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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 (כז, כ) ואתה תצוה

, לב חכמי כל אל תדבר ואתה וכן אחר י"ע ולא תצוה בעצמך אתה ן"רמב' כ
 אהרן ושוב פרקו לאהרן שנה משה המשנה סדר] ב"ע ד"נ עירובין[ ל"אחז והנה
 לעצמו לו שיעשו לב לחכמי יאמר עצמו שאהרן יתכן לא והנה, ולישראל' לזקני
 ט"מ אך, לב חכמי אל בעצמו לדבר ה"מרע הוצרך כ"ע, ולתפארת לכבוד בגדים
 ל"חז פלפול כל פ"בע להם אמר ה"שמרע, ד"עכנלע, נרות מצות בעצמו שיצוה
 לאורו הלכו שנה' מ כל והלא צריך הוא לאורה וכי העדות לפרוכת מחוץ בפסוק

 אש עמוד' הי שבזכותו לאורו שהלכו אהרן על דקאי מדליקין במה' בפ' תוס' ופי
 .אחר י"ע ולא תצוה ואתה כ"ע בעצמו כן יאמר שאהרן יתכן ולא ש"ע

 (חתם סופר)
 (כז, כ) ואתה תצוה
 כן שאין מה, הסדר בזה משה הזכיר לא - תצוה "ואתה הטורים כתב בבעל

 משום והטעם. בה הוזכר שלא סדר אין משה שנולד שמשעה, החומש בכל
 תנאי על אפילו חכם וקללת) לב, לב להלן( כתבת אשר מספרך נא מחני שאמר
 . פנחס)' פר' הק בזוהר מובא (וכבר. בזה" ונתקיים, באה

 חל שתמיד כיון תצוה בפרשת דוקא ענין זה מרומז שלכן מובא, הגר"א בשם
 וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו מהפרשה. .זו בפרשה אדר' ז

 שמו יוזכר לא שלו ההילולא שחל שבעת משה נענש למה להבין יש לכאורה
 הרבה עוד ישנם אבל, באה תנאי על' אפי חכם שקללת אמנם והן? בתורה
 ידוע הרי? שמו מזכר לא אדר' ז בו שחל בשבוע דייקא ומדוע, בתורה פרשית
 הרי שכאן אפשר בדרך לומר ויתכן. שמו להזכיר עניין יש ההילולא ביום שדייקא

 ואמר, ישראל כלל עבור נפשו שמסר ממה כתוצאה אלא, גמור עונש זה אין
 עניין על שמו יוזכר שלא משה היא בשביל זכות ובכך, הרי", מספרך נא מחני"

 מסירות ז"עי מתעורר, שלו הילולא ביום ודייקא, ישראל לכלל נפש מסירות
 .מרעיתו צאן עבור מהימנא רעיא משה של נפשו

 )תורה ציוני(
 (כז, כ) תמיד נר להעלת למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו

 אלא נקנית אינה שהתורה לומר. כתית רמז עודכתב בש"ך על התורה: "
, להעלות למאור וזהו, גדול אור בה מוצא הוא ואז, רב ובעיון ובצער בדוחק
' ו מגילה( ל"ז שאמרו כמו, לא וטורח עיון בלא אבל, דבר מתוך דבר ומבין שעולה

 בו כשתעיין טורח בלא לך ובא שמצאת זה כי, תאמין אל ומצאת יגעת לא) ב"ע
') ד', ב משלי( שלמה אמר וכן, תאמין ומצאת יגעת אבל, טעם בו שאין תמצא

 על או. יבין לא טורח בלא אבל, תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם
 שם( שנאמר התורה שהיא') ז', ד תהלים( טוב יראנו מי אומרים רבים מליצה דרך
 אור עלינו נסה זהו, טורח בלא אבל לה ומתאוין, פיך תורת לי טוב) ב"ע, ט"קי

 אותו שכותשין שאחר הזית כמו, זית אמר לזה, נסה זהו, נס דרך על שיהיה פניך
 זהו, עצמו את לכתת צריך חכם תלמיד כן לעולם המאיר דבר ממנו מוציאין
 ".העליון באור ולראות לעלות החיים באור למאור כתית

כ"ק הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע דרש פעם מעניין זה שהתלמיד 
, וסיפר שתי חכם יכול לגדול אך ורק אם מכתת עצמו ומונע מעצמו תענוגי עוה"ז

 בהיותי ילד: באוכלעובדות על גדלותם של הצדיקים שכבר לא הרגישו כלל טעם 
 מאכל שאיני אוהב לה ואמרתי, מסוים מאכל לאכול ה"ע אמי פעם לי נתנה קטן
, כך מדבר שאני והוכיחני על, מאד לו וחרה דברי את שמע ע"זי אבי מורי ק"כ. זה

 לפני הביאו פעם אחת, רע או טוב הוא אם מאכל על כלל יודע איני אני: לי ואמר
. לאכול זאת המשכתי ובכל, נפט של ריח קצת באפי עלה וכשאכלתי לאכול מרק

 שקערת שבדקו ומצאו עד, קרה מה ידעו ולא להקיא החילותי שסיימתי לאחר
 לתוך שפכו בטעות מרק עוד להוסיף שביקשו הבית ובני, מלאה היתה לא המרק

 שום לא הרגיש ע"זי שאבי מורי לנו הרי. בסמוך שעמדה הנפט מצלוחית הקערה
 .ה"ע מאמי גם שמעתי זה סיפור. בלבד בריח אם כי לנפט מרק בין חילוק

 למשה תהלה (ראה ע"זי משה ישמח בעל ק"זקה על שנדפס וידוע המעשה
 שיעורים ד"כ ללמוד בקודש דרכו שהיה ג) חלק משה ישמח בראש ספר הנדפס

 אחר מאוחרת בשעה לימודו חוק את שסיים עד לבו את היה סועד ולא, יום בכל
. ארוחתו את לו מביאה ה"ע הרבנית זקנתי היתה כלל שאז בדרך, הלילה חצות
, במטבח והבשר המרק את והכינה, יצועה על לעלות ביקשה הרבנית אחת פעם

 לבסוף. ארוחתו את ק"לזקה שיגיש הבית מבאי מנער אחד מבקשת כשהיא
 את להעיר רצה לא לימודו חוק את ק"זקה וכשסיים ,תרדמה הנער על נפלה
 מונחים היו שבה קערה שם וראה המטבח בעצמו אל הלך כן על, משינתו הנער

 סעיף צה' סי ד"(יו בפוסקים הנזכר במים רותחים השרוי אפר שהוא - ג"הלוי מי
 שבו בגד מין היה ובתוכו - את הכלים בהם להדיח כדי מלפנים מכינים שהיו ד)
. ואכלה ולקחה האוכל זו בקערת קערה לו ונתחלפה, הכלים את מדיחים היו

 ק"שזקה הבינה, שעל שולחנו הקערה שיירי את וראתה הרבנית כשקמה למחר
 עד, מאד ותמהה כמו שהוא מונח האוכל את ראתה למטבח כשנכנסה אך, אכל

 הרי: לו ואמרה ק"אל זקה מיהרה תיכף. ג"הלוי מי את אכל ק"שזקה לה שנתברר
 קשה היה הבחנתי שהבשר אכן: ואמר ק"זקה נענה. ג"הלוי מי את אמש אכלת
 נוכח שהיה בשם אחד, ל"זצ מנאסויד ק"מהרה גם שמעתי ב"כיו... ללעיסה מאד

, מסוים ואכלו מאכל משה הישמח ק"זקה לפני הביאו שפעם, מעשה בשעת
 לא הרגיש כלל והוא, רע וריחו לגמרי מקולקל היה שהמאכל התברר מכן ולאחר
זכו  הצדיקים כל גם באמת, משה הישמח ק"מזקה הללו וכעובדות. בדבר

 .זו למדריגה
 שפע חיים) –(ש"ך על התורה 

 לב חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 ) ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו

 הקודש בגדי השרד שבבגדי והתועלת הצורך על מראים שלפנינו המקראות
 הסתירה את בנקל נמצא ראשון במבט אבל. מאחיו הגדול הכהן לאהרן הנעשים

 הקודש בגדי כי לנו מוכיח הראשון שהכתוב בשעה - לשני הראשון הכתוב שבין
 לקדשו נעשו הקודש בגדי כי ומגלה השני הכתוב בא, ולתפארת לכבוד נעשים
 . זה את זה המכחישים כתובים שני הם ולכאורה, לי לכהנו

 לו, האדם מכל העניו ה"ע רבינו למשה כי, זה באופן לפרש יש צחות ובדרך
 של טעם גם יש הכהונה בגדי של השונים הטעמים בין כי הסוד את לגלות מותר

 הם ותפארת כבוד כי ידע הוא אם גם, דקדושה ותפארת כבוד -" ותפארת כבוד"
 לצרכי ותפארת כבוד ויתבע הוא שיבוא חשש אין גבוה לצרכי חשובים ערכים
, סתם" לב חכמי" - לאחרים אבל. ממערב מזרח כרחוק מהם הוא רחוק כי, חולין
 במלאכת" ותפארת כבוד" מחשבת לצרף להם אסור, זה רז לגלות אסור להם

 לכן, חולין וצרכי דעלמא במילי גם הכבוד אחר לרדוף טעות לידי יבאו פן, שמים
 עליונה בכוונה רק הבגדים את שיעשו לב לחכמי להגיד הגבורה מפי משה נצטוה

 ".לי לכהנו לקדשו" זו
 (אמרי דעת למהר"ם שפירא)

 לב חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 )ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו

 חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 את לברר ויש לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו חכמה רוח מלאתיו אשר לב

 העושים ואצל' ולתפארת לכבוד' נאמר ועשית למשה הציווי שאצל הלשון שינוי
 .'ולתפארת לכבוד' אמר לא הבגדים במלאכת

 אשר כל את ידע ומרדכי אסתר במגילת הכתוב בהקדם לבאר בזה ל"ונ
 ק"דק צ"הגה ל"זצ ואאמו"ר ומרה גדולה זעקה ויזעק העיר בתוך ויצא נעשה

' בה ובטחונו בצדקתו מדריגתו לפי מרדכי דהנה נחמד דבר ז"ע אמר טשענגער
, ישראל כלל על שירחם' בה בטוח' הי כי הרשע המן מגזירת כלום נתפעל לא

 מידםמצילנו ה"והקב ו"ח לכלותינו ישראל שונאי עלינו עומדים ודור דוד ובכל
 ישראל לב על ידבר אם אולי חשש אך לבבם בכל' לה שבים ל"ר צרה שבעת יען

 כלפי לכן, תשובה יעשו ולא דבריו על יבטחו, הגזירה יבוטל כי, כלום יפחדו שלא
 ידע ומרדכי הכתוב כוונת וזהו, הגזירה על ומיצר דואג הוא כאלו עצמו עשה חוץ
 העיר בתוך ויצא אך, שיבוטל' הי ובטוח שידע מהגזירה' פי נעשה אשר כל את
 '.ה אל וישובו מורא בלבם יעלה למען ומרה גדולה זעקה ויזעק אז ישראל בין

 עונות כמה על מכפרים שהיו לישראל טובה סגולה' הי כהונה בבגדי והנה
 לך לומר' וכו אדומה פרה' לפ קרבנות' פ נסמכה למה' ח' פ זבחים' גמ כדאיתא

 שבגדי חטאים וכמה כמה שם ופרט, מכפרין כהונה בגדי אף מכפרין קרבנות מה
 יכול עם להמון בזה הפרסום אבל גדולה טובה שהוא הגם והנה. מכפרין כהונה
 בחשבם, ישובו לא יחטאו ואם, החטא מן עצמם ישמרו לא כי גדול היזק לגרוס
 בודאי' ה עם שלם שלבם להצדיקים אבל, שמכפרים כהונה בגדי יש זה על הלא
 החוטאים על גם' ה בחמלת גיל כעל ישישו כי הבגדים סגולות ידעו אם יזיק לא

 בגדי ועשית ה"ב הכתוב היטב יבואר ומעתה, כהונה מבגדי כפרה להם להיות
 נעשו לא כהונה שבגדי ידמו העם שהמון' פי ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קדש
' ה עם שלם שלבם מי לב חכמי כל אל תדבר ואתה אבל ולתפארת לכבוד רק

 ז"עי שיכפר כדי' ה בעבור יעשו שהם' פי לי ולכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו
 .ישראל בני על

 (חזון ישעי')
 (כח, לו) לה' קדש חתם פתוחי עליו ופתחת

הגמ' במסכת תענית אורת שינם ג' מפתחות שלא נמסרים לשליח (יחד) והם 
 יולדת), תחיית המתים, מטר. אומר הגאון מוילנא-אך ורק בידי הקב"ה: חיה (
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המפתחות של ח'יה ת'חיית המתים  –דבר זה רמוז כאן בפסוק: "פתוחי חת"ם 
 ומ'טר "קדש לה'" הם אך ורק בידי הקב"ה.

 (אהל מועד)
(כח, לב)בתוכוראשופיוהיה

 ח"או ע"בש שאמרו מה על לרמז בא" לגויה כפול" פירש אונקלוס ובתרגום
, נשמעת התפילה אין זה ידי על כי הפוך בחלוק לילך שלא לדקדק שיש ב"סי

 של הכפל שתהיה" לתוכו ראשו פי" יהיה כאשר הכתובים סמיכות יבואר ובזה
  נשמעת. תפילתו תהיה אז" הקודש אל בבואו קולו ונשמע" אז לבפנים הבגד

 האורים) (ילקוט

 מאוצרות המגידים  
 (כח, לא) :תכלת כליל האפוד מעיל את ועשית

בפרשה זו אנו מוצאים שני דברים המכפרים על חטא לשון הרע, מעיל 
 נסמכה למה ששון בר ענני' ר וקטורת. והוא מדברי הגמרא (ערכין טז, א) "אמר

 לומר קרבנות? (וכתב רש"י: "בפרשת ואתה תצוה") לפרשת כהונה בגדי פרשת
 ,הרע לשון על מכפר מעיל מכפרין וכו', כהונה בגדי אף מכפרין, קרבנות מה לך:
וכו'  מכפר הקול, ציץ מעשה על ויכפר שבקול, דבר יבא הוא: ברוך הקדוש אמר
 ברוך הקדוש אמר הרע, לשון על מכפרת? קטורת מה על ישמעאל רבי דבי ותנא
 אלשון הרע לשון קשיא וכו' חשאי, מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא הוא:

בצינעא הא בפרהסיא" שהמעיל מכפר על לשה"ר  הא קשיא: וכו' לא הרע?!
שנאמרה בקול והקטורת מכפרת על לשה"ר שנאמר בחשאי. יש להבין, למה 
מכפרים המעיל והקטורת דייקא על לשון הרע וכי משום שמשמיע קול או 

 שנעשה בחשאי כבר יכפר עליהם?
 לשון על מכפר שהמעיל כתב לבאר הטעם: "לפי בכלי יקר בפרשת תצוה

 וממנו בים יסתכל התכלת י"וע לים, דומה תכלת כי תכלת, כולו היה כ"ע הרע
 בריח ואשים חקי עליו ואשבור) יא-י לח איוב( נאמר בים כי יעשה. וכן יראה

דהיינו שהקב"ה שם גבול לים שלא '. וגו תוסיף ולא תבא פה עד ואומר, ודלתים
 ל"רז ש"כמ ובריח חומה הלשון אל ה"הקב נתן העולם בגליו, וכך ישטוף את

 עצם (השיניים) של אחת חומות שני לך שהקפתי אלא עוד ולא) ב"ע טו ערכין(
 לחוץ יצא כי, רמיה לשון שמירה לך יוסיף ומה יתן (הלחיים) ומה בשר של ואחת
שהאדם  ,ודלתים בריח ויעבור העולם רוחות' ד לכל לשונו שחוט חץ ישלח ידבר

 שילמד הראוי מן והיה המדבר לשה"ר פורץ את הגדר ששם הקב"ה ללשונו,
 התכלת טעם וזהו, גדרו פורץ ואינו ובריח דלתים עובר אינו אשר הים מן האדם
 וממילא בצבע לו שדומה הים אל נזכר יהיה בתכלת בהסתכלו כי לים שדומה
 יעשה. וכן יראה וממנו הים במעשה אז יתבונן

ובעניין הקטורת אפשר לבאר בהקדם דברי החתם סופר (דרשות חת"ס ח"ב 
 עמ' שע"ו):

 אמר: ל"ז אליהו הנביא עם בהתווכחו אומרת שאחאב קיג) הגמרא (סנהדרין
 ז''ע העמיד גברא (אחאב) ההוא והא, מטר יהיה ולא' ה אף וחרה אמר רבך משה
 טל' יהי "אם אליהו נשבע ז"וע'! בזמני מטרא אתא ה"ואפ י"בא ותלם תלם כל על

 ל''א ואכן נעצרו הגשמים למשך ג' שנים, עד שלבסוף. דברי" לפי כי אם ומטר
אליהו  הלך ואז האדמה", פ''ע מטר ואתנה אחאב אל לאליהו "הראה ה"הקב

 והתפלל, ברבים שמים שם וקידש, הכרמל הר אל ישראל את כל וקבץ הנביא
 מטרא. ואתא, איש" ככף קטנה "עב ועלה

 של קללתו עליו עלתה שלא אחאב קאמר שפיר א. הא, ויש לדקדק טובא
 מכיון ג. ותו,"? דברי לפי א''כ" לשון מה ב. ועוד,? ז"ע אליהו לו תירץ ומה ה,"מרע
 להר ישראל כל תחלה וקבץ התחכם ט"מ מטר, לתת שרצונו ה"הקב ל"שא

 ? דוקא קטנה עב עלה ט''ומ עיכובא? ד. ככה ועשה הכרמל
 מהארץ העולים מאידים בטבע מתהווים שהגשמים ידוע כי הענין, אבל
 הוא ועיקר בטבעי העולם, הכנה הוא זה כי ואם העולם, אנשי פה ומהבל
 י"ע בעבים ומתמתקים אוקינוס ממי שואבים שהעבים דתענית ק"ספ ל"כמאחז

 הוא העבים הוויית כי אמת זה גם מ"מ השמים, מן' ה מאת העליונים מים
 אדם בני אם כי יעיד והשכל החוש שכן, והיות הארץ, מן העולים מהאידים

 הגשמים ורכילות ר"ולה נבלה דובר פה מהבל הוא מהם העולים והאידים וההבל
 והמאכלים ופשעים עוונות קליפת מזוהמת מלוכלכים המה מזה המהווים

 שנה של פיהם הבל' שיהי באופן שאת, ביתר אוכליהם מטמאים מזה המתהווים
 וגורם רע ותבואתה הבאה שנה גשמי ז"ועי אשתקד. משל יותר רע הבאה
 את האנשים יגדלו ושוב יותר, וחטאים רעים אנשים ומגדל יותר ומרי טומאה
 ו"שח עד חלילה, חוזר לעולם וכן מבשנית השלישית בשנה יותר רע הגשמים

  חלילה ה"י. למכתם תרופה אין כי עד וטומאה בחטא מושרשים כ"כ
 לעצור ש"ית ישראל אלקי של הגלגל הרע הזה? אלא שמטובו ואיך נעצר

 וישובו הערל לבבם שיכנע עד רעים פירות יולידו ולא רע מטר' יהי ולא השמים,
 והיינו ותפארתו,' ה מזיו ויהנו האויר (ע"י תפילתם ובקשתם) ויטהרו ה' אל

 דכתיב והיינו ישראל" של קשיותיהן שמל -"מלקוש  )'ו (תענית ל"חז דאמרו
 שישובו יבולה" כדי את תתן לא והאדמה מטר' יהי ולא השמים את "ועצר
האויר, ויש שהגיעו למצב פחות ביותר שכבר לא נותנים משמים  ויטוהר

 הזדמנות זו לתקן את האוויר אלא יושרשו בטומאתם עד שח"ו "ואבדתם
 מהרה".

 נעצר לא כ'של "ואבדתם מהרה", וע השיעור לזה הגיעו כבר אחאב ובימי
לפי  "כי אם מטר יהי שלא נשבע אליהו, עם אחאב בהתלוצץ אמנם השמים.

 לא לו, כדומה או הצדיק אליהו דברי מפי בקדושה שיצא ההבל כפי דייקא דברי"
 מטומאה, שהאויר יודע והיה מטר ליתן' ה כששלחו כ"ע הרשעים, הבל י"עפ

 האלקים" הוא' "ה וצעקו ברבים, ש''ש וקידש הכרמל להר ישראל כל קבץ
 של הבל א"כ הי שהרי לא איש ככף קטנה עב נעשה הצעקה ומהבל של אותה

 לברכה. ע"כ. היו והם דבורים שני
ולטעם זה, הרי אין שום חילוק באם מדברים הלשה"ר בפרהסיא או בצנעא, 
שהרי ההבל העולה שווה בזה ובזה, ויתכן שהקטורת שהרי היה מתפשט ריחו 

מתעטשות מחמת ריח הקטורת כמובא בחז"ל, הבל זה עד שהבהמות ביריחו היו
 היה מתקן את ההבל של הדיבורים הטמאים. 

                   (ציוני תורה) 

 
 לעשות חור בקיר

 שלום שבדרון  ביר
"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר 

 תמיד"
אם לא אגלה את אוזנכם, מי אמר את הדברים שאמר להלן, תחשבו, 
ששמעתי את הדברים מפי חסידישע'ר רבי, ואני הרי מגזע עתיק של חסידים, 
וגם אומר "ויצמח פורקניה"... אבל מה שנאמר היום אלו דברים מפורשים 

 בגמרא, פותח ר' שלום שבדרון את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:
 "כתתו עצמכם על דברי תורה". -ור" "כתית למא

"ליהודים היתה אורה אם אתה רוצה להאיר באורה של תורה כמו שכתוב 
תכתת את עצמך על  -(מגילה דף ט"ז) כתית אורה זו תורה"  -ושמחה וששון יקר, 

 דברי תורה.
 אספר לכם משל.

 יהודי שאל פעם את הרבי מקוצק:
הרי יש הרבה מה לעשות? מדוע למה הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות, 

הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה, נכון, החסידים באים לבית מדרשו והרבי מדבר 
 לפניהם דברי תורה עמוקים, אבל מדוע אינו יוצא על פני העולם?!

 אמר לו הרבי מקוצק זי"ע, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה:
אותם בבור חשוך בבית האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים. הושיבו 

וקטן, ומי שיודע, בימים ההם, אין לתאר את העינויים שהיו מנת חלקם של 
 אסירי מלכות.

 ללא שכל. -שניים מהם היו פקחים, בעלי דעת. השלישי היה גולם 
הסוהרים הורידו להם אוכל לבור. האחד הזה, שהיה 'בטלן' גדול ללא קמצוץ 

כל ואת הכף, ובדרך כלל בעקבות לא מצא את האו -דעת, לא הסתדר עם עצמו 
החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את האוכל, אבדו 
לו חפצים, נפלו לו המאכלים וכו'. השני, החכם, ריחם עליו וסייע בידו רבות: לקח 
את ידו הכניס בה אוכל, אח"כ סייע לו להעביר את האוכל מהיד לפה וכו', כך 

התייגע להדריכו להסתובב לימין ולשמאל, לעמוד  -יום פעמים רבות מידי 
 ולשכב.

 אבל השלישי, כאילו עמד מן הצד. לא סייע בידו מאומה.
יום אחד פנה השני לשלישי, ושאל אותו בתמיהה: "אנו סובלים יחד כאן 

עד  -בבור, ואתה ודאי מבחין איך אני מתאמץ על הגולם הזה פעמים רבות ביום 
לות שלי כלום, למה תעמוד י, מדוע אינך מסייע לפעשהוא מצליח להתקדם

 מהצד?
 השיב לו השלישי, בא אגלה לך:

אנו נמצאים בחשכה. חשוך בבור. וכאשר החושך שורר ולא רואים מאומה, 
אתה והוא מתיגעים כמעט לריק, הנך משקיע בו מאמצים ללמד אותו איך 

בר כמה שבועות שאתה לאכול ואיך לזוז וכפי הנראה לא תגמר איתו לעולם, כי כ
מתאמץ והוא עדיין לא למד כלום... אך אני, כמו שאתה שומע, בשעות שאתה 

 -עוסק איתו, חופר בקיר חור, קודח באצבעותי חור. כאשר החור יהיה עמוד 
יכנס אור לבור, יחדרו פנימה קרני שמש מועטות, מעט מן האור ידחה הרבה 

טרך לא לך ולא לי. הוא יידע בעצמו מהחושך, ואז ממילא הוא יראה, וכבר לא יצ
 איך לשתות ולאכול, וגמרנו.

 הבנתם? פלאי פלאים.
הדבר הראשון? "אורה זו תורה""  - "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון יקר"

לקדוח ולהכניס אור, אם יש תורה, נכנס אור, ומשם ואילך יש כבר את הכל: 
 אור! -שמחה, ששון ויקר. כי חודר באדם פנימה 

איך תאיר לך את האור, כיצד קודחים להכניס אור מהתורה? "כתית למאור" ו
להתיגע בעמל התורה "לעסוק  -הפשטות היא  כתתו עצמכם על דברי תורה" -

 בדברי תורה".
 מאתיים "אני"

תכתת את עצמיותך, את האני, תכניע את  -" עצמכםמרומז כאן עוד "כתתו 
תשליך את האני שלך לאשפה!  -הקאוה. התורה אינה סובלת מי שלא נכנע 

 כאשר אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך.
תלמיד חכם, בעל חוש הבחנה מיוחד, פיקח היודע לבחון אנשים, לחש 
באוזני. כי פעם חידד את מוחו, והציב לעצמו מטרה לבחון את כל האנשים 

ולא היה איש מאלו ששוחח איתם, שלא שמע ממנו שלושים  -שמשוחח איתם 
פעמים "אני": אני אכלתי, אני אמרתי לך, אני, אני, מאות פעמים ביום! "אני"! 

"ולאן אתה ואנו הרי יודעים מה נותר מכל האני הזה בסוף ימיו, רימה ותולעה, כן, 
 :הולך, למקום רימה ותולעה"

יהודי פלוני סיפר לי כי הוא נולד לפני חמש שנים, לא לידת הגוף אלא לידת 
בה. אך התאונן באוזני, וכה אמר: "בשנה הראשונה, שנה וחצי שב בתשו -האדם 

או שנתיים להתחזקותי, הייתה לי סיעתא דשמיא באופן נורא ממש, בכל פניה, 
שפכו עלי עזרא, אבל  -בדרך החדשה קיבלתי סיוע מהשמים  -בכל תנועותי 

אחר כך, התחלתי לאבד, כבר לא ניתן סיוע כמו שהיה. מה קרה? למה זה קרה 
 י? שאל.ל



 

 ג 

 השבתי לו.
"ולא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים חן" כתוב בקהלת 

(קהלת פ"ט) הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם יותר מהטיפש, עשירים 
רבים אינם חכמים, כי לא החכמה מביאה את הלחם היומיומי.

רק  שאל הרבי מקוצק: בסדר, הלחם לא מגיע דרך החכמה אבל למה הוזכרו
 החכמים, וכי דוקא לחכמים אין לחם.

מבאר הרבי מקוצק: כן, כן, דוקא הם המפסידים, להם לא מכינים. למה 
מדוע? כי אומרים לו ל"חכם", אתה חכם גדול, לך תחפש בעצמך, אתה הרי 

 כביכול, יודע להסתדר לבד, בבקשה!
 וכן גם ברוחניות.

מעשים" וכאשר חשבת לא, הנני דל ב -בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין 
כך, נתנו לך מן השמים. אבל אט אט התחלת לחשוב "אני כבר צדיק" "אני, אני", 

 אומרים לך משמים:
"נו, נו, אתה צדיק, לא זקוק ליותר עזרה, הגעת, בסדר גמור", לא נותנים 

 סיעתא דשמיא...
 להעלות נר

 "כתית למאור להעלות נר תמיד"
המצוה קרויה "נר", מה  ים תוכחות מוסר"."כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חי

הוא "נר"? בית קיבול לשמן, והתורה נקראת "אור", היינו מה שדולק בתוככי הנר. 
ללא אור אינו כלום כי אם הנר לא דולק  -בית הקיבול לשמן  -ולכן, כמו שהנר 

אין בו שום תועלת, כך אם אדם עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה, לא 
לא שווה מאום. לכן הדבר הראשון הוא: "ליהודים היתה אורה"  -רה מתייגע בתו

 שהאור יעלה את הנר "להעלות נר תמיד!"
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה 

 לתשובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!
 )להגיד( 

 
 (כז, כ) שמן זית זך

בתקופתו של הגאון הנודע רבי יהודה אסאד זצ"ל, מגדולי גדוליה של 
הונגריה, חי בעיירה סערדליא יהודי פשוט אחד, שהיה שמש בבית הכנסת. כל 
כך פשוט ותמים היה יהודי זה, עד שמידי יום בהעלותו ובהדליקו את נרות בית 

הוא  הכנסת, היה לובש את ה'גרטל' שלו, ואומר 'לשם יחוד קודשא בריך
ושכינתיה, הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות "כבדו את ה' באורים", ומכוון 
בהדלקת נרות זו בבית הכנסת לייחד את כל הייחודים שהיו בהדלקת נרות בבית 

 המקדש. והיו הדברים יוצאים מפיו בכוונה יתירה.
כך היה עושה מידי יום ביומו. והציבור, שהיה מאזין לו, יצא מהתפעלות 

 ה גודל תמימותו וטהרת ליבו של שמש זה.למרא
פעם הזדמן הקצב של העיירה לבית הכנסת בעת הדלקת הנרות של השמש, 
והמראה הזה הלהיב גם אותו במאוד מאוד, עד שהחל לקנא בשמש, ושאל אותו 
האם הוא מוכן למכור לו את זכות המצוה הגדולה הזו של הדלקת הנרות, ואף 

 שלשל לידיו באם יהיה מוכן לעשות את העיסקה,נקף בסכום כסף גדול מאד שי
השמש, כמובן, סירב בכל תוקף להעביר את המצוה לקצב. אבל זה לא ויתר. 

 מידי יום ביומו נידנד לשמש בית הכנסת, והתחנן לפניו לתת לו את המצוה.
כל כך גברו נדנודיו, עד שהחליט השמש ללכת לרבי יהודה אסאד ולהיוועץ 

ת הסיפור, יעץ לשמש להעביר לקצב את המצוה, ולדרוש בו. מששמע הגאון א
ממנו זהוב אחד על כל יום. המדובר היה בסכום כסף גדול מאוד, אבל, הוסיף רבי 
יהודה אסאד ואמר אל תשתמש בכסף זה שיתן לך הקצב. הנח אותו בצד, 

 למשמרת.
למרות שההוראה הזו היתה קשה מאוד עבור השמש, שחיבב את מצוות 

ותר, ציית לאב"ד העיר, ועשה כהוראתו, וכך, מידי יום ביומו מגיש ההדלקה בי
 הקצב סכום זהוב אחד לשמש בית הכנסת, וניגש להדליק את הנרות,

השמש, מצידו, קיים גם את החלק השני של הוראת רבי יהודה, והניח את 
 הכסף בקופה מסוימת, ולא נגע בו. במשך השנים התקבץ סכום כסף אדיר.

יזה דרגה של יהודים מדובר! מפחיד! איזה תמימות נוגעת רק לחשוב בא
 ללב! איזה רדיפה אחרי מצוות!

והנה, יום אחד פוגש אחד מבני הקהילה את הקצב בביהכ"נ, והוא בוכה 
בקול גדול. כששאלו מה אירע, סיפר הקצב שאירס את ביתו ואין לו כסף לממן 

 את הנדוניא.
אסאד, קרא הגאון לשמש בית משהגיעו הדברים לאזניו של רבי יהודה 

הכנסת, ואמר לו כדברים האלה: עתה הגיע זמנך להשתמש בכסף ולעשות בו 
מצוה גדולה. קח את כל הכסף ששילם לך הקצב ששילם לך הקצב במשך כל 

כדי שיוכל להשיא את בתו  השנים, והנמצא באוצרך, ומסור אותו ל...קצב,
  בכבוד.

ה כמצווה עליו. המדהים ביותר היה השמש, טהור הלב, לא אמר מילה, ועש
אמר רבי  -שכאשר ספרו את הזהובים שהיו בקופה, "מעיד אני עלי שמים וארץ 

 –שהיה זה הסכום המדויק שהתחייב הקצב לנדונייתה של בתו  -יהודה אסאד
 בדיוק! לא זהוב אחד יותר, ולא זהוב אחד פחות!

הדליק נרות בכוונה גדולה. ממעשה זה צמח  –מה עשה השמש בסה"כ? 
לאחמ"כ כל גלגל המצוות הענק, שהכל יצאו נשכרים ממנו. לבד מעצם יראת 

 השמים שאפשר לקבל מסיפור כזה,
יש כאן כמה וכמה לימודי השכל. א. הקצב היה סבור שהוא נותן את הכסף  

תו בכבוד. לשמש, ולבסוף התברר שהיה זה למען עצמו, כדי שיוכל להשיא את ב
ומה שקיים השמש בהדלקת הנרות המיוחדת שלו, זכה ב. ע"י המצוה העצ

שהתגלגלה לידו זכות נפלאה של הכנסת כלה. ג. הדלקת נרות זו גרמה להדליק 
נרות של קודש גם בנשמתו של הקצב, שהיה אדם פשוט, והתלהב מאוד 

 מהמצוה.
(טובך יביעו)

 
 לקח מעיל תכלת
בשבת פרשת תצוה, ונשאלתי על ידי ראש הישיבה, הגאון  הייתי בליקווד

רבי שניאור קוטלר זצ"ל: חז"ל אמרו (זבחים פח ע"ב, ערכין טו ע"א) שהמעיל 
 מכפר על לשון הרע, מדוע?

האמת, תמהתי לשאלה. הואיל ויודע הוא דברי הגמרא, ודאי יודע הוא 
 -המשכם: יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשי הקול 

 ו גמרא זו, נאמר בה רעיון נפלא, ונוקב כל כך.ואם הזכרנ
רבי ירוחם ממיר זצ"ל העיר, שהצרעת באה על לשון הרע, ואמרו בגמרא 
(ערכין טז ע"ב): מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפורים לטהרתו, 
אמר הקדוש ברוך הוא: הוא עשה מעשה פטיט [כלומר פטפט בלשונו] לפיכך 

פטיט [שהציפורים מצפצפות בכל שעה (רש"י)]. ותמוה,  אמרה תורה יביא קרבן
שהציפורים אינן מדברות לשון הרע ואינן מוציאות שם רע ומסכסכות בין איש 

 לרעהו, ומדוע מביאים אותן כקרבן על לשון הרע.
רואים מכאן, הסיק, שיסוד התביעה על מספר לשון הרע, היא על ה"פטיט". 

, ו"ברב דברים לא יחדל פשע, וחושך שפתיו שנתן דורר ללשונו, שפטפט כציפור
 משכיל" (משלי י, יט)!

והוא הדין כאן, "יבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול", מה הדמיון בין קול 
הפעמונים שהוא קול סתמי, לדיבור לשון הרע, אסור ומרושע. אלא שהן הן 

עה, ששחרר שפתיו לפטפוט תדיר כפעמונים אלו יהדברים: יסוד התב
מיעים קולם עם כל פסיעה, והדרישה היא: "והיה פי ראשו בתוכו, שפה המש

יהיה לפיו סביב" (שמות כח, לב), לשים גדר ומחסום לפה (רבנו בחיי ו"שפתי 
 כהן"), וממילא ימנע מלשון הרע!

כל זה, בדרך אגב. אבל מה שאל ראש הישיבה. שתקתי, הבנתי שיש בפיו 
 תשובה. וצדקתי.

על קול הפעמונים, והמפרשים על אריגת שפת  אמר: "הגמרא מצביעה
המעיל. ואני סבור, שהיסוד מובע גם במעיל עצמו. בין שפתו העליונה לפעמונים 
בשוליו, מהוה הוא יריעה ארוכהה שכולה תכלת, כרקיע השמים הפרוש מעל 

 -לראשנו מאופק על אופק (במדבר רבה ד, יג) 
 -מדוע? אסביר 

תב, שמספר לשון הרע משול לזבוב, שאינו שואף ב"כלי יקר" (ויקרא יד, ד) כ
אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצע ומוגלה ומטיל שם רמותיו, מזהם ומרעיל. 
וזהו שנאמר (קהלת י, א): "זבובי מות יבאיש [כל כונתם להבאיש ריחו של אדם,] 
יביע [אומר וידבר אף על אדם שמעשיו כמו] שמן רוקח. [כי בעיניו] יקר מחכמה 

וד, סכלות מעט". אם אך יראה מה שנחשב בעיניו כסילות ופגם, מעטים ומכב
 ככל שיהיו, זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות העצומות, מחכמה ומכבוד.

 -ואם כן, מה ההוראה עבורו, מה העצה היעוצה 
שלא יהיה כזבוב המתמקד בנקודה אחת, זניחה, אלא יראה את יריעת 

יא ע"ב), מאופק עד אופן, ויראה שהכל מאיר התכלת, כיריעת השמים (שבת 
זניחה וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל  -אם ישנה  -וזוהר, ויבין שהביקורת 

הטוב והחיובי. וכמו שפרשו "הוי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו) 
שיש באדם תכונה, שבאבחנו נקודה שלילית פוסל הוא את האדם מכל וכל. ואין 

ואינו הוגן, אלא "את כל האדם" תדון לזכות, והביקורת הממוקדת קלה זה צודק 
לתיקון. כמו שהמשילו רבותינו "בראשית רבה מו, א) לתאנה שאין בה פסולת 

 אלא עקצה, "העבר אותו ובטל המום". כמה נפלא!
התורה הוא: "שומע, ומוסיף" (אבות פ"ו מ"ו) שמעתי  וכידוע אחד מקניני

אפוא, והוספתי: דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה, אבל אין מקרא יוצא מידי 
פשוטו (שבת סג ע"א), ש"יביע שמן רוקח" פרושו יתסיסו שיעלה אבעבועות 
כדרכו של השמן המתקלקל ומבאיש. ואף כאן, לא זו בלבד שהמספר לשון הרע 

צע ומתעלם מכל השאר. אלא ששופט הוא כל מעשי האדם לאור מתבית על הפ
 -החיסרון שמצא בו, ודן הכל לכף חובה, ועיוות גורר עיוות  

כמו שסיפרו, שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל: "הים ראה, וינס 
לא מובן, אם הים ראה מה לו לירדן לנוס? המשיך לעין, ונחה דעתו: דוד  -הירדן" 

 ה בכך: "מה לך הים, כי תנוס הירדן". נו, 'ברוך שכיון'...המלך בעצמו התקש
 טעה טעות אחת, שמשכה אחריה שרשרת טעויות...
 -ואספר מה ששמעתי. מעשה שהיה, והלואי ולא היה 

משפחה תל אביבית אמצה זוג אקדמאים, רופאים, עולים חדשים מרוסיה. 
ועות ידים, דאגו להם בכל הלב, ושוחחו עמהם שעות באידיש רצוצה ובתנ

ובעיקר שפת הלב. לב חם, אוהב ומבין. ואמנם, הם התקדמו צעד אחר צעד, גם 
העברית שפיהם השתפרה ועזרה לקשר שהלך והתהדק. הם באו לשבתות 
ולחגים, הצטרפו לזמירות והשתתפו בתפילות. עוד זוג יהודים הצטרף לעם 

 ישראל.
הללו בחלון עד ששבת אחת, כאשר נפרדו בלבביות מהמארחים, עמדו 

וראו במו עיניהם כיצד מונית עוברת באקראי, האשה  -לנפנף להם לשלום 
 מאותת לה, המונית נעצרת, והשנים נבלעים בתוכה ונעלמים מן העין.

ההלם התחלף בחרון וזעם. זוהי שיא החוצפה, שערוריה. סטירת לחי, יריקה 
חוב השני. לא בפרצוף. לא היה די מלים להגדיר זאת. שיעצרו את המונית בר

ודאי באו  -ולנסוע במונית? ואם הם עצרו מונית  -מתחת לבית! לישר זמירות 
לכאן עם כסף! ואולי הגיעו לכאן במונית?! בקיצור, אין עם מי לדבר, הקשר נותק. 



 

ד 

הם אמנם ניסו פעמים אחדות להתקשר, אבל ענו להם בקרירות והם הבינו את 
 הרמז.

הודיעו שהרופא ההוא נפטר. בקשו, אם כעבור חדשים התקשרו מהארגון. 
אפשר, לבקר ולנחם את האלמנה, הוחלט להענות לבקשה. האלמנה קיבלה 

 אותם בעיניים דומעות. התחילו לשוחח, כדרך המנחמים. "ממה הוא נפטר?"
 "מהתקף לב" ענתה. "באיכילוב".

 "הוא סבל ממחלת לב?"
. כשירדנו במדרגות, "רק בזמן האחרון", אמרה. "כאשר היינו בביתכם בשבת

הוא התאונן על מחושים בלב ובזרוע. הוא היה רופא, והבין את חומרת המצב. 
עצרנו מונית ונסענו לבית החולים. הגענו בזמן. הצילו אותו. שלשום, הגענו 

 מאוחר מדי..."
 (והגדת)     

 
 

 כלאיים בבגדי כהונה
משה רבינו על עשית בגדי הקודש לאהרן הכהן לכבוד  בפרשתנו נצטוה

ולתפארת, ולשם כך "יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת 
ח) -השני ואת השש" (שמות כח, ה) מהם נעשו האפוד וחשב האפוד (שם ו

והחשן (שם, טו) והאבנט (שמות לט, כט). ופרש רש"י (שמות כה, ד) שהתכלת 
י היו חוטי צמר צבועיםב צבעים אלו, והשש הוא פשתן. והארגמן ותולעת השנ

נמצא, שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה, שלמרות 
שהשעטנז נאסר הותר מכללו בבגדי כהונה. ברם, רבנו יוסף בכור שור (תלמיד 
רבנו תם) כתב (שמות ל, לח), שהמהלך הפוך. כשם שנאסר בעונש כרת לרקוח 

ובשמים כקטורת הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש שמן כשמן המשחה 
בשרביטו של מלך, וכן אסרו (ראש השנה כד ע"א) לעשות בית תבנית היכל 
ומנורה של שבעת קנים, כך נאסרה לבישת שעטנז לפני שבגדי כהונה היו של 

 כלאים, ואין ראוי לזרים שילבשו מעין לבושם של משרתי הקדוש ברוך הוא.
הצמר והפשתן הם העיקר בלבוש הכהן הגדול, אלא התכלת ולכאורה, לא 

והארגמן ותולעת השני, דהיינו צבע חוטי הצמר. אבל בזוהר הקדוש (ח"ג פו, ב) 
אמרו, שהצמר מורה על רחמים והפשתן על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן הבל 
והתקבל והפשתן מקרבן קין ונדחה. ואסור לערבם יחד אלא בהגיע האדם 

כהן בשעת עבודתו, ועל כך נאמר: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ לשלמות כ
כפיה" (משלי לא, יג. ויעוין ב"פנים יפות" דברים יג, א, וב"מכתב מאליהו" ח"ד 

 עמוד קעה).
 למדנו כאן יסוד, ונעמוד עליו.

באדם מצויות כל המידות והיפוכן, והוא נדרש לשני דברים. ראשית, שלא 
ואפילו טובה, אלא לכוף כל המידות, גם המידה לנעול עצמו במידה אחת, 

 -הטובה שנחון בה, לכבוד קונו 
זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל (בבאורו למשלי ל, יז), שאברהם אבינו 
היה עמוד החסד בעולם, "חסד לאברהם" (מיכה ז, כ), אבל אימתי השתבח, 

ידעתי כי  כאשר כפה מדת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו: "עתה
ירא אלקים אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב, יב), בכך 
הוברר למפרע כי מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונתו הטבעית אלא כעבודת 

 בוראו.
ואספר בענין זה מה ששמעתי מהגאון רבי יצחק רודרמן זצ"ל מבולטימור, 

בשעתו בביסוס כוללי  שפעם סיפר לו רבו, הסבא מסלבודקה זצ"ל, שעסק
האברכים שהקים רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא 
ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי התורה, רבי שרגא פייביל, ויחדו הלכו להתפלל 

 מנחה. בדרכם לבית הכנסת פנה אליו עני, וביקש רחמים קופיקות נדבה.
 התעלם ממנו.

 ות".אמר העני: "תן לי שתי קופיק
 המשיך ללכת.

העני רץ אחריו וחינן קולו: "תן לי לפחות קופיקה אחת!" ולא נתן. כפי הנראה 
 הכיר את המבקש וידע שהוא מטיל עצמו על הציבור בלא הצדקה.

ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל: באותו מעמד, הערכתיו שבעתים 
ע ונותן. משהערכתיו קודם לכן. כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום, נתב

אך עתה, כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה אחת, 
הבנתי שכל סכומי הכסף העצומים שהוא מחלק לצדקה ולהחזקת תורה באים 

 מתוך חשבון ובחינה!

וכבר היה מעשה באחד מבני החבורה שהעניק כל אשר לו לצדקה. נקרא 
עובר על תקנת אושא (כתובות נ לפני רבו, הרבי מפשיסחא זצ"ל, שהוכיחו על ש

 ע"א) שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות.
ענה: "מקור התקנה, בחשש מפני העתיד. ואילו אני מקיים את הכתוב: 

 -"תמים תהיה עם ה' אלקיך" (דברים יח, יג), ואל תחקור אחר העתידות (רש"י)" 
 כאילו עברו מתקני אושא על הציווי...

י: "בהגדה של פסח, החכם שעיניו בראשו הוא המשובח, ולא הבן העיר הרב
 התם"...

 והלה בשלו: "הן יעקב אבינו השתבח בהיותו איש תם (בראשית כה, כז)"...
השיבו הרבי: "לא השתבח בהיותו 'תם', אלא 'איש תם', שפירושו בעלים על 
בן מידת התמימות. כשצריך היה, התנהג בתמימות. כשהוצרך להתעמת עם ל

 הארמי, אמר: "אחיו אני ברמאות" (מגילה יג ע"ב)!
התנאי הראשון הוא אפוא, שלא יהא מקובע על מידה מן המידות, אלא 
שידע להשתמש בהן ובהפכן. והתנאי השני, חשוב לא פחות: שידע מתי 

 להשתמש בכל מידה!
ידועים בענין זה דברי הרבי מפשיסחא זצ"ל: לכל אדם צריך שיהיו שני 

באחד, "ואנכי עפר ואפר" (בראשית יח, כז), ובשני: "בשבילי נברא כיסים. 
 -העולם" (סנהדרין לז ע"א) 

 ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים...
ואז, עלול האדם להיות רחמן על האכזרים ואכזר על הרחמים (תנחומא 

 מצורע א), להשתמש בכל מידה שלא במקומה ובשעתה.
) שלא הקפדן מלמד. ולאידך גיסא דוגמה לדבר: שנינו (אבות פ"ה מ"ה

הורונו: "זרוק מרה בתלמידים" (כתובות קג ע"ב). הכיצד, כל מידה במקומה 
ושעתה. כיוצא בכך שנינו (ברכות לה ע"ב) אמר רבי שמעון בר יוחאי: אדם חורש 
בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה וזורה בשעת הרוח, 

י שמעון בר יוחאי אמר במסכת מנחות (צט ע"ב) תורה מה תהא עליה! ואותו רב
שאפילו לא קרא אלא קראית שמע שחרית וערבית קיים: "לא ימוש ספר התורה 
מפיך, והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). הכיצד, אלא שכל אדם צריך למצוא 
הפסוק המתאים לו. הבעיה, שאנשים מוצאים את הפסוקים המיועדים 

 לאחרים...
נזכיר: רבי יוחנן ואילפא עסקו בתורה מתוך הדחק, והחליטו לצאת ולסחור. 
אמרו: נקיים בעצמנו את הפסוק (דברים טו, ד): "אפס כי לא יהיה בך אביון". 
כחום היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם, שמע רבי יוחנן מלאכים האומרים: 

וק בחיי שעה", "הבה נפיל עליהם את הכותל. שמניחים חיי עולם ופונים לעס
ואמר האחד: "יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו". שאל רבי יוחנן, ואילפא 
ענהו שלא שמע דבר. אמר רבי יוחנן: אם כן אין הדברים מיועדים אלא לי, ולי 
עומדת השעה. אמר לאילפא: "אני שב ללימוד התורה". שאלו: "ומה על 

, יא) כי לא יחדל אביון הפרנסה?" ענהו: "אקיים בעצמי את הפסוק (דברים טו
 מקרב הארץ" (תענית כא ע"א).

 ויש להבין: וכי לפני כן לא ידע פסוק זה?
אלא שלפני כן סבר שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתיחס אליו, ועתה הבין 

 שהכתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" מכוון אליו!
של הכהנים  זו הוראת השעטנז בבגדי הכהן הגדול [ויש אומרים: אף באבנט

(יומא ו ע"א ודף יב, ועוד)], שבעבודת ה' יש צורך לנקוט במידות מנוגדות 
המאזנות זו את זו. ומקימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט, מ"ע ח). 
שמצד אחד: "חסד אל כל היום" (תהלים נב, ג) מצד שני "ואל זעם בכל יום" 

 (תהלים ז, יב).
זעמו, רגע (ברכות ז ע"א), שנאמר: "כי רגע, באפו. ברם, גם זאת נלמד: וכמה 

 -חיים, ברצונו" (תהלים ל, ו). רגע של מדת הדין, מול עשרים וארבע שעות חסד 
ואף בבגדי הכהן הגדול: הצמר המסמל את מידת הרחמים, מצוי בתכלת 
ובארגמן ובתולעת השני. ומולם, חוט אחד של שש, הפשתן המסמל את מידת 

 -הדין 
 ינו ללמוד מזה!כמה על

שגם אם נשתמש בכל המידות לעבודת ה', השימוש העיקרי יהיה במידת 
החסד. וגם אם נאלץ לדחות חלילה, שהרי שמאל, היד הכהה, היא הדוחה, 
והימין מקרבת (סנהדרין קז ע"ב, סוטה מז ע"א), "כאדם המשתמש ביד ימינו, 

 שהיא עיקר (רש"י שבת פח ע"ב)!
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 ) כא כח( ישראל בני שמות על תהיין והאבנים

 מהאפוד אבן נאבד אחת שפעם מבואר קידושין' בגמ
 כביר סכום זה על ודרש נתינה בן דמא אצל ב"כיו והיה

 שהוא בנימן של היה אבן שאותו ומבואר ישראל לו ושילמו
  בנימן של שהיה מנין ולכאורה. ישפה אבני מסוג

 הוא ישפה אבן הרי שלכאורה הילולים פרי בספר ביאר
 .עבורו גדול כ"כ סכום לבקש יתכן והאיך, בנמצא

 אפשר אי הרי, האבן עם יעשו מה ע"צ למעשה אלא
 זה ובזמן לשמיר הוצרכו שהרי, בנימן אותיות עליו לחרוט

 בהכרח אלא .האותיות שיחרוט השמיר היה לא כבר
 קדומה אבן לו היה אבנים סוחר שהיה נתינה בן שלדמא
 נחרת היה ובזמנו בנימין בשם לאחד שייך שהיה כזאת

 . גדול כ"כ שכר זה על ביקש ולכך, עתיקה אבן והיתה בשמיר

 על אותיות שש היה האותיות חקיקת צורת הרי והנה
 אבן כל על יותר או אחת אות והוסיפו, מהאבנים אחד כל

 אותיות חמש בו שיש ראובן לדוגמא, השני שבט משום
 לו שיש" מבנימין" חוץ הלאה וכן משמעון' ש אות לו הוסיפו
 אבן שמצאו יתכן שלא נמצא העצמי משמו אותיות ששה
 מדוע שהרי ש" "ראובן בשם השמיר ידי על נחרת שהיה
 בלא המצוי שם שהוא בנימין בשם אלא היה ולא, כן יעשו

 אמרו למה היטב ומובן הרבה כ"כ שכר ביקש ולכן, הוספות
 .היתה בנימן של

 (פניני קדם)

 ). א"כ, ח"כ( והאבנים 

 על ב"א האותיות כל לקיש ריש אמר) ב"ע ג"ע( וביומא

 ויעקב יצחק אברהם ומשני', צ כתיב לא הא ומקשה, אפוד
 והקשו. כתיב ישורון שבטי ומשני' ט כתיב לא והא, שם כתב

 ותירצו', לצ שקדם' מט ברישא הקשה לא למה מפרשים
 אודם על עצמן אבנים שמות אמר חד והאבנים מדרש י"עפ

 אבות שמות דכתיב אמר וחד', וכו ראובן אודם כתיב
 יכונה אבות וגם, ובן אב אבות ודרוש יעקב יצחק אברהם
 ואתי). ד"כ, ט"מ בראשית( ישראל אבן רועה אבנים בשם
 שמות דסובר ל"די' מט להקשות יכול לא דקודם שפיר
 שכתיב ותירץ' מצ ופריך, בפטדה' ט וכתיב כותב היה אבנים
 כ"א אבות על האבנים דדרשו וכיון, יעקב יצחק אברהם
 :ישורון שבטי ומשני' ט נחסר

                      (פרדס יוסף)



 

 

 

 )ב( ארון הברית
 קורותיו וגלגוליו של הארון.נמשיך על 

 הפלשתים מחזירים את הארון
ם אכן בגלל און הפלשתים רצו לבח

ארון ה' באו להם המגפות והצרות, לקחו 
חדשה, עליה הניחו את  הוֲעָגלָ שתי פרות 

הארון, וארגז שבתוכה היו העכברים 
וצורות המעיים מזהב. את בניהם של 
הפרות שמו מאחוריהם, כדי לראות 
באיזה כיון ילכו הפרות. אבל הפרות הפכו 

בית שמש, והלכו עם הארון  פניהם לכיון
 אל ישראל.

 שירת הפרות
כשיצאו הפרות אל בית שמש הפנו 

רון (ולא הסתכלו להיכן הן יהם אל האפנ
 .הולכות) והתחילו לומר שירה

בחז"ל יש כמה דעות איזה שירה 
ו . שיטת רבי אליעזר היא שאמר)11אמרו

"הודו לה' קראו בשמו", ושיטת רבי יוחנן 
 שאמרו "שירו לה' שיר חדש". 

 המגפה בבית שמש
אנשי בית שמש שמחו שהגיע הארון 
אליהם, ויצאו רבים להסתכל ולראות 
בארון. אבל הארון צריך להיות מכוסה 

יד ה' בהם  הואסור להסתכל בו, לכן פגע
 ורבים מתו במגפה.

ית יערים כיון שכך, שלחו אל אנשי קר
ושם שהה בבית  .שיקחו מהם את הארון

 אבינדב.
 

  ראה עבודה זרה כד, ב. ובראשית רבה נד, ד. )1

 המשך יבוא בעז"ה
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ֶׁשֶמן ַזִית ָז על ידי ש .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי
דבקים בצדיקים הם גורמים להם שפע רוחני רב, 

המרמז לחכמה  - , אל הצדיק - 
 )מאור ושמש( .עליונה

 
אלו המכתתים ָּכִתית  .ַלָּמאֹור ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמידָּכִתית 

, זוכים שהצדיק צדיק הנקרא רגליהם לבוא 
נר ה' '(  -יעלה נשמתם למקורם ושרשם 

 "ק מרוז'ין) (הרה . )'נשמת אדם
 

בלילה היא זמן . ַיֲערֹ אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר
וצים לשלוט על נשמות ישראל, שליטת החצונים שר

נשמת  '('נר הונרות המנורה רומזים לנשמות ישראל 
, ואהרן על ידי עבודת הדלקת היה שומר נשמות אדם')

 (תפארת שלמה) בהם הטומאה.ט וישראל שלא ישל
 

הפעמון  .ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש... ַּפֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמֹון
,  -מרמז שישמיע קולו לדברי קודש 

והרמון שאינו משמיע קול מרמז לשתוק מדברים 
 (החפץ חיים) בטלים.

 
הפעמונים היו  ָימּות. ְוא ַהּקֶֹדׁש ֶאל ְּבבֹאֹו קֹולֹו ְוִנְׁשַמע

כדי לעורר את הכהן מדביקותו שלא תצא נפשו 
הפעמונים  ועל ידי ש 

 (מהרי"ד מבעלזא) מדבקות.
 

מציץ מן (כמו 'לשון הסתכלות   .ִּציץ ָזָהב ָטהֹור
 מכל שלך הסתכל וראה שיהיה ה - )'החרכים
 (הרה"ק מלובלין) .גזל חשש

 
 בזכות התורהרק תהיה העתידה הגאולה 

ֶמן  ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ ְוַאּתָ
ֵאר  .ַזִית ֶדֶרְך ֶרֶמז ִיְתּבָ ֲאָמר ּבְ ֶרְך ַהּמַ תּוב ַעל ּדֶ ַהּכָ

ל  ָרֵאל ּכָ ל ִיׂשְ ֻלּיֹות ׁשֶ ע ַהּגָ ַאְרּבַ י ּבְ ֹזַהר ָחָדׁש ּכִ ַהּמּוָבא ּבְ
ְזכּות ֶאָחד ּנּו ּבִ לּות ָהִראׁשֹון , ֶאָחד ֵמֶהם ִנְגֲאלּו ִמּמֶ ִמּגָ

ְזכּות ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  ִני ִנְגֲאלּו , ִנְגֲאלּו ּבִ לּות ׁשֵ ִמּגָ
ְזכּות ְזכּות ַיֲעֹקב, ִיְצָחק ּבִ י ִנְגֲאלּו ּבִ ִליׁשִ לּות ׁשְ , ִמּגָ

ינוּ  ה ַרּבֵ ְזכּות ֹמׁשֶ לּוָיה ּבִ לּות ָהְרִביִעית ּתְ ָלֵכן  .ְוַהּגָ
לּות ַהזֶּה ּתֹוָרה , ִנְתָאֵרְך ַהּגָ ֵאין עֹוְסִקים ּבַ י ָכל עֹוד ׁשֶ ּכִ

ְטָלִנים ּוְבִמְצֹות  ה ָחֵפץ ִלְגאֹול ַעם ּבַ ִמן ֵאין ֹמׁשֶ

אֹוְמרֹו , ַהּתֹוָרה אן ּבְ תּוב ּכָ ָרַמז ַהּכָ ה "ְוֶזה הּוא ׁשֶ ְוַאּתָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַצּוֶה ֶאת ּבְ ָרֵאל  - "ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ְתַחּבֵ ּתִ ׁשֶ

ּתֹוָרה, ְלָגֳאָלם ָרֵאל ּבַ ַעְסקּו ִיׂשְ ּיַ ָבר ׁשֶ , ּוְתַנאי הּוא ַהּדָ
ֶרֶמז ְלתֹוָרה , "ֶמן ַזִית ָזךְ ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ "ְוזֶה הּוא אֹוְמרֹו 

ֶמן ָלה ְלׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ְך , ׁשֶ ֶמן ֵמִאיר ָלעֹוָלם ּכָ ַמה ׁשֶ
 )לרבינו חיים בן עטר (אור החיים הקדוש .ַהּתֹוָרה

 
ר ּבֹו  ִנּכָ ּלֹא ה ׁשֶ ָ ת ְקֻדׁשּ יַע ְלַדְרּגַ נּו ִהּגִ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

מוֹ   אֹוִתּיֹות ׁשְ
ה ַצּוֶ ה ּתְ מֹו  .ְוַאּתָ ר ׁשְ ּלֹא ִנְזּכָ דֹוׁש ׁשֶ זַֹּהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ

ה ָרׁשָ ָכל ַהּפָ נּו ּבְ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ נּו ָאַמר , ׁשֶ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ְלִפי ׁשֶ
ְפְרךָ ְוִאם אַ " ְוִכי , ְוִלְכאֹוָרה ֵאינֹו מּוָבן". ִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ

ָרֵאל ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ִיׂשְ ּמָ יָון ׁשֶ ל ֹעֶנׁש ַעל ֶזה, ּכֵ  .הּוא ְמַקּבֵ
ַעת ַהּכֹוֵלל  ִחיַנת ַהּדַ נּו הּוא ּבְ ה ַרּבֵ י ֹמׁשֶ ְוֵיׁש לֹוַמר ּכִ

ָרֵאל מֹות ִיׂשְ ל ִנׁשְ ה ָהָיה תָּ , ֶאת ּכָ ִמיד ִמְתּבֹוֵנן ּוֹמׁשֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ל ׁשְ ֵצרּוף ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ְוָהָיה רֹוֶאה , ּבְ

ֶהם ֶאת אֹור  ֵהם ה' ּבָ ֶאְמָצעּות ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ַהּנֹוֵתן ַחּיּות ּבְ
בָּ , אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה . ְמַחּיֶה ֶאת ָהעֹוָלם"ה ּוָבֶהם ַהּקָ

ה ַעל  ל ֹמׁשֶ ּלֵ ִהְתּפַ ָרֵאל ּוָמַסר ַנְפׁשֹו ֲעֵליֶהםּוְכׁשֶ , ִיׂשְ
אֹוִתּיֹות  ה ּבְ ָ ֻדׁשּ ּנֹוֵתן ַהַחּיּות ְוַהּקְ ִמי ׁשֶ ִהְתּבֹוֵנן ּבְ

מֹוֵתיֶהם הּוא , ׁשְ י אֹור , ֶאָחדה' ׁשֶ ֵאין ׁשּום ה' ּוְכַלּפֵ
ל ָהאֹוִתּיֹות ַטל ֵמֶהם . ְמִציאּות ֲאִפילּו ׁשֶ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּבָ

ל ֵחְטא ְוָכל ִקטְ  מֹו  .רּוגּכָ ר ׁשְ ּלֹא ִנְזּכָ ֶזה ׁשֶ ְוֶזה ָהֶרֶמז ּבָ
נוּ  ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ נוּ ַעל ְיֵדי ְמִסירּות , ׁשֶ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ְלַהְראֹות ׁשֶ

ֹזאת בֹוָהה ּכָ יַע ְלַמְדֵרָגה ּגְ לּו , ַנְפׁשֹו ִהּגִ ּטְ ִהְתּבַ ַעד ׁשֶ
ְפֵני ַעְצמָ  מֹו ְוֹלא ָהָיה ָלֶהם ְמִציאּות ּבִ  .םאֹוִתּיֹות ׁשְ

ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי במדרש איתא  .ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי
ֵהַרע כשאמר לו הקב"ה למשה להקריב את אהרן 

אמר לו הניח הקב"ה את דעתו ועד ש ,למשה
מדוע  אורבריך צו .התורה שלי היתה ונתתיה לך

 .וחלילה לחשוב שקנאה היתה בדבר ,הרע למשה
ועוד במה התנחם משה כשאמר לו הקב"ה תורה 

ונראה דהנה אמרו רז"ל . שלי היתה ונתתיה לך
התנצלות מדוע עשה את העגל ולא  השלאהרן הי

לא רצה שיתקיים הוא כי ,רחּומו כמסר את נפשו
 ,הפסוק "אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא"חלילה 

 חיים מאיר פרנקל;  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

,שבזמן החורבן העונש על זה הי' נורא ואיום
לכן לטובת מאחר שנהרג כבר חור הנביא, ו

, ויהיה שיהרגוהובהם גרות התישראל לא רצה ל
כשאמר הקב"ה למשה להקריב נהרג גם כהן. לכן 

דמזה שהוא מכהנו  ,האת אהרן לכהנו הרע למש
, ואם כן כהן העכשיו משמע דעד אז לא הי

התנצלותו של אהרן אינה נכונה, דגם אם היה 
נהרג לא היה מתקיים הפסוק "אם יהרג במקדש 

. אך הקב"ה אמר ולכן הרע למשה ה' כהן" וגו',
לו תורה שלי היתה ונתיה לך, דאיתא בחז"ל שגם 

 התנצלות על אהרן אחיו וטען תהלמשה הי
לי  -בלשון יחיד  "אנכי ה' אלקיך"שהקב"ה אמר 

. חטאוממילא אין ביד אהרן  ,ציוית ולא להם
ובזה הניח דעתו של משה, דגם עכשיו יש לימוד 
זכות על אהרן, כי תורה שהיתה של נתתיה 'לך' 
 דייקא, ולא להם וממילא אין עוון 

  (תפארת יהונתן) לאהרן.

ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת ְוַאָּתה 
ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו  וגו'ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב 

ויש לדקדק שבתחלה כתב שבגדי  .ְלַכֲהנֹו ִלי
הכהונה הם "לכבוד ולתפארת", ואחר כך כתב 

ויש לומר על פי מה  ם "לקדשו לכהנו לי".שה
שאמרו בגמרא שרבי יוחנן היה קורא לבגדיו 
'מכבדותא', שכן דרך המון עם לכבד את האיש 
שהוא הדור בלבושו, ולובש בגדי מלכות תכלת 
וחור. אך אנשי המעלה אינם מסתכלים בקנקן 
אלא במה שיש בו. לכן בפני המון העם היה הכהן 

היו לו גדול צריך ללבוש בגדי הוד והדר למען י
לכבוד ולתפארת ויכבדו אותו כראוי לו. אמנם 
עיקר התכלית של בגדי הכהונה היו בשביל 
הסודות הנפלאים שהיה טמון בהם ובשביל 
הקדושה שבהם. לכן אר בתחלה שבגדי הכהונה 
הם "לכבוד ולתפארת" אבל זה רק בפני המון 
העם, אבל "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" אשר 

ניות, ותאמר להם כי לה אינם מסתכלים בחיצו
עיקר תכלית הבגדים, אלא "לקדשו לכהנו 

  )בשם הג"ר שמעון סופר מקראקאילקוט הגרשוני ( לי".

שנאבד אבן בגמרא מסופר  .ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹד
בן נתינה לקנות, ולא  מהחושן והלכו אל דמא

רצה להפריע אביו משנתו. וכתבו התוספות בשם 
הירושלמי, שאותו אבן היה אבן ישפה של 
בנימין, ויש להבין מנא להו זה. ויש לפרש על פי 

ראל (לרבי יששכתב בספר 'הלכה אדם מישראל' 

שאבני  שנת תצ"ט)אב"ד זאלעשיץ ולאקטש, נדפס ב
כמו הפרשיות החושן היו צריכים להיכתב כסדרן 

של תפלין. אם לפי זה אם היה נחסר אבן אחר, 
לא היו יכולים להשלימו כי לא היו נתבים כסדרן, 
על מוכרח שהיה זה של אבן הישפה של בנימין 

 )פנינים יקרים( שהיא האחרונה.

פעם מאן דהו משוחח בעת ת הכנסת ראה רב בי
לבית ה' וישתוק,  התפלה, רמז לו הגבאי שיתן כבוד

אך המשוחח רמז לו כי הדברים חשובים ביותר. 
ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל  הרב: כתוב אמר לו 

בואו  יִלְפנֵ כשהוא בדרך בבואו אל הקדש  ַהּקֶֹדׁש
, ואם טוען ּוְבֵצאתֹו, או יכול קולו להישמע ה'לבית 

א  ְואתה שאלו דברים חשובים, אומרת התורה 
אף אחד אם תתאפק מלדבר עד שתצא  תָימּו

 ואין בו משום פיקוח נפש.מבית הכנסת, 
 פורים קטן

רה"ק רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' סיפר בפורים ה
קטן סיפור מהרה"ק רבי משה לייב סאסובער 

ה יצא לשוק זלה"ה, שפעם בערב יום אחר הסעוד
, איזה מצוה לגמול חסד עם יהודילחפש אולי יזדמן 

ל אותו אם רוצה לשתות מעט פגע בעני אחד ושא
הן. נכנס עמו לבית סמוך  יין שרף, ענה לו העני:

ובקש לתת לו מעט יי"ש. כשכלה העני לשתות 
ר טוב, ענה העני: הן. שאל אותו אם רוצה יי"ש יות

מזיגה ואתן לך. בבואם אמר לו בו עמי אל בית ה
ה מן בקש רבי משה לייב שיתנו לו משקשם 

המובחר שבמובחר. לאחר ששתה והטיב לבו, 
שאל אותו העני: מדוע לא הבאת אותי מיד הנה? 
אמר לו הרה"ק: כי רציתי לעשות לך נחת רוח 

 שתיטיב לבך עוד טרם בואך הנה.
זה ביאר ה'דברי חיים' את הענין של פורים קטן, ב

שנודע מהספרים הקדושים שבכל שנה ושנה 
מתעורר הנס, ובודאי יעשה לנו הקב"ה נסים 

עלינו לטובה, אבל כדי ים הבא ורונפלאות בפ
להניח את דעתנו ולעשות לנו קורת רוח, נתן לנו 

 , שגם ביום זה יש התעוררות של הנס.פורים קטן
ם קרעטשמע דארף מען ביז צווכדאמרי אינשי: "[

(עד בית המזיגה גם צריך מעט אויך אביסל בראנפן" 
 ].ה)קמש



 

 )(א ַאּבּוַהבֵּבית ְּכֶנֶסת 
ּגֹוֵלי ְסָפַרד , ְּכִפי ֶׁשְּכָבר ֵהֵבאנּו ְּבַמֲאָמִרים קֹוְדִמים

. 1ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוַהבֵהִביאּו ִעָּמם ֵסֶפר ּתֹוָרה 
יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן (ְלַרִּבי ַחִּיים ַסְּתהּון ' ֶאֶרץ ַהַחִּיים'ְּבֵסֶפר 

ִנְמֵצאת ו "תְצַפת  ִעיר ַהּקֶֹדׁשּופֹה ": ָּכַתב ב)ְסִעיף ערה 
ֵסֶפר ּתֹוָרה ְמֻיֶחֶסת ְלָהַרב 

ׁשְֹלֵפי  ,ַאּבּוַהבי "ַמֲהִר 
ַהְּמסּוָרה ֶאְצֵלנּו ַהַּקָּבָלה 

ֵהִביא אֹוָתּה מֹוֵרנּו ָהַרב 
ַּתְלִמיד ( ז״לֵּבי ַרב י "ַמֲהִר 
ְּבבֹואֹו  )ַאּבּוַהבי "ַמֲהִר 

 ".2ִמְּמִדיַנת ַהַּמֲעָרב

 ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְמקֹומֹו ֶׁשל
' ַאֲהַבת ִצּיֹון'ְּבֵסֶפר 

ּכֹוֵתב ַרִּבי ִׂשְמָחה 
 ּוֵבית ְּתִפָּלה: "ִמַּזאֶלעִׁשיץ

ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוַהב ִהיא 
ְוַגם הּוא , 3"ל""י זַ ְסמּוָכה ִמַּיד ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ָהֲאִר 

: ְוהּוא ִמְסַּפר .ָחַרב ִּבְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ָהִראׁשֹוָנה
ִהְתִחילּו  ]ָׁשִנים ְלַאַחר ָהַרַעׁש 5תקכ"ה, ִּבְׁשַנת -[ְוַעָּתה "

ַאּבּוַהב "י ְוִר "ל "י זַ ֶׁשל ָהֲאִר , ֵנִסּיֹותְלַתֵּקן ְׁשֵני ִּבִּתי ּכְ 
ּכֶֹתל ֵמֶעֶרב  ]ְלַתֵּקן[ְוָגְמרּו , ]ְּבִקיר ֶאָחד-[ְּבחֹוָמה ַאַחת 

ַאּבּוַהב ר"י ֶׁשָעְמָדה ָׁשם ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשל , ְוָדרֹום
 ".ְוַהּכֶֹתל ַהֶּזה א ָנְפָלה ִּביֵמי ָהַרַעׁש, ְּבכֶֹתל ְּדרֹוִמי

ְׁשֵּתי ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ָעְמדּו ֶזה ְלַצד  :ַמְסָקַנת ַהְּדָבִריםם
ְׁשֵּתיֶהם ָחְרבּו , ַאּבּוַהב"י ְוֶׁשל ַמֲהִר "ל ֶׁשל ָהֲאִריזַ , ֶזה

                                                      
ַאּבּוַהב ְוַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוְבָאה ר"י ַרִּבים ְּכֶׁשַּמְזִּכיִרים ֶאת  1

ְוֵכן ָּכַתב ', נֹוַרת ַהָּמאֹור'ְמ מֹוִסיִפים ִּכי הּוא ְמַחֵּבר ֵסֶפר , ִלְצַפת
ַא ְּבַמֲהדּוָרה ערב). אֹות י ַמֲעֶרֶכת ' (ַהְּגדֹוִלים ֵׁשם'ּבְ "א ַהִחיָד 

ְלַרִּבי  'ֵסֶפר יֹוֲחִסין'ֵּכיָון ֶׁשּבְ , הּוא ִמְסַּתֵּפק ָּבֶזהַּבְתָרא ּכֹוֵתב ִּכי 
 ְּמנֹוַרת'ַה ְּכֶׁשַּמְזִּכיר ֶאת ַּבַעל , ַאּבּוַהבר"י ַאְבָרָהם ְזכּות ַּתְלִמיד 

ְוִאם ָהָיה ֶזה ַרּבֹו ', ּבּוַהבְלַרִּבי ִיְצָחק ַא 'ּכֹוֵתב הּוא ִּבְסָתם  'ַהָּמאֹור
 .ָהָיה ּכֹוֵתב ְּבָלׁשֹון ַאֵחר

ָהַל קֶֹדם ְלַפאס , ֵּביַרב ִמְּסָפַרד ְּבֵעת ַהֵּגרּוׁש"י ְּכֶׁשָּבַרח ַמֲהִר  2
 .ְוַאַחר ָּכ ָּבא ִלְצַפת), ָמרֹוקֹו(
ּבֹו , ְסָפַרדֶׁשל עֹוֵלי ' ָקָהל ָּגדֹול'ְוהּוא ִלְכאֹוָרה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת  3

 .ֵּביַרב"י ִהְתַּפֵּלל ַמֲהִר 
הּוא , ַּכּיֹום"י ּוְלִפי ֶזה יֹוֵצא ִלְכאֹוָרה ֶׁשֵהיַכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר  4

ִמַּצד ָיִמין ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶׁשל , י ַהְּכֵנִסּיֹות ַהִּנְזָּכרֹותָּבֵּת ֵצרּוף ֶׁשל ְׁשֵּתי 
ּכֹוֵתב ֶׁשָּבנּו ֶאת ֹּכֶתל ַהַּמֲעָרב ֶׁשל ֵּבית ֶׁשֲהֵרי הּוא [ַאּבּוַהב "י ַמֲהִר 

ּוְכֶׁשִהְתִחילּו ְלַתְּקָנם ָּבנּו ְׁשֵּתיֶהם , ִּביֵמי ָהַרַעׁש
 .4ְּבחֹוָמה ַאַחת

 ם ֵּׁש ַיד הַ 
ְוַכֲאֶׁשר , ֶזה ְּגדֹוָלה ִהיא ַעד ְמאֹדת ֵסֶפר ּתֹוָרה ַּׁש ְקֻד 

ִנְמנּו ְוָגְמרּו ְלַהֲעִביר ֶאת , ָחַרב ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַאּבּוַהב
ֶׁשּבֹו ֻמָּנח ֵסֶפר , 5ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה

 .6ּתֹוָרה ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ְׁשמֹה אּוַחָנה

ְוִטֲהרּו ַעְצָמם , ַעְצָמם ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ִקְּדׁשּו ֶאת
, ִּבְטִביָלה ְּבִמְקֶוה

ְוֶהֱעִבירּו ֶאת ַהֵּסֶפר 
ּתֹוָרה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ְוֶהֱעִמידּו אֹותֹו , ַהָּגדֹול
ָּבָארֹון ַהְּמֻיָחד ָהעֹוֵמד 

ֶׁשּבֹו , ִליִמין ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש
ָעַמד ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשל 

 .ַרִּבי ְׁשמֹה אּוֲחָנה
ה ַא ִעם זֹאת ָּפְגָע 

ְוָכל ה', ָּבֶהם ַיד 
ַהּמֹוִליִכין א ִהְׁשִלימּו 

 .ְׁשָנָתם
ָעָׂשה ַהְגָּבָהה  7ֶׁשַרִּבי יֹוֵסף סֹוֵפר, עֹוד ַּפַעם ֵאַרע

ְוִהִּניַח , ְוִהְבִחין ֶׁשָּצִרי ָלִׂשים ְטַלאי, ַלֵּסֶפר ּתֹוָרה
  .ָעֶליָה ְטַלאי ְוא הֹוִציא ְׁשָנתֹו

 ַהּתֹוָרהַהְּקִריָאה ְּבֵסֶפר 
ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ַהֵּסֶפר , ִּבְגַלל ְקֻדָּׁשתֹו ַהְּגדֹוָלה

: ְוִסיָמָנ, ּתֹוָרה ִלְקִריָאה ֶאָּלא ִּבְׁשָׁשה ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה
ּוְבאֹוָתן . בּועֹותָׁש וְ  ּפּורּכִ ַהָּׁשָנה ְויֹום אש רֹ  -ר "ָּכֵׁש 

ּתֹוָרה ֶׁשל ַרִּבי ָיִמים מֹוִציִאין ְלַמְפִטיר ֶאת ַהֵּסֶפר 
 .ְׁשמֹה אּוֲחָנה

 

ַהּכֶֹתל ), ְלָדרֹום-(י ִּכּוּון ַהְּתִפָּלה ִּבְצַפת ֶׁשְּלפִ , ְּכֶנֶסת ַאּבּוַהב
ִאם ִּכי "ל. [ּוִבְׂשֹמאלֹו ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִריזַ  ]ַהַּמֲעָרִבי הּוא ְּבַצד ָיִמין

 ֵּכיָון ֶׁשֵּבית , א ִנַּתן ִלְלֹמד ַהְרֵּבהִמּצּוַרת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַּכּיֹום
 ].ַהְּכֶנֶסת ָחַרב ׁשּוב ִּבְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ַהְּׁשִנָּיה

 '.ֵּבית ְּכֶנֶסת ַאּבּוַהב'הּוא ַהִּנְקָרא ַּכּיֹום  5
ן ִסיָמ ( ֶׁשּלֹו"ת ְּבׁשּו ַמְזִּכירֹון ַצֲהלֹוב טֹום יֹוי ַרִּב . "לִמּגּוֵרי ָהֲאִריזַ  6

ְּכבֹוד מֹוֵרנּו ד ֶהָחִסים ַהָּׁשלֵ ם ֶהָחכָ ד ְמֻכּבָ ה'  ִלְקדֹוׁש" :ח)ורעז רנ
 ."ו"נרה אּוֲחנָ ן סּוִליַמא ָהַרב

ְוִהִּגיַע ְלֵבירּוט ְּבי' ֶחְׁשָון ), ַגאִליְצָיא(ָיָצא ֵמִעירֹו ְּבֶרעְסִטיְטְׁשָקא  7
ְּכֶׁשָּׁשַמע ַעל ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה, ְוָרָצה ָלֶלֶכת ִלְצַפתתק"ך  ַא 

תקכ"ב ִהְתַעֵּכב ָׁשם ִּכְׁשָנַתִים ִּבְׁשַנת ה) זֶ י ִלְפנֵ ם ְּביֹוה ֶׁשָהְיָת (
ַּגם הּוא ֶהֱעָלה ַעל ַהְּכָתב ֶאת ֵסֶדר . ָעָלה ְלֶאֶרץ ְוִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת

ָׁשם הּוא ְמָתֵאר ַרּבֹות ', ֵעדּות ִּביהֹוֵסף'ַמְסעֹוָתיו ְוִנְדְּפסּו ְּבֵׁשם 
 .ָׁשה ֶׁשל ְרִעיַדת ָהֲאָדָמהֶאת ַהַּמָּכה ַהָּק 

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 

ֵֶּבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְלָׁשם ֶהֱעִבירּו ֶאת   ִ ֱ ֶ ָ ְ ָ ֶ ֶ ְ ְֵ ְ

 ַאּבּוַהב"י ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשל ַמֲהִר 



 

 ~1 ~  

 ליקוטים נפלאים
 הצותפרשת 

 
 שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה"

 )כ, כז" (זך זית
 ישראל ששמעו בשעה) טו, א השירים שיר( במדרש איתא

 והיו בלבם תורה תלמוד נתקע) ב, כ שמות" (אלוקיך' ד כיאנ"
 נעקר" לך יהיה לא" ששמעו ובשעה, משכחין היו ולא למדים

, בינותינו שליח אתה תהיה למשה ואמרו באו, מלבם הרע יצר
 חזרו) טו שם" (נמות למה ועתה ונשמעה עמנו אתה דבר"

 הוריות( ואיתא, למקומו הרע יצר וחזר, ושוכחים לומדים להיות
 בשביל למשה ה"הקב אמר לכן, לשכחה יפה זית שמן) יב
 שיחזור ה"הקב י"ע ולא ידך על יהיה שהדיבור" תצוה ואתה"

" זך זית שמן אליך ויקחו" לפיכך ושוכחים לומדים ויהיו ר"היצה
 .השכחה לבטל בכדי

 )יעקב שארית(

 

 שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה"
 )כ, כז" (תמיד נר תולהעל למאור כתית זך זית
 על, נפלא רעיון מביא מספינקא מאיר יוסף רבי ק"הרה

 עצמו מונע האדם לפעמים, והנה': תמיד נר להעלות' משמעות
 יעסוק שבאם, בדעתו שמדמה, ממנו הקטנים עם מללמוד
 כמאמר, הוא כן לא ובאמת, ויותר יותר יתחכם לבדו בתורה

 התורה רומזת ולזה. מכולם יותר ומתלמידי.) ז תענית( ל"רז
 מלשון תצוה', ישראל בני את תצוה ואתה: 'באמרה הקדושה
, ממך הקטנים ישראל בני עם עצמך תחבר: לומר רוצה - צוותא
: אדרבה כי, כך כל בתורה תתחכם לא זה ידי שעל תאמר ולא

 חדש שכל לך יפתח ידם שעל, דהיינו', זך זית שמן אליך ויקחו'
", התורה כך לעולם מאיר שמן מה" זך זית בשמן הנרמז בתורה
', תמיד נר להעלות' וזהו ועבודה בתורה למעלה-למעלה ותעלה

 שכתוב כמו, נר הנקראת נשמתך את להעלות תוכל, ל"רצ
 גהממדר למעלה עולה תמיד -' אדם נשמת' ה נר): 'כז, כ משלי(

 .גהלמדר
 )יוסף אמרי(

 

 )כ, כז" (ישראל בני את התצו ואתה"
 לא משה של ששמו בחומש פרשה אין, משה שנולד משעה
 דווקא זאת, ומעניין". התצו" בפרשתנו למעט, בה מוזכר

, משה של הולדתו יום, באדר' ז-ב בתורה קוראים אותה בפרשה
 כן על שדווקא, סורוצקין זלמן רבי מסביר?! פטירתו ויום

 אופייה את להדגיש כדי, זה בעיתוי להיקרא זו פרשה נקבעה
, האלוקים איש, המנהיג את העמידה שלא, ישראל אמונת של

 מאמונות להבדיל, זאת. שלה השם ועבודת עשייתה במרכז
 ההולדת לימי מסביב מתמקדים ומנהגיהן חגיהן שכל, זרות

 . דתם מחולל של והמיתה
 ")לעם תורה" מתוך(

 

 )כ, כז" (למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו"
 שיהא צריך התורה עסק:), פה מנחות( לתורה רומז זך זית שמן
 עשו:) סג ברכות( ז״ל כמאמרם כיתות כיתות ללמוד, כתית
 אלא נקנית התורה שאין לפי בתורה ועסקו כתות כתות

 להיות יכול לבדו הלומד כי, שבתורה למאור יזכו ואז, בחבורה
 .רח״ל, לחברותא אליו יצטרף שהיצה״ר

 )ע"זי ניץ'מויז משה הישועות בעל ק"כ(
 

 )כ, כז" (זך זית שמן אליך ויקחו"
 האומות בין להתבולל יוכל שלא, מיוחד כח ניתן ישראל לעם
 מצד יכול שאינו זית שמן כדוגמת, בכך רוצה היה אילו אף

 התורה אמרה לפיכך. אחרים במשקאות להתערבב עצמיותו
 שבני לפי" תחתן לא" ולא) התפעל בנין" (בם תתחתן לא"

 יהיה שלא, בם להתחתן יוכלו שלא, כזה בכוח ניחונו ישראל
 . תופס החיתון

 )אמת שפת(
 

 )כ, כז" (זך זית שמן אליך ויקחו"
 לאחר רק שמנו את מוציא זה זית מה, לזית נמשלו ישראל

 מעלותיהם את מגלים ישראל גם כך, אותו וסוחטים שכותשים
 מה, לשמן ישראל נמשלו כן. יסורים עליהם שמביאים לאחר
 תמיד ועולה צף אם כי אחר משקה בשום מתערבב אינו השמן
 אחרות מאומות למעלה תמיד עומדים ישראל גם כך, למעלה
 שהם פי על שאף, שבדבר והפלא. בהם מתערבבים ואינם

 זאת בכל הם עומדים, ביותר הקשים ביסורים ומעונים נרדפים
 . בהם מתבוללים ואינם ממעניהם למעלה

 )המור צרור(
 

 )כ, כז" (למאור כתית"
 לכתת ומבקשים מוסר לאדם לו מטיפים כאשר" כתית"

 ולהורותו פניו את להאיר" למאור" ןולהתכו יש, לבו את ולשבור
 . ולהשפילו להנחיתו לא אבל" למנחות ולא. "הישרה הדרך את

 )מאלכסנדר ל"ז יחיאל' ר ק"הרה(
 

 )כ, כז" (תמיד נר להעלות"
 ותורה והמצ נר(" התורה נר את עצמו אצל להדליק אדם צריך
 אפילו ויאיר תמיד-נר זה שיהיה, לתמיד רושם שיישאר"), אור

 .רוחנית ירידה של החשכה בלילות
 

'" וכו אותו יערוך, לפרוכת מחוץ מועד הלובא"
 )כא, כז(

, מועד הלובא רק לא אך. תמיד נר לדלוק צריך יהודי כל בלב
, ברחוב", לפרוכת מחוץ" אף אלא, בישיבה, הכנסת בבית

 .החולין עסקי ובכל בעבודה, במסחר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 )א, כח" (אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה"
 עצמו לראות למנהיג יןא .לקרבו אלא, מצווה אתה להעלותו לא

 .אליו קרוב אלא העם מן למעלה
 מסלנט ישראל' ר של תלמידיו ביקשו, שמחה של ריקוד בזמן

 אסור, "להם אמר", בני לא" .סירב והוא, כתפיהם על להרכיבו
 ". ממדרגתו למעלה אדם להעלות

 

 לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית"
 )ב, כח" (ולתפארת

 ואילו, ולתפארת לכבוד הבגדים את לעשות כתוב זה בפסוק
... לב חכמי כל אל תדבר ואתה: "כתוב') ג פסוק( הסמוך בפסוק
 שמעון רבי אמר – אלא ?"לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו
 אלא לאדם כבוד חולקים שאינם עם המון פשוטי אצל – סופר
 לכבוד קודש בגדי ועשית" אמר כלפיהם, שלו התלבושת לפי

 המבינים אלו –" לב חכמי כל אל" ידבר כאשר אבל", ולתפארת
 את ועשו: "תאמר להם, פנימיותם וסוד הקודש בגדי תוכן את
 ."לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי

 )הפרשה תורת(
 

... ולתפארת לכבוד... קודש בגדי ועשית"
 )ג-ב, כח( "לי לכהנו לקדשו

: שלהם את אלינו הזועקים י"רש מדברי להתעלם ניתן לא
 אם, הבגדים, כן - - -" הבגדים י"ע בכהונה להכניסו – לקדשו"

 נוקבות ומילים! האדם את מקדשים הם, ראויים קודש בגדי הם
 שהבגדים זמן כל: "במדרש מצינו, אלינו בהתייחסות, יותר אף

 בגדיהם אין. בהם קיימת וקדושתם עליהם כהונתם – עליהם
 - - -" עליהם כהונתם אין – עליהם
 והתנועה, בעליהם את ומקדשים מכבדים – מכובדים בגדים

 ה"השל בדברי נחתום ומכאן. הפנימית את מעוררת החיצונית
 הגוף כך, הגוף את מכבד שהלבוש כשם: "בפרשתנו הקדוש
 שהמלביש, האדם יחשוב ומחשבה. הנפש את מכבד הראוי
 ".הנשמה להלביש יתעורר – הגוף

 

 שתי על' ה לפני שמותם את אהרן ונשא"
 )יב, כח" (כתפיו

 שוכחים, לתפקיד וכניסתם היבחרם עם שלעיתים מנהיגים יש
 כתפיו על שם אהרן. צרכיהם ואת בהם בחרו אשר אלה את הם
 עול את ישכח לא שלרגע כדי, השבטים עשר-שנים שמות את

 .לגדולה הוא נועד מה לשם תמיד ויזכור, צרכיהם
 

 בחשן ישראל בני שמות את אהרן ונשא"
 האורים את... ונתת תמיד' ה לפני... המשפט

'" הלפני בבאו אהרן לב על והיו התומים ואת
 ) ל-כט, כח(

 אור"ה בעל, מדווינסק שמחה מאיר רבי הגאון שאל ,להבין יש
" תמיד' ה לפני: "נאמר בחושן מדוע ,"חכמה משך"ו" שמח
 לפני בבאו אהרן לב על והיו: "רק נאמר ותומים באורים ואילו

 "?תמיד: "נאמר ולא'", ה
 על ל"חז דרשו) :כא יומא( בגמרא שמחה מאיר רבי אמר אלא

 את קוראים אנו ואילו" ואכבד בו וארצה): "ח ,א( בחגי הכתוב
 את חסר הפסוק נכתב מה מפני", ואכבדה בו וארצה: "הפסוק

 במקדש שהיו דברים לחמישה מרמז הדבר אלא"? ה" אות
 :הן ואלו, שני נמצאו ולא ראשון

. ה .הקודש רוח. ד .שכינה. ג .אש. ב .וכרובים כפורת, ארון. א
 .ותומים אורים
: רק נאמר ותומים באורים ,שמחה מאיר רבי אמר ,כך משום

 משום" תמיד: "נאמר ולא'", ה לפני אוובב אהרן לב על והיו"
 ".תמיד" זה אין כן ואם ותומים אורים היו לא שני שבבית

 

 )לג, כח" (סביב בתוכם זהב ופעמוני"
 איש בן" בעל, חיים יוסף רבי אמר - הכהונה שבבגדי הפעמון

 תמיד בפיהם שמקשקשים הרע לשון בעלי על לנו מרמז - "חי
 ...כפעמון
 אדם של שערכו אותנו ללמד כדי ,זהב עשוי היה הפעמון
 שחינו עד, וידידיו מכריו בעיני ופוחת הולך הרע לשון המספר

", זהב" במילה מרומז ,"חי איש בן"ה אמר ,זה דבר. מהם סר
 ולבסוף, חמש" ה, "שבע" ז, "ופוחת הולך המספרי שערכה
 .בלבד שתיים שערכה", ב" האות

 

 )לה כח" (הקודש אל אוובב קולו ונשמע"
: האפוד מעיל בשולי שנקבעו הפעמונים על אומר הכתוב

", ימות ולא ובצאתו' ה לפני הקודש אל אוובב קולו ונשמע"
 שפותחים, כוחו בכל אמן העונה על ל"חז לדברי רמז ישנו מכאן

 ונשמע" הכתוב שאמר וזהו. דינו גזר לו וקורעים עדן גן שערי לו
 הכנסת בבית קולו האדם משמיע אם –" הקודש אל אוובב קולו

 עליו תגן זו המצו זכות –" ימות לא ובצאתו" אזי, אמן בעניית
 ירד ולא הבא בעולם נצחיים לחיים שיזכה, העולם מן בצאתו
 .שחת לבאר חלילה

 

 )לה, כח" (הקודש אל בבואו קולו ונשמע"
 יתעלה כאשר הקודש אל בבואו שגם שישתדל לאדם הוא רמז

 ידי על, בקבר דובבות שפתותיו יהיו קולו ונשמע, למרום
 . מפיו שמועה דבר שיאמרו התלמידים

 )לצדיק צבי(
 

 א גוט שבת 
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 )כ, כז( "ישראל בני את תצוה ואתה"
 הוא שבמקדש במנורה מעלה הגדול הכהן שהיה התמיד נר

 ".אור ותורה המצו נר כי) "ו משלי( שכתוב כמו, לתורה סמל
 ,לאור נמשלה שהתורה ל"חז דרשו) .כא( סוטה במסכת בגמרא
 .העולם על מגינה התורה אף העולם על המגן האור מה לך לומר

 בער ברוך רבי הגאון של אחייניתו, אחת באשה שהיה מעשה
 יחזקאל רבי הגאון אל שבאה, קמניץ ישיבת ראש ליבוביץ
 מפולין הגבול את לעבור עומדת שהיא לו וסיפרה סקיאברמ
 מבקשת היא כן על ,נפשות בסכנת כרוך הדברהיות ש .לרוסיה
 . םבשלו תעבור שהדרך אותה שיברך מהרב

 אם בקשה והוסיף ,בשלום למקומה שתגיע הרב לה חליא
 שעמד הגדול ספרו מתוך יד כתב דפי עימה לקחת היא מוכנה
 רבי לגאון אותם ולמסור", יחזקאל חזון" ספר, לאור לצאת
 שההא הסכימה. ילנאובו המתגורר ינסקי'גרודז עוזר חיים

 היד לכתב דאגה מתוך. החשוב היד כתב את להעביר בשמחה
 כרכה אותו בגד במעין הכתבים את שההא הטמינה, יינזק שלא
 .לגופה סביב
 בדרך בהיותם. קטנה בשיירה לדרכה יצאה רב לא זמן כעבור

 ביריות עליהם שפתחו רוסים חיילים ידי על השיירה נתגלתה
 שההא ואף עבר לכל נפוצו המעטים הנוסעים... מרוביהם
 בין, ישן תבואה במתבן מחסה ומצאה נפשה על נמלטה
 כלבים והביאו מיהרו המנוסה את שראו החיילים. הקש חבילות

 בדרכם. הבורחים את לתפוס בידם יסייעו שהללו כדי נפש עזי
 למרבה אולם, שההא התחבאה בו המתבן את החיילים הקיפו

 והחיילים המקום את ועזבו דבר הריחו לא הכלבים ההפתעה
 .למעצר ונלקחו כולם נתפסו השיירה בני שאר!... בעקבותיהם

 של ביתו אל מיהרה שם, ילנאולו האישה הגיעה דרך לא בדרך
 ואף הכתבים את לו למסור כדי ינסקי'גרודז עוזר חיים רבי

 שקרה הגדול הנס ואת בדרך אותה המוצאות כל את לו סיפרה
 חיים רבי מיד ואמר נענה "?!הפלא מה". התבואה במתבן לה

 בכך הפכת, החשוב הספר דפי את מסביבך כרכת כאשר" ,עוזר
 !הומציל מגינה התורה "!תורה מספר חלק להיות

 

 )כ, כז" (תמיד נר להעלות"
 הוא שבמקדש במנורה מעלה הגדול הכהן שהיה התמיד נר

 זה תמיד נר". אור ותורה מצוה נר כי: "שנאמר כמו, לתורה סמל
 תמיד ומאירה לעולם נכבית אינה התורה גם כך, לעולם כבה לא

, ולילה יומם בתורה להגות ואחד אחד כל על. וליושביו לעולם
 הגאון. תמיד וידלק שימשיך, הזה האור על שומרים אנו וכך
 יושב היה הימים כל. המופלאה בהתמדתו ידוע היה ילנאומו

 חמישים לאחר אחת פעם. כוחו בכל בתורה מלוע סגור בחדר
 לראותה הגאון יצא. לבקרו אחותו הגיעה, נפגשו שלא שנה
 המשיך אך. בהלכה המבואר כפי", המתים מחיה... ברוך: "וברך
 אך, רב זמן התראינו לא אמנם, היקרה אחותי: "ואמר כ"אח

 הרגעים כל על וחשבון דין לתת אדרש הבא לעולם כשאבוא
 את לבזבז אוכל לא, ולכן, התורה ללימוד אותם ניצלתי שלא
 "... לתלמודי לחדרי לשוב ועלי, להבט בשיחה זמני

 נפשות סכנת בעת גם בתורה התמדה על המורה נוסף מעשה
, הרוסי הצבא הכריז הראשונה העולם מלחמת בזמן: ממש של

 ישנם היכן ידע לא שהאויב כדי, האור את להדליק שאסור
 שכבו, טבריג העיירה ליד הגבול בקו אחת פעם. שוביי מקומות
 הם. מהחלון הבוקע קטן באור והבחינו במארב רוסיים כיתת
 ומראה לגרמנים שמאותת במרגל מדובר כי הם בטוחים היו

 והסתערו והלכו פקודה נתן המפקד. לעיירה הדרך את להם
רבי אהרן,  את כשראו לגלות נדהמו מה. הבית דלת את ופרצו
, עמוד. "בלימודו ושקוע ספריו על רכון כשהוא ,טבריג של רבה
 רהיהגז נגזרה אם. "המפקד" זעק !להורג החוצה צא, הינך מרגל

 אני עסוק, אליך לי בקשה אך .באהבה אקבלה, להורג להוציאני
 ולהבינם לסיים לי תן, אנא... ם"הרמב של הקשים בדבריו כעת
 הרב חזר. הרב לו ענה -"... כרצונך בי עשה כ"ואח תום עד

 נשמעו ואז, סביבו העומדים לחיילים לב לשים בלי לספריו
 על חזקה במתקפה פתח הגרמני הצבא, אדירים נפץ קולות
 הרב את ועזבו להילחם יצאו והחיילים והמפקד, הרוסי הצבא
 ...לנפשו

 

  )כ, כז( "תמיד נר להעלות"
, מעלה מעלה ולהעפיל להתעלות לשאוף האדם צריך לעולם
 ושבע מרוצה להיות ולא, מותשל וביתר, ותומצ ועוד עוד לקיים
 שראה, אחד באדם מעשה. בדרגתו ולהסתפק דומממע רצון

 המלך טיפס, ומטפס בהן עולה והמלך, מדרגות גרם בחלומו
 האיש השכים. ןילחצי הגיע לא ועדיין, מדרגות מאות חמש
, מאוד המלך שמח. חלומו את לו לספר למלך והלך בבוקר
 על לשכנתה אשתו סיפרה. זהובים אלף לו להעניק והורה
, לבעלה ואמרה השכנה הלכה, בעלה של בחלקו שנפל האוצר
 ממנו וקיבל המדרגות של יןילחצ מגיע המלך את ראה שכננו
 בחלומך אותו שראית, לו וספר המלך אל אתה לך. זהובים אלף
 לארמון האיש עלה. םיאלפי תקבל איוד, המדרגות בראש עומד
 המלך אמר. אשתו כעצת הדברים את למלך וסיפר המלך
 שאל. הארמון מדרגות מכל והשליכוהו אותו קחו, לעבדיו
 אלף וקיבל, ממני מחצית סיפר שכני, הצדק היכן, האיש
 היה ובפיך, טוב חלום בישרני שכנך, המלך לו אמר. זהובים
 לפני ויש, המדרגות לחצי הגעתי שלא, סיפר שכנך. רע חלום

 אתה. בדבריו ושמחתי, רבות מדרגות עוד ולעלות להעפיל
. ממנה לרדת אלא לי נותר ולא, לפסגה הגעתי שכבר, סיפרת

 דרך תמימי אשרי") א, קיט תהילים( שנאמר מה גם וזהו
 לפיכך. העת כל ומתקדמים ההולכים. "'ד בתורת ההולכים
, ומתעלים לומדים שהם', חכמים תלמידי' החכמים נקראו
 )חי יוסף עוד(. כמושלמים לעולם עצמם חושבים ואינם

 

 ) ב כח" (ולתפארת לכבוד... קודש בגדי"
, הילדים בגדי ארון מול יום של בבוקרו מסורה מאא עומדת
 ידיה תרכפו והיא, עולה והלחץ רחם ללא מתקתק השעון
 נכון!"... בכביסה להכ? לו אלביש אני מה, אוי: "בייאוש

 לא היא אותו אך, בקפידה מקופל בגד לו נח הארון שבתחתית
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 משלוח עם הגיע הוא! מה ויהי, שלה הצדיק לילד תלביש
 יבוא לא הוא אך, להם לסרב ניתן שלא הקרובים מן הבגדים

 את נוטלת היא'. נובבית מקומו אין כלל, בעצם. 'שימוש לידי
 בגד אלתור למלאכת פונה ומיד, חיש ממנו ונפטרת בידיה הבגד
 .יותר ראוי
 להיות צריך שלא, זהו אז –? מאיים כך כל שהוא בבגד בו יש מה
. לבנה" ולתפארת לכבוד" לא שהוא מספיק. מיוחד משהו בו

 .התורה בני את כבוד של בעדינות הולם לא שהוא
 )התורה מתיקות(

 

 )ג כח" (חכמה רוח מלאתיו אשר"
 ועד בית היה ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הגאון של ביתו

 שבאו רבים תורה וגדולי חכמים תלמידי בו שהו תמיד. לחכמים
 .הלכה בדבר ולפלפל, שונות בסוגיות התורה בלמוד עמו לדון

 הוא אף שהתערב בחור גם שם ישב, אלו תורה מדיוני אחדב
 גדולי ידי על דאורייתא בריתחא נדונו אשר התורה בפלפולי
 בחלק ך"בש במפורש הכתוב חידוש אמר דבריו ובתוך, התורה

 .ערוך שבשלחן" דעה יורה"
 דברי להרעיף והחל ,ממקומו זלמן איסר רבי התרומם, לפתע
 בהתפעלות הרבנים כל בפני בציינו, הבחור ראש על רבים שבח
 "...במינו מיוחד הינו, עתה זה ששמענו החידוש. "רבה

 המרבים מהשבחים בנוח הרגיש לא עצמו הבחור אמנם
 המופיע בחידוש מדובר כי היטב שידע משום, עליו שהרעיפו
 זלמן איסר רבי את עולקט ביקש הוא. ך"הש רושיבפ במפורש
 גאון אותו אבל, שלו אינו – שהחידוש ולומר בורויד משטף
 .ועוד עוד לשבחו והמשיך לו הניח לא וצדיק
 זלמן איסר רבי פנה, הבית את התורה גדולי שעזבו לאחר
: באוזניו מטעים כשהוא, בעיניו פקחות של וזיק, בחור לאותו
 כיון אך, במפורש הדברים את אומר ך"שהש בני ידעתי, אכן

, שידוך במציאת' ה לישועת זקוק והנך, אתה מבוגר בחור שהרי
 את ניצלתי ולכן, המתאים וגךיוז את למצוא לך לסייע רציתי

 בחתיךיוש – בביתי נמצאים רבים תורה שגדולי ההזדמנות
 ...חכם כתלמיד שמך יצא ומעתה, בפניהם
 הוא, ל"זצ אויערבאך זלמן שלמה רבי לגאון זאת פרויכשס

, שבמעשה הצדקות מן יותר עוד אך, הפקחות מן התפעל
 בשבחו עצמו את לביש הסכים בעצם זלמן איסר רבי כי בציינו
 את יודע שאינו הנוכחים יחשבו שבכך למרות, הבחור את

 )לשבת סיפור( .ך"בש המפורש החידוש
 

 את אהרן את והלבשת הבגדים את ולקחת"
 ואת האפוד ואת האפוד מעיל ואת הכתונת
 ) ה, כט" (האפוד בחשב לו ואפדת החושן

 ידוע היה הוא, ליטא רחבי בכל מפורסם היה מבריסק חיים רבי
" חיים חפץ"ה ביקש פעם. ובצדקתו בלמדנותו, בפקחותו
 עשה. ברכה עבורו ויבקש חיים רבי של לביתו שיסור מעגלונו

 יחף שילך רצון יהי: "זו ברכה להעביר ביקש ח"והגר העגלון כן

 וכשחזר כזאת ברכה לשמוע העגלון נדהם". אבנים ויישא
 חפץ"ה. הברכה את" חיים חפץ"ל למסור היה חפץ לא לראדין
 לי השבת לא מדוע: "ושאלו לעגלון לקרוא שלח" חיים

" חיים חפץ"ה. המוזרה הברכה את לו סיפר והעגלון?" תשובה
 שאלך לי די כי אם .הברכה ותתקיים הלוואי: "ואמר מאוד שמח
 אותו הסובבים ולתדהמת". אבנים אשא לא אם גם ,יחף

" חיים חפץ"ה ואני, המקדש בית יבנהיש ברכה קיבלתי: "הסביר
 אבני את ואשא, המקדש בבית יחף לעבוד אוכל הנני כהן

 )ג"תרי על סיפורים 613(  ". החושן
 

  )מה, כט( "ישראל בני בתוך ושכנתי"
 שכינה זכו ואשה איש. "בביתו שלום שרר שלא באדם מעשה
 האש להטה, ובביתו.) יז סוטה" (אוכלתם אש זכו לא, ביניהם

 גם אבתה לא, פרדיולה, היה אפשר אי יחדיו לחיות. עוזה בכל
 והחליט, ל"זצ שרעבי מרדכי רבי הצדיק של שמעו את שמע. כן

 את וראה עלה לגט תסכים שאשתו, ברכתו את ולבקש לעלות
 כולם, העם שכבות מכל, ונשים באנשים מלאה הבית חצר

 מצוקה ארשת מתוך נכנסים, לתורם רוח בקוצר ממתינים
 את וראה נכנס, תורו שהגיע עד המתין, רוחה בתחושת ויוצאים

 בו נתן. שליש בדמעות לבכות החל התרגשות ומרוב הצדיק פני
 ענה", בקשתך מה, בני לך מה: "ושאלו הטובות עיניו את הצדיק
 בתשובה לשוב שאזכה, נוירב שיברכנו, בקשתי: "ואמר
 ". שלמה

 ניתן? לתשובה לבקשה לגט בקשה הפכה כיצד ?כאן קרה מה
 הקשור) כב, סה רבה בראשית( במדרש פורימס זאת להבין

, המקדש בית אוצרות את לבזוז וניםוהי קשויכשב, לפרשתנו
, עול ופורק פוחז יהודי חדויש, עשו מה, לתוכו כנסילה פחדו
, שלו יהיה ראשונה שיוציא ומה כנסישי, אמשית יוסף ושמו
, למלך נאה זו מנורה: "לו אמרו. הזהב מנורת את והוציא נכנס

 די לא: "אמר". שלך יהיה עתה שתוציא ומה, שוב כנסיה
 .רביוס" ?!שניה פעם אכעיסנו, אחת פעם בוראי את שהכעסתי

 הביאו. פחד ולא עליו מויאי, התפתה ולא בהבטחות תוהויפ
 וי, לי וי: "ואומר מצעק והיה, לנסרו והתחילו נגרים של שולחן

 שמואלביץ חיים רבי הגאון שאל". בוראי את שהכעסתי לי
 אוצרות את לבזוז שהסכים, והולל פוחח היה הוא הלא: ל"זצ

 נפשו המוסר, לקדוש להיות אחד ברגע הפך זה וכיצד', ה בית
 בבית קט רגע של הישהי אותה: ותשובתו ?'ה דושיק על למות

! אחר לאדם אותו הפכה, השכינה השראת מקום, המקדש
 '. ה קדוש על לנעקד ישראל מפושע

 אנשים הגיעו, כמותו וברבים זה במקרה, דלעיל פורנויבס אף
 את בראותם אך, הפעוטות, האישיות צרותיהם על לספר
 לאנשים להיות הפכו עליו השורה השכינה זיו את, הצדיק
 .אלינו – ומכאן. ומרוממות זכות, אחרות השגות בעלי, אחרים
, יא יחזקאל" (מעט מקדש" הנביא בפי קרוי הכנסת בית הלא
 אם. האדם בלב משהו לחולל חייבת בשעריו כניסה, כן ואם) טז

 ולמוסר לקדוש ישראל מפושע קט ברגע הפך אמשית יוסף
  ???איתנו מה, נפש

 )השבוע מעין(
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 אגדה ובקיאות   

"מחוץ לפרוכת אשר על העדות" (כז, כא)

עדות לבאי העולם שהשכינה שורה בישראל שהרי נר מערבי 
נותן בה שמן כמידת חברותיה ממנה היה מתחיל ומסיים" (שבת 

כב:).
צריך להבין, מה שייך לומר "עדות לכל באי עולם", הרי אסור 
היה להכנס להיכל שלא לצורך, כל שכן לגוי, ורק הכהנים לצורך 
המזבח  בדישון  הנרות,  בהטבת  שהתעסק  מי  זה  אם  עבודה, 

הפנימי או הקטרת, אם כן, איך זה עדות לכל באי עולם?
נתבקש  יצחק"  ה"פחד  בעל  זצ"ל  הוטנר  יצחק  רבי  הגאון 
מיוחד  סדר  ברלין"  חיים  רבי  "מתיבתא  בישיבתו  לעשות  פעם 
שישמש תעמולה לאורחים כדי שיתרמו לישיבה. הוא סרב לכך 
וכהסבר לכך שאל קושיא זו בה פתחנו, והשיב: הנר המערבי פעל 
שתתחזק הכרה זו שהשכינה שורה בישראל אצל הכהנים עצמם 
מתחזקת  זו  שהכרה  במידה  ובה  ישראל,  כלל  על  השפיע  וזה 
ששכינה  רואים  עולם  באי  כל  במידה  בה  בישראל,  ומתברכת 

שורה בישראל.
הוא סיים ואמר: "אם אנחנו רוצים שהעולם יידע על פעולותיה 
של הישיבה, אנו צריכים לפעול פעולתינו בישיבה עצמה, במקום 
אשר עין זר לא תשורם, בכל זאת אנחנו יכולים להיות בטוחים כי 
סוף סוף יהיה הנר הזה הדולק בצנעא לעדות בישראל כי השכינה 

שורה במעשה ידיה של המתיבתא".

יסוד זה מרגלא בפומיה של הרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל: ראיתי 
איכות שיצא ממנה כמות ולאו דוקא כמות שיוצא ממנה איכות.

ישנו גם מכתב אותו כותב הגה"צ רבי ראובן דב דסלר זצ"ל לבנו 
הגה"צ רבי אליהו זצ"ל. הוא מספר לו שמספר התלמידים בקלם 
יעבירו  הם  שכן  שמח,  הוא  וממילא  איכותיים  הם  אבל  מועט, 
הלאה את מה שיקבלו בדיוק, שכן לפעמים עדיף מיעוט שיכול 
שבתחילה  עקיבא  רבי  שתלמידי  והראיה  כמותי  מרבוי  להוציא, 
תורתו  הפצת  זאת  בכל  תלמידים,  אלף  וארבע  עשרים  לו  היו 

והתורה בכלל בעולם היה רק כשהיו לו שבעה תלמידים.
כך ראו בחוש אצל הגה"צ רש"ר הירש זצ"ל שכאשר ראה עד 
הקים  ישראל,  בית  בכרם  שמות  ועושה  פושה  ההשכלה  כמה 
קהילה מתבדלת שמנתה אחת עשר משפחות והקפידו על קלה 
אלפים  יצא  ומזה  מהמשכילים  מושפעים  להיות  בלי  כבחמורה 
ורבבות משפחות בישראל, כאשר ברור כשמש שבלעדי פעולתו, 
המפוארת  גרמניה  יהדות  היתה  איכותית  קטנה  קבוצה  להעדיף 

בסכנת כליה רוחנית.
(לתתך עליון)

"ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי" (כח, ג)

צריך להבין, שהרי לעיל בפסוק ב' כשהדיבור היה מכוון למשה 
נאמר "ועשית בגדי קדש... לכבוד ולתפארת" ואילו כאן בציווי אל 
חכמי הלב כתוב רק "ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי" ולא 

נזכר לכבוד ולתפארת?
ענין  טלז:  ישיבת  ראש  זצ"ל  בלוך  לייב  יוסף  רבי  הגאון  ביאר 
בגדי הכהונה נשגב מבינתנו וכיתר עניני עבודת המשכן הוא מכוון 
לצרף  ידע  שבצלאל  בחז"ל  כמבואר  העליונה  הבריאה  למערכת 
אותיות שנבראו בהן שמים וארץ, מובן אם כן באיזו כונה קדושה 
שתחול  כדי  כהונה,  בגדי  בעשיית  לעבוד  צריכים  היו  וטהורה 

בעבודתם השראת השכינה.
עשויים  יהיו  שהם  רק  נחוץ  הבגדים  קדושת  שמבחינת  אלא, 
בקדושה וטהרה על פי תכניתם ותקונם הפנימי ואין צורך בבגד 
מפואר בנוי חיצוני, יופי והדר, רק היות שלפי טבע האדם וכוחות 
בגוף  שוכן  בהיותו  כי  חצוני,  בהדר  יהיה  בבגד  שמח  הוא  נפשו 
היה  נחוץ  לכן  טוב,  רושם  עליו  עושה  החיצוני  הרושם  חומרי, 

שבגדי הכהונה יהיו הדורים לכבוד ולתפארת.
זו הסיבה שלמרות שכאשר ציוה הקב"ה את משה עצמו, הורה 
חכמי  עם  שבדברו  הזהירו  זה  עם  יחד  ולתפארת,  לכבוד  שיהיו 
הלב לא יזכיר ענין זה, שכן תפקידם הוא רק "לקדשו לכהנו לי", 
היינו בקדושה וטהרה, כי הם לא צריכים לכבוד ותפארת חיצונית, 
שכן זה עלול לגרע מכוונתם הרמה, רק משה רבנו נצטוה בזה שכן 
אבל  חיצונית,  ותפארת  כבוד  גם  בזה  שיהיה  להשגיח  צריך  הוא 

העוסקים, הם צריכים לכוון רק לקדשו לכהנו לי.
וגשמי  חיצוני  הדר  צריך  לעיתים  כאשר  חשוב,  לקח  כאן  יש 
בכוונה  להשאר  ולהשמר  להזהר  יש  וכד'  מצוה  הידור  למטרת 

האמיתית, שלא יוריד הדבר את המבצעים בצד הגשמי בלבד.
שאלו את אחד מגדולי ישראל מדור העבר, איך זה שבתמונות 
הישנות רואים שבני הישיבות ביניהם מצוייני הישיבות התהדרו 
בלבושם ואף השקיעו בהופעתם החיצונית, למרות שהפרזה בזה 

מנוגדת להשקפת התורה.
הסביר אותו גדול את הרקע לזה שמעמד בני הישיבות באותו 
דור בעיני הרחוב היה בשפל המדרגה ומנהיגי הישיבות ברצותם 
לרוממם וכן למשוך בחורים לישיבות וכד' וכן לעזור להם לבנות 
את ביתם, עודדו את התלמידים להראות בצורה שתרשים גם את 
העולם שמחוץ להיכל הישיבה, אולם, הדגיש אותו גדול, שים לב 

אגישמקע ווארט
                        גליון שמ"ב פרשת תצוה י"א אדר א' תשע"ו

הדפסת גליון זה מוקדש לע"נ ר' משה נתן בן ר' יוסף שאול הלוי פריי נלב"ע י"ד אדר א' תשס"ח. ת.נ.צ.ב.ה.
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את  להשאיר  כדי  דיים  דעת  ברי  היו  הישיבות  בני  אותם  היטב, 
הכובע המהודר על הראש ולא בתוך הראש, מה שאין כן בדורינו 
נתמעטה הדעת ואלו שמתעסקים בזה עלולים בקלות שדברים 
אלו יהיו בתוך ראשם, להעסיק בזה את מוחם בתור מטרה ולא 
אמצעי, וכדי בזיון וקצף.                                       (שיעורי דעת)

"ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד" (כח, ד)

אמר רב שמואל ב"ר יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש 
אורים ותומים שנא' והיו על לב אהרון (כח, ל) ומה שאתה 

סבור שהוא מיצר לא כן, אלא שמח שנא' וראך ושמח 
בלבו" (תנחומא שמות כז)

והאפוד  החושן  בחבישת  מידה  כנגד  המידה  מהי  להבין,  צריך 
על "וראך ושמח בלבו"?

נובהרדוק  ישיבות  ראש  זצ"ל  ליבמן  גרשון  רבי  הגה"צ  ביאר 
למרות  חברו,  בהצלחת  לשמוח  אדם  זוכה  שכאשר  שבצרפת: 
נפשו"  מרת  יודע  "לב  זאת  בכל  כשלעצמה,  נעלה  מדרגה  שזו 
וטובים  גדולים  שאפילו  מידה  אותה  בקנאה,  מהולה  שהשמחה 

נכשלים בה.
הגדרה ממצה של מידה זו מצינו במסילת ישרים (פרק יא) "כללו 
של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות 
והחמדות שבעולם, ולולי זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה 
מן  שיסתירנו  בבית  ולשכון  ערוותו  שיכסה  מה  ללבשו  שיוכל, 
להעשיר  להתייגע  צריך  היה  ולא  קלה  פרנסתו  והיתה  הפגעים 
כלל, אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו מכניס עצמו 
לו  אפשר  אי  ובהמשך  עמלו  לכל  קץ  ואין  הזאת  הקורה  בעובי 

להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו".
הזולת,  בשמחת  לשמוח  לאדם  שמפריע  שמה  מובן,  מעתה 
זה רק משום שהוא מעונין להראות ולהתבלט ואינו רוצה להיות 
פחות מחבירו, מעידה התורה על שמחתו של אהרון הכהן שויתר 
על כל שם טוב וכבוד שיכול היה לחשוב שמגיע לו, שהוא ינהיג 
לקבל  בלי  לפרעה  ידבר  הוא  הנביא,  יהיה  והוא  ישראל,  עם  את 

הוראות מאחיו הקטן.
רבנו  שמשה  התקופה  כל  שבמשך  מובא  בחז"ל  מזה,  למעלה 
היה  יכול  כן  אם  במקומו,  במצרים  נביא  אהרן  היה  במדין,  היה 
לסבור שראוי שהוא ימשיך בזה, מדוע הוא זקוק לשותפות, בפרט 
שהיה משה צעיר ממנו, דווקא משום כך, זכה לשאת על לבו את 
זה שמתנבא ומקבל ישירות  האפוד ולהיות  את  החושן ולחבוש 
את ההדרכה מן השמים וכולם יבואו לשאול אותו וממילא תלויים 
באמרי פיו ורק הוא יוכל לפענח את האורים ואת התומים, זאת 
קיבל כמשקל נגד לבריחתו מהכבוד וההתבטלות בפני מנהיגותו 

של משה רבינו.
(דגל המוסר)
           

 "ואלו הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד" (כח,ד)

ולבי  תבניתו,  פי'  בברייתא  מצאתי  ולא  שמעתי  לא   - "ואפוד 
אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רחבו כרוחב גב איש כמין סינר 

שחוגרות השרות כשרוכבת על הסוסים" (רש"י)
שייך  מה  לי"  אומר  "לבי  יאמר  שרש"י  יתכן  איך  להבין,  צריך 

שליבו יאמר לו דבר שהוא בפשט ולא סברת הלב?
מפורסם בקרב רבים סיפור שרש"י יצא פעם אחת מבית מדרשו 

 בעומק הפרשה 
"לא יקרע" (כח, לב)

אמר רבי יהודה: המקרע בגדי כהונה לוקה, שנאמר 
'לא יקרע'" (יומא עב.)

מרוגטשוב,  הגאון  של  בשמו  כך  על  מובאת  חריפה  קושיא 
רבי יוסף ראזין: לכאורה, למה לנו לאו מיוחד של "לא יקרע", 
מן   - כהונה  בגדי  לקרוע  איסור  יש  זה  לאו  בלא  גם  והלא 
הפסוק "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" שהרי בגדי כהונה אינם 
גרועים מעצי הקודש שבהם יש לאו זה (כפי שמבואר בגמרא 

בפסחים מח.)?
"לא  של  בלאו  חידוש  שיש  מיישב,  מרוגטשוב  הגאון 
ולא  להיקרע,  הכהונה  לבגדי  לגרום  אף  שאסור  והוא:  יקרע", 
תעשו  מ"לא  האיסור  נלמד  שאילו  בעוד  בפועל,  במעשה  רק 
כן" היה מקום לומר שגרם קריעה מותר -כשם שמצינו לגבי 
את  קכ:) "ואבדתם  הגמרא (שבת  אומרת  שבו  השם,  מחיקת 
שמם מן המקום ההוא לא תעשה כן לה'" - עשיה הוא דאסור, 
יקרע",  "לא  של  הלימוד  את  צריך  ולכן  מותר.  גרמא  אבל 

להורות לנו שאף גרם קריעה גם כן אסור.
יצחק  קלמן  רבי  הגאון  כתב  זו,  קושיא  על  נוסף  תירוץ 
"תולדות  שו"ת  ובעל  אניקשט  של  רבה  הי"ד,  קדישביץ 

יצחק":
לכאורה יש מקום לחקור: מה הדין בקורע על מנת לתקן - 

האם חל עליו האיסור של "לא יקרע", או שבכגון זה שהוא על 
מנת לתקן, אין בכך איסור?

הביא  הל"ג)  המקדש  כלי  מהלכות  (פ"ט  למלך  המשנה 
הרמב"ם  מלשון  שדייק  סח)  (סימן  חגיגה"  ה"קרבן  דברי  את 
שלענין קורע יש חילוק בין המעיל לשאר בגדי כהונה: בשאר 
אבל  השחתה,  דרך  קרע  כאשר  אלא  לוקה  אינו  כהונה  בגדי 
אם  אפילו  כלומר:  השחתה,  בדרך  שלא  אפילו  לוקה  במעיל 
בשאר  כן  שאין  מה  אסור,  המעיל -  את  לתקן  מנת  על  קורע 

בגדי כהונה.
היינו  אם  שכן  מרוגטשוב,  הגאון  קושיית  מתורצת  כן  ואם 
לומדים את האיסור לקרוע מ"לא תעשון כן", היה הדין שעל 
בית  מהלכות  (פ"א  הרמב"ם  שפסק  כשם  מותר,  לתקן  מנת 
מבין  או  ההיכל  מן  או  המזבח  מן  אבן  הנותץ  הי"ז):  הבחירה 
את  'ונתצתם  שנאמר  לוקה,  השחתה  דרך  ולמזבח  האולם 
כתב  כך  ועל  לשונו.  כאן  עד  לה'",  כן  תעשון  לא  מזבחותם 
בכך  שאין  ודאי  לתקן-  כדי  נותץ  שאם  משנה",  ה"כסף  שם 
איסור. ואם כן כך היה הדין גם בקורע על מנת לתקן. ועל כן 
בא הפסוק "לא יקרע" ללמדנו שאף בקורע על מנת לתקן - 

במעיל אסור.
(כמוצא שלל רב)
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ופגע באשת שר, שבאה מולו רכובה על סוס וחבושה באפוד, ולא 
הבין איך יתכן שעיניו הקדושות והזהירות נתקלו בדבר פריצות, 
אולם לימים כאשר יגע ועמל בתיאור תבנית האפוד ולא שמע 
ולא מצא בברייתא את תבניתו נזכר באפוד שחבשה אותה שרה 
של  המראה  את  לראות  השמים  מן  לו  זימנו  לחינם  שלא  והבין 
אותה שרה רכובה על סוס, כדי שיראה את הסינר שהיא חוגרת 

ויוכל לתאר לעצמו את תבנית האפוד.
סיפרו פעם להגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ראש ישיבת 
באר יעקב סיפור זה, הוא הגיב ואמר שלא צריך להגיע לביאור 
זה, אלא הפשט בדברי רש"י פשוט, היה לו לרש"י לב של תורה, 
ליבו  על  סמך  וכשלא,  ראיה,  הביא  ראיה  לו  והיתה  כשידע  לכן 

שכן היה לו לב של תורה וממנו יכול היה להכריע שזהו הפשט.
(לשמש שם אוהל בהם עמ' נד)

שולי  על  ורמון  זהב  פעמון  ורמון  זהב  "פעמון 
המעיל סביב והיה על אהרן לשרת" (כח, לד)

"מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב"ה יבוא דבר 
שבקול ויכפר על מעשה הקול" (ערכין טז)

השמיעו  שבמעיל  הקול  את  אומר:  זצ"ל  חיים  החפץ  היה 
הפעמונים, אם כן לשם מה היו גם רימונים שאינם משמיעים כל 

קול ולא התבאר מה ענינם?
אלא, בגמ' נאמר (חולין פט.) "מה אומנותו של אדם בעולם הזה 
צדק  לומר  תלמוד  כן,  תורה  בדברי  אף  יכול  כאלם,  עצמו  ישים 
תדברון" הרי שתפקיד הדיבור הוא ללמוד תורה וכאשר אינו יכול 
שליד  ברימונים  שנרמז  מה  זה  כאלם.  עצמו  לשים  עליו  לדבר, 
הפעמונים לסירוגין, שעל האדם שאינו לומד תורה מאיזו סיבה 
שהיא לשתוק, ואז,כאשר הוא מתנהג באופן זה, אז ונשמע קולו 
ותפילותיו  תורתו  הטובים  מעשיו  שיתקבלו  הקודש  על  בבואו 

לרצון.
זו גם הסיבה, כותב הגה"צ רבי דב יפה שליט"א משגיח ישיבת 
שנוציא  לרמז  מזהב  הפעמון  שנעשה  יעקב  וקול  חסידים  כפר 
מזהב  נחמדים  ואלו,  לדבר  הורתה  שהתורה  דיבורים  רק  מפינו 
היא  האדם  של  הטהורה  שנשמתו  היות  וגם  תורה.  דברי  ומפז, 
כזהב ולכן עליו לדבר דברים המתאימים לזהב והם דברי תורה 

ותפילה ומעשים טובים.
(חפץ חיים על התורה - להבין ולהשכיל)

"אוהל מועד לפני ה' אשר אועד לכם שמה" (כט, 
מב)

האור החיים הק' מקשה מה בא פסוק זה ללמדנו, איזה נחיצות 
יש לנו לדעת שקיים מקום קבוע שממנו מדבר הקב"ה בהגעת 

מועדו להתוועד אלינו?
מיר  ישיבת  ראש  זצ"ל  בירנבוים  שמואל  רבי  הגאון  ביאר 
מקום  יש  שלהקב"ה  שכשם  ללמדנו  באה  זו  שהנהגה  בארה"ב 
הוא  שבו  קבוע  מקום  לעצמו  לייחד  אדם  כל  צריך  כל  מיוחד, 
משוחח עם הקב"ה, כאשר מזדמנים לפניו ענינים לשפוך את לבו 

לפני הקב"ה ולתנות את מצוקותיו ובקשותיו.
מספר  היה  זצ"ל  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  המשגיח 
זצ"ל  חיים  להחפץ  לו  שהיה  הבחין  בראדין  לימודו  שבתקופת 
מקום בו היה קורא את כל המכתבים הרבים של הצרות שהגיעו 

אליו ושם היה מבקש על כך מהקב"ה. וכך היה אומר להקב"ה: 
עזור  זו,  צרה  על  מכתב  עוד  זו,  צרה  על  מכתב  הגיעני  רבש"ע  
קבוע  מקום  לו  שיהיה  לעשות  אדם  כל  על  כך  ישראל,  לעמך 

להפגש עם הקב"ה.  
(כמוצא שלל רב)

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

שאלה: אדם שפתח את הגמ' ללמוד ולא הספיק לומר 
(מחמת  להפסיק  והוכרח  רבא"  "אמר  המילים  את  אלא 
אונס) ולא המשיך, האם יש לו שכר לימוד תורה על שתי 
מילים אלו (כיון שלא אמר שום דין, הלכה או אגדה, אלא 

"אמר רבא" ותו לא)?               
תשובה: יתכן.

שאלה: הנני שואל את מרן שליט"א, מה דעתו הגדולה 
בני  הרבה  אצל  כהיום  שנתפשט  מה  בענין  והרחבה 
בתורה  העוסקים  כולל  אברכי  בקרב  וכן  וישיבה,  תורה 
ו"מחשבים"  "מכשירים"  מיני  בכל  השימוש  ולילה,  יומם 
פסוקים  לחפש  בכדי  לסוגיהם,  ודיגיטליים  אלקטרוניים 
אלו  שכל  וכמובן  ובפוסקים.  בש"ס  מקומות  ומראי 
הספרים  וחילוף  תמורת  ח"ו  אינם  למיניהם,  המכשירים 
אלא  קבוע),  באופן  מהם  ללמוד  שא"א  (ועוד,  הקדושים 
ולמצוא  לחפש  ואחיסמך  לאחיעזר  רק  היא  תכליתם 
במהירות את המבוקש, שבאמצעותם הכל בהישג יד (כגון 
הספרים)  אל  להגיע  שקשה  או  ספרים  כ"כ  שאין  במקום 
רצוני בזה לשמוע דעת מרן שליט"א שכל דעתו אינה אלא 
תורה, בענין ההשתמשות בכל המכשירים הללו, האם יש 
נהגו  שלא  ובפרט  וכלל,  כלל  בהם  להשתמש  ולא  למנוע 
ללמוד תורה מדור דור ע"י מכשירים אלו, או דילמא שעד 
דמי,  שפיר  ללימוד  הם  ומועילים  בהם  שמסתייעים  כמה 
ילמדנו  זאת.  בכל  עמו  אחרת  רוח  שליט"א  מרן  שמא  או 
רבינו בענין זה שהוא עומד על הפרק בזמננו, ונוגע ללימוד 

התורה בכל יום ויום?
תשובה: איני יודע מה זה.

ומענין לענין באותו ענין, שמעתי מעשה ממקור נאמן שרבינו הביא 
במקום אחד שרחל אמנו נפטרה ביום י"א חשון וכתב שמקורו בחז"ל, 
מצאו  ולא  למיניהם)  ומכשירים  (במחשבים  אנשים  כמה  וחיפשו 
והוציא  בחז"ל  הדברים  מהמקור  לשאול  לרבינו  ובאו  איה.  מקומו 
נולד  חשון  יא  שביום  מפורש  להם  והראה  שמעוני  רבינו ילקוט  להם 
בנימין בן יעקב (והגם שיכול הממאן להתעקש ולומר שבנימין נולד 
היום,  באותו  זה  היה  שלא  ונמצא  אח"כ  מתה  ורחל  השקיעה  קודם 
אבל הפשטות אינה כן אלא שהיה באותו יום ממש) וכמדומני שראיתי 
בשם הגאון ר' חיים קרייזוירט זצ"ל שאמר בדרך צחות שזהו  פירוש 
להשתמש  יכול  שאינו  מכיון  הארץ"  עם  על  שבת  אימת  המימרא" 
בשבת בכל המכשירים והמחשבים שמחפשים מראי מקומות, חושש 
החול  בימות  משא"כ  ריק.  ככלי  ויוצג  ידיעתו  אי  תתגלה  פן  הוא 
שגם ע"ה כתלמיד חכם נדמה לו (עי' חולין צא.) ונאים הדברים למי 
שאמרם. ועצם דבר האם חיפוש נכלל ביגיעת התורה עי' מש"כ הגר"י 

הוטנר זצ"ל בפתח דבר ל'אוצר מפרשי התלמוד'.    

(דרך תורה)                        
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בין שבילי המוסר    

ואת  הארגמן  ואת  התכלת  ואת  הזהב  את  "יקחו 
תולעת השני ואת השש" (כח, ה) 

הכהן  לאהרן  הקודש  בגדי  עשיית  על  רבינו  משה  נצטוה  בפרשתינו 
לכבוד ולתפארת, ולשם כך "יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת 
האפוד  וחשב  האפוד  נעשו  מהם  ה)  כח,  (שמות  השש"  ואת  השני  תולעת 
(שם ו-ח) והחושן (שם,טו) והאבנט (שמות לט, כט). ופירש רש"י (שמות כה, 
אלו,  בצבעים  צבועים  צמר  חוטי  היו  השני  ותולעת  והארגמן  שהתכלת  ד) 
והשש הוא פשתן. נמצא, שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה 
שלמרות שהשעטנז נאסר הותר מכללו בבגדי כהונה. ברם, רבינו יוסף בכור 
שנאמר  כשם  הפוך.  שהמהלך  לח)  ל,  (שמות  כתב  חם)  רבנו  (תלמיד  שור 
בעונש כרת לרקוח שמן כשמן השמחה ובשמים כקטורת הסמים משום שאין 
דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מלך, וכן אסרו (ר"ה כד ע"א) לעשות בית 
תבנית היכל ומנורה של שבעה קנים, כך נאסרה לבישת שעטנז לפי שבגדי 
משרתי  של  לבושם  מעין  שילבשו  לזרים  ראוי  ואין  כלאים,  של  היו  כהונה 

הקב"ה.
ולכאורה, לא הצמר והפשתן הם העיקר בלבוש הכהן הגדול, אלא התכלת 
והארגמן ותולעת השני, דהיינו צבע חוטי הצמר. אבל בזוהר הקדוש (ח"ג פו, 
ב) אמרו, שהצמר מורה על רחמים והפשתן על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן 
בהגיע  אלא  יחד  לערבם  ואסור  ונדחה.  קין  מקרבן  והפשתן  והתקבל  הבל 
ופשתים  צמר  "דרשה  נאמר  כך  ועל  עבודתו,  בשעת  ככהן  לשלמות  האדם 
ותעש בחפץ כפיה" (משלי לא, יג ויעוין בפנים יפות דברים יג, אח ובמכתב 

מאליהו ח"ד עמוד קעה).
למדנו כאן יסוד, ונעמוד עליו.

באדם מצויות כל המידות והיפוכן והוא נדרש לשני דברים. ראשית, שלא 
המדה  גם  המידות,  כל  לכוף  אלא  טובה,  ואפילו  אחת,  במידה  עצמו  לנעול 

הטובה שנחון בה, לכבוד קונו - 
זאת השמיענו הגאון מוילנא זצ"ל (בביאורו למשלי ל, יז) שאברהם אבינו 
השתבח  אימתי  אבל  כ)  ז,  לאברהם" (מיכה  בעולם, "חסד  החסד  עמוד  היה 
כאשר כפה מידת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו: "עתה ידעתי 
כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב, יב), 
בכך הוברר למפרע כי מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונתו הטבעית אלא 

כעבודת בוראו.
ואספר בענין זה מה ששמעתי מהגאון רבי יצחק רודרמן זצ"ל מבולטימור, 
שפעם סיפור לו רבו, הסבא מסלבודקה זצ"ל, שעסק בשעתו בביסוס כוללי 
האברכים שהקים רבי ישראל מסלנט זצ"ל, ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא 
ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי התורה, רבי שרגא פייביל, ויחדיו הלכו להתפלל 

מנחה. בדרכם לבית הכנסת פנה אליו עני, וביקש חמש קופיקות נדבה.
התעלם ממנו.    אמר העני: "תן לי שתי קופיקות".    המשיך ללכת.

העני רץ אחריו וחנן קולו: "תן לי לפחות קופיקה אחת!" ולא נתן.
בלא  הציבור  על  עצמו  מטיל  שהוא  וידע  המבקש  את  הכיר  הנראה  כפי 

הצדקה.
שבעתיים  הערכתיו  מעמד  באותו  זצ"ל:  מסלבודקה  הסבא  ואמר 
משהערכתיו קודם לכן. כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום, נתבע 
ונותן. אך עתה, כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה 
ולהחזקת  לצדקה  מחלק  שהוא  העצומים  הכסף  סכומי  שכל  הבנתי  אחת, 

תורה באים מתוך חשבון ובחינה!
וכבר היה מעשה באחד מבני החבורה שהעניק כל אחד לו לצדקה. נקרא 
אושא  תקנת  על  הוא  שעובר  על  שהוכיחו  זצ"ל,  מפשיסחא  הרבי  רבו,  לפני 

(כתובות נ ע"א) שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות.
הכתוב:  את  מקיים  אני  ואילו  העתיד.  מפני  בחשש  התקנה,  "מקור  ענה: 
העתידות  אחר  תחקור  ואל  יג)  יח,  (דברים  אלוקיך"  ה'  עם  תהיה  "תמים 

(רש"י).
כאילו עברו מתקני אושא על הצווי...

ולא  המשובח  הוא  בראשו  שעיניו  החכם  פסח,  של  "בהגדה  הרבי:  העיר 
הבן התם"...

והלה בשלו: "הן יעקב אבינו השתבח בהיותו איש תם (בראשית כה, כז)
השיבו הרבי: "לא השתבח בהיותו 'תם' אלא 'איש תם' שפרושו בעלים על 
מידת התמימות. כשצריך היה, התנהג בתמימות. כשהוצרך להתעמת עם לבן 

הארמי, אמר: "אחיו אני ברמאות" (מגילה יג ע"ב)!
אלא  המידות,  מן  מדה  על  מקובע  יהא  שלא  אפוא,  הוא  הראשון  התנאי 
מתי  שידע  פחות:  לא  חשוב  השני,  והתנאי  ובהפכן.  בהן  להשתמש  שידע 

להשתמש בכל מידה!
שני  שיהיו  צריך  אדם  לכל  זצ"ל:  מפשיסחא  הרבי  דברי  זה  בענין  ידועים 
נברא  "בשבילי  ובשני:  כז),  יח,  (בראשית  ואפר"  עפר  "ואנוכי  באחד,  כיסים. 

העולם" (סנהדרין לז ע"א)-
ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים.

ואז עלול האדם להיות רחמן על האכזרים ואכזר על הרחמנים (תנחומא 
מצורע א) להשתמש בכל מידה שלא במקומה ובשעתה.

גיסא  ולאידך  מלמד.  הקפדן  שלא  מ"ה)  פ"ה  (אבות  שנינו  לדבר:  דוגמא 
הורונו: "זרק מרה בתלמידים" (כתובות קג ע"ב). הכיצד, כל מידה במקומה 
ושעתה. כיוצא בכך שנינו (ברכות לה ע"ב) אמר רבי שמעון בר יוחאי: אדם 
חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה וזורה בשעת 
הרוח, תורה מה תהא עליה!  ואותו רבי שמעון בן יוחאי אמר במס' מנחות 
"לא  קיים:  וערבית  שחרית  שמע  קריאת  אלא  קרא  לא  שאפילו  ע"ב)  (צט 
ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). הכיצד, אלא 
את  מוצאים  שאנשים  הבעיה,  לו.  המתאים  הפסוק  למצוא  צריך  אדם  שכל 

הפסוקים המיועדים לאחרים...
נזכיר: רבי יוחנן ואילפא עסקו בתורה מתוך הדחק, והחליטו לצאת ולסחור. 
אמרו: נקיים בעצמנו את הפסוק (דברים טו, ד): "אפס כי לא יהיה בך אביון" 
כחום היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם, שמע רבי יוחנן מלאכים האומרים: 
הבה נפיל עליהם את הכותל. שמניחים חיי עולם ופונים לעסוק בחיי שעה" 
ואילפא  יוחנן,  רבי  שאל  לו"  עומדת  שהשעה  אחד  ביניהם  יש  האחד:  ואמר 
לי,  אלא  מיעדים  הדברים  אין  כן  יוחנן:אם  רבי  אמר  דבר.  שמע  שלא  ענהו 
ולי עומדת השעה. אמר לאילפא: "אני שב ללימוד התורה" שאלו: "ומה על 
הפרנסה?" ענהו: "אקיים בעצמי את הפסוק (דברים טו, יא) כי לא יחדל אביון 

מקרב הארץ" (תענית כא ע"א).
ויש להבין: וכי לפני כן לא ידע פסוק זה?

אלא שלפני כן סבר שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתיחס אליו, ועתה הבין 
שהכתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" מכוון אליו!

זו הוראת השעטנז בבגדי הכהן הגדול [ויש אומרים: אף באבנט כל הכהנים 
מנוגדות  במידות  לנקוט  צורך  יש  ה'  שבעבודת  ועוד)]  יב,  ודף  ע"א  ו  (יומא 
המאזנות זו את זו. ומקיימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט. מ"ע 
ח) שמצד אחד: "חסר אל כל היום" (תהילים נב, ג) ומצד שני "ואל זועם בכל 

יום" (תהילים ז, יב).
רגע,  "כי  שנאמר  ע"א)  ז  (ברכות  רגע  זעמו,  "ועמה  נלמד:  זאת  גם  ברם, 
וארבע  עשרים  מול  הדין,  מידת  של  רגע  ו).  ל,  (תהלים  ברצונו"  חיים,  באפו. 

שעות חסד -
בתכלת  מצוי  הרחמים,  מדת  את  המסמל  הצמר  הגדול:  הכהן  בבגדי  ואף 
את  המסמל  הפשתן  שש,  של  אחד  חוט  ומולם,  השני.  ובתולעת  ובארגמן 

מידת הדין - 
כמה עלינו ללמוד מזה! 

שגם אם נשתמש בכל המידות לעבודת ה', השימוש העקרי ויהיב במידת 
הדוחה,  היא  הרכה,  היד  שמאל,  הרי  חלילה,  לדחות  נאלץ  אם  וגם  החסד. 
עיקר"  שהיא  מימינו,  ביד  המשתמש  "כאדם  ב)  קז  (סנהדרין  מקרבן  והימין 

(רש"י שבת פח ע"ב)                                                                (והגדת)
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  ""תצוהתצוה""פרשת פרשת  
  .מעלת לימוד התורה ביום ובלילה]. מג, כט [" לבני ישראל ונקדש בכבדיעדתי שמהוונ"

אם כן מה עניין הקביעות , "מלוא כל הארץ כבודו"והרי , ה קובע את המשכן כמקום בו הוא יוכל לדבר עם בני ישראל"הקב
ונועדתי "ו נפסוק וסיף לנכ מה בא לה"א, גם ידוע שבמשכן הייתה שרויה השכינה. ה לדבר עם עבדיו"של מקום בו רוצה הקב

  ?ה"מהו אותו יקר להקב". ואתקדש ביקרי: "התרגום מתרגם.  שם אוועד ונקדש בכבודי אני–" בני ישראללשמה 
א את עניין החשיבות של קביעות מקום לקביעות בלימוד תורה שזהו "מבאר אברהם חפוטא שליט" אשל לאברהם"בספר 

  .היג קביעות בלימוד תורהיש עניין גדול בכך שהאדם ינ. ה"היקר להקב
בשעה שמכניסין אדם לדין , אמר רבא: בגמראוכן . אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה: הגמרא אומרת

? וכי תורה צריך לקבוע לה זמן? "קבעת עיתים"מה כוונת השאלה " ?קבעת עיתים לתורה? נשאת ונתת באמונה"אומרים לו 
? ומדוע זה תחילת דינו של האדם דווקא על כך? אם כן מה שייך עניין קביעות לתורה, ם ולילהתורה הרי צריכים ללמוד יומ

הרי גם הם '? טהרה וכו, כשרות, תפילין,  שבת:מה עם שאר השאלות? האם יש חשיבות לכך ששאלה זו נבחנת ראשונה
  ?ת עיתים לתורה אם כן מה החשיבות הראשונה לקביע,נשאלות ודנים את האדם על כל פרט ופרט בהן

אם אדם קבע עיתים לתורה אז יש מה , שקביעות עיתים לתורה היא מפתח לכל דינו של האדם לעתיד לבוא, אלא ניתן לבאר
קודם כל , אך אם חס וחלילה לא הייתה לו קביעות לתורה, מתי יכנס לגן עדן ואיזה חלק יהיה לו שם, לדבר איתו על שכרו
  .וחנים את שאר הנושאים כיצד קיים אותםכ ב"ורק אח, מקבל הוא דין קשה

. אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה, פ שמצווה ללמוד ביום ובלילה"אע: "ם שכתב"הובאו דברי הרמב" שערי דרך"בספר 
, מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בה, לפיכך
כי יופיו של כתר התורה מושג דווקא על ידי שלמות , וכן הוא הדבר בעניין כתר התורה ."בתלמוד תורה ודברי חוכמהאלא 

  .כאשר הם בהיותם שזורים יחדיו בלא הפסק נותנים לו את תפארתו ומעלתו, עסק התורה בכל ימיו ולילותיו של האדם
הלוואי שיעסוק בתורה עוד "אשת רבי עקיבא שאמרה לשכנתה ל בדבר "ח שמואלביץ זצ"וכבר נודע חידושו הנפלא של הגר

היה נפסק , שלו היה נכנס לביתו, ח"ביאר הגר. עקבותיו מבלי לומר שלום לאשתוורבי עקיבא ששמע זאת סב על , "ב שנים"י
  .ב שנים"ב שנים ועוד י"ד שנים כי אם י"הרצף של הלימוד ולא היו אלו כ

כי , פני עצמו ואין הוא מצטרף עם פרק זמן אחר של לימוד להיות שלימות אחת של לימודשכל פרק של לימוד עומד ב, כלומר
מכאן נלמד אף על ". שלום" מועט של אמירת ויהשלימות מושגת רק על ידי רצף הלימוד בלא הפסק כלל אף בלא שיה

למי , ת בלי שום ביטוליםועד סופו ברציפו" הסדר"שלא דומה מי שלומד מתחילת , שיבות שבלימוד רצוף של סדר אחדחה
כתר "ואף שלא לכל אחד מאיתנו קל לזכות ולהגיע למדרגה שלמה זו המכונה  .שקוטע את לימודו בדברים שמחוץ ללימוד

  .חובתנו להשתדל להשיג לכל הפחות מדרגה קטנה ממנה של שלימות ברציפות לימוד התורה, מ"מ, "תורה
  ":והערב נא"ובא בספר שהמעשה נפלא על דביקות בלימוד התורה נלמד מ

, כדי להיזכר תמיד באהבת התורה של מי שנעל את הנעליים הללו, שמענו על משפחה המחזיקה בזוג נעליים קרועות ובלויות
הוציאה מתוכה כמה , עבירה אותן בירושה מדור לדורומ, כיוון שהמשפחה המחזיקה בנעליים .ולהתחזק מכך באהבת תורה

 .שכדאי לשים לב אליו, יפור העומד מאחרי הנעליים הללו אוצר בתוכו סיפור רב חשיבותיש להניח שהס, מגדולי הדור
שהועברו אליו בירושה , ראש ישיבת לייקווד, א"הנעליים הקרועות מוחזקות בבית משפחת הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט

שקיבלן מחמיו הגאון רבי איסר זלמן , ל"שקיבלן מאביו הגאון רבי אהרון קוטלר זצ, ל"מאביו הגאון רבי שניאור קוטלר זצ
  .ל"מלצר זצ

 נטשו ומאימת הסכנה, בעת שההפצצות על ערי אירופה היו בשיאן, סיפורן של הנעליים החל במלחמה העולמית הראשונה
  .המדרשות וחזרו לבית הוריהם-רבים מבני הישיבות את בתי

ולא " הלך"למה .  אף הוא את חבילותיו והלך אף הוא לביתוארז, בחור אחד שלמד בישיבתו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר
כשמדי פעם נאלץ להסתתר ולתפוס , למעלה משבוע היטלטל הבחור בדרכים המסוכנות ...משום שלא היה לו כסף לנסוע? נסע

  .הוא דופק בדלת והנה אימו ניצבת בפתח .עד שהגיע לביתו, מחסה בגלל ההתקפות
  .מודאגתהשואלת האם המסורה ו – "?כי חזרת הביתה, בני, מה לך"
  .בחורתמה ה – !"?על המלחמה שפרצה בעולם ועל ההפצצות החזקות, אימא, לא שמעת, מה"
 – ..."בבית, היכל הישיבה ולא כאן... אבל דווקא משום כך אני סבורה שמקומך בימים אלו הוא ב. בני, שמעתי גם שמעתי"

לוקח את חבילותיו ופונה אל הדרך , י שמעולם לא הימרה את פי הוריווכמ, הבחור שומע את הדברים .השיבה האם הצדקנית
  !הארוכה ממנה הגיע בחזרה להיכל הישיבה
עד שהגיע , ובמשך כמעט שבועיים לא פסק מללכת, התארכה לו הדרך עכשיו, כיוון שהיה עדיין עייף מהדרך הראשונה

  ...נקרעו עתה לגמרי,  את הישיבהשכבר היו קרועות לפני שעזב, הנעליים. לישיבת רבי איסר זלמן
כבן . חיבקו באהבה ובשמחה, ומששמע את דברי אימו של הבחור, התפלא על שובו, שידע שהבחור הלך לביתו, ראש הישיבה

רואה אני : "איסר זלמן' אמר לו ר, אבל לפני שהתיישב הנער בחזרה על ספסל לימודיו בישיבה .ביודעו שלגדולות נוצר, יקיר
אני אתן לך נעליים  – 'עיסקת חליפין'בוא ונעשה . ואינך יכול כבר להמשיך ולהשתמש בהן, עות ובלויות הןשנעליך קרו

  ..."ואתה תתן לי במקומן את נעליך הקרועות, חדשות
  .והעיסקה יצאה אל הפועל, כמובן, הבחור הסכים

ליים אלו ספגו בתוכן הרבה הרבה אהבת תורה שנע, ידוע ידע אותו גאון. איסר זלמן שמר על הנעליים הללו והחזיקן בביתו' ר
  .וחזר להיכל הישיבה בציוויה של אימו הצדקנית, בצל ההפגזות הקשות, נעליים של בן תורה שחזר לביתו; אמיתית

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



  .והנעליים נשמרות בקפידה רבה, אחריו – שהורישן אחר כך לבניו, א קוטלר"ז הוריש את הנעליים הללו לחתנו הגר"הגרא
  ?...ו לספר הוא מי היה הבחור ההואמה שנותר לנ

  !ל"מ שך זצ"הגרא', מרן ראש ישיבת פוניבז
ל שתהיה בא, ולזה צריך האדם לשים מגמתו כל ימי חלדו לקבוע זמן מסויים, אחד היסודות בלימוד תורה הוא הקביעות

  .בבחינת חומה שאין לזוז ממנה, קביעות לזמן זה
אם , דהיינו, )שיר השירים" (עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארזאם חומה היא נבנה "ל דרשו על הפסוק "חז

אבל אם אדם בבחינת דלת דירה . אפשר לבנות עליו, נבנה עליה טירת כסף, כחומה זו העומדת איתןאדם הוא קבוע 
 !"יומיים אעזבך – אם תעזבני יום: "ואז תורתו צועקת, ע"ל, תורתו נעשית קרעים, פעם פתוחה ופעם סגורה, שמסתובבת

  .)ברכת דוד(

  ].מו, ל[ "אלוהיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשכני בתוכם' וידעו כי אני הה"
 אותה בראש. מסוימת בגימנסיה מקצוע ללימודי להתקבל ורצה, מיהדות מאוד רחוק שהיה ב"מארה יהודי בבחור מעשה
, האמת את אומר אם, אענה מה, בליבו חשש. יהודי הוא אם הכומר אותו שאל, הבחור אליו וכשניגש, כומר עמד, גימנסיה

 את לומר החליט לבסוף... האמת תתברר אולי, יהודי שאיני ואומר אשקר ואם, יהודי שאני בגלל אותי יקבל לא הוא אולי
 כלל לי אין, לא". "'?ב- 'א-ה את, הקודש לשון אותיות את מכיר אתה: "שאלו, יהודי בנער מדובר כי הכומר כששמע. האמת
 סיום לאחר הצהריים אחר יום בכל" - אחד בתנאי רק אבל, לגימנסיה מתקבל שהוא הכומר לו בישר. השיב, "בזה מושג

 בלית הסכים, לגימנסיה להתקבל נפשו שחשקה, הבחור!" 'ב-'א-ה אותיות את אותך ואלמד, למשרדי ניגש אתה, הלימודים
  . המוזר לתנאי ברירה
 רוצה אתה אם: "והודיעו הכומר לו קרא. 'ב-'א-ה אותיות כל את הכומר עם ללמוד גמר הבחור, הראשונה השנה בתום

 ושוב, ברירה היתה לא לבחור". חומש- - - ב פרטי שיעור אצלי וללמוד להגיע עליך, הבאה בשנה גם בגימנסיה ללמוד להמשיך
 יכול שהוא לו ואמר הכומר לו קרא, תורה חומשי החמישה כל את הבחור שלמד לאחר, השנה בסוף. המוזרה לבקשה נענה

 וכך, לבקשה נענה שוב הבחור. במשניות הפעם, פרטי לשיעור הבאה בשנה גם אליו שיבוא בתנאי רק אך, בגימנסיה להישאר
  . משניות בלימוד והבחור הכומר עסקו השנה במשך
 לא... גמרא ללמוד כעת תצטרך, אצלנו לימודך את להמשיך תרצה אם: "והודיעו לבחור הכומר קרא, הרביעית השנה לקראת

 אותך ילמד הוא, רודרמן רביי עומד הישיבה בראש). לגימנסיה בסמוך שממוקמת, בולטימור" (ישראל נר "בישיבת אלא, כאן
, הבחור הפעם גם הסכים, ברירה בלית". בגימנסיה אצלנו וללמוד לחזור תוכל, חודשים כמה גמרא שם שתלמד לאחר. גמרא
. רודרמן הרב את וחיפש, לישיבה הבחור נכנס .גמרא ללמוד, ל"זצ רודרמן יצחק יעקב רבי לגאון, ישראל נר לישיבת וניגש

 כלל נראה היה לא שהבחור משום, מאוד הרב התפלא. השיב" גמרא ללמוד באתי. "לחפצו הרב אותו שאל, אותו כשמצא
 וללמוד ללכת עליך", גמרא עתה ללמדו יכול אינו כי, הרב לו אמר. בחיוב השיב והלה, שאלו" ?יהודי אתה האם. "כיהודי
. יודע הוא שאכן ונוכח, הרב אותו בחן". למדתי כבר ומשניות חומש גם", הבחור קטעו, "כבר יודע אני". "וקריאה' ב-'א קודם

 לאחר וכבר, לישיבה קיבלו רודרמן הרב. השיב, "מהגימנסיה הכומר. "התעניין, "?לכאן אותך שלח מי? תורה למדת היכן"
 שנהיה עד ונתעלה עלה. למוטב והשיבו, עליו השפיע שבתורה המאור. חייו אורחות את לשנות הבחור התחיל, שבועות מספר
 המבחן את שעבר ולאחר, שלימה מסכת על נבחן, הקדושה בישיבה מייגע לימוד של שנה חצי עבורכ. אמיתי תורה-לבן

 שבזכותו על לו הודה הבחור .לכומר התעודה עם ורץ, שלימה מסכת על במבחן שהצליח נכתב בה תעודה קיבל, רבה בהצלחה
  "?זאת לי עשית למה", מהכומר ביקש, "לדעת ברצוני אחד דבר אבל", בישיבה ונתעלה למקורות שב

 אעביר כיצד ידעתי לא. מעבודתי חופשה שנת', שבתון-שנת 'קיבלתי שנים מספר לפני: "סיפר שנרגע ולאחר, בבכי פרץ הכומר
  . אליהם להצטרף והחלטתי, ימים לשבוע ישראל לארץ שנוסעים כמרים של קבוצה על שמעתי. השנה את
  . התפילה לסיום עד שם המתנתי. נהניתי מאוד שבת ליל תפילת את וכששמעתי, המערבי לכותל הגעתי, שבת בליל

. לביתו צדיק אותו אותי ואסף, בשלילה השבתי. בשבת בו לסעוד מקום לי יש אם ושאל, יהודי אליי ניגש, התפילה בסיום
 מאוד. בשמחה והסכמתי, ויינברג נח הרב של מרתקת מוסרית לשיחה אליו להתלוות מוכן אני אם שאל הסעודה לאחר

! ויינברג הרב בראשות" התורה אש "בישיבת להישאר... השבתון בשנת לעשות מה לי שיש החלטתי. מהשיחה התרשמתי
  . ישראל בארץ קצת עוד מתעכב אני, בדרכם שימשיכו לחבריי הודעתי
 נגמרה כי והודעתי, אותי שלימד לרב ניגשתי השנה בסוף. ומשניות תורה חומשי חמשה', ב-'א ללמוד הספקתי השנה במשך
 ירד שהכל חבל, הרבה כך כל שלמדת לאחר", להישאר אותי לשכנע ניסה הרב. לעיסוקיי לחזור חייב אני, החופשה שנת

, להישאר שעלי ואמר חזר ויינברג הרב גם. לעצתו לשמוע כדי, ויינברג לרב שניגש ביקש הוא. הועילו לא שכנועיו אך, "לטמיון
  .השנה במשך יפה כך כל שהספקתי לאחר שאעזוב וחבל
  ". לעבודתי לחזור צריך אני וכעת, ככומר ומשמש, גוי אני... האמת את הישיבה לראש אומר. "להתוודות החלטתי לבסוף
 הרבה כך כל בך השקענו! לנו שבזבזת השנה כל על לך סולח אינני", בחריפות והגיב, הדברים את ויינברג הרב שמע, מזועזע
 הזה בעולם לא, מחילה כלל לך אין: "נחרצות הודיע הוא אך, לי שימחל ביקשתי. ילד כמו לבכות והתחלתי נבהלתי!". לחינם
 אז- או... בישיבה שלמדת מה כל את לו ותעביר, יהודי אליך יזדמן אם, כפרה לך תהיה אולי: "אמר לבסוף!" הבא בעולם ולא

  ..." לחינם לגמרי היו לא, כאן לימודיך כי, למפרע יתברר
. לכאן אתה הגעת, ללמדו שאוכל יהודי לידיי שיפול שחיכיתי שנים לאחר", הנורא סיפורו את הכומר סיים, "והנה"

  ..."בישיבה שלמדתי מה כל את לך להעביר מאוד התאמצתי
, נכרי עם תורה ללמוד שאין הוא הדין, לעיל כאמור הנה :הלכתית מבחינה גם בו לדון ברצוננו אולם. ומרגש מאלף הסיפור
 קהלת מורשה משה לנו ציוה תורה "שנאמר, מיתה חייב בתורה שעוסק נכרי): א"ע ט"נ דף (בסנהדרין במסכת כמבואר
 תתן לא עיור לפני "באיסור אף עובר, הנכרי את והמלמד). גזל משום בכך שיש, י"רש ופירש (להם ולא מורשה לנו -" יעקב
 תורה וילמד שילך ערל לגוי לומר הישיבה לראש מותר היה כיצד, להבין יש, כן ואם .תורה בלימוד שמכשילו בכך, "מכשול
  ...?בעצמו לומד גם שבינתיים הרי, מלמד וכשהכומר, לגויים אסור הקדושה התורה לימוד הרי, לאחרים
 שיפול שיהודי, בינתו בעומק הישיבה ראש שהבין משום הוא ההיתר: א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו כך על והשיב
 הגם, ולכן, התורה-אור ידי על תתכן, גמורה מהתבוללות והצלתו, מיהדות מאוד רחוק יהודי יהיה בודאי, הכומר של לידיו

  .)והערב נא( ...ממש של נפש בפיקוח מדובר שהרי, מותר הדבר, ערל כומר ידי על תהיה שחת-מרדת להצלתו שהדרך
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר:  תהיה לעילוי נשמותזכות הלימוד בעלון זה

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זדה בן מרים נ יהו" לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .יר אותםנ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכ"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"ן בדואלקבלת העלו. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון 
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

חוקי התנועה שנכתבו בדם
מפתה מאוד לקרוא מסרון שהגיע באמצע הנהיגה, אבל האם אנחנו 
חושבים על הסיכון הכרוך בכך — לעצמנו ולכלי רכב אחרים בכביש?
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צעירי אגודת חב"ד 
עורך: מנחם ברוד
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336 בתי חב"ד 
לשירותכם

איך מרגיש נהג שגרם לתאונת דרכים קטלנית? (צילום: זק"א)

ניו!יורקאילתבאר!שבעחיפהתל!אביב  ירושלים

4:535:084:585:115:125:17כניסת השבת

6:066:086:076:096:086:17צאת השבת



מנהג לא�יהודי

ביטוי של הסמכה

ללמוד מהכול

(שיחות קודש תשל"ט, כרך ב, עמ' 228)

מה לומדים מטקס חניכה צרפתי

מקור האור

(ספר המאמרים תש"ד)

כתישה למען ההארה

(רבי משה מקוברין)

לימוד מתוך ביטול

(אדמו"ר הזקן)

פתיחת הלב

(הרבי מליובאוויטש)

ככתישת הזית

(תפארת שלמה)

תהילים ודמעות

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

לתורה ולא לנוחות

(עיטורי תורה)

להאיר ולא להשפיל

(רבי מנחם!מנדל מווארקה)

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

טובה אמיתית

החסיד הנודע רבי משה מידנר יצא ביום 
שישי אחד מהטבילה במקווה לשוב אל 
הציע  והעגלון  עגלה,  לידו  עברה  ביתו. 
לו לעלות עליה. השיב רבי משה שביתו 
קרוב ואין לו צורך בהסעה. אולם העגלון 

הפציר בו שוב ושוב עד שנענה.

שאל רבי משה את העגלון למה הפציר 
בשם  ששמע  העגלון,  השיב  כל!כך.  בו 
רבי משה מקוברין, כי יום שאין עושים 
בו טובה ליהודי, אינו נחשב 'יום'; והיום 

טרם הספיק לעשות טובה ליהודי...

אמר לו רבי משה: "ההסעה לביתי אינה 
ביתי  כי  כל!כך,  גדולה  טובה  נחשבת 
רבי  של  ִאמרתו  בהשמעת  אבל  קרוב, 
לי  עשית  ודאי  בזה   — מקוברין  משה 

טובה גדולה".

אמרת השבוע מן המעיין

ה' הוא הכלל:  "סוד ההצלחה בעבודת 

אל לו לאדם להסיר לרגע מעצמו את 

מבטו הביקורתי, אולם בזולת יש לחפש 

מעלות ולא חסרונות"     (הבעל שם טוב)

פתגם חסידי



החוב 
שולם

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

יקומו לתחייה וידריכו
אנו מצפים לביאת המשיח ולבניין בית המקדש השלישי. אך כיצד נדע את 
מוצאים  אנו  התשובה  את  שנים?  כאלפיים  של  נתק  לאחר  העבודה,  דרך 
לאהרון  הבגדים  נעשתה הלבשת  כיצד  הדנה בשאלה  ה,ב),  (יומא  בגמרא 
ולבניו על!ידי משה רבנו, והיא אומרת שגם לעתיד לבוא יבואו משה ואהרון 
וינחו אותנו כיצד לעשות זאת: "יבואו אהרן ובניו ומשה עמהם". מכאן אנו 
למדים שעוד קודם תקופת תחיית המתים יקומו לתחייה משה ואהרון, כדי 

להנחות את עם ישראל על סדרי עבודת בית המקדש השלישי.

 :(488 עמ'  ג,  כרך  תשמ"ז  (התוועדויות  מליובאוויטש  הרבי  אומר  וכך 
"תיכף ומיד כשֵירד ויתגלה בית המקדש, שבו ביום יחול החיוב של הקרבת 
יורו  והם  ואהרון עמהם,  יהיו משה  וכיוצא בזה,  הקרבנות, הדלקת המנורה 

כיצד צריכים לעשות את כל פרטי הדברים".

הכול קיים ומוכן
זו גם התשובה לשאלה מניין יימצאו בגדי כהונה לעבודת הכוהנים: "ועל!פי 
זה מתורצת גם השאלה מניין יהיו להם בגדי כהונה [שהרי העבודה בבית 
המקדש צריכה להיות בבגדי כהונה דווקא...] — כי מכיוון שתחיית המתים 
היא באופן שעומדים בלבושיהם (כתובות קיא,ב), יקומו אהרון ובניו עם בגדי 

הכהונה שלהם.

"וגם בנוגע לאהרון, שאף שנאמר 'ויפשט משה את אהרון את בגדיו (בגדי 
כהונה גדולה) וילבש אותם את אלעזר בנו', הרי מובן וגם פשוט שלא ייתכן 
שאהרן יקום ללא לבושים חס ושלום, אלא ודאי יהיו לו לבושים, ולא סתם 

לבושים, כי אם לבושים הראויים לו — בגדי כהונה, 'לכבוד ולתפארת'".

וממשיך הרבי: "ידועה השקלא וטריא שהייתה בזמנו של ר' יחיאל מפריז 
יכולים  אם   — ישראל  מגדולי  קבוצה  עם  ישראל  לארץ  לעלות  כשרצה   —
וצריכים להקריב קרבן פסח, שהרי קרבן פסח מקריבים אף!על!פי שאין בית, 
גם התכלת שנעשית  כולל  כהונה,  בגדי  צריכים  הרי  ולאידך  בטומאה,  וגם 

מדם החילזון כו', ואם כן, איך יוכלו להקריב קרבן פסח?

"ובכן, במה דברים אמורים — בנוגע לעלייה של ר' יחיאל מפריז בזמן הגלות 
וכו', מה שאין כן כשמדובר אודות הגאולה העתידה, כשייבנה בית המקדש 
במהרה בימינו, אפילו בשבת ואפילו בלילה כו' — הרי מכיוון שמשה ואהרון 
ובניו עמהם, יקומו הם, אהרון ובניו, עם בגדי הכהונה שלהם, שישנם כבר מן 

המוכן, כשם שבית המקדש עומד מוכן כו'".

יקומו טהורים
עוד שאלה היא כיצד יוכלו לעבוד מיד בבית המקדש בשעה שכולנו טמאי 
שהרבי  כפי  הזאת,  השאלה  גם  מיושבת  הגמרא  דברי  על!פי  אולם  מתים. 
אומר שם: "ועל!פי זה יש לתרץ גם השאלה מהעניין דטהרת פרה אדומה 
— מכיוון שמשה ואהרון ובניו לא יצטרכו להיטהר, כי אף שבנבואת הגאולה 
נאמר 'וזרקתי עליכם מים טהורים גו'', הרי לא מצינו בשום מקום שכאשר 
יקומו משה ואהרן... יצטרכו להיטהר באפר הפרה. ואדרבה, מפשטות הסוגיא 
בנוגע ללבישת בגדי כהונה לעתיד לבוא משמע, שכל העניינים, בניין בית 
המקדש ולבישת בגדי כהונה כו' ותחיית המתים, יהיו בבת אחת (ולא באופן 

שיצטרכו להמתין להזאה בשלישי ובשביעי)".

נמצא שיש אפשרות שבית המקדש השלישי ייבנה כהרף עין, ומיד תתחדש 
בו עבודת המקדש, הקרבת הקרבנות והדלקת המנורה וכו' וכו' — והעבודות 
את  לחדש  מוכנים  ויעמדו  לתחייה  שיקומו  ובניו",  "אהרון  על!ידי  ייעשו 

עבודת המקדש, על!פי הנחיותיו של משה רבנו, שיבוא אף הוא עמהם.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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  ,מופלא בחוכמתו, השבת חל יום הזכרון לפאר ישראל
 הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי, "החיד"א", י"א באדר תקס"ו

 

לא שמר עצמו  אם האדם פרשת תצוה: הובא בזוהר הקדוש
בשעת כעסו עקר נשמתו הקדושה העליונה וגרם להשכין 
במקומה את הסיטרא אחרא. ואפילו כשכבר נח זעפו שוב אין 
הנשמה חוזרת אליו, אלא גופו נשאר ריק מקדושה, כי השכין 

 )ועיי"ש ובפ"א נאריך (קפ"בבקרבו אל זר. ואין להתקרב ולהתקשר עמו!   
 

דול, שמחליף נפשו הקדושה בנפש יזהר מהכעס, קטן וגלפיכך 
ומה שטרח כל ימיו  נעשה הוא עצמו טורף נפשו, החיצונים,

רבינו האר"י כי  ,וכה דיבר האיש קדוש .בהסתלק נפשו חלף הלך
 ,בעל הכעס אין לו תיקון עד אשר ישתדל מאד שלא לכעוס כלל

 ואז יתחיל לתקן.
 

מאד יזהיר לאשתו שלא תתכעס ... שאם כן אף אם האדם 
  )י"א-א' י' ("עבודת הקודש"                              צדיק מה פעל! ,קדוש

 
ישתדל להעביר על מידותיו, כי זה כל האדם, ישים אל לבו כי 

פעמים עשה נגד רצונו יתברך, והכל אלפי הרבה לחטוא, כמה 
 עליו לתקן. 

 

או מה כוחו לקבל יסורים. זאת  ,ומה יספיק לעשות סיגופים
עביר על : ימפי המדבר גדולות, רבינו משה קורדובירוהעצה 
ובזה מתכפרים פשעיו, וטוב לו יותר מכל הסיגופים  ,מידותיו

 ו') (שם                  זו מרגלית שאין להעריך, סם חיים! תעניות...הו
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לקט הלכות מספריו
 

 ) תצוהפר'  ("מדרש הגדול" ."שיקחו במחיר, לא גזל ולא עשוק -"ויקחו אליך 
 

ואחר כך פרע לנגזל או פייסו ומחל  ,אם נתן צדקה ממעות שגזל
לו. יש לצדד שהצדקה שעשה נחשבת לו לצדקה. אבל לא יעשה 

  צ')  '("דבש לפי" מע כן, אלא יתן צדקה רק ממעות שבאו אליו בהיתר.

 
אמר 'מעות אלו לשמים', יש להסתפק מה לעשות בהם, כי אולי 

 (ברכ"י רנ"ח א' דברי מז"ה)                                כוונתו לעניים. יןא

 
עני שהגבאי נותן לו חלקו כפי שמקבלים כולם, ואומר שתלויה 

יהיה מוכרח  ,אם לא יתן לוכי בו משפחה ומבקש עוד, ואומר 
להשכיר עצמו אל השר ויכריחנו לחלל שבת. אע"פ שיודעים 

אפילו הכי אל יוסיף לו, כי  ,ים הדבריםשדובר אמת בלבבו וכנ
 (ברכ"י נז"ר ה' דברי מז"ה)    תצא מזה חורבה, שכל עני יערים הערמה זו.

 

 שבוי אע"פ שהיה כמה שנים בשביה ונשתחרר, לא יברך שהחיינו
. וכן מי שהיה חולה מעיים זמן בטלית ותפיליןשוב כשמתעטף 

  (ברכ"י כ"ב)רב ולא הניח תפילין, לא יברך שהחיינו כשיחזור להניח. 

 

כשם שאסור לעבור כנגד המתפלל, כך אסור לעבור כנגד מי 
 )ועיין או"ח ק"ב ד' (ברכ"י נ"ה ט'                      שאומר הקדיש.                 

 
 
 
 
 

 
 

 קודם החגיום שלושים 
 

ת על קלף, וצריכים לגונזם, ואין להדפיס מגיל -מגילת אסתר 
 (ברכ"י תרצ"א א')                                    דעלולים לטעות שהם כשרות... 

 

מותר לישא אישה בפורים, כפסק רבו של מורי זקני, וכן הורה 
 (ברכ"י תרצ"ו ח')מהר"י הכהן, דלא כ"פרי חדש".                                

 
כמו שאומרים , ואמר על הניסים קודם רצהמעשה באדם שטעה 

נסתפק מה  יעלה ויבוא. בעודנו בברכת מודים הכיר בטעותו.
ודאי יחזור לומר השיבו החיד"א:  שאמר... , אולי סגי במהיעשה

 )ועיי"ש (שו"ת "חיים שאל" ח"א ע"ה ג'        . על הניסים כסדר שתיקנו חז"ל

 
 השבוע יחול "פורים קטן"

 

"פורים קטן" חיובו מהתורה, כסברת הרמב"ן שלעשות זכר לנס היא 
 בעניני פורים קטן)(חת"ס מגילה ו: בעלון פר' כי תשא תשע"ד הארכנו  מצות עשה.

 

חנוכה ושני ימים של פורים קטן, מדליקין בשחרית כל הנרות ב
מנורה הגדולה אשר מעל ה, כמו בליל שבת, חוץ מבבית הכנסת

 רדלהיים תרכ"ב) – ה(מנהגי ק"ק מגנצ                                              .לבימה
 

הרמה בק"ק 'סיימנו מסכת נדה בעזרת ה' יתברך בישיבה 
, יםמטרסדורף יום ג' פורים קטן בשמחה רבה, עם תלמידים הגונ

, בסולם העולה ים, לקבל טהרה וקדושה עלוליםאלופים ומסובל
, ולהעמיד יםויברכנו להתחיל ולסיים ספרים אחר ,יםבית אל עול
               ס נדה)חת"החידושי  וף(ס                                           ...'    יםתלמידים רב

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כתב רבינו החיד"א את הקורות שעברו עליו בעת שליחותו 
בקהילות הקודש: "אשר הפליא חסדו עלי בעל הרחמים יתברך, 

 קצת מן הקצת, עיזוזו ונפלאותיו, והיו הדברים להודות ולהלל".   
 

   אין חדש תחת השמש: רוצחים בחלחול, מנהרות בעזה...
 

 .גד החוזהקבר והתפללנו מנחה אצל  יצאנו מירושלים ,ד' שבט'
אחר כך יצאו ניצבים כעשרת בני המן מחלחול, וציערונו 
והחזירונו כשבויי חרב ... גיזום ואיום... וה' יתברך הפר עצתם 

 ובאנו לשלום לעיר הקודש חברון.
 

ום, מסביב לכפר סומסבאישון לילה באנו לכפר  - סמוך לעזה
וק, אין כניסה. דרך נס יכולנו לים של זבל וטיט עמינקבצו תלי ת

לעבור דרך מערה מכוערת, בקירותיה חקוקים גילולים ודמויות 
 שרף ועקרב. ,אנשים, כל אחד מהם לא אדם, אלא דמות נחש
 ואנוכי תולעת... ואוהבי כצאת השמש באנו לעזה.

 

 ,נהרשטף יצאנו דרך המדבר מצרימה. היתה לפני מעבורת  ,אדר
 וגובה המים היה למעלה מגמל...  ,ברתיוארכב על סוס השייך וע

 

ובתוקף  ,עתייסמוך לשוחה עמוקה היכה השייך את הגמל בלי יד
שהיה עמדי  "מעלה עשן עץ"ו ,המכה הגמל פרח... ואפול לארץ

נשבר, וה' יתברך היטה אלי חסד, כי נפלתי קמתי וארכב שוב, 
 ("מעגל טוב" שנת תקי"ג)                                                   'כפסע היה ביני חלילה...

 תצוהפרשת 
 517גליון 
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 נלב"ע ט"ו אדר תשל"א
  מנוחתו כבוד יוהנסבורג

 



'יכולים בני עיר לתקן בהסכמה ובחרם עליהם ועל הבאים אחריהם, 
 א תרפ"ו ה')"מגמהר"ם אלשקר והביאו (ביום שארע להם נס'.  "פורים"לעשות 

 

 "תענית השזיפים"
 

שבגרמניה במברג  עירבהתחוללו  ,1699 שנת תנ"ט באביב
החלו  דמיםהמהומות פרעות ביהודים. אליה ובעיירות הסמוכות 

לאחר שיהודי במברג הואשמו במכירת כמויות גדולות של 
 תבואה לסוחרים יהודיים בהולנד והרעבת האוכלוסיה המקומית. 

 

בשעה ששקי התבואה הוטענו על ספינה אסרו חג פסח, ב
זועם לרחוב היהודים. במברג, התפרץ אספסוף נמל שעגנה ב

התקרבו הפורעים אל ביתו של יהודי  ,לאחר שבזזו מספר בתים
 זקן בשם משה. 

 

ר' משה עלה אל עליית הגג והחל שופך על ראשיהם שקים מלאי 
. ..שזיפים, כדי לשכנעם שהיהודים לא אגרו בכליהם תבואות

 ההמון התפזר ויהודי במברג ניצלו.
 

רבי מנדל רוטשילד, את כ"ט  לזכר אותו נס קבע רב המדינה,
בניסן ליום צום ותפילה, יום שנשמר בקהילת במברג במשך 

 בוואריה) –(פנקס הקהילות                           הדורות בשם "תענית השזיפים".

 
ויהרגו מהם וישוסו  ,המון העם התנפל על היהודים בחבל במברג

עמד כאשר שמע זאת רבי שמשון וורטהיימר,  את רכושם.
קש רחמים לפני הקיסר, אשר שלח ספרים לכל הנסיכים יוב

 הסרים למשמעתו, לעצור את הפרעות.
 

קבעה ועדת חקירה ממשלתית, שליהודי במברג  בדיקהאחרי 
לא היה כל קשר בעיסקת התבואה, אשר בוצעה על ידי ההגמון 

 )"אוצר ישראל"(                                                                    ...עצמוב

 
 "תענית הופנשטטר"

 

 מדינת בוואריהב אטינגןעיר נמצאה ב ,1690 באביב שנת ת"נ
יוהן הופנשטטר הפיץ את השמועה  ,סבו .של ילד נוצרי גופתו

 שהיהודים רצחוהו, כדי להשתמש בדמו לצורך פולחן.
 

המון פרוע התפרץ לתוך הרובע היהודי, אבל יושביו הספיקו 
ו את בזזהפורעים  .להימלט על נפשם ומצאו מקלט בבית הכנסת

 בתי היהודים וחוללו בהם הרס רב. 
בחקירה שערכו שליטי אטינגן התברר, שהרוצח היה סבו של 

עלה בידי היהודים להראות  כך .. הוא בא על עונשו..הילד בעצמו
 הכנסת ויודו לה' בהלל ותודה. באו לביתו ,כי נקיים הם

 

את כ"ח באייר יום  ועיירותיה קבעו יהודי אטינגן התשועהלזכר 
 (פנקס הקהילות שם)     ."תענית הופנשטטר"וקראוהו בשם  ,צום לדורות

 
שנים, היה בעיר עטינגן גזירה ועלילת שקר על  מאתייםזה כמו 

. היהודים, שנאבד שם נער נכרי והעלילו על היהודים שהרגוהו
, שהרעיש ברשעתו הופנשטטרבפרט היה שם רשע ערל שמו 

 את הנכרים נגד היהודים, והיו בסכנה גדולה. וזה היה בכ"ה אייר. 
 

הזה ' ברחמיו הוציא את צדקת היהודים לאור, ונתגלה שהרשע ה
. קיבל הרשע וונמצא הנער ההרוג טמון בבית ,הרוצח ההי בעצמו

 את עונשו ונהרג במשפט על פי השררה. 
 

יום. והוא הנקרא אותו הל להתענות בבלו עליהם הקילזכר הנס ק
  שהתענו כל הקהל. . כן היה שנים רבות"הופנשטטרתענית "

 

רק  בעטינגן כשנתמעטו הדורות ביראת ה', היו מתענים בעוונות,
שהתענו מנין ולא היו  ,נתמעט עוד אחר כךהיראים מדור הישן. 

ה הינ אחר כךמנין. לושכרו אנשים בכסף להשלים  ,ברצון טוב
 נמצאים כלל אנשים שמתענים מרצונם.  ן, שאייותר לגריעותא

 

ו של השואל, כאשר ראה שיתבטל הדבר מכל וכל, היה סבהנה 
קרן בסך הניח  .איההרוצה לעשות דבר שישאר זכר לתענית 

 ארבעה אנשים שיתענו.  רווחיהשישכרו מ ,מאה זהובים
 

 כן עלנמצאים אנשים שיתענו אפילו בשכר.  ןוהנה עכשיו אי
 מה לעשות עם הקרן ועם הפירות... :שאל נכדו של המתנדב

 

 :במברגרהלוי הגאון רבי שמחה  והשיב
יש להמתין עוד רבות בשנים טרם נוכל להחליט שלא יחזור 

להתקיים כולו או מקצתו, שיהיה זכר לנס כרצון  ,הדבר על מכונו
 ,כדברי החת"ס .המתנדב, בפרט שזכר לנס היא מצוה רבה

 (שו"ת "זכר שמחה" קכ"ט)       . שלעשות זכר לנס היא מצוה מן התורה
 

 פורים של תורה
 

 טינגן ציינו את יום כ"ח באייר ליום פורים, אלא רק ב
 משתה ושמחהליום יום זה את הרמב"ם עשה גם 

 

מהספר הידוע בקהיר, אותו העתיק  ,מוגה ספרהרמב"ם כתב 
למצרים. אחר כך שמע שהיה בירושלים מימות התנאים והובא 

יש ספר תורה מכתב יד הקדוש עזרא  יהדנושבמלכות בורג
הרמב"ם שם, ומצא כל רבינו הלך  .הסופר מהיר, הכהן הגדול

 נות למה שהעתיק במצרים.ומכופתוחות וסתומות, הפרשיות 
 

וקיבלתי לעשות יום משתה  ,וכתב הרמב"ם: "ושמחתי מאד
 כ"ח לירח זיו".ושמחה ביום ההוא בכל שנה ושנה, הוא 

 

  .בכל שנה הרמב"ם יום זה ליום שמחה היאך קבע ,היו שתמהו
 

על  ,(לעיל) דברי מהר"ם אלשקרל הרי לנו כאן סמך כתב החיד"א:
            חייבים לעשותו.   ,עיר שקיבלו לעשות פורים על נס הנעשה להם

 ("שם הגדולים" מע' גדולים ע' ב' ועיי"ש באריכות)                                                                   

 
 במברגר  הלוי ואיזה נס ארע עם נינתו של הגאון רבי שמחה

 

בדרך נס  ,בחסדי שמים' סיפר הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט:
הצליחה כל משפחתנו לעזוב את גרמניה ולהתאחד בהולנד, 

 ולעבור יחדיו את כל מאורעות המלחמה.
אבא ניסה למלט את אחותי על ידי שליחתה לעבוד כעוזרת בית. 

מטרתו  .מאחר שהיה לה מראה ארי יכלה להסתובב בחופשיות
היתה שאם נגזר עלינו הגרוע מכל, שלפחות אחד מבני 

 אר לפליטה.המשפחה יש
 

היא התקבלה לעבודה בביתו של שופט בית המשפט העליון. 
 ,לאחר זמן אחותי כתבה להורי והתלוננה שעליה לעבוד בשבת

אלא עליה לעבוד בשבת יותר קשה מכל ימי השבוע,  ,ולא רק זה
מספר  ישבשבת הם מכינים את "ימי ראשון" של הגויים. אחר

שבתות כאלה החליט אבי להחזירה הביתה, למרות ששם היתה 
 בטוחה יותר וניזונה כראוי ובלי פחד.

 

בית אותה כי ביום ראשון שמענו . היא שבה אלינו ביום שישי
וירית, וכל ומשפחה נכבדה נפגע בשבת פגיעה ישירה בהפצצה א

 )חדשההמהדורה ה ה""שמירת שבת כהלכתל(פתיחה .             'יושבי הבית נהרגו

 
 "הבת שלי משכה אותי מהבור!"

 

 

  !נס בדרך לפונאר
 

אשת המשגיח בישיבת לומז'ה  ,הרבנית מאשה ליבא ברוכסון
היתה נשואה לפני מלחמת העולם השניה לגאון , בפתח תקווה

, מגדולי ראשי קוסוברברקוביץ, הידוע בכינויו ר' יוסף רבי יוסף 
 ,"חפץ חיים"המרן  בבית ןחת ההיאחיה אחד מ( הישיבות בליטא.

 ).ירוחם ממיר המשגיח רבינושל היה חתנו השני ו
 

רבי יוסף הטיל  ,על ליטא חושך וצלמוותכאשר הגיעו אותם ימי 
בגורל עלה הפסוק  יעשו.מה לדעת קוסובר גורל על אשתו ובתו 

  . נורא נוראות!!!"אליך לא יגש ,דך אלף ורבבה מימינךיל מצויפ"
 

רחל  ,מילות הפרידה שלו לבתו ,נלקח להריגהשרבי יוסף  בעת
 !" זו היתה צוואתו!אל תקראי בביכלך ,"בתיהיו: מרים 

 

הצעידו פונאר. בורות בהגרמנים הוליכו את יהודי וילנה להריגה 
 ניצב ,עמד חייל גרמני חמוש מטרים כל כמה ,ארוך אותם בטור

 נסה לברוח.ילירות במי ש
 

 לבסוףאמא, בואי ננסה לברוח, הרי ' :רחל מרים אמרה הבת
גרמני ירה החייל האם  - הסתפקה ם. אך הא'ביער יהרגו אותנו

בידיים  ותמאבד, נואת חיי ותמקצר אנחנו ,שאנו בורחותבנו בעת 
 אולי יקרה נס ויחליטו שלא להרוג אותנו.בכלל, ו .חיי שעה

 

 ,(ע"ז כז:) גמראנביא ומ ,שצריך לברוחיש ראיה  :אמרה הבת
 מחליטים לנסות להציל את גיחזי ובניו - מצורעיםארבעה אותם 
 מחנה פה, כאן ודאי נמות, נלך אלמה אנחנו יושבים ' . אמרו:עצמם

 יתנו לנו אוכל'. שואלת הגמרא,אולי  אבל ,נוויהרג ארם, שם אולי
חיי " להם יש הרי בינתים מה ההיתר שלהם להכנס לספק מיתה,

 .'למות כאן הסוף שלנוכי ' - אלא לחיי שעה לא חיישינן ?"שעה
 

והנס  ,החוצה מהטור אמה משכה אתבעוז רוח  ,אמרה ועשתה
 הם הצליחו להמלט! ,ארע

 

 יעקב לגאון רבי חייםנישאה  לימיםצדיקה וחכמה, בת  אותה
"הבת שלי  היתה אומרת תמיד: ברוכסוןהרבנית  .יכטוגולדו

 ("נר לשולחן שבת" יש"כ לידידי הרה"ג ד"א)                  הבור!"ן משכה אותי מ
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 "הקשיים כמנוף לצמיחה" - תצוהפרשת 

"ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו  על הפסוק בפרשתינו
 (כז,כ)ך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד"ילא

מדוע בציווי להעלות נר תמיד יש  ,מדרשב רבותינו שאלו
לקחת דווקא שמן זית זך? על כך עונה המדרש שעם ישראל 
נמשלו לזית כמו שכתוב "זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' 

הלא לכל פירות ואילנות טובות  ונשאלת השאלה,שמך". 
הוא זה שנבחר להדליק  נמשלו ישראל ומדוע דווקא הזית

סגולתו של הזית היא דווקא בשמן  אלא? דווקא בשמנו
המצוי בתוכו ואל זה לא ניתן להגיע אלא לאחר תהליך 
ממושך שהוא גם מכאיב ביותר. וסימן לדבר הוא מה 
שהתורה קוראת לפרי הזית שנשתבחה בו ארץ ישראל 'זית 
שמן'. הרי זה בא ללמדנו כי החבטות שבהן נחבט הזית 

הותו העיקרית. זוהי פועלות כדי שהזית ימצה מתוכו את מ
המהות שהייתה חבויה בקרבו, אלא שהיתה מוקפת 
בקליפה. משבאו החבטות והסירו את אותה קליפה נגלה 
תוכו המעולה של הזית. והנמשל אף הוא דומה למשל. 
ישראל טובים הם בעצמיותם, אלא שפעמים יש וקליפה 
מקיפה אותם מכל עבר וכך יוצא שעצמיותם הטובה חבויה 

אה. על כן באים המכות והחבטות ומגלות את מעין רו
 פנימיותם המעולה. 

אם נתבונן מעט על בספר "ההסתרים שבהסתר" כתב כי 
חוקי הנהגת העולם כפי שרצה הבורא מתחילת הבריאה ועד 
עתה נראה שבכל ענייני העולם הזה אין דבר שיכול להגיע 
לתכליתו האמיתי קודם שיהיה בו העדר מוחלט כך קובע 

"ל בספרו "נצח ישראל" (פרק כ"ו) "ההעדר הוא סיבת המהר
ההוויה". הנה למשל הביצה המודגרת, על מנת שיצא ממנה 
האפרוח עוברת בשלב הראשון תהליך של ריקבון והרס, כל 
תוכה הפנימי הולך ומצטמק. אך דווקא מתהליך זה יוצא 
לבסוף אפרוח חי. כך הוא הדבר גם לגבי זרע הנזרע באדמה. 

שיצא ממנו צמח הוא הולך ונרקב בשלב הראשון על מנת 
ובסופו של התהליך נובט הצמח. זהו חוק כללי בתופעות 
החיים אשר על פני האדמה ההעדר קודם להוויה. כל 
התפתחות של חיים חדשים קודם להם ההעדר, היינו כליון 
והתאפסות הצורה הקודמת ומתוך כך מתהוות לה צורה 

האור בא מכוח  ,יאת העולםבתחילת ברגם חדשה. כך היה 
החושך שקדם לו כמו שנאמר "והארץ הייתה תוהו ובוהו 
וחושך... ויאמר אלוקים יהי אור" כי מציאות החושך היא 

הערב הוא הסיבה  –הסיבה לאור. "ויהי ערב ויהי בוקר" 
ה"זוהר" הקדוש מוסיף ואומר, לבוקר שבא בעקבותיו. 

ושך. כי ככל שהאור הגדול ביותר ניכר דווקא מתוך הח
שהחשיכה גדולה, ככל שהמצוקה קשה, כך הצמיחה 
שמגיעה אחר כך היא הרבה יותר גדולה. כשאתה מתמודד 
עם קשיים, כשאתה עומד מול ניסיונות ואתגרים, כשאתה 
מרגיש שהכל חשוך ובלתי אפשרי, דע לך שדווקא המצב 
הזה יכול להביא אותך למקום הרבה יותר טוב. בספר 

כתב כי בני אדם נוטים לחשוב כי אילו  "ר"ההארה שבהסת
היו חייהם עוברים בצורה חלקה וללא קשיים, הם היו 

 מושלמים: 
 הם היו עשירים יותר.  –אם לא היו להם חובות 
 הם היו מאושרים יותר.  –אם לא היה להם כואב 

החיים שלהם היו מושלמים  –אם לא היו להם מכשולים 
 יותר. 

הקשיים מחשלים את האדם טעות לחשוב כך! דווקא 
ומלמדים אותו להתמודד מול מצבים קשים. בת מלך 
הרגילה לחיי עושר, לשפע ולתנאים נוחים, שכל אדם מייחל 
לעצמו, אם תקלע לשדה פתוח, היא תתמוטט מהשמש 
הקופחת. לעומתה, איכר, אינו סובל מהשמש, כיוון שהוא 
ת מחושל. הקושי הוא אתגר והזדמנות לשכלל את הכוחו

ואת היכולות. ואכן, דווקא הקושי מצמיח אנשים מורמים 
 מהעם. דווקא הקושי והניסיונות הם שמחזקים ומחשלים

 
 

 –בפני כל רוח מצויה. הדרך היחידה בה יכול האדם להצליח 
היא דווקא בעזרת הקשיים והניסיונות. הסיפור הבא שלפנינו 

ע "המצב גרוע מאוד", הביימחיש לנו דברים אלו היטב. 
הרופא את דעתו בסבר פנים חמורות. אבל מרק לא התרגש. 
הרי את אותן המילים כבר שמע יותר מפעם אחת החודשים 
האחרונים, השאלה היא האם יש לרופא הזה פתרון אחר 
להציע. "שעה וחצי הליכה מדי יום ותרגילים קבועים 
פעמיים בשבוע. אם לא תקפיד על כך הרי שהמצב רק יחמיר 

א תידרש לבוא עם מלווה שיסיע אותך כשאתה ולביקור הב
ישוב על כיסא גלגלים..." מרק כהן בראשו ויצא מהביקור 
כשהוא מיואש ומתוסכל. הליכה יומית? תרגילים? הרי 
בדיוק את זה הציעו לו רופא המשפחה והאורתופד המומחה 
ומזה הוא מנסה לברוח. הוא שגדל כנסיך בבית הוריו 

ממנו להתאמץ מעבר לכוחותיו  העשירים ומעולם לא נדרש
יכניס את עצמו לעולם מפרך של תרגילים וריצות מעייפות? 
הוא בשום אופן לא מסוגל! הוריו המסורים לחצו עליו לנסות 
אך הדברים נפלו על אוזניים אטומות ורגליים עקשניות 
שמסרבות לנוע ממקומן למרות שהמשך קיומן נתון בסכנה. 

פתרון באופק החליט אביו של לאחר שבועיים נוספים ללא 
מרק לעשות מעשה. הוא שוחח עם פרופסור גדול ובעל שם 
שהיה לו ניסיון רב בתחום, סיפר לו על העקשנות הבלתי 
מתפשרת שאופפת את בנו, והבטיח לו תשלום גבוה אם רק 
יצליח להחזיר את רגלי בנו לקדמותן. הפרופסור חשב מספר 

יש בידו תרופה מועילה דקות ולאחריהן הודיע לו כי אכן 
שתסייע לבנו, אך היות  וזמנו יקר יורה לאחר הרופאים 
העובדים לצדו כי ייקח את הפרויקט על עצמו וידאג לכך 
שבנו יבריא לחלוטין. מתוח כולו נכנס מרק למשרדו של 
הרופא שעליו המליץ הפרופסור בפני אביו. הרופא שהזדהה 

רוגע ושלווה. "עשיתי בשם ג'ו היה נינוח ולבבי ופניו השרו 
מחקרים רבים בתחום הזה שממנו אתה סובל", פתח 
הרופא, "מצאתי פתרון יעיל שמתאים גם בשבילך". מרק 
נדרך. "ובכן, השרירים ברגליך מתוחים ומצומקים ומקשים 
על הליכתך. בדרך כלל העצה לכך היא לשחרר אותם על ידי 

שלמזג  הליכה, אך לאחר מחקר עמוק בנושא נוכחנו לגלות
האוויר יש השפעה ישירה על שריר הרגליים, מצאנו כי 
במקומות מסוימים בעולם שבהם שורר מזג אוויר חמים 
במשך כל השנה האנשים סובלים פחות מתפיסת שרירים 
בגוף כולו וברגליים בפרט..." הרופא בישר לו שלמחרת 
בבוקר הם יצאו לטיול משותף באחד היערות הגדולים 

וציין כי הוא משוכנע שלאחר מספר ימים  הנמצאים באזור
של שהייה במקום הוא כבר ירגיש בשינוי. מרק היה 
מרוצה: הנה סוף סוף נמצא הרופא שעושה את העבודה כמו 
שצריך ולא מבלבל את הראש בתרגילים קשים ובהליכות 
מיותרות. השניים נפגשו בפתחו של יער עבות ומרוחק. 

כזה גדול?" תהה מרק. "מדוע הבאת תיק של אוכל וציוד 
אבל ג'ו חייך, טפח על שכמו ואמר "כדי שיהיה לנו מה 
לאכול, ולא נשאר רעבים כמובן..." הם החלו לטייל בין 
העצים והשהייה המשותפת ביער הייתה חוויה מדהימה. 
הם פרשו שמיכה שהוציא ג'ו מתיקו על האדמה החולית, 

פיו וג'ו הסביר למרק על צמח כשלפתע נפלטה צעקה מ
שהקפיצה את ג'ו ממקומו. "יש לו נשק! תסתכל!", מלמל 
מרק בפנים חיוורות. ג'ו הצליח להבחין מרחוק בשני לבושי 
שחורים חמושים שהיו רעולי פנים, הם התקרבו לעברם 
במהירות מבשרת רעות. השניים הבינו שעליהם להסתלק 
מהמקום במהירות האפשרית לפני שיפגעו בהם אותם 

מסוכנים. "אנחנו בורחים מכאן הרגע",  משוטטי יערות
הכריז ג'ו ופתח בריצה מטורפת. מרק המבוהל התחיל לדלוק 
אחריו ובקושי רב הצליח להשיג אותו, ג'ו האיץ בו לרוץ מהר 
יותר עד שימצאו מקום שבו יוכלו להסתתר. בעודם מדלגים 

 במהירות בינות לעצים מתנשמים ומתנשפים, מעד מרק
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הוא ישב על הקרקע הקשה כשהוא נאנק ונקע את רגלו. 
מכאבים, וג'ו נלחץ וניסה לנחם אותו. "אני מבחין בעץ עבה 
לא רחוק מכאן, תתאמץ עוד קצת ונוכל להסתתר ואף לנוח 
בין ענפיו העבותים". למרק לא הייתה ברירה והוא נסרך 
אחרי ג'ו כשהוא מדדה את רגליו בריצה חפוזה עד שהגיעו 

ק ג'ו לפתע, "שכחנו אותה באמצע לעץ. "השמיכה!", צע
הדרך, הם יבחינו בה ויבינו שאנחנו נמצאים באזור!" ג'ו 
ביקש ממרק ללכת להביא את השמיכה בזמן שהוא יתצפת 
עליו מירכתי העץ. מרק הרגיש כי הוא עומד להתמוטט בכל 
רגע אבל הפחד מרעולי הפנים היה חזק ממנו והוא רץ 

כה. בדרך חזרה בשארית כוחותיו להחזיר את השמי
כשהשמיכה בידיו הבחינו בו השניים ופתחו במרדף אחריו. 
ג'ו שהבחין בכך קפץ מהעץ, אחז בידו של מרק והחל לרוץ. 
כשהסתתרו, ארבו להם השודדים וכשכבר הצליחו לברוח 
הרגישו כי השודדים מחפשים אחריהם. ימים ארוכים 

ל של עברו עליהם ברחבי היער, ורק בזכות תיק הציוד הגדו
ג'ו ונחלי המים שהיו פזורים ברחבי היער הם שרדו. הם 
היו בתנועה מתמדת והסתתרו לעתים קרובות, ורק לאחר 
שבועיים הצליחו סוף סוף למצוא את הדרך אל מחוץ ליער. 
כאשר יצאו החוצה, נדהם מרק לראות את הפרופסור הגדול 
ממתין להם בשלווה ליד מכוניתו. הוא קיבל אותם 

ביקש ממרק שיראה לו את רגליו. "רגליך כמעט בשמחה, ו
והבריאו, הסכנה חלפה!" הודיע לו הפרופסור בשמחה. 
"איך זה קרה?" שאל מרק. "הכל בזכות ג'ו ושני רעולי 
הפנים החמושים שסייעו לנו ולך להמשיך ללכת על רגליך 

  עוד שנים ארוכות..." ענה הפרופסור למרק המופתע...
יא אל הפועל יכולות שהיו טמונות כן, לעיתים הקושי מוצ

באדם בכוח, או שהוא מקבל כוחות חדשים להתמודדות עם 
הבעיה. בשתי האפשרויות נוספו לו מאגרי כוחות ויכולות 
שיביאו אותו אל מחוזות הצלחה ברמה הרבה יותר גבוהה 
וטובה מבעבר. דחף, אומץ, אמביציה ונכונות למאמץ קשה 

טות לתכונות המתגברות עבור ההצלחה, הן דוגמאות מע
אצל כל אדם שעמד אי פעם בניסיון כלשהו, והן תוכלנה 
לסייע בעדו בסייעתא דשמיא להצלחה בכיוון אחר ושונה 
ממה שהורגל אליו. ובמילים אחרות, לפעמים הפתרון הטוב 
ביותר לבעיה הוא חוסר הפתרון. ואז פונה האדם לחלופה 

יתה בעייתו אחרת ומצליח בה יותר משהיה מצליח לו ה
המקורית נפתרת. מסופר כי נשיא אוניברסיטת שיקאגו, 
רוברט מיינארד האצ'ינס, נשאל פעם כיצד הוא נמנע 
מדאגה. הוא השיב "תמיד ניסיתי לנהוג בהתאם לעצה 
שקיבלתי מג'וליוס רוזנוואלד המנוח. שהיה נשיא חברת 

הכן  –הענק סירס, רובאק ושות': 'אם יש בידך לימון 
". זהו מה שעושה אדם חכם. ואילו השוטה עושה  לימונדה'

בדיוק להיפך. כאשר הוא מגלה כי החיים שמו בידיו לימון, 
כלומר "סידרו" אותו, הוא מוותר מייד על כל מאמץ, ואומר 
"אני מובס זוהי מכת גורל. אין לי שום סיכוי". ואז הוא 
יוצא כנגד העולם, והוא מתמכר לחינגה של רחמים עצמיים. 

, כאשר נותנים בידי אדם חכם "לימון" שכזה, מה הוא אבל
אומר? "איזה לקח יכול אני להפיק מצרה זאת? כיצד אוכל 

ללימונדה?".  –לשפר את מצבי? כיצד אוכל להפוך לימון זה 
פעם המעשה הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. 

אחת נסע עירוני אל הכפר לבלות כמה ימים. בזמן שהותו 
דולר.  100 -ליט לקנות האיש חמור מאיכר זקן בשם, הח

האיכר הזקן הסכים למסור את החמור רק למחרת. למחרת 
בא העירוני לקבל את החמור, אך זה מת במשך הלילה. הוא 
דרש את כספו בחזרה, אך הזקן כבר בזבז אותו. להפתעת 
האיכר הוא דרש את גופת החמור ולקח אותה איתו. לאחר 

ב. לא התאפק האיכר ושאל לגורל גופת חודש הם נפגשו שו
החמור. אמר הבחור העירוני "עשיתי הגרלה על החמור, 

דולר כל אחד והרווחתי  2 -כרטיסים להגרלה ב 500מכרתי 
דולר מהעסקה". "אבל החמור היה מת! אף אחד לא  998

התלונן?" התפעל האיכר. ענה הבחור "כן, אבל זה היה רק 
דולר שלו..." מסקנה: יש גם  2-הזוכה, ולו החזרתי את ה

הלקח  מקרים בהם ניתן להפוך מצב עגום להצלחה...!
הנלמד עד הנה הוא: דווקא בקשיים טמון גרעין הצלחתו של 

 –האדם, משום שעל ידי ההתגברות על הקשיים והניסיונות 
יגיע הוא לשלימותו הרוחנית! המשורר הגדול ג'ון מילטון, 

 ה עיוור, וכן המלחין לודוויגכתב שירה טובה יותר כיוון שהי
 
 

ואן בטהובן, שנחשב לאחד מגדולי המלחינים במוזיקה 
חיבר מוסיקה טובה יותר כיוון שהיה חירש! גם  –הקלאסית 

הקריירה המזהירה של הלן קלר, שהפכה לנואמת בעלת שם 
עולמי ולסופרת, זכתה להשראה, ונתאפשרה, משום היותה 

 עיוורת וחירשת!... 
האדם  –רים לעיל מלמד כי רק על ידי מאבקים העולה מהדב

הם המנוף  –עולה ומתעלה!!! דווקא הקשיים והניסיונות 
באמצעותו יכול הוא להתרומם אל על! העמידה מול 

לשעה ולדורות, תבנה את  –מכשולים תזכה אותו בשכר 
אושרו, תפתח את אישיותו ותצמיח אותו. שהרי החיים הם 

קל לך אזי אתה נמצא בירידה,  כמו רכיבה על אופניים: אם
זה סימן שאתה  נמצא בעלייה... רק  –אמנם אם קשה לך

 –על -מכאוב ועמל, התבוננות ומחשבה, חיפוש וטיפוס אל
מסופר על ד"ר מצמיחים את קומתו הפנימית של האדם. 

ארנולד בייסר אשר תיאר בספרו "לעוף ללא כנפיים" את 
סיים את לימודי , מיד לאחר ש1953מאבקו האישי. בשנת 

הרפואה, הוא נפגע מנגיף הפוליו ולקה בשיתוק. הוא מתאר 
כיצד נאבק בייאוש שאפף אותו. הוא נלחם מלחמה רוחנית 
קשה כדי להרגיש שהוא אדם בעל ערך עצמי, שהוא אדם 
שיכול ליהנות מהחיים בעלי משמעות. בכל יום היה עליו 
ת להיאבק מחדש עם עצמו כדי להרגיש שהוא מקבל א

העובדה שהוא משותק, ולהשלים איתה. היתה לו הברקה 
עצמית שעזרה לו לנצח במאבקו הרוחני הנואש: הוא החליט 
שהוא ימשיך לחיות כאילו הוא עצמו בחר להיות משותק. כך 
הוא כותב בספרו "במחלקה שכל האנשים בה חולים ונכים, 
יכולה הקדרות לשכון כמו ענן סמיך ושחור. כל חולה מרגיש 

הוא קרבן". ובכל זאת הצליח מחבר הספר להגיע לשלווה ש
פנימית בעזרת ההחלטה האמיצה שהוא יחיה כאילו הוא 
בעצמו בחר להיות משותק! האם אין סיפור זה, הלקוח מן 
החיים, יכול לשמש לקח לכולנו, ובמיוחד לאלה מאתנו 
המרגישים שהם "קרבן נצחי"? כאשר אנו מקבלים את רצון 

וא, איננו נכנסים למצב של אדישות או הונאה הקדוש ברוך ה
עצמית. להיפך! אנו מכירים בכך שהכל נוצר לתכלית 
מסוימת, וההכרה הזאת עוזרת לנו לקבל ביתר השלמה כל 
מה שקורה לנו מאת הקדוש ברוך הוא. עם היערכות נפשית 
כזאת אנו מסוגלים להתמודד עם אנשים ועם בעיות בחיינו 

חיובי. כמובן שמבחינה אישית לא  באופן החלטי ועם זאת
רצה ארנולד בייסר להיות נכה, אבל כאשר החליט שהוא 
פועל כאילו רצון הקדוש ברוך הוא הוא רצונו האישי, הוא 
הצליח להגיע לרמת מודעות הנמצאת מעל לרצונו האישי. 
בעזרת גישה נפשית זו המשיך ארנולד בייסר את לימודיו, 

ה, ונתמנה להיות מנהל בית סיים את לימודי הפסיכיאטרי
חולים פסיכיאטרי. הוא שימש דוגמא אישית לכל אלה 

 שבאו אליו לקבל טיפול והדרכה. 
הסופרת המוערכת מרים אדאהן בסיפרה המצוין "גם זו 
מתנה" (דרך אגב, מאוד מומלץ הספר לקוראות הנכבדות של 
העלון) כתבה כי כאשר אנשים סובלים הם מרגישים לעתים 

כך: זה לא הוגן שזה קרה לי. הקדוש ברוך הוא קרובות 
מעניש אותי ללא כל הצדקה. האסון שקרה לי הוא חסר 
משמעות. אצל אנשים רבים צצות מחשבות כאלה באופן 
ספונטאני. אם ניתן למחשבות כאלה לשכון בתוכנו, הן יובילו 
אותנו לתחושות של יאוש. ברגע שמחשבות מסוג זה 

, עלינו לצאת למתקפת נגד, מתחילות להתרוצץ בראשנו
ולומר משפטים כמו "גם זו מתנה, אני חייב למצוא דרך כיצד 
להשתמש במה שקורה לי כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. כל 
מה שקורה לי הוא מאת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא 
נתן לי את הקשיים, והוא יתן לי את הכוחות להתמודד 

ביעות, שבכל מאורע איתם". חשוב שנזכיר לעצמנו בק
שמתרחש בחיינו טמונה משמעות. אם נשקיע מאמץ, נזכה 
לראות כיצד אנו יכולים לצמוח צמיחה רוחנית מכל מאורע, 
נזכה להבין אילו מידות עלינו לתקן ולשפר, ומה יש בכוחנו 
לתרום לעולם. אדם שסובל, נוטה להיות עסוק בסבלו כל 

ל שלו. במקום לתת הזמן וזה, כמובן, מגביר את תחושת הסב
לסבל למלא את כל הוויתו, ביכולתו למקד מחשבתו בתכלית 
האמיתית, שגם היא נמצאת בתודעתו. באופן כזה המחשבה 

תכבוש את תודעתו ותרומם אתו מעל לסבל.  על התכלית
התכלית הרוחנית של חיינו היא לחוש את קירבת הקדוש 
 ברוך הוא, ועלינו לשאוף להעמיד מחשבה זו במוקד תודעתנו. 

 
 



רואה קושי בכל  –אמר פעם אדם חכם "הפסימיסט 
רואה הזדמנות בכל  –הזדמנות!... והאופטימיסט 

בים בפנינו יכול להיתפס  קושי!..." כל קושי שהחיים מצי
או כסבל או כאתגר. אם נגדיר אם הקשיים שלנו כסבל, 
נגיב במרירות ובהתנגדות או בדיכאון ושיתוק; בכל מקרה, 
-נהפוך להיות קרבנות. אם נגדיר את קשיינו כאתגרים

כניסיונות, נגייס את כוח הסבל והפוטנציאל שלנו 
 להתמודדות עם האתגר, ונהפוך למנצחים. 

וביל אותנו לתובנה, כי המ, ונראה מהסיפור שלפנינו הבה
דווקא הקשיים והסבל שיש לנו בחיים הם המנוע שיכול 

   להוביל אותנו לצמיחה ועלייה...
שלושים זוגות עיניים טהורות הביטו בי בציפייה. גן חדש, גננת  
חדשה והתחלה חדשה. גם אני חשתי בהתרגשות סמויה. כבר 

ננת, יש לי בת בכורה שלומדת בגן שש שנים אני עובדת כג
המקביל לגן שבו אני עובדת. ההתרגשות הזו היא כתוצאה מכך, 
שהשנה אבין את הילדות פי כמה וכמה מכל השנים, וגם את בתי 
אבין יותר, ושני דברים אלו לכשעצמם מהווים מעלה גדולה 
מאד. חשבתי לעבור הלאה, אך השם שיינפלד אותת לי לעצור. 

ם הזה. יש הרבה דברים. את המטען השיינפלדי אני יש משהו בש
נושאת כבר יותר משמונה שנים בדומיה. בתוכי הוא מפעפע 
ורוחש. כאב העלבון וטעם ההשפלה עדיין בפי, ועדיין אני 
מתאמצת לשכוח. שיינפלד. יכולות להיות מאה ואחת משפחות 
שיינפלד בעיר הזו. למה שתהיה זו דווקא הבת של שיינפלד 

. ולמה שלא? המטען מן העבר החל להכביד. בסוף היום האלו
אבדוק מי היא בדיוק. חבל להפסיק את הקשב ולהפסיד את 
ריכוז הבנות. כך המשכנו בהכרות נחמדה. סיפרתי להן מעט על 
הסדרים בגן, עלי, על העוזרת, וכל אותה עת הביטו בי עיניה 

אותה. החודרות של רחל שיינפלד. מה את רוצה מהילדה? עזבי 
היא לא אשמה שהיית פעם בחורה מבוגרת, שהציעו לך שלל של 
שידוכים ושהיתה אשה בשם שיינפלד שהשפילה אותך עד עפר. 
לא, היא לא אשמה, אבל אם זו בדיוק הנכדה של האשה הזו אז... 
אז כלום. את תהיי גננת נחמדה ואוהבת, ואולי מתוך הנתינה הזו, 

ורא, תצליחי להתגבר שתהיה לשם שמים ולרצון לפני הב
ולסלוח. השבועות חלפו בזה אחר זה. כבר בדקתי את הנתונים 
של הילדה. הם נראו תואמים. היא הבכורה בבית, הוריה הם 
בטווח הגילאים שלי. ייתכן שכן וייתכן שלא. הייתי דרוכה בכל 
הנוגע אליה. בכל פעם שסיפרה "היינו בשבת אצל סבתא..." 

ה היא מספרת. לא יכולתי לשכוח. הטיתי את אוזני לשמוע מ
רציתי מאד לסלוח. זה היה כשהייתי עדיין בחורה. יש לי נכות 
מסוימת בהליכה. אני גוררת רגל ימנית. הצעות השידוכים לא היו 
מלבבות. ברור שאמא לבחור מוכשר ומוצלח לא תרצה לקחת 
לבנה בחורה שסוחבת רגל באופן בולט, אבל גם הורי וגם אני לא 

להתפשר. הייתי מוכשרת, חכמה ונראיתי מצוין. למה  רצינו
שאסכים להתפשר על בחור שמוגבל בשכלו או בכישרונותיו? 
למה שאקח בחור שלא היתה לו סבלנות מספקת ללמוד ועזב את 
הישיבה? כמו יתר חברותי, רציתי להקים בית של תורה, לשמוח, 

ירדו  להיות אשת חבר. החודשים נקפו, וכך גם השנים. ההצעות
מן הפרק בזו אחר זו, בחור שחלה בסוכרת, בן למשפחה הרוסה, 
בחור שירד מן הדרך וחזר. ואז הגיעה ההצעה של שיינפלד. הוא 
היה בחור מתמיד, תלמיד חכם עצום שאיבד את ראייתו בעין 
אחת בגלל חפץ חד שננעץ היישר בעינו. אבל הפגם הזה לא מנע 

ה. השדכן שהציע את ממנו להמשיך ולהתמיד בתורה ובעבוד
ההצעה נשמע נלהב. הוא תיאר באריכות את מעלותיו של 
הבחור, ייחוסו הרם וטוב ליבו. השידוך התחיל לרוץ. כמעט 
ועבר לפסים מעשיים, כשאמו של הבחור נכנסה לתמונה. היא 
ביררה על הצליעה שלי ביסודיות. כל החברות ידעו לספר לי על 

ממה הצליעה הזו? איך זה  הטלפונים החוקרים שהגיעו ממנה,
קרה? עד כמה אני מוגבלת? האם השתתפתי בשיעורי 
התעמלות? החברות תיארו באוזניה את כישרונותי, את 
המוצלחות שלי, שמחפה לגמרי על הצליעה. "כשתדברי איתה 
תשכחי מזה" הבטיחו לה, והיא החליטה להסתמך על דבריהן. 

באותו יום  ט לשלבכיוון שהם גרו בעיר המרוחקת מאיתנו הוחל
את הפגישה איתה ואת הפגישה עם הבחור. התכוננתי היטב 
לפגישה. הבית שלנו הבריק, אני השתדלתי להיות במיטבי. היתה 
רק בעיה אחת, הלחץ גרם לי לצלוע הרבה יותר, ממש כמו 
 שהלחץ משפיע על אחרים. בעצתה של אמא החלטתי להשתדל

 
 

נקשו על הדלת. עמדתי  להירגע ככל שניתן. בשמונה בערב הם
ליד השולחן, מתוחה כמו קפיץ. הבחור והוריו נכנסו. היו חילופי 
דברים נעימים. כשפסעתי לכוון השולחן כדי לשבת, נעצה בי 
האשה עיניים המומות. כנראה לא כך דמיינה את הצליעה שלי. 
איך אמרתי לכם? הלחץ רק הגביר את הסרבול, הצליעה שלי 

ו זו בזו ובחדר היתה אווירה לחוצה. האשה החמירה. רגלי הסתבכ
התיישבה על קצה הכיסא ואחר כך התנצלה שהיא צריכה לעשות 
שיחה דחופה. היא התלחשה בטלפון בפינת החדר ואחר כך 
שוחחה בשקט עם בעלה. גם לבחור קראו הצידה. הורי ואני היינו 
מיואשים לגמרי. ישבתי סמוקה כולי ליד השולחן. הרגשי שאני 

לה. לבן של האשה הזו לא אנשא לעולם, גם אם יבטיחו לי  בזה
שהוא יהיה גדול הדור הבא, אבל איך ניחלץ מהמצב הזה? קמתי 
ממקומי, פסעתי, צלעתי, קרטעתי, לא משנה איך. פתחתי את דלת 
הסלון ויצאתי במהירות. איני יודעת מה התרחש שם. לא אכפת לי. 

קות ולא לעשות הכול האשה הזו יכולה היתה לשבת עוד מספר ד
בפני. היה עליה לשבת ולשוחח, לעשות עצמה כמי שמתעניינת 
בשידוך ואחר כך להעביר את התשובה באמצעות השדכן. כבר 
קיבלנו הרבה תשובות שליליות באמצעותו. רק התחזקנו באמונה 
ובביטחון, שכל שידוך שמוצע ויורד רק מקרב את השידוך 

ליות היתה דרך מכובדת, ולא האמיתי. אבל לכל התשובות השלי
דרך כזו. אבא ואמא מצאו אותי מתייפחת מתחת לשמיכה, מסרבת 
לחשוף את פני, ואז הבטיחה לי אמא בקול רועד "את תראי, גילה. 
הגעת לנקודה הכי נמוכה שאפשר. מכאן אפשר רק לעלות" ויצאה 
מן החדר. אחרי מספר ימים התאוששתי. הייתי חזקה, וגם הורי 

יטחון וחוזק. אמא צדקה. מן ההשפלה הזו אפשר היה רק שידרו ב
לעלות. אחרי חודשים אחדים כבר הייתי נשואה לאברך יקר, שעד 
היום יושב והוגה בתורה הקדושה. יש לנו שלושה ילדים מתוקים, 
בת בגן חובה ושני בנים שובבים צעירים יותר. צליעתי השתפרה, 

פר אותה משמעותית, ברוך השם. לפני שנתיים עברתי ניתוח ששי
ושנית, נעלתי נעל אחת גבוהה יותר מהשניה, נעל שהתאימו לי 
לפני החתונה. כשהלכנו אמא ואני לחפש נעל לחתונה, הראו לנו 
נעל שנועלת כלה נמוכה כדי להיראות גבוהה יותר, ואז הציעה 
המוכרת שאנעל רק נעל אחת גבוהה. הרעיון הזה פתר את בעיית 

, ומאז אני נועלת נעליים כאלו באופן קבוע. הצליעה כמעט לגמרי
ואז הגיחה לעולמי השליו רחל שיינפלד, שערערה הכול והעלתה 
את הסערה החדש. לקראת חודש סיוון התחלנו לערוך חזרות 
למסיבת סוף השנה, שבה משתפות גם האמהות. הבעיה היא, 
שלפעמים מגיעות למסיבה גם סבתות, ואת זה לא לקחתי 

פעה היתה כבר מוכנה כמעט לגמרי, הילדות ידעו בחשבון. ההו
היטב את השירים, התלבושות עמדו מגוהצות בפינת החדר, הגן 
היה מסודר ומאורגן, והפינות נראו מקסים. כל האמהות הגיעו. 
הגיעו גם סבתות, וגם סבתא של רחל שיינפלד היתה שם. ראיתי 

באה  את רחל ואת אמה מחכות לה בחוץ. רחל ידעה לספר שהיא
'נורא מרחוק'. הכרתי את המרחק הזה. בגללו היה חוסר תיאום 
והבנה. בגללו היו העלבון והדמעות. המסיבה החלה. "זו היא 
בכבודה ובעצמה" לחשתי לעצמי "אבל זו ההזדמנות שלך 
לסלוח". "זו האשה שביישה אותי" ומנגד "זו האשה שזימן לכאן 

"אבל היו לי ימים  ה' כדי שתכבו את האש, שתמגרו את הטינה".
קשים" ולעומת זאת "אבל עכשיו את ברוך ה' נשואה, מאושרת, 
צולעת פחות, אם לשלושה ילדים מקסימים, והגננת הכי טובה 
באזור". מלחמה של ממש התחוללה בתוכי. המופע החל. הילדות 
היו הכי מתוקות שאפשר וזכרו על פה את הדקלומים הכי טוב 

התנגנו בקול באוזני "ביחד כאן שאפשר. המילים של הילדות 
נודה מכל הלב. ביחד על עבר כה מלבלב...". ביחד, מכל הלב. מה 
יכול להיות יותר מזה? זהו. הבטתי בעיניים מצועפות בבנות 
שהתנועעו לפני. שכחתי הכל, את כל התנועות, שכחתי להזכיר 
להן לקחת את האביזרים הקטנים ביד, להסתובב, לקוד קידה. 

ול. המנגנת אותתה לי בידיה, העוזרת ניסתה לתפוס את שכחתי הכ
מקומי. כולן הרגישו שמשהו קורה לי. הדמעות עלו ופרצו ללא 
שליטה. רגע של מבוכה השתרר, אבל אחר כך התעשתי. כמו 
תמיד, הלב ביקש מה' "בבקשה, תעזור לי לצאת בכבוד מהמסיבה 

מחה תהיה הזו. די היה לי עם האשה הזו. תעזור לי לסלוח. שהש
בלבבות". המנגנת הצליחה באומנות לטשטש את הרגע. אחר כך 
הביא שליח מהמאפיה את הכיבוד, ואמהות ניגשו להחמיא. 

 הדמעות יבשו כבר מזמן והטינה התמוססה. ההקלה היתה
 
 



משמעותית, ממש משחררת. לשבריר שניה צפיתי בה, בסבתא  
אובנת, שגרמה לכל המהומה שהתחוללה בליבי. היא נראתה מ

לא הצליחה להסיר ממני את עיניה. היא עקבה אחר 
ההתרוצצויות שלי  בגן. כאמור, הצליעה כמעט לא הורגשה, 
החיוכים שפעו ממני, ודברי השבח שאמרו האמהות החזירו לי 
את הכבוד האבוד. בצהרי היום התרוקן הגן. העוזרת ואני ניסינו 

הכיסאות. להשליט סדר, לאסוף ניירות ולהחזיר למקום את 
"סבתא אחת עומדת בחוץ ומבקשת לדבר איתך" אמרה לי 
העוזרת בפנים תמהות. יום משונה עבר עליה בגן. אנחנו עובדות 
יחד כבר שמונה שנים ועדיין לא נתקלה במסיבה משונה כזו. 
בחוץ, ליד המתקנים, עמדנו זו מול זו. היא עם דמעות ורצון עז 

נות לבקש ממך מחילה. שאסלח לה. "אני מודה לה' על ההזדמ
אין לך מושג מה קרה מאז. אין לי מושג איך זה קרה אז. היה לי 
כעס גדול על השדכנים שניסו לנצל את הבעיה של הבן שלי 
ולהציע הצעות שונות ומשונות. לא היה לי אמון באיש. היה לי 
בן מוכשר שנולד רגיל לגמרי וחפץ חד גרם לו לאבד את הראייה 

נים ציערו אותנו כל כך. הם אמרו שאנשים בעין אחת, והשדכ

פוחדים מהכול, ומכל זבוב עושים פיל, ושעלינו להתפשר. 
כשהציעו אותך היינו ממורמרים מאד על השדכן, אבל הוא היה 
יותר חזק מאיתנו והכריח אותנו לבוא לפגישה. התנהגתי איום 
ונורא, אני יודעת. אז עדיין לא הבנתי מה הפשע שחוללתי, אבל 

יום אני מבינה הרבה יותר. ואת, את נראית מקסים, הצליעה ה
כמעט לא מורגשת ואני שומעת עלייך במשך שנה שלמה מכלתי 
ומנכדתי דברים מקסימים. לא חשבתי שאני מכירה את הגננת 
המהוללת שככה משבחים אותה. האם תוכלי לסלוח לי? לנו?". 

אפשר איך אמרה אמא שלי "ממקום כזה אפשר רק לעלות. אי 
לרדת יותר". והיא צדקה. הנה, הצלחתי להיפטר גם מרגשות 
קשים שהיו בליבי. יש לי לב נקי וחדש. "ודאי שאני מוחלת, 
מוחלת מכל הלב". היום אני ממשיכה לעבוד, רואה בעבודה 
אתגר, מחבבת מאד את כל ילדות הגן, אני אוהבת ומעריכה כל 

ם את רחל אחת מהבנות הלומדות אצלי, בלי קשר לעבר. ג
שיינפלד אהבתי כל השנה ודבר לא העיב על הקשר בינינו, כי 

!ידעתי תמיד שמן המקום שבו עמדתי אפשר רק לעלות...

 

 אחים יקרים!
רבי עזריאל טאובר בספרו "פרקי מחשבה" מדבר על קבלת יסורים באהבה ומביא משל מעולם הצומח: חיינו משולים 

ות עומדות לפניו: לאכול את התפוח, ולקבל ממנו הנאה רגעית וחולפת, או לאדם שבידו מונח תפוח, ושתי אפשרוי
לחילופין להתנזר מאכילת התפוח, לטמון אותו באדמה, לחכות עד שירקיב ויצמיח אילן שלם! גם כאן אנו רואים 

-ובה' ושדווקא מצב הכיליון של התפוח מצמיח דבר הרבה יותר משמעותי. אכן גדלנו על 'כל מה שה' עושה הכל לט
'חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה', אבל עדיין לא קל לנו לראות בכישלון ובקושי אבן דרך הכרחית 
להצלחה. אנחנו יודעים לספר על ניסויים כושלים שהולידו המצאות מופלאות, ובכל זאת, כשתקלה צצה, בעיה 

ך ללכת למישרין, עידן השלמות וההצלחה לא נותן להביט אין אנו מסוגלים לראות בהן מנוף לבניה. הכל צרי –מפריעה 
אל המציאות בעיניים פקוחות. התעודה צריכה להיות מצוינת. הדירה נקייה ומעוצבת, העוגה עשירה ומורכבת, 
השידוך חייב להיות חלק בלי שום פרט לא 'אסתטי' במגילת היוחסין של המועמד. אם נרצה להצליח לאורך זמן, נהיה 

 –היא הפוטנציאל למימוש חוש האלתור היצירתי, בעיה  –החליף את מנגינת הרקע 'המושלמת' הזו: תקלה חייבים ל
 הוא כלי למידה לחיים! –הוא הזדמנות לצמיחה, וכישלון  –זו סיטואציה עם מגוון פתרונות אפשריים, ניסיון 

היינו חלשים הרבה יותר. לא היינו חזקים הבה ונזכור, אם בורא עולם היה מאפשר לנו לעבור את חיינו ללא מכשולים, 
 כמו שהיינו יכולים להיות, ולעולם לא היינו יכולים להתרומם, להתקדם. 

ובמיוחד בימים אלו המתוארים על העם היהודי בין בפרט ובין בכלל  איםהב הניסיונות והמאבקיםכי  ,נמצאנו למדים
לידי ייאוש ורפיון אלא אדרבא יש בכך אות לגאולה אותנו להביא  יםצריכ םלא רק שאינבפי רבותינו כ"חבלי משיח" 

 המתקרבת כמו שאמרו "כי עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע" במהרה בימינו, אמן.
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 ""הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו
 "אנו מודים לבורא עולם על כל החסדים והניסים שהוא עושה אתנו. – העלון נתרם בעילום שם

 תודה לך אבא שבשמיים על בשורות טובות ניסים ונפלאות."
יהי רצון שהמשפחה היקרה תמשיך לבשר אותנו בשורות טובות וזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים 

ו בחסד ראל לכל טובה וברכה ונזכה לביאת משיח צדקנלהם ולכל עם יש ודיעמ הםשהם שותפים ל 
 מן.אוברחמים גדולים בקרוב ממש 

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

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

 

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

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

  , אליס בת חנה,קלמנט עמוס בן אסתרינה. רפאל בן שלבייה חיים בן מיסה,
 .שושנה בת רבקה, ליליאן בת חנה

 התודה והברכה
 לתורמים היקרים שדואגים להפיץ את העלון ולזכות את הרבים

 ר' ישראל כהן הי"ו, ר' ציון אדאדי הי"ו, ר' ראובן אדאדי הי"ו, ר' יוסף סוויסה הי"ו, ר' בן לחמיש הי"ו
כות התורה, הצדקה וזיכוי הרבים תעמוד לכם ולבני ביתכם לכל טובה וברכה יהי רצון שז

 ותזכו לשפע של קדושה וטברה, בריאות איתנה ופרנסה בשפע גדול לעבודתו יתברך. אמן.
 

 , בחסדי ה' רואים ישועות ע"י הדפסת העלוןם, גם אתם יכולים להיות שותפי
אור שרה" בלימוד תורה והתחזקות  -לכם שותפות מלאה "בכולל תורמים ויש תחשבו על זה אתם

אברהם  כשיגיע המשיח כבר לא נצטרך את התרומה...של אלפי אנשים בשבת קודש...אל תחכו!!! 
052מלכה 3939551



             
    

    הצותפרשת •  69ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  

  (כז, כ)  ואתה תצוה
בכל נדבות המשכן שכללו דברים יקרים כזהב, כסף ונחושת, לא 

ביחס לשמן, שהוא זול יחסית, מצאנו לשון ציווי. מדוע דווקא 
  נאמר לשון ציווי?

לאחר שהקים מרן המהר"ם שפירא זצ"ל את ישיבתו המפוארת 
את הבניינים כבר הקמתם ברוך בלובלין, לחש לו רבה של פוניבז': "

" מרן הרב השם, אך מנין תיקחו כעת כסף להאכיל את התלמידים?
יה קל יותר מפוניבז' זצ"ל הצביע כאן על המציאות המוכרת, לפ

להשיג תורמים למבנה מפואר מאשר להוצאות השוטפות. שהרי 
על הבנין מתנוסס שמו של הנדיב, וגם אם לא הרי עצם הקמת 

  הבניין מסבה לנדיב סיפוק רב שאינו קיים בתרומה ל"שוטף".
על מנת להתגבר על קושי זה הגה מרן הרב מפוניבז' רעיונות 

ניתן היה לשכנע נדיבים לתרום  יצירתיים כמו "נציבי יום", בעזרתם
בקביעות גם להוצאות השוטפות. עצם הרעיון של הנציבים כבר 
נהגה ע"י החכם מכל אדם, כפי שמובא בנביא: "ושלמה היה מושל 
בכל הממלכות... ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת 

וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל וששים כר קמח... 
  ז).- (מלכים א' ה, א יעדרו דבר"ן המלך שלמה איש חדשו לא הקרב אל שלח

כעת מובן וברור מדוע דווקא לגבי תרומת שמן הזית יש לומר 
בלשון ציווי. כי תרומת הכסף והזהב הינן תרומות חד פעמיות 
לצורך הקמת המשכן, משא"כ שמן הזית שישמש למנורה, והרי זו 

  (מוסף ש"ק י"נ)הוצאה קבועה ושוטפת שהרבה יותר קשה להשיגה! 

  (שם) ויקחו אליך שמן זית...
אמור בתורה, גם לגבי מנחות, הוא "שמן זית", גם אם לא כל שמן ה

צויין זאת בפירוש. מדוע זה צויין רק כאן? מדוע זה לא נקרא "שמן 
מזית ", האפשר לעשות שמן ענבים", "יין תמרים" כמו "דבש זיתים
? למרבה הפלא מתברר, שאת השמן הזה היו באמת צריכים אחד

בני ישראל היו במדבר. שם לעשותו מזיתים בודדים. מדובר בזמן ש
אין עצי זית ואין זיתים. הם היו צריכים להזמין זיתים או השמן 
מגויי הסביבה. אולם במקרה כזה, הרי נטמא השמן ולא היה ראוי 
למשכן. ברם, במשנה נאמר: "טמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה 

משיעור . כי בנגיעה הראשונה מיד נחסר (טהרות פ"ג, מ"ג)טהורה  –מכוונת 
כביצה, ופחות משיעור ביצה אין טומאת אוכלין. לכן את הזיתים 
לשמן זה, למאור במשכן, אכן הזמינו בכמויות קטנטנות, של זיתים 

  (הפרשה לדורותיה בשם הפנים יפות)    בודדים, כדי למנוע את הטומאה

  (שם) נר תמיד להעלות
אומר רש"י: "מדליק את שתהא שלהבת עולה מאליה". אולם 
בפרשת בהעלותך לא מסתפק רש"י בהסבר זה, מדוע כתוב 
"בהעלותך" ולא "בהדלקתך", אלא מביא גם דעת נוספת האומרת: 

היתה לפני המנורה, שעליה הכהן עומד ומטיב". מן  שמעלה"מכאן 
יא הראוי היה, שרש"י יביא את שתי הדעות בפרשתנו, שה

הראשונה. אמר על כך בעל "עונג יו"ט" כי הסיבה שעשו מדרגה 
לפני המנורה, כדי להקל על אהרן הכהן ובניו להדליק את נרות 
המנורה, כי המנורה היתה גבוהה שלוש אמות ולא כל כהן הגיע 
לקומה כזו, לכן עשו מדרגה, כדי להקל על ההדלקה. על משה רבנו 

אמות),  30עשר אמות (או אף נאמר שהיה ענק והגיע לגובה של 
וכאן הרי משה רבנו בעצמו הדליק את המנורה, לכן לא היה צורך 
במדרגה וא"א היה לפרש כאן את הביטוי "בהעלותך" כהעלאה 
  פיסית. אפשר להוסיף, כי לכהן גדול אסור היה להרים את ידיו מעל 

  
, מצחו, עליו היה הציץ ובו היה חרוט שם ה'. לכן היה צורך במדרגה

  (שם)כדי שאהרון לא ירים את ידו מעל מצחו בעת הדלקת המנורה. 

  (כח, לט) ושבצת הכתנת שש
בפיוט של מוסף ליום הכיפורים מוצאים אנו דברים מתמיהים, 
שכתנתו של כהן גדול היה עשוי כלאיים, בעוד שבתורה נאמר 

  מבד? –ברורות: "ושבצת הכתונת שש" 

דין הוא, שאם א"א לפשוט ברם אפשר להסביר זאת באופן כזה: ה
בגד תחתון מבלי להסיר תחילה את הבגד העליון, אסור שיהיה בגד 
אחד מצמר ושני מפשתן, לפי ששני הבגדים נחשבים לבגד אחד 

. ובכן, כאשר (שו"ע יו"ד סי' ש' ס"ד ברמ"א)משל צמר ופשתים, שהם כלאים 
הכהן הגדול לבש על גבי הכתונת את המעיל, שהיה עשוי צמר 

ותכלת עמרא היא), ולא היה יכול לפשוט את הכתונת -ליל תכלת(כ
לפני שפשט תחילה את המעיל, הרי ממילא היה כאן איסור 

  (תורת משה בשם החכם ר' וולף היידנהיים ז"ל)כלאים...  

  (כט, יז) תנתח לנתחיו
  פלא גדול שהשתוממתי לשומעו.- ניגש אליי אדם צעיר וסיפר לי דבר

הצעיר, היה נזקק לעבור ניתוח פלוני, ומיד לאחר אבא שלי, מספר 
שהחלים התפלאנו לשמוע שהוא צריך לעבור ניתוח נוסף, במקום 

  אחר בגופו.

הדברים לא נגמרו בניתוח השני, אלא בסדרת ניתוחים נוספת, ואף 
אחד לא יכול היה להסביר את פשר התופעה, אבי נחשב כאדם 

  וחים הרבים שעבר.פניו לא היתה כל סיבה לנית-בריא, ועל
יש לנו קרוב משפחה חסיד גור, וכששמע על הצרה שפקדה את 
אבי, הציע לנו לפקוד את ביתו של הרבי מגור, ה'פני מנחם' זצ"ל. 
הוא אף הבטיח לנו לסדר שנוכל לפגש עם הרבי קצת יותר 

  כמובן שהסכמנו ובאנו אל הרבי. באריכות.
שפקדו את אבי, פנה מיד לאחר שסיפרנו על הניתוחים 'המוזרים' 

  אלינו הרבי, וביקש לדעת כיצד מתנהל אצלנו שולחן השבת...
'אודה ולא אבוש שהשולחן נערך בביתנו לא בצורה הטובה ביותר', 

  השיב הבן.
 –'האם מדברים בשולחן השבת שלכם על אנשים אחרים'? 

  המשיך הרבי לשאול.
  גם על שאלה זו השיב הבן בחיוב.

שית, אל הבן, ושאל 'האם מנתחים אצלכם עכשיו פנה הרבי, בשלי
  אנשים בשולחן שבת'?

'אם ארצה להיות כנה, מוכרחני להודות שגם זאת אנחנו עושים. 
במהלך הסעודה בשבת, עולים שמות של אנשים על השולחן, 

  ואנחנו מנתחים אותם ואת מעשיהם', ענה הבן.
', 'הנה לך התשובה מדוע נאלץ אביך לעבור כל כך הרבה ניתוחים

'אם תפסיקו לנתח אנשים על שולחן השבת, ותדברו  אמר הרבי.
  בדברי תורה', ייפסקו הניתוחים אצל אביך'.

הבן שסיפר לי את הדברים, הוסיף וציין שבני המשפחה יצאו 
מחדרו של הרבי כשהם המומים. 'כאשר סיפרנו לאבא את הדברים, 

בת', הביע הסכמתו המיידית להפסיק את ה'ניתוחים' בשולחן הש
     (ברכי נפשי)ומיד לאחר מכן פסקו הניתוחים...       אומר הבן.

   

   )(רמז: פרשת תרומהכן יש בתורה שני אחיות שאינן קרובות? הי 
  נופלין משום דדמי לאבילות המתגלגל (מהרי"ל)בני אוסטרייך נוהגין שאין אוכלין קטניות בימים שאין  תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  בעל הבית סירב לחשוד באורח ולא הזעיק את המשטרהה

 הוא, כיוון שדן את - (כח, ל) אהרן היה אוהב שלום ורודף שלום, ויכול היה לסבול כל אדם באשר
  כולם לכף זכות.
י יצחק אייזיק רוט זצ"ל, ממקורביו של הרבי מצאנז זצ"ל, במידת לימוד הזכות, ומעולם לא דיבר סרה ביהודי. פעם, בזכות מצויין היה רב

  לימוד הזכות שלו, הציל בפועל את חייו של יהודי.
  .בביתו בעיר דז'אמבול היתה מעין אכסניה, שם זכו האורחים לארוחה חמה וללימה במידת הצורך

  השנה, התדפק פעם על דלת ביתו יהודי צעיר בשם קרוטהמר שהיה עריק מהצבא הרוסי, וביקש אכסניה.בימים שלפני ראש 
היתה לאכסן יהודי שכזה, שכן אם אנשי הצבא יגיעו לכאן, וימצאו את העריק בביתו של רבי אייזיק, יאשימו את בעל הבית  סכנה גדולה

  בשיתוף פעולה ובסיוע לעריקי הצבא.
הג מעולם שלא לבדוק את אורחיו, והכניסם לביתו למרות הסכנה שבדבר. הגם שלא היה באותה שעה מקום בביתו, לא יכול אבל רבי אייזיק נ

  היה לסרב לבקשתו על קרוטהמר ושיכנו בירכתי הבית על גבי מצע קש.
יקרים במיוחד, והגנבים ממש רוקנו ויהי למחרת היום, נרעשו בני המשפחה לשמע הידיעה שחפצי ערך רבים נגנבו מן הבית. היו אלה חפצים 

  את הבית. יחד עם החפצים נעלם גם הצעיר היהודי שישן בלילה בביתו של רבי אייזיק.
הוא הגנב, ואין בלתו, שהרי הוא לן בלילה ההוא בביתם, ועמד על צפוניהם וידע מבואות -בני הבית היו משוכנעים במאת האחוזים שהוא

  מכריעה היתה היעלמותו יחד עם החפצים.-בשעת הכושר לקחם וברח. הראיה היותרהבית והיכן מונחים כלי החפץ, ו
הזה היה  מי שניסה להציע לרבי אייזיק להזעיק את המשטרה ולהתלונן על הגנב, אך רבי אייזיק התנגד בתוקף. הוא לא היה משוכנע שהאורח 

  ו עילה לגנוב, עם כל זה רבי אייזיק סירב לחשוד בו ולהסגירו למשטרה.כסף, והיתה ל- הוא הגנב, ואף שהיה נראה עני ואביון, ומסתמא היה חסר
לאחר שמונה חדשים נתפס אחד השכנים של רבי אייזיק בידי המשטרה, וביושבו בבית המעצר האזין לשיחתם של גנבים גויים המספרים זה 

  לזה כיצד גנבו מביתו של רבי אייזיק.
  בתוך זמן קצר התברר שהגנבים הגויים הללו הם שרוקנו את ביתו של רבי אייזיק. הלה דיווח למשטרה על ששמעו אוזניו, ואכן

כששמע רבי אייזיק על כך, לא היתה שמחה כשמחתו! הוא הצביע על מוסר ההשכל שיש ללמוד מכך, עד כמה צריכים להיזהר מלחשוד 
  השטח 'מוכיחים' את ההיפך.-בזולת, ומה גדולה החובה המוטלת עלינו לדון כל יהודי לכף זכות, גם אם תנאי

לימים, כאשר שימש רבי אייזיק כשו"ב בברזיל, נכנס לביתו יהודי עם עוף. משהתבונן הנכנס בפניו של רבי אייזיק, הכירו, ונפל על פניו 
תי שהחשד , ואמר: אני הוא אותו קרוטהמר שהייתי בביתך בעת הגניבה. משהבחנתי בשעת בוקר מוקדמת שבוצעה גניבה בבית, הבנבבכיות

 יפול עליי, ולכן ברחתי. אילו הייתם מדווחים על כך לשלטונות, הם ודאי היו מצליחים לשים את ידם עליי, ואז היו מגלים שאין לי תעודות,
וכי עריק אני ובורח מהצבא, וממילא היה סופי גרוע, שכן הרוסים היו מוציאים להורג את העריקים. לאחר שברחתי, החילותי לחשוש פן 

  ישו נגדי תלונה, ואז תתפרסם תמונתי בתחנות הרכבת ויתפסו אותי.תג
  ברם, ידעתי את טוהר ליבך, רבי אייזיק, והייתי בטוח שגם אם תהיה משוכנע שאני הוא הגנב, לא תסכים להסגירני. 

  )(ברכי נפשי      אין מילים בפי להודות לך על כך שנמנעת מלמוסרני למשטרה, ודע לך שבכך נצלו חיי...

  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניני הפרשהשו"ת 
" (שמות כ"ט,ד) יל"ע א משה נצטוה לרחו בעצמו את אהר  ובניו, וכ מש"כ (בפסוק ה') ולקחת את  שאלה: "ורחצת את המי

, יל"ע א משה נצטוה     להלביש בעצמו? הבגדי והלבשת את אהר
   תשובה: כ משמע לכאו'.

כתב לא ידענו א הוראה שעה היא שיהא  "ואת איל המלאי תקח ובשלת את בשרו במק קדוש" (שמות כ"ט,ל"א) הרמב" שאלה: 
? בשר המילואי טעו כה בבישולו או יהי' ובשלת     בצווי עכ"ד, וצ"ב מה כונתו שטעו כה הרי עדיי לא היו כהני

.    תשובה: משה רבינו דינו ככה
. יל"ע מה  )?שיכניסו קיס  נחשב כא הבישול הא העמדת הבשר על האש או שהי' מספיק שאלה: ש    (כמו לעני שלא יהא בישולי עכו"

   תשובה: לכאו' יש לו להעמיד הבשר על האש.
. יל"ע א היה מצוה לבשל ולא לאכלו חי?    שאלה: ש

.    תשובה: כ
. עוד יל"ע א היו צריכי דוקא לבשל או שהיו יכולי     ג לצלות?שאלה: ש

   תשובה: דוקא לבשל.
" (שמות כ"ט,ל"ג) ביומא (ס"ח:) איתא מלמד שהכהני  , ויל"ע א  שאלה:"ואכלו את אשר כפר בה אוכלי ובעלי מתכפרי

? הכהני צריכי לחשוב בשעת אכילה שיתכפר, או     שהכפרה באה ממילא ע"י אכילת
   תשובה: ממילא.

  
  

   אחיות, לכל אחות יש אח, כמה אחים ואחיות יש במשפחה? 5למשפחת כהן יש                                      
  ורק לתושבי פ"ת שתי החידות! למותנית בתשובות עהגרלה : כניסה לתזכורת                 נ"ימנחם קריינדלר  : שם הזוכה  .השם שלנותשובה משבוע שעבר:                              

   

   להולדת הבן הנכדאירני  –משפחות הלוי פוצ'איוב               הרמן להולדת הבן הנכד הנין–פרידמן  –משפחות דרוק  :מרכז העיר

  חדש!עברנו למקום  -שבאס גוי      
   3 קומה  24פנקס ניתן להיעזר בשרותי גוי של שבת, ע"פ היתר מרב, הגוי נמצא ברחוב 

   23:00 מכניסת שבת עד השעה
  בחסות היחידה לחינוך חרדי

  
  השלימה בתוך שאר חולי ישראל םלרפואתיאיר רפאל בן לאה, מיכאל בן רבקה  ,בתפילה ובתחנונים עבור הילד איתמר בן אושרתהרבו 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 ל"זצ ויטקינד הלל' ר הגאון קיבל, ניץ'ויז קרית של החדש השטח נקנה כאשר
 מוכרי משפחת מאת אביב שבתל נובהרדוק" יוסף בית" ישיבת ראש כאשר
 ויטקינד הלל רבי עמד. ניץ'ויז קרית של החדש לשטח סמוך מגרשים שני השטח
 ליטאית ישיבה להקים אך, ברק בבני ישיבה להקים היה חפץ. קשה בעיה בפני
 בעד לקנות יספיק לא המגרשים שני את ימכור אם שני ומצד. ניץ'ויז יד על

 שרגא רבי הגאון ידידו. העיר במרכז מגרש חצי אלא בעדם שיקבל הסכום
 בעל ניץ'מויז ר"האדמו אל שיכנס לו יעץ בענין התייעץ עימו ל"זצ גרוסברד

 מה אותו וישאל, גופא הזאת הבעיה את לפניו ישטחו ניץ'מויז" חיים אמרי"ה
 רובצים כבדים כשחששות ר"האדמו אל נכנס הוא, עשה כך ואמנם. לעשות

 איזו: ואמר ר"האדמו תמה. שכן בתור לקבלו הוא מסכים האם ושאלו, לבו על
 ישיבה כאן להקים שרצונו היות כי בהסבירו הלל רבי התנצל? לא מדוע? שאלה
: היתה ר"האדמו תגובת. ניץ'ויז ישיבת עם התחרות כעין בזה יש שמא ליטאית
 יקבל לא וכי לו לסייע מישהו ובא המלחמה בחזית אדם עומד אם! מבין אינני
 חפץ דהוא מאן ואם החילוניים עם במלחמה עומדים אנחנו הלא?! עזרתו את

?! תורה של מבצר למען?! לזה אתנגד האם בחילוניות להלחם תורני מוסד להקים
 אבקש אדרבא! ידי על נוספת ישיבה יקים שיהודי לי יש זכיה איזו? לא מדוע

 מאד התפעל הלל רבי. ה"אי הבית לחנוכת אותי יזמינו הבנין יגמר שכאשר
 מה: "ל"זצ מן מרדכי רבי הגאון חתנו באזני כ"אח והתבטא ר"האדמו מתשובת
 ).מאיר החיים( ".בחוש אצלו מיששתי" עין טוב" מידת על בנובהרדוק שלמדתי

 
 

 מן ביום אליו שניגש מסופר ל"זצ שפירא שמואל משה רבי הגדול הגאון  על
 על שלימה בתשובה לשוב ניתן הכיצד - ושאלו מתלמידיו אחד הימים על

 מאחר, בו להיכשל שישוב להניח סביר כי אדם יודע בעוד', תורה ביטול' חטא
 ואמר נענה - כידוע, מאד עד ונורא קשה הינו תורה ביטול של הרע ויצר

 היצר בעוד', תורה ביטול' על תשובה עושים כיצד?! שואל אתה מה:"בטבעיות
 כלל מכיר אינני... שאלתך את מבין אינני, ובכן?! במיוחד זה בנושא נלחם הרע
 של מתשובתו מאד עד הופתע אשר, התלמיד!!"... תורה ביטול של הרע יצר
 כי סבר - לכל וידוע  מוכר תורה לביטול הקשה היצר באשר, הישיבה ראש

 כאשר, שנית וניגש שב נוספים יומיים לאחר, לפיכך. כהלכה הובנה לא שאלתו
 יצרים ישנם לבחורים, כידוע..."יותר ברור באפן שאלתו את מציג הוא

 בן של בדרכו רבים קשיים להערים היצר משתדל, השאר בין. שונים ומפריעים
 לשוב ניתן הכיצד, ובכן. תורה של בעמלה תלמודו על לשקוד המבקש הישיבה
 סיים -?" האדם את להכשיל הרע היצר כך כל מתאמץ בו חטא על בתשובה
 מכיר אינני:"שונה היתה לא שקיבל התשובה ואולם, בשנית שאלתו את הבחור

. הטעים-!!" גדול כה תענוג הלוא יש זה תורה בלימוד. תורה לביטול הרע יצר
 יצר מכיר לא - תורה היא מה שיודע מי אבל, תורה היא מה יודע אינך אולי"

 ")שמואל משה רבי( ".הענין את חתם ובכך, סיים -!" תורה ביטול של
 
 

 על ורק. מציאותו הרגשת ואי האדם מחלישות נובעת הכבוד אחר השאיפה
 ונדמה. אותו מקימים, אותו ומנשאים שמכבדים הכבוד תמיכת ידי השאיפה

 וצריכה רגליה על לעמוד יכולה שאינה לנבילה הכבוד אחד הרודף האדם
 היין כמו קצוב לזמן ומשכרו מדעתו האדם את מעביר והכבוד. יקימוה שאחרים

 המשקה כוח וכשוך, אמיתי ותקיף גבור שהוא חושב שתייתו שבעת לשיכור שרף
 ועצמיותו מציאותו ומבין מרגיש אשר הנבון והאיש. חלישותו ירגיש, ממנו

 עצמיות הוא שהעיקר יודע כי מאחרים שמקבל הכבוד את מחשיב אינו האמתית
 ויודע.  האחרים הכרת עם להתחשב לו אין הוא טוב בעצמיותו ובאם,  האדם
 ״שכל ז״ל דבריהם של הטעם יובן ובזה. האדם חסרונות על מכסה הכבוד שאין

 הכבוד בכח אין כי:. יג וביןעיר(ממנו״ בורחת גדולה, הגדולה אחר המחזיר
 אם אשר לאדם ונדמה. חסרונותיו מחמת באדם שיש החלל את למלא הדמיוני

 שפלותו את מרגיש בסוף אבל אנושיותו יתרומם זה איש בעיני הכרה ישיג
 )  עולם שערי(.    ערכו ופחיתות

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ָניו ְוֶאת ָאִחיךָ  ַאֲהֹרן ֶאת ֵאֶליךָ  ַהְקֵרב ְוַאּתָ ֵני ִמּתֹוךְ  ִאּתוֹ  ּבָ ָרֵאל ּבְ  ְלַכֲהנוֹ   ִיׂשְ

 - )קי״ט תהלים( בעניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולא: שכתוב זה:ִלי
 אחיך״אהרן את אליך הקרב ״ואתה למשה הוא ברוך הקדוש כשאמר

 הוא ברוך הקדוש לו אמר, גדול כהן להיות הוא גם זכה לא למה לו הרע
 ניחם במה להבין ויש)ד׳, ל״ז רבה שמות(,לך ונתתי היתה שלי תורה

 אז התורה ניתנה ידו שעל בגלל וכי רבינו משה את הוא ברוך הקדוש
 את גם לקרב כדי ברם?הטמאים את לטהר גדול כהן לשמש יכול אינו

 מהם נעלה ואינו העם אל קרוב יותר שהוא מנהיג היה דרוש החוטאים
 שהמלמד כשם; לכך מתאים היה לא מדרגתו רום לפי משה ואילו, ביותר

 אותיות לקטנים ללמד מתאים אינו ומפרשים גמרא הנערים את
 להיות גדול לכהן מתמנה הוא אין מדוע למשה לו חרה כאשר.ונקודות
, מדרגתו רום עקב שזה - יתברך השם לו הסביר, העם על לכפר' ה שליח
 לבני בעצמי למדתיה לא - יתברך השם לו אמר - לי שהיתה זו תורה הנה

 מול לעם אתה ״היה כנאמר - שתלמדם מנת על לך נתתיה אם כי, ישראל
 ביחס גם הדבר הוא, בישירות ממני ללמוד יכולים היו לא שכן האלוקים״

 , ולקרבם ישראל בני על לכפר בכדי מדי גבוהה שמדרגתך, גדולה לכהונה
 )יעקב אהל.( לכך מתאים העם בקרב יותר המעורב אהרן ורק

      
ְחתָּ  ּתּוֵחי ָעָליו ּוִפּתַ  הגמרא פי  על, רמז דרך על לומר יש':' לה ֹקֶדשׁ  ֹחָתם ּפִ
 ביד נמסרו שלא ה''הקב של בידו מפתחות' ג יוחנן' ר אמר) ב( בתענית
 תחיית של ומפתח חיה של ומפתח גשמים של מפתח הן ואלו שליח

 רמוז שהכל וידוע )יולדת,(חיה של מפתח, גשמים של מפתח המתים
 תחיה חיה תיבות ראשי הם ֹחָתם) מפתח מלשון"(פיתוחי, "בתורה
ּתוֵּחי'  ג כלומר' לה קֶֹדשׁ  והם,מטר  נמסרו ולא', ַלה הם ֹקֶדש אלו ֹחָתם ּפִ

 )א"הגר( .לשליח
 

ֶבשׂ  ֶאת ה ָהֶאָחד ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבשׂ  ְוֵאת ַבּבֶֹקר ּתַ ִני ַהּכֶ ֵ ה ַהׁשּ ֲעׂשֶ ין ּתַ   ּבֵ
ִים , לישראל הקב״ה אמר כך): תתלה( בדברים שמעוני בילקוט:ָהַעְרּבָ
 תעשההאחד הכבש את, ביום פעמים שני לי מקריבים הייתם לשעבר
 שבית לפני וידוע וגלוי, הערבים מן, תעשה השני הכבש ואת בבוקר

, קרבנות להקריב יכולים אתם אי ואילך ומכאן, להחרב עתיד המקדש
 ישראל שמע בבוקר ישראל שמע קרבנות של תמורתן אני מבקש אלא
 בא התמיד שקרבן, והענין. ע״כ, הקרבנות מכל יותר לפני ועולה, בערב
 וזה, ובערב בבוקר הפסק בלי תמיד להיעשות חייבת ה׳ שעבודת ללמד
, בתמידות שמים מלכות עול קבלת שעניינה, וערב בוקר בק״ש הענין עצמו

 ושננתם, תורה תלמוד על בה שמדובר ק״ש של ראשונה בפרשה ובפרט
  .יומיים יעזבוך יום תעזוב ואם, והתמדה  עקביות דוקא צריך, לבניך

 )ודעת חכמה(

 
ין ַהּנֵרֹת ֶאת ַאֲהרֹן ּוְבַהֲעלֹת ִים ּבֵ ִמיד ְקטֶֹרת ַיְקִטיֶרּנָה ָהֲעְרּבַ   'ה ִלְפֵני ּתָ
 חכם לתלמיד רמז, הקטורת להקטרת נרות העלאת נסמכה :ְלֹדֹרֵתיֶכם
 שלא שאלות מיני כל לו יש יהודי ואותו, לתורה יהודי לקרב שמבקש

 כלומר - הנרות״ את כש״מעלה לדעת המשפיע על... התורה לרוח
, הקדושה נשמתו להדליק בכדי לאורה מחשיכה היהודי את כשמעלה
 ריח לה יש שקטורת כמו כלומר, קטורת יקריב פיו תמיד״ קטרת ״יקטירנה

 להיות שיהנו כדי ליהדות והמקרבת הנאותה בצורה לדבר עליו כן - טוב
 לא ומתי, לדבר וכיצד מתי בראשו עיניו וחכם. דבוריו ידי על במחיצתו

 ).משה דרש(... לדבר
 

 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                     

       

 צוהת  דבס"
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )ה׳ י״ט יתרו רש״י( .קשות התחלות כל                                                               

   )נחום חזון. (למחר אותו לדחות אין היום לעשותו שאפשר מה כל                                                                    
 ועוד) להחיד״א טוב מעגל ( לטובה בהכע כל                                         

 )נחום חזון. (בו נזהר ואינו שוגה בעצמו שהוא בדבר להזהר איך הקטנים בניו את שמלמד אדם יש                               
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מייל בתגובות הערות והארות 
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 התחיל, ישיבה להחזקת המתפללים את להתרים לעיר מעיר שנסע דרשן היה
 בעולם נמצא הוא כי חלם שפעם, אחד מלצר לי סיפר: דרשתו את כך היה
, לצדיקים מעדנים ומהלויתן מהשור־הבר ומגיש מלצר הוא שם וגם עדן בגן הבא

 את לכולם שהגיש לאחר.בראשיהם ועטרותיהם לשלחנות מסביב שיושבים
 לטעום אוכל אני וגם לאכול אלך אני עכשיו — בויבל המלצר אמר, האוכל

. משנתו התעורר הוא לאכול להתחיל כשרצה אך. האלו הטובים מהמאכלים
 את מגיש שאני קודם לאכול נוהג אני, הזה בעולם אפילו, המלצר אמר, מאז

 אותו.בחלום לי שקרה מה בהקיץ לי יקרה שלא כדי זאת, לאורחים האוכל
 וכשרציתי תורה בדברי שלי הדרשה את התחלתי פעם, הדרשן בעל אמר, דבר

 לי ואמר הגבאי אלי ניגש, נסיעתי של המטרה מה למתפללים להסביר לגשת
 שלי הדרשה את מתחיל אני בעת, לכן. כסף ללא נשארתי ואני, ולסיים לקצר

 בדברי אמשיך אני כך אחרי ורק הישיבה אחזקת למען כסף לתרום בקריאה
 )מרגליות אוצר(.תורה

 
 
 
 

 ויבוא שיעלה לפי, ירושלים בונה בברכת ויבוא׳ ייעלה שמזכירים והטעם
 בקשת כן גם שהיא ירושלים בונה בברכת קבעוהו. הוא רחמים בקשת והטעם
 .)י״ב ק"ס קפ״ח סימן מ״ב( ־ הודאה שהיא הארץ בברכת ולא רחמים

 
 
 

 
 פשוט אלא כבוד בהגדרת כלל מושג לנו שאין רק לא הבריות כבוד בהנהגת
 לרווחתם לדאוג כלל משתדלים ואיננו חברנו את אנו מבזים בהנהגת
 בלתי התנהגות מתוך מחברנו שינה מונעים אנו פעמים כמה הנה. ולכבודם
 אין חברו עם בתורה עוסקים שאנו בעת. הלילה בעת הישיבה בפנימית הולמת
 יושב והוא לפניו עומד וחברו זולתו את לכבד שחייב הכבוד הנהגת ניכרת
 היאך בקעלם שראה ל"זצוק דמיר המשגיח ממרן שמעתי. בכבודו משגיח ואינו

 השתדל שבת בערב צפרניו נוטל בהיותו ל"זצ ברוידא הירש רבי צ"הגה ר"מו
 לכן, שלו שאינו בספרים ומשתמש היות בכך שטעמו לו ואמר, יפה לשייפם

 לשייפם דואג ולכן, זולתו בספר בצפרניו קלה שריטה איזה שיעשה יתכן
 היותר מחשש אף הירא השלם האדם של דמותו היא כך, יזיקו שלא ולעגלם
 עליו ללמוד סטנדר לעצמו בוחר שאחד אנו ואילו.לזולתו נזק יארע  שלא רחוק
 כלל דואג אינו הסטנדר על שלומד בעת ואילו, ויציב חזק שיהיה בודק

 ונלמד אלו בהנהגות עצמנו להרגיל עלינו...יתקלקל שלא באופן בו להשתמש
 )ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה ד"ח יחזקאל אור(. בעולמנו חובתנו היאך

 
 
 

 ?הפטרה אותה את רצופות שבתות שתי שמפטירים יתכן איך שאלה:
 מפטירים ־־) משולש פורים( בשבת להיות חל באדר טי׳ו יום אם : תשובה:

 עשה אשר את ״פקדתי הפטרת את חומה המוקפות בכרכים שבת באותה
) באדר ח׳ ביום(לכן שקודם בשבת כן וכמו), טו' א שמואל( לישראל״ עמלק

, טז ס״ק תרפח בסימן ברורה במשנה מבואר כך. הפטרה אותה את מפטירים
 )שעשועי תורתך(שם יעויין

המתפללאתלהתריםלעירמעירסע
שפעם, אחדמלצרליסיפר:רשתו

מהשור־הברומגישמלצרהואשםם

בהאחזקתלמעןכסף ש אחורקה
)ות

ירבונהבברכתויבוא׳ייעלהירים
יבונהבברכתקבעוהו.הוארחמים

קפסימןמ״ב(־הודאהשהיאהארץת

בכללמושגלנושאיןרקלאבריות
משתדליםואיננוחברנואתאנו

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ה     ית ֶאת ַהּגֵד ָאָדם ֶבן ַאּתָ ָרֵאל ּבֵ ִית ֶאת ִיׂשְ ְלמוּ  ַהּבַ  :ֵמֲעֹונֹוֵתיֶהם ְוִיּכָ

 שבתקופה לדעת עתה כבר וכדאי. בתחומו המומחים מגדולי לאחד נחשב הוא

 ביותר, הימבוקשים התארים לאחד, נחשב ׳חבלן התואר חיים אנו שבה הוא
 חלקי בכל השונות המדינות בין המתנהלות המלחמות. מדינה ובכל צבא בכל
 המקצועית ה׳צמרת׳ בראש, פצצות בניטרול המתמצאים אלה את העמידו, תבל

 שמו את לפרט אפשר אי ברורות ומסיבות, יעקב הוא הפרטי שמו.בצבא
 לכל ראשון מגיע הוא. אותו מכיר שלא מי כמעט אין הארץ בצפון. המלא
 כדי, מאובטחים אישים משתתפים בו אירוע ולכל, חשוד חפץ יש שבו מקום
 וכל, פצצות, מוקשים של סימנים בו יש שמא או סטרילי השטח האם לבדוק

. היום עד עליו עברו ואחרים כאלה אירועים של רבות מאות. בישין מרעין יתר
 החפצים את לפוצץ המשלח המשטרתי הרובוט את ידו כף כעל מכיר הוא

 שדורש מי ואין הדרך אם על שנותרו חבילות, מזוודות, תיקים, החשודים
 הרכב עם מגיע הוא וכאשר, הצפון ביישובי מוכרת כבר יעקב של דמותו.אותן

 מעט שעוד הכל יודעים, משטרתי׳ ׳חבלן כתוב עליו שלו הגדול המשטרתי
 היה לא האיש...שלו הרובוט עם ישייט ויעקב, באיזור התנועה צירי ייחסמו
 בכך ועורר תפילין להניח החל לאחריו שמיד מסויים לאירוע עד, תורה שומר
. רבות שנים מזה יחדיו פועל הוא עימהם הבטחון אנשי של הלב תשומת את
, ביותר הגבוהה בעלי־הרמה־האנושית האנשים לאחד נחשב זה שמיודענו כיוון
-סתם לעולם בא לא לאלוקים התקרבות של זה שמעשה וידידיו רעיו הבינו

 כך שהיה ומעשה. האישי בסיפורו עניין גילו ורבים, תחילה מחשבה ללא, כך
 במשטרה החבלה בתפקידי שלו הממושכות השירות שנות במשך, כאמור.היה

 ובפאתי הערים במרכזי חשודות חבילות מאות לפוצץ ליעקב הזדמן, ובצבא
-מאוד בתופעה העת כל ניתקלתי, מספר הוא, והנה. הארץ בצפון היישובים

 שהרובוט שלאחר הרי, חשוד תיק לפוצץ הוזעקתי כאשר פעם כל. מוזרה מאוד
, קודש ספרי או תפילין זה בתיק היו שאם התברר, ש׳התבקש׳ את עשה

 לא עדיין זה כל.תמיד. שלמים נישארו הם. מהפיצוץ ניפגעו לא הללו החפצים
. לבריאה מכוונת יד שיש נמנעת הבלתי המסקנה אל, מה-משום, אותו הביא
 אותו עוררו לא כיצד עצמו על ומיתמה, זה את מבין כך כל לא הוא היום

 ביטחוני אירוע.המציאות היתה זו אבל, ישראל לאלוקי להתקרב הללו האירועים
 יעקב.הכף את הכריע, לבנון לגבול הסמוכים הצפון מיישובי באחד שהתרחש

 ריכבו עם הגיע הוא. במיוחד חשוד הפעם שהיה, חשוד תיק לנטרל הוזעק
 האנשים כל של ׳ניטרולם׳ ולאחר, החפץ להפצצת׳ המיועד הציוד את והכין

 כל) כמעט(ב כמו, שהחפץ התברר קצר זמן בתוך.הפיצוץ את ביצע, מסביב
 נשם יעקב. נפץ חומר בו היה ולא, דהוא-מאן של פרטי תיק היה, המקרים
 ברגע.שלו למפקדה לחזור התכונן התיק תכולת את שבדק ולאחר, לרווחה
 המיקרים לכל בניגוד, הפעם והנה, תני׳ך ספר התיק בתוך מזהה הוא האחרון
 לזהות היה ניתן לא שכמעט עד. לקצה מקצה. לחלוטין שרוף היה הספר, בעבר
 שכזה במחזה! הוא דבר הלא. למקומו כמסומר נותר האיש.שבו הפסוקים את
 אל ניגש יעקב?נישרף התנ״ך שספר הפעם קרה מה. מעודו ניתקל לא הוא

, עברמכל אותו שאפף השחור הפחם בגלל אולם, צד אל מצד הופכו, הספר
 בדרכו להמשיך התכונן המפורסם החבלן. במאומה להבחין היה אפשר אי

 קטן בכיתוב מבחין הוא האחרון ברגע אבל, ב׳מקרה׳ שהמדובר במחשבה
 עד הכיתוב היה קטן כך כל.הספר של האחורית הכריכה על מוטבע שהיה

 בספר שמדובר ראה עיניו את שאימץ מי רק. בו להבחין היה ניתן לא שכמעט
. פעימות שתי עתה החסיר ליבו. הנוצרים מטעם החדשה׳ ׳הברית...  של תנ״ך
 הגיע קלה שעה לאחר. לעולם בורא שיש ידע. הכל את הבין כבר הוא עכשיו
, למחרת.תפילין עבורו שיזמין וביקש, הצפון באיזור רב של לביתו החבלן

 )לשבח עלינו.(וזרועו ראשו את בהם עיטר, שחרית בתפילת

 

ן )שעשועיתורתך(שםעו

עצמלהרגילעלינו...יתקלקלשלאפן
ליחזקאלרביצ"הגהד"חיחזקאלאור(.למנו

ארצופותשבתותשתישמפטיריםן

המעונינים לתרום 
אפשר להפצת העלון 

לצלם את העלון או 

 :להתקשר ל
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ ש''רפונ או ''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 

 גליון
310 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
   כיסוי הראש -הכיפה 

אני מבטיח שלא אסיר את  
 הכיפה מעל ראשי

 
  מופלאה אחת הנהגה ראיתי :א"שליט הכהן גמליאל הרב סיפר
 לי יצא פעמים ובשתי ,דשופריא קרתא ירושלים מגדולי אחד אצל

 :הנהגה אותה לראות
  בשמחת להשתתף גדול אותו כשהגיע זה היה הראשונה בפעם
  בה היו - .וכדין כדת וקידושין החופה בה ולערוך ,אחת נישואין
  תורה שומרי שאינם משפחה בני כמה נכבדה חתונה באותה
  ,ישראל בני אחינו בשמחות לפעמים מצוי הדבר כאשר ,ומצוות

 .האחרים המגזרים מן משפחה בני גם בהם שמשתתפים
 אל נכנס החתן ,"פנים קבלת"ה במעמד כנהוג החלה החתונה
  את ותפס הבמה אל עלה ,קודש חרדת אומר וכשכולו ,האולם
  ומסביבם ,הנרגשים והסבים ההורים יושבים כשמצדדיו ,מקומו

  גם ישובים כשביניהם - משפחה ובני ,המוזמנים שאר כל התיישבו
 כל את נרגשות בעיניים ובוחנים ,החילוניים משפחה בני אותם
  שהם החתונות מאופי לגמרי השונה ,המרשים האירוע מעמד
 החתן פני על חן של בחוט הנסוכה הקדושה - ...אליהם רגילים

  ,המשפחה מן חלק ובהיותם ,מאוד אותם ריגשו והשושבינים
 .באולם ששרתה הקדושה ואווירת הגדולה להתעוררות שייכים
 החתן ,לב משובבי עתיקים בניגונים התזמורת פוצחת והנה

 כולו כל עצמו ומשקיע ,התהלים ספר את מחיקו מוציא הנרגש
  וחסדים רחמים שערי לפניו לפתוח ,עלילה נורא לפני בתפילות
 .בהצלחה והקדושה התורה אדני על ביתו לבנות שיזכה
 גדול רב אותו המפואר האולם בשערי הופיע ,החופה זמן בהגיע
  קם העם וכל ,ומכובדת מרשימה היתה הופעתו ,הקידושין מסדר
 אל מתונות צועד הרב בעוד .תורה של לכבודה רגליו על ועמד
 ידו את ולחצו ,הציבור מן אנשים כמה כמקובל אליו ניגשו ,הבמה

 פניו בהדרת להם נענה והרב .בברכה פניו לקבל ,בחמימות
  המראה .קדשו מברכות עליהם והרעיף ,עליון בנועם המאירה
 השפיעו ,שמסביב והקדושה הרצינות אווירת כל עם ,הזה הגדול
  ...בלבלהם נפתח משהו ,חילוניים משפחה בני אותם על לטובה

  אף חפצו ,ומבקש שואל לכל מברכותיו מחלק הרב את וכראותם
 מן במהרה הוציאו הם - .קדשו ברכת לקבל ,הרב אל לגשת הם

 מעמד לצורך מועד מבעוד שהכינו ,הקטנות הכיפות את הכיסים
 .לקדקוד ההצמדה סיכות עם יחד ,זה קדוש
 מעמד מראה מכל שהתרגש ,משפחה בני מאותם אחד והנה

  רצה ,שופעת ישראל באהבת לאולם הצדיק הרב והופעת ,החופה
  ברם .טובה ברכה כן גם ולבקש ,הרב ידי את ללחוץ לגשת הוא גם
 ראשו את לכסות בכיפה מצויד היה לא הוא מה משום ,עקא דא

  ...בכיס כיפה עם לחתונה שמגיעים ,דעתו על עלה ולא ...הגלוי
  עתה אולם ...ממערב מזרח כרחוק רחוקים היו והכיפה הוא

  פתאום בו התעוררו ,עילאה בנהירו הצדיק הרב פני את בראותו
  נח לא מאד הרגיש והוא ,ופרוץ גלוי בראש כך שעומד ,בושה רגשי
 .מכולם שונה כך לעמוד
  למקום סמוך ממש בדרכו מתקרב הרב את לפתע הוא רואה והנה

 הרב אל והתקרב ,בנפשו רב אומץ אזר הוא ,באולם עמידתו
 

 אולי !סליחה ,הרב כבוד' :שאל מבושה מסמיק וכשכולו ,בהכנעה
  ניכרת והמבוכה כשההתרגשות ?'עבורי כיפה איזו לרב יש

 .פניו על מאד ובולטת
 ושלף ידו את הרים אתר ועל ,גלויה בשמחה הרב ענה '!כן'-

  הרי עליו יש כאשר ,מראשו עצמו שלו הכיפה את מגבעתו מתחת
  .בלבד ראשו במגבעת הרב ונשאר ,העליון הכובע כיסוי את גם

  שהוא תוך ,באהבה הרב אמר ',ומהודרת גדולה כיפה לך הא'
 .האיש לידי אותה מושיט
  ...כלל ציפה לא הוא לזאת ,המחזה מן מאד התרגש היהודי

 'רזרבה כיפות' בכיסיהם לרבנים יש שמא ,לתומו חשב בשאלתו
 מעל שלו כיפתו את יסיר בעצמו שהרב אבל ,מסוימים למצבים
 - כלל מכירו שאינו ,ורחוק פשוט חילוני לאדם למוסרה ,ראשו
 גדולה בהתרגשות הכריז בעיניו נקוות וכשדמעות .פילל לא לזאת
  בכל אני מבטיח !הרב כבוד" :ראשו על הכיפה את כשהניח מיד
 .!!!"ראשי מעל הכיפה תסור לא לעולם ואילך שמכאן ,לבי

  לשמע בקהל שאחזה הגדולה ההתרגשות את לתאר למותר
 לצור לשוב שיזכה ,חם בלב ברכו והרב ,שכזו מוצהרת הכרזה

 .גמורה במתנה כיפתו את לו והעניק !בשלמות מחצבתו
  היכי כי ,רישיך כסי" ):קנו שבת( ל"ז חכמינו הורונו כבר והרי

 להמשיך ,הכיפה בסגולת בה יש ."דשמיא אימתא עלך דתיהוי
 - .אלקים ירא צדיק מראש באה כשהיא וחומר וקל ,ויראה קדושה
  השפיעה,ראשו על שמים מלכות העול כשהניח תיכף ולפיכך

  כאשר - .לעולם מראשו עוד יסירנה שלא הכיפה זו קדושת עליו
  הסכים אתר שעל ,הצדיק הרב ונאמנות מסירות גודל בעיניו ראה

  והבטיח ,זו מצוה חשובה כמה עד מזה והבין ,שלו כיפתו לפשוט
 !לעולם לעוזבה שלא

*** 
  בהזדמנות בואו בעת ,גדול אותו אצל כזאת ראיתי השנית בפעם
 - .הקודש שבארץ הסוהר מבתי באחד חיזוק שיעור למסור אחת

  לחזק כדי ,ומרצים רבנים להזמין ,רבים סוהר בתי של כדרכם
 .בתשובה ליבם ולפתוח ,רוחם את ולרומם נפשם את

  ,הראשון שבמעשהו מקרה כאותו ,הסוהר בבית שם קרה והנה
  בושה ומרוב ,לראשו כיפה לו היתה לא האסירים מן שאחד
  ביקש ,הרב של ההדורות פניו למראה ,בו שאחזה וכלימה

 כיפה אולי לרב לו יש אם ,ראשו על ידו כף אוחז בעודו בהכנעה
 .עבורו

  את הצדיק הרב לו שנתן ,בשניה מעשהו כך בראשונה וכמעשהו
  לו היה לא כאשר ,לעשות הגדיל שכאן אלא - .עצמו שלו הכיפה

  המכסה הגדולה כיפתו עם לשיעור נסע כי ,מגבעתו את לרב אז
  שאם ,בהתרגשות אסיר אותו שהבטיח לאחר אך - .ראשו כל

  הרב רצה ...ראשו מעל אותה יסיר לא הרב של כיפתו את יקבל
 וחיפש ותר ,מחצבתו לצור ולהשיבו בתשובה לקרבו מאד הצדיק
  ק"הרה בצל מסתופף כשהיה שבצעירותו שנזכר עד .בדבר עצה
  ,בביתו אחת פעם קיבלו ,יקוב'מדז ל"זצוק הורוביץ יודאלע רבי

  כנראה[ הכיפהבמקום ,גדולה לבנה מטפחת קשורה כשלראשו
  .]כנודע תמיד וייסרוהו שתקפוהו העזים הראש כאבי מחמת
 דבריהם כל אלא ,הצדיק אצל כזאת ראה בכדי שלא והבין

 גם שיצטרך הדרך בזה לו והכין ,עבורנו גדול לימוד ומעשיהם

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר 



 המשך סיפור לשבת קודש

הרב יעקב יוסף בן   ה''זסוקללה ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''מרגלית זצוק

  בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה

  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת
  ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת

  ,גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן רותם .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר
  ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית בת גלית ,רחל בן אברהם
  ,אסתר בן יוסף ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף
  בת אשרף ,רבקה בן אברהם ,מסעודה בן דוד ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה
  ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,שרה בן יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר
 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו  

:  לזרע של קיימא כעשרים שנה

יחזקאל בן מהין וכוכבה בת  

,  מנשה בן טובה ורעייתו, שרה

יצחק בן  , ורעייתו כתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  

 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

 ל''זסעיד חיים בן מונירה  נ''לעהעלון 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  ש''הגר במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד 

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

זהבה בת רחל דן בן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
,  חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלימיכאל . רוניה

כל  . יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה
ובריאות  : להצלחה ופרנסה, הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

שלום בן  , צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה, משפחת לוי
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדל

אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .אלכסנדר בן חיה, ילנה

 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', ש בימים א"שידוכים לש

052-7179846 
ספרים בתוכנת אוצר החכ ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד   ם

 ...שכזו לכיפה הימים בבוא להגיע הוא
 ראשו על היטב וקשרה ,הלבנה מטפחתו את גדול אותו אפוא נטל
 הגדולה כיפתו את נתן אסיר ולאותו ,גדולה בשמחה צדדיו מכל

 האסירים בפני שיעורו את למסור ניגש וכך .כהבטחתו והשחורה
 השתוממו והכל ...ראשו את מכסה הלבנה מטפחת כשכיסוי ,הרבים
 אביו אל נדחה ישראל איש לב לקירוב ,המופלאה המסירות למראה

 !שבשמים
 ,ראשו על לבנה מטפחת כשאותה לביתו הרב נסע השיעור בגמר
  שחקה ,שלראשו המטפחת את הרבנית וראתה לביתו שנכנס וברגע
  אותו כל לה ושח.לבנה 'כאפייה' כמו המשובב למראהו מאד

 .המעשה
 עצמו את לבטל ויש ,מישראל נשמה בשום לזלזל שאין ללמדך
 !!מזולל יקר להוציא ,מישראל נפש קירוב בשביל ,וכל מכל וכבודו

*** 
 ממעשה - .זו הנהגה למד מנין ,גדול אותו סיפר הזדמנות באותה
  ,ל"זצוק קלויזנבורג מצאנז הקדוש הרבי על שהתפרסם מופלא
 בנערה ,שבגרמניה העקורים במחנות שם אי פגש השואה שלאחר
 ידוע וכאשר .גרביים ללא במחנה שהסתובבה אחת יהודיה ניצולה
 לכל ודאג ,הכבשנים מעפרות היהדות הקמת עול עצמו על שנטל
 ושאלה ,ברוך אליה ניגש ,וברוחניות בגשמיות ישראל ובנות בני

  ישראל בנות לדת וכיאות כראוי ,גרביים גורבת אינה מדוע בעדינות
 ...ללבוש גרביים לה שאין ,בוכייה ענתה והנערה .וכשרות צנועות

  ופשט ,המחנה באמצע כך נעמד הוא ,וקדוש צדיק אותו עשה מה
 היחיד גרביים הזוג שהיו ,מרגליו עצמו שלו השחורות הגרביים את

  ,לה והסביר .יחף הוא ונשאר ,המסכנה לנערה ונתנם ,לו שהיה
  בת אבל ,הצניעות דת משום בזה אין יחף יישאר אם האיש שאצל
  בצניעות רגליה לכסות 'יהודית דת' מדין צריכה ,קדושה ישראל

 בדרכו והמשיך ...ולרבנותו לכבודו לבו שת ולא .וטהרה ובקדושה
 !!ישראל נשמת להצלת .גרביים ללא יחף מפורסם ר"ואדמו כרבי
  ומתחזקת הללו הגרביים על שומרת היתה ריבה אותה של ימיה וכל

 שאין בראותה ,הפצועה לנפשה מעט ומזור מנוח הביאו שהם ,בהם
  אותה אוהב שעדיין אחד אדם ויש ,בעולם וגלמודה בודדה היא

 שבשמים לאביה באהבה מכוחם והתקרבה .ולנשמתה לה ודואג
 .הצדיקים ולעבדיו
  הסתלקות אחר ,באבלותם המשפחה בני כשישבו השבעה ובימי

  שהיתה אף ,במיוחד אשה אותה עצמה הטריחה ,בנתניה הצדיק
 מעיניה זולגות וכשדמעות ,לנחמם להגיע ,מופלג בגיל זקנה כבר
  ,מכלום ידעו ולא מעולם הכירוה לא והם .זה מעשה סיפרה הרף בלי

 כל ליבה את וחיממו שחיזקוה ההם הגרביים את לפניהם והראתה
 .חייה ימי

 יש שברגל גרביים על שאם ,בנפשו וחומר קל גדול אותו נשא ומכאן
  כשמדובר וכמה כמה אחת על ,ישראל נשמת קירוב בשביל לוותר
  את בה לקרב ,השם יראת המחדירה שבראש הקדושה בכיפה
   !!!מעוון רבים להשיב ,שמים יראת בה ולהשפיע ישראל

*** 
 הגאון שהוכתר בעת :בדרשה סיפר א"שליט זילברשטיין יצחק רבי
    דרש ,דמיין-פרנקפורט דקהילת ד"הגאב לתפקיד 'יהושע פני'ה בעל
 .ובקיאותו בחריפותו לעשות והפליא ,גדולה דרשה המדרש בבית
 ,דבריו על והשיבו ,עמו לפלפל החלו הקהילה של ח"הת מן כמה

  ,להם השיב 'יהושע פני'ה אף .רבה ועמקות לשון-בקוצר שנאמרו 
 
 
 

 

  משני לבד ,עימו ח"הת הסכימו ולבסוף ,כוונתו את והסביר
 ועמדו ,דבריו את קיבלו שלא ,ונכבדים גדולים חכמים תלמידי

 .הוא כן וכדבריהם ,עמהם שהצדק דעתם על
  שישב ולאחר ,כלשהן מריבות גרר לא זה שוויכוח ,כמובן
  ,ישראל את ודן ,ממלכתו כסא על 'יהושע פני'ה בעל ק"הגה
 השניים גם נכנעו ,ויראתו תורתו מאור התבשמו הקהילה ובני
 והפכו ,דבריו את בצמא שתו ,דאתרא המרא לפני הללו

 .הקרובים לתלמידיו
  ח"הת שני היו ,העולם מן להפטר זמנו כשהגיע ,רב זמן לאחר
  ועוד עוד ממנו לשמוע כדי ,מיטתו סביב העת כל מסבבים ההם
 אומר שרבם ראו ,לחייו האחרונות בשעות ,והנה .תורה דברי
  הרהיבו .ישמע לא וקולו נעות שפתותיו ,בלהט מה-דבר

 .שפתותיו לוחשות מה להם שיגלה מהגאון וביקשו עוז השניים
  דרקיעא ממתיבתא לו שהודיעו ',יהושע פני'ה להם השיב
  יפטר אחדות שעות ובעוד ,מעלה של לישיבה התבקש שהוא

  דרקיעא למתיבתא שבבואו אותו שכיבדו וסיפר ,העולם מן
 הוסיף   ;הזה בעולם כאן שחידש החידושים מן חידוש יאמר
 רוצים שהיו השיבו - יאמר חידוש איזה שכששאל וסיפר
 והם ,לרב הכתרתו ביום לפניכם שאמר החידוש את לשמוע
 בקי להיות שכדי וסיפר הוסיף עוד ;שצדקת להודות סירבו

  לומר שיוכל כדי בשפתותיו בלחש אותו שינן - ההוא בחידוש
 .ובשטף במרוצה ,העליון בעולם הדברים את

 )א"ח ואדברההאמנתי (
 

 'כללות א –פלא יועץ 
  חורב מהר יוצאת קול-בת יום בכל לוי בן יהושע רבי אמר תנן

  ,ו אבות( תורה של מעלבונה לבריות להם אוי ,ואומרת ומכרזת
 לומר רוצה( נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל .)ב

  זה הרי ,תורה דברי ביניהם ואין שיושבין שנים ותנן .)מנודה
  זרה עבודה כמו תורה ביטול עוון וחמור .)ב ,ג שם( לצים מושב
 ואמרו .)ז"ה ,א"פ חגיגה ירושלמי( דמים שפיכות עריות גילוי

  ובאות שבאו הצרות כל )א"פ ז"תדא( לברכה זכרונם רבותינו
 כנגד גדול שתלמוד וכשם ,תורה ביטול בעוון הוא הכל לעולם
  לא )יט-ז איוב( וכתיב .כולם כנגד תורה ביטול עוון כך ,כולם

 ששואלין ,לברכה זכרונם רבותינו פרשו .רוקי בלעי עד תרפני
 במה ערוק בליעת כדי קצר זמן על אפילו הדין ליום חשבון
  בדבר או השם ובעבודת בתורה ימיו כל שיוציא שצריך ,הוציאו
  ספר ימוש לא )ח-א יהושע( וכתיב .עודולא ,לעבודתו הגורם
  )א ,צט מנחות( ואמרו .ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

  תתעסק אז ,הלילה מן ולא היום מן לא שאינה שעה ובדוק צא
 שעמלו מי אשרי .לבהלה ותלד לריק תיגע ,בטלה בדברי
 ומצוות חוקים לאדם ללמד חי כל אם היתה היא ,בתורה
  ,חיים החפץ האיש מי .וחי האדם אותם יעשה אשר ,טובים
  בעצה האדם את ומתקנת חיים נותנת שהיא ,בתורה ידבק
  .בה כל תחסר לא ,טובה מידה וכל בדעותשלם להיות טובה
 :בה יחזיק אדם-ובן זאת יעשה אנוש אשרי
  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה
  מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו
 !עליון
  מרגלית ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת

 חוה בת ושושנה
 

 

 

קן
כחלנותנואנאההיקרםיםההקוראירורללצציבםיםפפווניוחנאנח







פניני בית לוי
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נר תמיד סמל לתורה!
במנורה  מעלה  הגדול  הכהן  שהיה  התמיד  נר 
נר  ”כי  שנאמר:  כמו  לתורה,  סמל  הוא  שבמקדש 

מצוה ותורה אור“. 
אינה  התורה  גם  כך  לעולם,  כבה  לא  זה  תמיד  נר 
על  וליושביו.  לעולם  תמיד  ומאירה  לעולם  נכבית 
אנו  וכך  להגות בתורה יומם ולילה,  אחד ואחד  כל 

שומרים על האור הזה, שימשיך וידלק תמיד.
כל  המופלאה.  בהתמדתו  ידוע  היה  מוילנא  הגאון 
בכל  בתורה  ועומל  סגור  בחדר  יושב  היה  הימים 

כוחו. 
פעם אחת לאחר חמישים שנה שלא נפגשו, הגיעה 
”ברוך...  וברך:  לראותה  הגאון  יצא  לבקרו.  אחותו 
המשיך  אך  בהלכה.  המבואר  כפי  המתים“,  מחיה 
התראינו  לא  אמנם  היקרה,  ”אחותי  ואמר:  אח“כ 
דין  לתת  אדרש  הבא  לעולם  כשאבוא  אך  רב,  זמן 
וחשבון על כל הרגעים שלא ניצלתי אותם ללימוד 
בשיחה  זמני  את  לבזבז  אוכל  לא  ולכן,  התורה, 

בטילה, ועלי לשוב לחדרי לתלמודי“...
בעת  גם  בתורה  התמדה  על  המורה  נוסף  מעשה 

סכנת נפשות של ממש: 
הצבא  הכריז  הראשונה  העולם  מלחמת  בזמן 
שהאויב  כדי  האור,  את  להדליק  שאסור  הרוסי, 
בקו  אחת  פעם  היכן ישנם מקומות ישוב.  ידע  לא 
רוסיים  כיתת  שכבו  טבריג,  העיירה  ליד  הגבול 
הם  מהחלון.  הבוקע  קטן  באור  והבחינו  במארב 
לגרמנים  שמאותת  במרגל  מדובר  כי  בטוחים  היו 

ומראה להם את הדרך לעיירה. 
את  ופרצו  והסתערו  והלכו  פקודה  נתן  המפקד 
דלת הבית. מה נדהמו לגלות כשראו את רבה של 
בלימודו.  ושקוע  ספריו  על  רכון  כשהוא  טבריג 
”עמוד, מרגל הינך, צא החוצה להורג“! כך אמר לו 

המפקד. 
”אם נגזרה הגזרה להוציאני להורג, אקבלה באהבה, 
אך בקשה לי אליך, עסוק אני כעת בדבריו הקשים 
של הרמב“ם... אנא, תן לי לסיים ולהבינם עד תום 

ואח“כ עשה בי כרצונך“... - ענה לו הרב. 
חזר הרב לספריו בלי לשים לב לחיילים העומדים 
הצבא  אדירים,  נפץ  קולות  נשמעו  ואז  סביבו, 
הרוסי,  הצבא  על  חזקה  במתקפה  פתח  הגרמני 
הרב  את  ועזבו  להילחם  יצאו  והחיילים  והמפקד 

לנפשו....

נלמד מהפרשהמידת הרחמים ומידת הדין

”ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוקים“
שואל המגיד ממזריטש: מה מקום יש כאן לשם ”אלוקים“ שהיא מידת 
לכאורה  כן  ואם  ישראל,  בני  בתוך  לשכון  השי“ת  מבטיח  וכאן  הדין, 

מתאימה כאן יותר מידת הרחמים?
ברם, אב האוהב את בניו אהבה יתירה, הרי הוא מגן עליהם יפה יפה, 

ואף עושה שפטים באנשים המתנכלים להרע לבניו.
את  להם  ואוכיח  השי“ת,  אומר  ישראל“  בני  ”בתוך  שאשכון  ומכיוון 
אהבתי, אהיה מוכרח לפעמים להשתמש גם במידת הדין כלפי אלה 

שירדפו אותם, ויעשו להם רעה, ”והייתי להם לאלוקים“.
ואפשר להוסיף על זה שמכיוון שהקב“ה אוהב את ישראל, הוא מגלגל 
שיתעוררו  כדי  שונים,  מאירועים  אירועים  ייסורים,  מיני  כל  עליהם 
הוא  מהאדם,  שנדרש  ומה  לפניו.  שלימה  בתשובה  וישובו  ידם,  על 
את  ולהסיק  סביבו,  מתרחש  מה  ולראות  העיניים  את  לפקוח  רק 
המסקנות הנכונות, וצריך לזכור שגם בתוך ים הייסורים החולף עלינו 
אדם  לכך:  פשוטה  ראיה  להביא  ואפשר  לבניו.  ה‘  מאהבת  רק  הוא 
יוצא לעבודה בשעות הבוקר ונוטל עימו כריך טעים לסעוד את ליבו 
בשעות הצהרים, והנה כאשר הוא שב הביתה בשעות אחר הצהרים 
הכל  והחזיר  באוכל  נגע  לא  שבעלה  רעייתו  מבחינה  המאוחרות 
לצום  החלטת  האם  קרה?  מה  אותו  שואלת  היא  הביתה.  בשלמותו 
כל  כאלה  צומות  שפתיו: ”הלוואי  על  כשחיוך  לה  משיב  והוא  היום? 
השנה...“ ומסביר לה: מהרגע הראשון שפתחתי את החנות, ועד לרגע 
סגירתה החנות הייתה מלאה בקונים, ולא היה לי פנאי לשבת ולאכול 
מהאוכל הטעים שהכנת לי. בעיקרון צום אינו דבר קל לפעמים אפילו 
קשה. מדוע אם כן מאחל אותו אדם לעצמו צומות כאלה כל השנה? 
לטובה...  היה  יום  באותו  שעשה  הזה  שהצום  ויודע  שמבין  משום 
הכסף  כלום.  שתה  ולא  אכל  לא  היום  שבמהלך  יזכור  לא  אפילו  הוא 
שהרוויח היום מהלקוחות המרובים שצבאו על פתח חנותו, שווה לו 

יותר מאותו כריך טעים.
ואיתא מהרה“ק ה‘אמרי אמת‘ זי“ע ששמע בילדותו בשם הרה ”ק רבי 
בונים מפשיסחא זי“ע, כי כאשר יניחו את ה ’חבילות‘ של כל באי עולם 
ויצא הכרוז כי הרשות נתונה לכל איש לבחור לעצמו ’חבילה‘ אחת... 
הקב“ה  כי  שלו,  חבילתו  את  ידיים  בשתי  ויתפוס  אחד  כל  יבחר  אזי 
גדול העצה ורב העליליה נותן לכל חד וחד בדיוק נפלא את אשר נצרך 
לו לטובתו ברוח ובגשם – ומה שבכוחות גופו ונפשו לעמוד בה. וכך 
איתא ב‘חובת הלבבות‘ שמחויב כל אדם להאמין שבמידה שה‘ מודד 
לו , כך ממש צריך להיות ואין עצה אחרת, וממילא לא יהיה לו שום 

תלונות על הנהגת ה ’.
זה בדיוק מה שיקרה לנו אם נדע שהקב“ה עושה עימנו הכל מכל כל, 
הוא רק מאהבתו את בניו ולטובתם, אז נוכל לשאת ביתר קלות את כל 

מה שעובר עלינו בתקופה האחרונה. 
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

מוטקה, האיכר היהודי, עמד בשדה הסמוך לבקתתו, שפוף ורכון על 
רגבי אדמה טריים, שנחפרו זה עתה. כל לבו נתון היה לאדמה אשר 

סביבו. איש אדמה היה מאז ומתמיד. 
לב  פועם  גופו  בתוככי  אך  אדמה.  איש  מוטקה,  היה  פשוט  איש 
יום  ומדי  בציבור.  להתפלל  העירה,  הוא  נוסע  טובים  לימים  יהודי, 
בימו מקפיד הוא להתפלל בביתו, אף על פי שהמילים יוצאות מפיו 

טחונות ומרוסקות.
כאמור, עמד לו מוטקה באותו יום של סתיו בשדהו, מכין את האדמה 
העץ  לגדר  מעבר  אופן  חריקת  שמע  כך  בתוך  חורף,  יבולי  לזריעת 
קולו  את  שמע  לך“.  טוב  אדמתו. ”יום  חלקת  את  המקיפה  הרעועה 
נאה  ”בוקר  לשדה  מעבר  המתגורר  הנכרי  האיכר  שכנו.  מצ‘איי  של 
ומבורך“ השיב מוטקה, מוטקה אמר מצ‘איי היום אחר הצהרים אני 
מסוימים  מצרכים  לקניית  עמי  להצטרף  אתה  חפץ  אם  לעיר.  נוסע 

בעיר, בבקשה.
אם כך. אישר מוטקה, טוב מאוד נזקק אני בדחיפות לנסוע העירה, 
הודעני  והלה  מקומי,  מסוחר  וסחורה  עבודה  כלי  הזמנתי  מכבר  זה 
אל  מוטקה  ניגש  הצהרים,  אחר  הזמנתי,  את  לקבל  אוכל  השבוע  כי 

דירת שכנו.
העגלה,  לתוך  צרורו  עם  נכנס  מוטקה  היתה.  מוכנה  כבר  העגלה 
כאשר מאצ‘יי תפס את מקומו ליד הדוכן. הידה! דיו! גער בסוס, וזה 

החל לדהור קלילות בדרך הכבושה.
העיר גסטינין אינה רחוקה מן הכפר. את הדרך עוברים בנסיעה של 
מאצ‘יי  של  קולו  את  לפתע  שמע  ברר...  היותר.  לכל  שעות,  שלוש 
ממרום הדוכן – מוטקה חושש אני לסערה! רוח חזקה מנשבת ועוד 

רגע קט יתחיל המטר...
האדמה מחכה לגשמים השיב מוטקה מבלי שתעלה על דל שפתיו 
תשובה אחרת. ”אכן כן“ השיב מא‘ציי אך הדרך אינה נוחה לנסיעה 
בעת סערת גשמים“. לפתע הבריק ברק והרעים הרעם. קילוח עז של 
גשם החל לרדת ארצה, העננים שהיו מקודם מפוזרים ומשנים צורה, 
התאחדו לעב אחד שחור, מלא וספוג מים והגשם הצליף בכל בשטף 
יעבור  עד  מקלט  ולחפש  הדרך  מן  לנטות  שנצטרך  ”חוששני  כביר. 

המתך אמר למוטקה. 
מאצ‘יי החל לנטות מן הדרך, אי שם מצוי פונדק שם אפשר לחמם 
בקרוב  שעתיים  תוך  כך.  כל  נורא  זה  אין  חם,  במשקה  העצמות  את 
של מאצ‘יי ואכן הגיעו כעבור  יהיו בגסטנין. מוטקה הסכים לדעתו 

זמן קצר ביותר לפונדק.
כאשר התבהרו השמים היתה השעה מאוחרת למדי. מצ‘איי ומוטקה 
היתה  לגסטינין  העגלה  נכנסה  כאשר  סביב  היה  חושך  העגלה.  על 
צרים  בכבישים  בעצלתיים  זחל  הסוס  למאוד.  מאוחרת  לילה  שעת 

בין טורי בתים חשוכים דומה כי אף הבתים שקעו בשנה עמוקה.
”אלך ואלון אצל בן דודי“ – אמר מאצ‘יי למוטקה -  הלז מתגורר על 
תעשה  מה  נוצרית,  בסביבה  ללון  תרצה  לא  בודאי  אתה  המנזר,  יד 

אם כן?
נענה מוטקה ואמר, ”הואל נא בטובך להביאני לשכונה היהודית, שם 
מקווה אני אוכל למצוא איזו אכסניה ללינת לילה. השכונה היהודית 

חשוכה אף היא, הבתים היו סגורים על מנעול ובריח.
מן  קמעא  מבולבל  שירד  למוטקה  מאצ‘יי  איחל  לך“  טוב  ”לילה 
בין  פוסע  והחל  מאצ‘יי,  של  לברכתו  רפה  בקול  השיב  הוא  הגעלה 

הבתים והחצרות של השכונה היהודית.
עייף היה מוטקה, ונוסף לכך רעב מאוד, משעות הבוקר המוקדמות 
לא טעם טעם אכילה, והוא בתור איש עובד, איש אדמה, רגיל היה 
ורגליו  שאת  ביתר  הרעב  לו  הציק  עתה  ודשנות,  גדולות  בסעודות 
אור  של  בנצוץ  הבחין  לפתע  היהודי.  הרחוב  פני  על  בעייפות  נגררו 
לכיון  לרוץ  מוטקה  התחיל  רבה  בשמחה  בית.  של  מחלון  הבוהק 
דפק  קמוץ  ובאגרוף  בכבדות  מתנשם  הדלת  לפני  עמד  הוא  האור. 
עליה. שניות אחדות חיכה מוטקה כאשר אוזניו קלטו קול פסיעות, 
עמד  הסף  על  נפתחה.  והדלת  במנעול  סובב  המפתח  הבית,  מתוך 
יהודי שזקנו יורד לו עפ“י מידותיו, עיניים טובות, רחמניות ועמוקות 
ניבטות מפניו, ופניו קורנות בטוב לבב. ”שמא בית זה הוא אכסניה? 
– שאל את בעל הבית. ”בודאי – השיב היהודי בחביבות – אלא מאי 

חשבת“.
”אם כך – גימגם מוטקה בשביעות רצון הנחני הקב“ה בדרך הנכונה“. 
אותך  הקב“ה  הנחה  בוודאי  הבית  בעל  אמר  יקר!  יהודי  נכון  ”נכון, 
מוטקה,  אישר  כן  ”אכן  וצמא?“  רעב  ודאי  אתה  עייף  הנכונה.  בדרך 

הכנסת אורחים לשמה
מצפה אני לארוחה דשנה. משקה להחיות את העצמות, ומקום לינה 

ללילה“.
בוא והכנס יהודי חביב אמר בעל הבית, ”קר בחוץ ועלול הנך חלילה 
להצטנן“. מוטקה נכנס בשמחה פנימה. הוא התרווח על יד השולחן 
עמוס בספרים שונים. בעל הבית אץ ופינה קטע מן השולחן העמוס 
מוטקה  חמין.  כוס  לאורח  הגיש  ועליה  מפית  עליה  פרס  בספרים, 

שתה בבהילות מרווה את צמאונו הלוהט בחמין משיב נפש.
מפניו  סר  לא  החיוך  הבית.  בעל  אל  פנה  כלשהו  מאכל  דבר  ”ועתה 
של היהודי המארח. ”עוד קט רחימאי... כאילו התחנן לפניו. הוא נכנס 
התבשיל.  לחמם  מכוסה  קדרה  עליה  והעמיד  אש.  הבעיר  למטבח, 

”טול נא ידיך חביבי. דיבר בעל הבית הנה הנטלה כאן. בבקשה“.
מחמת  ונאנח  הפת,  את  בו  טבל  המהביל,  המרק  מן  לגם  מוטקה 
תענוג. ”טוב מאוד“ – הפטיר כלפי בעל הבית העומד עליו לשרתו – 
”שמא אוכל לקבל צלחת נוספת מן המרק. אשלם אי“ה ככול שיושת 
וחזר  למטבח  מיהר  הוא  הבית.  בעל  פני  זהרו  ובודאי“  ”בודאי  עלי. 
סביבו  מוטקה  הביט  ושבע  שרווה  לאחר  נוספת,  צלחת  נושא  משם 

בשביעות רצון.
הוא  איה  תנומה,  עלי  ”זורקת  למארחו,  אמר  הדשנה“,  ”הסעודה 
על  הבית  בעל  הצביע  בחדר“  ”כאן  הלילה?  לישון  אוכל  בו  המקום 
מיטה מוצעת בירכתי החדר – ”במיטה זו תישן, ותערב עליך שנתך“. 
עייף היה מוטקה מאוד. הוא חכך בדעתו  אם לפשוט בגדיו העליונים. 
שהוא,  כמות  המיטה  על  נפל  הוא  העייפות.  עליו  גברה  לבסוף  אך 
היה  שקוע  החדר.  ברחבי  נחירתו  קול  נישא  מהרה  עד  ונעול.  לבוש 
את  לפניו  מסיט  האכסניה“  ”בעל  כי  כלל  הבחין  ולא  עמוקה  בשינה 
אותו  כל  ולומד  יושב  העששית  ולאור  ספריו  את  ומסדר  הצלחות 

הלילה...
כאשר הקיץ מוטקה עם שחר, ביקש לשלם לבעל הבית דמי אכסניה. 
אך היהודי הרגיעו, מדוע אץ הנך לשלם לי? לך להתפלל שחרית, אחר 
כך תבוא לסעוד על שולחני פת שחרית, ואז נסיים את החשבון. ”היכן 

בית הכנסת? אם אני בעיר, נאה ויאה להתפלל במנין“.
”אני  המדרש.  לבית  הדרך  את  לו  והראה  לחלון  אותו  הוביל  היהודי 
אבוא יותר מאוחר,“ אמר לו, לאחר התפילה פגש מוטקה את הסוחר, 
בה  הנאה  האכסניה  על  לו  סיפר  אגב  דרך  לגסטינין.  הגיע  אליו 

התארח.
אתה  אשר  במקום  המצויה  אכסניה  על  לי  ידוע  לא  אכסניה?  איזו 
מתאר, הביט מוטקה בסוחר, והשיב בחיוך: ”נו, אורח לרגע רואה טוב 

יותר מתושב קבוע“! 
ידיעתי  מיטב  ולפי  אכסניה,  בו  אין  מתאר  שאתה  המקום  ולא!  ”לא 
בכנויו ”הצדיק  הידוע  מאיר,  יחיאל  רבי  הקדוש  רבינו  של  ביתו  מצוי 
בבית  התארח  כי  היתכן  מוטקה.  את  אחז  ברכים  פיק  מגסטינין“. 

הצדיק והוא לא ידע, היתכן כי נתן לצדיק לשמש אותו?!
תאר לי את מראה בעל האכסניה, האיץ הסוחר, ואגידה לך אם זהו, 
ואכן תיאר את דמותו של הצדיק... כנקלה ופושע נהגתי, דיבר מוטקה 
בקול בוכים – הוא הצדיק הקדוש טרח והביא לי מאכל ומשקה, ואני 
ברוב אוולתי ישנתי על מיטתו ואפילו לא חלצתי נעלי... מוטקה נתן 
את קולו בבכי עז. ”אין לך תקנה“, אמר הסוחר, אלא אך ורק אם תלך 
לצדיק, תיפול לפניו ותבקש מחילה. תגלה לפניו לבך כי לא ידעת מי 
הוא ותבקש סליחה ותשובה על מעשיך. מוטקה לא היסס, רץ כחץ 
מקשת לעבר בית ”האכסניה“. הוא עמד לפני הדלת וכולו רועד ושיניו 
נוקשות. חלושות הקיש על הדלת. הצדיק פתח לו הדלת ובחביבות 
אמר ”שלום עליך! פת שחרית הינך רוצה בוודאי. בוא והיכנס. מוטקה 
לא יכול היה יותר להתאפק. הוא פרץ בבכי קורע לב: ”חטאתי עוויתי 
פשעתי היש כפרה לעווני?“  מה לך, אהובי? שאל הצדיק ברחמנות...

כי  לי  היה  נדמה  בבערותי,  לי?  למחול  התוכל  רבי...  ידעתי,  לא  “רבי, 
לאכסניה באתי והטרחתי את כבוד קודשו... אוי לי מיום הדין!“ 

הביט בו הרבי בחיבה ובחמלה. ”יהודי יקר, יהודי יקר! נא להתאושש, 
הכנסת  במצוות  זיכיתני  הלא  כפרה?  לך  אין  מדוע  הוא?  חטא  איזה 

אורחים בגופי ממש...“ אך מוטקה לא נרגע: ”הסולח לי רבינו?! 
בתנאי  אך  לך,  אסלח  לך!  ”אסלח  הצדיק.  של  שפתיו  על  עלה  חיוך 
הצדיק  עלול  תנאים  אלו  יודע  מי  נשימתו.  את  עצר  מוטקה  אחד...“ 
להתנות עימו, איזה דרך תשובה קשה יטיל עליו. אבל אין מנוס! הוא 
הוא  התנאי  הבא!  לעולם  חלילה  יאבד  לא  למען  לכפר  ועליו  חטא 
להתארח  תבוא  לגסטינין  שתבוא  עת  כל  ”כי  בחיבה,  הצדיק  דיבר   –

בביתנו...“   
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