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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 "ככל היוצא מפיו יעשה" )ל, ב(
סיפר הגאון ר' מאיר שפירא זצ"ל ראש ישיבת חכמי לובלין 
לתלמידיו, שבהיותו רב בלובלין, ראה בפנקס החברא קדישא 
סיפור שמצוה לפרסמו, למען ידעו כמה גדול כח התורה. 

 440לרבינו המהרש"ל )שהיה רב וראש ישיבה בלובלין לפני 
שהתאלמן מאשתו. חלפו כמה חודשים שנה( היה תלמיד 

מפטירתה והאברך עודנו מתהלך אפוף מרה שחורה. קרא לו 
המהרש"ל ושאלו לפשר הדבר, לאחר שהפציר בו רבות, גילה 
התלמיד שכאשר שכבה אשתו על ערש דווי, הבטיח לה 
בתקיעת כף שלא ישא אחרת לעולם. אמר לו המהרש"ל, על פי 

ה ליה נשבע לעבור על המצוה, דין תורה השבועה לא חלה, דהו
מותר לך, ועליך להקים בישראל, ולזכות להעמיד דורות. 
התלמיד עשה כפקודת רבו ונשא אשה. לא עברו ימים מועטים 
וכל לובלין היתה כמרקחה, האברך נפטר לבית עולמו. משספרו 
זאת למהרש"ל, ביקש להזמין את אנשי חברה קדישא, וציוה 

תו ולהתנהג בו כרגיל, וכשיהיו להם לעשות לאברך את טהר
מוכנים להניחו בקברו, יודיעו לו. וכך עשו. לקח המהרש"ל 
פתקא ורשם, שלום לכם פמליא של מעלה, אני פסקתי על פי 
דין תורה שתלמידי מותר וחייב לשאת אשה, ואני גוזר "בכח 
התורה" שתחזירו לי תלמידי. חתם שמו, וציוה להניח הקלף ביד 

בר, ולהשאיר את הקבר פתוח, ושכולם יעזבו המת, להניחו בק
את בית העלמין. לא עברה שעה קלה, האברך יצא מקברו 
בתכריכיו, והתהלך ברחובות כאילו מאומה לא קרה... כשבא 
המת עם תכריכיו לביתו, נבהלה אשתו וברחה לבית אביה. 
בבוקר שלח המהרש"ל לתלמיד שילביש בגדיו ויבוא לישיבה, 

יבה פחדו התלמידים לשבת על יד מת. גזר כשהתלמיד בא ליש
המהרש"ל "בכח התורה" ששר השכחה ישתלט על לובלין, 
וישכיח את כל העניין. וכך הוה, לאחר ימים מספר נשכח כל 
העניין מאנשי לובלין, האברך שב להיות כאחד האדם, וזכה 

 לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות.
 

 (ג ,ל" )'לד נדר ידור כי איש"
 אבל ומיושב בדעתו איש כשהוא דורישי – נדר ידור כי איש

 (יקר כלי) . כבהמה איש ונמשל בגדר אינו בכעסו הנודר
 

 "או השבע שבועה" )ל, ג(
 מעשה שאירע במלכות בבל, שיהודיה לא נזהרו בשבועת שווא.

סיפר הגאון רבי יוסף משאש זצ''ל מטלמסאן: שלפני שנים 
רבות ראה בספר, מעשה שאירע במלכות בבל שהתגוררו בה 
כעשרת אלפי יהודים ומתי מספר גוים. ומנהג מגונה היה מצוי 
בין היהודים: שבועת שווא היתה רגילה על לשונם. אנשים 

 נשים וטף היו ממהרים להשבע על דבר של מה בכך. 
תארח אצלם חכם אחד ושמו רבי בנימין. כשראה את פעם ה

 מנהגם הרע הוכיחם והיטיף להם מוסר, אך הם לא שעו אליו. 
אמר להם: ''כי 'בעוון שבועת שווא נגעים באים'. לעגו לו 
ואמרו: ''מימי אבותינו שגורה שבועת שווא על לשוננו ולא 

 ראינו נגעים''!
אמר להם: ''כי ד' מאריך אף, אך לבסוף גובה את חובו. ודעו כי 
כתוב במסכת אבות: 'חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא' 
)ה, ט(. ובני אדם מתמעטים והדרכים משתוממים''. צחקו 
ואמרו: ''וכי מאין תבוא חיה רעה, הלא אין יערות סמוכים לעיר 

 ומעולם לא ראינו כאן חיה רעה''! 
ה ימים עברה שיירה של סוחרים פרסיים בסמוך לאחר כמ

נמרים  2לאותה עיר, שפניהם להודו למכור סחורותיהם ועמם 
אריות שהיו כלואים בכלוב ברזל וכבולים בשרשראות.  7-ו

הסוחרים לא האכילו את החיות עד שמחמת הרעב הממושך 
 וטורח הדרך התעלפו. סברו הסוחרים שהחיות מתו.

את העור מעליהם. פתחו את בריחי בקשו הסוחרים לפשוט 
הכלובים והתירו את שרשראות הברזל. אז התנערו החיות 
האימתניות וזנקו על שוביהם וטרפום. לאחר מכן המשיכו לעיר 
ודרסו וטרפו ועשו בה שמות ותהי מהומה גדולה בעיר שבעה 
ימים ושבעה לילות. מרוב טרף ושבעה נתייגעו החיות. כמה 

פם ובעזרת חרבות ורומחים הרגום. מנו יהודים שמו נפשם בכ
את הנטרפים והדרוסים ומצאום ביותר מאלפיים נפש. ספדו 

 כי אמת דבר רבי בנימין ודבר אחד מדברי רז"ל לא ישוב ריקם. 
 

 "וה' יסלח לה כי הניא אביה אותה" )ל, ו(
קשה, אם אביה הניא אותה, א"כ מדוע היא צריכה לסליחה? 

שנדרה ושמע אביה והפר לה, והיא אלא, הכתוב מדבר באשה 
לא ידעה ועברה על נדרה בכוונה, והנה, אע"פ שלא עברה על 
חומר איסור נדר בגלל שאביה קדם והפר, בכל אופן זקוקה 
האשה לסליחה וכפרה כיון שבדעתה התכוונה האשה לעבור 

 איסור, "וה' יסלח לה".
 כשהיה ר' עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, ואמר: ומה מי
שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון סליחה 
וכפרה, המתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על 

 אחת כמה וכמה. )נזיר כ"ג( 
הקשה רבי לייב חסמן זצ"ל )בספרו "אור יהל"( וכי צריך קל 

 וחומר כדי לדעת חומרת איסור חזיר, הרי זה לאו מפורש? 
ינו מחדש איסור במעשה האכילה, אלא ותירץ, שהקל וחומר א

ומה אם כונה לדבר עבירה שלא יצאה לפועל  –על הכוונה. 
צריכה סליחה וכפרה, על אחת כמה וכמה כונה פגומה 

 שהולידה מעשה עבירה צריכה סליחה וכפרה.
והוסיף רבי לייב, רבי עקיבא הגיע לפסוק וירד לעומק 

זה כל שנה, משמעותו ובכה, ואנו כביכול מגיעים לפסוק 
 וכנראה שלא מגיעים...

יתירה מכך רבי עקיבא כל פעם שהיה מגיע לפסוק זה היה 
מתעורר מחדש ובוכה, ומעולם לא למד בדרך של שגרה אפילו 

 כאשר חזר אלף פעמים.
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 ״ותהיינה מחלה תרצה וחגלה״ )ל, יא(
הרב מרדכי נויגרשל שליט״א נשאל, מדוע מוזכרות כה מעט 

בתנ״ך ובתקופת המשנה והתלמוד עוד נשים ביחס לגברים 
 פחות? שאלות שכל יום עולות על סדר היום..

והשיב, לעם ישראל במדבר ניתנו שלוש מתנות: הבאר, המן 
וענני הכבוד. הבאר בזכות מרים, המן בזכות משה וענני הכבוד 

שבעת ימי  -כזכות אהרון. והנה אנו עושים זכר לענני הכבוד 
לחם משנה בשבת. לעומת זאת לא  -סוכות. עושים זכר למן 

עושים כל זכר לבאר, וזאת למרות שמבין שלושת המתנות אין 
הבאר. בלי  -ספק כי הנחוצה ביותר היא זו שניתנה בזכות מרים 

ענני כבוד ניתן לשרוד במדבר, עובדה היא שיושבי המדבר חיים 
ככר אלפי שנים למרות התנאים הקשים. בלי מן אפשר 

ה להם שלווים, היו להם בהמות. לעומת זאת, להתקיים, הרי הי
אין אפשרות להתקיים ולו גם ימים ספורים בלי מים. בכל זאת, 

 לא עושים כל זכר למתנת הבאר?
והביא מה ששמע מהגאון רבי מרדכי אליהו זצ״ל שאמר כי 
מתנת המים היתה בזכות מרים, המים הם כמו האישה. הם 

בדרך כלל לא רואים  נמצאים בכל מקום, הכל מלא מים. אבל
אותם. בחומרי בנין יש מים, החשמל נוצר על ידי זרמי מים, 
הפירות והירקות ספוגים במים, אבל, כאמור, אין רואים אותם. 
כך גם האשה ביהדות, מגע ידה מורגש ככל, אבל בצניעות 

 ובצורה שלא רואים אותה.
את אותו לקח אמר הרב זצ״ל אפשר ללמוד על התורה. כל דבר 

בריאה יש בו את יסוד המים ובדרך כלל לא רואים אותם. כך ב
התורה שנמשלה למים היא הקיום של כל העולם. ובני אדם 
שאינם מעמיקים לחשוב לא יודעים שכל קיומנו הוא על ידי 

  התורה!
 )להתעדן באהבתך(

 

 ג( "החלצו מאתכם אנשים לצבא" )לא,
אז  ,כל אדםהיינו האנכיות שב ,אם נחלוץ מעמנו את ה"אתכם"

שייך שנהיה "אנשים לצבא" ללחום מלחמת ועבודת הבורא 
 יתברך.

 

 "לתת נקמת ד' במדין" )לא, ג(
הקב"ה אמר למשה נקמת בני ישראל; על זה שהחטיאו את בני 
ישראל לקב"ה כאילו מחל להם אבל לא מחל להם שגרמו 
למיתת עשרים וארבעה אלף מישראל, והיות שמיתתו של 

ישראל  במלחמה זו לו הי' אומר נקמת בני משה היתה קשורה
היו אומרים בני ישראל שהם מוחלים על נקמתם בשביל 
להרחיק מיתתו של משה, אולם משאמר להם נקמת ד' לא דחו 

  הדבר.
 )כלי יקר(

 

 "ויקצוף משה" )לא, יד(
מעשה ביהודי אחד בשם זלמן מעיירה ששמה לא פורש 

לא דבר היה -"שהצטיין" מאוד במידת הכעס, על כל דבר

מתרתח, ולכן כינוהו בשם "זלמן כעסנר". לימים כשהגיעה 
שעתו להפטר מהעולם, נכנסו אליו אנשי חברא קדישא ושכניו, 
להיות נוכחים בשעת יציאת הנשמה. הקול נשמע בעיירה כי 

לך להסתלק, כמה ילדי שובבים שהיו סקרנים לראות זלמן הו
את מחזה הפטירה, וביודעם שלא יכניסום פנימה, עלו וטיפסו 
על החלונות והשקיפו לתוך החדר. זלמן שוכב על מיטתו, 

 ובעוד כמה רגעים עומד הוא להחזיר את נשמתו ליוצרה.
ובתוך המון מחשבותיו המתרוצצות במוחו בשעת פרידתו 

א מגלה כמה ילדים עומדים על יד חלונותיו והנה... הו
ומסתכלים עליו... בשארית כוחותיו הוא מתרתח, לדבר אינו 
מסוגל יותר, הוא מקמץ את אגרופיו ומנפנפם לעבר הילדים 
בזעם כאומר להם: "הסתלקו מכאן"! מילים אלו שהתאמץ 
להוציאם מפיו נשארו תקועים בגרונו, ומיד החלה הגסיסה. וכך 

 שמתו... )מפי הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל(נפח את נ
"זכה" זלמן, כי מוסר השכל למדו הנוכחים במעמד זה, איך 
אדם שלא מחנך עצמו ולא מרסן מידותיו בכלל וכעס בפרט, 
לאיזה מצב יגיע ולאן יובילו אופיו הרע. כי ילווהו עד יציאת 

 נשמתו, עד דכדוכה של נפש...
ן במידת הסבלנות, אף שלו הפילוסוף הידוע סוקרטס, הצטיי

אשה רעה אשר מיררה את חייו, היה מתנחם כי בגללה הוא 
 מסתגל לסבול כל אדם.

פעם קרא לכל אוהביו אל המשתה אשר הכין להם. השולחן 
היה ערוך במטעמים ומגדנות, והנה אשתו נכנסת ותלך להפוך 
את השולחן. לפליאת המסובים על שתיקתו השיבם: הרי לפני 

קרה שתרנגולת קפצה על השולחן ועופפה בכנפיה,  כמה ימים
 ההתקצפו עליה? )נועם המידות(

פעם אמר: אוזני כבר רגילות לשמוע כזאת, כמו הטוחן 
 בריחיים, שכל עוד יוסיף לשמוע קול הריחיים ישמח.

ופעם כשתמהה ידידו לפשר שתיקתו מתעלולי אשתו, ושאלו: 
ו: התקצוף אתה הרי יש לך מקל ותמחוץ בזה את ראשה? השיב

בהמיות הברבורים? וכשם שאין לקצוף על הברבורים, היות 
ואנו יודעים שיש תועלת מהם בהולדתם אפרוחים, כן אותה 

 תועלת יש לי מאשתי... )שם(
אומר רבי  –ועם כל ההתפעלות מסבלנותו של הפילוסוף הגוי 

גם בחז"ל מצינו שאשת רבי  –ירחמיאל שולמן מנובהרדוק 
, וכי היה מוצא דבר היה נותן לה במתנה, אמר לו חייא ציערתו

רב: והרי היא מצערת אותו? השיבו: עדיין שתי מעלות מצאתי 
בה: א( דיינו שמגדלת בנינו. ב( מצילה אותנו מן החטא )יבמות 

 סג.( 
שניהם התאזרו בסבלנות וסבלו בדומיה את נשותיהן הרעות, 

לשכוח כעסו, אך בכל זאת הבדל רב ביניהם. חכם התורה, כדי 
חיפש צד טוב בתוך הרע, והטיבה בפועל. ואילו הפילוסוף, 

 סבלנות כן, אך חשובה היתה אשתו בעיניו כ"בעל חי'... 
 )פניני החכמה עמ' א'( )הסר כעס מלבך(

 

 "ויקצוף משה" )לא, יד(
לכל מכונית יש בלמים. לשם מה? כדי לבלם ולעצר את 

כחות מנגדים.  המכונית בשעה הנחוצה. במכונית פועלים
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המנוע יש בכחו להניע את המכונית, אך הבלמים יש בכחם 
 לעצר אותה.

האדם הנו מכשיר נפלא, יציר כפיו של הקב"ה. כחות רבי לאין 
ספר פועלים בו. כחות המניעים אותו לפעל ולנוע. אך מן 
ההכרח הוא, שיפעל בו גם הכח הבולעם, העוצר אותו בעת 

 הצורך. אימתי?
אמר רבי אלעא, אין העולם מתקיים אלא בשביל  אמרו בגמרא:

מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר: "תלה ארץ על 
בלימה". בזכות אותם אנשים היודעים כי עת לחשות, יש קיום 
לכל העולם. ואימתי עת זו? שעת מריבה. בשעת מריבה אין 
אנשים מוכנים לשתק, והתוצאה היא השתלטות הכעס על 

סים אנשים על זולתם? התשובה מזעזעת האדם. מדוע כוע
 ומחרידה, אבל אמתית: חסר אמונה גורם לכעס.

כאשר נגש לאדם כועס, ונאמר לו: 'אינך יהודי מאמין!' הוא 
יזדעזע: 'האם משום שאני כועס על חברי שפגע בי, שהעליב 
אותי, שגרם לי נזק, אינני בכלל יהודי מאמין? וכי מה הקשר בין 

 השנים?
הוא שאדם שכועס חושב שחברו גרם לו רעה, אבל  אך העניין

לאמתו של דבר החבר הוא רק שליח מההשגחה העליונה, כדי 
שהאדם יקבל עליון או נזק המגיע לו, ומה טעם לרגז ולקצף על 
שליח?! מכאן שהכועס חושב חס ושלום, שעניינים מסוימים 

 נחתכים על ידי בשר ודם, והרי זוהי כפירה!
עת מריבה, חיים בהרגשה ומצהירים, כי הבולמים פיהם בש

רצון ה' הוא השולט והמנהיג, ולכן תגובתם במקרים כאלו היא 
 השתיקה, כי הרי ה' אמר לו קלל!

 

 "ויקצוף משה" )לא, יד(
פעם נכנס תלמיד לחדרו של מרן הגה"צ רבי משה שמואל 
שפירא זצ"ל ראש ישיבת באר יעקב, ושאלתו בפיו: רבנו, שנים 

תי להכיר את ראש הישיבה ומעולם לא ראיתי את ארוכות זכי
רבנו כועס. האם ראש הישיבה אינו יודע לכעוס? "האם ראש 
הישיבה נולד עם תכונה מופלאה זו של שלוות נפש, ואינו מכיר 
כלל את מידת הכעס?" ממשיך התלמיד להקשות: מה מאד 
רוצה הוא לדעת את סודו של ראש הישיבה, שמדת התגברותו 

מופלאה ונדירה, ומעולם לא ראוהו תלמידיו שהוא על הכעס 
כועס. חוכך רבנו בדעתו, חושב מעט ולבסוף אומר: "בילדותי 
הייתי כעס, אולם בגין תשע החלטתי להפסיק לכעוס, ומאז 
איני כועס יותר..." שומע התלמיד את תשובתו של רבנו, ורגש 

עם עז של הערצה ממלא אותו. אכן, נודע הדבר. רבנו לא נולד 
תכונה נפלאה זו, אלא רכש אותה ביגיעה ומאמץ. שנים רבות 
חלפו מאותה החלטה נפלאה שלא לכעוס יותר, ורבנו עדיין 
מתמיד בה. "ילמדנו רבנו", התלמיד אינו מרפה, "כיצד ניתן 
לשבור מידה? כיצד ניתן להגיע להחלטה שכזו ולהצליח לעמוד 

ל זאת ממלא בה בגבורה? גם אני רוצה מאד שלא לכעוס, ובכ
אותי הכעס פעם אחר פעם, מציף אותי וגורם לי להתפרץ ולא 
לשלוט על עצמי..." "בשביל זה בדיוק יש מראה!" אומר לו רבנו 
בפשטות, "הבט במראה בשעה שאתה כועס, ותראה איך 
נראות פניך... בושה גדולה תמלא אותך. הלא אדם בשעת 

אלוקים כעסו מאבד את אור פניו, משחית הוא את צלם ה
שבו... הבט במראה בשעה שאתה כועס, ותראה עד כמה מגונה 
הוא המראה הזה..." "גם אני בילדותי הייתי כעסן", ממשיך רבנו 
לספר לתלמידו, "אולם פעם אחת עברתי ליד מראה בשעה 
שכעסתי, ראיתי את דמותי משתקפת בעדה, ומאז לא כעסתי 

היג עצמו יותר... והלא פשוט הדבר הוא, שכאשר האדם מנ
במידה נוראה זו של כעס, נראה הוא כמו דוד של רותחין, 
וממילא נידון הוא ברותחין שלו עצמו, ומה הרוויח הוא 

איני כועס כלל וכלל", חתם רבנו שיחה  –מכעסו?" "מאז 
 מופלאה זו, "ואיני יודע מכיר טעמו של כעס..." 

 )מתוך הספר "רבי משה שמואל"(
 

 "ומקנה רב" )לב, א(
אות כתב בש"ך עה"ת לבאר את טעם הדבר מדוע לא רצו נור

בני גד ובני ראובן לעלות עם יתר עם הקודש אל עבר הארץ 
הטובה והרחבה, אלא מאחר והם היו 'בדגל' אחד עם מחנה 
שבט שמעון )כי כך היה סדר הדגלים, שבדגל בני גד היה מטה 
ראובן ומטה שמעון( ולאחר שחטא זמרי בן סלוא נשיא  בית 

ב לשמעוני, שוב לא רצו בני גד ובני ראובן להיות בכפיפה א
כי חששו שמא אף בארץ ישראל  –אחת עם 'חברים רעים' 

יעלה חלקם להיות יחד עם בני שמעון, לכן העדיפו להשאר 
בחוץ לארץ עם 'חברים טובים' מאשר בארץ ישראל עם חברים 

 שאינם טובים. 
בחורים וכך אמרו שפעם שאל 'ראש ישיבה' את אחד ה

שהתחבר לחברים מפוקפקים ... שמא תדע מהו פירוש תיבת 
ותמגר הנאמר בברכת המינים, לא ידע הבחור פירוש המילות, 
אמר לו רה"י, אף אני לא ידעתי פירושה של תיבה , אבל זאת 

כי איננו דבר טוב, כי התבוננתי על שכניו וידידיו וראיתי  –אדע 
ותשבר ולאחריו ותכלם  לפניו תעקר –שכולם מינים רעים הם 

 ותשפילם, ה"י מכל אלו ...
 )באר הפרשה(

 

 "ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה" )לג, ד(
פעם אחת ישב הרה"ק ה"חוזה מלובלין" זיע"א במסיבה עם 
תלמידיו הק', ודרש תורה על כל מ"ב המסעות שנזכרים 
בפרשה, כשהגיע לפסוק מהר שפר ויחנו בחרדה" לא פירש על 

נה לו תלמידו הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב פסוק זה. נע
זיע"א ואמר שיש לו לומר תורה על פסוק זה, ואמר בזה כי הנה 
מצינו באברהם אבינו ע"ה שנקרא הר שאמרו חז"ל )מסכת 
פסחים( לא כאברהם שנקרא הר, וגם מצינו ביעקב אבינו ע"ה 
שנקרא שפר, כמאמר חז"ל )מסכת בבא בתרא( שופריה 

שופריה דאדם קדמאי, וכן מצינו שיצחק אבינו שיעקב מעין 
ע"ה נקרא חרדה כמו שאמר הכתוב ויחרד יצחק חרדה גדולה 
עד מאד, והפירוש הוא, שהנה איתא )מסכת שבת( אמרו חז"ל 
דלעתיד לבוא יאמר הקב"ה לאברהם, בניך חטאו, ויאמר לו 
רבש׳׳ע, ימחו על קדושת שמך, וכן יבא אל יעקב ויאמר לו, בניך 

ו, והוא משיבו ג"כ, ימחו על קדושת שמך וכר, ואח"כ יבא חטא
 אצל יצחק אבינו ע"ה ועשה לו חשבון, עי"ש.
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ועפי"ז אפשר לפרש, ויסעו מהר שפר היינו יסעו ״מהר״ שרומז 
לאברהם אבינו, וכן יסעו משפר שרומז ליעקב אבינו, ויחנו 
בחרדה, היינו ביצחק אבינו שנקרא חרדה, דהוא עשה חשבון 

 פלגא עלי ופלגא עלך וכו'. ואמר
 

 "ויסעו וגו' ויחנו וגו'" )לג, ה(
שאלו פעם את הגאון רבי יחיאל מיכל אפשטיין זצ״ל בעל 
״ערוך השולחן״ מדוע נוהגים הרבנים לחתום אחרי שמותיהם 
״החונה פה קהילה קדושה״, ולמה לא כותבים ״היושב פה 

 קהילה קדושה״?
קביעות ושלווה, אך אין  השיב הגאון: המילה 'יושב' משמעותה

לך רב בישראל שכסא הרבנות שלו הוא יציב. תפקידו של הרב 
הוא להטיף מוסר ולהוכיח את בני עדתו ובוודאי ימצאו 
בקהילתו אנשים תקיפים ובעלי זרוע שיגיבו בתוקפנות 
ובשחצנות וירדו לחייו של הרב, עד אשר יהיה נאלץ לעזוב את 

ו מקום חדש, ולכן הוא תמיד כסא הרבנות שלו ולנוד ולבקש ל
בגדר ״ויסעו ויחנו״. לפיכך חותם הרב תמיד אחר שמו ״חונה״ 

 ולא ״יושב״.
 

״ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני ויסעו 
-ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה״ )לג, טו

 טז(
המתבונן בפסוקים אלו ימצא שבדרך כלל, כאשר התורה 

ם אירע דבר כלשהו מספרת על מקום שאליו הגיעו ובאותו מקו
הרי היא מציינת את אותו מאורע: כגון שבאו אלימה, ושם  -

שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים, וכן כשבאו לרפידים 
מציינת התורה שלא היה להם מים לשתות, אך לעומת זאת 

אין היא  -כאשר התורה מספרת שבני ישראל באו למדבר סיני 
י עם ישראל: שבמקום מציינת את המאורע החשוב ביותר בחי

 זה ניתנה לישראל התורה הקדושה!
כך העיר הגאון רבי דוב אליעזרוב, רבה של שכונת קטמון 

 בירושלים ובעל שו״ת ״שאלי ציון״, ויישב בביאור נפלא:
התורה ציינה רק את אותם דברים שהיו ואינם, דברים שעל פי 
דרך הפשט אין בהם כל ענין לדורות, אלא שהפסוק מציין 

צריך בכל זאת לזכור שדברים אלו היו. התורה שניתנה כהר ש
סיני, לעומת זאת, הרי היא קיימת לנצח נצחים, ועוד: שבכל יום 
ויום צריכה היא להיות בעיני האדם כאילו ניתנה היום, כמו 

בכל יום יהיו בעיניך  -שדרשו חז״ל: "אשר אנוכי מצוך היום 
ת בין המאורעות כחדשים", ומשום כך אין התורה מציינת זא

שקרו בעבר, כי קבלת התורה היא ענין השייך בהווה ובעתיד, 
  בכל יום מחדש!

 )כמוצא שלל רב(
 

 ונס שמה רוצח מכה נפש בשגגה )לה, יא(
פעם נכנס בחור לכ״ק אדמו״ר הפני מנחם מגור זצ״ל, שאלו 

הרבי מה הוא לומד, וענה מסכת מכות. שאלו, היכי תימצי 
ואעפ״כ חייב גלות? הבחור התמהמה שאדם לא הרג נפש 

בתשובתו, ענהו הרבי, זו גמרא מפורשת )מכות יא.( תלמיד 
 שגלה מגלין רבו עמו.

עוד שח ה״פני מנחם" זצ״ל בעניין זה, הרי אמרו בגמרא )תענית 
כג:( או חברותא או מיתותא, א"כ למה חברו אינו גולה עמו. 

ת עליו, וחבר ותירץ שחבר צריך לגלות מעצמו ואין צריך לצוו
שצריך לצוותו אינו חבר. עוד תירץ שהגמ' אומרת שם מכאן 
שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון, לפי שאם יגלה יצטרך 
לגלות עמו. אבל בחבר לא טוב יש לחוש שאם יגלה עמו יגרר 

 אחר מעשיו ויתקלקל, שאין טוב להתחבר עם רוצח.
 )דף על הדף מכות י.(

 

אתם בה כי הדם  "לא תחניפו את הארץ אשר
 הוא יחניף את הארץ" )לה, לג(

סיפר הגאון רבי גרשון לפידות זצ"ל: כאשר הקיסר וילהלם היה 
אמור להגיע לביקור בירושלים, הכינו לכבודו שלושה שערים, 
האחד בשער יפו, שם עמדו המוסלמים לקבל את פניו, השני 
בשכונת מחנה יהודה ליד בית הספר אליאנס, שם עמדו 

ים לקבל את פניו, והשלישי במוצא, שם עמדו היהודים הנוצר
 לקבל את פניו.

לפי התוכנית היה אמור הקיסר להגיע מחיפה ברכבת לעבור 
תחילה דרך שער יפו ומשם למחנה יהודה ומשם למוצא. אך 
בסופו של דבר, הקיסר לא הגיע מחיפה אלא מיפו לירושלים. 

הודים היו ולא ברכבת אלא רכוב על סוס. יצא אפוא, שהי
 הראשונים לקבל את פניו.

הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל יצא אחד עם החכם באשי ואדון 
ענתבי מעסקני עדת הספרדים, לקבל את פני הקיסר וספרי 
תורה בידיהם. בראות אותם הקיסר עם ספרי התורה, קד קידה, 

 אך לא ירד מסוסו.
הב. לאחר מכן שלח הקיסר לכל אחד ממקבלי פניו מדליה של ז

כולם לקחו את המדליה אך רבי שמואל החזירה לשולחיה. הבין 
הקיסר שרבי שמואל מסרב לקבל את המדליה מחמת צורת 
שתי וערב החקוק עליה. לכן שלח לו תמורת זה חמישים לירות 

 זהב טורקיות, אך גם אותם לא אבה לקבל ושלחם בחזרה.
 הדבר חרה בעיני הקיסר ושלח לקרא לו. כאשר הגיע רבי
שמואל אמר לא הקיסר: יכולתי להבין שהמטבע חקוק עליה 
צורת שתי וערב שלחת חזרה אבל חמישים לירות מדוע 

 החזרת?
ענה לו רבי שמואל: כאשר יצאנו לקראתו וכיבדנוהו עם ספר 
תורה בידינו ואתם ירדתם מן הסוס ליתן כבוד לתורת ה' 

זרת הרגשתי חובה למחות לכבוד ה' ותורתו וזוהי הסיבה להח
הכסף. הדבר מצא חן בעיני הקיסר, הושיט ידו לר' שמואל 

 ואמר: אתה יהודי הגון.
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 "אני ה' שוכן בתוך בני ישראל" )לה, לד(
 

דרכים לחכמה מאת הגאון הגדול רבי נח ויינברג זצ"ל  48בספר 
מופיע סיפור הממחיש שאנו היהודים העם הנבחר, חיילים 
בצבא המלך ואסור לנו לשכוח זאת. עלינו להשליט את המח על 

 הלב. 
מספר הרב ויינברג: "סיפר לי יהודי, פעם בהיותי ילד לקחתי 

כנס הביתה מוקדם לקרא, פתאום אבי מורי נ המהספרייספר 
מהרגלו, והייתי לחוץ מאוד. לא ידעתי מה הן בדיוק דעותיו של 

, אבל הבנתי שלא כדאי שיראה מה אני םנוכרייאבי על ספרים 
קורא עכשיו. התביישתי. שקלתי בדעתי מה לעשות, ולא ידעתי 
איך להציל את עצמי. היכן אחביא את הספר? אבל הוא כבר 

העיף בו מבט, והשליך אותו עמד בסמוך, נטל את הספר, 
 בסערה אל פינת החדר.

ע )ילד לעינגא"נתח של בשר מבלבל את דעתו של אידישע 
!!! הוא צעק בכאב. אני רוצה לספר לך סיפור מאחד יהודי(

מעובדי ה' הגדולים בדור שעבר, קראו לו ר' מנדל, אמר לי אבי 
א, בקול עמוק, "ר' מנדל היה בסיביר, הוא עבד שם, בקור הנור

תחת משמר כבד. בכל המקומות עמדו נאטשאלניקים על 
המשמר. הם ניצבו דרוכים, עם מבט רצחני בעיניים. חוץ מהם, 
היתה גם להקה של כלבי שמירה. הם לא היו כלבים קטנים 

 וידידותיים. הם היו כלבים ענקיים! מסוכנים!
אסיר אחד היה אמיץ. נמאסה עליו העבודה! והוא החליט 

 לברוח...
ה יודע מה זה לברוח ממחנה העבודה? התרעם אבי בקול את

גדול. "אתה לא יודע". הוא החליט לחפש דרך מילוט, והוא 
מצא! הוא מצא שאפשר להתחמק מעיניהם הבולשות של 
השומרים בשעה שהם אוכלים. כי בשעה שאוכלים השומרים 

 הללו, הם שוכחים מכל העולם כולו.
 אבל מה יעשה עם הכלבים?

ה יש שוחד. כן, גם כלבים אפשר לקנות בשוחד! אז מה בשביל ז
נותנים לכלבים? בשר. אגר האסיר שלנו נתחי בשר שמנים. 

 ושמר אותם ליום הגדול: יום הבריחה.
הגיע היום, האסיר שלנו הצליח לחמוק מן השומרים. הם לא ראו 
אותו. אבל... הכלבים הרגישו בו מיד. האסיר שמע את הנביחה 

ד זרק מכיסו את נתחי הבשר. הכלבים התבלבלו. הראשונה, ומי
הם התחילו לכשכש בזנב ולא ידעו מה לעשות. האם ימשיכו 

 לרדוף, או שיתענגו על הארוחה המשובחת שנפלה לידם?
השומרים שמעו את הדי הנביחות וראו את הכלבים 
המבולבלים. הם הגיעו חמושים. האסיר כבר לא היה שם, אבל 

בים התוהים. במחנה היתה בהלה גדולה. היריות כוונו אל הכל
 שמועה עברה בין האסירים: 'היהודי ברח, הרגו את הכלבים'.

'בשביל מה הרגתם את הכלבים?' העז אסיר אחד לשאול את 
 השומרים.

: 'אם כמה חתיכות בשר מבלבלות אותם ןבביטחוהם ענו לו 
באמצע העבודה, הם לא ראויים לחיות כאן. הם אינם ראויים 

 כלבי שמירה'. להית
"וזאת עליך לדעת, אינגעלע!", אבי צעק בכאב נוקב. מילותיו 
הצרודות מטלטלות עד היום את זכרוני. "אסור להתבלבל 
כשרואים חתיכה של בשר שמן! מי שמתבלבל כשהוא מריח 
בשר טוב, לא ראוי להיות חייל בצבא של מלך! יהודי צריך לזכור 

כשמריחים חתיכה של את התפקיד. אסור לשכוח את העיקר, 
 בשר...!"

 "אני ה' שוכן בתוך בני ישראל"...
 פרשת בלק( –)אמונה שלמה 

  

 
 "רתיועל מה אבדה הארץ על עזבם את ת"
 (לימי בין המצרים)
 

יכנס לבית המרחץ  שלאמשל: לאדם חלוש שהרופא הזהירו 
קשים לו ועלולים לסכן את נפשו. לימים  כיון שהחום והזיעה

לשם  ליד בית מרחץ ולא יכול היה להתאפק ונכנס עבר
מאד ונטה להתעלף, אך  והתרחץ בו. הוא שהה שם עד שנחלש

 ההמקוואת שארית כוחותיו ונחפז ללכת את  הוא הצליח לאזור
 הקר כדי להשיב נפשו במים הקרים.

 
החל קורא  ובייאוש הקר נעול. ההמקוולאכזבתו מצא את 
 מישהו והחל להזליף על פניו מים קרים לעזרה. מיד חש אליו

האומלל החולה בפני  שבידו, היתכן שבשעה זו יטיח למספ
 שלם הבמקוו אדווקבטיפות המים, חפץ אני  מצילו מה בצע לי

שגם טיפות יודעים , כולם שיצנן כל גופי, אטו בשופטני עסקינן
 הם חיים ממש לנפש הנוטה להתעלף. –בודדות של מים קרים 

 
הפסיקו עסקם בתורה  נמשל: יש אברכים שמתוך כורח השעה

 מצטרפים לחבורה של לומדים בביהכנ"ס לחלוטין ואינם
בטענה כי אינם  שלומדים בכל יום דף גמרא או פרק משניות

ורה למים כמקודם. וכידוע נמשלה ת יכולים ללמוד כל היום
של מים  שלם המקווהלומד הרבה תורה בונה לעצמו  ואדם

היצר ולקטול לגמרי את  קרים שמסוגלים לצנן לגמרי את אש
 אם במקרה אינו יכול לפי שעה לשקוד על תגבורת הדינים. אך

מעליו את הטיפות  התורה ולפלפל בה האם משום כך ירחיק
הם  או פרק משניות אשר גם המזלפות בצורת דף גמרא

 מעט את רתיחת אש היצר ולהחליש את מסוגלות לצנן
 תגבורת הדינים? 

 )הח"ח חייו ופועלו(
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