מר, כי לא ידע מאיפה לגרד את אלף השקלים 
הראשונים. כשנזכר מה עוד צפוי לו בהמשך גבר צחוקו והפך 
לבולמוס. זה היה נראה כמו בדיחה. עבר חודש, עברו חודשיים. 

ן שיקע עצמו בלימודים, בשיעוריו לפני התלמידים. הרב רוטמ
אבל לא שכח לרגע אחד מה מצפה לו בסיומו של חורף. החתונה 
נקבעה לשלהי חודש אדר וחוץ מהלוואות ענק שנטל על עצמו 
בלא לדעת מהיכן יוכל לפרוע, לא עשה משהו ממשי. בתאריך י"ז 

ישואין, באדר היה עליו להשליש את רוב הסכום עבור הוצאות הנ
לאחר שמשך עד עתה את כל התשלומים והמחותן איים כי לא 
יסבול שום דיחוי נוסף. יומיים לפני פורים גמלה בלבו החלטה, 
הוא הודיע על כך לרעייתו. "את הרי מכירה אותי, איש כבוד אני, 
מעולם לא חלמתי שהרב רוטמן הנכבד יהפוך לשנורר. אבל אין 

ד נותנים לו. אני מתחפש בצורה לי ברירה. בפורים כל הפושט י
שאיש לא יכיר אותי והולך לבקש תרומות בכמה כתובות שידיד 
טוב השיג לי. לא אתבזה ברחובות, אני מבטיח לך. אני הולך רק 
לבתים שמקבלים שם מאות דולרים או אלפי שקלים. אני לא יכול 
להחמיץ יומיים כאלו כמו פורים דשושן ומוקפים. תגידי לילדים 

לי שליחות מצווה דחופה ביותר ולכן לא אהיה איתם  שיש
בסעודה ובעצם בכל הפורים". "אני לא מאמינה למשמע אוזני" 
ענתה האשה והלכה להביא מדחום לבדוק אם בעלה אינו קודח, 
אבל הרב רוטמן הבהיר לה כי הוא נחוש ורציני לגמרי. לאחר 

פן" ו"לא ויכוח סוער בו טענה האשה כי "איננה מסכימה בשום או
יעלה על הדעת שמגיד שיעור מכובד יבזה את עצמו" חדרה 
לתודעתה ההכרה המרה כי בעלה בעצם כבר החליט וכי איננו 
נמלך בה אלא רק מודיע לה על צעדיו הבאים. הרב רוטמן היה גם 
בחור ישיבה בעברו. בחור שמח ומבריק עם כישרון משחק 

התעוררו בו אותו יום וחקיינות לא מבוטלים. כישרונותיו הישנים 
מחדש. הוא התאפר בביתו של אותו ידיד שהשיג לו את כתובות 
הנדיבים. לבש מערכת בגדים חסידית למופת, צבע את זקנו 
השחור בצבע לבן מקצועי, הוסיף שומא על המצח, גבות עבותות 
מעל עיניו, סלסל את פיאותיו המסורקות לו תמיד מאחורי אוזניו, 

ד כפוף ונשען על מקל מוכסף. ידידו עמד החליף משקפיים וצע
המום כאשר הרב רוטמן הפך לנגד עיניו לאדם אחר שאיש אינו 
מכיר, והתפקע מצחוק כאשר שינה את קולו ומבטאו ודבר 

חסידית בניגון אופייני לרגע אחד, ובמשנהו -באידיש פולנית
נשמע כמו אדמו"ר ממוצא הונגרי מובהק. "לא ידעתי שאתה 

חנק הידיד מרוב צחוק, כאשר הרב רוטמן המחופש כזה" כמעט נ
בירך אותו בצרור ברכות בחיקוי מושלם. הרב רוטמן יצא לדרך... 
בבתים הראשונים בהם ביקר בערבו ולילו של חג הפורים חש את 
פניו בוערות מתחת לאיפור, נשימתו היתה חנוקה וליבו הלם 

אומים בפראות. אבל מעט מעט גבר בטחונו העצמי. הוא נשא נ
קצרים לפני בעל הבית. אמר חידושי תורה חריפים, בירך ברכות 
כנוסח האדמו"רים והוסיף כמה חיקויים של אישים ידועים 
שכמעט הפילו את בני הבית מרוב צחוק. הוא היה במיטבו 

הארנקים והלבבות נפתחו והוא  והצליח להפעיל את מירב קסמיו.
אלופי השנוררים עם  זכה בתרומות גדולות שלא היו מביישות את

עשרות שנות ותק. למחרת, בבוקר יום הפורים, גברה תעוזתו 
והלכה כאשר נוכח לדעת שאיש אינו מכיר אותו. הוא ביקר בביתו 

 של גביר ידוע שהתפלל איתו בקביעות בבית הכנסת והלה לא
 
 



זיהה אותו. "אילו היה יודע מי אני" חלף בו הרהור, כאשר הלה  
ך של חמשת אלפים שקלים לצורך הכנסת שם לו המחאה על ס

כלה. הוא כבר אסף באותו יום סכום מכובד ועדיין ציפה לו היום 
שלמחרתו, פורים דמוקפים. הוא התכונן לעלות לירושלים. אבל 
אז כבש אותו הרהור פראי, והוא לא הצליח להפטר ממנו. 
המחותן שלו, אברהם  גרוס נוהג לחלק בפורים סכומים אדירים 

ה. בפורים הלב שלו רך יותר מחמאה, למי שמצליח לשכנע לצדק
אותו בנחיצות העניין הוא יכול להעניק סכומים גדולים ממש. 

יתה המחשבה השניה שלו. המחשבה י"אני הולך אליו" ה
הראשונה היתה "לכל העולם הוא יכול להעניק מתנות, רק לי 
מצץ את הדם עד שבקושי הסכים לקחת על עצמו משהו". הוא 

ראשון' התיישב היטב על -הפך בדבר, הפך והפך עד שה'מושכל
דעתו ונראה לו רעיון מזהיר. כן, הוא ילך אל המחותן שלו, ישנה 
את קולו בחיקוי של אחד מגדולי הרבנים הידועים. ישא דרשה 
נלהבת על גודל מצות הכנסת כלה, ויחלץ ממנו סכום בומבסטי 

ל עקרונותיו שיכפר במקצת על העקשנות התמוהה שלו וע
המוזרים. חמה כבר עמדה לשקוע שעה שעמדו רגליו בפתח 
הוילה של אברהם  גרוס. כמה בחורים, חבריו של אלחנן  
מהישיבה, התקרבו אליו בצהלות שמחה וביקשו לצאת איתו 
בריקוד. מישהו תקע כף יד לחה לתוך ידו וכבר היו השניים 

ריקוד עד מרקדים במחול סוער. אברהם גרוס צפה משועשע ב
שהרב רוטמן התעייף. הוא ביקש מן האורח המסתורי לאכול כמה 
קציצות חמות ישר מהמחבת. הרב רוטמן לא סירב. כל מה שיאמר 
לו בעל הבית הזה, יעשה, ובלבד שימצא חן בעיניו ויעניק לו כמה 
שיותר. "כל גרוש שאני מחלץ מהקמצן הזה הוא מצוות עשה 

ע ונתן מימיו". לאחר ששתה מהתורה, שנאמר ודברתם אל הסל
כוס יין פנה אליו אברהם גרוס "וכעת ספר לי מה מביא אותך 
אלי". רצה לומר לו "אתה בעצמך, איש עקרונות שכמוך". חשב 
מעט ואמר במבטא הונגרי בולט "הצרות שלי מביאות אותי. 
יאמין לי כבודו, הלב שלי כמעט מתפוצץ. הבת שלי צריכה 

ורה". "ומה נותן המחותן שלך?" להינשא ואין לי שקל עב
התעניין גרוס בנימה סתמית. "המחותן שלי" עבר הרב רוטמן 
לאידיש בניב פולני מובהק "הוא לא יכול לתת שום דבר. הער איז 
אוף גיהאקטע צרות" (הוא שקוע בצרות צרורות). "מה קרה לו?" 
שאל גרוס בנימה בדוחה. השנורר הזה מצא חן בעיניו. כל משפט 

מזכיר עדה שונה וגם התוכן מאד משעשע... "המחותן שלי" שלו 
אמר האורח בעגה תימנית מסתלסלת "קרה לו אסון גדול, הוא 
עזב את הלימודים בכולל, הלך לעבוד ואיבד את..." קולו גווע. 
"הארנק", ניסה בחור לבוש תרבוש ירוק. "הראש", ניחש בחור 

את המתפרצים אחר בגלימה כתומה מזעזעת. הרב רוטמן השתיק 
וחזר שנית על המשפט האחרון, הפעם בקולו המתנגן של משגיח 
זקן. "איי איי רבותי, הוא יצא לשוק החיים, לשוק העבודה, ואיבד 
את הלב". האווירה היתה בדוחה ורוויה אדי אלכוהול. צחוק אדיר 
פרץ מפי הכל. אברהם גרוס לא צחק. הוא הביט בעניין 

רח ופניו קפאו לרגע. אחר שאל באצבעותיו הרועדות של האו
תימני?". "אני -בנימה מהורהרת "כמה אתה צריך ידידי הליטאי

לא תימני" מחה הרב רוטמן במבטא מרוקאי בולט "אצלנו 
טוב. אם  –בקזבלנקה היו אומרים "אם תתן עשרת אלפים דולר 

עדן". -תתן יותר מזה, תשב עם כל הצדיקים במחלקה ראשונה בגן
פנקס המחאות, הוא חתם את שמו בירכתי  אברהם גרוס שלף

ההמחאה ולנגד עיני האורחים הנדהמים אמר בהתרגשות בניסיון 
כושל לחקות את המבטא המרוקאי "כפרה שלי, יא עיוני, תרשום 
בפנים כמה שאתה רוצה". היתה דממה הלומת רעם. איש לא 
האמין למשמע אוזניו. עשרות זוגות עיניים בחנו את פניו של 

גרוס, בוודאי זו בדיחת פורים, הוא מתלוצץ. אברהם  לא  אברהם
 התלוצץ. הוא ליווה את האורח אל הדלת ואמר לו שוב "את
הסכום אתה תמלא מחר בביתך. תרשום בדיוק כמה שאתה צריך 

ועקבות  כדי לחתן את בתך בכבוד". כאשר התפזרו האורחים
ם גרוס הסעודה נמחו בידי צמד העוזרות הפיליפיניות, ישב אברה

והסביר לרעייתו מה הביא אותו להחלטה הפזיזה, "את מבינה? 
יושב לו יהודי בשם אברהם גרוס על הר של דולרים. הקדוש ברוך 
הוא בירך אותו בכל טוב, גם בבן מוצלח וגם בכסף וזהב, והוא 
מתעקש שדווקא המחותן הקבצן שלו ייתן הכל. הוא אמר לי כמה 

מפורשים שהוא למעשה עני  פעמים בכל מיני צורות ורמזים
ואביון אבל אני לא רציתי להבין. היום עברתי טיפול בהלם. 
באותו רגע שהוא אמר שהמחותן שלו הלך לעבוד, יצא לשוק 
החיים ולא איבד את הראש, ולא את הארנק, אלא את הלב, את 
שומעת? איבד את הלב! חטפתי באותו רגע מהלומת אגרוף בתוך 

הזה הולם אותי. ופתאום שמתי לב לכף הלב. הרגשתי שהביטוי 
ידו של האורח. את יודעת שיש לי טביעת עין. למחותן שלנו, הרב 
חנוך רוטמן יש כתם לידה קטנטן בצורת לב בשורש האגודל. 
שמתי לב ללב של הרב רוטמן בליל התנאים, ופתאום זיהיתי את 

הזה בידו של האורח. בשורש האגודל. הוא התחפש  הלב הקטנטן
ין, מחותננו, רק מן הסימן הקטנטן הזה שכח. חשבתי לעצמי, מצו

'כמה סמלי, למחותן שלי שני לבבות ולי אף לא אחד?' ואז, היתה 
לי הארה שמימית וחשבתי, אם המחותן שלנו, איש כבוד מובהק, 
הגיע לשפל המדרגה ונוקט בצעדי יאוש כאלו, מי יודע אם לא 

בשמים, האם גדול הפכתי לרשע מרושע בעיני המקום. אבא ש
בתורה צריך להתבזות ולשפוך את דמו ברבים רק בגלל שלך לא 
נאה לוותר על 'עקרון קדוש'?! החלטתי לתת לו צ'ק פתוח. 
מצידי הוא יכול לרשום את כל הסכום שלי ושלו ביחד, לא איכפת 
לי". "אז אולי אתה צריך לטלפן אליו ולגלות לו שזיהית אותו 

שאתה נותן לו בלב שלם למרות שאתה שידע  ,מאחורי התחפושת
יודע מי הוא?" שאלה אשתו. אברהם גרוס נאבק ביצרו כמה דקות 
אחר אמר בקול שקט, "אינני יודע אם יש לזה משמעות של מתן 
בסתר, כי הוא יודע ממי קיבל ואני יודע למי נתתי, אבל משהו 
קטן עדיין נשאר פה, כבודו של המחותן שלנו הבה לא ניגע בזה. 

 ואי נשאר עם הטעם הטוב...".ב
 

 אחים יקרים!
עבודה על המידות, זהו פרי עבודתו של האדם בעולם הזה. כל זמן שהאדם אינו מתייגע לעקור את  –תיקון המידות 

מידותיו ואינו בודק את מעשיו, הרי מידותיו פועלים בקרבו ללא לאות כי המידות הן האדם והם הכלים שבהם 
מידות" ומרחיב שם את דבריו ביתר  -כותב רבי יחזקאל לווינשטיין בספרו "אור יחזקאל  פועלים כל מעשיו. כך

שאת. ומי שאינו בעל מידות טובות לא יוכל להיות טוב עין ולכן פועלים בו כל מידותיו הרעות בהשקט ובהסתר ואינו 
תיו הרי זו ראיה שאינו מכיר ואינו מרגיש כלל שמעשיו מודרכים על ידי מידות אלו... וכל שאינו מתייגע בעקירת מידו

האדם איננו שלם במידות שבין אדם לחבירו חסרון זה יהפך לסיבה המביאה אותו  יודע מהותן של המידות. כאשר
 ,כלומר .לידי התרחקות ממקור החיים. וזהו שאמר רבינו יונה בפירושו על מסכת אבות "אם אין דרך ארץ אין תורה"

צמו במידות טובות ובכך הוא יכין את עצמו להיות כלי קיבול לתורה הקדושה שהיא שתחילה על האדם לתקן את ע
 המפתח להצלחתו ולאושרו הנצחי של האדם בזה ובבא.

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 

 052-3939551תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה  -קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון 
 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 

 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב.
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 052-3939551 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 ניצה בת עליזה. טוני.יצחק בן  .עוזיאל בן מרים 

 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 תפחה,גולייט בת  ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 יה בת רחל, ויטור ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 , ציון בן חנה, יעקב בן פורטונה.רחה, אליהו בן פשלום בן לאומה

אביב בן צילה הי"ו, יהי רצון שבורא עולם יזכה אותו לזיווג הגון במהרה וימלא משאלות ליבו מוקדש להצלחת 
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 ויקרא   •  127  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (א, א) אל משה אויקרר
". חוט השני אצל המפרשים הוא, אהרבה נכתב על א' הזעירה ב"ויקר
  שזה נובע מענוותו של משה רבנו.

מעיר רבי אלעזר מנחם שך זצ"ל: הרי מכל תג שבתורה יש לדרוש 
תלי תלים של הלכות. וברור כי מהאות א' כשהיא קטנה אין אפשרות 
ללמוד אותם הלימודים שניתן ללומדם מאות א' כשהיא גדולה. ואם 
כן יש לתמוה: כיצד ויתר משה רבינו על אותם לימודים שהיו יכולים 

  ללמוד מהאות הגדולה, וכתב אות קטנה עקב ענוותו? 
שהרי כל התורה כולה היא כדי אומר הרב שך זצ"ל, שהביאור הוא: 

לזכות את ישראל. כי אין הקב"ה צריך שנניח תפילין או נשמור שבת 
עבורו, אלא שעל ידי קיום המצוות האדם מתעלה ומזדכך. וכל 

 –מטרתם של תלי תלים של הלכות הנלמדות מתגי האותיות, היא 
לזכות את ישראל. ואם כן, היה למשה רבינו שיקול הדעת, שלימוד 

דת הענווה שיהיה לעם ישראל בקראם את האות הקטנה מי
שב"ויקרא", הוא יותר מועיל לזכות את ישראל משאר לימוד אותן 

  (הרב צ'ולק)    ההלכות שינתן ללמוד מהאות א' הגדולה.

סיפר הגר"מ קרימלובקי שליט"א: פעם הלכתי עם מורי ורבי  שם.
א הגאון רבי הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל לביתו של יבלחט"

חיים קניבסקי שליט"א וחיכנו בתור. שמתי לב שכל הזמן הסתתר 
רבי אברהם מאחורי והבנתי שעושה כן כדי שלא ירגישו בו ולא 

  יקדימוהו בתור... 
לכבודו וזזתי כל הזמן יותר ויותר הצידה כדי  אך אני חששתי

שיבחינו בו הגבאים, ואכן מיד כשהבחינו בו קראו לו בהוראת רבי 
יים לתחילת התור. הגיב רבי אברהם ואמר לרבי חיים שהוא מצידו ח

  יכול להמתין לפי התור שיש לפניו...
אמר לו רבי חיים: "בתרגום יונתן על הפסוק "ויקרא משה להושע בן 
נון יהושע" תרגם: "כד חמא משה ענוותנותיה..." ושואלים 
 המפרשים כיצד זה מתקשר לפסוק? אלא שכתוב בספרים שהמתים
יקומו בתחיית המתים לפי סדר ה"אלף בית" של השמות. לדוגמא: 

  אברהם ראשון, ברוך שני וכו'.
ונשאלת השאלה: מאחר שמשה קרא להושע יהושע הרי נמצא 
שהפסידו, שגרם על ידי כך שהוא יקום בזמן של חמש אותיות 
מאוחר יותר? אלא התרוץ שענווים אינם מן המנין והם יוקדמו לפני 

(איש יש בתור ויהושע שהיה עניו לא יאוחר בתור כלל... כל הסדר ש

   לרעהו עפ"י אגן הסהר)
  (א, ב)אדם כי יקריב מכם קרבן לה' 

הקב"ה אומר: "אדם כי יקריב מכם קרבן...", כדי שהקרבן יתקבל 
  ויהיה רצוי לה', צריך תחלה האדם להיות "אדם".

מעלות אדם יכול לחשוב שהוא בן אדם מרומם מאוד, הוא עולה ב
רוחניות, קם בהנץ החמה, לומד בחצות... אבל אם מדותיו אינן 

הוא לא בן אדם. אם קוף יקריב  –טובות, והוא לא עובד על עצמו 
  קרבן, אם רובוט יביא קרבן, זה לא יחשב כקרבן.

ל"חזון איש" היה מנין קבוע בביתו לתפלת מנחה, כל יום בשעה 
ב ישראל קניבסקי זצ"ל, אחת. במנין השתתף גם הסטיפלר, רבי יעק

  שהיה גיסו של החזון איש.
פעם אחת, רבע שעה לפני השעה אחת, קם הסטיפלר ועמד לעזוב. 
היו שם בדיוק עשרה אנשים, יחד עם הסטיפלר. אם הוא ילך, לא 
   יהיה מנין, וה"חזון איש" יאלץ להתפלל ביחידות. אמרו אנשים

  
ן!" אמר להם: : "בבקשה ממך, השאר. אתה עשירי למנילסטיפלר

אני מצטער, קבעתי לשעה אחת בדיוק עם האינסטלטור". נסו 
האנשים לשכנע אותו: "ואם קבעת אתו?! שיחכה האינסטלטור רבע 
שעה... הרי פה מדובר בחזון איש!" אמר להם הסטיפלר: "אני לא 
חושב שמותר לי להתפלל כך, כשהאינסטלטור מחכה לי ומצטער 

יש", ואמר כדברי הסטיפלר: "אסור בינתים". שאלו את ה"חזון א
  להשאר כך לתפלה, על חשבון האינסטלטור הממתין לשוא!"

  (יחי ראובן)  קודם תהיה בן אדם, אחר כך תתפלל. –"אדם כי יקריב" 

  )א, ב( ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה'
אלא במנחה, מי דרכו להתנדב  ופירש"י לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה

  כאלו הקריב נפשו. קדוש ברוך הוא מעלה אני עליועני, אמר ה מנחה,
: מי שמביא עוף הוא הרבה יותר עני ממי שהביא והקשה ההפלאה

כי המנחה כוללת  המנחה היא יקרה הרבה יותר מאשר עוף, מנחה, כי
אפשר לקנות  , והם דברים יקרים, ועוףולבונה ן, שמעשרון סולת

  .ברבע דינר שני עופות
, ושניהם עניים עוף ומנחה, הם באים בנדבהעולת  "ס :ותירץ החת

זה שהביא עולת  אלא שבכל זאת יש הבדל עצום ביניהם, מרודים,
 ', וזה חשוב מאד לפני הקב"ה.להתנדב קרבן לה ןהעוף, היה לו רצו

, אלא אף וא גם עני, ובכל זאת לא הביא עוף, האבל מי שמביא מנחה
, עד לפרוטה לו כסף לקנות עוף לא קנאו, ואסף פרוטה שהיה

כי בעוף  , ולמה לא הביא עוףלת שמן ולבונההסו שהצליח לקנות את
בל , אמאידך במנחה, מוקטר רק הקומץ ,הכל מוקטר על גבי המזבח

שבשעת עניותו חושב גם על  ', ומישאר המנחה נאכל לכהנים עבדי ה
אדם כזה נקרא  ו,צה לזכות להנות לומדי תורה מנכסיהכהנים, ורו
מחזיק שה ו,ילו הקריב נפשריב", ועליו מעלה הכתוב כא"ונפש כי תק

  (ווי העמודים)    '.לומדי תורה מקריב נפשות לה
  (ב, יג) על כל קרבנך תקריב מלח

מארבע  שכל קרבן צריך להיות מורכב בשם האר"י ז"לאומרים 
 –זה המקריב, חי  –ודומם. מדבר  ,מדבר, חי, צומח –הדרגות בבריאה 

, אבל צריך גם דומם, לכן (במנחה)הסלת והשמן  –זו הבהמה, צומח 
  (יחי ראובן)   מקריבים מלח, שהוא הדומם.

  (ה,כא)נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו בפקדון 

: אמר רבי לוי, קשה גזל הדיוט יותר מכאן למדו חז"ל (ב"ב  פ"ח:)
  מגזל גבוה שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא.

רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל: שמעתי מרבי כתריאל  סיפר הגאון
מוניץ כי פעם עמד הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל בתחנה והמתין 
לאוטובוס הנוסע לתל אביב. רבי כתריאל נסע ברכב של חברו 

 לעלות לרכב, כי לשיווק מזון. הוא עצר את הרכב והציע לרב דסלר
אביב, כי גם היה זה יום חורפי וגשום, והביע נכונות להסיעו לתל 

  הוא אמור לנסוע לשם.
שאל אותו הרב דסלר: "האם הרכב שלך"? השיב לו רבי כתריאל כי 
אמנם הרכב לא שלו אלא של החברה אך יודע בוודאות שהם יסכימו 

  לכך שהרב יסע עמו.
יש לציין כי בכל מהלך השיחה הזו עמד הרב דסלר מחוץ לרכב, 

ספוגים מים. הניח הרב והגשם ירד בזעף על מגבעתו ובגדיו שהיו 
דסלר את רגלו על סדן המכונית, אך מיד משך את רגלו וחזר לתחנה 

  (איש לרעהו)   מרוב חששו לדין יאוש שלא מדעת הבעלים.
  

                                    

  שוהם.לחידה הקודמת:  תשובה             ?מהודר לאאיזה קרבן צריך להיות                                    
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  אשתי רצתה להתפלל על קברו של רשב"י, ופתאום הגיע טלפון....

שלי, שאני עושה משלוחים ברכבי, או שאני מסיע אנשים  , אחד העבודותואין לי פרנסה קבועהסיפר יהודי, אני עובד בעבודות מזדמנות 
ואם אחד יש לו  של אנשים כמוני, ואנו מחוברים בינינו בקשר טלפוני,יש לציין שיש לנו קבוצה  מתפרנס בצמצום. ובזה אני מהכא להתם,

בראש חודש אדר, קמה אשתי בבוקר, ואמרה לי שהיא מאד רוצה  הפנויים. עבודה ואינו יכול לבצעו, הוא מעביר זאת לאחד מחברי הקבוצה
שם הקדוש רבי חיים ויטאל זצ"ל שיום זה מסוגל מאד ב למירון, להתפלל על קברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, היא שמעה לנסוע

אמרתי לה שגם אני מאד רוצה לנסוע להתפלל, אבל הוצאות הדלק  חפצה להתפלל על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. לתפילות, והיא מאד
כנועים לנסוע לרשב"י, כאשר היא נכנסה לרכב, והחלה במסע ש עד למירון הם גבוהות מאד, וכעת הפרוטה אינה מצויה בכיסי. מירושלים
רוצה לנסוע למירון, מאד, מצד אחד אשתי מאד  תפילה להקב"ה שהיא מאד רוצה להתפלל אצל קברו של רשב"י, אני התלבטתי היא נושאת

 זאת. כעת זה לא נכון לעשות יודע הרי שהעלות מאד גבוהה, התלבטתי מאד אם לנסוע, או שאולי במצב שלי , ומצד שני אניוגם אני רוצה
מירושלים  לפתע אני מקבל הודעה מחברי, שיש לו לקוח שמבקש שליחות דחופה בקשתי מהקב"ה שיורנו עצה טובה מה עלי לעשות כעת.

 לא משתלם לי כעת לעשות את - חברי  - שקל, אך אני  500מספר מסמכים  למשרד עורכי דין בכרמיאל, הוא מסכים לשלם עבור המשלוח של
מעונין בנסיעה.  קפצתי על המציאה, הרי כרמיאל לא רחוקה מרשב"י ומיד עניתי שאני מאד ל אותי אם אני מסכים.הנסיעה, ולכן הוא שא

 שקל על דמי הטרחה, כעת כבר היה לי כסף, עבור 500המסמכים, בצירוף  לאחר כמה דקות קבלתי הודעה על המקום שעלי לבא לקחת את
והודיתי  כשחזרתי ממירון בשעות הערב, התקשרתי לחבר ששלח לי את הנסיעה ת ראש חודש.הנסיעה, וגם עוד נשאר לי די כסף, עבור סעוד

השגחה פרטית שמעודי לא זכיתי לכך. ישבתי ברכב עם אשתי,  , אינך מבין כמה הנסיעה היתה במקום, חויתי היום בבוקרלו בקול נרגש
קצר ממירון, המשלוח כיסה בשופי את הוצאות  אל הממוקמת מרחקאם לנסוע למירון או לא שלחת לי את הנסיעה הזו לכרמי בעודי מתחבט

השיב לי חברי, ההשגחה  ולא עוד אלא שדובר בהעברת מסמכים מה שלא הפריע לפרטיות הנסיעה ..." הדלק וסעודת ר"ח כיד המלך!!!
במשותף,  שרות נהגים שאנחנו עובדיםלי אלא לבורא עולם, את הנסיעה הצעתי לכמה ע פרטית שלך גדולה הרבה יותר, ואינך צריך להודות

את הבחירה עשיתי ממש מבלי  והעברתי לך את פרטי המשלוח. ומתוך כל החברים שהשיבו כי הם מעוניינים, בחרתי באופן 'אקראי' בך,
ו והעברתי אות שרגע אחרי שמתי לב שחבר טוב שלי גם רצה את הנסיעה, והתחרטתי שפספסתי לשים לב למי העברתי את הנסיעה, ולא עוד

  (ווי העמודים)    רגע... ברואיו מי זקוק למה ובאיזה למישהו אחר, אבל בורא עולם ידע בהשגחתו המופלאה על כל

  
  

סכת ם שלי שאלמד מסיו ף,ם בערב פסח אני צריך לעשות סיום, מה עדיא לצואני בכור, ובשביל ל : שאלה                                    
  ר' חיים קניבסקי שליט"א על כל התורה? ם שעושה הגאוןלשמוע את הסיוקטנה, או ללכת 

  שעורך הגר"ח קניבסקי שליט"א על כל התורה. מסכת קטנה שעמל בה לבד, עדיפה אפילו על סיום גדול כמו הסיום: תשובה
ו חביבה עליו, ב שלוכתב רש"י ק ם של חבירו,אמרו חז"ל (בבא מציעא דף לח ע"א) אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבי -  מקורות ונימוקים
כתב בחיי אדם  כמו כן .שאדם עמל בעצמו חביבה יותר בעבורו, מאשר התורה שאדם אחר למד תקצ ן. וכך תורה אפילועל ידי שעמל בה

עלה בשכר שלם, כמו שכתוב (שמואל ב כד) ויאמר דוד לארונה כו' ולא א הלא יעשה מצוה בחינם, אלא יקנה אותז) (ח"א כלל סח סט"
שבאה אליו בדמים, ממצוה  העילוי יותר במצו ) שישתב במשנה ברורה (סימן תקפד סק"חה. וכן כלה' חינם. ובזוהר מחמיר מאד בז תעולו

(דף קכ"ח ע"א) שכל דבר מצוה  הוהר מחמיר בזה מאד, דברי הזוהר הם בפרשת תרומם שבזומה שכתב בחיי אד ן כסף.שבאה לו בחנם אי
בעצמו  הנחשבים ככסף, ולכן סיום שאדם עוש הו דווקא אלא גם לימוד והשקעוכסף לא ם יקריםרח גדול ודמיוקדושה צריך להם טו

ובלאו הכי  ע על כל הש"ס.הגמרא, חשובה הרבה יותר, מאשר סיום ששומ ן את דבריטנה, שעמל עליה, והתייגע להבית קאפילו על מסכ
ס"ה) אמנם עתה זה כמה דורות  ע"ו"ח סימן תבערוך השולחן (א וכמבוארק בדיעבד, וסקים ששמיעת סיום מאחר אינו רע מהפמשמ

 ם,מתקבצים סביב המסיים ומסיימים עמו ואוכלי םיום מסכתא, ולא לבד הלומד, אלא הבכורים והיינו בסלגמרי בתענית בכורי םשמקילי
 םשעיקר הסיום הוא למי שסיים, אלא שגוכן משמע מהמשנה ברורה (שם סק"י)  על כך, וצ"ע. םונתפשט זה בכל המדינות... וסיי

הוא  מצוה מצטרפים לסעודתו. הרי שעיקר סעודת המצוה תמ"מ כיון שאצל המסיים הוא סעודת הבכורים שבעצמן לא למדו את המסכ
  קובץ ווי העמודים) ,(הגר"י זילברשטיין   להצטרף אליו. םלמסיים, ואפשר ג

  
                          

משימתי ליום שלמחרת. כשמגיע הבוקר, אני עושה את  בכל ערב, האדון שלי מכתיב לי את                    
י תודה, האדון שלי משימתי מבלי להיכשל, בדיוק באופן שבו הדריך אותי האדון. עם זאת, במקום להגיד ל

  מי אני? לי.עמתעצבן 
        ני"ויוסי רבינוביץ   שם הזוכה:    .אגוז מלך :תשובה לחידה משבוע שעבר                                
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 את לזרז השכיל בהם מיוחדות דרכים על מספר ל"זצ צדקה י"הגר תלמיד

 למסור תלמיד ושיגר עמד אחד בוקר:שהיה ומעשה. בתורה להתמדה תלמידיו
' צדקה שמש' נ"לביהכ לך: "לו אמר. ה"זלה מזרחי ששון לחכם מסוימת שליחות

. אריה משה רבי הרוחני המשגיח עם בצוותא כעת לומד הוא שם, חגי' ברח
 ישמעו לא אם, לך ויפתחו בחזקה דפוק, נעול הכניסה שער את תמצא כי והיה
 ותמסור שיפתחו עד בעוז ותדפוק החלון אל תיגש דפיקותיך את

 אך, והחלון הדלת על התדפק, שנצטווה כפי ועשה התלמיד הלך..."השליחות
 לרבי וסיפר עקבותיו על שב ברירה בלית. הכניסה את לו פתחו לא. לשוא
 עיניך שראו ממה, איפוא, למד: "והשיבו יהודה רבי נענה. לו שארע מה יהודה
 ולא רואים ולא שומעים לא... ומלואו מעולם שוכחים... בתורה עוסקים כיצד

 (וזאת ליהודה)..."בלימוד משוקעים ה"ושס ח"רמ כל... מאומה מרגישים
 

 ישיבת ראש מלובלין ל"זצ שפירא מאיר רבי הגאון מרן שכתב נרגש במאמר
 לנגד ניצבת היום עוד:מספר הוא אמו של לזכרה היומי הדף ומייסד חכמי לובלין

, פסח חג אסרו למחרת זה היה, שנים שבע בן בהיותי, ילדותי מימי תמונה עיני
 ופניהבהרהורים שקועה יושבת אמי את מצאתי לביתי כשנכנסתי. ד"תרנ שנת

 ומי"... "יחזור לא שוב שחולף יום: "לעצמה כאילו מלמלה היא, דאגה מפיקים 
...". יודע מי... יודע מי... קטנים כה וקרבנות גדולה כרה תורה... יודע מי... יודע
 בוכים בקול אליה התחננתי"! אימי. "בדמעות עיניה נקשרו אותי שראתה כיון

 מלמד עבורך הוזמן פסח מלפני עוד: ואמרה אמי פתחה?"קרה מה לי אמרי"
 רובל מאות שלש לו הוקצב, מופלג חכם ותלמיד שמים ירא יהודי, מסכיסטוב

 אחר יוםעבר כבר והנה, עלינו מוטלות שיהיו הצטרכויותיו כל מלבד" זמן"ל
 אלא עבר לא והלא, הרב צערה על מאוד התפלאתי .עונה ואין קול ואין, הפסח

 שחולף יום כל, בני תדע הלא: "ואמרה מחשבותי את קראה אימי.מפסח אחד יום
 שכר לוהקצבנו באמת ואולי, חוזרת שאינה אבידה זו הרי תורה לימוד ללא
 קרבן זה הרי גדולה כה תורה בעד אבל ,קרבן זה גם בזמנינו נכון, מידי מועט
' ר שלי המלמד הגיע היום באותו עוד, לבטלה היו לא אימי של דמעותיה..."מידי קטן

. רצופות שנים שש במשך שנים שש במשך תורה למדתי ומפיו, מסכיסטוב ל"ז שלום
 .כדאיות היו אימי של ודמעותיה", באמונה' ד מלאכת עושה" של "סמל" היה זה מלמד

 
 לו היתה, לשווייץ דרכו בעשותו, אחת שפעם, ל"זצ מבריסק הרב במרן מעשה
 לקבל המקום מאנשי יהודי בא הנתיבות בבית בהיותו. מינכן בעיר ביניים חניית
 נפנה ההמתנה בשעת.המעשה את לי סיפר והוא, ונאמן ש"יר יהודי, פניו את
". יצר אשר" ברכת לברך כדי הצידה והלך ידיו נטל חזרה ובצאתו, לצרכיו הרב
 ממשיך ואינו נעצר אבל", ברוך" לומר מתחיל שהרב היהודי מבחין והנה

 מקבל של בידו שאחז עד", ברוך" המלה על פעמים כמה חזר וכך... בברכה
. אחר למקום שיוליכנו היא שכוונתו הבין שממנה כזאת תנועה ועשה ל"הנ פניו

 שלוכסדר כיאות, כולה הברכה את ואמר עמד אכן, ההוא מהמקום משהתרחקו
 לא ולמה מה על, להבין וביקש סקרנות היהודי התמלא.תמיד מבריסק הרב מרן
 לאותו הלך? עשה מה. הראשון במקום הברכה את לברך הרב מרן היה יכול

 הצורה אמנם'. וערב שתי' של צורה שם שיש גילה תדהמתו ולמרבה, המקום
 הגביהו אם רק לראותה ניתן והיה, למעלה קבוע שהיה לוח על חרותה היתה
 ולכן - למעלה  ולבו למטה כשעיניו הלך וכמובן כידוע מבריסק הרב ומרן, העינים את
 התחילכאשר אלא. הצורה את ראה לא אפילו הרב שמרן, ספק כל בלי למלווהו ברור היה
 כדי אחר למקום ניגש ולכן, לו' נאמרת' אינה שהיא הרגיש, הברכה את לומר הרב מרן

 בקדושה הצדיקים מתמלאים כמה עד, ללמוד נוכל הזאת העובדה מן...שצריך כמו לאמרה
 בקדושת הקיים פגם בכל מבחינים והם, ת"השי את לברך ניגשים שהם בזמן יתירה ובטהרה
  )ויגדך אביך שאל(                                                 בו ומרגישים המקום

 
 הרמת כל אלא. בכעס שלא דוקא לאו. ממש בנחת, נשמעים בנחת חכמים דברי
 אין, נשגב תוכן מלאים כשלעצמם הדברים אם ואף, פוגמת במקומה שלא קול
 להיותצריך שבנגינה כמו. בנחת נאמרים אינם אם הראוי הרושם את עושים הם
 אל נכנסים הדברים אין כי, פוגם במקומו שלא צליל וכל ומדוד שקול קול כל

 . ומדודה שקולה אינה הברה אם, נימיו את מרעידים ואין הלב
 )יחזקאל דליות, ל"זצ סרנא י"הגר(

 

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְקָרא ה ֶאלַוּיִ  בין להתבונן למשה ריוח ליתן משמשות הפסקות היו ״ומה: ֹמׁשֶ
 להאציל יכול הקב״ה היה בודאי). רש״י( לענין״ ענין ובין לפרשה פרשה

 דרך ללמדנו בא שהכתוב אלא, הפסקה בלי אפילו שיתבונן משה על מחכמתו
 דברים לתפוס אני ומהיר קל ויאמר וחריפתו שכלו על אדם יסמוך שלא ארץ
 חורפיה אגב, "פזיזות של בדרך לו צפויות ושגיאות תקלות הרבה כי, קל בענין

.  לענין ענין בין הפסקה לעשות ממשה וילמוד," שבשתא
 )התורה על ט׳׳ז(
 

 למה).רש״י( יקבלום״ אם והשיבני דברי להם ואמור ״צא: ֵלאֹמר מֹוֵעד ֵמֹאֶהל
 כיון לומר ויש? ישראל הסכמת יביא שמשה בקרבנות רק הקב״ה ביקש

" כגיגית ההר את עליהם ה''הקב שכפה ״, כפייה ידי על ניתנה  שהתורה
, בעזרה חולין הווי ברצון שלא ״לרצונו״ נאמר קרבנות אצל והנה.) פח שבת(

, ברצון הקרבנות דבר את מקבלים אם ישראל את לשאול משה את ד׳ צוה לכן
 ה"הקב הקפיד לא לכן באונס מקיימים אם אף איסור אין המצוות ביתר אבל
 )שפר אמרי(דבריו את מקבלים אם
 

ר ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ י ָאָדם ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָּ  ִיׂשְ ם ַיְקִריב ּכִ  כולכם ולא מכם:   ִמּכֶ
 שניהם. וגוי יהודי.) ה חולין(באומות ולא חלקתי בכם מכם המומראת להוציא
 מפני! מהיהודי מקבלים ואין הגוי מן אותו מקבלים  קרבן שהביאו. ע״ז עובדי
 לבירה״ ״מנהיג שיש במוחו רעיון וניצץ אלילים בעבודת ונתחנך שנולד שהגוי
 אשר האלוקים לבית קרבן ושולח. האדונים ואדוני האלוקים אלוקי הוא

 אליליו את יעזוב הימים שברבות, לקוות ואפשר.״מתקדם״ הוא הרי בירושלים׳
 תחת ולהביאו לקרבו כדי, קרבנו מקבלים ולכן הטהורה׳ האמונה אל וישוב
 והתחיל הטהורה האמונה ברכי על ונתחנך שנולד, ישראל אבל! השכינה כנפי

 נקבל ואם, הדרך מן סר הוא הרי, חיים אלוקים בעבודת האלילים את משתף
, בלבו ויאמר, יחיד בקל האמונה אל וגעגועיו לבו המיית את זה ע״י נשקיט, קרבן ממנו
. יבין, מע״ז שיפרוש עד ממנו נקבל לא אם אדרבה.עובד אני השמים אלוקי את גם הלא
 ובין הטהורה האמונה בין לבחור ועליו אמת אלוקי עם האלילים את לשתף אין כי

.  וירחמהו ה׳ אל ישוב אולי ואז וריק בהבל האמונה
 )לתורה אוזניים(

 
יחַ ַהּכֵֹהן ִאם ׁשִ ַמת ֶיֱחָטא ַהּמָ אתוֹ  ַעל ְוִהְקִריב ָהָעם ְלַאׁשְ ר ַחּטָ  נאמר ולא: ָחָטא ֲאׁשֶ

 מבית עצמו מתיר חבוש אין, חז״ל אמרו כי נשיא קרבן אצלכמו עליווכפר
 יכול בחטא חלק הוי לא לכהן אשר, אחרים החוטאים בכל ולכך, האסורים

 אין עצמו על כן אם, החוטא הוא, עצמו המשיח שהכהן כאן אבל. לכפר הכהן
 של דעצומו משום היינו, בעדו וכפר הכיפורים ביום שנאמר ומה. לכפר יכול
 לכן עצמו על לכפר הכהן באמת יכול לא, השנה ימות בשאר אבל, מכפר יום

 )שפר אמרי(      .עליו יכפר והקב״ה קרבן יביא הוא היינו, והקריב רק נאמר
 
ה ֵמַאַחת   יָנה ְוָעׂשָ ר לֹא ֵתָעׂשֶ ָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות ה' ֲאׁשֶ י ֶתֱחָטא ִבׁשְ ֶנֶפׁש ּכִ

ה:      התכוון הוא לא  הרי ,היה בשוגג   כשזה  קרבן   להביא  הענין  מה  .  ֵמֵהּנָ
  ,כעת    חטא  אם  כי ,מבאר  הוא כפרה? האלשיך  צריך  ומדוע     למרוד

 קודם   מחטא  טובה לא    שנפשו  זה מראה   אך  ,בשוגג  היה  זה אומנם 
 הקב״ה     אין   צדיקים  בהמתם של  הרי אפילו  כי    .בשוגג  כעת     נכשל    ועי״ז
   בחטא נכשל   זאת בכל   ,ואם  .כל שכן     לא  צדיקים עצמם  ,ידיהן על  תקלה מביא

  וכיון .    לכשלון  עתה  לו  גרם  וזה   קודם  מחטא  שנפשו פגומה הוא   ואות סימן  ,
  נפשו  על  לכפר  קרבן צריך להביא  ,הוא  שכן

 .(שערי משה) .הפגומה
 

י ְוֶנֶפׁש ְמָעה ֶתֱחָטא ּכִ -תחטא״  כי ונפש 'וגו ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ
 את ששמעה למרות-אלה״ קול ושמעה״ - ושליחותה יעודה את תמלא לא הנפש אם

, רשע תהי ואל צדיק תהא: הזה לעולם שהורידוה לפני, בשמים השביעוה אשר השבועה
: ככתוב, שמים למלכות עד להיות היא מישראל אדם של משימתו והרי - עד״ ״והוא
: ככתוב, זאת הוא ויודע סיני הר במעמד ראה הוא הרי-ידע״ או ראה ״או-עדי״ ״אתם
 לא אם - יגיד״ לא ״אם - מלבדו״ עוד אין האלוקים הוא ה׳ כי לדעת הראית ״אתה
 לשאת יתחייב - עוונו״ ״ונשא אזי, והליכותיו מעשיו ידי על בעולם עדותו את יפרסם

 )יוסף לבוש. (הזה העוון לגבי באחריות

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 קראוי
 178מספר  -גליון   
    

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  
    

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 
 

 מרבה היה, בהונגריה אויפאלו של רבה, ״לצז בלום עמרם רבי הגאון הרב
 אוזן הטה לא איש אך, ונוקבים קשים בדברי־מוסר קהלתו בני את להוכיח
 לשכרו תוספת וביקש הקהלה פרנסי אל הרב פנה אחת פעם. בקולו לשמוע

 אני —: הרב להם אמר. בקשותיו את ודחו לו סירבו הקהלה ראשי אך, הדל
: תמיד יקפננו לבי היה כה עד שכן. בקשתי את דחיתם אשר על מאד שמח

 הריכי. רושם שום עליכם עושים אינם שדברי בכך אשם אני אולי, יודע מי
 דברי וכנראה) ר, ברכות(ללב״ נכנסים הלב מן היוצאים ״דברים חז״ל אמרו
 לאחר, עתה אבל... ללבכם נכנסים אינם ולכן לב מקרב יוצאים אינם

 מעומק יוצאת היא הדעות שלכל בקשה — שכר תוספת ממכם שביקשתי
 לכל מעל לי נתברר, לשמוע אביתם ולא בקשתי את דחיתם ואתם — הלב
 )אוצר מרגליות( ...לב קשוחי סתם שאתם אלא, תלוי האשם בי לא כי, ספק

 
 
 

 ששמות שמצא) סמעט ח"הגר( השואה מקדושי אחד בשם נפלא דבר נמצא
 הכל סך של לגימטריא מכוונים, רבי יעקב בעל הטורים שחיבר טורים ארבעה
 במנין עולה" חיים אורח":החשבון הוא וכך, חלקים שבארבעה הסימנים
" העזר אבן. "מאות שלוש במנין עולה" דעה יורה. "ושלוש שמונים מאתיים

 שבע  במנין עולה משפט חושן. "ושבע ושמונים מאות שבע במנין עולה
 ניקח ואם. וחמש מאות שבע אלף במנין עולה הכל סך. ושבע ושמונים מאות

 חיים באורח שהרי. זה כמנין כ"ג עולה הטורים בכל הסימנים מספר הכל סך
 מאותארבעה יש דעה וביורה. סימנים ושבעה ותשעים מאות  שש יש

 ובחושן. סימנים ושבעה עשרים מאות ארבע יש העזר ובאבן. סימנים ושלושה
 למספר עולים הם וביחד.  סימנים ושבעה עשרים מאות ארבע כ"ג יש משפט
 חושן, דעה יורה, חיים אורח משמות העולה כמספר, וחמש מאות שבע אלף

 )הידיעות אוצר(. העזר ואבן משפט

 
 

 לאחר קצר זמן באמריקה שהה ל"זצ לווינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה שמרן ידוע
, עוזב מדוע תלמידיו וכששאלוהו, י"לא לעקור החליט ואז, שנחאי תקופת
 האמריקני ברחוב ביותר נפוץ שהיה השבת חילול. א. טעמים בכמה נימק
 והרגיש כלל השבת צורת היתה שלא עד, בניסיון עמדו שלא יהודים ובין
 וכשמציע, להשתכר שחושש למי המשיל. ב.קודש שבת רגשי אצלו מצנן שזה
 משתכר כורחו בעל, ש"יי לחנות כשנכנס אבל, לו לסרב יכול, לשתות חברו לו
 בכל דובקת והחומרניות הזה העולם שריח, אמריקה גם כך. בלבד הריח מן
 שמתרחש מה שכל, אפוא ברור.לא ובין בכך ירצה בין, בה שמתגורר מי

 לעמול צורך ויש , בכך רוצים איננו אם אפילו, עלינו גם משפיע, בתקופתנו
 )ל"זצ שווי הואלי רבי הגאון( .הסביבה השפעת נספוג שלא כדי קשה

 

 איך, נדר בלשון אמר לא לויאפ נדרים בכלל  היא הרי דצדקה הדין שאלה:
 ? מנדר חמור שיהא, סתם צדקה יתכן

 אינו בלב שגמר אע״ג מפיו הוציא לא אם לדעת כולם בנדרים תשובה:
 אם הפוסקים לרוב בצדקה אבל, יעשה" מפיו היוצא ככל" כדכתיב, כלום
, מזבח בהקדש כמו מחשבתו לקיים חייב לצדקה דבר איזו ליתן בלבו חשב

 )החידות ספר(. בלב דתלוי הרי" עולות לב נדיב כל" כדכתיב

ה,בהונגריהעמררביהגאון
הלאאישאךקהלבניאתח
תוספוביקשהקהלהפרנסיאלהרבפנהאחתפעם.בקולוע
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וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

י זוּ  ַעם ִתי ִלי ָיַצְרּתִ ִהּלָ רוּ  ּתְ  למשפחה נצר, סלוצקי יצחק בשם יהודי:    ְיַסּפֵ
 שהושמדו הראשונות בין הייתה שלהם שהמשפחה סיפר, בפולין ומסועפת גדולה

, שנים במספר ממנו הצעירה ואחותו, עשרה שש בן אז שהיה, הוא רק. באוושויץ
, גויים היו הכפר תושבי. אחד בכפר ולהסתתר הנאצים מאימת להימלט הצליחו

 ולא. שתיקה קשר על שמרו, והאחות האח של היהודית זהותם על שידעו אף ועל
 סיפר כך'', אני. ''במקום שהייתה הנאצית המפקדה מחברי אחד לאף זאתגילו
 מחסה לה ולהוות אחותי על לשמור עצמי על כאתגר לקחתי, ''זקנתו לעת יצחק

 צר במרתף השנים הסתתרו, מאוד ארוכה תקופה במשך". רע פגע מכל ומסתור
 כל את לה וספקתי המרתף מן לצאת אחותי על אסרתי. ''לאדמה מתחת טחובו

 כאשר, חודשים מספר עליהם עברו כך. סיפר", דברים ושאר ביגוד, מזון - צרכה
 מצרכים להביא פעם מדי יוצא והאח המרתף בתוך נשארת האחות הזמןכל

 האישי'' בונקרה'' ליד חשודה בתכונה הרגיש'', מקניות'' בשובו. אחד יום. עבורה
 שנים יובל ,זקנה בגיל בהיותו. אחותו את מצא לא, למרתף כשהגיע, ואכן, שלהם
 לא, לעשות הוא הולך מה, הרגע באותו, אז חושב היה שאם יצחק הודה, אחרי
 רק קיננה במוחי, כלום על אז חשבתי לא. ''ואופן פנים בשוםזאת עושה היה

 את ושאל מהמרתף פרץ בריצה''. יאחות את להציל כיצד: ויחידה אחת מחשבה
 בנין על לו הצביעו אלה. אחותו נמצאת היכן להם ידוע האם, והשבים העוברים
 ולא פחות ולא, הבניין אל רץ יצחק. הכפר במרכז שנמצא, הנאצית המפקדה

 נכנס הוא. בחוץ מוצבים שהיו השומרים את עוקף שהוא תוך, לתוכופרץ, יותר
 הקצינים"!!! עכשיו אחותי את לי השיבו: ''אימים ותבזעק ופתח הבניין תוךאל

 לירות והתכוננו אקדחיהם את שלפו, שכאלו למחזות רגילים היו שלא הנאצים
 הצעקות את הוא אף שמע הראשי המפקד. האסון נמנע האחרוןברגע. בו

 לא סלוצקי יצחק .אליו להיכנס ליהודי וקרא מחדרו ראשו את הוציא, המוזרות
 ללא! ומיד עכשיו, אחותו את לו שיחזירו לצעוק המשיך. המפקד תבלשכ גם שתק
 המפקד. השנים ברבות יאמר'' לכך האומץ לי היה מהיכן יודע אינני... ''שהיות כל
 המפקד החליט במינו מיוחד טיפוס עומד שלפניו והבין, מהמחזה משועשעהיה

 אחותו תא לו להשיב מוכן שהוא, באומרו אותו הפתיע הוא. ביהודי לשטות
" ידך בכף שערות לך יצמחו אם רק לשחרר מוכן אני אחותך את: ''אחד בתנאי
 לי שיש לך אראה ואם: ''התרגש לא יצחק. שטני במבט הנאצי המפקד אמר

 חוזר המפקד. בתגובה שאל? אחותי את לי להחזיר מבטיח אתה, היד בכף שערות
 ידו את פשט יצחק ".התשובה את לך אמרתי כבר הריִ : "משועשע כולו,  שנית
 של פניו! בשערות מלאה היתה היד כף... להתעלף חשב - וזה, הארור הנאצי לפני

 משהו הגרמנית בתרבות לתאר רוצים שכאשר העובדה בשל וזאת, וסמקו חוורו המפקד
 מכאן וסלקוהו אחותו את לו החזירו. "היד בכף שערות עם אותו מציירים, לשטן הדומה

 והגיעו המלחמה את שרדו ואחותו יצחק. באימה הנאצי חצר". האפשריתבמהירות
 גם, וכמובן. הזה" מופת"ה על לחבריו יצחק סיפר, שנים יובל כעבור. ישראל לארץ
 הבלתי בתופעה להיווכח התפלאו מאוד... ידו כף את לראות ובקשו ויתרו לא הם

: העניין פשר את סלוצקי יצחק להם הסביר.  בשערות הייתה מלאה היד שכף, מצויה
 בין להסתובב מאוד אהבתי קטן כילד. בפולין גדולה מאפיה הייתה שלי לאבא"

 אל ידי את, קטן ילד של כדרכו, פעם הכנסתי, שבע בן בהיותי. והמערבלים התנורים
 עבדו החולים בתי, אז. נקרעו היד כף עור של גדולות וחתיכות, המערבלים אחד תוך

 אותה והשתילו, בגופי אחר ממקום עור פיסת תכוח הרופאים. למדי פרימיטיביתבצורה
 צמיחת ועם, היד לכף השערות הגיעו וכך, שערות היו המושתלת העור בפיסת, היד בכף
 על ה"לקב ההודיה רגשי עם בבד שבד, "הקשיש סיים", זכורני". "צמחו הן אף, העור
 מראהה על מאוד עד אימי הצטערה, שלמה נותרה היד שכף בכך, עמדי שעשה החסד
 בקשה לרחוב איתה שיצאתי פעם בכל. ידי מכף שנבטו השערות של הזה סימפטי הלא
 וחברי. בכך התביישתי עצמי אני גם... יראו שלא כדי, לכיס היד אתשאכניס ממני
 על לדעת היה יכול, סופו ועד העולם מסוף הצופה, ה"הקב רק. עלי ולגלגו צחקו

 למופת ואזדקק אחותי את שיחטפו עיד הוא רק. השואה בתקופת להתרחש העתיד
 שבהם. במקרים חייו במהלך נתקל אדם כל". ידי בכף שערות של הזה הגלוי

 ורואה זוכה הוא שנים לאחר ורק. כך האלוקים לו עשה ולמה מה על הבין לא בתחילה
 ) לשבח עלינו(» . לטובה היה שהכל
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 השי"ת מעורר כל איש ישראל 
 י"רש ופירש. 'וגו אליו' ה וידבר משה אל ויקרא
 וכל שמע לבד שהוא הקול מגיע היה אליו

 על רמז בדרך בזה לומר ויש, שמעו לא ישראל
 בכל הגמרא על ה"זללה ז"אא מן ששמעתי פי
 ממה והקשה' וכו חורב מהר יוצאת קול בת יום

 תולדות הקדוש בספר הוא נדפס וכבר נפשך
 הוא קול הבת כי ל"ז הוא וביאר, יוסף יעקב

 שיש ומי יום בכל לאדם הבאים תשובה הרהורי
 מבין אזי תשובה הרהור לו כשבא תיכף דעת לו

 שובבים בנים שובו שמכריזין הכרוז מן שזהו הוא
 שלימה בתשובה ושב במעשיו מפשפש ומיד
 בהרהור כלל מרגיש אינו דעת בו שאין מי אבל

 יש וזה, כלל אליו פונה ואינו לו שבא תשובה
 היינו ויקרא הפסוק בפירוש י"רש שרומז לומר
 הרהורי שהוא יום בכל ומכריזין שקוראין מה

 מי היינו הקול מגיע אליו רק משה אל תשובה
 בבחינת שאינם ישראל שאר כל אבל הדעת סוד משה בבחינת שהוא
 ההרהור כלל לב על משים אינו כי הכרוז קול את כלל ישמעו לא דעת

 .להבין וקל לו הבא תשובה
 אפרים מחנה דגל

 

 ע"י שפלות זוכין לכל המדריגות
 בשם אומרים ששמעתי דרך על. זעירא' א ירמוז עוד. ויקרא ה' אל משה

 שאומרים מה על שאמר ה"זללה פולנאה ק"דק מישרים מגיד יוסף' ר
 שהלומדים שהאמת ניט לערנין והחסידים יוא לערנן שהלומדים העולם

 למדו שכבר בעיניהם ויחשב בעיניהם גדולים הם יותר שלומדים מה כל
 קטנים יותר הם יותר שלומדים מה כל והחסידים הצורך כל הרבה

 ושפלים קטנים להיות עצמם את שלומדים מגמתם כל וזהו, בעצמם
 .והבן עצמם להקטין זעירא לימוד לשון' א זעירא' א שרימז והוא בעצמם

 ה אפריםדגל מחנ
 

אלף זעירא אלף מלשון לימוד ואאלפך, שזוכין לתורה ע"י ענוה  עוי"ל
 המו"ל                                                                             כמ"ש בחז"ל ממדבר מתנה.

 

 לכל אדםמתראה השי"ת 
 סתם שמתחלה להבין ויש' וגו מועד מאוהל אליו' ה וידבר משה אל ויקרא
 הוא הענין הנה, אליו' ה וידבר פירש כך ואחר קרא מי פירש ולא ויקרא
 ואחר ומילה פסח מצות תיכף לנו ונתן ממצרים הוציאנו יתברך שהשם

 ובעמוד יומם ענן בעמוד במדבר הוליכנו כך ואחר הים את לנו קרע כך
 כאמור משכן לעשות צוה כך ואחר התורה את לנו נתן כך ואחר לילה אש

 שהיה מי כמשל' כו נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
 פתאום אותו מוציאין היו אם מימיו אור ראה ולא חושך במקום מעולם
 בהדרגה לו להראות צריך ולכן האור לסבול יכול היה לא העולם לאויר

 כך ואחר אור מעט משם לראות שיכול קטן סדק לו עושין שמתחלה
 העולם לאויר אותו מוציאין כך ואחר חלון שנעשה עד הסדק לו מרחיבין
 ואלו טומאה שערי' בנ משוקעים היו במצרים ישראל כך האור לו ומראין

 לכל הוצרכו לכן לסבול יכולין היו לא שכינתו זיו תיכף להם מראה היה
 .'וגו בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו היה התכלית ועיקר ל"הנ הדרגות

 עינים מאור
 

 השי"ת קורא לכל אחד להתקרב אליו
 של אלופו שהוא יתברך שהשם דהיינו זעירא ף"אל כתיב משה אל ויקרא
 הרהורי דהיינו לשוב אותו וקורא מישראל אחד כל אצל מצומצם הוא עולם

 ה"ב יתברך השם אותו קורא שזה מבין שאינו מפני רק לו שבאים תשובה
 לשוב יתברך השם אותו קורא שזה כשמבין אבל. סתם ויקרא כתיב לכן

 אליו' ה וידבר כך אחר אז יתברך הבורא אל עצמו משיב והוא הרעה מדרכו
 הוא בריך והקודשא עבירה איזה לעשות כשבא דהיינו לאמר מועד מאוהל
 כמו הוא הרי העבירה לעשות יוכל שלא סיבה איזה ידי על אותו מונע

 ל"רז שאמרו וזהו הבליך אחר תלך מתי עד אלי שובה אליו שמדבר
 אפילו' וכו את עמך את השם הושע הקליפות לקצר קצרה תפלה מתפלל
 בריך הקודשא תפשו ל"רז שאמרו וזהו' כו לעבירה פורשים שהם בשעה
 ומקריב עומד שהיה בוגד שהיה בשעה היינו בך חזור לירבעם הוא

 יהיה ולא ידו ותיבש בו יד לשלוח ורצה הנביא אותו והוכיח זרה לעבודה
 בך חזור הוא בריך הקודשא שאמר כמו והיינו זרה עבודה לעבוד יכול

 .'כו ממנו שמנע במה דהיינו
 עינים מאור

 למעלהכל מצוה עושה רושם 
 על יבואר. זעירא ף"אל ויקרא. משה אל ויקרא
 כי', ה אל עלה אמר משה ואל שבארנו דרך

 רושם עושה המצוה זה מצוה עושה כשאדם
 רצון תמיד לעשות אותו מעורר וזה למעלה
 עליורבינו משה והנה. המצוה בזה הבורא
 אל תמידולעלות לעשות היה שלו רצון השלום

 אל עלה ומשה הקדוש בזוהר כמבואר' ה
 לעלות תמיד רצונו שהיה זה ונמצא.  האלהים

'. ה אל לעלות תמיד אותו מעורר היה זה' ה אל
 רצונו שהיה זה', ה אל עלה אמר משה ואל וזהו

 הרמז וזהו'. ה אל עלה לו אמר זה' ה אל לעלות
 מדתו השלום עליו רבינו משה כי, זעירא באלף
 זעירא ף"האל ולכך אדם מכל עניו שהיה היה

 לוי קדושת                                             מדתו. על לרמוז

 
 הקרבן הכי חשוב לקרב אנשים להשי"ת

' ה שהקריב שראו לצד, הדרך זה על יכוין רמז . ובדרךאדם כי יקריב מכם
 אמר לזה, למשה וגדולה יקר ועשה כולם מתוך לו ויקרא אליו משה את

 מצד פירוש מכם אלא זה אין לשכינה הקרבה כך כל יקריב כי אדם
 היה שלאלמעלה שכתבנו וכמו, ההגשה היא באמצעותם כי ישראל
 ישראל שהיו שנה ח"ל ולמד וצא, ישראל בשביל אלא עמו' ה מדבר
 אתלצוות ירמוז עוד. אלהים אתו דבר ולא הכבוד מעליו נתרחק נזופים
 יקרא ולזה', ה לעבודת ישראל בני עם לבבות לקרב להשתדל חיל אנשי
 אביהם עם ישראל של הדבקות יפרד האדם חטא ידי על כי', לה קרבן

, מהשכינה ומרוחקים נבדלים ויהיו' בה הדבקים ואתם דכתיב שבשמים
 וצוה, אליו אותם לקרב ויתאוה הדבר על כביכול יקפיד הוא ברוך והאדון
 לך וזה, מהדבר עין למעלים העניש גם, לבו ולקרב הרחוק לכל להוכיח
 התנא כמאמר המזכה שכר והגדיל ממקודשיו להתחיל' ה צוה אשר האות

 והם ,משגיונות' ה ישמרנו כי ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל
 .כאן הנאמרים הדברים

 מיואת יקריב כי בזוהר כאמור חשיבות לשון אדם לומר דקדק אדם
' בה פשעו אשר בכם שישנם הפחותים מן מכם ואמר הכתוב פירש יקריב
 ולזה, יקריב זה את יתברך מדביקותו ונתרחקו ממנו סור לאל ויאמרו
 צריך אין כזה ואדם, לשרשו קודש מטעיו נצר יקריב כי' לה קרבן יקרא

 על, אשם ולא חטאת לו להביא מציאות אין גם נדבה ולא נדר לא להביא
 שוגג אין ואם ידו על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ל"ז אומרם דרך
 מן אמר והמעולה הנכבד קרבן מעשה אומר שגמר ואחר, קרבן אין

 ישיגו כל לא כי אדם בכל ישנו זה דבר קרבנכם את תקריבו' וגו הבהמה
 אור החיים          .מעון השיב רבים בחינת

 

 יותר מכפי יכלתושלא יעלה במדריגות 
 קריאה קדמה וצווים דברות ולכל קריאות לכל י"רש' ופי' וגו אל ויקרא
 כמו והיינו, בתורה גדול כלל ללמדנו כאן ל"ז י"רש שבא דע'. כו לשון

 צריך כן כמו, קריאה שקדמו עד השכינה עם לדבר נגש היה לא שמשה
 הוא צריך מדריגה בכל למדריגה ממדריגה' ה אל לעלות הרוצה האדם

 העבדות כי. המדריגה אותו לו וליתן השמים מן קריאה שיקדימו
 באמת רוצה ואינו ת"השי את שעובד מי דוקא הוא ת"לשי האמיתית

 צורך הוא כי זה על השמים מן אותו וכופין לו שקוראין עד מדריגה שום
 או ו"ח משוגעים שנעשו החסידים מן רבים ראינו בעינינו והנה. העולם
 אדרבה ו"ח התורה מן אם, הזה הדבר נמצא ומאין שחורה מרה בעלי

 התורה לימוד ל"חז אסרו זו ולסיבה, הלב את משמחת עוד התורה
. לבמשמחי ישרים' ה פקודי הלא המצות מן אם. ולאבל באב בתשעה

 נעלמה והסולם' ה אל לעלות הרוצים הם ההם האנשים כי הוא הענין אבל
 שייך שאין דבר ותופסים בהדרגה ת"השי את עובדים אינם כי מעיניהם

 עבדות שעיקר אנשים יש וגם. השמים מן ורשות קריאה שום בלי להם
 במעלות תעלה לא נאמר ז"וע, מדריגה בעל להיות כדי הוא ת"להשי שלהם

 כמו, עליו ערותך תגלה כי. ומדריגה מעלה בעל להיות כדי היינו, מזבחי על
 השלמים האנשים דרך כן ולא. שחורה מרה בעלי נעשו ו"שח רואין שאנו
 שאנו ומה. מדריגה שום באמת רוצים ואינם ת"להשי מרוצים עבדים שהם
 לצורך השמים מן כפייה י"ע הוא הכל גדולות מדריגות להם שיש רואים
 י"כרשב עשו הרבה כי' ה אל לעלות יהרסו ואל. בזה האדם ויזהר העולם

 ליקוטים – ישראל אוהב       .בידם עלתה ולא
 

הזהירכ"גזהומטעם. לשאורדומההרעשיצרלפי-חמץתעשהלא
 הטורים בעל                                   לאדם כדבש. מתוק הרע שיצר הדבש על
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 שפלות וגבהותבו  צריך שיהיה
דהנה כתיב איש  ׳.השי מא םהמנחה לאהרן ולבניו קודש קדשי והנותרת מן

נות טצמו במדת קעם צריך להתנהג דה כל אנקר דהבוד ע נואל יותיר ממ
 ומדה זבות דבעם לילך בדריך האצו כי כ״ז שהוא מיעוט הירח תלבשפו

ול ממך גד ניצמו נגד חבירו לומר אע השלא יוגב נואיש אל יותיר ממ וז"פ
ד בוקר עד שנזכה לגאולה במהרה אבל עצמו במדת קטנות ערק להתנהג 

ות צריך דל ח״ו מעבושבר בקרבו יוכל ליפנלפעמים מחמת שלבבו 
מיות צ״ל לו ניבפ נומים להגביה עצמו. וזהו ויגבה לבו בדרכי ה׳ דהייעלפ

 לפעמי׳ התנשאות כדי להגביה ול ל"בחיצוניות צמדת אין רק 
ממעל מה ם ות. וכמו ששמעתי אומרים בשמידעצמו לעב

 ץות תהי׳ ממעל בהתנשאות ועל הארדעבהשהוא מצורך 
רת נות״פ והזו, ״ל במדת איןצמתחת אבל במילי דעלמא 

מן המנחה דהיינו שהמותרות שלו הוא מחמת יראה 
מנחה רומז ליראה כי ח״ו לו לעבדות השי״ת ו וקשלא יז

הנקודה מתיבת מנחה והנקודה של יראה הם שווים 
ויראה הוא ג״כ נקודה של שמחה דהיינו מחמת גודל 

להעבדות צ״ל  והיראה שלו ושלא יזוק לו ח״
מה  נותרת מן המנחה דהיינווה שמחה וזהבבהתרוממות ו

אה לאהרן ולבניו קודש קדשים ירשנדמה שיש לו מותרת הוא מחמת 
 .היא לאהרן ולבניו והוא קודש קדשים מאשי ה׳הד״ז 

 אור לשמים
 

 אדם יכול לפעול ברצונו שיכופו אותו להשי"ת
 תחת להיות פ"עכ שרוצה מי' פי'. כו אותו שכופין מלמד לרצונו אותו יקריב
 רוצה אם כ"ג השמים מן אותו שיכופו כן גם לפעול יכול'. ית מלכותו עול
 .האדם רצון לפי הכל כי. בזה

  ]ב"תרל[– אמת שפת
 

 הגבהות מביא לקטנות
 לגבהות ודבש בשאור הרמז פירוש', וגו תקטירו לא דבש וכל שאור כל כי

, הקטנות דיני והם, האדם לב שמגביה הגבהות כמו ועולים מרתיחים שהם
 תקטירו לא הכתוב ואמר, בראש קופץ והדיוט גדול להיות רוצה קטן כי

 ראשית ל"ר, ראשית קרבן רק, גבהות ידי על לעבוד', לה אשה ממנו
 מזבח אל, כך אחר אבל, בגבהות להיות מותר יתברך להשם ההתקרבות

, ו"ח בגבהות שמו יתברך לפניו רוח נחת שאין, ניחוח לריח יעלו לא העליון
 .שהוא בכל אפילו] ל"ז רבותינו ודרשו כתיב[ לב גבה כל' ה תועבת כי

 טוב שם בעל
 

 כלום נגד גדולת הבוראלהחשיב את עצמו שאינו 
 כי .ואשם תעשינה לא אשר' ה מצות מכל אחת ועשתה תחטא כי ונפש
 בעיני הוא יותר הוא ברוך הקדוש את עובד שהאדם מה יותר ידוע הנה

 מצוה עושה כשהאדם אבל יתברך הבורא גדולת נגד נחשב כלא עצמו
 פירוש וזהו. לכלום נחשב אינו המצוה זה' ה את עובד שהוא סובר והוא

' ה מצוה מכל אחת ועשה. החטא מה כלומר, תחטא כי ונפש הפסוק
 סובר והוא כלא לו יעשה הזאת שהמצוה כלומר, ואשם תעשינה לא אשר

  .ואשם כראוי' ה שעובד
 לוי קדושת

 

 זה"ק מתמיה איך נפש תחטאב
 שהוא, תחטא כי ונפש הקדוש בזוהר דאיתא לי נראה' כו תחטא כי ונפש
 ויש הלשון שם עיין שיחטא העליון נפש על מתמיה שהכתוב תמיה לשון

 השערה כחוט קל חטא באיזה שחטא צדיק נפש על ברמז כן גם לפרש
 שנפש הקדוש הזוהר כפירוש חלילה טובה והנהגה מדה איזה על שעבר
 השערה כחוט מדה באיזה חלילה הנכשל הזה והצדיק גדולה מדריגה היא

 הרשעים לב ויחרד יתן ומי פלצות נפשו ותאחז בקרבו לבו יחרד אזי
 שבקלות הקל אשר הזה הצדיק כמו כקלות חמורות עבירות העוברים

 שומע עתה כאלו מאוד ותחרד עליו תאבל ונפשו כחמורות בעיניו
 בגמרא. כדאיתא העולם לאויר שיצא קודם אותו משביעין שהיו השבועה

 קול מחדש עתה שומע כאלו לו שדומה פירוש, אלה קול ושמעה וזהו
', כו בכם העדותי מלשון התראה לשון הוא, עד והוא ל"כנ והשבועה האלה

 שיחרד לעוררו בהצדיק ומתרה שמעיד הדבר הוא מה כך הוא ופירושו
 דהיינו להצדיק המתרה הדבר זה לומר רצה, עד והוא הכתוב ומפרש. לבבו

 קודם שהנשמה כבר שפרשתי דרך על, ידע או ראה או
 אותה ומלמדין עולמות בכל אותה מוליכין לעולם יציאתה

 כדאיתא פיו על וסטרו מלאך בא כך ואחר התורה כל
 הוא השורש באריכות כבר אמרתי למה זאת וכל. בגמרא
 שיוכל למען הוא עולמות כל לו שמראין הזאת לסיבה
 ברוך יתברך להשם בהם ולעבוד העולמות להשיג כך אחר
 ל"כנ לו שמראין זאת ואילולי שלמד התורה ולהשיג הוא
 העולמות ולא התורה לא וכלל כלל להשיג יכול היה לא

 יציאתו קודם בו הנרשם הרשימה ידי על רק, העליונים
 נשכחהיה לא ואם להשיג כך אחר יכול זה ידי על לעולם

  בעבודתו. שכר שום לו היה לא ולמד שראה מה כל ממנו
 אלימלך נועם

 
 כל אדם שליח מן השמים

 אחד שכל י"בנ על מפרש במדרש' כו עד והוא' כו תחטא כי ונפש בפסוק
 ראה או. עדי אתם ש"כמ עד והוא אלה קול ושמעה וזה סיני מהר מושבע
 לברר ז"בעוה נשלחו ישראל שבני' פי'. כו היום וידעת ידע או. הראת אתה

 כבוד להכיר הלב בנקודת וידיעה השגה מישראל אחד לכל ויש' ית מלכותו
 הגדה יגיד לא אם וזה .הידיעה זאת אחר הכל למשוך וצריך' ית מלכותו
 חסרון הוא ז"בעוה הנפש ששליחת לפרש יש תחטא כי. המשכה לשון
 שזה הפסוק ש"וז בעולם' ית כבודו בירור י"ע התיקון אך הנפש בגוף
 צדיק שאין ממש החטא אחר שקאי עוד ל"י אך. בעולם הנפש תיקון
 לתקן יוכל ת"להשי לשוב יתחזק אם החטא י"שע. כן ולמה'. כו בארץ
 יש כ"ואעפ תחטא כי ש"וז'. ית הבורא אחר המעשים כל ולהמשיך יותר
 החטא תיקון שזה' כו יגיד לא אם הישראלי נפש שהיא' כו הידיעה בו
 [תרל"ז] אמת שפת                .ל"כנ

 

 ע"י שמירת שבת מוחלין לו על כל עוונותיו
 המעשים" מכל" שבת" אשר" לאל" ת"ר. ה"ב ה"לאשמ יעשה אשר מכל

 עונותיו כללו מוחלין כהלכתו שבת שומר כל ל"אחז כן כי. השביעי" ביום"
 עכשיו כי הקרבנות' פ בסוף נרמז לכך הקרבנות כמו כפרה הוא והשבת
שלמה תפארת                                                  .עלינו יכפר השבת קרבנות לנו שאין

 

 מעלת הבל פיו של כלל ישראל
פי' האדם שהולך בדרכיו ואין לו שום התקרבות  אדם כי יקריב מכם.

להשי"ת, יקח לו ראיה מן הבהמה שנעשית הקדש להקרבה עפ"י 
דיבורו של האדם, שאמר הרי זו עולה ונעשית קודש הקדשים רק 
ע"י דיבורו והבל פיו של האדם עליה, ואע"פ שהבהמה עצמה לא 

ודש אך הדיבור שמוציא האדם הוא קנשתנית והיא כמו שהיתה, 
קדשים והוא שחל על הבהמה והקדישה, וא"כ יראה האדם גודל 
הקדושה אשר בו, ומה עוד ק"ו הדיבור של תורה ותפילה לפני הש"י, 
וז"פ אדם כי יקריב מכם שרוצה להתקרב להשי"ת, מן הבהמה יבין 
מעצמו שחל הקדושה עליה ע"י דיבור פיו, ובזה תקריבו את קרבנכם 

 קרבו והוא משכן לו.כי די לו בהרוח ה' אשר ב
 תפארת שלמה

 

  

 •• פניני רש"יי• 
 

 נאמר לא - תקריב כי ונפש
 אלא נדבה קרבנות בכל נפש

 להתנדב דרכו מי במנחה
 ה״הקב אמר עני מנחה
 הקריב כאלו עליו אני מעלה
 :נפשו

עק

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב 

  מי שאינו מכיר בטובת השי"ת גרוע מן הבהמה
והיה למד שכבר ח"ת ש"ומכ תכליתו... אל הגיע לא כ"א, שנדעהו התכלית אשר בוראו הכיר לא בחיותו בעודו אם האדם והנהאדם כי יקריב מכם. 

ובמעל במרד שלא, שנתנבלה מבהמה הרבה גרוע והוא, מרובה עונשו עשה כן ולא ונפלאותיו גבורותיו ולהכיר' ה את לדעת עת בכל להתבונן יכול
                        .מ"ואכ הזה בדבר להאריך יש ועוד, הימנו טובה נבילה ודעת תבונה לו נותן שלזה' ה את לדעת דעה בו שאין ח"ת ולכן, תכליתה אבדה

כתב סופר
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אמר משה: ומה אם סיני שלא היתה קדושתו אלא לשעת מתן תורה לא עליתי אלא ברשות, שנאמר: "ויקרא אליו ה' מן ההר לאמור", אוהל מועד שהוא לדורות 
האיך יכול אני להיכנס לתוכו, אלא אם קורא אותי הקדוש ברוך הוא והסכים הקב"ה לדעתו שנאמר "ויקרא אל משה" (שמות רבה יט ג).

הכבוד להקב"ה ויודע שכל מה שיש לו זה ממנו יתברך, אותו צריך לכבד, לא 
קצת   אדם  שוכחים.  שאנחנו  שלנו  הבעיה  לעצמו.  הכבוד  את  שלוקח  מי  את 
מכבדים אותו, הוא מייד שוכח מי הוא באמת. צריך כל הזמן להזיז את עצמנו 

לנקודת האמת. שבלי ה' אנחנו כלום. שהכל זה ה'.

מהדברים  עצמו  את  לנתק  כדי  פנימית  עבודה  לעשות  מתחיל  כשיהודי 
הטפשיים, מהכעסים, מהעצבויות, מהתלונות, מההאשמות, כשהוא מתאמץ 
הוא  גבוהה,  יותר  טיפה  לנקודה  בה  נמצא  שהוא  מהנקודה  עצמו  את  לנתק 
אצל  אלא  אחר  מחסה  לו  שאין  להבין  מתחיל  הוא  ה'.  את  לגלות  מתחיל 
הקב"ה בעצמו. הוא כבר יכול לפנות אל ה' בגוף שני, ה' אני אוהב אותך, ה' אני 
לו  נשבר, חשב שזה קרה  מיני דברים הוא  לו כל  כשקרו  כן,  לפני  אותך.  רוצה 
בגלל הספור הזה, בגלל הספור הזה, הוא עשה את זה לעצמו, או מישהו אחר 
עשה לו. לאט לאט הוא קולט שהכל מתוכנן מראש, כל אחד והנסיונות שלו, 
כל אחד והצמצומים שלו. אם קודם הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו וגם אם 
הוא צעק לה', הצעקה לא היה שלימה כי המרירות שהיתה לו בפנים הפריעה 
שהוא  מה  יודע  שהשם  להאמין  מתחיל  הוא  עכשיו  שלמה,  צעקה  לצעוק  לו 

עושה עם כל אחד ואחד, שהוא עושה את הטוב ביותר.

שקיבלתי  מה  טעויות.  שאין  להאמין  שנתאמץ  רוצה  ה'  לנו,  מוותר  לא  ה' 
שייך אלי. קבלתי את הילד הזה, קבלתי את הבן זוג הזה, קבלתי את ההורים 
את  הזה,  החסרון  את  הזאת,  הפרנסה  את  הזה,  הבית  את  קבלתי  האלה, 
הקשיים האלה, את הידיים הלא מוצלחות שלי, כל זה לא טעות, זה ה' עשה 
כדי  לעבור  צריך  אני  מה  יודע  ה'  זה.  עם  ולשמוח  זה  את  לקבל  צריך  ואני  לי 

שאזכה להתקרב אליו.

ִניָמה ֵנס פְּ ְלִהכָּ

קריאה אלוקית עצומה ונוראה יוצאת לה מאוהל מועד ומזמינה את משה 
רבינו.  משה  גם  כך  בחוץ,  עומדים  שכולם  כמו  המשכן.  לתוך  פנימה,  להיכנס 
משה  ממישהו.  חשוב  יותר  שהוא  ממישהו,  טוב  יותר  שהוא  חושב  לא  הוא 
רבינו, אדון כל הנביאים, שהוציא את ישראל ממצרים, בקע את הים, דיבר עם 
אני  מי  עשיתי?  אני  אומר:  והוא  משמים  תורה  הוריד  פנים,  אל  פנים  הקב"ה 
בכלל? זה ה' עשה! אני לא עשיתי כלום! זה היה  הדעת של משה. זה מה שהוא 
הנחיל לעם ישראל. ענווה ושפלות. לכן הוא נשאר מחוץ למשכן עד שהקב"ה 

קורא לו להיכנס פנימה, "ויקרא אל משה"...

הקריאה הזו להיכנס פנימה, היא בעצם קריאה לכל אחד מאתנו. הקב"ה 
יותר.  עמוקים  שנהיה  רוצה  שלנו.  הפנימיות  את  רוצה  פנימה,  שניכנס  רוצה 
זה  חיצוניות?  זה  מה  חיצוניות.  במקום  פנימיות  שמחפשים  אנשים  שנהיה 
גאווה, זה לעשות את הדברים בשביל לקבל כבוד. בשביל שיתפעלו מאיתנו. 
כל פעולה שאנחנו עושים, כל מחשבה שעוברת לנו בראש, צריך לבדוק אותה, 

אם היא קצת ראוותנית, קצת גאוותנית, קצת חיצונית, צריך להזדעזע.

אנחנו נמצאים כאן לא בשביל עצמנו. באנו לכאן כדי לגלות את כבוד ה' 
הוא  רגע  באותו  ה',  רצון  את  לעשות  רצונו  וכל  בקשתו  כל  כשיהודי,  בעולם. 
מחליף משהו חולף במשהו נצחי. מה שיישאר בסוף זה רק מה שעשינו לכבוד 
ה'. זה העולם הבא שלנו, זה הנצח שלנו. בורא עולם לא צריך כבוד ממלאכים. 
הוא רוצה את הכבוד שמגיע לו מאנשים פשוטים כמונו. שנעשה הכל לכבודו. 

שנשכח לרגע מעצמנו.

כל  את  שנותן  מי  את  בחזרה.  כבוד  מקבלים  כבוד,  להקב"ה  וכשנותנים 

בס"ד
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 
זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה יעל, 

משה מואיז בן מונעבר, שרה פרוין בת עוזרא גודרט

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה, מוריה 

בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, בניהו בן זכריה 

(יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה,  בנימין חי בן שרה, משה 
מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה
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יהודי שמח בחלקו, שטעם את הטעם האמיתי של היהדות, טוב לו בחיים, 
הוא לא מדבר על אף אחד ולא חולק על אף אחד ולא מזלזל באף אחד, הוא 
לו  יש  ה',  את  לו  יש  עצמו.  עם  טוב  להרגיש  כדי  כולם  את  להנמיך  צריך  לא 

הכל.

החיים  את  לעבור  היחידה  העצה  עולם.  בורא  עם  לחיות  לחזור  מוכרחים 
ה',  על  להתענג  הזה  בעולם  כאן  נבראנו  עולם.  בורא  עם  לחיות  זה  בשלום 
הרעות  המדות  עם  נשארים  אנחנו  אם  לזה  להגיע  אפשר  ואי  בה',  להידבק 
והתאוות שלנו. התחליף לתענוגות השקריים והדמיוניים שהעולם הזה מציע 
תאווה.  כנגד  אהבה  הבריות.  ואהבת  וחסד  נתינה  של  חיים  לחיות  הוא  לנו 
נתינה כנגד לקיחה. אהבת הזולת כנגד אהבה עצמית. רק ככה מתקרבים אל 

ה'.

שפלות וענווה זה אני לבד לא יכול. אני צריך את הקב"ה. זה החיבור הכי 
פנימי. גאווה זה אני עשיתי, אני פעלתי, זה נפרד מהקב"ה.

כמה יפים הם חיים של ענוה וצניעות. כמה חן וקסם יהודי נסוכים עליהם. 
"אין לך יפה מן הצניעות" אומרים חז"ל.

אדם שחי בענווה ושפלות, שלא חושב שהוא יותר טוב ממישהו, הוא יכול 
מדברים  יהודים  שראה  בחור  אותו  כמו  באהבה,  בעדינות,  לזולת  להתייחס 
באמצע תפילה והוא עצמו, כך הוא העיד על עצמו לא היה לו את היצר  הזה, 
אז הוא ניגש אליהם באהבה גדולה ואמר להם: תשמעו רבותי. אני אדם מאד 
נמוך, אני לא ראוי להגיד לכם מוסר, אני בעצמי נמצא למטה למטה, אבל אני 
שמעתי שכתוב בספרים כמה זה חמור לדבר באמצע התפילה. אז למה לדבר? 
אמרו  והם  באהבה,  איתם  דיבר  הוא  אבל  בהם  לגעור  יכול  היה  אחר  מישהו 
לו שהוא צודק, קיבלו את זה. כי שמעו שהוא מדבר מתוך אהבה, מתוך רצון 

לזכות אותם.

מכנים  זעירא  א  האותיות.  משאר  קטנה  אלף  האות  משה".  אל  "ויקרא 
אותה. והיא רומזת על ענוה ושפלות. 

כשהיו צריכים לחבר את החלקים של המשכן, שום  חלק לא התחבר לחלק 
השני, לא הצליחו להקים את המשכן. מי הצליח? משה רבינו, רק הגישו לו את 

החלקים והם התחברו מעצמם. הכל בזכות הענווה והשפלות.

הענווה,  את  אוהב  ה'  כמה  תזכורת  עוד  זה  בפרשה  שמוזכר  מנחה  קורבן 
הקורבן הזה חביב על הקב"ה יותר מכל הקורבנות כולם ולמה? כי זה קורבנו 
של עני, שאין לו בהמה להקריב, אז הוא לוקח את המעט חיטים שהיו למחיית 
ביתו, טוחן ועושה מהן סולת ומביאה לקורבן. על קורבן בהמה נאמר "אדם כי 
יקריב", ואילו על קורבן מנחה, נאמר "ונפש כי תקריב", כי העני הזה נשאר בלי 
כלום, העלה עליו הכתוב כאילו נפשו הוא מקריב. ודוקא כאן נאמר "ריח ניחוח 

אשה לה'". למנחה הזו יש ריח ניחוח יותר מכל הקורבנות כולם.

אדם כל הזמן צריך לבדוק את עצמו. צריך כל הזמן להזיז את עצמו לנקודת 
האמת. לנקודה של השפלות והענוה. כמו שמספרים על תלמיד אחד מבריסק 
שהיה ידוע ומפורסם באדיקותו הרבה ובהתמדה שלו בלימוד. אין ספק, אמרו 
ידוע  היה  תלמיד  אותו  לגדולות.  שנועד  עליה  בבן  מדובר  ומכריו,  רואיו  כל 
כמדקדק בהלכות שבת על כל קוצו של יוד. יום אחד ניגש אותו תלמיד יקר 
לרב מבריסק וביקש ממנו בקשה צנועה. "כבוד הרב", אמר, "אני מבקש לקבל 
אוכל  כך  ממלאכה,  עצמי  אבטל  היום  בחצות  וכבר  מוקדם,  שבת  עצמי  על 
להאריך את קדושתה ולזכות בנועם ובשפע אינסופי הטמון ביום קדוש זה". 
הרבי מבריסק ידוע היה ביכולותיו העצומות לחדור לעמקי נפשו של כל אדם.

 "יפה תלמידי", אמר הרב, "תוכל בהחלט לקבל שבת בחצות היום, אך זאת 
ייראו  אל  זו,  בשעה  שבת  מקבל  בעודך  בו.  לעמוד  חייב  שאתה  אחד  בתנאי 
המסר,  את  הפנים  שהתלמיד  לציין  למותר  שבת..."  כמחללי  חבריך  בעיניך 

פשפש בעצמו, ונמנע לפחות באותו השלב לקבל שבת מוקדם כל כך.

פנימיות.  להרבה  להגיע  אפשר  לחברו  אדם  בין  של  העצום  במרחב 
או  כך,  עשה  שאדם  רואים  רואים?  מה  בחוץ.  שרואים  מה  לא  זה   הפנימיות 
חושבים  אז  הרע  לשון  לדבר  לא  נזהרים  ואם  עליו,  לדבר  ומתחילים  אחרת, 
בלב, מסתכלים בעיניים לא כל כך טובות, מעקמים את הפרצוף, אבל בעצם 
לא יודעים מה יש בפנימיות של אותו אדם.  לא הכל זה מעשים. יש כל מיני 
דברים נפלאים שאותם לא רואים. אדם יראה לעיניים וה' יראה  ללבב. הקב"ה 
רואה את הכל. האדם לא. אתה אף פעם לא יודע מה נמצא בנבכי נפשו של 
כל  של  שהפנימיות  להאמין  צריך  אותו.  לשפוט  יכול  בכלל  אתה  איך  השני, 
יהודי זה אור גדול, אור שבוהק עד אין סוף, אור הקב"ה בעצמו... יהודי, אפילו 
שלפעמים המעשים שלו לא כל כך טובים, יש לו לב טוב, הרצונות שלו טובים, 
הנשמה שלו טובה, אם הוא עושה משהו לא טוב הוא מתחרט. ככה לחשוב על 
יהודי. צריך לזכור כל הזמן שה' נמצא גם אצל החבר. ואם קשה לי אתו, אני 
אעבוד על זה. אם אני אדע שבלי זה אני לא אצליח, אז אני אשים את מרכז 
לו  להגיד  לי  מותר  בי,  פגע  מאד  הוא  ואם  זה.  על  ואעבוד  הזו  בנקודה  הכובד 
פגעת בי. גם זה חלק מאהבת חברים. להגיד לו מה יש לי בתוך הלב כדי לא 

להגיע למצב שאני אשנא אותו.

לקחת בן אדם שעשוי מחומר ולרצות שהוא יהיה מחובר לאלוקים שהוא 
כל  בעולם  יש  כי  קשה.  מאד  קל.  דבר  לא  זה  מאד.  מאד  קשה  זה  כזה,  עליון 
מיני דברים אחרים שלא קשורים לחבור שלנו עם ה'. לפעמים צריך להתאוורר. 
משהו  אוכלים  טיול,  איזה  עושים  בהרפיה,  נמצאים  קצת  משוחחים,  קצת 
שמתענגים ממנו אבל הכל צריך להיות עם התחברות. אם יש לך את ה' שלוש 
פעמים ביום בתפילות, וכשאתה קובע עיתים לתורה, ואחר כך יש לך כל מיני 
דברים אחרים, אז זה כבר "אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם". כשאדם  
ממוסיקה  דברים,  מעוד  חיות  מקבל  הוא  נוספים,  דברים  מיני  כל  גם  לו  יש 
כזאת, מספרות כזאתי, מכל מיני מאכלים שלא צריכים, או מכל מיני דברים 
שנקראים חוכמות חיצוניות שמטפחות באדם את הקשר לחיצוניות ומרחיקות 

אותו מכל זיקה אל הפנימיות, באותו רגע הוא מרגיש שרע לו, שלא טוב לו.

שצריך  מבינים  לא  העולמות,  משני  להנות  רוצים  שאנחנו  שלנו  הבעייה 
להחליט או זה או זה. הסכנה הכי גדולה היא שאדם כלפי חוץ הוא מקיים את 
ולא  שלו  הלבושים  על  לא  הערה,  שום  לו  להעיר  אפשר  אי  נפלא,  והכל  הכל, 
במקום  כבר  נמצאת  שלו  הנשמה  אבל  דבר,  שום  על  ולא  שלו  ההכשרים  על 
אחר. זו הסכנה הכי גדולה שמאיימת עלינו כל רגע ורגע, שהרי יש לנו כל מיני 
אפשרויות להתחבר עם העולם הגדול בכל מיני צורות. התנתקנו מהקב"ה. יש 

לנו חיות ממקום אחר, ותענוג מדברים אחרים, לא רק מה'.

ושום  שיטות  שום  להם  יעזרו  לא  במצוות,  בתורה  שמחים  לא  כשהורים 
לתת  יכול  לא  אתה  כי  ה'.  אהבת  בילדים  להחדיר  יצליחו  לא  הם  תחבולות, 
לילד דבר שאין לך בעצמך. כשילד רואה הורים שמחים, רואה אותם מתלהבים 
ומצווה,  מצווה  מכל  עניין  ועושים  יהודים,  להיות  הזו  הזכות  על  לה'  ומודים 
ומכל חג וחג, או אז הוא זוכה לראות את האור של היהדות, את הפנימיות ולא 
את החיצוניות. כשילד טועם טעם של יהדות, הוא לעולם לא יעזוב את הדרך. 
ילד קולט ומבין בדיוק מה מושך את האבא שלו, מה באמת האבא שלו אוהב, 
ואת זה גם הוא יאהב בעצמו. זה יעבור אליו גם בלי שיגידו לו מילה אחת. אם 
האבא לא באמת אוהב את התורה והמצוות, אז גם אם הוא ירוץ אחרי הילד 

כל היום - תתפלל, תלמד, לא יעזור כלום.

בכל  אלא  לי,  כשהולך  רק  לא  בחלקי  שמח  להיות  זה  שמחה,  זה  פנימיות 
נסיונות החיים, בעליות, בירידות, בתוך כל הקשיים, זה לקבל באהבה את כל 
מה שה' עושה לי. יהודי עם כיפה על הראש והוא תמיד שמח ומחייך, מקדש 
שם שמים ברבים ומקרב רחוקים לעבודת ה' כי רוב בני האדם חיים בחושך 
מעורר  זה  ומאושר,  שמח  והוא  ה'  את  שעובד  יהודי  רואים  וכשהם  ובעצבות 

בהם הרהור תשובה, רצון להכיר את הפנים האמיתיות של היהדות.
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"הקב"ה ברא את האדם בצלם אלוקים, ובעצם זה הדבר שצריך 
אלוקים  הצלם  כי  החורבן.  את  מביא  גם  זה  אבל  הגאולה,  את  להביא 
כל  שכל.  לו  שיש  יודע,  שהוא  מבין,  שהוא  הרגשה  לאדם  לו  נותן  הזה 
הטכנולוגיה וכל החכמות שיש בעולם, מאיפה זה בא? מצלם אלוקים. 
נותן  והוא  שלו  ובתכניות  שלו  ובכשרונות  שלו  ביכולות  מאמין  אדם 
עצות, והוא מבין שהוא יותר מבין מהשני וכו' וכו'. אחר כך הוא מקבל 
לא  אני  באמת  אוי,  ואומר  הראש,  את  מוריד  הוא  אחד  רגע  אז  מכה, 

יודע, ואחרי רגע עוד פעם, זה מתחיל מחדש." (באור פני מלך)

ההלכה,  הקדושה,  התורה  זו  מלמעלה,  שירדו   , קבועים  שהם  דברים  יש 
הגדרים, מה שאנחנו קוראים דעת תורה. אלה דברים שאי אפשר לזוז מהם, 
זה נקרא יחוד חיצוני, כי זה בא מבחוץ. זה הבסיס לכל היהדות, אי אפשר בלי 
זה. אבל זה לא מספיק, הקב"ה רוצה גם את העבודה הפנימית שלנו, שנתחבר 

אל הדברים באופן פנימי. זה נקרא יחוד פנימי.

יחוד פנימי זה מה שאדם מכוון בקריאת שמע, וכמה הוא מכוון ומתרגש 
ומה  ילדים,  בחינוך  השקיע  הוא  ומה  בית,  בשלום  השקיע  הוא  ומה  בתפילה, 
הוא השקיע ביתר הדברים, ומה הוא השקיע בעצמו, בשמחה שלו, בהתחברות 
שלו לה', רגע רגע, שעה שעה. כל דבר קטן שהוא עושה, אם הוא מתחבר לזה 
עם אמונה, לא עם ברוך ה' הצלחתי ואני כזה חברהמן ואני כזה בעל טוב ואני 
כך  כל  מתנהג  ואני  אחרים  לאנשים  עצות  לתת  יכול  ואני  נפלאה  אשה  כזאת 
נפלא, אם זה בביטול, בענווה ובשפלות, אז הוא בונה את היחוד הפנימי שלו. 

אם לא, התוצאות יכולות להיות כל כך קשות. כמו בסיפור הבא:

הדחיפה

ר' שרוליק צין בן ה45 היה פועל דחק, ממש כך. ידיו היו שחורות ומיובלות, 
שנות   23 של  מצטברת  עייפות  מטעני  מאותן  משהו,  כבויות  ועיניו  כפוף,  גוו 
התעשייה  אזור  בפאתי  בע"מ"  מאד  הוותיק "טרי  השימורים  במפעל  עבודה 
בלוד. צין "מלך פס הייצור", כך כינו אותו חבריו למפעל. הוא זה שעינו היתה 
פקוחה על כל קופסא קטנה כגדולה, הוא זה שאכל, שתה, נשם והתעורר ונשם 
והשתכר,  ביום,  שעות  כ-10  עבד  האיש  שנה.  מ20  יותר  שימורים  קופסאות 
לא נעים לספר, בקושי שכר מינימום. אגב, אף פעם לא שמעו אותו מתלונן, 
"זה מה יש" היה נוהג לומר "עם זה חיים". אכן כן, שרוליק צין גידל וחינך את 
בארבעת  נספגו  וצניעות  פשטות  וחיי  הזו,  הדלה  המשכורת  עם  בניו  ארבעת 
כתלי דירתו הקטנה בדרום תל אביב. במשך אותן שנים הוא השכים ל"הנץ", 
להגיע  כדי  המרכזית  התחנה  ליד  ההסעה  לתחנת  רץ  ואץ  שחרית,  פת  סעד 
לפני 08:00 בבוקר לעוד יום עבודה מפרך. לאחר שנפטר שמואל רבינוב הבוס 
המייסד של מפעלי "טרי מאד בע"מ", נכנס לנהל את העסק בנימין בנו הצעיר 
והנמרץ של המייסד. בנימין רבינוב הקרין הרבה סימפטיה לפועל הותיק צין, 
התפילה  לאחר  אחד  בוקר  במפעל.  כשהשתובב  ילדותו  מימי  עוד  הכיר  אותו 
תוך   07:15 השעה  האוטובוס,  בתחנת  צין  שרוליק  ניצב  השחרית  וסעודת 
פחות מחצי שעה הוא אמור להגיע למפעל בלוד, התחנה, שלא כרגיל, עמוסה 
הוא  האוטובוס  דלת  כשתפתח  ומיד  מהראשונים,  הוא  שרוליק  אך  בנוסעים, 

הראשון שיעלה.

עכשיו אנו מפנים את עדשת המצלמה לעברו של סוכן המכירות עמנואל 
הרמוני בן ה 35. הבוקר, מכוניתו לא התניעה, ובשעה 08:30 הוא צריך להגיע 
לפגישה עסקית דחופה בלוד. משיקולי קמצנות הוא העדיף לנסוע באוטובוס 
האוטובוס  לעייפה,  גדושה  האוטובוס  תחנת  לפניו  הנה  מונית.  לקחת  ולא 
האוטובוס  יעלו,  נוסעים  משני  יותר  "לא  ומודיע  הדלת  פותח  הנהג  עוצר, 
מלא, אני מצטער... עוד מעט מגיע אוטובוס נוסף". שרוליק צין מניח רגלו על 
מרבית  את  לצדדים  לדחוף  שהספיק  הנמרץ  הרמוני  אך  הראשונה,  המדרגה 
הנוסעים, שלח את ידו השמאלית ודחק דחף בקלילות את צין החוצה. "אני 

מבוגרת,  אשה  עוד  עלתה  אחריו  פנימה,  ונעלם  הרמוני  הפטיר  ממהר",  נורא 
וצין נאלץ להמתין לאוטובוס הבא.

אחר  דקות,  אחרי 40  רק  הגיע  הבא  והאוטובוס  הסיבות,  כל  מסובב  רצה 
כך המשטרה סגרה את הכבישים כי "גילו מטען חשוד", ולאחר נסיעה איטית 
בנימין   .09:10 בשעה  רק  הייצור,  לפס  שרוליק  הגיע  הפקקים,  כל  לאורך 
רבינוב המנכ"ל הטרי היה כעוס. "הלו צין, מה זה האיחור הזה, משלוח שלם 
תקוע בשמש. כולם פה מחכים לך, אני לא מבין את החוצפה  מלפפונים  של 
הזו, יותר משעה איחור". צין השיב לו בשפה רפה "מה לעשות, דחפו אותי..." 
תקום  מצידי  איתי?  מתלוצץ  אתה  מה  אותך,  דחפו  פרוש  "מה  רתח  רבינוב 
שעתיים לפני, ותגיע בזמן". "תרגע בנימין", הזדקף צין "אני עובד כאן כמעט 
רתח  חצוף"  "אתה  איחרתי..."  לא  מעולם  בעריסה  תינוק  כשהיית  שנה,   25
המפעל!  מנהל  פה  אני  להירגע!  ממני  מבקש  "אתה  הצעיר  המנכ"ל  מכעס 
משטח של של ירקות מתקלקל, ואתה מעיר לי הערות. בסוף היום תיכנס אלי 

למשרד",

עברו  מועקה  של  שעות  שמונה  הייצור.  פס  את  בזעם  עזב  הצעיר  רבינוב 
המדרגות  בגרם  טיפס  הוא  אחה"צ  חמש  בשעה  ובדיוק  הותיק!  הפועל  על 
למשרדו של המנכ"ל. המזכירה רוחמה מסרה לו מעטפה לבנה, "בנימין ביקש 
למסור לך מכתב זה". צין פתח את המכתב וחשכו עיניו "מר ישראל צין היקר, 
החלטה,  היום  קבלתי  כמנכ"ל  במפעלינו,  עבודתך  שנות  ל-23  הכבוד  כל  עם 
לשנות דפוסי עבודה ולהתנהל רק עם פועלים ממושמעים יותר. לצערי, הנך 

מפוטר, והנני מאחל לך הצלחה בדרכך החדשה". בנימין רבינוב. 

מה לנו להאריך, צין יצא משם ברגליים כושלות, לחץ דמו הרקיע שחקים, 
וליבו פעם ללא הפסקה. כל הדרך באוטובוס הוא מירר בבכי מצער, ממש חרב 
לי  אין  אותי?  צריך  מי  ייצור,  מפעל  של  מזדקן  פועל  בן 45,  עולמו. "אני  עליו 
לו  חיכתה  בבית  ירקות".  שימורי  של  יצור  מפס  חוץ  כישורים  לי  אין  השכלה, 
מקלחת של צוננין נוספת. אשתו אורנה כעסה עליו "מדוע אתה עונה לו, עדיף 
צין.  הסביר  לעבודה.  איחרתי  לא  שמעולם  לו  הסברתי  אבל  שותק..."  שהיית 

"את מכירה אותי, אני איש אחראי, בשבילי מקום העבודה זה דבר חשוב".

אין כאן מקום להאריך, בואו נסכם שמן הנקודה הזו החלה להירשם תנועה 
חייהם,  באורח  קשות  פגעה  האבטלה  הצינים.  של  חייהם  באורח  צלילה  של 
אך  עבודה,  מקומות  לכמה  להתקבל  ניסה  שרוליק  אותותיו,  את  נתן  העלבון 
הדור  מנהלי  בעיני  חן  מצאו  לא  שלו  המקצועיים  הנתונים  ושוב.  בלך  נדחה 
בניו  פחות.  לאכול  ביום.  ארוכות  שעות  לישון  להסתגר,  התחיל  הוא  החדש! 
הסתובבו להם ברחוב ופשטו ידם בגזל. שלום הבית התערער, ואט אט איבד 
מת  ועזוב,  נעלב  שפוף,  מדוכא   ,  50 גיל  לפני  קצת  בחייו.  עניין  צין  שרוליק 
שרוליק צין משברון לב. להלוויה הגיעו רק שני פועלים מן המפעל שזכרו אותו, 
בחו"ל,  המפוקפקים  בעסקיהם  שם  אי  היו  מבניו  שניים  משפחה.  בני  וקומץ 
שניים אחרים במאסר. אלמנתו בכתה שבורה מצער, "אוי  שרוליק , שרוליק! 
אותך  עודדתי  שלא  סליחה  ממך  מבקשת  אני  אליך...  רעים  שהיינו  כנראה 

בשעותיך הקשות". כן, חשבון הנפש נעשה, אבל מאוחר מדי.

שנים  שלוש  שלנו.  במקרה  כאן  לא  אך  במוות,  שמסתיימים  סיפורים  יש 
מפטירתו של שרוליק, חולמת אורנה צין אלמנתו חלום, והנה בחלומה תחנת 
היא  לאפלולית  מבעד  ובאים.  יצאים  אוטובוסים  אנשים,  מוצפת  אוטובוס 
מבחינה באדם גבה קומה שמביט לעברה ואומר בקול סדוק " שלום לך גברת 
עמנואל  שמי  מנוחה,  אין  לי  גם  אבל  מנוחתך...  את  מפריע  שאני  לי  צר  צין 
הרמוני, אני האיש אשר לפני כמה שנים דחפתי את בעלך שרוליק כשהיה בדרכו 
הנוסעים  את  דחפתי  פנים  ובעזות  לפגישה  מיהרתי  אני  גם  עבודתו.  למקום 
על  משלם  אני  אפילו...  סליחה  לבקש  מבלי  לאוטובוס,  מחוץ  בעלך  את  וגם 
אלי  מתייחסים  לא  איתי,  מדברים  לא  האמת  בעולם  מנשוא,  כבד  מחיר  כך 
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כלל וכלל, באים איתי חשבון רק על הדחיפה הנוראה והאיומה שדחפתי את 
בעלך. הפיטורין שלו בבושת פנים, זו אשמתי! הכעסים שלך כלפיו, זו אשמתי! 
זו  לחייו,  האחרונות  השנים  בשלוש  חלקכם  מנת  שהיו  והעניות  הדחקות 
אשמתי!!! המחלות והדיכאון של שרוליק! זה הכל באשמתי. הדחיפה הזו עולה 
לי ביוקר גברת צין, ואני מתחנן ממך ומבקש שתעשי הכל כדי שאזכה למחילה 
ולסליחה... כדי לאמת את חלומך, תוכלי לפנות לאלמנתי רננה הרמוני מרח' 
המתוח  שהדין  שביכולתך  כל  עשי  מתחנן  אני  אנא  אביב,  תל   62 יריחו  דקל 
דמותו של האיש. שלוש  הזה של הדחיפה יחלוף ממני...!" אז נמוגה אט אט 

פעמים, ולילה אחרי לילה חזר החלום על עצמו.

כשנפגשנו רננה הרמוני ואורנה צין המעגל נסגר. רננה הרמוני: "בעלי נהרג 
לי  ואומר  בחלום  אלי  מתגלה  פעם  קשה,ומדי  דרכים  בתאונת  שעברה  בשנה 
אינני  אמר. "אני  כך  מצטער...  אני  יהודי...  מאד". "דחפתי  לי  קשה  לי,  "קשה 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

באהבה  שמסתכלות  טובות.  עיניים  לי  תן 

לשלוט  הזו  לקנאה  נותנות  שלא  יהודי.  כל  על 

למקום  בא  אני  אבא.  לי  קורה  מה  תראה  בי. 

אני   כלל  שבדרך  אוהב,  שאני  מקום  תורה,  של 

מרגיש שם טוב, ואהוב, ופתאום זה מרגיז אותי, 

והשני מעצבן אותי, ולשלישי אין לי סבלנות, ועל 

הרביעי והחמישי אני מסתכל בעיניים לא טובות 

ואם אני  קצת נכנס פנימה, אני מזהה שם קנאה, 

והשישי והשביעי לא אומרים לי משום מה שלום 

כבר הרבה זמן למרות שפעם היתה אהבה בינינו, 

בבזיון  ולשמוח  טוב,  עליהם  לחשוב  ובמקום 

רגשות  מפתח  אני  נפגע,  אני  בחלקי,  שנפל 

שליליים כלפיהם.

מה יהיה איתי ריבונו של עולם? לפעמים יש 

לי חשק לעזוב וללכת למקום אחר ששם אני לא 

מכיר אף אחד ואף אחד לא מכיר אותי, כי הרבה 

יותר קל לי לאהוב ולהסתכל בעיניים טובות על 

אבא?  פתרון  זה  אבל  מכיר.  לא  שאני  אנשים 

לשנות  האמיתית?  הפנימית  מהעבודה  לברוח 

את  לראות  ולהתחיל  שלי  ההסתכלות  זוית  את 

טובות? ואם זה קשה לי, להרבות  כולם בעיניים 

אותי  ותשחרר  לי  שתעזור  ובתחנונים  בתפילות 

מהסבל הזה?!

לדבר  יכול  לא  כמעט  אני  עולם,  של  ריבונו 

אחרים  חשובים  דברים  על  האלה  בימים  איתך 

טוב  כשלא  כי  עליהם,  רק  כמעט  דברתי  שפעם 

לי עם האנשים, אני לא יכול לדבר על שום דבר 

אחר, רק לבקש ולהתחנן, אבא תעזור לי.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

את  ממך  שומעת  כשאני  כעת  אך  בחלומות  הבנה  שום  לי  ואין  מיסטיקנית 
פרטי הדברים... אוי כמה שמצמרר הדבר... סליחה, אני מבקשת סליחה בשם 
בעלי המנוח" ושתי האלמנות המחובקות פרצו בבכי קורע לב... ארבעת בניו 
של צין המנוח, שמעו מאמם על הדבר הנורא, ומיהרו ארצה. יומיים אח"כ ערב 
ארבעת  וגם  חכמים  תלמידי  עשרה  צין  שרוליק  של  ציונו  על  עלו  כיפור,  יום 
בניו, שהחליטו ליישר אורחותיהם. "אבא סלח לנו, וסלח גם לעמנואל הרמוני 
על הדחיפה שפגעה בך, במידה שאדם מודד מודדין לו... מדוד לו ברחמים", 
עומקו  את  למדוד  שקשה  צער  שציערוהו,  על  מחילה  ובקשו  הבנים,  התחננו 
ומימדיו בברומטר הנשגב והעלום של עומק הדין. המחבר: "אילמלא סופרו לי 
הדברים ואוזני שמעו ממקור ראשון, קשה היה לי להאמין, והחי יתן אל ליבו, 

ויפה שניה אחת קודם. 

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל

ר
או

ל
א 

צ
י

ר
או

ל
א 

צ
י

להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
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












