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' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
 ) א, לה("אותם לעשות

 הרבים בעונותינו דהנה, צחות בדרר לומר יש. כ"ע הכפורים יום למחרת י"פירש
 ומתפללים הכנסת לבית באים הקדוש שביום ישראל בני באחינו אנשים ישנם

 אבל, ממש כצדיקים וכדין כדת היום מצות כל את ועושים, ומתודים ומתענים
, יום היום לחיי לסורם וחוזרים אתמול שעשו מה הכל שוכחים הכפוריםיום למחרת

 הכפורים יום למחרת ישראל בני עדת כל את משה ויקהל" הפסוקשאומר מה וזהו
 הכפורים יום למחרת שגם" אותם לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם ויאמר
 ....הכפורים ביום רק ולא התורה כל את לקיים חייבים

 )עוללות אפריים(
 כל לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת

 (לה, ב) :יומת מלאכה בו העשה
בכמה מהמפרשים מביאים לפרש את הפסוק "יהיה לכם קודש" עפ"י דברי הגמ'  

קודש, דהיינו "חציו לה' וחציו לכם", שכאן מזהיר הפסוק שגם את ה"לכם" תעשו 
 שגם כשמענג את עצמו בשבת שיהיה זה "לכבוד שבת" ולא לכבוד עצמו.

א) מביא בשם הבעש"ט,  אות תבא כי (פרשת יוסף" יעקב "תולדותבספה"ק 
אחד שדרים שם אנשים  לכפר למרחקים שנשתלח מלך לבן "שמעתי ממורי": משל

המלך. רצה   מאביו מכתב הגיעו יום אחד שמה, הזמן ובהאריך, ערך פחותינבערים
 מיומים יום מה באומרם עליו שילעיגו הכפר מבני חשש אך מאד, בו לשמוח בן המלך
 יין מיני ושאר יין להם וקנה הכפר לבני קרא, המלך בן עשה מה. עושה זו מה ושמחה

והתחילו כולם לרקוד ולשמוח, הם על היין , ביין העם ששמחו עד המשכרים
כי הנשמה שמחה , מובן והנמשל. ח"והמעדנים והוא על שמחת המכתב מאביו, ודפח

עם בא השבת, אבל מה תעשה שהגף אינו מבין לשמחה זו מהיא עושה, לכן נותנים 
 סעודה טובה לגוף, ואז הגוף שמח מחמת האוכל והנשמה שמחה על השבת. 

רות בקדושת השבת, מובא בספר "משלי יעקב" למגיד מדובנא, עוד בעניין הזהי
 לאחד בזה משל בעניין חובת האדם להקדיש עתותיו בשבת קודש קודש לה':  המשל

 נשואות עיניו והיו רחוקה, בארץ לגור אביו בית וכל את משפחתו ועזב נדוד שהרחיק
 בני על יופ את לשאול בשביל מולדתו מעיר הבא אורח איזה יראה אולי וכלות

 והנה. הבתים על ומחזיר הסובב אחד עני בא לימים,. בידו עלתה ולא משפחתו,
 להשתעשע ורצה לקראתו, מאד ושמח מולדתו מעיר שהוא בו הכיר ביתו אל כבואו
 הלא תעצרני, "מדוע העני לו הכבודה, אמר ומשפחתו אביו בית על אותו לשאול עמו

 האיש, אם לו אמר. הפסד" לי תגרום ולמה הנה, לאסוף כסף, באתי מלאכתי לעשות
לו  אמר זהובים.' וג' ב לו העני, אמר פה, לקבץ בדעתך עלה כמה לי נא הגידה כן

 לו לספר והתחיל עמו וישב כן הסכים העני ויעש עמי, ושב זהובים' ג לך הא האיש,
 עליו נפלה לספר התחיל העני אך ויהי. בניהם ושלום ואודותיהם משפחתו עסק

 בו, לנוח מקום לי להיות זכיתי כי אחר ויאמר העני ומתנמנם, יושב והוא תרדמה
 הבית הבעל עליו כעס ואישן... ואשכבה מנוחה מקום לי ויתן הבית הבעל אתאבקש
 לי תספר למען טובתי הפק למען הזה היום בטל איש אותך עשיתי אנכי הלא ואמר

 ותרדם. תשכב מדוע או לנוח לך מה ועתה משפחתי משלום
 ונתרחקה כבודו כסא מתחת חצובה עליונה נפש לאדם נתן ה"הקב הנמשל,

 האדם אך. ממנה טובות לשמוע משתוקק ה"הקב כי גם השבוע ימי ובכל ממעונתה
 ביום זה בעבור לנו והספיק השבת ביום עמנו להשתעשע הגביל לכן בעסקיו טרוד

 להשתעשע ונוכל טרדה מכל השבת ביום נקיים נהיה למען. יומיים לחם הששי
 ואתה מלאכה תעשה ימים ששת וזהו. באהבתו ולשוש שמו יתברך אלקים בקרבת
 היום את ליחד כלומר, אלקיך' לה שבת השביעי וביום כן ואם הגוף בעסקי טרוד
 להשתעשע מקום לו יהיה למען רק המנוחה את לך נתן הוא כי לבדו' לה רק ההוא
 אחרים וזהו שבת לה' אלוקיך. בענינים או משכב עלי בתנומות שתתעדן ולא עמך

 (ציוני תורה)
 כל לה' שבתון שבת קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת

 . (לה, ב)מלאכה וגו' בו העשה
 "וינוחו ובשחרית בה" "וינוחו ערבית בתפלת לומר נוהגין ג סעיף עו בשו"ע סימן

 צו ביטער איז עס ל"זצ ג"מאוה ר"אאמו אמר, בם" וינוחו קדשך "שבתות ובמנחה בו"
 נוהגים כך הרבים בעוונותינו אבל ]הבא הפירוש את לומר לי מר[ פשט א אזוי זאגן
 האשה ואילו מסחרו בבית הבעל עומד השבת בכניסת. ישראל בני מאחינו רבים

 ואילו שבת בליל נחה לבדה האשה - בה וינוחו( שבת צרכי ומכינהבביתה יושבת
 הולך הבעל ואילו בחנות האשה עומדת בבוקר השבת ביום) השבת את מחלל האיש

) השבת את מחללת האשה ואילו נח לבדו הבעל - בו וינוחו( הכנסת לבית להתפלל
 ואשתו האיש לטייל והולכים החנות סוגרים את המנחה תפילת בעת ערב לפנות

 ...)נחים שניהם - בם וינוחו(
 טויסיג) -(בית ישראל 

 לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה ויצו
 )ו, לו: (מהביא העםויכלא הקדש

 תלמיד כל' ואומר מכריז' הי גמליאל שרבן מביאה) א, כח( ברכות במסכת הגמרא
. הפתח שומר זה על שהעמידו שם ואיתא', המדרש לבית יכנס לא כברו תוכו שאין
 אשר הוא מי יודע הפתח שומר' הי דמנין שהקשה ל"ז מ"הרי החידושי בשם מובא
 הכוונה מסתמא, (להכנס אחד לאף מניח' הי לא השומר שבאמת, ואמר? כברו תוכו
 אף הניחו לא העם ומשאר בכשרות ומוחזקים ידועים שהיו אותם אלא הכניסו שלא
 ולהכנס לדחוק האיך לעצמו עצה מצא כבר כברו תוכו' שהי שמי אלא) להכנס אחד

 ק."עכדה
 הגזברים היו כ"וא, לשמי לי י"ופירש תרומה לי ויקחו כתיב תרומה בפרשת והנה

 ידעו דמהיכן נמי וקשיא, שמים לשם שנותן ממי רק המשכן לתרומת ליקח יכולים
 שומר שעשה כמו עשו דבאמת לומר יש ולכן? שמים לשם הנותן הוא מי הגזברים

 שרצו אלו אולם, בכשרות המוחזקים מהיחידים רק נדבה קבלו ולא ג"ר של הפתח
 להביא שרצה ומי. ולהביא לדחוק האיך ידעו כבר למשכן נדבתם להביא שלם בלב

 בדרך בזה לפרש ויש. ל"הנ וכענין ולהביא לדחוק דרך מצא כבר שמים לשם באמת
" הקודש לתרומת מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש" ויקהל בפרשת דכתיב מה צחות
 ....התרומה ולהביא לדחוק - וגדולה רבה מלאכה שהיתה היינו

 )צדיקים של באוצרותיהם מובא, הצבי טעם(

 מאוצרות המגידים  
 (לה, כב)נדיב לב  כל הנשים על האנשים ויבאו

 האנשים באו המתנדבות הנשים עם. הנשים על האנשים כתב בספורנו, "ויבאו
 דבר אלא הנשים מן מקבלים שאין, מהן הגבאין שיקבלו כדי, בנדבה להסכים שלהן

 מועט". 
בעניין הזה, מן הראוי להסמיך שני סיפורים נפלאים מהגרי"ח זוננפלד זצוק"ל, 

הסיפור הראשון על נסוב על נקודה זו "האיש על החומה", כפי שמובאים בספר 
שמוזכרת כאן בספורנו מדברי הגמ' בבבא בתרא שאין לקחת צדקה מאשה בלא 

ם כן מעניין זה, מראה על זהירותו המופלגת שלא הסכמת בעלה, והסיפור השני ג
  לגעת בממון שאינו שלו:

 בהונגריה אחת שאשה, מורי אבא מפי שמעתי: בספרו בלוי משה הרב מספר
 באה. העסקים בהנהלת לעזר לו היתה והיא עשיר היה בעלה, בנים חשוכת היתה

לשלוח  מבקשת שהיא זהובים מאות ארבע של סכום ובידה, העיר רב אל האשה
 מייעץ שהוא לה אמר העיר רב, ק"לזש עבורה שיתפלל הצדיקים לאחד נפש פדיון

 את לו מסרה האשה. בירושלים זוננפלד חייםיוסף  רבי להצדיק הכסף את לשלוח לה
 .רבינו אל שלחו והוא הכסף

 סכום שקבל על בתרעומת העיר רב אל האשה בעל בא, שבועות שלשה כעבור
 אולם, בידיעתו זאת עשתה שהאשה חשב שהוא אמר הרב, לצדקה מאשתו גדול כה

, זאת לעשות להרב נעם לא מאד. הכסף את מירושלים חזרה ידרוש שהרב תבע הלה
 לו הוא ישלם אזי, הכסף את חזרה דוקא רוצה הוא שאם האשה לבעל הציע והוא

, הרב לבית הדאר שליח לפתע נכנס מעמד באותו, הזה הסכום את קמעא קמעא
 את בו ומצא, המכתב את פתח הרב. מירושלים שבא באחריות מכתב לו והביא

. האשה לבעל תיכף ומסרם פניו צהלו, א"זיע לרבינו ששלח זהובים מאות הארבע
 במכתב כותב זוננפלד שהרב מה גם לו שיגיד מהרב ובקש, מאד התרגש האיש

, הכסף עם יחד מכתבו את קבלתי: האלה כדברים הרב לפניו הקריא אז, המצורף
 מבלי זאת עשתה אולי אני חושש, זאת לו מסרה שאשה כותב כ"שמע מכיון אולם
 אולם., להאשה חזרה למסרו בבקשה, הכסף את חזרה לו משיב הנני. בעלה רשות
 ר"ויה, שתפקד התפילות בדבר בקשתה את למלא כך בשביל מעטתי שלא כמובן

 ."דמעות זלגו האשה בעל ועיני הרב עיני". תקובלנה שהתפלות
 רק לא, מורנו אצל מקובל היה בעלה הסכמת בלי מאשה לקבל לא זה עיקרון

 בהסכמתו אלא לקבל שלא הקפיד', יעטל' היחידה מאחותו אפילו אלא, אחרים לגבי
 כתיבתך: "שמואל' ר לאחיו ממכתביו באחד כותב שהוא כפי, הבעל של המפורשת

 את אבל, פאפנהיים מר י"ע קבלתי היקרה מאחותנו החבילה את, מאד אותי שימחה
 הוא כזה סכום כי, לקבל הסכמתי לא כתרים 1500כ השערתי לפי שהכיל הכסף סכום
 ידיעה לי היתה שלא וביחוד, לה להחזירו פאפנהיים ממר וביקשתי, עבורה מדי גדול

 שלא ומזהירה מאד מקפיד הייתי בצעירותי. לכך מסכים היקר בעלה אם ברורה
 במה לנגוע לא יותר עוד להקפיד יש, זקנה לעת שכן כל, בעלה ידיעת בלי תשלח
 ידו מתחת לפרנסני שהוא ימשיך ורחמיו בחסדיו יתברך' בה תקותי. שלי שאינו

 ".מנעורי שהורגלתי כפי להתנהג להמשיך שאוכל בכדי הרחבה
 של מפיו נפלא בדיוק אותו שרשם ושמיעה ראיה עד מפי, רבות מני אחד סיפור

 דיהאן: ישראל יעקב' פרופ הקדוש דעובדא מרא
 פלשה מכובדת פמליא. העתיקה בעיר אשר" מחסה בתי" בשכונת והמולה רעש

 ה"ליידי בראשה אשר, הפמליא צועדת חיים רבי יוסף בית אל, זו שקטה לפינה
 סמואל. הרברט, י"לא העליון הנציב של אשתו סמואל",
 הגדול נ"בביהכ המנחה בתפלת לחשו צקון ושופך שעה באותה עומד חיים ורבי

 לסיום צפיה תוך הפמליא נתעכבה הכנסת בית בחצר". מחסה בתי" בחצר אשר
 ".הרב" של תפלתו

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 מבקשת", סמואל ליידי"ה כי שליח י"ע לו הוגד, תפלתו את מורנו כשסיים
 פניו. את לחלות

, ובהכנעה רב בנימוס סמואל הליידי אליו נגשה, הכנסת מבית מורנו כשיצא
 בתום", סמואל הרברט סיר" מבעלה שלום פריסת למרן ומסרה בשלומו שאלה
 ולשיחת לפלא הדבר ויהי. לה והלכה ממורנו הכבודה כל נפרדה, זן קצרה פגישה
 . ככה על ראתה ומה, זה פתאומי ביקור פשר מה היום

 צפוי הבלתי הביקור פשר את גילה, מורנו בבית האן די' פרופ כשביקר, למחרת
 : היה כך שהיהמאתמול. ומעשה

 מסלתה השתתפו שבה, גולדשמיד מר של' לבנות מעון'ב חגיגית במסיבה
 הנציב מעלתו הוד ובראשם, האנגלית הפקידות של הגבוהה החברה של ומשמנה
, דיהאן' והפרופ סמואל הרברט בין שיחה נקשרה, סמואל הרברט י"לא העליון

, לבינך ביני, המלומד ידידי לי תגיד הלא" דיהאן' לפרופ העליון הנציב פנה כשלפתע
, כל בפי מהולל ששמך, מעלה רמת בינלאומית כאישיות מעמדך את הולם זה איך

 בחיים ומודרניזציה קידמה כל נגד בעקשנות הלוחמת שמרנית כת לאותה להתחבר
 ?!" הציבוריים

 לפני איתי שקרה מה לך ואספר הבה, דיהאן' פרופ ענהו, הלורד ידידי לך לאט"
 אנשי כל בין למצוא תוכל אם אז לי ותגיד, הזאת העדה ראש עם אחדים שבועות
 ". כזאת ודגולה טהורה אישיות, שלך והאצולה הקידמה

 בישיבה'. רוח אנשי' בידי לתמוך מטרתה אשר מיוחדת קרן בראש אני עומד"
 לארץ ונסיעתי טרדותי שעקב הנאמנים לחבר הסברתי, הקרן הנהלת של האחרונה

 את ולמסור, הקרן פעילות את לסיים מציע אני, אחרות שונות ומסיבות, ישראל
 רבי הצדיק וזהו, מעודי שהכרתי ביותר הדגולה לאישיות שבידינו הסכום שארית

 "מירושלים זוננפלד חיים יוסף
, הקרן ברשות שנשאר הסכום כל את בידי למסור והסכימו, הקרן נאמני שוכנעו

 הכלכלית מצוקתו את ידעתי ידוע, בירושלים אשר צדיק אותו לידי שאעבירהו מ"ע
. כל ומחוסר מעוני שסבלו משפחתו בני מצוקת את וביחוד, זוננפלד הרב של הקשה

 פניו את לראות, זוננפלד הרב אל היתה הראשונה דרכי לירושלים כשהגעתי
 להשיג שהצלחתי הגדול הסכום את לו למסור, והעיקר, בשלומו לדרוש, הקדושות

 . קשים מאמצים אחרי עבורו
 את מאמתחתי הוצאתי, הדדית שלום ושאילת ראשונה נימוסית שיחה אחרי

 ואת, הסכום מטרת את לו בהסבירי, זוננפלד להרב אותו והושטתי, הגדול ק'הצ
 על יקל שבודאי הזה הנכבד הסכום את לו להביא בידי שנפלה הגדולה הזכות

 ובקול ורגוע שליו נשאר זוננפלד משפחתו הרב בני מצוקת ועל הכלכלית מצוקתו
 !".לוקח אינני" הצהיר והחלטי שקט

 הלא? פירוש מה" ולתמוה לגמגם והתחלתי, כוונתו את תפסתי לא הראשון ברגע
 הבאתי הנאמנים חבר כל ובהסכמת, זו למטרה ומיועדת רוח לאנשי מיוחדת קרן זו

 !" ביותר הלגלית בדרך שהושגה מזו כשרה מציאה לך ואין, הסכום את למורנו
 . והחלטית ברורה תשובתו היתה", לוקח ואינני בשבילי זה אין"

 כל את לו סיפרתי, יונגרייז שלמה ראובן' ר הרב העדה ר"יו לבית פניתי, במבוכתי
 דרכו את בידעו, יונגרייז הרב, הכסף את לקבל הרב על שישפיע בו והפצרתי, הענין

 לרב אתי לבוא ניאות כבודי משום אבל, להצלחתי רבים סיכויים לי נתן לא, הרב של
 בצורה הקרן מטרת מתגשמת בזה, ואדרבה, וחלק כשר שהענין כמה לו ולהסביר
 . ממצוקתה הרב משפחת את מצילהוגםביותר הנאותה
 את להחזיר ברירה באין ונאלצתי, פרי נשאה לא יונגרייז הרב של השתדלותו גם

 ". לאמסטרדאם הכסף כל
 החברה כל בין בו הרוח ואצילות הנפש טוהר אשר איש כזה הבנמצא ועתה,
 ?!"שלך המתקדמת
 וביקש", ליידי"ה את אליו וקרא, הסיפור למשמע מאד נתרגש סמואל הלורד

 . הסיפור כל על באזניה לחזור ממני
 האישיות את היום באותו עוד עיניה במו לראות משאלתה את הביעה הליידי
 אשר" מחסה בתי" לעבר מלוויה כל עם פנתה המסיבה תום ועם, הזאת המופלאה

 ". ירושלים של העתיקה בעיר
 (האיש על החומה)

 
"... וזה לא יתכן לבנות הבית הגדול   –"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל..." (לה, א) 

 והקדוש הזה מן הגזל..." ("כלי יקר").
למה עצי שטים? לימד הקב"ה  -"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים" 

דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילין עושה פרות, אומר לו: ומה מלך 
מלכי המלכים שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן, אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו 

 , ב).אתם על אחת כמה וכמה" (שמות רבה לה -עושה פרות 
 הסיפור המצמרר הבא אירע באחד ממחנות ההשמדה בזמן השואה.

השמים כחולים  הם. מסביב הכל ירוק. מרחבים אין סופיים של ירוק. יעקב מנסה 
להביט, לשאוף אל ריאותיו את האוויר, את הנוף... לשאוף רק לרגע אחד, ולו לרגע אחד... 

 וחבטה עזה על גבו מקפיצה אותו.
 פה צריך לעבוד. להתענות. אושוויץ. פה אסור לשאוף.

הוא הידק את אחיזתו במעדר והמשיך עם ידיים זבות דם להכות באדמה הקשה. 
 להכות, להכות... אם יפסיק לרגע יכו בו...

שריקה חדה נשמעה. נעמד זקוף. שתי שריקות, ומיד הסדרו כולם בשורות, שמאל 
כבר לא כחולים, והחושך כיסה ארץ. ימין, שמאל ימין... כמו חיילים ממושמעים. השמים 

מובלים אל הבלוק, להניח קצת את העצמות השבורות, לאגור כוח למחר. במבנה פח, רחב 
ממדים, על רצפת אבן, שכבו בתוך שורות צפופות מאות אנשים. כולם, עם ראשים 
מגולחים ועל גופם שמלת פסים. כולם שוכבים. חלקם ישנים, אחרים מנמנמים ועוד שלא 

ליחו להירדם, מכונסים בתוך עצמם ושותקים. אולי מהרהרים... אולי נזכרים... רק קול הצ
 אנחה עולה מידי פעם.

לפתע, אומר מישהו מילה. מילה אחת, אשר מחשמלת את גופו: "חנוכה"! חנוכה. חג 
הניסים. עוד שלושה ימים חנוכה!!! הוא חש איך האדרנלין מבעבע בגופו. חנוכה!!! עוצם 

עיניו. נזכר בבית. עומדים כולם. שרים "מעוז צור"... הנרות מרצדים וריח סופגניות את 
 נישא באוויר.

 אור מצוה ממחשכי אושוויץ

החלטה מתגבשת בלבו. בחג חנוכה זה ידליק נרות חנוכה! יאירו הם את מחשכי 
מנין  אושוויץ! יתנו תקווה למעטים שנשארו! כן, בחג חנוכה זה ידליק נרות!!! אך מנין?

 ישיג השמן? הפתילות?
תכף דוחף הוא בידו את יוסי, חברו לדרגש. יוסי עובד בבית החרושת, אולי יוכל 
להשיג לו משם פתילות. תמורת פרוסת לחם, מסכים יוסי מיד. עוצם את עיניו, די להיום. 

 מחר יחפש מנין ישיג שמן.
מרגרינה. פתילות גרם  50-במסתרים, הוחלפו שני תפוחי אדמה וחצי פרוסת לחם ב

 יש לו, מרגרינה כבר יש לו. הערב, אי"ה, יזכה להדליק נרות חנוכה!!! התרגשות אוחזת בו.
יעקב רעב, רעב ללחם עד לכדי כאב, הרי ויתר על פת לחמו כדי לזכות לפתילות, 
למעט המרגרינה... רעב, אך האושר ממלא את כולו, נותן בו חיות. במרץ רב מכה הוא 

עוד ועוד... מצפה הוא בכיליון עיניים לשריקה המיוחלת. ואז... כשיגיעו באדמה, עוד ו
לבלוק... איזו הפתעה תהיה לכולם שם!!! כמה חיזוק ישאבו מהנרות!!! אורם יאיר את 
מחשכי הלב!!! יבשר על ניצחון המעטים על הרבים!!! כמעט ושומע הוא את כולם שרים 

 חנוכה."מעוז צור", חש על בשרו ממש את אווירת ה
כולם עומדים סביבו, נרגשים. יעקב טובל את הפתיל במרגרינה, ואז הופך אותו ותוקע 

 את צידו היבש בתוך המרגרינה. עכשיו יידלק הפתיל, המרגרינה תימס ו...
אין לו סידור כדי לקרוא מתוכו את הברכות, אך הוא יודע אותן על בוריין. הברכות 

... שעשה ניסים... שהחיינו וקיימנו... כולם סביב מאירות בראשו: להדליק נר של חנוכה
משתתקים. מתרגש הוא כל כך... תיכף ויברך... תיכף ויאירו הנרות את הלבבות הכבויים 

 סביב...
לפתע... זעקה מחרידה מרעידה את הבלוק. אחד מהראשים המגולחים סביבו נופל 

בו, ומבטו מתחנן. מרים  ארצה. באחת, מסובב יעקב את גבו, מביט בנופל. הנופל, מביט
 הוא את ידו ומצביע על המרגרינה...

יעקב מתבונן בעיניו. מבין הוא כי אחזו בולמוס. משתוקק הוא למרגרינה, ואם לא 
יקבלה... אם לא יקבלה... אבל גם הוא כבר יומיים לא אכל, כדי לזכות ולהדליק נרות 

 ק רוחני!!! והברכות... והאור...!!!חנוכה!!! גם הוא רעב!!! וכולם מחכים!!! וצריכים חיזו
הלמות פטישים במוחו. כל ההסברים מדוע כן לברך, מדוע כן להדליק... אבל מנגד, 
אם ידליק שמא זו תהיה מצוה הבאה בעבירה, שהרי הנופל... שרוע הוא על הרצפה... 

 מביט הוא בעיניים קרועות לרווחה על המרגרינה, מבקש לטעום, מבקש חיים...
עדת הוא מוציא את הפתיל מהמרגרינה. אי מי מנסה לעצור אותו, אך הוא מזיז ביד רו

את העומדים בדרכו. מתכופף, מתיישב על יד הנופל, פותח את פיו, וביד רחימאית מכניס 
 אל תוכו את המרגרינה.

 שלוש שנים הוא באושוויץ. הערב, הערב הוא בכה לראשונה.
מבטו של יעקב, רצה להודות לו. עיניו  הנופל מוצץ את המרגרינה בקול, מחפש את

של יעקב מסומאות בדמעות. אין הוא רואה דבר. נתח ממנו, מבשרו, נתן הוא היום. ועוד 
יותר מכך. תחת אור הנרות אשר ביקש להפיץ, חש הוא את האור הגנוז אשר הדליק 

 הערב הזה. אור הגנוז לצדיקים. אור המצוה...
 לפעול או לחדול?

ההצלחה בנויה מעלות: שלב אחר שלב, מעלה אחר מעלה עד לשלמות הדרך לפסגת 
 הנכספת.

יש פעמים בהם עליה על שלב מסוים דורכת על ערך מוחלט, על נשמה יהודית או 
אפילו על יבלת קטנה של בן אדם. וניצב האדם על פרשת דרכים: מחד, הוא יכול להעפיל 

ומנגד יתכן שהתעלותו הוא תבוא להגשמה אמיתית יהודית ולרכוש פסגות בעבודת ה', 
על חשבון משהו אחר, או ערך חשוב אחר. האם יעלה, חלילה, על חשבון בן אדם או ערך? 

 או שמא ימנע עצמו מהגשמה איכותית?
הדילמה קשה והנסיון הוא עצום. בעל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע עמד בנסיון כזה ויכל 

 לו.
חידושי הרי"ם תכריך כתבים עב כרס, באחת מנסיעותיו אל הרבי מקוצק זי"ע לקח ה

חיבור על שולחן ערוך חושן משפט, אשר עמל ויגע עליו שנים ארוכות כדי ליישב 
בקדושה עצומה את כל הקושיות שהיקשה עליהם בעל ה"שפתי כהן" ע"י בירור ההלכה 

 בדרך האמת.
 הראה ה"חידושי הרי"ם" את החיבור לרבי מקוצק שעיין בו זמן רב ואמר לבסוף:
"חיבורך זה טוב הוא, נאה ומשובח. אולם חוששני שבאם יודפס, חיבור זה ייטב עד למאד 
בעיני הלומדים והדיינים והם יפסקו ממנו הלכה ויפסיקו לעיין בש"ך. על כן דעתי, שתבער 
את החיבור מן העולם, שכן אין זה מן היושר שחיבור מאוחר ידחה חיבורו של הש"ך, אשר 

 עה ובהתמדה".למד תורה לשמה ביגי
ה"חידושי הרי"ם" יצא מן החדר ופניו כלפיד אש בוערות, זוהרות, ועיניו דומה 
שדמעו. הוא חזר לחדרו שבאכסניא, ופסע בחדר אנה ואנה כשהוא אחוז שרעפים 
ורעיונות. כעבור זמן נטל מספר קסמי עץ ומעט חומר דליק, הפכם ללהבה והטיל לתוכה 

 עבודה מאומצת בת שנים רבות.
הוא קודם היה ועשה: השחית הגשמה של דברים, של כוחות ועמל.  -וא היה אומר ה

 לאחר מכן, כעבור שנים, אמר לחסידיו:
אחד מכלי הנגינה בבית המקדש היה 'הנבל'. מדוע נקרא הכלי בשם זה? משום 
שנגינתו היתה כל כך יפה ומושלמת שהיה מנבל את כל הכלים האחרים בנגינתו. מדוע אם 

 בשם מכוער כ"כ, כאילו הוא הנבל) ולא קראו לו בשם מנבל?-לו נבל ( כן קראו
 הוא נבל! -הוא מתרץ: משום שמי שמנבל אחרים בנגינתו 

יש פעמים שביטולה הוא קיומה, שהגשמה היא כליאת היכולות והדחקת הנתונים; 
 שהדרך לפעול היא דווקא לחדול.

זה המקום והזמן  -כים אם ההצלחות וההישגים באים על חשבון אנשים או ער
להדחיק הכוחות, לכלוא כישרונות, לוותר על הגשמה איכותית וטובה למען שמו בהמון 

 אהבה.
האדמו"ר רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל היה מפרש לאור יסוד זה את הפסוק 
הפותח את פרשתנו: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים 

 ת אתם" (לה, א).אשר צוה ה' לעשו
אם נפרש מקרא זה מפשוטו, שהוא מוסב על מצות השבת שנאמרה בהמשך, תמוה 
הביטוי "לעשות", שבו משתמשת התורה. הרי מצות השבת הנזכרת להלן קובעת שישנם 
דברים שאין לעשותם בשבת, ומדוע אומרת התורה: "אלה הדברים אשר צוה ה' 

 "לעשות"?
ינו מוסב בדווקא אל הזהרת השבת, אלא אל כל לפיכך, הוא מבאר, שפסוק זה א

יריעת התורה והמצוות שציוה משה לישראל. כל הגישה לעבודת המצוות צריכה להיות 
 מתוך השכל ודעת, ומתוך חישוב המעשים בפלס דק ומדוקדק.

לא זו בלבד שהאדם צריך לשקול את מהלכיו במאזני התבונה ולהימנע מכל מה שיש 



 

 ג 

 לו המעשים הטובים טעונים ביקורת קפדנית.בו שמץ חטא, אלא אפי
 לא בשבת! -בניין המשכן והמדינה 

ברוח זו ניתן להבין מדוע התורה חוזרת וכופלת אזהרות וציוויים אודות שמירת 
 השבת לבל תחולל גם במחיר מצות בניית המשכן.

הנה בתחילת פרשתנו (פסוק ב) נאמר כי בהקהיל משה את העם בשביל להורותם על 
הקמת המשכן, הקדים להזהירם אודות שמירת השבת: "ששת ימים תעשה מלאכה  דבר

 וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת".
וכדברי רש"י: "הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את 

 השבת".
) שם נאמר: "אך את שבתותי כיוצא בזה מופיעים הדברים גם בפ' כי תשא (לא, יג

תשמורו". על כך הביא רש"י את דברי חז"ל: "אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות 
 המלאכה (מלאכת המשכן) שבת אל תדחה מפניה".

בבית המקדש ובמשכן עצמו לא שבתה עבודת הקורבנות אף לא יום אחד. גם בשבת 
רות שהדבר היה כרוך בעשיית מלאכות היו מקריבים תמידים כסדרם ומוספין כהלכתן, למ

שבת. אולם בניית והקמת המשכן או המקדש אינם דוחים איסורי שבת. רק עבודת 
הקרבנות עצמה היא שהותרה בשבת, אך לא מלאכה שנועדה להכשיר לעבודת בית 

 המקדש.
האברבנאל מבאר (שם) כי ממה שהוצרכה התורה להזהיר לבל תידחה השבת מפני 

שתמע שהיה מקום לסבור שראויה השבת להידחות מפניו. כלומר, אלמלא בניין המשכן מ
נצטווינו במפורש, היה מקום לסבור שהאזהרות שנאמרו בעניין שמירת השבת אינן 

 תקפות כאשר המדובר במלכות שנועדו לצורך בניין המקדש.
ועשה", עדיף על  הוא מסביר כי מדעת עצמנו יכולנו לסבור שבניין המשכן שב"קום

ה"שב ואל תעשה" שבשביתה בשבת. הרי מטרת כל המצוות הינה דביקות בה' והשראת 
השכינה בעם, והדביקות באלוקים לכאורה מושגת מן העיסוק במעשים חיוביים, יותר 

 מאשר בהימנעות ממעשים אסורים.
 כלל גדול נאמר בהלכה: "עשה דוחה לא תעשה". כל מקום שיש בו התנגשות בין

מצוות "עשה" שעלינו לקיימה, לבין איסור "לא תעשה" שניאלץ לעבור עליו אם נקיים את 
ה"עשה", ההלכה קובעת כי ה"עשה" דוחה את "לא תעשה". המצווה תתקיים גם במחיר 
דחיית הלאו. (כמובן שגם להלכה זו הרבה גדרים וסייגים שלא כאן המקום לפרטם, אולם 

 על הכל). עיקרון זה ידוע ומקובל ומוסכם
כיון שכן, יכלו ישראל לסבור שעדיף לעסוק בפעילות חיובית, גם אם על ידה נדחים 
איסורי השבת, מה גם שפעילות חיובית זו היא מלאכת בניין המשכן, שמטרתו השראת 

 השכינה בעם ישראל.
כדי להוציא מלב מי שעלול לטעות כן, באה התורה והדגישה כי למרות החשיבות 

לבניין המשכן, השבת לא תזוז ממקומה, וכל איסורי השבת יישמרו גם הרבה שנועדה 
 בעת העיסוק בבניין המקודש.

 אפילו לשם שמים -זהירות מגזל 
משה את כל עדת  ה"כלי יקר" שואל שאלה מעניינת: בתחילת הפרשה נאמר "ויקהל

בני ישראל...", ורש"י מפרש שמדובר כאן למחרת יום הכיפורים כשירד מהר סיני. ואילו 
לעיל בפרשת יתרו (יח, יג) נאמר "ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם", ופירש"י שם 

 כי היה זה למחרת יום הכיפורים?
ה להודיע להם מתרץ ה"כלי יקר" וזה לשונו: "ונראה לפרש שידוע שהקהל זה הי

מצות המשכן והנדבה כמו שיתבאר בסמוך, והיה משה חושש פן יתנדב אחד מהם למשכן 
דבר שאינו שלו והוא חושב כי הוא תופסו בדין. וזה לא יתכן לבנות הבית הגדול והקדוש 
הזה מן הגזל, ומקום המשפט שם הרשע, על כן הכריז משה תחילה: מי בעל דברים יגש 

שכל העם על מקומו יבוא בשלום. ונודע לכל אחד מה שהוא שלו או אלי למשפט, באופן 
אינו שלו על ידי שהוא דן ביניהם. ואז היה מודיעם עניין הנדבה לאמר קחו מאתכם 

 תרומה לה', ומאתכם היינו משלכם ולא משל חברכם..." עכ"ל.
* 

ואמרו חז"ל במדרש (שמות רבה לה) על הפסוק: "ועשית את הקשרים למשכן עצי 
שטים עומדים". למה עצי שטים? לימד הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם לבנות 
ביתו מאילן עושה פירות, אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים שהכל שלו כשאמר לעשות 

 אתם על אחת כמה וכמה". -משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירות 
הקפיד  -ני, מרכז השכינה והקדושה את המוסד הרוח -גם כשציוה לבנות את המשכן 

 והזהיר את העם, לבל יביאו אלא מאילן שאינו עושה פירות!
 

ועוד שנו רבותינו בגמרא (בבא קמא צד ע"א): "הרי שגזל סאה של חיטים, טחנה, לשה 
 אין זה מברך אלא מנאץ". -והפריש ממנה חלה, כיצד מברך?  -ואפאה 

בעבור קיום מצוה, מותר לעשות  -שם שמים וכנגד אותם ה"מתחסדים" הטוענים כי ל
 הכל... היה אומר הרבי מקוצק: כתוב בתורה "וכל העם רואים את הקולות" (שמות כ, טו).

 מדוע נזקקו ישראל לראות את הקולות במו עיניהם?
 הגניבה מותרת! -"לו תגנוב" כאילו ש"לשם שמים"  -שלא יפרשו את ה"לא תגנוב" 

 (בנועם שיח) 

 
 מקוזניץ המגיד עד - שנה םאלפיי
, מופלא אך צדדי פרט בו טמון השיטין ובין, אמיתי סיפור, היום תשמעו נורא סיפור

 .פרשתינו מתחילה שבה, השבת קדושת - קודש שבת בענין
 בן זכריה הנביא אלא, נרגם לא בכתובים המופיע זכריה הנביא. זכריה - נביאים שני היו
 יהודע בן זכריה את לבשה אלוקים ורוח): "ד"כ' ב( הימים בדברי שכתוב כמו הכהן יהודע
' ה מצוות את עוברים אתם למה האלוקים אמר כה להם ויאמר לעם מעלויעמוד הכהן
 אמר ובמותו'... ה בית בחצר המלך במצות אבן וירגמוהו עליו ויקשרו... תצליחו ולא

 - יום באותו בדיוק השנה ליום, מותו את דרש' ה, כ"אח שנה ואכן". וידרוש' ה ירא) הנביא(
 .שם שכתוב כמו והשחית הרג ירושלים על ארם חייל עלה

 זכריה של בדמו והבחין לעזרה נכנס הטבחים שר ונבוזראדן - ארוכות שנים חלפו
 זכריה של מהריגתו שנה כמאה במשך ורתח סלע על עמד דם אותו, ורותח שתוסס הנביא

 .הבית חורבן עד
 שהוכיח' ה נביא זכריה של דמו שהוא לו לספר נאלצו?" האי מאי" שאל נבוזראדן

 דשמיא במילי לן מוכח קא דהוה בו הוה נביא: "והרגוהו עליו וקמו דשמיא במילי אותם
 שם התרחש גדול אסון". דמיה נייח קא דלא שנין כמה והא ליה וקטלינן עילויה קמינן

 - העם זקני את עליו ושחט הדם רתיחת את להפסיק רצה נבוזארדן כאשר שעה באותה
 הזדעזע עצמו הוא שגם עד רבן בית של ותינוקות ובתולות בחורים כ"אח, הסנהדרין
 נרעש ואז. נח שהדם עד - מרתיחתו יפסיק כבר שהדם - כביכול והתחנן, הדם משפיכת

 ).נז דף גיטין. (בתשובה ושב התגייר, כפליים
 בחור זה היה" דיבוק ר'הנובהרדוקע" על ידוע הליטאים אצל. היטב נשמע, ועתה

 שהיו' דיבוקים'ה ככל, חי בגוף שנכנסת תועה נשמה( רוח בו שנכנסה מנובהרדוק יהודי
 כפי, להניח וסביר, מופלא דיבוק על גם ידוע החסידים אצל). דור שנות לפני מתגלים
 והובא בנובהרדוק הייתה דרכו שתחילת - דיבוק אותו על מדברים ששניהם, להלן שיובא
 אל הובא שם אחר לאיזור עבר מכן ולאחר, מוולאזין חיים רבי א"הגר תלמיד של לביתו

 .ע"זי מקוזניץ המגיד הקדוש
 אותו) שלמה'' ר 'הצדיק בספר וכמצוטט. (הליטאים מגדולי - איש מפי איש עדות כפי

 כפי, רותיהםיעב את לפניהם פורט והיה אנשים פוגש, עיר של ברחובה פוסע היה בחור
 אהבתיך," - כלומר, האלט דיר האב איך" בשמחה לו ואמר ליהודי ניגש הוא: דלהלן הסדר

 היה היהודי. חייו בימי שעשה חטאיו את לפרט התחיל - בידידות ומיד!" אותך אוהב אני
 מהרהר היה ומיד, רבים לפני עיר של ברחובה בקול מעשיו פרסום על מבושה מתמוסס
 שונא אני -" פיינט דיר האב איך" לו ואומר והסגנון הטון את הופך היה הרוח אז, בתשובה

 ... ממנו ונס רגליו את מגביה !"אותך
 פונה היה. אחרת בדרך מנסה היה" אותך שונא אני" אומר שהיה לפני עוד לפעמים

 צריך אתה מה), חרטות של מחשבות לחשוב( כך לך למה היקר אחי: "בתחנון כאילו אליו
, בתשובה להרהר ממשיך משהיה אך, בתשובה מהרהר אתה למה כלומר?!" בכך לעסוק
 לא והשאיפות התאוות, כידוע כי, אותו לפפה טומאה שרוח היינו. במנוסה ממנו נפרד

 לא אבל מהגוף רק נפרדת, הנשמה. מהגוף הנשמה פרידת לאחר מהאדם נפרדות
 מפרידים, הם אולי, העונשים יסורי... בה ונשארים מהנפש חלק שהינם שלה מהרצונות

 .מהנפש אותם
 .הנביא זכריה על האבן את שזרק הראשון הוא כי, ואיום נורא, ואמר גילה רוח אותו

, רותיוימעב שם להזדכך לגיהנום להכנס אפשרות לו ואין ונד נע שהוא שנה מאלפים יותר
 שכמעט, נמסר נוסף פלא דבר .קצר לזמן ומרגוע מנוח למצוא הבחור של בגופו נכנס וכך
 ונשקו גיפפו חיבקו - רשע פגש כאשר, וצדיקים חכמים תלמידי בסביבת להמצא יכל ולא
 קילל, ברח - בו להביט יכל לא צדיק של אמות לארבע בדרכו כשנקלע אבל. ושוב שוב

 .וחירף
 והבחין' פונביז בישיבת' האוכל חדר'ל פעם נכנס' מפוניבז הרב כהנמן שלמה יוסף רבי

 בחורים קבוצת אל הרב פנה. קודש שבת ביום זה היה. במפה מכוסים לא שולחנו מספר כי
 באחת כי, דיבוק הנובארדוקער על אצלי מקובל. נא שמעו! יקרים בחורים: להם ואמר

 הבחור. מוואלזין ח"הגר של ביתו אל הרוח בו אשר בחור אותו את בכח הכניסו השבתות
 אחיזה מקום לעצמו מצא לא פשוט הוא, טירוף שאחזו כמי בבית ואנה אנה והתהלך נבהל

 משולחנות באחד קטנה פינה שמצא עד. בסחרור רץ הוא, והשבת הבית קדושת מפאת -
 את ונישק חיבק קיפץ התכופף מיד. מגולה היה והשולחן התקפלה המפה שם - הבית

 .דבריו כ"ע. שהיה מעשה) לחיצונים אחיזה היתה שם רק כי( המקום
 איני: "הרוח השיב, מוילנא א"הגר אל אותו יקחו יצא לא שאם עליו איימו כאשר פעם

 סיפר כך) דצניעותא לספרא א"הגר כהקדמת( עימנו עסק אין א"להגר כי, ממנו מפחד
 צדיקים ו"הל הם מי לו ידוע האם אותו שאלו עוד. בלוך שלמה רבי לתלמידו חיים החפץ
 לא מוילנא א"הגר שאת אלא, א"הגר גם ביניהם ידועים לא רבים שמות מנה הוא. שבדור

 משלושת לפחות או הראשון אינו א"הגר וכי אותו שאלו. ממש הראשונים בין מנה
 "...מפורסמות ממעלותיו חלק, מפורסם קצת הרי שהוא מפני, לא" והשיב?! הראשונים
 מקוזניץ המגיד של לביתו
, רוח אותו אל מקוזניץ המגיד של שייכותו) לראשונה( מוזכר" אמונים שומר" בספר

 שנכנס הנפש את לתקן כדי אחד איש מקאזניץ לרבינו הביאו אחת פעם כי: "לשונו וזה
 מאלפיים יותר כי והשיב זמן ובאיזה הקודם בגילגול היה הוא מי המגיד שאלו) כדיבוק(=

 לו אין ומאז הנביא זכריה על אבן שזרק הראשון היה הוא וכי ויסורים בצער שהוא שנה
 ".ל"הנ הקדוש י"ע נתקן' ה וברחמי. לדחי מדחי והולך מנוחה

 רוח אותו בו נכנסה כ"שאח - אחר איש זה היה ושמא? לקאזניץ מנובהרדוק עבר איך
 לבירור יועיל אולי, להלן לכם שנספר מה אלא, בבירור לדעת קשה? האבן זורק של

 .הדברים
 עלה מה" - א"שליט אדלשטיין יעקב רבי סיפר -" לאפיאן אליהו רבי את שאלתי"
 הדיבוק דבר, לו הידוע כפי כי השיב הוא" בקרבו ורוח שהסתובב בחור אותו של בסופו

 על שמים משפטי ללמוד, העונש ויראת פחד ולקבל לשומעו באו שרבים עד התפרסם
 מכשף כי חשדו הממשל אנשי, לממשלה, הגבוהים לחלונות דווח שהענין עד, עבירות

 בו והעוסק כישוף מעשה כל נאסר חוקית מבחינה כאשר. והגויים היהודים בין לו מסתובב
 צריך כי והוחלט. נפש פיקוח לכלל בחור אותו נכנס, כך משום, מוות דין בגזר אז הסתכן
 מחוץ אותו הבריחו. נפשות הצלת מדין סתם אלא שבקרבו הרוח בגלל לא, להצילו

 שמא כ"א. וולאזין וילנא נובהרדוק את עזב כך. שונים החוקים בו מקום, המדינה לגבולות
 של בסופו שם. מקוזניץ המגיד אל אותו שגררו אחרים יהודים לקרבת והגיע זכה אכן אז

 ".אמונים שומר"ב שמובא כפי תיקונו אל הגיע דבר
 של התיקון פרטי כי פעם גילה, סטולין קרלין ישיבת ראש ל"זצ הולצברג משה רבי
 אדלשטיין יעקב לרבי זאת לספר נאות והוא. איש מפי איש, לאוזנו עברו, מקוזניץ המגיד
 :גילה וכה, א"שליט

 באוזנו ולחש. ויחודים שמות י"ע הבחור מגוף הרוח את להוציא ניסה המגיד, בתחילה
 אותי להפחיד חושבים אתם ואמר קולות בקולי צחק הרוח גיחך, הקדושים בשמות יחודין

 אני הלא, למצוות הכנסי לפני ילד בהיותי עוד ידעת הללו היחודים כל את, אלו בדברים
 אל) בבכי געה ואז( הנביא זכריה על הראשונה האבן את זרקתי אני הלא - הבית מתקופת
 !תפחידוני
 את לתקן גם רצה הוא כי?" (נשמתך את לתקן אפשרות ישנה ואיך" המגיד אותו שאל

: ואמר הרוח השיב). שנה מאלפיים יותר נוראים ביסורים והמתייסרת המיטלטלת נשמתו
 לימוד' לי שימצא מי יהיה אם, זכות עלי שלימד חכם תלמיד היה לא היום ועד מותי מאז
 בפה סנגוריה עליו ללמד שחייבים הדגיש הוא. למנוחתי שאבוא נשמתי את יציל' זכות
 דרגתו את לו שיראה בתנאי זאת שיעשה לו הודיע אך זכות לו ומצא חשב המגיד .מלא

 בבית כאן לא" אך הסכים הרוח) המקדש בית מתקופת ונשמה נפש - רוחו מהות את(
 נתעטף' הק המגיד .אמר" למנוחה תוציאני אם לך ארעה לעיר מחוץ בשדה, פנימה ובעיר
 עד מהארץ אש עמוד לפניו נראה כ"ואח הלכה י"עפ זכות לימוד בפיו ואמר מהעיר ויצא

 .סיפר שלא כמובן ראה שעוד ומה, לרקיע
 סברה לו מצא הוא: ל"זצ הולצברג משה' ר סיפר זה גם? הזכות לימוד היה מה
 אבל, בהלכה טעות. באבן אותו לרגום להתיר - בטעות הבנה קיימת זו שבסברא, הלכתית

 :מסוים זכות לימוד כבר בה יש
 זמן כל להשתנות יכולה יתברך' ה מאת רעה שנבואה היא ההלכה כי חשב הוא
 לו היה כ"א, אלוקים' ה כציווי לרעה אז ניבא' ה נביא זכריה והרי. בפיו אומרה לא שהנביא



 

ד 

 הכובש"ש פ"ואע, ישראל עם את כך י"ע להציל לנסות כדי' ה בשם מלהינבאלהימנע
 כלל את להציל בשביל, ובבא בזה ונפשו חייו את למסור לו היה" מיתה חייב נבואתו
 ולימוד ההלכה מבחינת טעות צד כבר זו אבל, כך לעשות לנביא שאסור פ"ואע. ישראל

 (להגיד)                 .באבנים לרוגמו שמותר) ליצלן רחמנא( לחשוב היה יכול איך זכות
 שער התפילה: -על מועדים  "תפארת שלמהראה מש"כ בספה"ק "

שספר על  כאשר ידענו כן המעשה מפי אדומ"ו הרב הקדוש המגיד מקאזניץ זלה"ה"
דברי הרוח הדבוק באחד שבא לפני הרב ר' יהודה חסיד משידלאווצי. והרב הנ"ל נתכוון 
בשמות הקדושים לבעבור לגרשו מנפש האדם ההוא אז שחק עליו ואמר כי בימיו הילדים 
הקטנים היו יודעים מכוונות כאלה והוא הי' הראשון אשר הרים ידו ראשונה בזכרי' הנביא 

בבהמ"ק ומן אז והלאה יותר מב' אלפים שנה הוא נדחה מכף אל כף ולא ע"ה בעת הריגתו 
ינוח ולא ישקוט אף בגיהנם. כאשר שמע ר"י את דברי הרוח התחיל לבכות ולהתמרמר 
מאד ואמר הוי ואבוי אם בזמן הרב כזה עדיין לא נתכפר לפשעי האדם מה נאמר ומה 

 ."מר זכיתי מפשעינצטדק מי יוכל לעמוד ביום הדין הגדול והנורא מי יא

 
אני יורד מהבית ביום שישי, ורואה שהשכן עולה עם שני סלים מלאים,  "ויקהל משה"

מקיים מצות "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו" (שמות טז, ה). הלכה פסוקה 
(שלחן ערוך אורח חיים רנ), אשריו ואשרי חלקו. הזכרתי לו שיאמר בפה מלא "לכבוד 

דיבור פועל הרבה בקדושה ("משנה ברורה" שם, ב). העפתי מבט, הסלים שבת קודש", שה
 מלאים נירות. נו, גם אם צריך. אבל יש שם אותיות עבריות, וזו בעיה. "מה זה", שאלתי.

 "עיתונים", ענה, "עונג שבת". תמידים כסדרם ו"מוספים" כהלכתם.
("תרומות הדשן" סג). מותר? נניח ("משנה ברורה" שז, סג). ואם מתענג, אולי רצוי 

אבל אוי לו, שזה תענוגו! והלא ה"בית יוסף" (אורח חיים רצ, ב) הביא דברי המדרש: 
"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל... ביום השביעי יהיה לכם קדש, שבת שבתון לה'" 

ב), אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת -(שמות לה, א
ובבתי מדרשות ועוסקים בתורה מעלה אני עליכם כאילו המלכתם אותי  בבתי כנסיות

בעולמי, שנאמר (ישעיה מג, יב): "ואתם עדי נאם ה' ואני אל", מכאן סמכו בכל תפוצות 
הגולה להתקבץ בבתי כנסיות לקרות מקרא ולדרוש בדברי אגדה אחר סעודת שחרית. 

ימים טובים אלא כדי לעסוק בהם ובירושלמי (שבת פט"ו ה"ג) אמרו שלא נתנו שבתות ו
בתורה, ואמרו בזוהר הקדוש (ח"ג קע"ג, א) שבמוצאי שבת כשחוזרת הנשמה היתרה 

 למקומה, נשאלת איזו חידוש חידשה בתורה.
 -ומי שקריאת העתונים היא עינוגו, עליו המשילו לאמור 

כל ביום ההכתרה, בקש המלך להיטיב עם נתיניו. להשביע רצון איש ואיש, לתת כ
אשר ישאל. הזהירוהו יועציו שאוצר המלוכה יתרוקן. הסכים לפשרה: יקציב לכך שעה. מי 

 שיבוא באותה שעה ויבקש בקשה סבירה, יענה.
יומיים לפני המועד השתרך תור ארוך כנחש עקלתון, אנשים תפסו חזקה ולנו במקום. 

עים. אבל מי יוותר על והרי בין כך וכך לא היה סיכוי אלא לחלק קטן. לשלושים, ואולי ארב
החלום, ומי יוותר על הסיכוי הקלוש. אולי יאות המלך ויעניק לו קצבה לכל חייו, יחליף את 

 דירתו הדחוקה או יממן השאת צאצאיו.
הרגע הגדול הגיע, השער הענק נפתח והכל נדרכו, ולפתע ניכרה תכונה ותזוזה. אדם 

 ים לו להקדימם.טיפס במעלה התורה כשכולם מפנים לו מקום, מאפשר
למה ומדוע. אם תהו אלו שלפניהם, מיד מיהרו ועשו כמעשיהם. המצורע של 
המטרופולין, זה שמנודה מכולם ומעביר את שממון ימיו בשפכי הפסולת שבפאתי העיר. 
שכל גופו מכוסה פצעים מוגלתיים ודוחים, והצחנה האופפת אותו מרחיקה ממנו כל אדם, 

 ים בתחושת קבס.מצורע זה שייט לו עתה בניחותא כשהכל סולד
הגיע לראש התור, וגרם למבוכה. החליטו לרחצו ולבשמו ולהחליף סחבותיו 

 המרובבות לפני שיביאוהו אל המלך.
עננת בושם מצחין בשרה את בואו והמלך נטה אליו חסדו: "מה תבקש, במה אוכל 

 לעזרך", התעניין.
ם ומציקים, "אדוני המלך", ניסה לקוד בגמלוניות, "הפצעים המוגלתיים מגרדי

ומדיפים ריח בואש. כולם מתרחקים ממני, ואני ניזון מליקוט שאריות מזון שהושלכו 
לאשפתות. אין לי הנאה בחיי, זולת אחת: כשאני מתחכך, אני משכך מעט את הגרוי. אבל 

 יש לי בעיה. איני מגיע לגב...
דית, אבקש מהמלך שיואיל ברוב חסדו לצוות שיתקינו לי שתי מברשות ארוכות י

 שאוכל לגרד בהן את גבי"...
 "כדברך יעשה", ענה המלך, ופנה אל השליש: "רשמת?"

 "כן", ענה בחיוך.
חיוכו הבעיר את חמת המצורע: "אדוני המלך, יאמר נא, כלום נאה הדבר ללעוג 

 למצורע?! למה הוא מחייך, זה שרשם את הבקשה!"
 הדבר?" הוכיח את השליש."אכן", הסכים המלך, "למה חייכת לבקשתו, האם נאה 

קד השליש: "אדוני המלך, לא למומו הגשמי חייכתי, אלא לסיכלותו הרוחנית! עומד 
הוא לפני המלך, ויכול לבקש שרופאיו יטפלו בו וירפאוהו, פצעיו יעלמו ועורו יתנקה, 
מכאוביו ישכחו ויוכל לשוב לחברת בני האדם, ומעדיף הוא להמשיך להדיף צחנה ולסבול 

ו המוגלתיים והמדממים, לסבול מנידוי ולהתכלכל מפסולת אשפתות, ולמצוא מפצעי
 אשרו בהתחככות מענגת"...

 נפגע המצורע, זיקר כתפיו ושרבב שפתיו: "שלא יגיד לי מה לעשות!"
 אין ללעוג לו, יש לנוד לו!    שוטה! בקש לפחות עתה...

י, ופתח שולחן. הוציא ואני נזכר: נסעתי ברכבת, מחדרה לבני ברק. מולי ישב יהוד
מאמתחתו צרור תרופות וערך על הדלפק. גלולות לבנות וצהובות, כמוסות אדומות 
וזהובות, מבחר מרשים ומשובב עין. נטלם לפיו עדרים עדרים, הגירם לגרונו בלגימת מים. 
לטשתי עינים כפי הנראה, כי הוא פנה אלי והזדהה עמי ברחמים: "שכחת את שלך 

 (והגדת)                                           בבית? אשרי שאיני צריך!שכחתי  בבית?!"

 

 "והנשאם הביאו"
"והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן" (שמות לה, כז). 
וכתב רש"י: מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ובמלאכת המשכן לא 

רו הנשיאים: יתנדבו ציבור מה שמתנדבים, ומה שמחסרים התנדבו בתחילה, אלא כך אמ
אנו משלימים אותו. כיון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר: "והמלאכה היתה דים" 
(שמות לו, ז), אמרו נשיאים: מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השהם. לכך התנדבו 

 אם" כתיב.בחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם, "והנש
וכתב ה"כתב סופר" זצ"ל: יש ללמד זכות על צדיקים אלו שאחרו מלהתנדב, על פי 
המבואר (סוטה יג ע"ב) שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, כי לולא הגמר גם 
ההתחלה ללא הועיל היתה. ולכן התחכמו להמתין עד שיביאו כולם נדבתם ומה שיחסר 

שמם הינו שיעשו עיקר וגמר המצוה. והיתה כונתם יביאו הם, ותהיה המצוה קרויה על 
 -לשם שמים 

ומכל מקום שלא כדין עשו, כי ידועה מסקנת ה"משנה למלך" (הלכות מגילה פ"א 
הי"א) ו"חכם צבי" (בתשובה סימן קו) [בשר אחד שנתן רשות לאסיר לצאת יום אחד 

פשר לו לקיימה בבית מבית האסורים, שיצא ביום הראשון בו יוכל לקיים איזו מצוה שאי א
האסורים, ולא ימתין למצוה מאוחרת מדאורייתא כגון קריאת פרשת זכור, משום] 
ש"זריזין מקדימין למצוה" (פסחים ד ע"א) עדיף מעשיית מצוה מן המובחר. והיה 

 לנשיאים להקדים המצוה ולהיות מהזריזים המקדימים, מלעשות גמר מצוה מן המובחר.
עדיף, על דרך שאמרו: אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא והטעם שזריזים מקדימים 

לא תפנה (אבות פ"ב מי"ד). והכלל הוא: אין מחמיצין את המצוות (מכילתא בוא יב, יז), 
אולי לא יוכל אחר כך לעשות. וכך היה לנשיאים, שלא נשארו להם אלא האבנים. וגם הם 

 א חסרו משלהם כלום.לא היו משלהם, אלא ירדו להם עם המן (שמות רבה לג, ח), ול
וכן הורונו ב"מסילת ישרים" (פרק ז), שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא בהגיע זמנה 
או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר יחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה, 
ולא יניח לזמן שיתרבה בינתיים כי אין סכנה כסכנתו. אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל 

 -יכוב למעשה הטוב להתחדש איזה ע
ועל אמיתו דבר זה העירונו (בראשית רבה עו) בענין המלכת שלמה, שאמר דוד המלך 
לבניהו בן יהוידע: "והורדתם אתו אל גחון" ואמר בניהו: "אמן, כן יאמר ה'" (מלכים א א, 
לג). ושאלו: והלא כבר נאמר: "הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה, [כי שלמה יהיה שמו 

לום ושקט אתן על ישראל בימיו והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם"] (דברי וש
 י). אלא הרבה מפריעים יעמדו מכאן ועד גיחון!-הימים א כב, ט

 -על ענין זה, נשא ה"דברי חיים" זצ"ל את משלו 
היה היתה באבקילע, אשה כפרית, עני מרודה, ולה בנים ובנות בלי עין הרע, מושכים 

ושואלים לחם, ואין. נשאה עין למרום ושוועה: "רבונו של עולם, ראה נא בעניי.  בסנורה
 המצא לי אוכל לעוללי!"

וה' שמע תפלתה. פקח עיניה, ומצאה ביצת תרנגולת שזה עתה הוטלה, חמה וטריה. 
 כמה שמחה. נופפה בה וקראה: "שמעו, ילדים, מצאתי ביצה!"

ל כל אחד מהם מביצה בודדת זו. נשאו כמה שמחו, שמחת עניים. מה יעלה בחלקו ש
עיניים והושיטו ידיים, אבל האם הגביהה עוד יותר את הביצה: "לא, ילדים, הבה ננהג 
בחכמה! לא נאכלנה. נבקש מהשכן שירשה לנו לשימה מתחת לתרגלתו הדוגרת. תדגור 

ולה" עליה, עד שיבקע אפרוח. אבל גם אותו לא נאכל. נגדל אותו עד שיהיה לתרנגולת גד
 -"הידד", צהלו, "ויהיה לנו בשר"  -

 -"ומרק עוף!" 
 -"לא, ילדים, לא הבנתם 

 -התרנגולת תטיל לנו ביצים" 
 "וכל יום נאכל ביצה", איזה אושר!

"לא, גם את הביצים לא נאכל. נניח לתרנגולת שתדגור עליהן, ויבקעו המון אפרוחים, 
 -שיגדלו ויהיו ללהקות תרנגולים" 

 קראו במקהלה, "ונאכל כל יום בשר!""איזה יופי", 
התרנגולות יטילו המוני ביצים, שיגדלו דור נוסף של תרנגולים, ואז  -"לא הבנתם 

נמכור את כל התרנגולים, ונקנה עגלה קטנה, ונגדל אותה עד שתהיה פרה, ותתן חלב, 
שלנו, ותמליט עגלות נוספות, עד שיהיה לנו עדר שלם. ואז נמכור חלק ממנו, ונקנה בית מ

 עם חלקת שדה. נרתום את הפרות למחרשה, נזרע ונקצור, ולא יחסר לנו מאומה!"
עיני הילדים נצצו, שכחו את רעבונם, והבאבקילע שחקה עם הביצה בעליצות, והיא 

 נשמטה מידה והתנפצה.
 כל החלום נגר ארצה...

 -ורגע, שלא תהיה אי הבנה 
זה לא אומר שלא לדגור על הביצה. זה רק אומר שלא לשגות בחלומות, ולא 
להשתעשע איתה. קום ועשה מעשה. תטגן או תדגור, אבל תנצל את ההווה במקום 

 -לחלום על העתיד! ונספר סיפור מהגמרא (גיטין סח ע"ב) 
התורה אסרה להניף ברזל על המזבח. החליט שלמה המלך, שבית המקדש כולו יבנה 

לא שיניפו עליו ברזל. לשם כך ביקש את תולעת השמיר, שסגולתה לבקוע אבנים, ב
הודיעוהו שמלך השדים יודע מקומה, ושלח את בניהו בן יהוידע להביאו. בדרכם ראה 
מגיד עתידות המתימר לצפות נתרות ואנשים משחרים פניו, וחיך. שאלו מדוע חייך, 

ר. מה שתחתיו אינו יודע, את האוצר וענהו: אותו קוסם יושב במקום בו טמנו אוצ
 שתחתיו לא חשף, ועתידות ידע?!

אין ספק שהמעשה היה, אבל מדוע כתבוהו לדורות. כי לקח כה רב צפון בו! הן כל 
כל אחד  -אחד מאתנו, כאותו קודם, יושבים אנו על אוצר, ועוסקים בחזוי עתידות תלוש 

כבוש מקום בצמרת. אולי, והלואי. אבל חולם, מה יעשה בעתיד. אח, כיצד ילמד ויתעלה וי
מה לך לחלום באספמיה, יושב אתה על אוצר, והוא ההווה. אותו, חשפת? אותו, אתה 

קום, נצל את האוצר שאתה יושב עליו, נצל את הרגע הזה ואת השעה הזו. אל  מנצל?!
 (והגדת)                                                             תדחה לעתיד, כי אין ספק מוציא מדי ודאי!

 בדרך הדרוש  
 טעם לתת ראוי) כא כח( בבוקר בבוקר נדבה עוד איליו הביאווהם

 זהב יבא ל"ז ש"מ דידוע ל"ונ, דייקא בבוקר המשכן נדבת הביאולמה
 היו חוטאים מיני' דב במפרשים מבואר גם, העגל זהב על ויכפר המשכן
 נגפם ואשר לוי בני הרגום אשר ממש בפועל העגל שעשו מה' א, בעגל
 אותן וגם מיחו שלא חטא בהם' הי רק בפועל חטאו שלא מה' ב, ה"הקב
' להג שפר אמרי' ובס, משה התפלל ועליהם לכלותם ה"הקב ביקש
 עליהם ופקדתי פקדי וביום בפסוק נפלא דבר בזה' כ ל"ז מבראד ק"רש

 אז אחר חטא על ה"הקב אותם כשיעניש דוקא ט"מ וקשה, חטאתם
 חטאם דהנה  שפיר אתי ז"ולפ, לא ה"ובלא העגל עוןכ"ג עליהם יפקיד

 וידוע' וגו תוכיח הוכח ע"מ על ועברו העגל בעושי מיחו שלא על' הי
 יען כ"ע ריתחא בעידן רק ע"מ על מעניש ה"הקב דאין במנחות ש"מ

 גם לענוש ה"הקב רצה העגל עושי על גדולה ריתחא' הי שעה דבאותה
 ושוב תיכף ענשם שלא משה של תפילתו והועילה מיחו שלא אותן
 היטיב יובן ומעתא, ע"מ על לענו ראוי ואין ריתחא עידן ליכא כ"אח
 ריתחא עידן ויהיה אחר חטא שיעשו היינו, פקדי ביום ה"הקב ש"מ

 על גם ואענישם חטאתם עליהם ופקדתי אז,  אחר חטא על אותן לענוש
' בס והנה .והבן תוכיח דהוכח ע"מ על ועברו העגל בעושי מיחו שלא
 השמש בפסוק ל"ז י"הפנ הגדול רבינו בשם הביא וירא' פ גומא תיבת

 ולוט ריתחא בעידן מענשין ע"מ על כי, צוערה בא ולוט הארץ על יצא
 מזרח ומלכי יוצאת כשהשמש ל"חז ואמרו תוכיח הוכח של ע"מ עבר

 ל"עכ משם לילך צריך' הי לכך כועס ה"הקב משתחוים ומערב

 דעיקר, בבוקר המשכן נדבת שהביאו מה היטב מובן כ"וא
 על עונשין אין ה"בלא אך, העגל חטא מעונש להצילם כדי היה ההבאה

 מזרח ומלכי יוצאת כשהשמש בבוקר אמנם, ריתחא בעידן רק ע"מ
 ויש ע"מ על גם מענשין ריתחא ובעידן כועס ה"הקב משתחווים ומערב
בעדםשיכפרכדיהמשכןנדבתאתאזהביאולכןהםגםשיענשולחוש
 )הגרשוני ילקוט(                 . ש"וא. מעונש וינצלו



 

 

 

 (ג)ארון הברית 
כעשרים שנה בבית  רוןהאלאחר ששכן 

אבינדב בקרית יערים, שלח דוד לקחת משם 
 את הארון ולהעלותו לירושלים.

 אֶּפֶרץ ֻעּזָ 
את הארון מבית  כלי זמר לקחו שירתב

אבינדב, והעלוהו על עגלה חדשה על עבר 
י מְמַלֵּועוזא בנו של אבינדב היה  ירושלים.

הארון, לפתע ראה את הארון מתרומם באויר 
ידו לתפוס את הארון, ויך  הושיטונוטה לפול, ו

בו ה' ויפול שם וימות. זה בא כעונש כיון שהיו 
 צריכים לשאת את הארון בכתף ולא בעגלה.

 בית עובד אדום הגתיב
כשראה זאת דוד, החליט לא להמשיך 
להעלות את הארון לירושלים והכניסו לבית 

 (כך היה שמו, והוא היה משבט לוי).עובד אדום הגתי 
עובד אדום כיבד מאוד את הארון, ובכל יום 
היה מכבד לפני הארון ומדליק לפניו נרות בוקר 

ושש  וערב, בזכות זה בירך ה' עובד הגתי, והוא
 בניו ילדו כל אחד ששה בנים בפעם אחת.

 לעיר דוד
לאחר שלשה חדשים לקחו את הארון מבית 
עובד אדום, והולכוהו בשירה וזמרה אל עיר דוד 

מירושלים הנקראת כך). דוד המלך  הוא(חלק 
היה שמח מאוד בעת הולכת הארון, והיה 

על כל כמה  מכרכר ומפזז בכל עוז לפני הארון.
 ו במה והקריבו קרבנות.פסיעות העמיד

הארון בעיר דוד תקן דוד שיאמרו לפני 
" הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹוהמזמורים ששרו הפרות: "

. )11ץ" ערביתִׁשירּו ַלה' ָּכל ָהָאֶר בבקר, ומזמור "
 .)2ולכן אנו אומרים 'הודו' בפסוקי דזמרה

 
טור  )2 רש"י דה"א טז, לה בשם רבינו אלעזר בר משולם. )1

"ח סימן נה. אנו אומרים כפי שנכתב בדברי הימים (א טז), או
 שהוא שונה בכמה דברים ממה שנכתב בתהלים. 
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 המשך והשלמה יבוא אי"ה בעתו ובזמנו



 

 .ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם... )אשת סוף כי(ִּכי ָקַרן אֹור ָּפָניו 
רון פנים של שבת יענין הסמיכות לומר שאינו דומה ק

 הטורים)(בעל  .לשאר הימים
 

' הה ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצּוָ  ...ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה 
ואמר להם משה הקהיל את כל ישראל ם. ַלֲעׂשֹת אָֹת 

נקהלים באחדות הוא הדבר  להיות 
 ם)הרי" דושיהחי( .

 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ל... ל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ּכָ 

שבת שקולה כנגד כל התורה, וכמו שהתורה  .ָלֶכם קֶֹדׁש
כאיש ' -(כמו שנאמר "ויחן" אפשר לקבל רק מתוך אחדות 

, כך למצות שבת צריך אחדות, לכן )'אחד בלב אחד
 )אמרי פנחס( שעשה אותם באחדות. 

 
 ללמדנו גודל .ַוֵּיְצאּו ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ִמִּלְפֵני מֶֹׁשה

בני ישראל לתרומת המשכן, שמיד עם כלות  התלהבות
משה דבריו יצאו להביא נדבה. ולכן לא אמר איסור 
שבת בסוף, כי נתירא שלא ימתינו עד כלות 

 )מנחם ציון( דיבורו.
 

, שנתן בלבו ולתורהאותיות   .ּוְלהֹורֹת ָנַתן ְּבִלּבֹו
 )רבנו אפרים( לעשות הכל על פי התורה.

 
סופי תיבות  .בִמֵּלא אָֹתם ָחְכַמת לֵ 

 )רבנו אפרים( , חכמת אמת נתן בהם.אמ"ת
 

למדם  .ה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁשָּׁש ִאיׁש ְוִא 
ה ָּׁש ִאיׁש ְוִא רו עזיבת החטא, משה סדר התשובה שעק

שמבדילים אותו  -ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש  דבריםַאל ַיֲעׂשּו עֹוד 
 )מבשר צדק( מן הקדושה. ('תרומה' לשון הבדלה והפרשה)

 
היצר הרע נברא כדי שיהיה שמחה ותענוג 

 בתורה ומצוות
רּוָמה ַלה' ֶכם ּתְ ׁשֹון ָצִריְך ְלָהִב  .ְקחּו ֵמִאּתְ ין ֶאת ַהּלָ

ֶכם" ם", ְקחּו ֵמִאּתְ ַאְך ָהֶרֶמז '. ָהָיה לֹו לֹוַמר 'ְקחּו ֵמִאּתָ
בָּ  י ַהּקָ ֶזה הּוא ּכִ ָרא ֵיֶצר ָהַרע"ה ּבָ ִביל , ּבָ ׁשְ ַאְך לֹא ּבִ

ָראוֹ  בָּ , ַרע ּבְ י ֵמֵאת ַהּקָ א ח"ו. לֹא ֵתֵצא ַרע "ה ּכִ ֶאּלָ
ֲענּוג ְוַהֶחְמּדָ  בּו ַהּתַ קַהּיֵֹצר ׁשְ ְהֶיה , ה ְוַהֵחׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ הּוא ּכְ

ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות ה ּבַ ק ְוֶחְמּדָ ֲענּוג ְוֵחׁשֶ מֹו , ְלָאָדם ּתַ ּכְ

ּלּוֵלא ַהּיֵֶצר ָהַרע ֹלא ָהָיה  דֹוׁש ׁשֶ זַֹּהר ַהּקָ ָאְמרּו ּבַ ׁשֶ
א ַמְעּתָ ׁשְ תּוב . ֶחָדָוָתא ּדִ ָאַמר ַהּכָ ֶכם"ְוֶזהּו ׁשֶ " ְקחּו ֵמִאּתְ

ְלדוֹ זֶה ַהיֵּ  ְמָצא ִעם ָהָאָדם ֵמֶרַגע ִהּוָ מֹו , ֶצר ָהַרע ַהּנִ ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ את ֹרֵבץ"ׁשֶ ַתח ַחּטָ רּוׁש ", ַלּפֶ ֶכם"ְוַגם ּפֵ " ֵמִאּתְ

ים אֹותֹו ֵיֶצר ָרע ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ים ּבֹו , ׁשֶ ׁשִ ּמְ ּתַ ם ִמׁשְ ַאּתֶ ׁשֶ
ָצִרי, ְלַתֲאוֹות ָרעֹות חּו ֶאת ַהּיְ ּקְ ּתִ ֶ ל ְוָלֶזה ָאַמר ׁשּ ם ׁשֶ

ה ֲענּוג ְוַהֶחְמּדָ ׁשּוָקה ְוַהּתַ ּנּו , ַהּתְ ֲעׂשּו ִמּמֶ רּוָמה "ַוּתַ ּתְ
ׁש ּבֹו ַרק ֹקֶדׁש ַלה' -" 'ַלה ּמֵ ּתַ  .ְלִהׁשְ

 )ילויצחק מראדוהרה"ק רבי ל אור יצחק( 

 
ּתֹורָ ה ַהְיִגיעָ  ְזמַ ה ּבַ ת ִלְפִניִמיּוּ ה ֲהָכנָ ה ַהזֶּ ן ּבִ

ָעִתיה ֹורָ ַהתּ ר אוֹ  ּלְ  דׁשֶ
ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה  א ֹאתֹו רּוַח ֱאלִֹקים ּבְ ָוֲאַמּלֵ

בוֹ ה ִלְכאֹורָ  .ּוְבַדַעת רוֹ  'רּוַח ֱאלִֹקיםת 'ַהּתֵ י כִּ ת, ְמֻיּתָ
ָנתוֹ י ֲהרֵ  ּוָ ּיֵשׁ ר לֹומַ  ּכַ הֶ  ׁשֶ כֶ ם ּבָ ֵ ל כָּ ת אֶ ת ַלֲעׂשוֹ ל ַהׂשּ

ָלאכוֹ  י כִּ ר, לֹומַ  ְוֵישׁ  ן.ָכאלְ ם ֱאֹלִקי רּוחַ ן ִעְניָ ה ּומַ ת, ַהּמְ
הוּ י ֳצִר ת ִנְקֵראה ָהֲעָנוָ  ר ִעקַּ א הוּ י כִּ ה צּורָ ן ָלׁשוֹ א ׁשֶ
, ם]ָהָאדָ ל שֶׁ ת ָהרּוָחִניה ַהּקֹומָ ת ִנְקֵראה צּורָ [ם ָהָאדָ ת צּורַ 
ִרי ֵאין 'ָלׁשוֹ [ה ְרפּואָ ן ָלׁשוֹ ם גַּ א ְוהוּ  ִגְלעָ ן ַהּצֳ ה זֶ ל ְועַ . ד']ּבְ
יצֶ ר "ֶנֱאמַ  ה", ָהֲאָדמָ ן מִ ר ָעפָ ם ָהָאדָ ת אֶ ם ֱאֹלִקיה'  רַוּיִ

ִחינַ ם ָלָאדָ  ֵישׁ י ֵאיָמתַ  הוּ ה, ּוְרפּואָ ה צּורָ ת ּבְ ׁשֶ ה ִנְדמֶ א ּכְ
ֵעיָני ָעפָ ו ּבְ ָאמַ  ְוֶזהוּ  ה.ָהֲאָדמָ ן מִ ר ּכֶ ר ׁשֶ

ִגיַמְטִריָּ ם' ֱאֹלִקי רּוחַ ' ָהיָ י', ֳצִר א 'ּבְ ם ָלהֶ ה ׁשֶ
ִחינַ  ְפלוּ ת ּבְ ךְ ר ַאחַ ק ְורַ ה, ַוֲעָנוָ ת ׁשִ  ּכָ

כָּ ,  ינָ ה ַהָחְכמָ ם ִקּיוּ ל ׁשֶ עַ ה ּבִ א הוּ ם ָהָאדָ ל ֵאצֶ ת ּדַ
ֲחִזי ּמַ ׁשֶ ְפלוּ  ַעְצמוֹ ק ּכְ ׁשִ  ת.ּבְ

הל ויק"ברש"י ם וגו' ָיִמית ֵׁשֶׁש ה וגו' מֶֹׁש ל ַוַּיְקֵה 
. 'כשירד מן ההר וריםפכהם למחרת יו', "משה

וצריך להבין למאי נפקא מינה באיזה יום זה היה. 
הקדים להם ', "ששת ימיםעוד כתב רש"י "

אזהרת שבת למלאכת המשכן לומר שאינו דוחה 
מנליה שלזה אמר אזהרת ויש לדקדק . 'את השבת

תיקן שיהיו משה ש ראבגמאמרו הא  ,שבת
הלכות שבת בשבתו  יום, דורשים בעניינו של

כךמשום ואז שבת ההימא שו,והלכות חג בחג
ן בנין שאיואין כאן לימוד  ,דרש בהלכות שבת

 ; חיים מאיר פרנקל אהרן ווייס; דוד יצחק אייזיק ווייס שהביאו חומר לגליון: תלמידים



 

חדא מתרצת דומרואפשר ל. דוחה שבתהמשכן
שאי אפשר לומר  פרשלרצה רש"י חברתה, 

, ולכן דרש בהלכות שבת השאותו היום שבת הי
ם הכפורים היה, יום למחרת יוהאותו כיון ש

 ום הכפורים אי אפשרשבת ויגמרא ששנינו בו
, ואם כן מדוע דרש להם שיחולו בזה אחר זה

שהקדים אזהרת בהלכות שבת, אלא על כרחך 
 שבת למלאכת המשכן לומר שאינו דוחה שבת.

  )הובא בספר שני המאורותמפולנאה הכהן  מהרי״ל( 

מסופר  .תָּב ַּׁש א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם ְּביֹום ַה 
בגמרא שרב עמרם חסידא עמד בפני נסיון, וכדי 

יש אש ש -רא בי עמרם' להנצל מיצרו צעק 'נּו
ויתבייש  תאספו אנשיםבביתו, וכוונתו היתה שי

אך עצה נוספת להנצל מהיצר  .עבירההלעבור 
כך מביא ה'אמרי יוסף' בשם הרה"ק  -הבוער בו 

שמקובל מרבותינו סגולה להינצל מדאלינא 
מיצר הרע להזכיר 'שבת', אף בימי החול. בזה 

את מאמר  (בנו של ה'אמרי יוסף')ביאר ה'חקל יצחק' 
חז"ל: "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות" 
שאם יתגבר עליך יצרך תצעק 'שבת' אף בימות 

להזעיק את הבריות, וכך החול, ואז לא תצטרך 
ה לחטוא (כמבואר שם לא יהיה לו בזיון שרצ

בגמרא שאמרו חכמים לרב עמרם שגרם להם 
בושה בזה שראו שאחד מהחכמים רצה לחטוא). 
ובזה יתבאר גם הפסוק "לא תבערו אש" אין צריך 

רא בי עמרם', כי עצה אחרת לקרוא בקול גדול 'נּו
 (מלבוש שבת ויום טוב) יש "ביום השבת".

ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל  ה'ְראּו ָקָרא ל ר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא ַוּיֹאֶמ 
יש לדקדק הלשון  .ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה

'ראו' מה יש לראות כאן. ויש לומר שרצה הקב"ה 
להוכיח כי על ידי מעשה המשכן יתכפר להם עון 
העגל לגמרי, שאם לא כן איך לקחו את בצלאל 

ה על מעשה העגל חָ שהוא נכדו של חור שמָ 
 גוהו, הלא אין קטיגור נעשה סניגור, אלא והר

מכאן ראיה שה' מוחל להם לגמרי ואין כאן חשש 
קטרוג, לכן אמר "ראו" הא לכם ראיה "קרא ה' 

ייחסו עד חור  -בשם בצלאל בן אורי בן חור" 
לראיה שמחל להם. כמו כן לקח את  -דייקא 

אהליהב למטה דן, לפי שגלוי וידוע לפניו 
את העגל של ירבעם בן בוד שעתידין שבט דן לע

נבט, לכן הקדים תרופה למכה, שיכפר להם על 
 )בשם נחמד ונעיםיגדיל תורה ( אותו עוון.

 פרשת שקלים
 אְוִנָּׂש ן ָנכֹות ְּבֵביא ֶאָּׂש ל ְוֶׁשֶק א ְנָׂש ן ָאדֹו ָעֵלינּו ָּפֶניר אֹו

לכאורה היה לו לומר  .ט מוסף לשבת שקלים)פיו(
על  יך מבקשיםא'ומחצית השקל אשא', וגם 

. ויש הלא כתיב "לא ישא פנים"נשיאות פנים 
על פי מה שאמרו בגמרא שמאלכי השרת לומר 
"אשר לא ישא פנים",  כתיבפני הקב"ה לאמרו 

ואתה נושא פנים לישראל שנאמר "ישא ה' פניו 
אליך", אמר להם הקב"ה וכי לא אשא להם פנים, 
כתבתי בתורה "ואכלת ושבעת וברכת" שרק 

צריך לברך, והם מדקדקים על עצמם  בשביעה
לברך עד כזית או עד כביצה. מכאן שעל דקדוק 
וחומרה במצוות הקב"ה נושא פנים, אך זה שייך 
בכל המצוות אבל במחצית השקל הרי אי אפשר 
להוסיף בו איך יקימו בו הידור מצוה. אלא 
שהדין הוא ששנים שנתנו יחד שקל שלם חייבים 

ידי שיתן  ר להדר עללהסיף קלבון, אם כן אפש
יחד עם חברו. ובזה יבואר הפיוט "אור פניך 
עלינו אדון נשא" ואם תאמר הלא אין נשיאות 
פנים אלא כשמהדרין במצוות, גם כאן שייך 
הידור "ושקל" דוקא "אשא" יחד עם אחר כדי 

  (מהר״י מבעלזא) להתחייב בקלבון.

פעם לסכום גדול של ממון, בעיר סאטמאר נצרכו 
לצורך מצוה חשובה. בעיר היו קלי דעת ופורקי עול 
שראו בזה הזדמנות נאה לסדר מסיבה של 
תערובת אנשים ונשים, כשהמטרה היא כאילו 
לצורך מצוה. הגה"ק רבי יהודה גרינוואלד זצוק"ל 
בעל ה'קרן לדוד' אב"ד העיר, שמע על כוונתם 

זה. בדרשתו אמר הנלוזה ויצא בדרשת מחאה נגד 
כי בעת בניית המשכן היה משה רבנו נצרך להרבה 
מעות, הערב רב שמחו על ההזדמנות ואמרו כי 

להתערב אנשים ונשים באיצטלא של עכשיו יוכלו 
 צורך מצוה לתרומת המשכן, באו ואמרו למשה

העם זה הערב רב כידוע,  ,ַמְרִּבים ָהָעם ְלָהִביא
יותר מהרגיל, והנה הם מרבים להביא בהתלהבות 

ה ַאל  ָּׁש ִאיׁש ְוִא לכן ציוה משה שיכריזו במחנה 
, שיפסיקו מלאסוף אנשים ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה

 -ַוִּיָּכֵלא 'ָהָעם' בתערובת אנשים ונשים, מיד 
, כבר אבדו את החשק מלתרום ֵמָהִביאהערב רב 

 למלאכת המשכן.



 

 ֵּבית ְּכֶנֶסת ְיָוִנים
ִנְׁשֲארּו תק"ך ֵמְרִעיַדת ָהֲאָדָמה ָהִראׁשֹוָנה ִּבְׁשַנת 

ְועֹוד ֵּבית  1ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול: ְׁשֵּתי ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות
ָּכ ְמַסֵּפר  - 2ס')ְגִריגּו'אֹו (' ְגִריִקיׂש'ְּכֶנֶסת ָקָטן ַהִּנְקָרא 

 ן'.ּיֹוִצ ת ַאֲהַב 'ַרִּבי ִׂשְמָחה ִמַּזאֶלעִׁשיץ ְּבֵסֶפר 
 ִמְנָחה ֶעֶרב ַׁשָּבת

ְלַהָּלן הּוא ְמַסֵּפר ִּכי ָּכל ְיֵמי ְׁשהּותֹו ִּבְצַפת א 
ִהְצִליַח ִלְמצֹוא ִמְנָין 
ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבֶעֶרב 

ַעד ֶׁשּנֹוַדע לֹו , ַׁשָּבת
ֶׁשִּמְנָהג חֹק ְוא ַיֲעבֹר 

"ל הּוא ִמְּימֹות ָהֲאִריזַ 
ים ׁשּום ֶׁשֵאין עֹוִׂש , ְוֵאיָל

ִמְנָין ִלְתִפַּלת ִמְנָחה 
ַרק ְּבֵבית , ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת

 .ַהְּכֶנֶסת ְגִריגּוס
ְּבַטַעם ַהָּדָבר הּוא 

"י ז"ל ֶׁשִּביֵמי ָהֲאִר : "ּכֹוֵתב
ִהְתַּפְּללּו ָּכל ַהָּקָהל ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ְגִריגּוס ֶׁשהּוא 

ְוַאַחר , ִמָּצפֹון ָלִעיר
ּדֹוִדי ה כָ לְ 'ִמְנָחה ָאְמרּו 

ְוָׁשם ... 3ְוָהְלכּו ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶאל ַהָּׂשֶדהה', ֵנֵצא ַהָּׂשֶד 
ָלֵכן , ִקֵּבל ַׁשָּבת ִעם ָּכל ַהָּקָהל ֶׁשִּבְצַפת"י ז"ל ָהֲאִר 

ֶׁשֹּלא ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנַחת ֶעֶרב , ַהַּתָּקָנה ִּבְמקֹוָמּה עֹוֶמֶדת
 "...סַׁשָּבת ַרק ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְגִריגּו

 ְוקֶֹדם , ְוִהֵּנה ָׁשם ִמְתַּפְּלִלין ִמְנָחה ְּגדֹוָלה"
 

                                                      
ְלָׁשם ָהֳעַבר ֵסֶפר אבוהב', ְּכֶנֶסת 'בית הּוא ַהִּנְקָרא ַּכּיֹום  11

ְּכִפי ֶׁשָּכַתְבנּו , ַאּבּוַהב ְלַאַחר ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה"י ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַמֲהִר 
 .ַּבַּמֲאָמִרים ַהּקֹוְדִמים

 .ֶזהּו ְׁשמֹו ֶׁשל ֶאֶרץ ָיָון ְּבָלִטיִנית ּוִבְׁשָאר ְלׁשֹונֹות ַעֵּמי ֵאירֹוָּפא 2
ֵּתֵצא ַלָּׂשֶדה ְותֹאַמר "': ַׁשַער ַהַּכּוָנֹות'ְרֵאה ֵסֶדר ַקָּבַלת ַׁשָּבת ּבְ  3

ַוַּתֲעמֹוד  ...ּבֹאּו ְוֵנֵצא ִלְקַראת ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא ַלֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין
ְוִאם ִיְהֶיה ַעל ַּגֵּבי ַהר ֶאָחד ָּגבֹוַּה הּוא  ,ְמֻעָּמד ְּבָמקֹום ֶאָחד ַּבָּׂשֶדה

 ,ְוַתְחזֹר ָּפָנִי ְּכֶנֶגד רּוַח ַמֲעָרב ֶׁשָּׁשם ַהַחָּמה ׁשֹוַקַעת... יֹוֵתר טֹוב
ַהְּׂשָמאִלית ַעל ,ּוְבֵעת ְׁשִקיָעָתּה ַמָּמׁש ָאז ִּתְסּגֹר ֵעיֶני ְוָתִׂשים ָיְד 

ּוְתַכּוֵן ְּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ְּכעֹוֵמד  ,ְוַיד ְיִמיְנ ַעל ַּגֵּבי ְׂשמֹאל ,ֶהָחֶזה
 וכו'..." ְוַתְתִחיל ַוּתֹאַמר ,ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְלַקֵּבל ּתֹוֶסֶפת ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת

ַאר ַרק ַהִּמְנָהג ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ְגִריגּוס ִנְׁש , ְּכלֹוַמר 4
, ֲאָבל ַהִּמְנָהג ָלֵצאת ְלַקֵּבל ַׁשָּבת ַּבָּׂשֶדה א ִנְׁשַאר"י, ִמְּיֵמי ָהֲאִר 

ַהְּׁשִקיָעה ִמְתַּכְּנִסין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְּבִבְגֵדי 
ְוַכָּמה י', ּדֹוִד ה ְלכָ ', 'ָהבּו'ּוַמְתִחיִלין ִמְזמֹור , ַׁשָּבת

ר ַּב 'ָּבֹעֶמר ָאְמרּו ַהִּפְזמֹון ל"ג ַׁשָּבתֹות ֶׁשּקֶֹדם 
 4י'..."יֹוָחא

 ְמקֹום ָקְדׁשֹו
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת : "ּתֹו ְּדָבָריו הּוא ְמָתֵאר ֶאת ַהָּמקֹום

ְוכֶֹתל ָסִביב ַעד ֲחִצי , ְוַהָּׂשֶדה ְמֻרָּצף ְּבַאְבֵני ָּגִזית
ְוִנְרֶאה ָון ְוהּוא ְמֻכּו, ְוֶזהּו ַהִּנְקָרא ָׂשֶדה, קֹוַמת ָאָדם

 .5"ֶׁשְּבֵמרֹון "י]ַרְׁשִּב -[ר ִמֶּנֶגד ֶקֶבר ַּבַעל ַהּזַֹה 
, ְלִפי ַהַּמְׁשַמע ִּבְדָבָריו
"י ֶּׁשַהָּׂשֶדה ָּבּה ָהָיה ָהֲאִר 

, ַהָּקדֹוׁש ְמַקֵּבל ַׁשָּבת
ָהָיה ַמָּמׁש ַעל ַיד ֵּבית 

ְּכִפי ס', ְגִריגּו'ַהְּכֶנֶסת 
ַהְּכֶנֶסת ת ֵּבי'ֶׁשּכֹוֵתב ֶׁש 

ְוַהָּׂשֶדה ְמֻרָּצִפין ַאְבֵני 
ם ֵּכן ִמְסַּתֵּבר ִא ת', ָּגִזי

'ֵּבית ְּכֶנֶסת לֹוַמר ִּכי 
ַהִּנְקָרא  'ָהַאְׁשְּכַנִּזי"י ָהֲאִר 
, 'ַּתּפּוִחיןְּכֶנֶסת ֲחַקל  'ֵּבית

ֶׁשַעל ִּפי ַהְּמֻקָּבל ָׁשם ָהָיה 
, ְמַקֵּבל ַׁשָּבת"ל ָהֲאִריזַ 

 .6הּוא ֵּבית ְּכֶנֶסת ְיָוִנים
 ִמְתַּפְּלֵלי ֵּבית ַהְּכֶנֶסת

ֵחֶלק (' ְזיֹונֹותֵסֶפר ַהֶח 'ְּב 

ָחַלְמִּתי ֶׁשָהָיה ז"ל: "ּכֹוֵתב ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל  ט)אֹות ב 
יֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ְוָהִייִתי ִמְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל 

..." קֹוְרדֹוִאירֹו הֶש ֹמב ְוָהיּו ָׁשם ָהַר  ,ְיָוִנים ֶׁשִּבְצַפת
ְתַּפְּלֵלי ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהָיה ִמִּמ "ק ְלִפי ֶזה ִנְרָאה ִּכי ָהְרַמ 

 7"ּו.ְואּוַלי ַּגם ַּתְלִמידֹו ָהְרח, ֶזה

 .ְוָהיּו ְמַקְּבִלים ַׁשָּבת ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ָהיּו ְמַקְּבֵלי ) 3(ראה הערה ְלִפי ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבַׁשַער ַהַּכּוָנֹות  5

ַפת עֹוְמִדים ּוְפֵניֶהם ֶאל ֵעֶבר ַהִּצּיֹון ַהָּקדֹוׁש ְּדַהַּתָּנא ַהַּׁשָּבת ִּבצְ 
 .ְּבֵמרֹון ֶׁשִהיא ְּבַמֲעָרָבּה ֶׁשל ְצַפת"י ָהֱאִקי ַרְׁשּבִ 

ן', ִצּיֹות ַאֲהַב 'ֵּבית ְּכֶנֶסת ָאֵכן ִנְמָצא ִּבְצפֹון ָהִעיר ְּכִפי ֶׁשּכֹוֵתב הָ  6
ָהִעיר ֶׁשָהְיָתה יֹוֵתר ְלַצד ָּדרֹום ַמֲעָרב ֶׁשְּבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ִּבְקֵצה 

ָּבנּו , ְלָיִמים ִעם ִרּבּוי ְקִהּלֹות ָהַאְׁשְּכַנִּזים ִּבְצַפת. ְּבמֹוַרד ָהָהר
ְוֵהם ִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֵבית , ָּבִּתים ְלַצד ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ֶׁשל ָהִעיר

ֵׁשם ָהֲאִריזַ י', ַאְׁשְּכַנּזִ 'ָהַפ ִלְהיֹות ֶּׁש ְּכֶנֶסת ֶזה  ֵּכיָון "ל ְוִנְקָרא ַעל
 . ם ָהָיה ְמַקֵּבל ַׁשָּבתָּׁש ֶׁש 
"י עֹוד ַנֲאִרי ְּבַמֲאָמר ְמֻיָחד ַעל אֹודֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר ואי"ה  7

 .ָהַאְׁשְּכַנִּזי

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

. האם והחצר שלפניוכנסת האר"י האשכנזי פתח 
קבל האריז"ל את השבת,  הוא המקום בו חצר זה 

שבעת חידוש בית הכנסת כללו והכניסו חלק או 
 בתוך בית הכנסת, זאת איננו יודעים.  זה 



 

 ~1 ~  

 ליקוטים נפלאים
 ויקהלפרשת 

 
 ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"

 לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם
 (לה, א) " אותם
 אלה" להם ואמר ישראל בני כל את הקהיל רבינו משה

 בלב תמיד וללכדכם להקהילכם כגון, אלה דברים –" הדברים
 לעשות' ה צוה אשר" יתברך' ה רצון הם הם, אחת ובעצה אחד
 ) מאירוסלב שמעון' ר( ."אותם

 

 ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
 לעשות' ה ציוה אשר הדברים אלה אליהם
 )א, לה" (אותם

 ).י"רש" (הכיפורים יום למחרת"
 צריכים הכיפורים ביום רק שלא, לישראל רמז רבינו משה
 למחרת גם אלא, ורעות אחוה, ומחילה סליחה חדורים להיות

 . אלה במידות להמשיך חייבים הכיפורים יום
 )מקוברין משה' ר ק"הרה(
 

 "אותם לעשות' ד ציוה אשר הדברים אלה"
 )א, לה(

 בפרשת כתוב ואיך, שביתה, תעשה ואל בשב היא שבת מצות
 הכוונה אלא'. אותם לעשות' ד ציוה אשר הדברים אלה' שבת
, יהודי להיות, לשבת אותך שמקשרים הדברים את לעשות הוא
 עם יותר חזקה שייכות לך יש יהודי יותר שאתה מה שכל

 '.מיתה חייב ששבת גוי' הרי אחרת השבת
 )ע"זי מסלונים שמואל רבי ק"הרה(

 

 ויצאו... ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
 )כ - א, לה( "משה מלפני ישראל כני עדת כל
 פשוט" ישראל בני עדת כל את משה ויקהל" בתחילה נאמר אם
 ואפשר. להשמיענו הכתוב בא ומה משה מלפני שיצאו הוא

. יצא מהיכן הכל רואים, מרזח מבית יוצא כששיכור להסביר
 שיצאו ראו והילוכם פניהם ארשת על, ישראל אף, להבדיל

 )זצ״ל לופייאן אליהו' ר הגה״צ( . משה מלפני עתה
 

' וגו ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
     "משה מלפני ישראל בני עדת כל ויצאו

 )כ-א, לה(
 בלום עמרם' ר הגאון: מביא )קנח' עמ(" אבא של עולמו" בספר

: זמנו מציאות פי על צחות בדרך אומר היה אויפאלו ד"אב
 היהודים חשבו בתחילה" י"בנ עדת כל את משה ויקהל"

 בו להתווכח שניתן, בקונגרעס פומבית אסיפה בסתם שמדובר
 שאמר כששמעו אבל, כולם באו ולכן, מסוימים נושאים על

 ישראל בני עדת כל ויצאו" אז" תרומה מאתכם קחו" משה
 "...משה מלפני

 

 )ב, לה( "'וגו מלאכה תעשה ימים ששת"
 הקשו ועוד מלאכה" תעשה" לומר לו דהיה המפרשים הקשו

 ביום" שיאמר ומהראוי להזכיר צורך אין המלאכה שעשיית
 פי על לבאר ויש). באלשיך ועיין( מלאכה תעשה לא השביעי
. השבוע ימי כל מתברכים השבת דמיום הקדוש בזוהר המובא

, נעשית מעצמה המלאכה כאלו נראה אז שורה הברכה ואם
 תעשה ימי ששת" שאמר מה וזה. האנושי כח כפי שלא

 לכם יהיה השביעי וביום"ש בתנאי אך, מעצמה -" מלאכה
 )עה״ת אפריון( '". לד שבתון שבת קודש

 

 ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא"
 )ג, לה" (השבת

 ביום: מוסר של בדרך זה לפסוק פירוש הביא" זהב תורי" בספר
 והם לעבודתם ממהרים אינם אנשים המנוחה יום השבת

 יושבות וכן ולשיעורים לתפילות הכנסת בבתי מתכנסים
 לעיתים הנמשכות השבת בסעודות חדא בצוותא המשפחות

 . ארוך זמן
 הם מגיעים מיד יחדיו משתהים אדם בני כאשר העולם בטבע
 כך בשל פורצת מהרה ועד, ורכילות הרע לשון, בטלה לשיחה

 . המחלוקת אש
 בכל אש תבערו לא: "רמז בדרך התורה כאן מזהירה כך משום

 בשעה המחלוקת אש את תבעירו אל" השבת ביום מושבותיכם
 . השבת ביום יחד מכונסים יושבים שאתם

 

 " (לה, ה)'לד תרומה מאתכם קחו"
, עולם של רבונו, אמר ע"זי מזידיטשוב הירש צבי רבי ק"הרה 

 ולא הוה ולא, הייתי לא ואני, ויהיה הוה היה אתה, ממך היפך אני
 מביט כשאני'", ה שויתי) "ח, טז תהלים( הפסוק על ואמר. יהיה
, ממני ההיפך בדיוק ת"שהשי" לנגדי"ש רואה אני, ת"בהשי
 על ביאר', הק מתלמידיו ואחד. הייתי ולא יהיה ולא הוה שאיני

 לראות יבוא עצמו שפלות על מתבונן שכשהאדם' הק דבריו פי
'", לה תרומה מאתכם קחו" הפסוק את, ל-הא רוממות את

'" לה תרומה" אז, בעצמכם תתבוננו כאשר" מאתכם קחו"
 ד), ח (תהלים הכתוב וכמאמר, קל ורוממות גדולת את תראו

 גדולת את אראה כאשר" אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי"
 ".תזכרנו כי אנוש מה" אזי, ת"השי

 

 בני הביאו, לבם נדב אשר ואשה איש כל"
 )כט, לה( "'לד נדבה ישראל

 בני את שהביאו בזה היתה שנדבתם צחות בדרך לומר יש
, כלומר. ת"להשי נדבה והקטנים הרכים בניהם היינו, ישראל
, ולתורתו' לד, סבא ישראל ברוח ישראל בני את שחנכו
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 הנדבה היא, שמים ויראת תורה שילמדם רבינו למשה ובהביאם
 )ברוך מקור( '.ד למשכן ביותר החשובה

 

" חור בן אורי בן בצלאל בשם ’ה קרא ראו"
 )ל, לה(

 לעבוד ישראל שביקשו בשעה אלא? חור כאן להזכיר ראה מה
, הניחן ולא ה"הקב על נפשו נתן) העגל לעשות( כוכבים עבודת
 . לך פורע שאני חייך: ה"הקב לו אמר! והרגוהו עמדו
 ונלחם שלו הצבא שר עמד, לגיונותיו עליו שמרדו למלך משל

! אותו והרגו עמדו -? מורדים אתם המלך על: להם אמר. עמהם
 על? לו לפרוע צריך הייתי לא, לי נתן ממון אילו: המלך אמר
 כל אלא? לו עושה אני מה! עלי נתן שנפשו וכמה כמה אחת
 שרים( ואפרכים דוכסים מעמידם אני ממנו שיצאו בנים

 ). ומלכים
. ה"הקב על נפשו ונתן חור עמד העגל ישראל שעשו בשעה כך

 טוב שם מגדלם אני ממך היוצאים בנים כל חייך: לו אמר
 רוח אותו וימלא בצלאל בשם קרא ראו: "שנאמר בעולם
 שרים כולם הימים בדברי הנזכרים חור בני כל וכן" (אלוקים
 )רבה מדרש( )וחשובים

 

' ה קרא ראו ישראל בני אל משה ויאמר"
 רוח אתו וימלא' וגו אורי בן בצלאל בשם

-ל, (לה "למלאת אבן ובחרושת' וגו אלוקים
 לג)

, הארץ עם מתחילה שהיה, עקיבא רבי על מספרים חכמינו
 על מנוקבת אבן שראה מאחר, תורה ללמוד כך אחר והתחיל

 השכל מוסר מזה ולמד, הרף בלי עליה שנטפו מים טיפות ידי
 תורה לימוד הרי, הקשה לאבן לה יכלו הרכות המים טיפות אם

 מאובן שיהיה אף, אנוש לב לתוך לחדור בודאי יכול בהתמדה
 לחדור, הגדולה בחכמה מחונן היה בצלאל. שיהיה כמה וגס

. שמים ויראת בתורה ולמלאו לנקבו, ביותר המאובן הלב לתוך
 חרש היה הוא" למלאת אבן ובחרשת: "הכתוב שאמר וזהו

 . הדרוש בחומר ולמלאותה אבן לנקב ואומן
 ו)"תרכ אדר ג"כ – ח"תקנ ם"הרי (חידושי

 

 ולחשוב' וגו יםוקאל רוח אותו וימלא"
 )לב-לא, לה( "'וגו בזהב לעשות מחשבות

 רוח אותו ואמלא) פרשתן( האלשיך בשם אמר ל"ז הרב בשם 
, במוח רק דעת לו יש אדם כל דהיינו' וכו מחשבות לחשוב' וכו

 כ"משא, שעושה דבר אותו לחשוב המוח צריך דבר וכשעושה
 חושבין היו אבריו כל שגם' וכו רוח מלא שהיה בצלאל

 דעת בהם שהיה שצריך מה עושים בעצמם והידים, מחשבות
 תהלים( הפסוק' פי שזה ע"זי ל"ז הוא ואמר'. וכו עצמם בפני
 איתא וכן, תבונה היה בכפיו שגם, ינחם כפיו ובתבונות) עב, עח

 ד"לביהמ אותו מוליכין רגליו שהיו בדוד) א, לה ר"ויק(
 את האדם שמקדש י"ע וזה, דעת להם היה בעצמן שהרגלים

 העולם שאומרים וזהו, דעת כ"ג להם בא ת"להשי מאד איבריו
 . במוח לך אין ברגל לו שיש מה

 )ע"זי מקאריץ פנחס רבי ק"להרה פנחס אמרי(
 

 )לג, לה( "למלאת אבן ובחרשת"
 באבן לחרוט שידע, היו בצלאל של מעלותיו מן אחד

 אולי זצ״ל הרי״ם החידושי רי״ם מהגה״ק שמעתי. ולמלאותה
 עם עוד שהיה בעת עקיבא שרי, רז״ל שאמרו מה ע״פ, לרמז יש

 במקום עליו שירדו מים טיפות ע״י מנוקב סלע ראה, הארץ
, באבן חור לעשות צריכים היו שלא והיינו, נקב בו ועשו, אחד
, מזה עקיבא ר׳ למד אז, נקב עשו להיכנס כשרצו המים אלא

 מלא שהיה שבצלאל, לומר אפשר. בליבי תורה דברי שוודאי
 האבן בלב נקב לעשות יודע היה, מהשי״ת וקדושה חכמה רוח

. בה להכניס שרצה וירא״ש תורה של המילוי ע״י ביותר הקשה
, ״למלאת״, ואומן חרש, בצלאל שהיה - אבן״ ״ובחרשת: וזהו
 את מחורר כבר היה, המילוי ע״י אלא, חור לעשות הוצרך שלא
 לב חכם איש וכל הרי״ם החידושי מערכת, חדתין מלין. האבן
 מלאכת כל את לעשת לדעת בהמה ותבונה חכמה' ד נתן אשר
 אפילו), ג, מח( רבה במדרש ואיתא). א, לו' (וגו הקודש עבדת

 י"רש שכתב מה פי על סופר הכתב ומבאר, חכמה נתן בבהמה
 שמעל יתירה אומנות היתה היא, העיזים את טוו) כו, לה לעיל(

 הבהמה מן לטוות קשה זה דבר ובוודאי, אותה טוו העזים גבי
, ממלאכה ומבטלת ודוחפת שמתנונעת בהמה של כרחה בעל
 בבהמה חכמה' ד שנתן אלא, חיים בעלי צער איכא הא וגם

 בעגל.) פה( מציעא בבא' במס דאיתא מה וכעין, לכך שנתרצו
 והיינו, ממנה ויאכל שישחטנה כדי הקדוש רבינו אחר שרץ
 .ל"וק, בבהמה אפילו חכמה שנתן

 

 לעשות המלאכה לכל דים היתה והמלאכה"
  )ז, לו( "והותר אותה
 מדי יותר שהיה או) דים( מספיק היה האם מובן לא מהפסוק

 יודעים איך: חולין מסכת בסוף שיף ם"המהר אומר) הותר(
 לעשות היין גביע את כשממלאים: למשל, מספיק שהיה
 יודעים איך. מלא היה שזה למפרע יודעים, כשנשפך רק, קידוש
 ".הותר" שהיה מפני" די" שהיה

 

 "הצובאות במראות ...נחושת הכיור את ויעש"
 )ח, לח(
 נשים בשביל המאררים מים להכנת גם משמשים היו הכיור מי

 את צדקניות נשים נדבו לפיכך. לא או חטאו אם לברר. סוטות
, וכשרותן צניעותן את בכך והפגינו הכיור לעשיית החמרים
 . הכיור ידי על שייעשה הכיור מפני כלל מתייראות שאינן

 )יקר כלי(
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      "ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"

 (לה, א)
 שעתיד משה שראה לפי? בהקהל זו פרשה נאמרה למה
 מסר בטרם והקהילם עמד, חינם שנאת בעוון להיחרב ק"ביהמ
 היהודים של והליכוד האחדות: לרמוז. המשכן ענייני להם

 .המשכן למעשה הוא ראשון תנאי, בצוותא
 ש"מהר הרבי אל הגיעו, ביניהם סכסוך שפרץ, שותפים שני

 מהם מי שיפסוק מהרבי וביקשו, מליובאוויטש) שמואל רבי(
 :הרבי להם אמר. צודק

 של מזלם' ל"חז אמרו אחד במקום. שאלה אתכם אשאל"
 זה לעומת'. האחד מן השניים טובים' נאמר וכן', עדיף – שניים
 איך'. קרה ולא חמה לא, שותפים שני של קדרה' נאמר

 ?הללו המאמרים מתיישבים
, אחדות מתוך פועלים השותפים עוד כל: פשוט ההסבר אלא
 כשהם', השניים טובים' נאמר זה על. גדולה ברכה עליהם שורה

', שותפים של קדרה' זו אם אולם. מאוחדים –' האחד מן'
 "...מוצלח-לא מצב זה אז-כי, וגועשת הרותחת

 

 השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת"
 )ב, לה'" (לה שבתון שבת קודש לכם יהיה

 ברכיה רבי של דבריו מובאים) טו פרק שבת( ירושלמי בתלמוד
 טובים וימים שבתות ניתנו לא: שאמר בא בר חייא רבי בשם
 !תורה בדברי בהן לעסוק אלא

 ניתנו שלא וביאר הרחיב') ז ק"ס רצ סימן( ברורה ובמשנה
 בתורה בהם לעסוק כדי אלא לישראל טובים וימים שבתות

 להם ואין במלאכתם האנשים טרודים החול ימות שבכל מפני
 אסור –" ברורה משנה"ה כותב – לפיכך כראוי בה לעסוק פנאי
 בשעה סעודתו ולקבוע תורה מדברי עצמו לפנות לאדם

 את יקדים אלא ברבים תורה דברי המדרש בבית שדורשין
 . אותה יאחר או סעודתו
 לאותם תוכחה – דבריו את ברורה משנה"ה מסיים – ומכאן
 אפילו כי... וברחובות בשוקים ההיא בעת שמטיילים אנשים
 שכן וכל תורה ביטול מפני אז אסורה מצוה שהיא שבת סעודת
 !בטלה בשיחה אז ולהרבות לטייל שאסור
 :ששון שלמה רבי החכם אמר כך על נפלא משל
 היה יום של בסופו. לפרנסתו מאוד קשה עמל היה אחד סבל
 אל לשוב בדרכו בהיותו אחד יום. ויגע עייף תשוש ביתו אל שב
 מה. שבעיר מרכזי אולם של בפתחו גדולה התקהלות ראה ביתו
 כה אנשים כאן נדחקים מה מפני – הסבל התעניין? הדבר
 פיו – האנשים אחד לו ענה – לעיר הגיע ידוע מרצה? רבים
 כדאי. פיו מוצא את לשמוע משחרים והכל מרגליות מפיק
! צופים נופת ממש – דבריו את לשמוע להיכנס לך גם מאוד
 את ותפס לאולם נכנס תורו הגיע וכאשר בתור הסבל עמד

 אל המרצה עלה מספר דקות כעבור. ונוח מרופד בכיסא מקומו
 היה שעייף הסבל. בהרצאתו שומעיו את לרתק והחל הבמה
 שמורות נעצמו מהרה ועד מעמד להחזיק יכל לא יומו מעמל

 עוררו סוערות כפיים מחיאות קול... עמוקה בשינה ושקע עיניו
 . משנתו אותו
? זאת האין – לידו כסא שישב שכנו לו אמר – נפלא היה

 פעל החימום וגם נוח היה הכיסא האיש מלמל –... נפלא
 כדי רק – שכנו התפלא –? לכאן באת כך לשם האם... כיאות
 אמר – הנמשל גם הוא כן?!... מעט ולהתחמם כסא על לשבת

 גנזיו מבית יקרה מתנה לנו נתן הוא ברוך הקדוש – שלמה רבי
 למעלות זה ביום ולהגיע בתורה לעסוק שנוכל כדי שמה ושבת

 בטלה ובשיחה בשינה השבת יום את שמכלה אדם. נשגבות
 ... סבל כאותו ממש הוא הרי

 

 השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת"
 העושה כל ’לה שבתון שבת קודש לכם יהיה
 )ב, לה" (יומת מלאכה בו
 תיעשה נאמר אלא ’וכו מלאכה תעשה ימים ששת נאמר לא

 החול בימות ברכה לו יש כהלכתה שבת ששומר מי כלומר
. יתברך ממנו תזדמן והפרנסה מעצמה תיעשה המלאכה
 כאלה יש. הברכה מקור היא כי ונלכה לכו שבת לקראת שנאמר

 שבת" ולמנוחה לשינה בעיקר ניתנה שהשבת שחושבים
 השבת את ומנצלים תענוג בשבת שינה ת"ר שבת שכן" וינפש

 תענוג בשבת שינה אכן! בידם היא טעות אך. ולבטלה למנוחה
 . ניתנה היא ולמה בשבת השינה של משמעותה להבין צריך אך

 מסויימת בחברה פקיד הוא ראובן? דומה הדבר למה משל
 שמעון את רואה הוא להפתעתו. יוקרתית למסעדה ונזדמן
 בחברת במסעדה הוא גם יושב חברה באותו העובד הטוב חברו

 של שובר על הוא חותם הסעודה של ובסיומה נוספים אנשים
 חשבון על הוא מזמין אף בלבד זו ולא משלם ואינו העסק
 . עמו ואכלו שישבו אנשים אותם כל את העסק
 במסעדה שאכילה בחברה הנוהל הוא שכך לתומו ראובן סבר
 שוב ימים מספר לאחר. לשלם צורך ואין העסק חשבון על היא
 לחתום ביקש הארוחה ובתום המלך כיד מסעדה באותה סעד
 מגיע ממתי. "להנהלה החשבון את ולשלוח העסק של שובר על
 אותו שאל?" העסק חשבון על יוקרתית במסעדה אירוח לך

 הלא? השאלה מה. "החשבון את כשקיבל החברה מנהל
 שמעון" - המפעל מנהל ענה" נכון". "משלמים אתם לשמעון

 יוקרתיות במסעדות להיפגש הוא ותפקידו מכירות איש הוא
 אנחנו אותו". מרשים" לא אנחנו לשמעון. לקוחותינו עם

 אנחנו ולכן העסק מרוויח שלו הארוחה שמן כיון מחייבים
 למפעל? אלו ולארוחות לך מה אתה אך. ההוצאות את נשלמים

 !" נזק רק אלא מכך טובה כל תצמח לא
 אומנותם תורתם אשר התורה בני. השבת לגבי הוא כך

 כדי גם המנוחה מתאימה להם בתורה ולילה יום ועוסקים
 את בכך לענג כדי וגם השבוע לכל מחודשים כוחות לצבור
 עד ללמוד נשארו הם שבת בליל גם ספק אין. בשבת עצמם
 כל לו אין השבוע שכל אדם אך. הלילה של הקטנות השעות
 השינה עבורו לפרנסתו רק נתון והוא התורה לימוד עם עסק
 את לקדש כדי בתורה לעסוק החובה מוטלת עליו. נזק היא
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. השבוע ימות משאר יותר השבת את לייקר ובכדי בשבת עצמו
 לא השבת. השבת את האדם של ראייתו להיות צריכה כך

 לנו ניתנה היא אלא מלאכה עשיית-אי של" עונש"כ לנו ניתנה
 כל הנשמה את ולהטעין האמונה את ולחזק בתורה לעסוק כדי

 ולא הזה בעולם שלנו היעוד את נשכח שלא מחדש שבוע
 מעורב הוללות של יום זה בשבילם ששבת כסילים כאותם
 מיום להם אוי הדין מיום להם אוי שטן של ומסיבות רגל כדור

 . התוכחה
 

 " (לה, ג)מושבותיכם בכל אש תבערו לא"
' ר הרב אצל בשב״ק פעם שהה מטשערנאביל נחום' ר הרה״ק
, זצוק״ל מסאווראן משה' ר הרה״ק של אביו, שלמה שמעון
, הבוקר עד הלילה כל שידלק גדול נר שבת בערב אז והדליקו

 הבוקר באשמורת ויהי, ליל בעוד וללמוד לקום שיוכלו כדי
 ראו, ואפילה חושך עדיין ובחוץ, משנתו קם נחום' ר כשהרה״ק

 מטשערנאביל נחום' ר שהרה״ק ביתו ובני שלמה שמעון' ר
 לכך וקרוב, בחושך שהולך כמי הדרך וממשש בבית הולך

 למה בשאלה אליהם פנה והרה״ק, בהליכתו ראשו את שיחבוט
 בעיניהם לפלא הדבר' והי, הלילה כל שידלק הנר הדלקתם לא

 עשו ותיכף, כולו הבית כל את ומאיר נר דולק בבית שהרי
 והמשרתת, בלילה כבה הנר כי הדבר נודע ואכן וחקירה דרישה
 בשבת הנר שהודלק ומחמת, בשבת אותו הדליקה הנכרית
 . לאורו כלום ראה ולא, להצדיק כלל האיר לא קודש

 )חסידים לשון(
 

  )ה, לה(" תרומה מאתכם קחו"
 עסקה שלו שהרבנית, ל"זצ א"הגר רבינו עם המעשה ידוע
 והסכימו, צדקה כספי ולחלק לאסוף חברתה עם ויצאה, ח"בגמ
 היאך לחברתה ותגיד תבוא, ראשונה שתמות שמי שתיהן בין

 ימים כמה ואחר, חברתה מתה לימים. הנצח בעולם הדין נראה
 למעלה שיש לה וסיפרה, א"הגר לאשת בחלום באה מפטירתה

 את: לדבר דוגמה והביאה, בחיים ופרט פרט כל על וחשבון דין
, אלינו לבוא לו ורמזנו עני וראינו ברחוב יחד הלכנו איך זוכרת
 אותו בקשתי למה אותי דנו ששם לך דעי, עבורו כסף לנו שיש
 ללכת דהיינו, הליכה של נוספת מצוה חטפתי ולא, אלינו לבוא
 . הדין עומק על דוגמה שזו וסיימה. לו ולמסור אליו
 אנשי את וקרא, ל"זצ א"להגר החלום את סיפרה א"הגר אשת

 בפנקס הסיפור את לרשום עליהם וציוה, קדישא החברה
 שבעיניו ל"זצ שך אליעזר רבי מהגאון ושמעתי. קדישא החברה

 היה וכן, דוילנא קדישא חברה בפנקס רשום הסיפור את ראה
 יש זה ולפי. ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי הגאון כ"ג מספר
 שתביאו והיינו', לה תרומה" מאתכם" קחו הפסוק את לפרש

 לגבות שיבואו תמתינו ולא תביאו בעצמכם שאתם, מאתכם
 תהום' ה ומשפטי, מצוה היא הנדבה העברת עצם שגם, ממכם
 .רבה

 )ודעת חכמה(
 

 )כא, לה( לבו" נשאו אשר איש "כל

, חותנו שולחן על סמוך מגוסיטינין מאיר יחיאל רבי כשהיה
, תענית אחרי פעם. עמו שיסעדו אורחים למצוא תמיד עמל
 רטוב, ארוכה שעה אחרי וחזר לפיו אוכל בא בטרם נעלם
. לביתו להביא אורח מצא כי משמחה צוהל, לשדו עד מגשם

 מצות קיים, גיסך, השני חתני וראה הבט, חמיו בו נזף
, ואתה. הצום אחרי רעבונו השקיט', לנפשותיכם ונשמרתם'

 . אורחים להביא ואץ בגשם נפשך מסכן
 הוא. רעבוננו השקטנו כמוהו כמוני, מאיר יחיאל רבי לו הסביר
 .אורח הבאתי, לאורחים רעב ואני. לסעודה ישב, ללחם רעב

 

 הביאו לב נדיב כל הנשים על האנשים ויבואו"
 איש וכל זהב כלי כל וכומז וטבעת ונזם חח

 )כב, לה" (’לה זהב תנופת הניף אשר
 כל הנשים על האנשים ויבואו: "הכתוב על הגדול במדרש מצינו
 זכו לפיכך לאנשים מקדימין הנשים שהיו מלמד" לב נדיב

 ואלו לארץ נכנסו שאלו האנשים מן יותר דור אותו של הנשים
 . כ"ע נכנסו לא

 ע"זי מווילנה הגאון של אחיו ל"זצ אברהם ברבי שהיה מעשה
. לפרנסתו דאגה שם המשפחות ואחת קיידן בעיר התגורר

 תעבור בקיידן תשב מתי עד: אברהם ’לר ואמרו באו אחת פעם
 פרנסתך תהיה ושם גדולה יותר עיר שהיא בווילנה להתגורר

. הרבנית פי את לשאול צריך: למציעים ואמר נענה. ברווח יותר
 בסירוב הגיבה היא אבל ההצעה את בפניה והביאו אליה הלכו

 . מוחלט
 לא שנים כמה לפני: ענתה מתנגדת היא למה אותה וכששאלו

 ומכרנו הלכנו אמצעים מחוסר לסוכות אתרוג לקנות בעלי יכל
 אתרוג לקנות שנוכל כדי קטנה יותר לדירה ועברנו דירתנו את
 ואני הקודמת דירתנו ליד עוברת אני ביום פעמים שלוש והנה
 ההנאה ועל אתרוג קניית של למטרה אותה שמכרנו מזה נהנית
 !... לוותר מוכנה לא אני הזו

 ). ויגדך אביך שאל(
 

 )כה, לה( "לב חכמת אשה וכל"
 בעיר ידועה הייתה ל"המהרש אשת: מביא" יוסף גן" בספר
 ואמרהעיר ראש אותה שאל אחת פעם, מאוד פקחית כאשה

 למה, לי הסבירי, פקחית אשה שאת עליך אומרים: לה
 בשאלה עונה תמיד הוא שאלה שהיא איזה ליהודי כששואלים

 ...הרבנית לו השיבה - בשאלה יענה לא באמת ולמה? אחרת
 

 

 א גוט שבת
 
 



1

 אגדה ובקיאות   

ויאמר  ישראל  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 
אליהם... ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 

יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'" (לה, א-ב)

"הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר 
שאינו דוחה את השבת" (רש"י)

הטורי אבן (חגיגה ט) שואל:
אמרו בגמרא (שבת פז:) שישראל יצאו ממצרים ביום החמישי, 
ובשבת ניתנה תורה. לפי זה חל אז יום השבת ביום הנ"א לספירה 
(כפי שכתב ה"מגן אברהם" סי' תצד) ויום טוב היה בערב שבת ה' 
בסיון, שהוא יום חמישים לספירה. והרי בגמרא שם (פח.) מבואר 
אותו  בנה  כיצד  וקשה,  בסיון,  בה'  המזבח  את  בנה  רבינו  שמשה 
ואף  טוב?  ויום  שבת  דוחה  המקד  בית  בניין  אין  והרי  טוב,  ביום 
שעדיין לא ניתנה תורה, מכל מקום בוודאי קיים משה רבינו את 

התורה כולה עד שניתנה?
תמיהה גדולה מעלה רבי דוד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז':

בניית  עניין  בודאי  היתה  ישראל  של  הקהלתם  מטרת  עיקר 
המשכן. ואם כן לכאורה היה ראוי שתחילה ידבר עמם על בניין 
מפני  אף  נדחית  אינה  שהשבת  זה  דין  ילמדם  ולבסוף  המשכן, 
בניין המשכן, ומדוע ראה להתחיל דבריו בדין זה, קודם שצוום על 

עשיית המשכן עצמו?
אולי יש לומר בזה, שאם היה מדבר עמם בתחילה בעניין בניית 
המשכן  שבניית  סבורים  יהיו  הזמן  אותו  כל  במשך  הרי  המשכן, 
תדחה את השבת. ואף שבסופו של דבר יתברר להם שאין השבת 
במחשבתם  עלתה  מה  זמן  שבמשך  הדבר  עצם  הרי  נדחית, 
שאפשר לחלל שבת למען בניין המשכן, מי יודע איזה נזק יוכל 

להיגרם להם בשל מחשבה שגויה זו.
שגויה  מחשבה  איזו  אדם  של  לבו  על  עולה  כאשר  כן,  כי  הנה 
סכנה  בכך  טמונה  התורה,  מדיני  כלשהו  בדין  להקל  ניתן  ולפיה 
על  התיישבה  כבר  שהיא  לאחר  חמורות,  והשלכותיה  מרובה 
הלב קשה מאד לעוקרה ולשרשה מן הלב והיא עלולה להתפתח 
מי ישורנה. לפיכך, משה  ועוד, ואחריתה  עוד  האדם  את  ולדרדר 
והודיעם  הקדים  דבריו  בתחילת  מיד  זאת,  למנוע  ברצונו  רבינו 

שאין השבת נדחית מפני בניין המשכן.
מכאן על האדם לדעת וללמוד, כי כל החטאים והמכשולים אף 
החמורים ביותר ראשיתם היא במחשבת קולא, בקרירות כלשהי 
בחומרת העניין. זהו הזרע שממנו צומח ומשתרג המעשה הרע ע
צמו.                                                                   (שנים מקרא)

"אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם. ששת 
ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש 

שבת שבתון לה'" (לה, א-ב)

פירש רבי משה יעקב רביקוב, המכונה 'הסנדלר':
בדרך משל, כאשר אומרים על אחד שהוא 'ראש ישיבה', הכוונה 
כאשר  וכן  הישיבה.  תלמידי  מכל  והמובחר  ה'ראש'  שהוא  היא 
'אב בית דין' היינו שהוא הגדול והנבחר  אומרים על אדם שהוא 
הגנבים',  'ראש  בכינוי  אדם  כשמכנים  ולהבדיל,  הדיינים.  מכל 

משמעות הדבר שהוא הגרוע והשפל מכל הגנבים האחרים.
והנה בתפילת השבת אנו אומרים: "חמדת ימים אותו קראת", 
הרי שיום השבת הוא הנבחר והמעולה ביותר משאר ימי החול, אך 
כדי לדעת אם מדובר בתואר כבוד או חלילה להיפך, תלוי כיצד 
חיי  וחי  בתורה  הוא  עוסק  אם  המעשה.  ימי  בששת  נוהג  האדם 
תורה ומצוות, אזי הכינוי 'חמדת ימים' הוא כינוי של כבוד. אך אם 
חלילה הוא מבטל את זמנו ועוסק במעשים רעים ומידות מגונות, 

אזי הכינוי של השבת כ'חמדת ימים' הרי זה גנאי ובזיון לשבת.
אותם  לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים  "אלה  הכתוב:  שרמז  זהו 
ששת ימים" שאם כל ששת הימים מתנהג כראוי, אז "יום השביעי 

יהיה קודש" - שיתעלה עוד ועוד ויתקדש בקדושת השבת.
.                                       (הסנדלר)

"שבת שבתון לה'" (לה, ב)

על מעלת השבת המשיל המגיד מדובנא משל:
שנים,  כמה  וממשפחתו  ממולדתו  נדוד  שהרחיק  לאחד  משל 
וכל העת המתין בקוצר רוח, אולי יזדמן לו לפגוש מישהו ממקום 
אביו.  ובית  משפחתו  שלום  מה  מפיו  לשמוע  שיוכל  כדי  מגוריו, 
לימים הזדמן למקום עני המחזר על הפתחים, ומדי בעומדו בפתח 
ביתו הכיר האיש באותו עני כי הוא ממקום מגוריו. שמח מאד על 
כך וקרא לעני להיכנס לביתו, ואז החל לשאול אותו שאלות רבות, 
אודות עיר מגוריו, בני ביתו ומשפחתו. התרגש עליו העני ואמר 
לו: מדוע אתה מעכב אותי, הרי אני באמצע מלאכתי והנך גורם 
לי הפסד. שאל אותו האיש, כמה בדעתו לקבץ בעיר הזאת, והעני 
הנה  האיש:  לו  אמר  זהורים.  שלושה  לקבץ  מקווה  הוא  כי  השיב 

קח שלשה זהובים ושב עמי בביתי.
החל  והלה  האיש,  של  בביתו  לשבת  ונותר  כך  על  העני  שמח 
העני  על  נפלה  השיחה  כדי  תוך  בעירו.  הנעשה  על  אותו  לחקור 

אגישמקע ווארט
                        גליון שד"מ פרשת ויקהל כ"ה אדר א' תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו



2

בטרוניא:  העני  אמר  משנתו.  להקיצו  מיהר  הבית  ובעל  תרדמה, 
סוף סוף יש לי מעט מנוחה, ומדוע אתה מטריד את מנוחתי ואינך 

מניח לי לישון?
לחזר  צריך  אתה  אין  בזכותי  הרי  ואמר:  הבית  בעל  עליו  כעס 
יקירי  אודות  אתך  לשוחח  שאוכל  כדי  וזאת  הפתחים,  על  היום 
ואהובי. וכי למען אשר תנוח ותישן שילמתי לך שלושה זהובים 

מכיסי?
השבת.  ליום  ועליונה  יתרה  נשמה  לאדם  נתן  השי"ת  הנמשל: 
יש  השביעי  ביום  הרי  בפרנסתו,  טרוד  הוא  השבוע  שכל  בעוד 
והיגיעה  מהעבודה  כליל  ופורש  מתקדש  הוא  בו  מנוחה,  יום  לו 
בענייני העולם הזה, כדי שיוכל להתדבק בעבודת ה'. וסיפק לנו 
פנויים  נהיה  השבת  שביום  כדי  משנה,  לחם  הששי  ביום  השי"ת 

מכל טירדה.
ושינה  אכילה  למנוחת  זה  יום  המנצלים  אדם  בני  נואלו  מה 

בלבד!
"שבת שבתון - לה'"!

(המגיד מדובנא)

יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  "ששת 
לכם קדש" (לה, ב)

ולא  לעבוד,  יש  ימים  בששת  כי  ללמדנו  התורה  צריכה  מדוע 
מסתפקת בציווי לשבות ביום השביעי?

אלא אפשר להסביר על פי מה שמסופר על הגה"ק בעל ה"חפץ 

היה  ששם  אחת  עיר  אל  ממסעותיו  באחד  שהגיע  זי"ע  חיים" 
דא  אבל  העיר,  מבני  הרבה  מועסקים  היו  ובו  ענק  מפעל  מוקם 
עקא, בעל המפעל שהיה רחוק מתורה ומצוות התעקש שהמפעל 
ישאר פתוח בשבת. שמע זאת ה"חפץ חיים" והחליט ללכת ולדבר 
על ליבו ולהסביר לו את גודל העוון של חילול שבת. נענה בעל 
המפעל והשיב: יום יום הנני מרויח סך ארבעת אלפים רובל האם 

רצונך שאפסיד סכום דומה מידי שבת בשבתו?
בשל  כולו  החרושת  בית  את  ולהפסיד  חיים",  ה"חפץ  השיבו 
חילול השבת עדיף בעינך? הלא כתוב מפורש אומר "ששת ימים 
לנו  מודיעה  מדוע  מובן?  ואינו  תשבות".  השביעי  וביום  תעבוד 
התורה מה נעשה כל השבוע, די אם תאסור עלינו לעבוד בשבת 
רצונך  תורה,  אמרה  כך  אלא,  כרצוננו?  נעשה  הימים  ובשאר 
שתהיה לך עבודה ששה ימים, שבות ממנה בשבת, שאם לא כן, 

גם בששת הימים לא תוכל לעבוד!...
הוא  בחומש  שפסוק  הרבי  סבור  וכי  בלעג:  האיש  השיבו 

שמחזיק את בית החרושת שלי...
בלית ברירה עזבו ה"חפץ חיים" והלך.

כל  את  ממנו  ונטלו  לרוסיה  נכנסו  זמן והבולשביקים  עבר  לא 
מפעליו, והוא עצמו ניצל בנס ונמלט על נפשו ערום וחסר כל. או 
עכשיו  הלשון:  בזה  לפניו  והתודה  חיים"  ל"חפץ  מכתב  שיגר  אז 
קובע  אכן  בחומש  פסוק  כי  ונכונים,  צודקים  שדבריך  רואה  אני 

את גורלו של בית חרושת!...
                                                            (חפץ חיים - פנינים)

        

 בעומק הפרשה 
"והנשיאם הביאו את אבני השהם" (לה, כז)

א"ר נתן: מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחלה 
ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחלה? אלא כך אמרו נשיאים: 
משלימין  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין,  מה  צבור  יתנדברו 
אותו... ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמם, 'והנשאם' 

כתיב" (רש"י).
נשאל הרידב"ז (שו"ת הרידב"ז אלף פ"ז י"ג):

לצאת  היה  יכול  ולא  האסורים  בבית  חבוש  היה  ראובן   
לו  שיניח  ההגמון  או  השר  לפני  התחנן  הוא  במנין,  להתפלל 
אחד בשנה,  יום  לצאת  לו  לצאת לתפילה במניין, והלה התיר 
באיזה יום שיחפוץ. השאלה היא באיזה יום מימות השנה מן 

הראוי שאותו אסיר יצא להתפלל בעשרה.
והשיב הרדב"ז:

חולק  ואין  המצוות',  על  מעבירין  ש'אין  אומרת  ההלכה 
הוא  שאין  לידיו,  הבאה  הראשונה  המצווה  לכן  זו.  הלכה  על 
משנה  זה  ואין  הקודמת,  היא  האסורים,  בבית  לקיימה  יכול 
אתה  שאי  חמורה,  או  קלה  היא  תחילה  שהגיע  זו  מצווה  אם 
יודע מתן שכרן של מצוות, וזה פשוט אצלי. [וכתב שם שהיו 
שאמרו שימתין ליום הכיפורים, ויש שאמרו שימתין לפורים, 

משום מגילה ופרסומי ניסא, ודחה שם את דבריהם].
שו"ת  דברי  את  הביא  יא)  ס"ק  צ'  סי'  (או"ח  היטב"  ה"באר 

ה"חכם צבי" שהקשה:

שאין  ציבור  של  דינו  מה  מסתפקת  (מט.)  במנחות  הגמרא 
שם  ומדובר  קודם,  מהם  איזה  מוספים,  וגם  תמידין  גם  להם 
להקריב  שצריכים  ותמידין  כעת  להקריב  שצריכים  במוספים 
למחר, האם 'תדיר' עדיף או 'מקודש' עדיף. ואם כדברי הרידב"ז, 
'תדיר' קודם ל'מקודש' כל  אין מקום להסתפק, שהרי גם אם 
כעת  הוא  ה'מקודש'  כאשר  אבכל  בפנינו,  שניהם  כאשר  את 

ואילו ה'תדיר' הוא רק למחר, הלא אין מעבירין על המצוות?
על  מעבירין  'אין  של  הדין  שכל  צבי"  ה"חכם  מסיק  מכאן 
אבל  שוות,  מצוות  בשתי  מדובר  כאשר  רק  נאמר  המצוות' 
יהיה  שניתן  עד  להמתין  עדיף  עדיפה,  אחת  מצוהו  כאשר 

לעשותה, מאשר להקדים את המצוה הפחות חשובה.
את  הדוחה  אהרן'  ה'יד  דברי  את  היטב'  ה'באר  שם  הביא 
הגמרא  שהרי  לחלק,  מקום  שיש  באומרו  צבי"  '"חכם  ראיית 
תהיה  לא  ה'תדיר'  את  יקריב  שאם  באופן  מדברת  במנחות 
באפשרותו להקריב את ה'מקודש' וכן להיפך, על כך הסתפקה 
הוא  אין  הרידב"ז,  של  בנידון  אבל  מי,  בפני  נדחה  מי  הגמרא 
הכיפורים  ליום  ימתין  שאם  אלא  לגמרי,  המצווה  את  מפסיד' 
'אין  של  הדין  נאמר  לא  כך  ועל  שלימות,  ביתר  אותה  יעשה 

מעבירין על המצוות.
(שניים מקרא)



3

 

 "ויצאו על עדת בני ישראל מלפני משה" (לה, כ)

עדת  כל  את  משה  "ויקהל  א):  (פס'  ואומרת  פותחת  הפרשה 
סיים  כאשר  כי  הדבר  ברור  כן  ואם  אליהם",  ויאמר  ישראל  בני 
ומדוע  משה",  "מלפני  ישראל  בני  יצאו  אליהם  דבריו  את  משה 

היה צורך לשוב ולכתוב זאת בפסוק?
לקח מוסרי עמוק לומד מכאן רבי אליהו לופיאן:

פי  על  האדם,  של  מראהו  פי  על  ליציאה.  יציאה  דומה  אינה 
התנהגותו והליכותיו, ניכר מהיכן בא ומאין יצא. אם ראית אדם 
היוצא ממקום פלוני, כל גופו מתנועע כמוכה ירח ודעתו זחה וגסה 
עליו, דע כי ודאי מבית מרזח יצא, שם שתה לשכרה. לעומתו, אם 
ראית אדם היוצא ממקום פלוני, סבר פניו רצינו והליכתו שקולה 

ומדודה, אות הוא כי יצא כעת ממקום תורה ויראה.
לומר  רבינו  משה  סיים  כאשר  כי  התורה,  אותנו  מלמדת  זאת 
את דבריו לבני ישראל - "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה", 
שכל הרואה אותם היה מכיר ויודע מהיכן יצאו - "מלפני משה".
(מכתב מאליהו)

"ויבואו כל איש אשר נשאו לבו" (לה, כא)

מי  או  ממלמד  הללו  המלאכות  את  שלמד  מי  בהם  היה  "לא 
שאימן בהם ידיו כלל, אבל מצא בטבעו שידע לעשות כן ויגבה 
לבו בדרכי השם לבוא לפני משה ולומר לו "אני אעשה כל אשר 

אדוני דובר" (רמב"ן) 
היה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר אומר 
אחד  לכל  נוקב  לקח  מהווים  הכתוב  בביאור  הרמב"ן  שדברי 
יותר,  לעשות  ממנו  תובעים  כאשר  אדם  של  דרכו  שהרי  ואחד. 
מעלה  הדבר  וכי  יותר  לעשות  ביכולתו  שאין  ולטעון  להצטדק 
שכן  לריק,  הכי  בלאו  שיהיו  ויגיעתו  עמלו  על  וחבל  מכוחותיו 

הדבר לא יעלה בידו.
מול אדם כזה עומד הרמב"ן ואומר לו: "שקר אתה דובר, שכן 
"לחשוב  צריך  שעושהו  המשכן,  ממלאכת  קשה  דבר  לך  אין 
מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת ובחרושת אבן למלאות 
לאדם  ניגש  אם  מחשבת",  מלאכת  בכל  לעשות  עץ  ובחרושת 
שלא למד מעולם עבודות אלו ולא אימן ידיו לומר לו עשה את, 
הלא בלי ספק יאמר שאין לו שום סיכוי להצליח, ואף על פי כן, 
מי שנשא אותו ליבו בחכמה וקיבל על עצמו לעשות "כל אשר 
אדוני דובר" עשה והצליח והקים את משכן השם על ידי "ויגבה 

לבו בדרכי ד'".
דרוש  הדברים  שמטבע  כזו  מורכבת  במלאכה  כך  הדבר  אם 
להצלחתה מומחיות מיוחדת, ידים עדינות וכד' כל שכן כל עניני 
עבודת השי"ת המוטלים על האדם, אין כל הצדקה לאדם לומר 
ויצליח  ויעשה  השם,  בדרכי  לבו  יגבה  אלא  לכך,  מסוגל  שאינו 

ויווכח שכוחו במתניו לעשות גדולות ונצורות.
יסוד מופלא זה היה מרגלא בפומיה של תלמידו ושאר בשרו 
היה  לא  הוא  זצ"ל.  פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  מיר  ישיבת  ראש 
רק נאה דורש אלא ביצע את הדברים בפועל והיה סמל ודוגמא 

לדורנו, על קשייו ונסיונותיו שזו האמת לאמתה.
קשה  במחלה  נתון  בהיותו  הישיבה  הנהגת  את  קיבל  הגרנ"צ 
ומייסרת, בדרגת מחלה שמצריכה אישפוז במוסד סיעודי. אולם 
בהיותו ממית עצמו באהלה של תורה כשהיה בריא המשיך לנווט 
את חייו הרגילים, חיי עליה מתמדת בתורהו יראת שמים, מידות 

שלא  בצורה  והרחבתה  התורה  הרבצת  והמשך  וחסד,  טובות 
תתואר בכח "ויגבה לבו בדרכי השם".

ואכן בסייעתא דשמיא הצליח בניגוד לכל הגיון והבנה אנושית 
בה  פתח  מונים,  עשרת  מיר  ישיבת  את  להגדיל  זה  מצבו  בתוך 
בנינים  עבורם  ובנה  התורה  מקצועות  בכל  חבורות  עשרות 
בכמות  בעולם  הגדול  התורה  למבצר  אותה  ועשה  מדרש  ובתי 
ואיכות, תוך שהוא עצמו מוסר בהם שיעורים וחבורות ואף שקוע 

בתלמודו ועבודתו בקודש באופן מופלא.
(שיחות מוסר - לתתך עליון)

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

בי'  בדיחנא  הוה  "לא  ע"א  ל"ב  דף  חולין  גמ'  שאלה: 
בחביבי דאישייליה" ע"כ. ופירש רש"י ולא היה בסבר פנים 
עמי שאשאלנו דבר זה ע"כ. יש לשאול, האם ניתן ללמוד 
אינם  או  בעצבות,  הם  ה"רבי"  או  ה"רב"  שאם  זו  מגמ' 
בבדיחות, ראוי להימנע ולא לשאלם דבר הנצרך לו, והלא 
ולכאורה  למד,  הביישן  ולא  צריך,  הוא  וללמוד  היא  תורה 

דברי הגמ' טעונים ביאור?               
תשובה: חשש שלא יעננו כראוי.

עי' בספר עלינו לשבח ח"ה עמ' תשט"ו שהביא שאלה 
יתכן  שלא  זצ"ל,  הגריש"א  בשם  לתרץ  שהביא  ועיי"ש  זו. 
הדעת  בבדיחות  כשאינו  רבו  את  ישאל  לא  שהתלמיד 
המעשה  אלא  תורה,  דבר  לדעת  בלי  ריקם  לביתו  וישבו 
לברר  רצה  רב  ורק  וכו',  להלכה  היתה  שלא  בשאלה  היה 
דעתו של ר' חייא דודו לכן נמנע מלשאלו בשעה שלא היה 
שליט"א,  זילברשטיין  הגר"י  והוסיף  ע"כ.  הדעת  בבדיחות 
תלמיד  בהלכות  זו  הלכה  ובשו"ע  ברמב"ם  מצינו  שלא 
ע"כ.  מבודחת  דעתו  אין  כאשר  הרב  את  לשאול  אין  ורב 
ואולי יש להוסיף ע"ז, שהגם שאין זו הלכה פסוקה שאין 
ברמב"ם  נזכרה  לא  ולכן  עצוב,  כשהוא  הרב  את  לשאול 
ובטושו"ע, אבל יתכן שכיון שאין החכם במצב של שמחה, 
לו  תחסר  אולי  שמחה,  מתוך  אלא  שורה  השכינה  ואין 
הסייעתא דשמיא לכוין לאמיתה של תורה ולפסוק אליבא 
שאינו  הגם  זה,  במצב  לשאול  ראוי  אין  ולכן  דהלכתא, 
איסור ממש (וזו לכאורה כוונת רבינו במ"ש שחשש שלא 
יעננו כראוי), ועצה טובה קמ"ל. ואה"נ אם הרב כבר פסק 
את  ואומר  חוזר  רק  ועכשיו  כן  לפני  זו  שאלה  על  והשיב 
דעתו ושיטתו, לכאורה אין שום מניעה מלשאלו, אבל אם 
צריך הוא לעיין ולבוא לידי פסק הלכה כשהוא בעצמות, 
יתכן שעדיף לשאול ת"ח או רב אחר, אא"כ אין שם חכם 
כיון  לרבו  ישאל  ברירה  בלית  ואז  ספיקו,  לפשוט  שבידו 

שתורה היא וללמוד הוא צריך.              
(דרך תורה)                        
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בין שבילי המוסר    

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם 
קודש שבת שבתון לה' כל עושה בו מלאכה יומת" 

(לה, ב) 

רש"י: הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר שאינו 
דוחה את השבת.

כדבריך"  "סלחתי  הכיפורים:  ביום  למשה  אמר  שהקב"ה  לאחר 
(במדבר יד, כ) מכנס משה את עמ"י ומדבר עמם על שני עניינים: שבת 

ומלאכת המשכן.
שבת  הרמב"ם:  אומר  ומדוע:  המשכן,  מלאכת  לפני  הוזכרה  השבת 

שקולה כנגד כל מצוות התורה, השבת היא אות ביננו לבין הקב"ה.
הכפירה  מן  יש  שבת  בחילול  ה',  כבוד  גילוי  היא  השבת  שמירת 

בבריאת העולם.
השבת היא אות, "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת 

לדורותם ברית עולם" (שמת לא, טז) מה היא אות?
מוצרי  של  ענקית  חנות  שפתח  לאדם  משל  ממשיל  חיים"  ה"חפץ 
חשמל, ועל החנות תלוי היה שלט גדול: "משה מוצרי חשמל". באחד 
הימים היתה החנות סגורה. העוברים ושבים שיערו שנגמרה הסחורה, 
או שהמוכר חולה. אך הזמן התארך והחנות עדיין היתה סוגרה, העוברים 
ושבים שיערו שהמוכר יצא לנופש או נסע ליריד, אך כשהגיעה חברת 
לצמיתות.  נסגרה  שהחנות  כולם  הבינו  השלט,  את  הוסירה  הובלות 
על  הבעלות  הסתיימה  השלט  בהסרת  לחנות,  קשור  אינו  הבעלים 
בהסרת  יהודי!  אני  שלט:  מצחו  על  נושא  שבת  השומר  יהודי  החנות. 

השלט, חלילה, נפסקת גם השייכות.
אל  נגש  הוא  בשבת.  סגורה  חנות  שראה  בער  ברוך  ר'  על  מסופר 
המנעולים, נישק אותם ואמר: "יש כאן הוכחה שיש בורא לעולם!" אם 
כן, כיצד יתכן שיהודי עובד בשבת ומחלל אותה רחמנא ליצלן? ידוע, 
שעיקר מזונו של הדג הוא דגים אחרים. ברגע שדג גדול רואה דג קטן, 
מתחיל מרדף. הפלא הגדול הוא שהדג הגדול בולע דגים ונהיה שבע, 
הקרבן  של  ראשו  מדהים:  דבר  מגלים  הדג  בטן  את  כשפותחים  אך 

נמצא בצד של הזנב, והזנב נמצא בצד הראש.
מה מתברר? הדג רדף אחרי הדג שאותו הוא ראה, אך הקדוש ברוך 

הוא זימן לו דג אחר!
מה אנו אמורים ללמוד מכך? חידוש עצום: בן אדם רודף אחרי כסף 
דג  לו  מזמן  הקב"ה  אך  רווחים,  יניבו  השבת  ביום  שעסקים  וחושב 
אחר- מקור אחר להכנסה. בעל ה"קיצור שלחן ערוך" אומר שזו אחת 

הסיבות שאוכלים דגים בשבת.
מסופר על נהג מונית שעבד בשבת, רחמנא לצלן, והניח למשמרת 
לא  שבכסף  אותו  לשכנע  ניסה  הרב  בשבת.  שהרוויח  הכסף  כל  את 

תשרה ברכה, אך דבריו נפלו על אוזניים אטומות.
הוא צבר פרוטה אחר פרוטה במשך עשר שנים והגיע לסכום גדול: 
מאה אלף דולר. בתום השנים הללו קרה דבר נורא: הנהג חלה במחלה 
ממארת, עלות הניתוח שהיה עשוי להציל את חייו, היה לא פחות ולא 

יותר מאה אלף דולר...
גוי  שאפילו  כותב  והרמב"ם  מיתה,  חייב  שבת  ששמר  שגוי  ידוע 

שהחליט לשמור שבת באחד הימים בשבוע חייב מיתה.
בין  ההבדל  נקודת  היא  השבת  שלמעשה,  אומר  זצ"ל  פינקוס  הרב 
יהודי לגוי. הקב"ה ברא את העולם בדרך הטבע וכך הוא מתנהל. בעצם 
שמירת השבת יש הכרזה שהעולם אינו מתנהל בדרך הטבע, ביום זה 
היהודי אינו עושה דבר לפרנסתו. גוי שיעשה כך, יתחייב במיתה. ומדוע? 
כי בכך הוא פועל נגד הטבע. שאלו פעם את הרב מבריסק האם להקים 

סיפור  הרב  סיפר  ובתשובה  חילונית,  בשכונה  יעקב"  "בית  ספר  בית 
שהתרחש בעיירה בריסק. בבריסק היה בית ספר "בית יעקב" ומשפחה 
חילונית שהתגוררה בסמוך שלחה את בתם ללמוד בבית הספר, מפאת 
הקרבה. הילדה למדה מושגים שלא הכירה מעולם, וכמובן למדה גם 
הילדה  את  והפקידו  לנופש  לצאת  ההורים  רצו  אחת,  שבת  שבת.  על 
מלמכור  צורה  בכל  שתימנע  החליטה  הילדה  שבבעלותם.  החנות  על 
ואמרה  בה  התיישבה  החנות  את  פתחה  השבת,  יום  בהגיע  בשבת. 
אגרטל  של  מחירו  על  והתעניין  לחנות  גוי  נכנס  שעה  אחרי  תהילים. 
שנצב בחלון הראווה. הילדה ברצונה העז להימנע מלמכור נקבה בסכום 
הזוי, אלף שקלים. הגוי נדהם ועזב את החנות. לאחר שעה שב ואמר: 
וחמישה  שבעים  עליו  לשלם  אסכים  מאוד.  בעיניי  חן  מצא  האגרטל 
שקלים, על אף שנראה ששויו עשרה שקלים בלבד". אך הילדה בשלה: 
לשלם  ניאות  והפעם  לחנות,  הגוי  שב  הצהריים  לקראת  שקלים.  אלף 

מאתיים שקלים, אך הילדה בשלה.
כך ניסה עוד מספר פעמים, עד שלבסוף במוצ"ש שלף מכיסו את 

הסכום העצום והניחו על הדלפק.
הילדה נדהמה, והוא הסביר: "טובי האדריכלים בנו לי וילה מפוארת, 
עליו!"  לוותר  יכולתי  לא  כך.  כל  לי  מתאים  הטורקיז  בגוני  ואגרטל 
והם  העניינים,  השתלשלות  על  להם  סיפרה  לביתם,  ההורים  כששבו 
לפותח  האם  ספק  כל  "אין  שלימה  בתשובה  לשוב  עצמם  על  קיבלו 
ילדה  של  שבת  סיפורו, "שמירת  את  מבריסק  הרב  סיים  יעקב"  "בית 

קטנה השיבה את הוריה בתשובה שלמה".
אמוני  תוך  ובצהלה,  ברינה  בשמחה  גם  בעלה  עטרת  בשלום  "בואי 
עם סגולה בואי כלה בואי כלה" (הרב שלמה אלקבץ) רבי שמעון בר 
יוחאי אומר, אמרה שבת לפני הקב"ה: "לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג". 
אמר לה הקב"ה: "כנסת ישראל יהיה בן זוגך" וכיון שעמדו ישראל על 
לשבת,  והבטחתי  שאמרתי  הדבר  "זכרו  הקב"ה:  להם  אמר  סיני,  הר 
כנסת ישראל היא בן זוגך". וזהו שנאמר לישראל "זכור את יום השבת 

לקדשו" (שמות כ, ז) (בראשית רבה, יא ח)
ר' ראובן קרלנשטיין זצ"ל טופל במכשיר דיאליזה, מכשיר שמחליף 
ומסנן את הדם בגוף. את הטיפול עבר יחד עם אנשים נוספים, שביניהם 

היה גם חוזר בשאלה ועוד מספר חילונים.
עוגיות  מגש  ובידיה  הראשית  האחות  הופיעה  הטיפולים,  באחד 
והיא  מוצלחת,  טובהו  בשעה  נכדה  לה  שנולדה  וסיפרה  יין,  ובקבוק 
מן  כמובן,  לגם,  לא  ראובן  ר'  בשמחתה.  החולים  את  לשתף  מעוניינת 
נכח חוזר בשאלה שידע על האיסור  כדין נסך. במקום  היין שכן דינו 
יין?  אוהב  הוא  שאין  לכם  וקרא: "נראה  קולו  את  הרים  והוא  לשתות, 
הוא אינו שותה כי אנו בשבילו כמו גויים! כאילו נגע ביין הזה גוי!" מיד 
ראובן.  ר'  מאת  תשובה  דרשו לשמוע  וכולם  המקום כמרקחה,  נעשה 
בתשובה, סיפר ר' ראובן את הסיפור הבא: בחור חמד שעמד להתחתן 
ותר  ברק  בני  ברחובות  הסתובב  הוא  לכלתו.  יוקרתית  מתנה  חיפש 
אחר שעון זהב שימצא חן בעיניו. אחר חיפושים רבים מצא בדיוק את 
שחיפש: שעון יפהפה ויקר שהרשים אותו. היה זה שעון זהב משובץ 
יהלומים, ועלותו בהתאם. בהתרגשות מרובה הגיש את מתנתו לכלה, 
והיא הסירה את העטיפה המרשימה, הביטה בו והבעת אכזבה נראתה 
על פניה. היא זרקה את השעון היקר על הרצפה ואמרה: "כזו מתנה אני 
מקבלת? כזו מתנה בזויה?" המשיך ר' ראובן ואמר: "אם לסנדלר היתה 
יש?  מה  של רוטשילד  ובכספת  בה?  שיש  חושבים  מה הייתם  כספת, 
ובכספת של המלך, מה לדעתם מונח? הקב"ה מלך מלכי המלכים, אמר 
מתנה  שזו  מעיד  הקב"ה  שמה"  ושבת  גנזי  בבית  לי  יש  טובה  "מתנה 
טובה והוא מוציא אותה מכספת! ואת המתנה הזו, שקיבלו ישראל הם 
רומסים ודורסים וכלל אינם מעריכים אותה! האם הנכם מצפים שעם 
כלה שכזו ישתה החתן יין??"                                   (אמונה שלימה)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

להפריד את הדת מהפוליטיקה
שוו בנפשכם שִהיֵלרים יקראו לעצמם רופאים, מסעדנים יציגו את 
עצמם כדיאטנים ומַתקשרים עם 'אנרגיות' יטענו שהם פסיכולוגים

ה

זיוף המושגים

זמני השבוערב אינו עורך טקסים

צעירי אגודת חב"ד 
עורך: מנחם ברוד
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב שיחת השבוע

� גיליון מס' 1522  4.3.16 �ב"ה � ערב שבת!קודש פרשת ויקהל (שקלים) � כ"ד באדר!א התשע"ו, שנת ַהְקֵהל 

336 בתי חב"ד 
לשירותכם

הכותל המערבי. אחדות יהודית ולא פוליטיקה (צילום: מנדי הכטמן)

המולד: אור ליום רביעי, 9 בערב, 31 דקות ו!15 חלקים
ראש�חודש ֲאָדר שני: ביום החמישי וביום השישי

ניו!יורקאילתבאר!שבעחיפהתל!אביב  ירושלים

5:045:195:095:225:215:33כניסת השבת

6:176:196:186:196:176:33צאת השבת



למה משה

רועה נאמן

כיצד מקרבים

(שיחות קודש תשל"ו, כרך א, עמ' 513)

נקודה אחת המחברת שלוש

הגברים לא האמינו

(אמרי חן)

אישור משותף

(פנים יפות)

בלי ועדים וגבאים

(שפתי כהן)

נדבה ברצון

(כלי יקר)

שתשרה שכינה

(ספר השיחות תרצ"ו)

נעוץ תחילתם בסופם

(היום יום)

הבינו מעצמן

(הרבי מליובאוויטש)

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

שאלה משמים ותשובתה

הצדיק רבי מענדל ַּבאֶרר, שחי בזמן הבעש"ט, 
'מגיד'  ומשמש  למקום  ממקום  נודד  היה 
שמשמיע דברי התעוררות לציבור. הוא הקפיד 
שלא להשמיע דברי תוכחה אלא במקום שבו 

נתנו לו נדבה כלשהי, ואפילו סכום מועט.

"כשאני  זה:  למנהגו  הטעם  את  והסביר 
ליהודים, שואלים אותי  משמיע דברי תוכחה 
של  לבניו  מוסר  שתטיף  אתה  מי   — משמים 
לפרנס  ציווני  שהקב"ה  משיב  ואני  הקב"ה?! 
את בני ביתי, ולא נתן לי כישרון אלא להשמיע 
דברי תוכחה, וכך אני יכול לקיים בעת ובעונה 

אחת את שתי המצוות האלה.

מה  לי  אין  נדבה,  לי  נותנים  אין  אם  "אבל 
לענות על השאלה מי שמני למטיף מוסר על 
מוכן  אינני  כזה  במצב  ולכן  הקב"ה,  של  בניו 

להשמיע דברי התעוררות ומוסר". 

אמרת השבוע מן המעיין

"לשם מה ברא הקב"ה את האפיקורסות? — כדי 

תהיה  לא  צדקה,  בבקשת  אליך  יהודי  שבבוא 

פתאום 'מאמין' גדול ותטען שבעצם הקב"ה עשה 

אותו עני ואין לתת לו צדקה"... (רבי נפתלי מרופשיץ)

פתגם חסידי



 עגלון 
לא מוצלח

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

שבת מעין הגאולה 
לכך  הביטויים  אחד  הגאולה.  מאור  טעימה  הבא',  עולם  'מעין  היא  השבת 
לעומת  בשבת  הגוף  צורכי  ולשאר  ולשתייה  לאכילה  ההתייחסות  הוא 
(תניא  מסבירה  החסידות  תורת  החול.  בימות  האלה  לדברים  ההתייחסות 
פרק ז ועוד) כי יהודי יכול לאכול אוכל כשר למהדרין מן המהדרין ואף!על!

פי!כן לשקוע במעמקי התאוות — אם הוא אוכל אותו מתוך תאווה ולא לשם 
ושוקעת  יורדת  אלא  בקדושה,  ונכללת  עולה  אינה  הזאת  האכילה  שמים. 
ומה  אסור;   — "מה שאסור  החסידי:  הפתגם  ידוע  (הרע).  ה'קליפות'  בתוך 

שמותר — מיותר".

שתפקידו  (והקבלה),  החסידות  של  בסיסי  מעיקרון  נובעת  הזאת  הגישה 
ניצוצות הקדושה  את  ולגאול  הטוב מהרע  להפריד את  בעולם  של האדם 
המצויים בעולם הגשמי. על!פי התפיסה הזאת כל דבר גשמי שמצוי בעולם 
אינו טוב צרוף או רע גמור, אלא הטוב והרע מעורבבים זה בזה. גם בפרוסת 
ותפקידו של  ורע,  יחדיו טוב  בנתח בשר כשר מעורבבים  או  לחם תמימה 

האדם להוציא את הטוב מהרע ולהשיבו למקורו האלוקי.

השבת מפרידה
כשיהודי אוכל לשם שמים, מתוך כוונה שיהיה לו כוח לעבוד את ה' וכדומה 
— הוא מוציא מהמאכל את ניצוצות הקדושה ומעלה אותם למעלה. אך אם 
הוא אוכל אותו לשם סיפוק תאוותו העצמית — אין הוא מעלה את האוכל 
לקדושה, אלא להפך, מגשם את עצמו, מגביר את הרע שהיה טמון באוכל 
ומוריד את הטוב שבו עמוק יותר לתוך הרע (יש מצב ביניים, כשאדם אמנם 
אינו אוכל ושותה לשם שמים, אך גם לא לשם תאווה, אלא פשוט כדי שגופו 
יהיה בריא וחזק. במצב כזה האוכל לא עלה לקדושה, אך גם לא ירד לתוך 

הרע, אלא נשאר במצבו הקודם. ראו בכל זה בתניא שם).

בדגים  לענגה  מצווה  השבת   — זה  לעומת  החול.  ימי  אמור בששת  זה  כל 
דברי  ואפילו  ביום השבת מטעמים  אוכל  כשיהודי  מטעמים.  ובכל  ובבשר 
מותרות ועינוגים, כדי לקיים מצוות עונג שבת — הוא מקיים מצווה. האוכל 
היא מעין  בכך השבת  למצווה ממש.  נהפך  ואף  הזה משרת את הקדושה 
הגאולה, שכן גם בזמן הגאולה לא תתקיים עוד העבודה של הפרדת הטוב 

מן הרע.

בתורת  מוסבר  באוכל?  מעורבב  שהיה  הרע  על  מה  השאלה:  נשאלת 
'עליית העולמות' וכל הבריאה עולה לדרגה  החסידות, שכיוון שבשבת יש 
הרי עצם קדושת השבת מפרידה את הטוב שבמאכל מהרע  יותר,  גבוהה 
שבו, ונמצא שהיהודי אינו צריך לעשות זאת, מכיוון שהפרדת הטוב מן הרע 
נעשית מאליה, על!ידי עצם השבת. לכן אין הכרח בכוונה לשם שמים, אלא 

דיי שיהודי אוכל לשם מצוות עונג שבת.

לחוש את הקדושה
אולם כל זה בתנאי שאין האדם 'מקלקל' את אכילתו על!ידי תאווה גשמית. 
גם בשבת, אם חלילה הוא אוכל לשם סיפוק תאוותו הגשמית, הוא מוריד את 
המאכל ואינו מעלהו לקדושה. כוחה של השבת להעלות את מאכלי השבת 
לקדושה מתקיים רק בתנאי שהאדם אכן אוכלם לכבוד שבת ומרגיש את 
קדושתה. אך אם השבת משמשת לו 'היתר' למלא את תאוות האכילה שלו, 
בלי לחוש את קדושת השבת, אף מאכלי השבת עלולים לגשמו (קונטרס 

עץ החיים עמ' 53).

וידוע הסיפור (ספר השיחות ה'תש"ב עמ' 7) שהבעל!שם!טוב הורה בשבת 
אחת לתלמידיו לעצום את עיניהם והם ראו פתאום שור חובש 'שטריימל'. 
הסביר הבעש"ט שזו דמותו של יהודי שיושב ואוכל בשר שור לכבוד שבת, 
הכלל:  וידוע  השור,  בשר  את  מרגיש  הוא  השבת  את  לחוש  במקום  אך 

"במקום שרצונו של אדם, שם הוא נמצא"...

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

הצלה מסיר מרק

המדריך הביא תפילין

בקבוק לניצחון

83

סבא ונין חוגגים בר�מצווה

מעגל הדורות. ר' יהושע ונינו מעיין

ספר מיוחד ל'שקלים'
שאלה: האם צריך להוציא השבת ספר תורה 

מיוחד לקריאת פרשת שקלים?

מקורות: רמב"ם הל' תפילה פי"ג הכ"ב. לוח 'עץ חיים'. 
לוח 'דבר בעתו'.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

בתוקפ עד 30.6.16 ט.ל.ח 

שיתופי פעולה
�ופרי �ת"מ

WWW.HAZORF IM .COM

36 תשלומימ
ללא ריבית

10 שנימ
אחריות

�פרי תורה  קונימ ב"הצורפימ"

בתימ ל�פרי תורה
עצי חיימ | קלפימ כתובימ

ע"י �ופרי �ת"מ יראי שמיימ

הכל במקומ אחד

מתנה לכל בית

03 -960 -6120  ' טל

הכרך השני של 'צדיקים למופת',
מבחר מסיפורי 'שיחת השבוע'

70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
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  ""ויקהלויקהל""פרשת פרשת  
  . היא השאיפה לגדלות–נשיאות לב ]. כא, לה[" 'ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וגו"

, ל"ר מבעלז זצ"בחלקה שליד קברו של האדמו, ק"הר המנוחות בירושלים עיהעל מצבה אחת בבית הקברות ב
        הרביץ תורה ברבים וחזר בעל פה , ל"יצחק הלוי לדרברג זצ' ח ר"ח אליעזר יוסף בהר" הרה–נ "פ": חקוקות המילים

  ."ה"תנצב. ד"סיון תשי' ע כג"נלב. למעלה מארבעת אלפים פעם מסכתות ביצה וראש השנה
  ".אולי כדאי לחרוט זאת על המצבה כדי שאולי גם הקורא יקבל עליו לעשות ככה: "הרב לדרברגבצוואתו כתב 

שטיפל בהקמת , מיקירי ירושלים, ל"יצחק הלוי קרויז זצ' ח ר"הרה, סמוך למצבה זו ממוקם קברו של נכדו
  .תוך התייעצות עם רבני ירושלים, המצבה של סבו ובניסוח המילים שעליה

-ל פיענח את פישרם של המשפטים החקוקים על מצבת אבי"איו של הרב אליעזר לדרברג זציהודי נכבד מצאצ
אשר לא הכיר את הרב אליעזר יוסף לדרברג , כמעט שלא נמצא אדם, בירושלים של פעם, באותם הימים: זקנו
ה שבירושלים התגורר בשכונת בתי וורש, תלמיד חכם ובר אוריין, יהודי חינני ותוסס, ר אליעזר יוסף"הר. ל"זצ
מדי יום נאמר על ידו שיעור בבית הכנסת והוא אף חיבר ספר . 'ואת רוב עיתותיו הקדיש לתורה ולעבודת ה, ק"עיה

  .'העוסק בקבלה ובהסברת אהבת ה, "אהבת השם"
הליכה או נסיעה אל . ר אליעזר יוסף בחנות לממכר מכשירי כתיבה אשר הוקמה בשער יפו"את פרנסתו מצא הר

אשר , ר אליעזר יוסף"ועוברים ושבים רבים נכנסו לחנות של הר, וממנה לא היו דבר של מה בכך" דושההעיר הק"
שנאמרו על ידו במתק , ביניהם היו חכמי ורבני ירושלים אשר רוו נחת מחידושיו המאלפים. מזג להם כוס צוננים

  .שנהנו לשמוע חידוש יפה על פרשת השבוע" עמך"או סתם , שפתיים
בא להחזיר את מקחו לאחר שלהפתעתו פתח את החבילה , לקוח שרכש גליל נייר לבן צחור וחלק, ויהי היום

  .אלא מעוטר בפרחים ססגוניים עדינים, העטופה בביתו וגילה כי הנייר אינו לבן כי אם אפור ואינו חלק
חורפית והודה בדק את גליל הנייר מול קרני החמה ה, יצא אל החצר, ר אליעזר יוסף הרכיב את משקפיו"הר

  .הנייר לא היה לבן. בצדקת הלקוח
  .ר אליעזר יוסף כי ראייתו אינה תקינה"הבין הר, משחזרה תופעה זו ונשנתה

ר אליעזר יוסף למלומדי "מכיוון שכך מיהר הר, ימי החורף הערפיליים חלפו עברו ועדיין ראייתו נותרה מעורפלת
  .ניוק כדי שיאבחנו את מצב עי"הרפואה שבירושלים עיה

,  לאורה של עשישית מסונוורתור אליעזר יוסף ולאחר שהביט ממושכות לתוך אישוני"משך הרופא בעפעפיו של הר
כאילו לא ידע , ר אליעזר יוסף הולכת ומידרדרת"קבע בפסקנות שאינה משתמעת לשתי פנים כי ראייתו של הר

  .ועליו לעבור ניתוח מסובך להצלת ראייתו, זאת בעצמו
, ה של נפשומדוכדך עד עומקסהרורי . יעזר יוסף ממשכנו של הרופא בדאגה עמוקה ממצב עיניור אל"יצא הר

  .שם שח לבני משפחתו את מאורעות היום, הוליכוהו רגליו לעבר ביתו
כיצד אלמד . איני יודע את נפשי: "ר אליעזר יוסף מבכה מרה"נשמע הר, כשראשו נשען בין ברכיו וכתפיו רוטטות

  "?אבל תורה מה תהא עליה.  פרנסה מין השמיים–ירי הכתיבה מילא מכש? תורה
שהה שם כמה . ר אליעזר יוסף תנומה לנשמתו המיוסרת ועם בוקר סר שנית לרופא"כל אותו לילה לא נתן הר

  .ששהה ומיד בצאתו שם פעמיו לעבר בית המדרש
 עמוק בגמרא ופניו קורנות ראשו טמון, ר אליעזר יוסף רוב שעות היום בבית המדרש" ישב הרחודשיםשישה 

אליעזר יוסף שב לביתו של הרופא מצוייד בספר תהילים ונפשו רגועה ' חלפה עברה לה חצי שנה ור. מאושר עילאי
שבועות מספר . תפר וחבש ורבי אליעזר יוסף התעורר וחיוך על פניו, חיטא וחתך, עשה הרופא את שעשה .ושלווה

  .עיניו חבושות בתחבושת צחורהכש, היה רבי אליעזר יוסף ספון בביתו
  .אך הוא שליו ורגוע ופיו ממלמל ללא הרף, הכל סביבו מייחלים ומתפללים להצלחת הניתוח

כאשר עדיין אינך יודע אם הניתוח , כיצד זה אתה כה רגוע "–.  שאלו אחד ממקורביו–" ?תורה מה תהא עליה"
  "?וב לא תוכל להגות בתורההרי כה פחדת כי הניתוח לא יעלה ארוכה למחלתך וש? הצליח
שאלתי אותו לפרק הזמן , כששבתי לרופא, באותו בוקר: "ר אליעזר יוסף את חיוכו הנצחי וחשף את סודו"חייך הר

שניתן לדחות את הניתוח ללא גרימת סיכון רפואי והוא השיב לי כי במחצית השנה הקרובה לא אסתכן אם אימנע 
עד , בית המדרש וחזרתי ושיננתי את מסכת ביצה ואת מסכת ראש השנהבשישה חודשים אלו ישבתי ב. מן הניתוח

יכול הייתי ללמוד כל סוגיה מן המסכתות , בשוכבי ובקומי, ביום ובליל. שהיו מסכתות אלו שגורות על פי על לשוני
ן שאני כמוב. כעת אני ממתין ומצפה לתוצאות הניתוח .דף אחר דף, הן היו מונחות בראשי עמוד אחר עמוד. הללו
  ". 'תורה מה תהא עליה'אך שוב איני חושש ל, שישיב לי את ראייתי' פוקח עוורים'ל לייחמ

הציץ בסקרנות , הלה חתך באחת את התחבושות העבות. ר אליעזר יוסף לרופא"כעבור מספר שבועות שב הר
  !"כבודו רואה: "ר אליעזר יוסף וקבע"לאישוניו המתרחבים של הר

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

 ל" זצוקיה'ורג'ה יוסף בן ג עובדירבנו 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 



 וראש השנה ובכל עת ופנאי היה משננן וחוזר הזר יוסף את שליטתו המושלמת במסכתות ביצמני אז ניצל רבי אליע
  !ועד ערוב ימיו זכה לסיימן למעלה מארבעת אלפים פעם, ולומדן

כי אולי ראוי לציין עובדה זאת על מצבתו למען יעמוד מעשה זה חקוק ימים רבים על הר , בצוואתו לבניו כתב
כי פעם , ישיבו לו? מילים אלו מה אומרות: והיה העובר ליד המצבה ותמה, ק"ההמנוחות אשר בירושלים עי

התגורר בירושלים יהודי ירא שמיים ומאהבתו לתורה הקדושה זכה ללמוד ארבעת אלפים פעם את מסכתות ביצה 
  .וראש השנה

ר יוסף אשר נשמתו ר אליעז"ומה הר: "יהודי תלמיד חכם אשר שמע מעשה מפעים זה נשא קל וחומר בעצמו ואמר
 קל –למרות החרדה והחששות הרבים שמילאו את ליבו ' זכה להגות בהתמדה בתורת ה, עמדה תלויה על בלימה

למען תעמוד זכות זו לו ולבניו אחריו , במאור עיניים ובבריאות לקבוע עיתים לתורה' וחומר שעל יהודי אשר חננו ה
  ).ברכת דוד(
  .]כז, לה [" אבני המלאים לאפוד ולחשןוהנשאם הביאו את אבני השהם ואתת"

  . צורך בחשבון אין– במקום שיש אהבה
אולם השאלה . משום שהביאו את תרומתם אחרונים, "הנשיאים"שנחסרה אות ממילת , י"ידועים הם דברי רש

שהייתה להם סיבה , י בעצמו מקדים ואומר"הלא רש? ו"ח, וכי מתוך אי איכפתיות עשו את מה שעשו: נשאלת כאן
על , ואם כן – !"ומה שמחסרים אנו משלימים, יתנדבו ציבור מה שמתנדבים: לא כך אמרו הנשיאיםא: "מוצדקת

  ?מה נחסרה האות
שדבר של מה בכך הוא , המבאר שבל נחשוב, ל"ח שמואלביץ זצ"מביאים את דברי הגר" מזקנים אתבונן"בספר 

ויקרא משה להושע בן נון : "מיהושעעד כמה מסוגלת להשפיע כל אות שבשם למדים אנו . שנחסרה אות משמם, זה
בוודאי שחיסרון האות , אם לאות אחת נוספת יש השפעה לטובה. ה יושיעך מעצת מרגלים- י, כלומר, "יהושע

שכן מצינו . גם ערך התרומה ירד בגלל האיחור שבה; לא היה כאן פגם רק בנשיאים עצמם, ובאמת .משפיע לרעה
" אור החיים"ומבאר שם . נמנו האבנים באחרונה, או לנדבת המשכןכשנימנו כל הדברים שהוב, בפרשת תרומה

  .מה בערכה- דבר שפגם במידת, שסיבת הדבר הוא משום שתרומה זו הגיעה באיחור', הק
: יש דבר העומד מעל כל החשבונות והוא, מכל מקום, שחשבון הנשיאים היה מחושב היטב, אם כי אין ספק בכך

שבדרגת  – 'נתגלה כאן פגם באהבת ה, מאידך, אך, מצדיק את איחור הנדבההחשבון אומנם מסביר ו. 'ההבת א
היא הייתה דוחקת את כל , אילו אהבה זו הייתה קיימת בשלימות הנדרשת מהם. אנשים כמותם נחשב כחטא

  .וחיסרון זה הוא שגרם לאות החסרה בשמם. החשבונות האחרים לצד
' ואהבת את ה"וכל רכושו על קידוש השם נמסרה לנו בפסוק שחייב אדם למסור את חייו , "מסירות נפש"מצוות 
, קופצים עליו חשבונות אין ספור, שהוא נדרש לוותר על היקר לו ביותר, כשאדם מגיע למצב כזה". אלוקיך

שדווקא פשוטי העם , ממגורשי ספרד, ידועה עדותו של החסיד רבי יוסף יעבץ. הדורשים ממנו שלא ימסור את נפשו
  .בעוד שבעלי הפילוסופיה השתמדו מאונס, עת הגזירות ועלו על המוקדלא נתפתו בש

אלוקיך ' ואהבת את ה"את שהם קוראים בכל יום ויום  – הם ידעו רק דבר אחד, פשוטי העם לא חישבו חשבונות
הם שמחו על , לא שאלו שאלות, וברגע שהדברים הגיעו לידי מעשה". אפילו נוטל את נפשך – בכל לבבך ובכל נפשך

מתי , כל ימיי הייתי מצטער: וכדברי התנא רבי עקיבא, ך שניתנת להם ההזדמנות לזכות במעלה הנשגבת ביותרכ
  !תבוא לידי ואקיימנה

שכרה אימו עבורו את , ילד קטן – א"ם שפירא מלובלין זיע"המהר – בהיות הגאון רבי מאיר שפיראשמסופר 
עניק למלמד המובחר הזה כדי שילמד את אומנם באמתחתה לא היו כלל מעות לה. המלמד הכי משובח שמצאה

הלכה צדקת זו ומכרה  .ה הקט'מאירק, אולם היא לא הייתה מוכנה לוותר על לימוד התורה של ילדה, בנה תורה
הייתה אימו של . שכרה מלמד דרדקי שילמד את בנה בכל יום, בכסף שקיבלה תמורת הזהב. את כל תכשיטיה

  .ה הלומד את הגמרא בנעימה עריבה עם המלמד'צלול של מאירקיושבת בצד ומאזינה לקולו ה, ה'מאירק
בוכה , מחכה ובוכה. ישבה האם ובכתה. הגיעה שעת הלימוד והמלמד לא נראה באופק, באחד הימים בבוקר

ז אלמד יום אחד פחות עם א? כי המלמד לא יגיע היום? מדוע את בוכה, אימא: "תמה הילד ושאל את אימו .ומחכה
חבל על כל רגע ! כל יום שעובר אינו חוזר" – אמרה האם ומחתה עוד דמעה מתגלגלת – ." בני,לא" ..."המלמד

  .ושוב דמעות ללא הפוגה – ..."שאינו מנוצל ללימוד
הן חדרו . ה'הן הוסיפו לנטוף בכל יום מחדש וחילחלו לליבו הזך של מאירק. הדמעות הללו מעולם לא יבשו
למען לימוד , פרות את סיפורה של אם המקריבה את כל אשר להדמעות המס. למעמקי הנפש ונותרו שם לעד

הן , דמעות אלו שהורידה. ה שלה'כי אם למאירק, מה לעצמה-מעולם לא רכשה דבר. התורה של בנה יחידה
  .הרהמספרות את חשיבותו של כל רגע המוקדש ללימוד התו

, הנודעת לתפארה" חכמי לובלין"ת מייסד וראש ישיב, הגאון המפורסם! ם שפירא"הלך וגדל הילד והפך למהר
  ".הדף היומי"הוגה הרעיון העולמי 

הלבבות היהודיים . ולומדים מדי יום את אותו דף גמרא, ישראל ובגולה- בארץ, אחים, בכל מקום יושבים יהודים
  ".הדף היומי"ס של "ומדי שבע שנים וחצי חוגג כל העולם היהודי את סיום הש, מתאחדים, מתקרבים
ויהי היום והיא . ם מלובלין נסתלקה לעולם שכולו טוב"ואימו של המהר, ו מאז אותו יום של דמעותשנים חלפ

  .דמותה אפופה אורה וכתר עטור יהלומים על ראשה, נגלית בחלום לחברתה
מצמידים בשמיים , בכל יום ויום שהעולם היהודי לומד עוד דף גמרא" – לחשה הנפטרת בחלום – "?היודעת את"

ה 'ובזכות הדמעות שהיגרתי ותכשיטיי שמכרתי כדי שמאירק, וכל זאת בזכות בני רבי מאיר.  לכתרייהלום נוסף
  .)ברכת דוד( ..."שלי יוכל ללמוד תורה

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

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

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











 
 
 
 
 
 
 
 

  ".והמלאכה היתה דים ... או כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחויויב""
 

  !שקלים לפדיון נפש וכפרה - פרשת שקלים בהונגריה בימי השואה
 

 :של חוסטהאחרון רבה  ,הגאון רבי יהושע גרינוולד סיפר
 

 .ויבוא רוגז, בחודש אדר תש"ד פלשו הגרמנים למדינת הונגריה'
נכנסו לבית יהודי עשיר  ,שליחי הגסטפו. בהגיעם באו לעירנו

מבלי לקחת  ,מיד וציוו עליו לפנות את הבית ,שהיה לו בית נאה
פקדו עליו ללכת לרב קבעו במקום את מפקדתם, ו .אפילו חלוק..

  .הםהקהילה, להגיד, כי עוד שעתיים יתייצבו לפניולכמה חשובי 
 

הראש  .ישבו ליד שולחן ם גבוהי קומהשלשה גרמני ,כאשר באנו
יהודים, אנחנו הגרמנים באנו לעשות סדר ' :שלהם פתח ואמר

במדינה הזו. אתם היהודים במשך שנים עושקים את אזרחי 
  '.ברית המועצות ..ל הארורים, ושותפים לאויביה ,מדינה זו

 

. לא יצא חוץ .. מהיום לא יעזוב אף יהודי את העירפקד עלינו: '
 ט.נראוהורו על הקמת יוד. 'לביתו בלילה. לא ידבר בטלפון

 

כדי להיות בטוח שיקויימו כל הדברים האלה הוא דורש 'וסיים: 
צריך שימסר לידו תוך  זה סכום .סך רבע מליון פנגו -ערבון 

 'עשרים וארבע שעות!
 

. הבנו כי קהילתנו הקדושה ומורא שם בלב מלא דאגהיצאנו מ
ט ארנפחדנו שלא יעלה ביד היודביותר, התפרקה למעשה. ו

 לאסוף סכום עצום כזה בזמן הקצר שנתן להם.
 

ויבואו  -הפחד היה נורא  יר מהגזירה.עט הודיע את בני האהיודנר
והנשים פרקו נזמי הזהב  ,האנשים ויביאו תרומת כספם

ים. י, והמלאכה היתה דמאצבעותיהן ןוטבעות הקידושי מאוזניהן
לא עברו עשרים וארבע שעות ונמסר לגרמנים הסכום המבוקש 

       לכפרה ופדיון נפש.
 

אדם שוקל  ,קיים ית המקדשבזמן שב" (ב"ב ט.) ל"כמו שאמרו חז
ישראל אם  ,קיים ית המקדשבאין עכשיו ש ,שקלו ומתכפר לו

 םעובדי כוכבים ונוטלי םבאי ,ואם לאו ,צדקה מוטב םעושי
  '"!!!ונוגשיך צדקה"שנאמר  לצדקה םנחשב לה ןכ פ"ואע ,בזרוע
 ) , מזעזע!את שעברו בימי המלחמה הנוראה הביאבו  ,שו"ת "חסד יהושע"ב דמעה" (קונ' "עין

 
  בבנדין נדיב לב
 

הוא בא כמה  ,הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זכיתי להכיר את'
התארח  הרבבת חכמי לובלין. ילהתרים ליש ,בנדיןפעמים ל

 סידרו ,יחדבבמלון קטן. היתה ועדה של טובי העיר שישבו 
ועשו שומה, העריכו כל אחד לפי היכולת  רשימה של נדבנים

 הכספית שלו, ורשמו ליד כל שם את הסכום שיבקשו ממנו. 
 

משך היום היו בשהרי במשך כמה ערבים ישבו חברי הועד, 
 . לבוא ולתרום תרומתםהאנשים עסוקים, והזמינו את האנשים 

 

אמיד מאד ונדבן, הוא יהודי היה ר' יחזקאל פפר.  הבאיםבין 
על  לספר לוהתחילו חברי הועד היה סיטונאי של מוצרי נייר. 

הישיבה, לא הספיקו להגיד לו כמה רוצים ממנו, ור' חשיבות 
 גדול מאד, חמש מאות זלוטי.יחזקאל הוציא מכיסו סכום 

 

הסתכל ברשימה, ראה שהשומה הרשומה  רבי מאיר שפירא
 כמעט כפול. אצלו היתה שלש מאות זלוטי, נתן

 

 לקח את הכסף, היתה בו כל כך עדינות לא רבי מאיר שפירא
 "ר' יחזקאל, זה לא בסדר!" :אמר לופנה ו... נפש

 

אמר לו רבי מאיר נדהם, הוא חשב שהוא נותן הרבה... ר' יחזקאל 
כל אחד יתן לפי  שפירא: "לא, אנחנו לא רוצים כל כך הרבה,

אנחנו עשינו שומה שאדוני צריך לתת כך וכך, אבל לא  יכולתו,
  ."סכום גדול כזה

 

אתם עשיתם שומה על היכולת שלי, כמה אני "אמר ר' יחזקאל: 
 זהיכול לתת, אבל על הלב שלי אתם לא יכולים לעשות שומה, 

 "שלי!הלב 
 

מעשה יפה רבי מאיר שפירא כה התפעל, וכמה פעמים היה מספר 
 !אבל סיפר את העובדה ,לא הזכיר את השםהוא בפומבי,  ונאצל זה

"מדי דברי בו"  – שיחות עם הרה"ח רבי אפרים לונדנר -"גשר לעולם מופלא"  רגש(מתוך הספר המ
 )שליט"א ערך הרה"ח רבי שמואל אלברט -זכרונות על פולין שלפני השואה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 י"ט), י"א ,(ל"ח י'". וחשקיהם כסף" –ג' פעמים בפרשת השבוע מופיע 

 י"ז) ,(ל"ח י"ב". ווי העמודים וחשוקיהם כסף" -ב' פעמים 
 

המדרש "אהבת חסד" בבני ברק בבית היה זה בשנת תשס"ב. 
נכתב על קלף עבודת יד ובידי  ,נכתב ספר תורה מהודר מאד

ו הטהורה הספר נכתב לעילוי נשמת. סופר מומחה וירא שמים
 יצחק הכהן הלברשטט.  'ראון הג ,רב בית הכנסת של

 

ספר התורה עבר הגהה בידי מגיה מומחה והגהת מחשב.  ,כנהוג
בפרק ל"ח פסוק י"ז  –בפרשת ויקהל  ,נמצאה בו טעות אחת

 '.וחשוקיהם'היתה חסירה האות ו' במילה  ',וחשקיהםנכתב '
 את הספר לתקנו. תיקן והוסיף את האות ו'.חזרה הסופר קיבל 

 

ספר התורה הוכנס בשמחה ורוב עם, בפאר והדר לבית המדרש 
 פרשת יתרו.קודש במוצאי שבת 

 

הכנסת פנה לאחד  יצחק אדלר שכיהן אז כרב בית 'ראון הג
כי אף  ,, וביקשושליט"א הרב אהרן מאיר גליס ,הגבאים, ידידי

שספר התורה עבר הגהה והגהת מחשב ותיקנו את הנצרך, רצונו 
 בעוד בדיקת מחשב במכון סת"ם אחר.  ולהעביר

 

ת תמוהה, להוציא ממון רב להגהה יאף שבקשה זו היתה נרא
, ועוד לפני שבת הנראית מיותרת לחלוטין, נענתה בקשת הרב

משפטים נבדק הספר. התוצאות הראו שוב על טעות. פרשת 
 ..."וחשקיהם"מצאו בו ו' מיותרת ב

 

איך לא מצאו את הטעות הזו ובכלל, הגבאי נדהם, היתכן?! 
?! התלונן במכון הראשון שעשו בו הראשונה בבדיקת המחשב

הלא כל תוצאות הבדיקה נמצאות במאגר ' :השיבוהו ההגהה.את 
 .'פשר הדברונודיעך אנו נבדוק  ,המכון

 

ארע: כאמור, היתה חסרה האות ו'  את אשרהבינו ו ,בדקו ומצאו
ו' ב'וחשקיהם', את ההסופר בטעות כתב אך ב'וחשוקיהם'. 

 במקום שלא היו צריכים להוסיף...
 

הזהירות היתירה של הרב אדלר בכל מילי דשמיא, ללא גבולות, 
  !סיעתא דשמיאהביאה ל ,התורהלא נחשב כלפי מצוות שהכסף 

 אמ"ג) להר"ר("נר לשולחן שבת" יש"כ                                                                                       

 
 )(ל"ה ל' חור בנה של מרים". – בשם בצלאל בן אורי בן חורה' ראו קרא "

 

ובכלל, 'בן כלב', חור הינו כי ראשית, מדוע לא הוזכר  ,יש לעיין
מייחס אותו לא  ,יש כאן בזיון גדול לכלב שהקב"ה לא מזכירו

הנה רש"י כתב 'חור בנה של מרים , תמוה עוד יותרו לבצלאל.
 ?!מייחס את חור רק לאמו ולא לאביומדוע רש"י יש להבין, היה', 

 

 לעשות את המשכן בזכות סבונבחר בצלאל  נבאר את הדברים:
 (בעלי התוס')כמובא  .על קידוש ה' הרגינפשו להאת שמסר  ,חור

לפי  ,ויעששל צדיק שנהרג על מעשה העגל יבוא בן בנו '
 '. עוון העגלעל בא לכפר שהמשכן 

 

כתוב כומהיכן למד חור למסור נפש? מאמו, אפרת היא מרים, 
בכור אפרתה". מרים המיילדת לא  ,בדברי הימים "בני כלב חור

 פרעה ומוסרת נפשה להציל תינוקות ישראל.ציווי שומעת ל
 

אבל יש כאן תוספת, כאן נרמז לכלב, בנך חור גדול ממך, הוא 
 .בזה הקב"ה מוכיחו - מסר נפשו למות על קידוש ה'

 

 .ובאמת כלב למד מוסר מתוכחת ה' ומסר נפשו מול המרגלים
 .ישראל לא היו הם נוטלים פירות ארץ ,אילולא כלב ששלף חרבו

 

נרמז בדברי הימים "בני כלב בן חור בכור אפרת שובל" והדבר 
 שובל הוא בצלאל, שעשה שובך לאלוקים, שעשה משכן לה'.

 

בא הפסוק  הרי לנו מה שחיסר בכבודו של חור בספר שמות
 כי תשא) ("דברי טובה"    בצלאל הוא בן בנו של כלב! - בדברי הימים ללמד

                                                       

 ותפארת! ישא שם זה לגאוןת ,נזכה לראות ממנה רוב נחתיתברך בעזרתו  ,'לכבוד לידת נכדתי אפרת שתחי

  
ים לאסוף צדקה בבית הכנסת באהעניים שהיו  -"נדיב לב" 

היו מתחילים את הסיבוב  ,ברחוב קק"ל בתל אביב"אהבת ציון", 
 ביהודי צדיק אחד.

 

ו, בהיה זה רבי ישראל בן ציון היימן. את הסיבוב גם היו מסיימים 
 )מש"ה("נר לשולחן שבת" מהרה"ג                   ... פעמייםממנו כך היו מקבלים 
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 שבת שקלים
 תרומות והנצחות
 יתקבלו בברכה

 



  (ל"ה י"ב) "ואת פרוכת המסך"..
 

 משפחת בן עזרא הקדישה פרוכת לזכרו של אחיהם הבכור
שנספה בתאונת דרכים, הפרוכת הוצבה במשך עשר שנים בבית 
 ,הכנסת. לתדהמתם, ביום אחד הוחלפה בפרוכת אחרת

 , לזכר ולעילוי נשמת אחיו.יםמתפללאחד השנתרמה על ידי 
 

ועד ה ו חברילאחר דיון החליט הם פנו לועד בית הכנסת בתלונה.
הפרוכת שלהם תועמד מכאן ולהבא בימות  :לעשות תורנות

 החול. והפרוכת החדשה תוצב בשבתות וחגים.
 

הגאון רבי עובדיה יוסף: האם  שאלה אלב פנובני המשפחה 
 במשך עשר שנים לא מקנה להם חזקה במצוה? הצבת הפרוכת

 

, אריכות) עיי"ש(אמנם, הלכה רווחת היא שיש חזקה למצוות  :השיבם
הרמ"א, ישוב שלא היה בו ספר תורה וקראו אך למעשה פסק 

בספר תורה של יחיד, ואחר כך הציבור קנו ספר תורה, אין לו 
חזקה לספר הראשון, שהרי זו חזקה שאין עמה טענה, אלא 

  (חו"מ קמ"ט מג"א, וכן פסקו א"ר, חיי"א, חיד"א) יקראו כל שבת בספר אחר.
 

לא שמענו והוא הדין במי שהקדיש כתר לבית הכנסת. מעולם 
וראינו שמי שקדם וזכה באיזו מצוה, שכאשר יבואו אחר כך 

 אחרים לזכות, גם הם יהיו נידחים בטענת חזקה?!
 

וכן בקודש חזיתי, לגאון "שמש צדקה", שכתב שאין להעלות על 
יחזיק בה לעולם,  -הדעת, שמי שזכה באיזו מצוה והחזיק בה 
 ו בפחי נפש.והבאים אחריו יהיו נידחים כמשיגי גבול ויצא

 

וכ"ש בשאר תשמישי קדושה, כגון פרוכות, מעילים ושאר כלי 
קודש שיש בהם חיבוב מצוה, שככל שמרבה העם להביא, איש 

 איש כאשר ידבנו לבו מתרבה ומתגדל כבודו של ה' יתברך. 
 

לכן עצתי אמונה אליכם שלא לגרום חלילה למחלוקת בבית 
אב שאין לגרום כבר כתב בשו"ת בנימין ז !הכנסת בשל זה

 מחלוקת עבור שום מצוה.
 
 

עליכם לדעת כי אצל הקב"ה לא תגרע זכותכם על שהקדמתם 
במצוה, ואותו נחת רוח נשאר בכל תוקפו ועוזו. וגם המנוח 

 !שנמצא בעולם האמת, שם ודאי יודע שכן רצונו של הקב"ה
 )בענין ס"ת בבתי הכנסת בבגדד ,ויחי תשע"א "נר" מש"כועיין  - או"ח כ"גח"ז (שו"ת "יביע אומר" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ".ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז"

 

שנדבה  ,בירושלים עיר הקודש ,צדקנית זקנה מעשה ברבנית
לבית הכנסת שבעלה הגאון הצדיק היה  ,מעיל יפה לספר תורה

 לזכרון. המעיל ורקמה את שמה על ,מתפלל בו
 

בטענה כי לא יאה  ,רבו הגבאים לקבלויס ,כשהביאה את המעיל
 ...על ספר תורה ועלילשים מעיל ששם אישה רקום 

 

גאון רבי ה לאבדמעתה על לחיה באה ו ,האישה נעלבה מאד
אם יש לדבר סירובם מקור  לשאול ,אליעזר יהודה וולדנברג

 ...בהלכה
 

ושלח להגיד ! אין כל מקום לכךשהרב וולדנברג השיב לה מיד 
מי שמקדיש דבר לצדקה  ,הלכה פסוקה היא - לגבאים בשמו

שיהא לו לזכרון, ולא מוזכר הבדל  ,ראוי שיכתוב את שמו עליו
מעולם לא שמענו חשש שמא  .אם המקדיש הוא איש או אישה

 !יראו שם אישה על פרוכת או מעיל
 

 התכשיטים את כל סוגי בלוישק ,מנדבות המשכןיש ראיה לדבר 
                                               )י"ג ע"ט "ציץ אליעזר"ת "(שו                 אפילו כומז ולא חששו. ,שיםמהנ

באחד שנדב פרוכת וחקק עליה שמו ושם אמו, ולא רצו  מעשה
  ..ויש כמה שמוחים בדבר. ,החסידים שיזכר שם אישה בפומבי

 

 הנודבאפילו גוי וציין ש .בזה אין חששש"ליקוטי שושנים"  השיב
                    )יו"ד רמ"ט שמותר ועיין ש' י"ז(  .מותר לחקוק שמו עליולבית הכנסת דבר 

 
מפואר משי  מפתשארגה  חשובה בעיר קרנשטט עשה באישהמ

באותיות שש  ום בלשון הקודשקהיה ר הבמרכז .לעמוד החזן
"ותקבל ברחמים בחוטי זהב רשום  ,ומסביב ,ומשי "כתר תורה"

 .ה את שמה בהונגריתרקמם יובשולי ,וברצון את תפילתנו"
 

. יגוילשון כתב ויען כי כתבה ב -על כך  ומחמבני הקהילה רבים 
סבר להכשיר זאת, שהרי עיקר בקשתה בלשון  העיר ה שלרב

 ם."רשגאון המהשלח שאלה זו אל הבכל זאת הקודש. אך 
 

הזכיר בתשובתו אפילו דן המהרש"ם באיסור לשון לעז, ולא 
  שם אישה.כי יש בעיה בכתיבת  ברמז

 

 ,אם רקמה את שמה כפי שהיא נקראת בפי הגויים כנהוג והשיב:
הגאולה כי שינוי השם  הרי יש בזה מכשול, וזה בכלל מעכבי

חז"ל מנו בין זכויות ישראל במצרים  .היהודי נחשב לחטא
לפי שלא שינו שמם, ואין לנו להניח דבר שהוא מזכרת  ,שנגאלו

איך אפשר לבקש רחמים על  ,עוון במקום הקודש והצדק
 ?!נמצא דבר המונע זאת מולמר שאכ ,גאולתנו ופדות נפשנו

 

באם קשה לפרום את התפירות, יארגו יריעה עם  ,על כן עצתי
 ה על המקום הכתוב בהונגרית.ותפרישמה בלשון הקודש, ו

 

גם אז נכון  ,רק כתבה את שמה היהודי באותיות לעזשוגם באופן 
למען ידעו כי תועבה לנו לשונות אחרים במקום  ,עשות כןל

שכולם יראו את שם  ,קדשנו, ובזה תהיה תפארת ללשון הקודש
 הנודבת באותיות עבריות.

 

כי גם  ...יוודע להם מזה שמא ,ואין להם לפחד משרי המדינה
 ועולה על כולנה. יודעים שלשון הקודש היא החביבה לנו הם

 

וכל  ,ומטר המריבה לא יתך ארצה ,ובזה יהיו הקולות נחדלים
  )שו"ת מהרש"ם ח"ו י'(                                !העם על מקומו יבוא בשלום

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ל"ה כ"ו) ".זיםיוכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את הע"

 (שבת צט.) ".זים היו טווין אותםיהיא היתה אומנות יתירה, שעל גבי הע" 
 

מדוע טוו מעל העיזים בדווקא. יש מפרשים  םשונייש פירושים 
 שמחובר אינו מקבל טומאה, או שזה מטיב את איכות העבודה.

 

הקב"ה רצה למצות  :הרב ניסן המאירי כתב פירוש נפלא בזה
. היו עבודות ןלפי דרגת ,ן האצילות של הנשיםיהנותוולזכות את תכ

לב וכל אשה חכמת כפי שנאמר " ,חכמה םרבות במשכן שהיה בה
זה ימצא  ,", אך עבודה שהרגש והחוכמה מזדמנות גם יחדבידיה טוו

 רק אצל הנשים שטוו על גוף העיזים.
 

הרבה כוחות נפש ומידות טובות היו צריכות  ,היתה זו משימה כבדה
 למלא את המשימה הקשה שנטלו על עצמן. כדי ,להשתלם כאן
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 "השאיפה להצליח תלויה בך" - ויקהלפרשת 

"ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל  על הפסוק בפרשתינו
 -ח טוב(לה, כא) כתב בספר "לק  אשר נדבה רוחו אותו וגו'"

חיים של תורה" כי קודם הקמת המשכן הכריז משה רבינו 
בני דור המדבר לבוא ולעסוק בבניית המשכן. והנה,  על

בהמשך הפרשה אנו מוצאים שמלאכת המשכן וכליו הוצרכו 
ידע וניסיון בכל מיני אומנויות, כגון "לחשוב מחשבות 
לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. לעשות כל מלאכת חרש 

תכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש ואורג". האם וחושב ב
היו בעם ישראל באותה תקופה, בעלי מלאכה ואומנים שהיו 
מוכשרים לכל העבודות שנצרכו למלאכת המשכן? בוודאי 
שלא, הרי כולם יצאו ממצרים ושם עבדו במשך שנים רבות 
עבודת פרך "בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה". אנשים 

ו הכשרה מקצועית באומנויות השונות. אלה ודאי לא קיבל
ובכל זאת, כיצד יכלו בני הדור ההוא לבצע את כל העבודות 
שנדרשו? את התשובה לשאלה זו כותב הרמב"ן כך: "וטעם 
אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה, כי לא היה בהם שלמד 
את המלאכות האלה ממלמד, ממי שאימן בהן ידיו כלל, 

ת כן, ויגבה ליבו בדרכי הקדוש אבל מצא בטבעו שידע לעשו
ברוך הוא לבוא לפני משה לאמור לו: אני אעשה כל אשר 

 אדוני דובר". 
"נשיאות לב" זהו סוד ההצלחה! אומר רבי ירוחם הלוי 
ממיר בספרו "דעת תורה" בעקבות דברי הרמב"ן. לבני 
ישראל לא היה ניסיון קודם, הם מעולם לא הכשרו 

יצבו לפני משה רבינו ואמרו למלאכות אלו, ובכל זאת התי
"אנו מסוגלים! אנו נעשה ונצליח!". למדנו כאן, שהצעד 
הראשון בדרך אל ההצלחה הוא שכנוע עצמי ואמונה חזקה 
ביכולת האישית. תלמיד, סוחר, אומן ועוד שאינם מאמינים 
ביכולתם להצליח, הינם רחוקים מההצלחה. המעשה הנפלא 

כשהייתי ילד  ו היטב.הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אל
קטן אהבתי מאוד לבקר בגן החיות, ומכל החיות אהבתי 
את הפיל המאולף שהיה שם. הוא היה עורך הופעות בהן 
הציג את כישוריו לראווה בפני המבקרים בגן. בין הופעה 
להופעה היה הפיל קשור בשרשרת ליתד שהייתה נטועה 

ק מספר באדמה. היתד לא היה אלא חתיכת עץ לא גדולה, ר
סנטימטרים ממנה היו תקועים באדמה. למרות השרשרת 
הכבדה והחזקה, היה ברור לי לחלוטין, שהחיה הזאת 
שביכולתה לעקור עץ שלם מהשורש ללא קושי, יכולה 
בקלות רבה למשוך את היתד הקטנה מהאדמה ולברוח. 
דקות ארוכות הייתי עומד ותוהה: מה מחזיק אותו שם? 

וגרים סביבי ענו לי, כי הפיל לא בורח מדוע אינו בורח? המב
משום שהוא פיל מאולף. אך אני עדיין לא הבנתי: אם הוא 
מאולף, אז מדוע יש לקשור אותו בכלל? לא זכור לי 

חתי את תעלומת כשקבלתי תשובה הגיונית. במשך הזמן ש
הפיל והיתד, אך שנים אחר כך פגשתי מישהו מספיק 

ורח כי הוא קשור חכם, שידע את התשובה "הפיל לא ב
ליתד דומה מאז שהיה צעיר מאוד". מיד כשנולד הפילון 
הקטן, קשרו אותו ליתד קטנה באדמה. הפילון דחף, משך, 

ל כדי להשתחרר מהיתד, הוא רצה לחזור והכ הזיע ועשה
לאמא פילה, הוא רצה להיות משוחרר בחיק הטבע, ונלחם 

 יםזקחהיו על כך בכל כוחו, אך לשווא! היתד והשרשרת 
ממנו. הפילון היה נרדם מותש ממאמצים, כדי לקום 
למחרת היום ולנסות להשתחרר, וכך גם ביום שאחרי ובזה 
שאחריו. עד שהגיע היום אותו יום איום נורא בחייו של 
הפילון, היום שבו השלים עם חוסר האונים שלו ונכנע 
לגורלו. ומאז הפיל החזק והגדול לא בורח, כי הוא מאמין 

א יכול. הוא זוכר את אי היכולת שלו, את תחושת שהוא ל
הדבר הנורא  חוסר האונים שהפנים מעט אחרי שנולד.

ביותר בחיי הפיל, והסיבה שהוא שבוי, עדיין, בגן החיות, 
היא העובדה שאף פעם לא הטיל ספק של ממש בקביעה 

 הזו. הוא מעולם לא ניסה לבחון את כוחו מחדש... מעולם
 
 

ת... סיבה זו הינה הסיבה המרכזית לכך לא ניסה דרך אחר
שאנשים נשארים במצבי הכישלונות שלהם: הם אינם 
מאמינים שביכולתם להשתחרר מכבלי הקושי שהיו נתונים 

... בעזרת יםאמינמ, אם מנסיםבו, אבל עליהם לזכור, אם 
 .יםצליחגם מהשם 

צריך לבאר כי הדרך להגיע לידי החלטה כי "אכן אני אצליח" 
חשבה שאני כן יכול ומסוגל. הנה, דור המדבר, הדבר היא המ

שהביא את אותם נדיבי הלב להחלטה זו, היא ההתבוננות 
בציווי הבורא לבנות את המשכן על כל עבודתו, אף על פי 
שאין בהם ידיעה וניסיון בעבודה זו. אם הבורא ציווה אותנו 
בכך, אנו מוכרחים להצליח, זה היה קו מחשבתם ובמחשבה 

לו והצליחו. כיוצא בזה, ישנה דרך להגדיל את החלטתו זו ע
וביטחונו של האדם בהצלחתו, אף אם אין לו כישרון מיוחד, 
והוא שירבה להתבונן בהצלחותיו הקודמות, ואפילו הקטנות, 

ן אותם, יתלהב מהן ויעמידן בזיכרונו. להחלטה כזו יש ישנֵ 
על ערך גדול מאוד, והינה חשובה יותר מכישרונות, כי ב

כישרון שאינו מאמין ביכולתו, לא יוושע על ידי כישרונותיו 
ולא יצליח לנצלם כראוי. לעומתו, החלש ממנו בכישרון אבל 
נחוש ברצונו ובשאיפתו להצליח, פתוחה לפניו הדרך לעלייה 
ולשגשוג. הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו דברים אלו היטב. 

הנצי"ב, ראש הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל, 
ישיבת וולאז'ין, חיבר ספרים רבים, כידוע. כאשר הוציא 
לאור את ספרו "העמק שאלה" על ה"שאילתות", עשה 

חכמים. משנתאספו כולם -משתה והזמין אליו כמה תלמידי
אמר להם "בוודאי תמהים הינכם מדוע מצאתי לנכון לערוך 
משתה זה, על כן אבאר לכם מהו פשר העניין. "בילדותי 
התקשיתי בלימודים ונחשבתי בין התלמידים החלשים או 
הבינוניים. יום אחד שמעתי את אבי מסיח את צערו לפני 

צבי יגדל כתלמיד -אימי ואומר לה 'כל ימיי קיוויתי שנפתלי
חכם גדול, אולם כפי הנראה עתה, הוא לא יכשר לזה. לאור 
מצבו הלימודי דהיום יתכן שיהיה בעל מלאכה טוב ועוסק 

רכי ציבור, אולם לא נראה לי שיהיה תלמיד חכם כפי בצ
שקיוויתי...' כששמעתי את הדברים, נגע צערו של אבי 
לליבי. באותה שעה החלטתי החלטה נחושה להשתדל מאוד 
בלימודים, מתוך שאיפה יוקדת לעלות ולהתעלות בתורה. אז 
פרצתי אל תוך החדר שבו היו הוריי והודעתי להם את 

מאותו יום ואילך השתדלתי בכל כוחי, החלטתי. ובאמת 
ואכן ההצלחה האירה לי פנים. אם תשאלוני מה הקשר בין 
הסיפור הזה לבין שמחת הוצאת הספר, אסביר לכם לשמחה 
מה זו עושה. נתאר לעצמנו מה היה קורה אלמלא קיבלתי על 
עצמי אז עול תורה: הייתי חי כ'יהודי טוב', חייט או נגר 

רה. וכאשר היה בא יום מותי ונשמתי הקובע גם עיתים לתו
היתה עולה ומתייצבת בפני בית דין של מעלה, היו שואלים 
אותי 'קבעת עיתים לתורה?' והייתי משיב ומפרט את סדר 
יומי. הייתי אומר, שטרוד הייתי בפרנסתי ועסוק במעשי 
חסד שונים ובשארית הזמן הייתי, כמובן, קובע עיתים 

רוך הוא מעמיד בפניי את לתורה. "ואז היה הקדוש ב
הספרים 'העמק שאלה', 'מרומי שדה' ו'העמק דבר' והיה 
אומר לי 'את הספרים האלה יכולת לחבר, מדוע לא עשית 
זאת?' ואוי לאותה בושה! על כן גדולה שמחתי, על שנשאני 
ליבי ועל שהחלטתי שאני יכול ומסוגל לגדול בתורה. 

במעלות התורה  החלטה זו היא שרוממה אותי והעלתה אותי
הרי לנו דוגמא נפלאה של  ואשר הביאה אותי עד הלום".

"נשיאות לב". החלטה נחושה של נער צעיר שאמר לעצמו 
"אני מסוגל!" ובעקבות זה עלה ונתעלה עד שיצא שמו 
בישראל כגדול בתורה וראש ישיבת וולאז'ין המעטירה. 
נדמה, שהאמונה ביכולת להצליח תלויה במידה רבה ברצון 
להצליח. מי שמאוד רוצה להתעלות ולהתקדם, הוא גם 
משכנע את עצמו ביכולתו לעשות זאת. אי לכך, הדבר תלוי 
 במידה רבה מאוד באדם עצמו. ואין הדבר תלוי כלל בכישרון, 
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אדם כישרוני וחסר רצון לא יצליח. ולהיפך, מי שמאוד 
רוצה, גם אם כישרונותיו בינוניים או חלשים, מפתח 

 בידו. ההצלחה
המשגיח ממיר רבי ירוחם זצ"ל בספרו "דעת תורה" כתב 
נקודת מוצא להבהרת ערכה  הגדול של היוזמה והשאיפה. 
אם נתבונן באדירי עולם, אומר רבי  ירוחם, נראה שכל 
העשירים הגדולים הגיעו לרום פסגת הצלחתם אך ורק 
תודות ליוזמתם הכבירה. אדם חסר יוזמה לא הצליח בדרך 

ות בסולם ההצלחה. מכאן שסימן מובהק הוא כלל לעל
באדם: מי שהוא בעל יוזמה אפשר לומר עליו כי הוא מן 
האנשים האוצרים בקרבם גדלות. טובים הם סיכויו של זה 
להגיע אל פסגת ההצלחה אם יעפיל לעלות ההרה. אך מי 
שאינו בעל יוזמה, הוא מסוג השפלים והננסים אשר 

 ,לפעמים תמיד בשפלותם.סיכוייהם הטבעיים הם להשאר 
ואנחנו נדמה לנו שקשה עלינו המשימה העומדת לפנינו, 

כשנעצור לרגע  ,. אבל"חיים בתחושה של 'אין מה לעשות
שאכן אנו מסוגלים להצליח הרי שיתחולל אצלינו ונבין 

רוצה להפסיד?! שהרי מי הוא הבנאדם מהפך לטובה, ש
מרכז  טב.הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו הי

הקניות היה עמוס בלקוחות והיה נראה שמלמעלה 
העסקים מתנהלים כרגיל, אבל מתחת לפני השטח 
התחוללה מלחמה של ממש שהלכה וגברה מיום ליום. חדי 
העין שעקבו אחרי הפרסומים השונים יכלו להבחין 
בתחרות הצמודה שניהלו שתי רשתות השיווק. כשהודיעה 

על מבצע חגיגי לרגל השנה לדוגמה, רשת 'סופר מזון' 
החדשה, בו יחולק שי נאה לכל לקוח שיקנה ממוצרי 
הרשת, יצאה למחרת הרשת המתחרה 'יצאת בזול' עם 
מבצע ענק של עד ארבעים אחוז הנחה על כל מוצרי החלב 
למשך חודש שלם. מעבר למטרה להגדיל את מעגל 
הלקוחות והמכירות, ניצבה לנגד עיניהם מטרה חשובה לא 

ת: להיות הרשת המובילה ולהשאיר את השנייה הרחק פחו
הלחץ גבר במיוחד בשבועות שלפני פרסום הדו'ח  מאחור.

השנתי בעיתון הכלכלי המפורסם 'חושבים כלכלה'. מדי 
שנה היה העיתון מפרסם נתונים מדויקים על המתרחש 
בעסקים השונים ועל כמות הלקוחות ברשתות השיווק 

נהנה בשבועות אלו ממבצעים  השונות. הציבור כולו היה
משמעותיים וחסרי תקדים שהציעו הרשתות במטרה 
לזכות בסיקור מחמיא על ציבור גדול של לקוחות שמוכיח 
את נאמנותו לחנות האהובה עליו. שיא המתח הורגש בקרב 
מנהלי רשתות המזון הגדולות שעשו הכול כדי לזכות 

ת לעבר להוביל את הרשימה ובכך להגביר את סחף הלקוחו
הרשת המצליחה.    עם פרסום העיתון הוכו עובדי רשת 
'יצאת בזול' בתדהמה: הכותרת הראשית בישרה על 
'הצלחה גורפת לרשת המזון 'סופר מזון' על פני יריבתה 

משמעיים הצביעו על עלייה -'יצאת בזול'. הנתונים החד
של שמונה אחוזים במספר הקניות ברשת המתחרה, כאשר 

לייה של שלושה אחוזים בלבד. המכה אצלם נרשמה ע
הייתה קשה והם לא ידעו כיצד להתמודד עם העלבון 
הצורב והפגיעה הקשה בתדמיתה של הרשת. לעומת זאת 
בצד השני חגגו את הניצחון המרשים כשהם מציבים 

אחוז עד הדו'ח של  15-לעצמם יעד חדש: הגדלת הפער ב
בביתו 'אסיפה דחופה תתקיים היום בערב  השנה הבאה.

של בעל הרשת' עברה ההודעה בין עובדי רשת 'יצאת בזול'. 
העובדים הבינו את מצוקתו של בעל הרשת, אך הבינו גם כי 
אין הרבה מה לעשות וכי אם לא יימצא פתרון קסם, ייתכן 
מאד שבעוד מספר שנים ימשיכו לעבוד באותו מקום אבל 
תחת בעלות אחרת. האסיפה הוגדרה כסודית ביותר 

תתפים הוזהרו שלא להדליף שום מידע מתוך והמש
חודש חלף מאז הניצחון ועובדי . ההתכנסות החשאית

'סופר מזון' הבחינו בירידה ניכרת במספר הקניות ברשת. 
תחילה הם תלו זאת במזג האוויר הסוער אך כשנודע להם 
כי ברשת המתחרה מתנהלים העסקים כרגיל והמקום מלא 

. אחד העובדים נשלח בלקוחות הם הבינו שמשהו קרה
לבדוק את הנושא לעומק וחזר כעבור ימים ספורים עם 
בשורות קשות למעסיקיו: 'החנות שם מפוצצת בקונים! 
הם ייבאו סחורות חדשות, ושיפצו את החנות בצורה 
מרשימה מאד!'. אבל זה עדיין לא שכנע את המעסיקים. 

 'בשיפוץ וייבוא אנחנו חזקים מהם. יש משהו שאנו לא
 
 

יודעים עליו!', סיכמו בעל הרשת בנחרצות. ולאחר יומיים 
שב העובד עם מידע חדש: 'לפני חודש נערכה ישיבה סודית 
עם עובדי המקום, אבל לא הצלחתי לעלות בשום אופן על 

 הנושא שדובר באותה ישיבה...'
המאמצים הבלתי פוסקים לגלות את ההחלטות שהתקבלו 

בינתיים עלו המכירות באותה אסיפה סודית עלו בתוהו, ו
ברשת 'יצאת בזול' בצורה מפתיעה ומעוררת השתאות. 
בכותרת הראשית בעיתון 'חושבים כלכלה' נכתב על 'מהפך 
אדיר המתחולל ברשתות המזון'. רשת 'יצאת בזול' הגדילה 
את מכירותיה בשבעה עשר אחוזים לעומת ארבעה אחוזים 

הסיבה  לרשת 'סופר מזון'! לשאלת אחד המראיינים מהי
להצלחה הגדולה השיב בעל הרשת כי עדיין לא הגיע הזמן 
לגלות את הסיבה לכך, אבל להשערתו בעוד כשנתיים יוכל 

 הסוד להיחשף לציבור...
ההצלחה המסחררת המשיכה כאשר מדי שנה התפרסמו 
נתונים חדשים על הצלחתה המסחררת של רשת 'יצאת 

'יצאת  בזול'. לאחר שלוש שנים הושלמה המהפכה: רשת
בזול' כבשה את השוק ורכשה את הבעלות על הרשת 
המתחרה 'סופר מזון' לפני שפשטה את הרגל ובכך היא 
 זכתה בשליטה הבלעדית על שיווק מוצרי המזון באזור.

'הגיע הזמן לספר את הסוד הגדול!', הפתיע בעל רשת 
'יצאת בזול' את העיתונאים לאחר שרכש את הרשת 

הם את אותו בוקר קשה שבו המתחרה. הוא תיאר בפני
התפרסמו הנתונים השליליים אודות הרשת שבבעלותו 
לעומת הצלחת הרשת המתחרה, זו שנרכשה על ידו רק 
לאחרונה. 'הייתי חסר אונים, הבנתי שאם לא אעשה מהלך 
דרמטי אני עלול להפסיד את העסק כולו תוך שנים ספורות! 

ודיות לאחר לבטים רבים כינסתי את סגל העובדים בס
מוחלטת והטלתי פצצה על השולחן: 'מהיום, למשך שלוש 
שנים', בישרתי להם, 'הרשת שייכת לכם! כל ההכנסות 
יתחלקו ביניכם שווה בשווה וככל שתשקיעו יותר כך 
תרוויחו יותר!'. המהפך התודעתי של העובדים עשה את 
שלו, וברגע שהם קלטו שהצלחתה של הרשת היא בעצם 

יבלו כמויות מרץ בלתי נתפסות. הם ההצלחה שלהם הם ק
הסתערו מיוזמתם על כל מקורות הפרסום, נסעו למרחקים 
לייבא סחורה איכותית ומשובחת ושירתו כל לקוח עם כל 
הלב, כי ככה זה מתנהל כשאתה עובד בשביל עצמך. אתה 
מלא חשק וסיפוק, חושב כל היום על ההצלחה ולא מחפש 

שת לעיתונאים להתחמק מהמטלות...', אמר בעל הר
 המופתעים.

ככל שתשקיעו כן, המסקנה המתבקשת מסיפור נפלא זה ש
  יותר כך תרוויחו יותר!

"מכאן" כותב רבינו ירוחם "סוד פריחתם של ארזי הלבנון 
הראשונים, אדירי התורה. לא היכולת הניעה את גלגלי 
פעולותיהם, אלא הרצון הפנימי העז היה סוד הצלחתם. 

הם, אשר היתה ממש עד למעלה היוזמה הכבירה של
מכוחותיהם הרימה אותם אל על . יוזמתנו הדלה היא 
שבעוכרינו והיא אשר גורמת לשפל מצבנו. בלי יוזמה אין 
סופית לא נעשה כלום. החל מן הצעד הראשון צריכה להיות 

 הפניה והמגמה לרום פסגת המעלה". 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 

וחה של האמונה ביכולת האישית, אשר ביכולתה להניע את כ
  האדם להעפיל להישגים גבוהים ונשגבים... 

החלטתי לספר את הסיפור שלי, לאחר ששמעתי על ילד בן עשר, 
היה  -שהתקשה בלימודיו, ובכל יום, כאשר חזר מהתלמוד תורה 

מקבל מנת מכות יומית, כעונש על כך, שהקדוש ברוך הוא נתן לו 
כל ויכולת ללמוד, והוא מבזבז את המתנה הזו סתם... כי הילד, ש

למרות כישרונותיו הברוכים, התקדם מאוד לאט בלימודים, אם 
בכלל. האבא הכועס, שהיה בטוח כי הכל נובע מעצלות, הפליא בו 
את מכותיו. בבדיקת עיניים שיגרתית בתלמוד התורה בו למד הילד 

א רואה במטושטש, לא ברור, התגלה כי הילד כמעט לא רואה. הו
וסובל מבעיות ראייה נוספות. הילד, שלא הכיר מציאות אחרת, חשב 
כי ככה רואים כולם, ולא התלונן. כיוון שהיה ילד חכם, הוא הסתדר 
בכל מיני מקומות ואירועים שבהם התקשה לתפקד. ומצבו, דווקא 

ימה. בשל תכונותיו ויכולתו הנדירה, לא התגלה עד לאותה בדיקה תמ
הילדון קיבל משקפיים ופתח את העיניים, תרתי משמע. אביו 
מסתובב עד היום הזה, כשיש לו כבר נכדים מאותו ילד, עם נקיפות 

 מצפון, שאי אפשר להתעלם מהם, ולו לרגע. הוא אומר לכל מי
 
 



שמוכן לשמוע 'אם לילדך ישנה בעיה בתחום מסוים, ובדקת  
 –אותה נקודה אין בעיה נקודתית שהכל בסדר וגילית, שאכן ב

חשוב לבדוק אם היא לא נגרמת מבעיה אחרת במקום אחר 
לגמרי...' הסיפור שלי דומה. היתה לי ילדות קשה מאוד, שעשויה 
היתה להיראות אחרת לגמרי, לו נלקחתי לאבחון מתאים בזמן 
הנכון. אני לא יכול לומר, שסיפורי חד משמעי, כמו העניין של 

ונחיצותם אינם מוטלים בספק, ואין עוררין  המשקפיים, שיעילותם
לגביהם, כי הם חובת המציאות. אני רוצה לספר על נושא שנוי 
במחלוקת, שנמצא על גבול הצד הרפואי. איני חושב, שמישהו 
צריך לקחת מהסיפור שלי דוגמא, חס וחלילה, וודאי שאף אחד אינו 

שהן יכול להרשות לעצמו לקחת תרופות, רק בגלל שהוא חושב 
יכולות לעזור, בלי התייעצות מעמיקה עם איש מקצוע מתאים. אני 
מספר זאת כדי לעורר את המחשבה: אם הילד שלכם מגלה 

מהנורמטיביות, אולי  –אפילו קטנה  –התנהגות שיש בה חריגה 
כדאי שתלכו לבדיקות, לאבחון, להתייעצות, ולא רק פעם אחת, 

לא דאגו לחוות דעת אלא יותר, ולא רק עם איש מקצוע אחד, א
נוספת. נכון, זה בלבול מוח וגם כסף, אבל זה יכול להציל חיים, גם 

אח שלפני. במקום שאין בו סכנת חיים. הייתי תינוק שובב, כמו ה
אמא שלי לא התלוננה במיוחד, היו לה כבר בנים, שעשו מעשים 
משונים ונועזים יותר, טיפסו בגיל מוקדם יותר וגבוה יותר, כך שאני 

זוכה במרבית  –לא חידשתי לה דבר. תינוק המטפס על המזנון 
המקרים בנשיקה, כמובן אם יש לו הורים חכמים, שדואגים שלא 

הם מגדלים תינוקות, כלי קריסטל. אולם ילד יהיו שם, בשנים בהם 
בן חמש שעושה את אותו הדבר, זוכה לגערה, וילד בן שבע כבר 
מקבל כמה חבטות, להזכירו, כי זה אינו מקום לטיפוס לילדים. אני 
הייתי בדיוק הילד הזה. גם בתלמוד תורה, הכיתה לחצה וחנקה 

כדי אותי. יצאתי לשירותים שלוש פעמים בעשר דקות, רק 
להסתובב ולנשום. יצאתי רק לכמה דקות בכל פעם, אולם כשהייתי 
חוזר, כבר עברו לפסוק הבא, למשנה הבאה, לעמוד הבא או לדברי 
תנא אחר. ומה שהפסדתי, הייתי צריך להשלים לבד. לא הייתי ילד 
טיפש. אם הייתי צריך להשלים פיסקה אחת, לא היתה בכך שום 

ו עשויים כמו מסננת, אבל במסננת בעיה, אולם השיעורים שלי הי
שלי היו יותר חורים מרשת, ולא יכולתי להשלים את כל החסרים. 
כך שממילא, מחוסר האפשרות שלי לשבת במקום אחד, היה מצבי 
הלימודי 'על הפנים'. גם בחלקי השיעור בהם נכחתי, כבר לא הייתי 
התלמיד, שכל מורה מאחל לעצמו, מהסיבה הפשוטה: אם אתה 

עור, אבל אתה לא מבין על מה מדברים, כי כשדיברו על בשי
הייתי בחוץ, וכשתרגמו מארמית כמה מונחים  –ההסבר של הגמרא 

הייתי בחוץ, איך אתה יכול להבין את הסוגיא שלומדים, אפילו  –
אם אתה ממש מנסה להתרכז בדברים? כתוצאה מכך שנקראתי 

אני רוצה לומר עצלן, ספגתי את כל מה שסופגים העצלנים. וכאן 
במאמר מוסגר, כי היחס שלנו בחברה אמור להתקיים כיחסי אדם 
לאדם, בלי קשר למקומו בעולם, למשפחה בה הוא נולד, למצבו 
החברתי, ליכולת שלו בלימודים או בכישורים חברתיים. אנו 
עוברים על צווים מפורשים בתורה. אנחנו שכל כך נזהרים בהלכות 

הדרין מן המהדרין, שמשתדלים שבת, שאוכלים רק כשר למ
לא חושבים פעמיים לפני שאנחנו הופכים  –להימנע מלשון הרע 

אנשים, שאינם יכולים מסיבה זו או אחרת להתברג בלב המערכת, 
לסוג ב'. כך הרגשתי בתור ילד וכעסתי מאוד. מצאתי את עצמי שק 
החבטות של כל העולם, וכולם כמובן פעלו בצדק רב, ואני לא 

ת זה במרכאות. אני לא יודע איך אני הייתי מתנהג במקומם, אומר א
אבל אם אני אמיתי וכנה עם עצמי, אני יודע, שלא הייתי מתנהג 
אחרת. קשה היה לחיות בקרבתי, המלמדים שלי שנאו להיכנס 

היה עבורם יום חג, וזה  –לכיתה שהייתי בה. יום שבו הייתי חולה 
י בחוץ, ובחצי השני ממש מסתבר ומתקבל. חצי מהזמן בילית

השתעממתי, כי לא הבנתי על מה מדברים. אז הייתי מחפש תעסוקה 
ואם לא הייתה תעסוקה שקטה, המתקבלת על הדעת, הייתי עושה 

החל מלהפוך כאילו במקרה את  –מה שלא מתקבל על הדעת 
הילקוט של אחד משכני סביב, וכלה בשחרור זבובים מתוך קופסת 

כות מהמלמד, ששיכלל את השיטה מפעם גפרורים. הייתי מקבל מ
החל מהרמת ראשי והבטה אל תוך מבטו החמור, דבר  –לפעם 

שהיה משאיר סימנים כחולים על גרוני, והמשך בסטירת לחי 
מצלצלת, שהיתה נשמעתי באוזני עוד זמן רב. אם אלו לא עזרו, 
הוכיתי בסרגל על כפות ידי. במהלך יום הלימודים היו מתייאשים 

ים אותי החוצה, למנהל או הביתה. אני יודע שאני מתאר ומוציא
אקטיבי, ואכן חשדו בכך. אני חייב -התנהגות המתאימה לילד היפר

לציין, כי לא מדובר בשנים האחרונות, בהן כל נושא הילד החריג 
 מפותח עד מאוד, וכמעט לכל בעיה יש טיפול ומסגרת לימודים. אני

 
 

שנה, אז רק החלה להתפתח  מספר על דברים שקרו לפני עשרים
המודעות לעניין זה, ועדיין היה קשה למצוא אנשי מקצוע חרדיים 
לכל עניין ועניין. ובכל זאת, הורי לא חסו על זמנם וכוחם, בניסיון 
לפתור את בעייתם ובעייתי. הם חיפשו, התעניינו, בדקו, ולבסוף 
ה מצאו איש מקצוע מעולה, אחד מהטובים בתחומו. הוא היה מרצ

על הנושאים הללו, אחר כך חזר בתשובה והתחיל לטפל במגזר 
החרדי. הוא היה מבוקש מאוד, עד כי לקח חודשים לחכות בתור. 
אבל הורי לא התייאשו. הם היו מוכנים לחכות, על אף שהם חשבו, 
שהאבחון חשוב רק כדי לחתום על ההשערה שלהם. הם כבר היו 

ל אף שבהרבה מאוד מקרים אקטיבי לחלוטין, ע-בטוחים שאני היפר
סתרתי בעצמי את ההשערה, כי היו מקרים בהם התרכזתי. יכולתי 
לשבת שעות ולשחק במשחק קופסא מרתק, אהבתי מאוד לקרוא 
ספרים, וזה היה מזלם של כל הסובבים אותי, כי כשהיה לי ספר טוב 

התנתקתי מכל העולם, לא הפרעתי, לא עוללתי שום  –לקרוא 
בנתי. הייתי פשוט בתוך ספר, ועד העמוד האחרון תעלולים, לא עצ

אקטיבי, -לא זזתי. ואכן, באבחון שעשו נאמר להורי, כי איני היפר
-אלא ילד אינטלגנטי, סקרן ושובב במידה בלתי רגילה. ילד היפר

אקטיבי ההתנהגות אינה בשליטתו, ואין ביכולתו במרבית המקרים 
מצעים האפשריים, לשלוט בעניין, על כן יש לעזור לו בכל הא

ולחכות שהעניין יעבור עם השנים. אבל ילד שובב במיוחד, אם הוא 
אינטלגנטי כל כך, אפשר וצריך לדרוש ממנו, להתנהג כאדם 
מהשורה! לאחר האבחון, קיבלו הורי הבנה ברורה: על הילד הזה לא 

 –צריך לרחם! את הילד הזה צריך לחנך! ומני אז, אם חיי היו קשים 
סיוט. נדרשתי לעמוד בכל תקן נורמלי, ולא יכולתי משהו הם הפכו ל

'תזזיתי' פעל בתוכי, ולא הצלחתי להישאר במסגרות. בגיל שלוש 
עשרה נתקלתי בבעיה החמורה ביותר: אף ישיבה לא רצתה לקבל 
אותי. לא יכולתי לחזור אף על סוגיה פשוטה שבפשוטות, הגמרא 

מאיימת, בעצם היותה  ואני  לא היינו ביחסים טובים, היא הייתה
משאת הנפש של הורי. משאת נפש, שכבנם, נדרשתי להגשים ולא 
יכולתי. ימי התבגרותי זכורים לי כסיוט. הייתי אשם בכל, וברוב 
המקרים נאשמתי בצדק, אבל אי אפשר לחיות כך כל הזמן, 
כשכועסים עליך וצועקים עליך ומגרשים אותך מכל חדר, כי עוד 

ר משהו. אני מתאר את הדברים, כאילו לא היו מעט יתהפך או יישב
לי הורים אוהבים ומסורים, אבל איני רוצה שזה מה שישתמע. יש לי 
הורים מקסימים שגידלו משפחה גדולה בכבוד ובמסירות רבה. 
קיבלנו כל מה שהיינו צריכים, והרבה יותר, גם במובן הגשמי וגם 

והרגשנו בכך בכל בצד הנפשי. היינו חשובים בעיניהם של הורינו, 
שעה ושעה. הורי ראו חובה לחנך את הילדים, והם באמת חינכו, רק 
שאני הייתי ילד קשה לחינוך, ופרשת הישיבות הפכה אצלנו לנושא 
כאוב ביותר, שכולם האשימו בו אותי. הוא הטיל צל כבד על הבית, 
אמא הייתה עצובה, אבא ממורמר. "אחרי כל מה שהשקענו בך,"  

מלא ייסורי  –בדמעות. "הגענו לאן שהגענו!" ואני אמר כמעט 
לא יכולתי  –מצפון, ולא יודע היכן לשים את עצמי מכאב ובושה 

להצטדק. מבחינתם ומבחינת העולם כולו, הייתי פשוט נער חסר 
חינוך, לא מוכן לשמוע מה שאומרים לו. ורק אני ידעתי, שמה שלא 

היות בסדר. אני רוצה יהיה ואיך שלא אשתדל, פשוט לא מצליח לי ל
להדגיש. למעשה, לא חסר לי דבר. היו לי בגדים טובים, אוכל מצוין, 
חדר מסודר, הורים שדאגו לכול מחסורי, לא חסרתי גם חיבוקים 
וגילויי חיבה אחרים. אולי לא הייתי צריך להרגיש כל כך מדוכא, 
, אבל דווקא בשל החוכמה שניחונתי בה, ידעתי כי אני מועד לכישלון

ומי יודע איך ייראו חיי, נטול מסגרת, נטול השכלה, מי תרצה 
להתחתן עם לא יוצלח כמוני? איך אני יכול לעבוד בכלל? איך אני 
יכול ללמוד מקצוע? חיי היו מלאי ם בסימני שאלה, שלא היתה לי 
תשובה לאף אחד מהם. מאז הספקתי ללמוד, כי לבורא דרכים משלו, 

ד התהום, ואז הוא מראה את הישועה לעיתים הוא מביא אותנו ע
הגדולה. לפעמים הוא מזמן באקראי את הישועה, לפעמים הוא שולח 
שליח טוב. הרבה דרכים לו למקום, ואתה הולך בהן בלי להרגיש, עד 
המקום המוכן ומזומן לך. כך קרה גם לי. הלכתי למקום אחד, מצאתי 

. נצרכתי את עצמי במקום אחר, ופתאום העניינים החלו להסתדר
לעבור טיפול כירורגי כלשהו. לא משהו מסובך, אך דבר שנוטה 
לחזור על עצמו מדי פעם, אם אינו מטופל טוב, וכרוך באי נעימות 
רבה. הורי יכלו לקחת אותי לטיפול בקופת החולים שלנו, היה לנו 
אפילו ביטוח משלים, שאיפשר לבחור רופא בבית חולים, אולם הם 

שלא היה קשר לביטוח. הם ביררו היטב והגיעו שמעו על רופא טוב 
למסקנה, כי הרופא הזה הוא מומחה בתחום,  ורצוי שאעבור את 
הטיפול אצלו. לא חשוב היה להם, כי הרופא הזה לוקח הון עבור 
טיפול, שיכלו לקבל חינם. הם אמרו, שכתוב בגמרא, שעם רופא 

 . מישהוהולך גם מלאך גדול, ולקחו אותי לטיפול אצלו –גדול 
 
 



שאינו מאמין בהשגחה עליונה, היה קורה לזה 'מקריות', אנחנו  
כאנשים מאמינים קוראים לזה 'אצבע אלוקים'. עברתי את הטיפול 
כמו גדול, לא התלוננתי ולא קיטרתי, על אף שהיה כרוך בכאבים 

רבים. הרופא, שידע עד כמה כואב הטיפול, וכבר ראה גדולים 
ע להעריך את התגברותי על הכאבים, ואמר וטובים ממני גונחים, יד

להורי שבאו עימי "יש לכם בן גיבור!" ההערכה שלו חיממה את 
ליבי. מזה זמן רב, שלא שמעתי מילה טובה, הבאה ממקום אמיתי 
וקבעה שאני בכל זאת, יותר מסתם עושה צרות. הייתי צריך לבוא 

בכל  לביקורות מדי כמה זמן, ודווקא נהניתי. הרופא החמיא לי
פעם, שמעולם לא פגש גיבור כמוני, ואני התחממתי לאור 

המחמאה, ולאט לאט נפתחתי אליו. במשך הזמן סיפרתי לו על אי 
היוצלחיות שלי, ועל כך שסילקו אותי מהישיבה, ואף ישיבה גדולה 
לא רצתה לקבל אותי, ובעצם אני הולך בטל רוב שעות היום. היה 

רגשותי וכאבי ועל מהלך חיי, זה האדם הראשון שסיפרתי לו על 
והוא הקשיב בתשומת לב והחמיא לי על הפתיחות והכנות, על כך 

 –שאני מביט לחיים בעיניים, ולא בורח. במקום לחפש מה שאין בי 
הוא מצא מה יש בי! אחרי שנים רבות, שמעתי מחמאות והאמנתי 
להן! הוא שיקם מעט את כבודי הפגוע. יום אחד אמר לי הרופא 

ע, בבית החולים בו אני עובד, ישנה מחלקה, שקוראים לה "תשמ
מחלקה נוירופסיכולוגית, כדאי שתלך לבדיקות שם". "נוירו מה?" 

התבלבלתי מהשם הארוך והמוזר, שלא שמעתי מעודי. 
"נוירופסיכולוגית", אמר הרופא בסבלנות. "אני חושב, שיש לך 

טיפול, אתה בכל זאת בעיה קלה, שכדאי שיאבחנו אותה ויתנו לך 
חכם ומסוגל להגיע להרבה, תבדוק מה מפריע לך". "כבר עברתי 
איבחון", סיפרתי לו, על אף שבעצמי לא זכרתי את העניין אלא 

היה", אמר הרופא, "היום הכל התפתח  –מסיפורי הורי. "מה שהיה 
מאוד, ותמיד כדאי לשמוע כמה חוות דעת. מלבד זאת, מדובר 

מקרים עדינים, אפילו אם יש משהו, במחלקה מיוחדת, המטפלת ב
הם יגלו". כבר באותו יום הזמנתי לי  –שלא גילו בפעם הקודמת 

תור לבדיקה במחלקה שהוא דיבר עליה. אמא שלי הסתכלה עלי 
הוא בטח יודע מה שהוא אומר"  –בספקנות. "אבל אם הרופא אמר 

הסכימה שאלך. וכך מצאתי את עצמי במבדקים של המחלקה 
-ודי מהר יצאתי עם אבחנה. אכן, היתה לי הפרעה היפרהמדוברת, 

אקטיבית מזערית, אני חוזר, מזערית. אני זוכר, כשיצאתי משם עם 
האבחנה הזו, שאלתי את עצמי, אם זה מה שקרה לי עם הפרעה 

אקטיבי באמת? היה זה יום -מזערית כזו, מה קורה למי שהוא היפר
המפנה ששינה את חיי.  מאושר בחיי, והיום אני יודע, שזה גם היה

כשנכנסתי לבדיקות, הייתי בחור דחוי, ללא מסגרת וללא תכלית, 
וכשיצאתי משם, היה לי סיכוי. קיבלתי ריטלין במינון נמוך מאוד, 
והחיים שלי השתנו. הריטלין הוא תרופה שנויה במחלוקת, ואין 
בסיפור שלי כדי להעיד על כדאיותו. כל מקרה נבחן לגופו. אמא 

וזרת ואומרת גם היום, כשהיא יודעת שהריטלין שינה את חיי שלי ח
לטובה, כי לא היתה מניחה לי לקחת אותו מספר שנים קודם לכן, 
בשל השפעות הלוואי הקשות שלו, שבעיניה היה עדיף להניח לי 

לחיות כמו שחייתי, ולא להתקרב אליו. בין ההשפעות הקשות יש, 
לא לגבוה או דברים שכאלו, לעיתים, איחור בגדילה. הייתי עלול 

בסיכון מזערי אמנם, אבל קיים, ואילו כשהתחלתי לקחת את 
הכדורים, כבר הפסקתי לגבוה. הייתי בחור גדול ובנוי היטב. בכל 
אופן, היא הרשתה לי לאחר שהלכה להתייעץ עם נוירולוג נוסף. 

לקחתי את הכדור במינון הנמוך שנקבע לי, ומני אותו יום, השתנו חיי 
 –חלוטין! פתאום יכולתי לשבת, הקוצים או השדים שריקדו בתוכי ל

נעלמו, הצלחתי לשבת בכיסאי במשך שעות, ולהתרכז גם בדברים, 
שהייתי זקוק למלוא הריכוז כדי לצלול לתוכם, כמו הגמרא. היה לי 
חסר חומר רב. הייתי כמו תינוק מתחיל. אולם הקדוש ברוך הוא לא 

ים לה רפואה. הוא חנן אותי בראש גאון, נותן מכה, אם הוא לא מקד
ביכולת זיכרון מופלאה, בתפיסה מהירה. עתה, כשיכולתי לשבת על 

מקומי, השתמשתי בכל הכלים. למדתי ולמדתי, וגם כשהשפעת 
הכדור תמה, הוספתי ללמוד. מצאתי לעצמי דרך: בשעות ההשפעה 

 שלו אני לומד וצולל, מפרק ומפנים, ובשעות שכבר לא יכולתי
לשבת, חזרתי על החומר, למדתי בעל פה והמשכתי ללמוד מכוח 
האינרציה והרצון ולא בכוח הכדור. אם היה לי קשה לשבת, פשוט 

הסתובבתי תוך כדי שינון חומר. לא בזבזתי דקה. התקדמתי במהירות 
רבה, חלק מההתקדמות נבע מהכדור, חלק נבע מההצלחה העצמית. 

וויתי חוויות של הצלחה, זו היתה הפעם הראשונה בחיי, שח
שקיבלתי מחמאות טפיחות על השכם וחיוכים רחבים ואמיתיים, לא 
מאולצים ומסכנים, והשמחה שמילאה אותי הריצה להישגים נוספים. 

לאחר כחצי שנה נרשמתי לישיבה גדולה, אחת מאלו שדחו אותי 
שנתיים קודם לכן. מובן שקיבלתי את הדחייה המנומסת שאין מקום 

שהרי לא יכולתי לתת שמות של ישיבות בהן למדתי קודם לכן וכו', 
או של משגיחים ומגידי שיעור שימליצו טוב עלי. אבל עתה לא 

התייאשתי. היה לי מה 'למכור'. צילצלתי לראש הישיבה וביקשתי 
באדיבות כמה דקות מזמנו היקר. ספרתי בכנות את סיפורי, הוא 

נה נמסר לי, כי יש מקום הזמין אותי להיבחן והתפעל. בתום הבחי
בשבילי. הרבה מקום... היום, אני אב לכמה תינוקות חמודים. אני לא 
רוצה לחשוב, מה היה קורה אילו לא הייתי נכנס לישיבה, אם ואיך 

הייתי מתחתן, מי היתה רוצה בחור ללא מסגרת? לאחר שנה בישיבה 
כם, היו ההצעות שוטפות כמו נהר רוגש... יצא לי שם של תלמיד ח

של בחור מצוין, של מתמיד גדול. לאט לאט גם נגמלתי מהכדורים, 
והיום ברוך השם אני עובד במשרה תורנית המשלבת גם ישיבה וגם 

שעדיין לא הרפו ממני,  –פעילות, דבר שעוזר לי לתמרן בין הקוצים 
אם כי הם בעוצמה חלשה ובמינון נמוך, לבין יכולתי לשבת וללמוד. 

לה נוספת מיותרת, אבל בכל זאת, רק המלצה אני חושב, שכל מי
אחת: אל תקחו ריטלין כי קראתם את הסיפור, אבל כן, לכו לקבל 

חוות דעת נוספת בכל עניין בו אתם עוסקים, ובידקו במהלך החיים, 
לעיתים קרובות, את מצבכם. אם אתם סובלים מבעיה כלשהי, חשוב 

 ך כלל לטובה,מאוד להיות במעקב מדי פעם, דברים משתנים, בדר
...!ואני הדוגמא לכך

 אחים יקרים!
כך ההצלחה  -לא ניתן להגיע לכלום, וככל שהשאיפה גדלה  -הינה סם החיים הרוחניים. בלי שאיפה ואתגר  -השאיפה 

הנך משקיע יותר, וממילא הנך משיג יותר. השאיפה איפוא היא זו שבכוחה  -שהנך שואף יותר כגדלה במקביל, שכן 
שרונות המופלגים כיון יואפילו בעלי הכ הרבה מעבר למה שנראה לך בתחילה!! -תך לפסגות גבוהות ונשגבות עלות אוהל

נוניים שהיו להם שאיפות להצליח, הם אלו ישרונות החלשים והבישלא היו להם שאיפות, לא הצליחו. ולעומתם בעלי הכ
היא איפוא אחת, ובה טמון סוד ההצלחה: הכל תלוי  המסקנה ללמדך שהכל תלוי בשאיפה לגדלות. רב, לשהצליחו ועשו חי

הוא מגלה בעצמו עוד ועוד כוחות !! ככל שתגדל שאיפתו להצליח, מתוף אמונה כנה ביכולתו  -ברצון, וכאשר יש לאדם רצון 
תלויה במידה רבה ברצון  –אכן נראה שהאמונה ביכולת להצליח  תאיר לו ההצלחה פנים יותר ויותר!! -לעשות זאת 

גם משכנע את עצמו ביכולתו לעשות זאת: נמצא שהדבר תלוי במידה רבה  –הצליח. מי שמאוד רוצה להתעלות ולהתקדם ל
 ! "יצליח –"אם ירצה  –מאוד באדם עצמו 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי
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 הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל., שרה בת מזל  לרפואת:
 אסתרינה בת זולה,  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר, 

 טוהר חיה בת איילה, ענבל בת סימי, חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.
 .בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר .האופיר בן אביב

 

שושנה שמעה בת סעדה. , ציון בן אברהם  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,שלום בן לאומה,  עפרה בת שרה, 

  חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה, רפאל בן לאה,
 .ליליאן בת חנה , אליס בת חנה,ינהקלמנט עמוס בן אסתר

 כי לעולם חסדו""הודו לה' כי טוב, 
"אנו מודים לבורא עולם על כל החסדים והניסים שהוא עושה  –העלון נתרם בעילום שם

 אתנו.
 תודה לך אבא שבשמיים על בשורות טובות ניסים ונפלאות."

יהי רצון שהמשפחה היקרה תזכה לבשורות טובות וזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו 
ברכה בריאות איתנה, שלום בית  ופרנסה בשפע גדול להם ולכל עם ישראל לכל טובה ו



             
    

    ויקהלפרשת •  71ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  (לה, א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

מדוע לא הלך אליהם, כמו שנאמר אצל שמואל הנביא: "והלך מדי 
אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל" - שנה בשנה וסבב בית

מתברר, שמשה לא היה רשאי ללכת, למרות היותו  (שמואל א, ז, טז)
ו"מלך   .(זבחים ק"ב)ו מכל אדם, כי למשה היה מעמד של מלך יענ

פעם אחת נאמר ובות י"ז.). (כתשמחל על כבודו, אין כבודו מחול" 
שנה והיה עליו  120אולם אז מלאו לו (דברים ל"א,א), "וילך משה" 

א היה לו עוד מעמד של ל למסור את השלטון ליהושע. באותו יום
. השאלה היא, שלאחר (קהלת ח,ח)מלך, כי "אין שלטון ביום המות" 

 מעשה העגל אמר לו הקב"ה "לך רד" והחכמים אמרו, שהכונה "רד
א"כ יכול היה ללכת אליהם?, אולם, מאחר  ,(ברכות ל"ב.)" מגדולתך

וזה היה "ממחרת יום הכיפורים", כאשר עוון העגל נסלח, חזר משה 
לגדלותו ולמעמדו, ולא היה רשאי למחול על כבודו, לכן "ויקהל 

  (פנינים יקרים)משה".   
  

  (לה, כב) ויבאו האנשים על הנשים
את ה"על" אפשר להבין כמו "עם", כמו "לא תאכל עליו (על קרבן 

שהכונה "עם שחיטת הקרבן". השאלה (דברים טז,ג), פסח) חמץ" 
היא מדוע היו צריכים לבוא שני בני הזוג? הסיבה היא, כי אין לאשה 
רשות למכור או לנדב דברים ללא רשות הבעל, אולם מאחר 

עומז, טבעת, שהם תכשיטי  ומדובר כאן בתכשיטי אשה (חח, נזם,
אשה מובהקים), אסור גם לבעל למכרם או לתתם במתנה, ללא 

רכש אותם ושילם למרות שהוא (אבה"ע צ"ו), רשות האשה 
תמורתם. לכן היו צריכים לבוא שני בני הזוג, אחרת לא היו מקבלים 

  (תוספת ברכה)את התכשיטים.   
  

   (לה, לד)ולהורות נתן בלבו 
י פעם בצעירותי ביקרתשח הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, 

בביתו של הגאון רבי יחיאל מיכל גורדון, ראש ישיבה לומז'ה, 
חכם אחד מקשה בפניו על דין של המשנה ברורה  וראיתי שתלמיד 

   מה עשה ראש הישיבה?    בהלכות ברכות.
לקח פרי ובירך כמו שפוסק המשנה ברורה. אחר כך פנה לתלמיד 

צריכים  נדון, אבל דבר ראשון חכם ואמר לו: 'בשאלה שלך עוד 
  (ברכי נפשי)   לעשות כמו שפסק המשנה ברורה'...

  
 לאפוד  המלאים והנשאם הביאו את אבני הזהם ואת אבני

   (לה, כז)ולחשן 
פירש"י ש'והנשאם' נכתב חסר, בלא יו"ד, לפי שהנשיאים התעצלו 

מביא את הנימוק שלהם להנהגה  בהבאת נדבתם. אמנם, רש"י גם 
שמחסרין  ומה  –בו צבור מה שמתנדבין זו "כך אמרו נשיאים: יתנד

אנו משלימין". לכאורה קשה, הרי הנשיאים הסבירו בטוב טעם 
בימינו מצוי שהקרובים מאוד לחתן ולכלה  ודעת מדוע נהגו כך! גם 

את  אומרים להם: "תקבלו קודם את המתנות מכולם, ואנחנו ניתן 
   מה שיחסר לכם". אז מדוע מכנים הנהגה זו בעצלות?

ר זאת בטוב טעם ודעת הגאון רבי יהודה ויסנשטרן שליט"א ביא
חזן שבסדר קדושה של  מירושלים. למה הדבר דומה? לאותו 

תפילת מוסף, החל לסלסל בקולו מהפסוק 'שמע ישראל' במקום 
כנהוג. ניגש אליו יהודי בתום התפילה ואמר לו: אמת  מ'הוא אלקנו' 

  כיצד  לי  נא   אמור  ך א ויציב שסלסלת יפה מאוד ב'שמע ישראל'; 
  

  
היית מסוגל להתאפק ולשתוק כאשר כל הקהל כולו הכריז יחדיו 

   ישראל ד' אלוקנו ד' אחד"?!... "שמע 
כך גם טענו לנשיאים: עם ישראל כולו מתגייס להרים את נדבת 

מסוגלים להתאפק? ייתכן שמצד  ליבו לבית השם, אז כיצד אתם 
ל כיצד אתם מסוגלים ההיגיון ההצעה שלכם מוצדקת, אב

  (מוסף ש"ק י"נ)    להתאפק?!
     

ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן השם 
מלאכת עבדת  חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל 

   (לו, א) הקדש
חז"ל אומרים במדרש (שמו"ר פמ"ח פ"ב), שכל מי שנתעסק 

ותבונה ומהמילים "חכמה  במשכן, נתן לו הקב"ה חכמה ותבונה, 
בהמה" דורשים, שגם ה"בהמה" זכתה לחכמה ותבונה. נשאלת 

לשם מה זקוקה בהמה לחכמה ותבונה, ומה זה קשור  השאלה: 
   למלאכת המשכן?

מבואר הכתב סופר: על הפסוק "טוו את העיזים" (לה, כו) כותב 
שעל גבי העיזים טווין אותן".  רש"י: "היא היתה אומנות יתירה, 

עז תסכים לעמוד ולהמתין שיסיימו לטוות על  וצריך להבין איזו
צמר שעדיין לא נגזז ממנה?! "לטוות מן בהמה, בעל כרחה של  גבה 

ומבטלת ממלאכה"... הוא מוסיף  בהמה, שמתנועעת ודוחפת 
   ומציין שבאופן זה גם יש לחשוש לצער בעלי חיים!
גם ה"בהמה"  –לפיכך מגלים לנו חז"ל "חכמה ותבונה בהמה" 

העיזים לעמוד בשקט ולהמתין  חכמה ותבונה, ולכן הסכימו זכתה ל
שיסיימו את טוויית הצמר על גבן!  גם העיזים השכילו בחכמתן 

  (שם)     את גודל המעמד... לקלוט 
  

  (לז,כט) ויעש את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים טהור
האם שמן המשחה לא היה צריך להיות עשוי בטהרה? האם קטורת 

הוקדשו למטרתם? מדוע לא נכתב: "ויעש שמן  הסמים לא
המשחה ואת קטורת הסמים קדוש וטהור? אלא את השמן יש 

! אמנם אין ספק, שגם מתוך בטהרהואת הקטורת  בקדושהלעשות 
הכתוב משתמע, שהן הקדושה והן הטהרה מתייחסים לשניהם, 
אולם, מדוע הדגישה התורה על כל אחד מהם תכונה אחרת? 

  יש סיבה לכך.מסתבר, שאכן 
הכלל הוא, שכשבונים בית מקדש או אף בבדק בית, שלא 
מקדשים את הבניה או את השיפוצים אלא בסיום העבודה. רק 
לאחר שהכל בנוי וממורק ומוכן לתעודתו, מקדשים את המקום 

הסיבה לכך, כי חוששים שמא בעת עבודה, עלול עובד (מעילה יד:). 
להישען על עמוד או על קורה, ואילו הוקדשו לפני כן, הוא היה 
מועל בקודש. גם במצבים, שאין בהם ממש משום מעילה, יש בזה 
משום איסור. לכן קידשו את המקום רק בסיום כל העבודה. את 

ירתו, כי שמן המשחה אפשר היה לייצר גם בקדושה מתחילת יצ
לא היה בזה חשש, כמו בקטורת, שבלי רצון, עלול היוצר למעול 
בשמן. לא כן בנוגע לבשמים. לא ייתכן לעבוד עם בשמים, מבלי 
להריח וליהנות מהריח הטוב. במובן זה, אין האף ברשותו של 
האדם. לכן מדגישה התורה, כי את הקטורת יש להסתפק להכינם 

לתעודתם אפשר יהיה לקדשם.  בטהרה בלבד. רק לאחר שיועברו
אמנם, על קול, מראה וריח אין בהם משום מעילה", אולם, אין 

   (תוספת ברכה)  ספק, שאין זה רצוי ואסור לנהוג כך. 

  

מתי אין זה כדאי לבוא לסעודת מצוה, כגון סעודת נישואין או ברית מילה, אע"פ שהוזמן ע"י בעל                           
  )(רמז: ביה"ל סי' ק"ע סעי' י"ט  השמחה?

   .מינוי ש"צ תשובה לחידה משבוע שעבר:
  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  שנים  17 לאחרבבן בזכות עצתו של מרן הגר"ח קניבסקי זכה                             

של בית ריק, מסתכמים על הנייר  עשרה שנה קד בזרע של קיימא, שבע שנה ועדיין לא זכה להפ 17ר' אפרים (שם בדוי) נישא כבר לפני 
וקר לא מתחיל עם אור ראשון, כאשר כי בבית ריק עומד הזמן מלכת; הב –מאה שבעים שנה  בשתי ספרות קטנות. אבל במציאות זה כמו 

   האור בחדר הילדים. ציוצי הקטנים נמסכים בציוצי הצפורים. היום גם לא מסתיים כאשר השמש שוקעת, יחד עם  
אפרים כבר עשה את הכול חוץ מדבר אחד:  שנה לנישואיו של ר' אפרים, הוא כבר היה אחרי כל הסגולות למיניהן. ר'  17כאשר מלאו 

   את מעונו של הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א ולהניח את מצבו על השולחן. הוא לא התייאש אלא החליט לפקוד להתייאש, 
אני יכול לעשות כדי לזכות בזרע של  , הוא שאל בפשטות: ניסיתי הכול, מה עוד 23הוא הגיע לבית הקטן בבני ברק, ברחוב רשב"ם 

הגמרא במסכת חולין (דף פ"ט.) "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את  זניו את דברי קיימא? הגאון הגדול שליט"א הקריא באו
   מריבה שנאמר תולה ארץ על בלימה". עצמו בשעת 

   יש לו את הכוח לברך אותך בבן!" והוא סיים: "אם לזה שבולם את עצמו בשעת מריבה יש כוח לקיים את כל העולם, הרי שגם 
   לידיו מוקדם מן הצפוי... הוא הסתכל אנה ואנה ותהה איך למצוא מועמד שיברך אותו. הסיטואציה המתאימה נפלה   הבית.ר' אפרים יצא את 

 ***   
לקראת ערב הכין את עצמו ויצא לאולם  ר' אפרים הציץ להזמנה כדי לוודאות שהחתונה אליה הוזמן, אכן עומדת להתקיים היום. 

   בראשו המחשבה האם יזכה פעם לעמוד מתחת לחופה של צאצא שלו. ד ערב בו תחלוף השמחות, לעוד חתונה שגרתית, לעו
קידמו את פניהם. הכתובת לצעקות לא היה  בכניסה לאולם פגש את ידידו, והם נכנסו ביחד. הם תרו אחר מקום פנוי כאשר צעקות גסות 

במה שמוגדר "עסקי שכנים". השכן המסוכסך החליט לחנך  שהידיד היה מסוכסך עם שכנו, ר' אפרים, אלא הידיד שצעד לצידו. הסתבר 
ד אליו ר' אפרים וביקש: "אל תענה לו! אני מצאלא שאז נ  אותו קבל עם ועדה. הצעקות המשיכו והידיד נערך להשיב מנה אחת אפים... 

ר' אפרים  א מלבין את פני ברבים!" נרגעו הצעקות והידיד שאל "למה לא לענות? והרי אתה רואה שהו מבקש ממך אל תענה לו!" בינתיים 
   השכן המסוכסך. ביקש שוב "אל תענה לו!" אלא שהבקשה נבלעה בגל הצעקות החדש בו פתח 

ב!" -נ-הוא שותק כי הוא יודע שהוא ג "אתם יודעים למה הוא שותק?" שאל השכן בפאתוס והשיב: "הוא שותק כי אין לו מה לענות.  
את כבודו. הידיד כבר פתח את הפה ור' אפרים זינק מולו בידיים רועדות: "אני  . הרי הוא חייב להציל בשלב זה היה ברור שהידיד יענה

כאשר שכך גל הצעקות השני, הוביל ר' אפרים את הידיד   ו! אני אחר כך אספר לך הכול. בבקשה. תשתוק!"-ה ל- נ-ע-ל ת-א מתחנן אליך! 
חזר בתוקף  בזרע של קיימא". הידיד פרץ בצחוק "תגיד ר' אפרים מה קרה לך?" ר' אפרים  "תברך אותי  הצידה. נעמד מולו בהכנעה וביקש: 

   יברך אותך בבן זכר בזאת השנה". על הבקשה. הידיד שהכיר את מצבו חשש לפגוע ברגשותיו והוא מלמל "השם 
הרגשות הקשים. הוא סיים בדברים ששמע  ל הידיד ל'בר', מזג עבור שניהם שתייה קרה וסיפר על עצמו; על הבית הריק, על האכזבות וע

   אבל לא נראה לי שאני הכתובת לחלק ברכות. –ואמר: שהשם באמת יברך אותך בישועה  מהגאון הגדול שליט"א. הידיד חייך באי נוחות 
 ***   

   ש"ק י"נ) (מוסף   "לפני מספר שבועות נולד לר' אפרים בנו בכורו..." זהו המשפט האחרון של הסיפור.  

  בכנס לחיזוק קדושת השבת בפ"ת כ' כסלו תשע"ב הגר"ח קניבסקי שליט"א דברי מרן –"לא תבערו אש" 

"שימוש בחשמל לא כשר, זה גם חילול שבת וגם חילול השם, וזה איסור דאורייתא, ומי שמשתמש בחשמל כשר, זה מכפר על כל חילול 
  אפשר להיכנס לחובות".השם שעשה. כל ההוצאות של הגנרטור יחזרו, ולכן אין פחד, 

  שאלה: אני גר במקום שאין בהכ"נ שמשתמשים בחשמל כשר, מה אעשה לגבי התפלה בליל ש"ק?
  תשנן התפלה בע"פ או תתפלל בבית.: תשובה

  שאלה: נתייסד מנין לקבלת שבת ותפלת ערבית בבית פרטי בחשמל של שבת, ומבקש עידוד לזה ממרן שליט"א?
  ב לא להתפלל כלל מלהשתמש באור זה בשבת רח"ל.וטבשבת לאור שהרשעים מדליקין בשבת, ומתשובה: בודאי אסור להתפלל 

  שאלה: בעיר שיש בית החולים, והלא יצור החשמל מותר בעבור החולים, ובפרט אלו שיש בהם סכנה, וממילא א"א לחלק, ונהנים אגב הבריאים?
  תשובה: הם רשעים ואין מכוונים כלל עבור החולים.

  ה ברחובות שאינה כשרה, האם ראוי ליזהר מלילך ברחוב בשבת, או עכ"פ לילך רק במקום שהיו הולכים אילו היה חשוך?וראהת: שאלה
  תשובה: אפשר לילך גם בחושך.

  שאלה: אחד שהזדמן למקום שאין חשמל של שבת ואין באפשרותו ללמוד בלא ספר, האם יכול ללמוד מתוך ספר או עדיף שיתבטל?
  ע"פ או ילך לישון.תשובה: ילמד ב

  

  
, רק אם הבקבוק מלא אין סימונים באמצע על הבקבוקים ליטר. 5ליטר ובקבוק של  3בקבוק של  בקבוקים גדולים של מי עדן. 2לפניכם 

עד שיהיה  ,לכם תעשו מה שבא ,אני צריך שתמלאו , תשפכו , תשחקו בין הבקבוקים לידכם יש ברז מים. ליטר. 3או  5אפשר לדעת שזה 
  ליטר. 5- ליטר מים בדיוק בתוך המיכל של ה 4

  ורק לתושבי פ"ת שתי החידות!מותנית בתשובות על הגרלה : כניסה לתזכורת                  אבנר כהן נ"י: שם הזוכה  .27תשובה משבוע שעבר:                              
   

  להולדת הבן הנכדאזולאי  –ת אלול ומשפח - עמישב                 משפחת פישר להולדת הבן         - מרכז העיר                            

       
  3 קומה  24פנקס ניתן להיעזר בשרותי גוי של שבת, ע"פ היתר מרב, הגוי נמצא ברחוב 

  בחסות היחידה לחינוך חרדי     -      23:00 מכניסת שבת עד השעה
  

  השלימה בתוך שאר חולי ישראל תולרפוא רך הנולד רפאל יצחק מאיר בן נעמינונים עבור החתבתפילה ובהרבו 
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1 גיליון מס. 515שבת קודש  פרשת ויקהל - שבת שקלים

ְרכּו ֱאלִקים" (תהילים סח) ַמְקֵהלוֹת, בָּ "בְּ

מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה "ויקהל" אלא 
זאת בלבד. 

בפרשה  זה.  כנגד  זה  בהתקהלות?  בהקהל?  נאמרה  זאת  פרשה  דווקא  למה 
הקודמת מצאנו התקהלות לא טובה, "ויקהל העם על אהרון" שנאמר בחטא 
לשם  התקהלות  שמים,  לשם  התקהלות  הוא  והתיקון  העגל.  חטא  הידוע, 
מצוה. "אמר לו הקב"ה למשה: עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים 
הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת 
הגדול  שמי  ויהא  תורה  דברי  לשמוע  מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  ולהיכנס 

מתקדש בין בני, כענין שנאמר : "במקהלות ברכו אלוקים" (מדרש הגדול). 

את  מתקנים  הזו,  בהתקהלות  באמונה.  נכשלנו  העגל,  חטא  בהתקהלות 
באמונה.  מחזקת  ושבת  שבת  הלכות  לומדים  הזו  בהתקהלות  כי  האמונה. 
העולם  את  שמנהל  מי  שיש  לראות  יותר  קל  ואז  המרוץ  את  עוצרים  בשבת 
עשה  תֵּ ימים  "ששת  בפסוק  פותחת  הפרשה  אנחנו.  לא  שזה  השם  וברוך 
עשה? למה לא ָתעשה, או ָנעשה!? כי צריך האדם לידע  מלאכה". מה פירוש תֵּ
ולהאמין שהוא אינו עושה כלל, רק הכל בכוח ה'. ע"י השביתה והמנוחה של 

שבת קל לראות שהכל ה' עושה, שאנחנו לא יכולים כלום בלי ה'.

הוא  "העיקר  הקדוש  רבינו  וכמאמר  באמונה.  להתחזק  זה  ראשון  דבר 
האמונה וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה" (ליקו"ת ה). 
אמונה זה הטוב שממנו כל הטוב. מפה מתחילים. אמונה זה הא,ב של היהדות. 
חיים טובים בעולם הזה זה רק חיים עם אמונה. כי בלי אמונה זה להאשים את 
עצמי ולהאשים אחרים, זה לכעוס ולדאוג ולהיפגע. אבל עם אמונה זה לדעת 
שכל מה שנעשה, הכל משמים. ככה ה' רצה. העיקר זה האמונה. רבינו הקדוש 
אמר "אצל העולם אמונה זה דבר קטן, ואצלי זה דבר גדול". להתחזק באמונה 

בס"ד

שבת קודש   כה' אדר א', תשע"ו
פרשת ויקהל שבת שקלים

ֵני ִישְָׂרֵאל" (לה, א) ל ֲעַדת בְּ ה ֶאת כָּ ְקֵהל מֹשֶׁ "ַויַּ

זה לעצום את העיניים ולחזור על משפט בן שלוש מילים: "אין רע בעולם! אין 

אבל  מבינים  תמיד  לא  עושה!  הוא  לטובה  עושה  שהשם  מה  כל  בעולם!  רע 

מאמינים. אדם צריך לחזור על המילים האלה בכל זמן, בכל מקום, בכל מה 

בין  מאורע,  כל  החיים,  כל  רחמים.  זה  שהכל  לראות  שיזכה  עד  עליו.  שעובר 
שהולך לו כרצונו ובין שהולך לו שלא כרצונו. הכל זה רחמים.

אברהם אבינו היה מקרב את כל העולם לה' יתברך ודוקא אצלו קרה שהבן 

יצא לתרבות רעה והוא לא היה יכול לקרבו. צער גדול היה לו לאברהם אבינו, 
אך  מהבית.  אותו  לזרוק  בעצם  שזה  הילד,  את  לשלוח  לו  כשנאמר  במיוחד 

בכל  בעיניך,  רע  יהיה  לא  שזה  הנער",  על  בעיניך  ירע  "אל  לו:  אומר  הקב"ה 

דבר יש חשבונות שמים. לא תמיד מבינים, לא תמיד משיגים, אבל הכל עם 

סיבה.

רואים  לא  והם  שזכו  יהודים  יש  לי.  עושה  ה'  הכל  לי.  עשו  לא  דבר  שום 
שהם  לא  בישראל".  עמל  ראה  ולא  ביעקב  אוון  הביט  "לא  יהודי.  בשום  רע 

מלמדים כף זכות, הם לא רואים כלל את החטא ואם אתה מתעקש להראות 

להם שיש חטא, אז הם יוכיחו לך שהוא דווקא התכוון לטובה, שהוא לא אשם 

גבולות.  יודעת  לא  יהודי  לכל  אהבתם   כהלכה.  אותו  הבינו  לא  פשוט  בכלל, 

הסבלנות שיש להם לכל אחד, הכבוד שהם מכבדים כל אדם זה קידוש השם 

כולם.  את  אוהב  והשם  השם  של  ילדים  שכולם  האמונה  בזכות  והכל  ממש. 

שגם זה שלא כל כך נראה לי, גם הוא בן של השם, גם הוא חלק אלוק ממעל. 
שלימה  אמונה  לי.  עושה  השם  הכל  המקל,  רק  הוא  בי,  פגע  הוא  אם  ואפילו 

אמונה  שלימה?  אמונה  זה  מה  אותה.  משיגים  בודדים  להשיג.  מאד  קשה 

שאין רע בעולם! שהכל טוב! שכל מה שהשם עושה, לטובה הוא עושה! שעל 

כל מה שקורה אתנו ועל כל מה שעובר עלינו, על הכל צריך להגיד תודה, ללכת 

כל היום עם שירות ותשבחות.

גיליון מס. 515

אומר דוד המלך, "שנאתי קהל מרעים" (תהילים כו). איזהו קהל מרעים? ויקהל העם על אהרון במעשה העגל, וכן ויקהל עליהם קורח (במדבר טז). ואיזה ויקהל אני 
אוהב? "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" (מדרש תהילים).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כה' אדר א', תשע"ו גיליון מס. 2515

אני  אם  הקב"ה  עם  בקשר  להיות  אפשר  איך  כי  הקב"ה,  עם  קשר  בכלל  לו 
מתמרמר, ואני חושב שלא עשו לי טוב, הרי ה' עושה את הכל. צריך לתפוס 
קשים,  דברים  בחיים  רואים  אנחנו  כי  לנו,  קורה  שזה  לפני  רגע  עצמנו  את 
ועוברים בעצמנו דברים קשים, ואם לא נקדים את האמונה שהכל טוב ואין 

שום רע, אז אנחנו חלילה נפול מהאמונה.

אדם צריך למסור את הנפש שלו כדי שתהיה לו אמונה. כל היהדות שלו 
תלויה באמונה שלו. כשהוא מתחזק באמונה  הקדושה שכל דבר גדול או דבר 
קטן הכל ממנו יתברך, אז החיים שלו זורמים כבר באופן אחר לגמרי, עם יותר 
חייב  אתה  ויסורים?  צער  לך  שגורם  משהו  לך  קרה  מתיקות.  ויותר  נעימות 
להמתיק?  רוצה  אתה  לטובתך.  ושהכל  רוצה,  השם  שככה  דברים:  שני  לזכור 

תתחיל להודות. תתחיל להגיד תודה.

ה' רוצה שנתאמץ. שנתאמץ להאמין בו. שנתאמץ להאמין שהוא לא עושה 
לנו שום דבר רע בחיים. שנתאמץ להאמין שבכל מסלול שהגענו אליו בחיים, 
בחיים,  אליהם  שהגענו  קשים  מסלולים  כאלה  בעולם,  גרוע  הכי  מסלול,  כל 
שפתאום אנחנו רואים שהדרכים סתומות לנו, פתאום מגיעים למקום ששם 
לא רואים בכלל את ה', לא רואים כלום, חלל פנוי, חושך, הכל סתום, אבל יש 
לנו אמונה, ואנחנו מתחילים להגיד תודה, ופתאום מבינים שכל החושך הזה, 
צריכים  שאנחנו  מה  זה  בדיוק  ה',  של  רחמנות  כזאת  זאת  הזה,  מוצא  האין 
והצרות  מהיסורים  נהייה  נפלא  ניגון  כזה  טוב,  זה  טוב,  זה  טוב,  זה  לעבור, 

האלה.

וללכד  להקהיל  רבינו  משה  את  יתברך  השם  מצווה  המשכן  הקמת  לפני 
למשכן  לו  אפשר  אי  חינם,  אהבת  בלי  והשלום,  האחדות  בלי  כי  ישראל  את 
להתקיים. ובשביל להגיע לאחדות צריך הרבה אמונה. כשאדם יש לו אמונה 
החבר,  לא  שזה  יודע  הוא  כי  עליו  שעובר  מה  כל  על  אפו  להאריך  זוכה  הוא 
ולא השכן, ולא הפקיד, זה הכל השם. אך כשחסרה לו אמונה, הוא כועס, הוא 
מקפיד, הוא מאשים, זה מחשיך לו את חייו ומרחיק אותו מבני אדם. כשאדם 
יש לו אמונה הוא שמח בחלקו. הוא לא הולך עם הרגשה של "מגיע לי", הוא 
לא חושב שהוא ראוי לקבל יותר מכולם. כשאדם יש לו אמונה בבורא עולם, 
ההצלחה  את  רואה  כשהוא  נשבר  לא  הוא  לחברו,  שיש  במה  מקנא  לא  הוא 
של השני, מי שיש לו אמונה מבין שלכל אחד ואחד יש את השליחות שלו פה 
בעולם, כל אחד עובר את הנסיונות שהוא צריך לעבור בעולם הזה והכל כדי 

להתקרב אל ה' וכך להשלים את התיקון שלו.

מה  שכל  למוחו  מחדיר  הקדושה,  האמונה  עם  היום  את  מתחיל  אדם 
שקורה ויקרה לו, הכל בהשגחה פרטית מדוקדקת, הכל מאת ה' והכל לטובה, 
אז כל היום מאיר לו בצורה אחרת. כשמסתכלים על כל דבר דרך משקפיים 
המלך,  דוד  מקנאים.  פחות  מאשימים,  כועסים,פחות  פחות  אמונה,  של 
מקטנותו היה נרדף, "מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אימי" והוא מלמד כף זכות 
אם  באמונה.  נפלא  תרגול  זה  לחברו"  אדם  "בין  כולם.  את  ואוהב  כולם  על  
אתה מתחזק כל הזמן באמונה, אתה מתחיל להאמין שכשהשני לקח לך, זה 
למעשה השם לקח לך וכשהשני ביזה אותך, זה למעשה השם מבזה אותך, זה 
קשה. יחידים זוכים לאמונה הזאת. אך כשאדם משקיע בזה, מתפלל על זה, 
לרחמים.  והשנאה  הכעס  את  הופך  הוא  שונא,  פחות  הוא  כועס,  פחות  הוא 
מה אתה שונא אותו? הוא רק מקל של השם. אתה צריך לרחם עליו שהשם 
השתמש בו בתור מקל להעניש אותך, זה בעצמו זה עונש בשבילו, אז אתה 

רוצה להעניש אותו פעם נוספת?

אהבה ושלום ואחדות, זה היהדות. השבת היא שבת שקלים. בשבת לפני 
ראש חודש אדר קורא המפטיר את פרשת שקלים. כל אחד מישראל נצטווה 
לתת מחצית השקל, לא חשוב אם הוא עשיר או עני. כולם שווים. כדי להגיע 

קודם כל להאמין. להקדים את האמונה לשכל. להאמין גם בלי להבין. ככה 
הכל  על  לטובה.  רק  הם  העיכובים  וכל  הקשיים  כל  לטובה.  והכל  רוצה  השם 

להגיד תודה ולשמוח. כי אם אתה נופל לעצבות הקב"ה לא איתך!

אני לא מבין כלום, אני לא חושב כלום, אני לא יודע כלום, אם ככה ה' רוצה 
אז אני מקבל את זה באמונה ובשמחה. אני מתאמץ לראות רק את השם מול 

העיניים. 

לו  שקורה  מה  וכל  מה',  שהכל  מאמין  אדם  "אם  הרב:  מורנו 
לא  הוא  בעיה,  משום  להתרגש  צריך  לא  הוא  לטובה,  הכל  זה  בחיים 
זה  משהו,  איזה  לי  קרה  להתייחס.  צריך  לא  הוא  בכעס,  להגיב  צריך 
כל  גדול.  יותר  עוד  נס  לי  יקרה  עי"ז  להיפך  עוונות,  כפרת  זה  לטובה, 
מה שקורה לאדם  זה רק כדי יותר להטיב לו, ה' מחפש לאדם את הכי 
טוב! כל מה שקורה לאדם כל רגע כל שנייה, זה אך ורק כדי להיטיב לו 
יותר ויותר, כל העבודה של האדם זה להגיד על כל דבר גם זו לטובה, 
כל דבר שקורה לו הוא צריך להתגבר לשמוח לשיר ולרקוד. רבינו אומר 
שנאמר  הצדיק  יוסף  כמו  מצליח,  תמיד  ששמח  מי  המידות,  בספר 
עליו איש מצליח. מה זה איש מצליח? זה אחד ששמח ורוקד לה' בכל 
כל  בחיים,  תקרית  לו  יש  שניה  כל  תקלה,  לו  יש  שניה  כל  אדם  מצב. 
שניה יש לו בעיה חדשה בחיים, וכל דבר שקורה הוא צריך להגיד גם 
זו לטובה ולהמשיך לשמוח ולרקוד, זה כזה נסיון עצום! הוא צריך כזו 
אמונה! כל  דבר שקורה הוא צריך מסירות נפש לשמוח, לשיר, לרקוד 
להגיד הכל לטובה, אפילו בשיא האכזבות, בשיא היאושים הוא צריך 
הודאה,  עוד  שירה,  עוד  להגיד  סטירה,  כל  על  להיפך!  ולשמוח.  לשיר 
ובשיא  האכזבות  בשיא  ה'  את  ולשבח  לשיר  צריך  הוא  תודה,  עוד 
גם  דבר  כל  על  אומר  אדם  אם  טוב!  יותר  רק  עושה  ה'  כי  המרירויות, 
זו לטובה, אז הוא יצא מכל הייסורים שבעולם, יהיה לו ניסים! יהיה לו 
ניסים ונפלאות! ברגע שאדם מבין שזה לטובה, ומתגבר לשיר, לרקוד, 
זה  יהודי  ניסים.  לו  יהיו  דייקא  הזה  שמהדבר  כח  נותן  הוא  ולשמוח, 
מלשון הודיה, הוא תמיד מודה, הוא תמיד שר, מה שה' עושה זה טוב, 
רגע!  אף  פעם!  אף  אותנו  יעזוב  לא  ה'  אתנו,  הולך  ה'  תמיד,  אתנו  ה' 
יהודי לא מאבד את האמונה אף רגע, אף שניה, הוא רוקד שר ושמח 

בכל מצב בחיים וככה ניצול מכל הצרות".

אמר  מי  שמתפלל,  אדם  תודה.  אומר  כשהאדם  מושלמת?  האמונה  מתי 
שהוא מאמין שהכל לטובה? הוא אומר לה' 'תעזור לי' אבל מרגיש שזה לא 
טוב, הוא מתחנן שה' יוציא אותו מהמצב ה'לא טוב' לפי דעתו, וגם אם הוא 
הופכת  מתי  חסרה.  שלו  האמונה  עדיין  לי"  לעזור  יכול  אתה  "רק  לה'  אומר 
עשרות  ושוב,  ושוב  שוב  תודה.  אומר  כשהאדם  שלימה?  להיות  האמונה 
פעמים, מאות פעמים, ה' תודה. אז הוא מראה שהאמונה שלו שלימה, הוא 

מבין שככה ה' רוצה וזה הכי טוב בשבילו.

כשאומר  אבל  ובבעיה  בצרה  נמצא  שהוא  חושב  הוא  תודה,  להגיד  בלי 
תודה, הוא מראה שהוא יודע שכל מה שעובר עליו זה לטובתו הנצחית. אדם 
צריך כל הזמן להגדיל את הבהירות באמונה שכל הנסיונות והמצבים הקשים 
שהוא עובר, הכל בא לו בהשגחה מדוייקת. שאין טעויות בהשגחה. שאף אחד 
כל  שלנו,  הצרות  כל  לך.  שייך  שקיבלת  מה  הקב"ה.  של  מהמחשב  נפלט  לא 
הבלבולים שלנו, כל הדברים הקשים שקורים לנו, כל אחד ואחד וענייניו, כל 
סוגי הבעיות שיש לבני אדם, זה הכל מתוכנן מראש, השתלשל מראש, הכל 
לכתחילה. אנחנו חושבים שאנחנו הלא מוצלחים, לנו זה קרה, למישהו אחר 
להיחלש  מתחילים  אנחנו  אז  מסכנים,  אנחנו  מקופחים,  אנחנו  קרה,  לא  זה 
אין  ממורמר, אז  והוא  עצוב,  שאדם  וברגע  ולהתמרמר,  ולהתבלבל,  באמונה, 
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יכול  לא  אדם  לבדו",  האדם  היות  טוב  "לא  השני.  את  אחד  צריך  לשלמות 
כן  "ועל  השני.  את  צריך  הוא  לבדו.  כשהוא  בו  שטמון  הטוב  כל  את  להוציא 
נצטוו לתת מחצית השקל, להורות שכל אחד מישראל אין לו שלמות כי אם 
ובאחדות,  באהבה  בזה  זה  כולם  שיוכללו  ע"י  התיקון  עיקר  כי  חברו  ידי  על 
וכל אחד הוא בחינת מחצית, עד שיכלל בחברו, וחברו בחברו, וזה רמז להם 
בשקלים, שציווה שיתנו כולם בשווה, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, להיות 

שכולם שווים אצלו יתברך" (ליקו"ה פריקה וטעינה ד,לז).

כל  לאהוב  טובות,  למידות  להגיע  היא  והמצוות  התורה  כל  של  התכלית 
וכל  נועם  דרכי  "דרכיה  יהודי.  בשום  לפגוע  לא  יהודי,  שום  לצער  לא  יהודי, 
רוצה  הוא  וככה  ואהבה  ונועם  רחמנות  כולו  הוא  הקב"ה  שלום".  נתיבותיה 
לא  מצבים  מיני  לכל  מגיע  הוא  בחיים,  נסיונות  מיני  כל  לו  יש  אדם  אותנו. 
נעימים עם בני אדם אחרים ודקוא פה, דוקא איפה שהוא בטוח שהוא צודק, 
איפה שהוא בטוח שהוא צריך להתעקש, לעמוד על שלו, דווקא כאן הוא צריך 
להפר כעס ברחמנות, לוותר, לגלות רגישות, לרחם. הקב"ה ברא את העולם 
מחמת רחמנותו, הוא רוצה עולם שבו נרגיש את הרחמנות שלו, ואיך נרגיש 

רחמנות בעולם אם לא נתחיל לרחם אחד על השני. 

באהבה  יחד  מישראל  ריבוא  שישים  שנתקבצו  היה  תורה  מתן  של  הסוד 
ובשלום, כאיש אחד בלב אחד. הסוד זה הלב. אי אפשר להקים את המשכן 
שמלא  לב  (לה,ה).  ה'"  תרומת  את  יביאה  לבו  נדיב  לב. "כל  נדיבות  עם  אלא  
בית  חינם.  שנאת  בו  שהיתה  מפני  חרב  השני  המקדש  בית  לכולם.  אהבה 
הזה,  הלב  את  הזאת,  האהבה  ואת  חינם.  אהבת  ע"י  יבנה  השלישי  המקדש 
אי אפשר להשיג אלא עם אמונה. אמונה שהקב"ה הוא  אבא של כולם. שאי 
אפשר ואהבת את ה' אלוקיך בלי ואהבת לרעך כמוך. אם רוצים את ה', צריך 
מצוות  לקיים  קשה.  הכי  החלק  שזה  שלנו  הבעיה  הבריות.  באהבת  להשקיע 
בין אדם למקום זה יותר קל. זה אפילו תענוג. אבל לראות את ההצלחה של 
השני ולשמוח, או לסלוח לזה שכל כך פגע בנו, זה הרבה יותר קשה. אבל זה 
בדיוק מה שהשם רוצה מאיתנו. גם את הכרת הטוב ה' רוצה מאתנו. כשזוכים 

למידה היפה הזו, רק מרויחים, כמו בספור הבא:

כבשונו של כבשוני

אם  די  לא.  בכלל  קלים.  חיים  היו  לא  כבשוני  בניהו  הנפש  עדין  לאברך 
נזכיר כאן, שהוא ושתי אחיותיו הקטנות ממנו, התייתמו מאביהן צוריאל ז"ל 
בעודם ילדים בגיל הרך, ומספר שנים אחר כך נפטרה אמם – חנה ממחלות 
ומצער. בניהו זה, כבר מגיל 9 היה צריך לעמוד על רגליו ולחשל לעצמו נתיבי 
התמודדות אל מול מה שנראה זעפו השוצף והגועש של ים החיים הסוערים. 
בחיים,  בעודה  חנה,  אמו  ולכן  חילוניים,  אנשים  היו  ואמו   אביו  אחי  דודיו, 
ילדיה  בין  סביר,  חינוכי  מרחק  לשמור  כדי  בהם,  להסתייע  לא  העדיפה 
ותחלואיו.  החולין  לעולם  בריאה  הלא  החשיפה  לבין  התמימים,  היתומים 
כשהיא הלכה לעולמה, מצאו חברותיה מכתב בכתב ידה, צוואתה האחרונה, 
"ואני  חרדיות,  אומנה  למשפחות  יועברו  הקטנים  שילדיה  מבקשת  היא  בו 
מתחננת שהקשר בינם לבין הדודים לא יהיה הדוק מדי, עד אשר יעמדו על 

דעתם כאנשים יראים ושלמים".

בקשתה התמלאה במלואה, בניהו הועבר למשפחה בצפון, ושתי אחיותיו 
ניתוק  גם   – היתמות  לצער  מעבר  היתומים  על  נגזר  ובכך  בדרום,  למשפחה 
כפוי. עד גיל 19 עבר בניהו חמש משפחות אומנה, כאשר מפעם לפעם הוא 
שומר על קשר טלפוני עם אחיותיו הקטנות רחל ונעמי, אותן זכה לראות פעם 
או פעמיים בשנה. בגיל 19 הוא מתקבל לישיבת "הדר יונתן" בבני ברק, ושם 
לכל  בית  כבן  אימצו  שמואלי  צבי  הרב  הישיבה  ראש  כלבבו.  בית  מוצא  הוא 
יראת  בחורה  עם  ומוצלחת,  טובה  בשעה  אותו  שידך  כך  אחר  ושנתיים  דבר, 

שמים מבית טוב. 

בניהו הצעיר, אחרי ניתוק רב שנים מחליט להזמין את דודיו לחתונתו. הוא 
מאתר את הכתובות, ואף מנהל שיחה טלפונית עם כמה מהם. שתי דודותיו 
מצד אמו מגיעות לחתונה ושמחות על ההזמנה. מצד משפחת כבשוני נושבת 
רוח קרה. רק דוד אחד מגיע, צעיר האחים נפתלי כבשוני, עורך דין במקצועו. 
מזדקן,  רווק  מהם,  אחד  מתעלמים.   - וציון  עמרם  אלברט,   - דודיו  שלושת 
תפקודו,  מקשיי  נבעה  שלו  ההתעלמות  נכסים,  עתיר  איש  הוא  כבשוני  ציון 
לחתן  שיעבירו  נפתלי  הצעיר  אחיו  של  בידיו  נאה  צ'ק  להפקיד  דאג  הוא  אך 
החביב, בנו של אחיהם צוריאל ז"ל. הפגישה בין נפתלי הדוד לבין בניהו החתן, 
היתה דווקא חמימה ונעימה. לאחר חיבוק ונישוק כמנהג בעלי שמחה, לוחש 
בקשר,  עמי  שתהיה  אשמח  יקירי,  "בניהו  אחיינו  אוזן  על  הדין  עורך  נפתלי 
אעזור לך אם תפנה אלי". המילים הללו נעימות וטובות, ועושות טוב ללב של 
נאלץ  ובניהו  צעיר,  אברך  של  חייו  קשים  משפחתית.  קירבה  שמחפש  בניהו, 
לעבור דירות שכורות אחת אחרי השניה. ילדים נולדים ועול החובות משתרג 
על צווארו. רק אחרי שלוש שנים הוא אוזר אומץ להרים טלפון לעו"ד נפתלי 
ואעזור  אלי,  תגיע  צדיק!  אתה  "בניהו  מצבו.  על  בעדינות  לו  ולספר  כבשוני, 
לך". עוד באותו ערב רושם עו"ד כבשוני צ'יק שמן. מחציתו הלוואה, ומחציתו 
מענק לבן אחיו, מה שמסיע  בעדו לחסל את חובותיו הישנים, ולשלם שכר 
דירה לשנה קדימה. האברך כבשוני נפעם מן הנדיבות של דודו. חצי שנה אחר 
מרצבך  נחמן  עו"ד  חתום  עליו  לקוני  רשמי  מכתב  כבשוני  בניהו  מקבל  כך, 
מת"א: "מר כבשוני בניהו שלום רב. הנדון: זכויותיך בירושה. דודך ציון כבשוני 
מליון   30 ב-  הנאמד  ובמזומן  בנסכים  הון  והותיר  כחודש,  לפני  ערירי  נפטר 
דודיך  שני  את  מייצג  הנני  היורשים.  אחד  הנך  החוק  פי  על  לפחות.  ש"ח 
אלברט ועמרם כבשוני אשר פתחו בהליכי תביעה נגד אחיהם נפתלי כבשוני, 
למאבק  תצטרף  אם  בירושה.  חלקם  מהם  "גנב"  המוצדקת  שלטענתם 
המשפטי עמם כתובע, תוכל לקבל את חלקך היחסי הנאמד בסכום של כמה 
מליונים. אבקש את תגובתך". על פי עו"ד מרצבך, ששוחח טלפונית עם בניהו, 
אחיהם הצעיר של משפחת כבשוני, עו"ד נפתלי, אוחז בידו צוואה עליה חתום 
ועמרם  "אלברט  הצעיר.  לאחיו  נכסיו  כל  את  מעביר  הוא  ובו  ז"ל  ציון  אחיו 
אחיהם  של  וחולשתו  מחלתו  ניצול  תוך  במירמה  הוצאה  שהצוואה  טוענים 

ציון. אני אוכיח זאת במשפט והצוואה תחולק באופן שוויוני בין כולכם". 

מצד  אותו.  למוטט  שאיימה  סחרחורת  בניהו  חש  הסתיימה  כשהשיחה 
אחד הוא אברך עני המשחר לפת לחם לעולליו, ומצד שני דווקא נפתלי הוא 
הדוד היחיד שהתייחס אליו ועזר לו במצוקתו. אם יצטרף לתביעת דודיו, יש 
אומנם סיכוי שיקבל סכום שיסדר אותו לכל ימי חייו ויאפשר לו ללמוד תורה. 
ומאידך, זו תהיה כפיות טובה כלפי הדוד נפתלי שדאג לו. האדם שהכי קרוב 
ללבו, הוא גבאי הצדקה הרב מרדכי שרביט, אשר כל חג ומועד דואג לבניהו 
למוצרי מזון, בגדים, ואף לסכום כסף נאה לשמח את רעייתו ועולליו. רק לפני 
מספר ימים, שלשל לידיו הרב שרביט סכום של 1,000 ₪ דמי קמחא ד'פסחא. 
ששירטט  לאחר  פשוט".  לא  בבלבול  כרגע  נמצא  אני  שרביט,  הרב  "תשמע 
כבשוני את התמונה לפני שרביט, ביקשו עצה ותבונה, כדי להיחלץ מן המצב 
המוזר והתמוה. "תראה בניהו, אני לא רב גדול וגם לא פוסק. אני גבאי צדקה 
פשוט, שמשתדל לעשות מלאכתו נאמנה, אבל אם אתה שואל מה דעתי, אז 
לבי אומר לי, משוך ידיך מן השריפה הזו. לא מיניה, ולא מקצתיה. יהודי חייב 
להכיר טובה אפילו על מילה טובה אחת, וגם על פרוטה אחת. ודודך נפתלי 
הטוען לירושה כולה, טוען שהכל שלו, אז תן לקב"ה לנהל את הדין כפי ראות 
לך  שמגיע  שמה  תמימה  אמונה  מתוך  זאת  וכל  לתמונה  מחוץ  אתה  עיניו. 
תקבל, ושום השתדלות משפטית או אחרת לא תעזור". כשיצא בניהו כבשוני 
מבית הגבאי שרביט, הוא נשם לרווחה. טלפון קצר לעו"ד מרצבך "מר מרצבך, 
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(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

אני יוצא מכתב התביעה. תודה רבה לך על פנייתך". ערב פסח שנה אחר כך, 

הדוד  נפתלי  מדבר  בניהו  "שלום  טלפון.  צילצול  חמץ,  בדיקת  לפני  יומיים 

בניהו,  "כן  ושמח...".  כשר  פסח  נפתלי,  דוד  שלום  "הו  שלומך...".  מה  שלך. 

אצלך הולך להיות פסח כשר זה בטוח, אבל אני מאמין שגם שמח. ובכן, ברגע 

 850,000 הטובה"  הארץ  "בוני  הבניה  לחברת  בנקאית  בהעברה  העברתי  זה 

₪, רכשתי דירה על שמך בעיר מגוריך ומחר עליך לחתום על כמה מסמכים 

נוספים, כדי שהיא תעבור על שמך בטאבו. כמו כן בשבועות הקרובים אעביר 

לך ולאחיותיך סכומים נאים ביותר המסתכמים בכמה מליוני ₪, ואני מקווה 

פלסטיק,  כסא  על  התיישב  והוא  נשימה,  קוצר  חש  בניהו  מרוצה...".  שאתה 

לי...  מגיע  לא  זה  תודה,  ממש  נפתלי,  דוד  ,תודה  מ...מ...  והמהם  אוויר  לקח 

על מה ולמה?,. "זה מגיע לך בניהו, זה הרבה בזכות העובדה שלא התפתית 

לעורך הדין של הדודים שלך, ולא נכנסת לקלחת המשפטית המיותרת ואני 

העזרה  על  הטוב  הכרת  לך  והייתה  שמים  ירא  יהודי  אתה  כי  מדוע!  יודע  גם 

הקטנה שהעברתי לך לפני כמה שנים. ואגלה לך סוד קטן, ציון ז"ל הדוד שלך, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי להתחזק באמונה. תעזור לי להאמין 
הכל  עלי,  שעובר  מה  וכל  איתי  שקורה  מה  שכל 

ממך אבא והכל לטובה. 

הכי  הכוח  זה  האמונה  איך  לראות  לי  תעזור 
בקלות  יותר  לעבור  לי  שעוזר  כוח  לי,  שיש  גדול 
את כל הנסיונות של החיים, את כל הנפילות, אם 
כל המעברים, את כל היסורים. זאת כזו שמחה 
לזכור כל פעם מחדש שמה שקרה עכשיו, הדבר 
אותי,  שמדאיג  רוחי,  את  מעכיר  כך  שכל  הזה 
לי  שלחת  אתה  זה  לי,  שמכאיב  אותי,  שמבלבל 

שאלמד  כדי  שקרה,  ממה  משהו  שאלמד  כדי 
שאקבל  כדי  הזה,  למקום  יותר  לפול  לא  איך 
החלטה נחושה לא לעשות שום דבר ולא להגיד 
מבין  כשאני  השני.  את  לצער  שיכול  דבר  שום 
לקרות,  צריך  שהיה  מה  בדיוק  זה  שקרה  שמה 
שזה טוב מה שקרה, שהכל קרה וקורה בהשגחה 
והדבר  שמחה.  כזו  מקבל  אני  מדוקדת,  פרטית 
הכי מתוק בספור הזה זה להתחיל להגיד תודה. 
עשרות פעמים. שוב ושוב. איזה פלא זה שמלה 
כזה  ממקום  אותי  לוקחת  אותיות   4 בת  אחת 
אליך.  קרוב  כך  כל  מתוק,  כך  כל  למקום  קשה 
אפילו שהצרה עוד לא נפתרה, אני כבר במקום 

אחר. אני שוב איתך. תודה אבא.

טוב  לא  משהו  לי  שקורה  פעם  כל  לי  תעזור 

לא  העיניים,  מול  אבא  אותך  לראות  השני,  עם 

ולשיר  ולשמוח  לטובה  שהכל  להגיד  השני.  את 

ולרקוד. לזכור שלא יכול לקרות פה שום דבר בלי 

רק  לי,  עושה  לא  אחד  שאף  אבא.  גזרת  שאתה 

אתה עושה לי. וגם כשקורה דבר טוב עם השני, 

מאור  אמרתי,  שאני  או  לי  שאמרו  טובה  מילה 

שלנו,  הנשמות  בין  שמחבר  קטן  חסד  פנים, 

לזכור שהכל זה מתנות ממך אבא. ולשיר, ולהלל, 

ולשבח, ולהגיד תודה תודה תודה.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

צדקה  לצורכי  הגדול  ברובה  להשתמש  לי  והורה  לרשותי  הירושה  את  העביר 
אחר  דקות  חמש  וחסד???".  צדקה  לא  זו  כמוך  צדיק  ליהודי  ולעזור  וחסד... 
שלך  העצה  שרביט,  "הרב  לו  והודיע  שרביט  הגבאי  מול  בניהו  התיישב  כך 
ועכשיו  כאן  נודר  הנני  העושר,  בנסיון  לעמוד  כדי  אבל  למיליונר,  אותי  הפכה 
להעביר למעלה ממחצית הסכום לצדקה, על פי ראות עיניך". בין המרור להלל 
האחרון, חש האברך בניהו כבשוני, עד כמה מדוקדקים חשבונותיו הכבושים 
של הקב"ה. ומה חשוב לאמץ את הכרת הטוב כאורח חיים, גם אם זה קשה. 
מאחורי הסיפור: תאוות הממון בדורנו, דור יתום, היא עצומה ונוראה, ורבים 
ושווה  כסף  על  משפטיים  מאבקים  עקב  נהרסות  משפחות  הפילה.  חללים 
כסף, על ירושות קטנות כגדולות. העצה שקיבל כבשוני מגבאי הצדקה, היא 
אפילו  לחברו  שמוכן  במה  נוגע  אדם  שאין  רבותינו  לימדונו  חדש.  דבר  לא 
היא  הטוב  בהכרת  פגיעה  בה  שיש  אחרת,  או  זו  והשתדלות  הנימה.  כמלוא 

חורבן גדול, עובדה: כבשוני מליונר". עם עובדות לא מתווכחים.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר  ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

לעצמו  , כל מה שאדם עושה קודש לשבת סיפור
 הוא עושה

 
  כבשו ש"ימ כשהגרמנים השואה בתחילת התרחש סיפורנו
  ושערותיו קטן בן לה שהיה אחת אשה .מקום אחר מקום

  ולא בחיים ישאר שבנה ורצתה תכלת עיני עם זהובים תלתלים
  תכשיטי עם שקית לקחה ?עשתה מה .ש"ימ הגרמנים י"ע יהרג
 על לה שתשמור לה ואמרה גויה לאשה ובאה ויהלומים זהב
 תקח ,תחזור אם המלחמה ואחרי בשכרה זו שקית ותקח הילד
 ובחמלת .זהב עם שקית עוד לה שתתן והבטיחה הילד את

 ומשם ילדה את ולקחה וחזרה המלחמה את עברה עליה השם
 .ב"בארה לגור עברו

 לחםפת להם היה בקושי ,גדול בעוני שם חיו ב"לארה כשהגיעו
 וכל הספר לבית שלחה הילד את ,לפרנסתם קשה עבדה והיא
 הילד אחד יום .עשר לארוחת לחם פרוסת בתיק לו שמה יום

 שום מוצא ולא לאכול הפרוסה את להוציא התיק את פותח
 את מוציא הוא ,השקית בתוך נייר בחתיכת מרגיש רק .דבר

  בני :כך לו שכותבת אימו כתב את רואה והוא מהתיק הפתק
  ולא לחם פרוסת לך להשיג מאמצים הרבה עשיתי אהובי
  אחרי עד מעמד ותחזיק חזק שתהיה מקוה אני ,השגתי
  מאמא' .טובה ארוחה ה"בע לך אתן ,הביתה כשתבא .הצהרים
 .'האוהבת
 כך .'ואתחזק מאמץ אעשה אני ,כן' :אמר ,הפתק את כשקרא

  מה .מעמד להחזיק יכול שאינו רואה והוא שעה ועוד שעה עבר
 עם בית ראה .ברחוב והלך הספר מבית בהפסקה יצא ?עשה
  אתה מה' ,אותו ושאלה ילדה יצאה .הדלת על דפק ,מזוזה
 .'לשתות משהו לקבל בבקשה אפשר אם' לה אמר ?'רוצה

 של גדול ספל עם גדולות עוגה חתיכות ארבע לו והביאה נכנסה
 לבית וחזר תודה אמר ,הכל את גמר דקות כמה תוך .חלב

  אני' לעצמו אומר הוא ובדרך זו מאכילה התאושש הוא .הספר
 וקבל רפואה ללמוד הלך וכשגדל .עני אהיה לא - גדול כשהיה
 - פרופסור שנהיה עד הרפואה בלימודי התקדם וכך תואר
 למנהל התמנה הזמן ובמשך ,פנימיים לניתוחים מחלקה מנהל
 .החולים בית כל של

  יעברו החולים של הרפואה תיקי שכל החליט מנהל בהיותו
 ,בודק היה תיק כל ,החולים בבית לטיפול יכנסו כ"ואח דרכו
 .'וכו הטיפול ומה צריך מה ומחליט ,רואה
 של אחד תיק לידו הגיע ,הרפואה תיקי את בודק בעודו אחד יום

תשאראםשבספקמאדמסובךניתוחלעבורשצריכהאשה
  רוצה בעצמו שהוא ולרופאים לאחיות אמר שכך כיון ,בחיים
 .ניתוחים לחדר האשה את ושיכניסו ,הזה הניתוח את לעשות

 הפסיק פתאום ,בעיצומו היה כשהניתוח שעות כמה תוך
 חשמל מכות כמה ולאחר ,החייאה צוות הביאו מיד .הדופק
 ושוב הולך הדופק ושוב בניתוח ממשיך .לעבוד הדופק התחיל
 צוות .הולך שוב והדופק בניתוח המשיכו פעם ועוד ,החייאה

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

  ,לחיים מתעורר והדופק חשמל מכות כמה עוד נותן ההחייאה
 .גדולה בהצלחה אבל שעות כעשר ארך הניתוח
 של חודשיים עוברים ,לאיתנה לחזור התחילה האשה

  בריאה החולים מבית יצאה האשה ובסופם התאוששות
  כדי החולים לבית ובעלה היא הגיעה שבוע אחרי .ושלימה
  הלכו .דולר אלף ושמונים מאה שעלה הניתוחעל לשלם

  ואמרה המנתח לרופא אותם שלחה והמזכירה ,למזכירה
  .התשלום של הענין את יסדרו ושם איתם לשוחח רוצה שהוא

 אמר כ"ואח שלה הרפואי בתיק דפדף המנתח לרופא כשנכנסו
 אלף שישים ,הניתוח על דולר אלף מאה :הוא שהתשלום להם
  עשרים ועוד ,הניתוח באמצע החייאה פעמים שלש על דולר
  הם מאיפה ,אותם שאל ועוד .אשפוז דמי עבור דולר אלף

 אמרו .לשלם כסף בכלל להם יש והאם זה את לשלם חושבים
 את נמכור אנחנו בריאה אמא להרוויח שכדי שהחלטנו לו

 .הניתוח את נשלם ובזה שלנו הדירה
  בתחתית משפטים כמה וכתב עט לקח המנתח הרופא
 והיא למזכירה שילכו להם ואמר להם ונתן הרפואית התקיה
  כמה רשמה היא ,למזכירה כשהגיעו .הענין את איתם תגמור
  התקיה בתחתית הרופא שכתב מה את קראה ,דברים

  רוצים אנחנו ?מה .ללכת יכולים שהם להם ואמרה ,הרפואית
  להם אמרה .האשראי כרטיס של הפרטים את קחי ,לשלם

  איך ?שולם מה :שאלו .שולם כבר זה ,צורך אין !לא ,המזכירה
 שכתב מה לכם אקריא אני ,המזכירהלהם אמרה ...?ומתי

  שנה וחמש שלושים לפני שולם' :התקיה בתחתית הרופא
 .'חלב וספל עוגה חתיכות ארבע ידי על

 ."תמצאנו הימים ברוב כי המים פני על לחמך שלח"
 )נשא, ואדברההאמנתי (

 

 
 

 וסיפור נוסף
 איטריותהצלת שישים ילדים בזכות צלחת 

 ל"זצ גלינסקירבי יעקב 
  לפני ,לארץ העליה בתקופת :עמו שהתרחש נפלא ספור סיפר

  העולים ילדי את להעביר החלו כאשר ,שנים מיובל למעלה
 איש החזון בשליחות יצאנו ,דתם על המזרח מארצות

  הילדים בהצלת הקשיים אחד .ילדים ולהציל לנסות למעברות
  ,תורניים במוסדות ללמוד מעוניין מהעולים ומימי לדעת היה
  בכח אותם וניתקו העולים מחנות את סגרו שהשלטונות היות

  להם ידוע לא כי ,אמרו ובממשלה בתקשורת .החיצון מהרחוב
  ושאין ,תורניים במוסדות ללמוד שרוצה מישהו שיש בכלל
  ,עליהם איימו המחנות ובתוך .חרדי בחינוך המעוניינים עולים
 עשו גם וכך ,ללחם רעב יישאר ממלכתי לא חינוך שיתבע שמי

  החוצה הסתננו לפעם מפעם ,זאת כל עם אך .למעשה
 .'נא הושיעו' ישראל לגדולי זעקהמכתבי מהמחנות

   .העין-מראש הרחק לא עולים למחנה קבוצה יצאנו אחד יום

ניתן להעביר כספי זכר למחצית השקל  
 "דרכי חזקיה"לטובת העלון והכולל 

0504120812 



 המשך סיפור לשבת קודש

  בזמן נפשות שיותר כמה ולהציל פנימה לחדור היתה המטרה
 שהם כך על יהודים ולהחתים לרשותנו שיעמוד הקצר

 ,כן כמו .לצאצאיהם חרדי בחינוך או עצמאי בחינוך מעוניינים
  והחלטנו מגודר היה המקום .טכניים ופרטים שמות לשמוע
  הבחורים אחד .מחיר בכל ולהיכנס התיל לגדרות מתחת להסתנן
  .קטנה חפירה ברזל מוט עם חפר השני ,הגדר את מעט הגביה

  נמוך שהוא גלינסקי יעקב ?שכזה צר בפתח להיכנס היה יכול ומי
  שהספקתי ועד הראש את דחקתי ,הארץ על נשכבתי ...וקטן

  משכו ,ברכבם שעטו .האחראים בי הבחינו כבר גופי חצי להכניס
 ברק-לבני לשוב מיהרו החברים .בידיהם ונתפסתי פנימה אותי

  מבוהלים נכנסו הםראשון דבר '!נתפס גלינסקי' .עזרה להזעיק
  החזון .'!גלינסקי ה'יעקנל את תפסו' וקראו ל"זצ איש החזון למרן
  תפסו הם לא' :פניו על חיוך העלה אלא עוד ולא נבהל לא איש
 .יסף ולא אמר ',אותם תפס הוא אלא אותו

  כיון אך ,מי את תפס מי ,כוונתו לסוף לרדת יכלו לא הבחורים
 על איש-לחזון להודיע ,עליהם המוטל את עשו מצידם שהם

 באמת היה ומה .לישיבה חזרו ',גלינסקי' על ,המצב חומרת
 בית עמך רשעי מלתעות בין ,במעברות שם ?העולים במחנה
 לחמך שלח" - ה"ע המלך שלמה דברי את היטב למדתי ,ישראל

 .יסופר כי יאומן לא ."תמצאנו הימים ברוב כי המים פני על
  ומיד ,המעטה בלשון ,הגונות דחיפות כמה לי העניקו בתחילה
אניכילהביןלהםלתתהחלטתי.המחנהלמשרדאותיהובילו
  אותי לשאול החלו .הישועה תצמח מכאן אולי ,אידיש רק מדבר
 .הועיל ללא שאלות

 ומצאו אידיש היודעפקיד במחנה חיפשו הם .הכרזתי - 'אידיש'
  כי זהינו ,נכנס כאשרמיד .ביחידות אליו אותי הכניסו .כזה אחד
  ימי בסוף זה היה .שברוסיה 'סמרקנד'מ זה את זה מכירים אנו

  ימים באותם .רוסיה למעמקי שגלינו לאחר ,העולמית המלחמה
  בחור ואותו ,היום ויהיה .לשער ואין לתאר אין ,נורא הרעב היה

  והבחין ,למעוני נכנס ,העולים במחנה בכיר כפקיד משמש שעתה
  הבחור אלי ניגש .באטריות מלאה צלחת עומדת לידי כי

  להמשיך אמור אני כי בפיו וטענתו לאכול לו שאתן בתחנונים
  באותו נשאר הוא אבל ,מזון מעט להשיג אצליח ובודאי בדרכי
 על ראיתי .ברעב יגווע כעת יאכל לא ואם אוכל בו שאין מקום
  בנענוע הסכמתי את ונתתי מוות סף על עומד הוא אכן כי פניו
 הוא ,לא או טוב עשיתי אם לחשוב שהספקתי עד .למחצה ראש
 .תומן עדהאטריות את ואכל הצלחת על התנפל כבר
  כפקיד הוא .ישראל בארץ שוב נפגשים אנו והנה ולו לי עזר 'ה

  שמחה קריאות לעברי קרא מיד ...במחתרת כבא ,כגנב ואני
 בצלחת חייו את הצלתי בו המעשה את לי והזכיר ,וידידות

 לדעת ביקש דבר של בסופו .אידיש לדבר התחלנו .האטריות
 :כך לו השבתי .מתפקידו וייזרק שייתפס ללא לי לעזור יוכל איך

  מהפעילים אחד שהוא ,שמן דג תפסתם כי לאחראים תאמר
 עם להסתובב יש ראשון דבר ,כן ועל .ביותר המסוכנים הצעירים

  שאותו כיון .השטן כמפני מפניו ולהתריע האוהלים בין 'דג' אותו
 והתכנית מוחלטאמון המפקדים בו נתנו ,מהבכירים היה פקיד

 מאהל איתיעבר האיש .דשמיא בסייעתא הצליחה שהצעתי 
 

 של שמות הכתב על להעלות מצליח אני כאשר לאהל
 רצונם שבודאי שמים יראי להורים בנים - ילדים כשישים
 ולהישאר תורנית במסגרת ללמוד ,הוריהם בעקבות ללכת
 .כשרים יהודים

 בבושת המעברה מן אותי 'זרקו' הסיבוב את כשסיימתי
 .שלי בידיים כאמור הסחורה אך ,פנים

והם,המוסמכיםלגורמיםהועברולאסוףשהצלחתיהשמות
 את להעביר התובעות חוקיות בקשות לממשלה הגישו
  חזרתי כאשרת .תורניים למוסדות הרשומים ילדים אותם
 אני והשתוממנו ,איש החזון דברי את לי סיפרו ,ברק-לבני

  שישים הצילה אטריות מנת כיצד למדתי .מחזונו וחבריי
 .רוחני משמד ילדים

 )בהעלותך, ואדברההאמנתי (
 

 
 

 'כללות א -פלא יועץ 
  רעות וגוררת ,השם בעיני רע המחלוקת שנאוי מאוד מה

  ,השלום גדול דנא קבל כל .חמורות ועבירות וצרות רבות
 את למחוק שהותר עד ,לאשתו איש בין הבית שלום ובפרט
 .לאשתו איש בין שלום להטיל כדי ,בקדושה שנכתב ,השם
  רצונו עושים עמו הנלווים וכל אשתו אשר ,לאיש לשבח ואין

  ,המתהלל יתהלל בזאת אך ,עמהם בשלום והוא ,כרצונו
  עמו ריב מחרחרים אחרים אנשים או ביתו-בני באשר

  אוהב והא ,וכדומה בכבודו ומזלזלים פניו על אותו ומכעיסים
  ודוחקו המחלוקת ומרחיק שלום ורודף שלום ומבקש שלום
  אשריו ,למטה ונחמד למעלה אהוב האיש זה ידיים בשתי
  ,גמולו ישלם כפועלו ֵקל ,הבא לעולם לו וטוב הזה בעולם

 :גורלו נעים ומה חלקו טוב מה
 

  ,לחשדך מקום תתן ואל ,לו הדומה ומן הכיעור מן התרחק
 ההורג מן חמור המחטיא כי ,ידך על חובה יתגלגל שלא כדי

  לב במדבר( וכתיב ).ג פנחס תנחומא ,ד כא רבה במדבר(
  טוב ושכל חן ומצוא .ומישראל מהשם נקיים והייתם )כב

המקוםולפיאדםשהואמהלפיהכל,ואדםאלוקיםבעיני
 לצאת לעשות מוכרח שהוא בדבר כי ,הענין ולפי הזמן ולפי
  מה לבו אל יתן ואל ,השאננים ללעג יחוש אל ,שמים ידי

  וחבלות נזיקין פורה שורש זה כי ,אחרים ממנו שידברו
  להיות שרוצה בשביל הוא לאיש הבאות הצרות ורוב ,לנפש
 אלף אם לאיש יתן ומה ,גדול הבל וזה ,אחרים בעיני נכבד

 האם ,אותו ויבוזו עליו רעידברו אם או ,יכבדוהו אנשים
  בשמים מכובד הוא ואם ,לבו אל יתן והחי ,יכאב עליו בשרו
  ,דמה להבל אדם של המדומה כבוד על לו אכפת מה ,ממעל
  יוסיף ומה לו יתן מה ,ממעל ,בשמים ונמאס נבזה הוא ואם
 :רוח-ורעות הבל הכל ,רוח-תועי כבוד
  יכולת לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
 ."חזקיה דרכי" ועלון ח"גמ ',כולל' החזקת להמשך וכח
  ואיןהללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו
 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו
  ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא

  בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית
 שלום בת שרה ,חוה בת ושושנה יצחק

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק ה''זסוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

 :  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  , ורעייתוכתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  
 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 
 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלינ מרדכי בן ''לע
ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

  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 

מיכאל  . רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלי

,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
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”ששת ימים תעשה מלאכה“
החפץ חיים הגיע פעם לעיר אחת ושמע שיש בה 
עשיר אחד שמעסיק פועלים יהודיים בשבת, הלך 
העשיר:  לו  אמר  זאת.  להפסיק  ממנו  ובקש  אליו 
אסגור  אם  אחד?  ביום  מרוויח  אני  כמה  ”היודע 

בשבת אפסיד סכום עצום, איני יכול לסגור!“ 
את  תפסיד  תסגור  לא  ”אם  חיים:  החפץ  לו  אמר 
כל רכושך, הרי נאמר בתורה: ”ששת ימים תעשה 
מלאכה“ – למה הוצרכה לכתוב זאת התורה? הרי 
שבתון  שבת  השביעי..  ”ביום  לכתוב  היה  מספיק 

לה‘“, כי העיקר זה לשמור שבת? 
האדם  פרנסת  שכל  חיים,  החפץ  הסביר  אלא, 
תלויה בשמירת השבת אם לא תשמור את השבת, 
גם במשך ששת ימי השבוע לא תהיה לך פרנסה! 
קצר  זמן  ואכן  חיים  החפץ  לדברי  הסכים  לא  הלה 
לאחר מכן עיקלה הממשלה הרוסית את כל רכושו 

של האיש ונשאר עני וחסר כל....
סיפור נוסף על החפץ חיים בעניין שמירת השבת 
לקראתו  העיר  בני  יצאו  פטרבורג,  לעיר  כשהגיע 
כדי לחזות בזיו פניו ולקיים את ”והיו עיניך רואות 
שבא  גדול  עשיר  היה  מהבאים  אחד  מוריך“.  את 
לישיבת  גדולה  תרומה  לו  ונתן  ממנו  להתברך 
ופרץ  העשיר  ידי  את  חיים  החפץ  תפס  ראדין. 
בחשיבות  צדקה  שנותנת  זו  ”יד  ואמר:  מר  בבכי 
בידי  אחז  וכך  שבת...  מחללת  היא  והלא  רבה,  כה 
של  ליבו  שנמס  עד  בבכי,  ממרר  והמשיך  העשיר 
לחפץ  והבטיח  בוכה,  החל  הוא  וגם  העשיר  אותו 
חיים שמהיום יתחיל לשמור שבת, אך ביקש ממנו 
מלאכה,  לעשות  לו  יסכים  הקרובה  לשבת  שרק 
כדי שיסיים את מה שהתחיל. אמר לו החפץ חיים: 
לך  מוחל  הייתי  שלי,  השבת  הייתה  אם  יקירי,  בני 
ומתיר לך כל שתבקש, אך השבת היא של הקב“ה, 
של מלך מלכי המלכים, אין ביכולתי להתיר לך ולו 
את  העשיר  קיבל  ואכן  שבת!  חילול  של  אחד  רגע 

דברי החפץ חיים והפך לשומר תורה ומצוות. 
השבת  על  מפשיסחא  בונים  שמחה  ר‘  אמר  וכן 
שכמה גדולה וחביבה היא, שאדם בלי לעשות שום 
השבת,  קלה, כיון שהגיעה  לא תנועה  אף  מעשה, 
עד  ממנה  יוצא  ולא  מעצמו  למצווה  הוא  נכנס 
”קודש“  שהיא  עליה  שנאמר  וזה  השבת,  למוצאי 

– אף ללא טרחה מצידנו.

נלמד מהפרשההכל תלוי בסיעתא דשמיא

הארגמן  ואת  התכלת  את  מטוה  ויבאו  טוו  בידיה  לב  חכמת  אשה  ”וכל 
ואת תולעת השני ואת השש“.

וסיים  יחיד – ”בידיה“  בלשון  הכתוב  פתח  מדוע  לדקדק  יש  ולכאורה 
בלשון רבים ”טוו“, היה לו לומר הכל בלשון יחיד ”בידיה טוותה“, או 

הכל בלשון רבים ”בידיהן טוו“.
ונראה ליישב שהכתוב בא לרמוז שלמעשה לא הנשים עשו את הדבר 
הזה אלא ידיהן היו פועלת מכח המלאכים ששלח ה‘ לעזור להן. כי אין 
אדם שיהיה מסוגל לעשות מלאכת מחשבת שכזו ללא סיוע מה‘. כך 
שלמעשה היו המלאכים מניעים את ידיהן בצורה הנכונה כדי ליצור 
הצורה הרצויה, והקב“ה החשיב את הנכונות והרצון של הנשים כאילו 
הבא ”בידיה“  באופן  בפסוק  רמוז  והדבר  לבדן.  המעשה  כל  את  עשו 
-  בידי האשה – ”טוו“ המלאכים. זאת אומרת שהמלאכים היו מניעים 
סיוע  להם  שהיה  לזה  רמז  ויש  שצריך  כפי  שיטוו  כדי  הנשים  ידי 
ותקבל  לשתים  ”בידיה“  המילה  את  חלק  ”בידיה“  מהמילה  משמים 
”ביד“ ”יה“, לרמוז שהדבר נעשה כביכול בידו של הקב“ה, וידו הארוכה 
של ה‘ הם המלאכים, וכעין זה מצינו אצל בתיה בת פרעה, היא גילתה 
כל  את  עשתה  ממנה.  רחוקה  היתה  והתיבה  רבינו,  משה  תיבת  את 
שנתארכה  הנס  התרחש   ואז  אמתה“,  את  ”ותשלח  ביכולתה,  אשר 
ידה שלושים אמה, היא היתה יכולה לומר מה היד שלי יכולה לפעול? 
מסופר  לזה  ובהקשר  הניסים.  התחוללו  ואז  כך  אמרה  לא  היא  אבל 
על ימי השמד של העולים החדשים, שליחי הסוכנות היהודית מנעו 
בכל דרך מהעולים התימנים, להרשם למוסדות דתיים. ודאגו להסיט 
ועל  אפם  על  ברישום,  העוסקים  ה‘  לדבר  החרדים  נגד  העולים  את 
ספר  לבתי  רישום  לערוך   – העין  לראש  בחורים  קבוצת  נסעו  חמתם 
שהעולים  יזמו  הסוכנות  של  האחראים  בנקל,  הלך  לא  הדבר  דתיים, 
יצעקו לעברם גנבים ושודדים, זעם ואכזבה מכות וגידופים היו מנת 
להצלחה  מסיכויים  רחוק  כך  כל  היה  המצב  המתנדבים,  של  חלקם 
מה  פינה  בכל  ניכר  והיאוש  ימים  באותם  רב  היה  הכאב  לתאר,  שאין 
משומנת  אכזרית  מערכת  למול  יהודים  קומץ  לעשות,  יכולים  כבר 
היטב. כשחזרו הבחורים המתנדבים נכנסו אל החזון איש זצ“ל כשהם 
הרוחנית  השואה  כמו  כ“כ  משנות  לא  כבר  המכות  ורצוצים  שבורים 
שפגשו שם במחנות, והתאוננו בפני החזו“א, ”סבלנו במלחמת העולם 
אלפי  נשמות  שוחטים  לעינינו  ועתה  הגופות  את  שרצחו  מהגרמנים 
יהודים תמימים יראי שמים“, הביט עליהם החזו“א, הוא הבין לכאבם, 
ותראו  נעשה,  עלינו  שמוטל  מה  חיילים,  ”אנו  ואמר:  אליהם  ופנה 
עוד איך הקב“ה ישלם לנו על זה“, חלפו ימים עברו שנים, וכיום הכל 
מביטים על התשלום – עבור מסירות הנפש. כי היחידים שכן ניצלו אז 
מצפורני השמד, מקימים מוסדות תורה ומעמידים תלמידים מעדות 
לפעולתך  שכר  יש  ”כי  הרף,  ללא  מתרבים  התשובה  ובעלי  המזרח, 

ושבו בנים לגבולם“.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 17:04, ת"א 17:19



סיפור השבוע

סימן  לעורר  והצליחו  החלון,  בעד  נשקפו  וינה  של  הבתים 
למוזג  שאין  יתכן  היין: ”כיצד  קונה  השליח,  של  בלבו  שאלה 
מן היין המיוחד ממנו קנית לי לפני זמן מה? שאל האיש את 
השליח ששב בידים ריקות. ואף השליח הסכים לדברים, אלא 

שלא היה מענה בפיו.
 לפני זמן מה הוא נשלח להביא מן המוזג חצי לוג יין. המשקה 

היה כה מיוחד, ממש טעם גן עדן היה בו.
”מעניין מאוד, אמר האיש, אלך בעצמי לברר הענין מדוע לא 

ניתן לך היין שביקשנו זה מספר פעמים“.
סביב  יושבת  גדולה  חבורה  נראתה  המוזג,  אל  הגיע  כאשר 
לשולחן וברכו ברכת המזון. כאשר סיים בעל הבית את ברכת 
המזון, פנה בכבוד רב אל המבקש ואמר לו בנעימות: ”סוג היין 

שאתה חפץ בו נגמר עכשיו!“
”ומתי יהיה שוב?“ חייך המוזג והשיב ”לעולם לא יהיה עוד!“ 
קשה  יהיה  ספק  ”ללא  ואמר:  המסובים  אל  ופנה  הוסיף  הוא 
בעיניכם להאמין לסיפורי, אך שמעו ואספרה לכם דבר מופלא 

אותו חוותי בעצמי!“
העיקרית...“  פרנסתי  הייתה  ומזה  בצעירותי,  הייתי  ”מוהל 
בדבריו,  להפליג  המשיך  הוא  המרתק.  בסיפרו  המוזג  פתח 
מתאר בצבעים חיים את אשר נעשה עמו באחת הפעמים. כל 

המסובים האזינו פעורי פה מגודל עוצמת הסיפור.
מילה  ברית  לכל  ללכת  בנאמנות:  דבקתי  ובו  לי   היה  ”מנהג 
שהזמינו אותי. גם אם היה המקום רחוק מאוד, או מזג אוויר 
לא  פעם  אף  דוחקת  והשעה  עסוק  הייתי  אם  ואף  סוער, 
מיאנתי ללכת למול ילד יהודי, כאשר ביקשו ממני. על מצווה 
זו של הכנסת ילד בבריתו של אברהם אבינו ע“ה – לא סירבתי 

מעולם“.
המספר התנשם מעט והגיע אל החלק העיקרי של סיפורו.

והכנה  תכונה  מלא  יום  היום,  אותו  היה  כיפורים  יום  ”ערב 
לקראת היום הקדוש: יש להכין את צורכי הסעודה המפסקת, 
כוחות  לצבור  כדי  מעט  ולנוח  ושתייה,  באכילת  להרבות 

לקראת הצום.
גס  כה  היה  מראהו  כפרי.  דלתי  על  נקש  בדיוק  יום  ובאותו 
בנו,  את  למול  לבוא  ממני  ביקש  ספורות  ובמילים  ופשוט, 
שהיום מלאו לו שמונה ימים. חפץ הוא שאבוא עמו אל הכפר 

בו הוא מתגורר, שם נמצא הרך הנולד לו במזל טוב...“
המשיך האיש ופרט את השתלשלות העניינים: ”כמה פרסאות 
מכאן עד לכפר בו הנך מתגורר? מהו המרחק אותו יש לעשות 
היום  לחץ  תחת  נתון  בהיותי  שאלתי  כך  לשם?“  שנגיע  עד 

הקצר והגדוש.
נעתקה  זו,  תשובה  לשמע  הכפרי.  השיב  פרסאות“  ”שש 
נכבד  כה  יום  הזה...  והיום  כך!  כל  ארוכה  דרך  זו  הרי  נשמתי. 
הוא. מה אעשה? כה קשה ללכת מרחק עצום...אך לא חפצתי 
לשנות ממנהגי. פניתי לכפרי ואמרתי לו: רק זאת אבקש ממך 
ולהתכונן  במהירות  לחזור  שאוכל  כדי  עגלה“  לי  שכור  ”אנא 

ליום הגדול.
לשנות  חפצתי  לא  האיש.  השיב  בכיסי“,  אין  פרוטה  ”אפילו 
ממנהגי. נטלתי עמי את כלי ופסעתי הגענו סוף סוף אל ביתו 

של הכפרי, אולם הכפרי הסתלק מיד מהבית.
בירכתי החדר היתה היולדת. חולנית ממש היתה, ומצבה קרוב 
ממש לערש דוי. האבא לא מצא לנכון אפילו להיות נוכח בעת 
עזב  הכל  הארץ  ועם  פשוט  כך  כל  הנולד.  של  המילה  ברית 

בידי... סמך עלי שאסתדר עם המצב גם בלעדיו!
ידעתי כי קלה המלאכה כאשר יש  עוד בני אדם שעוזרים. אך 
למול תינוק בעצמי, בלי עוד אדם שיכול להיות לי לעזר, הרי 

זה ממש סכנה, ואיני יכול לנהוג כך. פחדתי למול ילד לבדי.

בזכות שמירת שבת
בצר לי יצאתי מהבית והתחלתי לחפש עזרה. אולם זמן חלף 
ואיש אינו נראה באופק. ואני עומד וממתין  חסר אונים. ”תכף 
לעשות  צריך  מעט  עוד   בשמים,  נסיגה  סימני  החמה  תראה 

סעודה מפסקת, מה אעשה?
אולי עלי לעזוב את הילד? והרי זה היום השמיני...ואולי אמול 

אותו לבדי? הרי סכנה יש בדבר. אסור לי לעשות זאת...
אדם. נראה  לפתע בסיעתא דשמיא מיוחדת, הבחנתי בדמות 
שהוא נחפז מאוד לדרכו, ולכן רצתי לקראתו. במילים ברורות 
ואמר:  סירב  האיש  אך  לי,  לסייע  שיבוא  ביקשתי  ומתחננות 
אני, אין לי עסק במצוות... איני מחפש זכויות כרגע. חפץ אני 
לקבץ כמה זהובים, וביום זה, שהוא ערב יום הכיפורים, גדולים 
הסיכויים לעשות קופה טובה! הרי אנשים רבים רוצים לתרום 

מעות לצדקה בערב היום הקדוש, שיהיה להם לזכות.
שלם“,  ”זהוב  היום?  בכל  תקבץ  כמה  אותו:  לשאול  העזתי 

השיב האיש.
מבטיח אני לך זהוב שלם אם תבוא איתי לבית הסמוך ונערוך 
את הברית! כך הצהרתי על אף שאני הייתי עני. מצבי הכספי 
היה עלוב מאוד. אך נאלצתי להבטיח ובלבד לערוך את הבית 
הפצרות  אחרי  רק  הכיפורים.  ליום  להתכונן  הביתה  ולחזור 
מרובות והבטחות חוזרות האמין האיש. בסופו של דבר הסכים 
לבוא איתי, בתנאי שמיד אחרי הברית אשוב לביתי ואשלם לו 

זהוב שלם בתמורה למאמצו הנדיר.
של  כסא  על  וישב  ברכיו,  על  התינוק  את  אורח  העובר  לקח 
אליהו הנביא זכור לטוב“. יחד עימו קיימנו את מצוות הברית 

מילה לילד יהודי שנולד בכפר מרוחק לאבא מרוחק גם כן...
בנדבה  תבחין  שאשתי  מבלי  לביתי  הגעתי  נשימה  בקוצר 
על  שלם!  זהוב  מילה:  ברית  עבור  זה  ביום  שהקרבתי  הגדולה 

כן מיהרתי ויצאתי בחשאי עם התמורה.
טעות  אך  לדרכו,  וילך  בכך  יסתפק  שהאיש  חשבתי  לתומי 
ולכבדו  לביתי.  אותו  להכניס  נאלצתי  ברירה  בלית  בידי  היתה 

בכוסית יין, מעשה ידי.
האיש לא אמר בזאת די, הוא חפץ שאשתה עמו כוסית מן היין 

לכבוד היום!“.
ביקשתי מהאיש שיעזוב אותי לנפשי, אך הוא לא הראה נכונות 
כלל.  האיש לא אמר בזאת די, הוא חפץ שאף אני אשתה עמו 

כוסית מן היין המשובח שברשותי.
שיניחני  אליו  פניתי  משמעית  חד  ובנזיפה  פקעה,  סבלנותי 
היחידה!  בקשתי  את  נא  ”מלא  הועיל.  ללא  אך  מיד!  לנפשי 

שתה עמי יחד כוס יין“.
 לא היתה לי דרך להיפטר ממנו, ולכן עשיתי כדבריו. מזגתי אף 
אני לעצמי כוס יין, ויחד ברכנו איש את רעהו בחתימה טובה 
שאנו  מזו  בדיוק  בחבית,  יין  עוד  לך  נשאר   ”האם  טוב.  ובכל 
יותר  עוד  מוזר  בעיני  שנדמה  האיש,  התעניין  כעט?“,  שותים 

מרגע לרגע.
הרים  ואז  סבלנותי,  בשארית  השבתי  נשאר“,  מאוד  ”מעט 
החבית  על  הצביע  הוא  אותי.  וברך  למעלה  ידיו  את  האיש 
”היינות  ויציב:  מבטיח  בקול  ואמר  בהכנתה,  רבות  העומדת 
האלו לא ייכלו מן החבית עד הברכה האחרונה של נישואי בנך 

הצעיר הזה“, כך קרא בהצביעו על בני הצעיר ונעלם.
במלואה.  קוימה  ברכתו  יתברך.  השם  בעזרת  התקיימו  דבריו 
עד שלא ברכנו ברכת המזון בסעודת החתונה האחרונה של בני 
הקטן – תמיד היה יין מצוי בכלי ההוא, הכלי עליו הצביע ההלך 

הפשוט ההלך שחשבתי אותו לסתם אדם פשוט וטרדן.
כאשר סיימנו את ברכת המזון ביום האחרון של השבע ברכות 

של בני תם המשקה שבכלי. החבית מלאת הברכה נשברה!
המוזג סיים את סיפורו המופלא.



פינת ההלכה - הלכות ארבע פרשיות

בשבת שלפני ראש חודש אדר הסמוך לניסן מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בשני פרשת שקלים, בראש סדר כי תשא, מפני שבזמן בית המקדש  א.  
היו משמיעים על השקלים באחד באדר, על ידי הכרזת בתי הדין בכל ערי ישראל, שכל אחד מישראל חייב לשקול מחצית השקל בשקל הקודש, ולהביאם 
לבית המקדש, כדי שיקריבו ממעות מחצית השקל אלו החל מיום ראש חודש ניסן והלאה, להקריב הקרבנות מתרומה חדשה. ולכן גם אנו קוראים בשבת 

זו פרשת שקלים. 
קריאת פרשת זכור היא בשבת הסמוכה לפורים, שאז מוציאים שני ספרי תורה וקוראים בספר תורה השני בפרשת כי תצא: ’‘זכור את אשר עשה לך  ב.  
עמלק‘‘. (והטעם כדי להסמיך מעשה המן למעשה עמלק. רש‘‘י מגילה כט.). ויש לדקדק בקריאת פרשת זכור, ולהוציא את הספר תורה הכשר והמהודר 

ביותר שיש בבית הכנסת, אחר שדעת רוב הפוסקים הראשונים ומרן השלחן ערוך שקריאת פרשת זכור היא מצות עשה מן התורה. 
ראוי ונכון להזהר לקרוא פרשת זכור מתוך ספר תורה הכתוב על קלף שאינו משוח במשיחה לבנה. ואם אין ספר תורה אחר, יוצאים ידי חובה גם בספר  ג.  

תורה משוח. והוא הדין בזה לפרשת פרה. 
הואיל והלכה רווחת שמצוות צריכות כוונה, לכן יש לשליח צבור הקורא בתורה לעורר דעת הקהל, לפני קריאת המפטיר בספר תורה בפרשת זכור,  ד. 
חובתן,  ידי  השומעים  את  להוציא  מכוין  מצדו  הוא  ושגם  התורה,  מן  עשה  מצות  שהיא  ומחייתו  עמלק  זכירת  מצות  חובת  ידי  לצאת  שיכוונו  ולהודיעם 

שמצוות צריכות כוונה. 
שליח צבור שקרא פרשת זכור ויצא ידי חובה, רשאי לחזור ולקרות פעם שנית בצבור אחר להוציאם ידי חובה.  ה.  

מן הראוי שהגדולים יזהירו את הקטנים לבל יפריעו בעת קריאת פרשת זכור, על ידי הכאות ברגליהם בעת שמזכירים ’‘עמלק‘‘ פן יגרמו מכשול שלא  ו.  
ישמעו הקריאה כראוי.

כל הצבור צריכים לשתוק ולהאזין לקריאת פרשת זכור מהשליח צבור הקורא בתורה, ואין להם לקרוא בפיהם מתוך החומש, שהרי צריך לקרוא מתוך  ז.  
ספר תורה כשר. ואף על פי שצריך לזכור מעשה עמלק בפה, מכל מקום כיון ששומע כעונה, נחשב שזכר את עמלק בפה מתוך ספר תורה.

במבטא  הקורא  צבור  שליח  מפי  התורה,  מן  שהיא  זכור  פרשת  קריאת  לשמוע  שיהדר  מאד  נכון  אשכנזים,  של  כנסת  בבית  תמיד  שמתפלל  ספרדי  ח.  
ספרדי. וכן להיפך.

יש אומרים שגם הנשים צריכות לבוא לעזרת נשים בשבת זכור כדי לשמוע קריאת פרשת זכור, הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצות זכירת מעשה  ט.  
עמלק. ויש אומרים שהואיל ועיקר מצות זכירת עמלק אינה אלא כדי לבוא לידי מעשה, דהיינו להלחם בעמלק, מלחמה בפועל, ונשים לאו בנות מלחמה הן, 
לכן פטורות הנשים מקריאת ומשמיעת פרשת זכור. ואף על פי שהנשים שמקילות בזה יש להן על מה שיסמוכו, מכל מקום המחמירות לבוא לעזרת נשים 

לצאת ידי חובת קריאת פרשת זכור אליבא דכולי עלמא תבא עליהן ברכה. 
מותר להוציא ספר תורה במיוחד לנשים (בשעות שלאחר התפלה) לקרוא להן בפרשת זכור בלי ברכה. ומנהג נכון הוא. י.  

מי שנאנס ואינו יכול לבוא לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור בשבת זו, יכוין לצאת ידי חובתו בפרשת כי תצא, כשקוראים בה פרשת זכור, ויאמר  יא.  
להשליח צבור שיכוין להוציאו. ונכון שעל כל פנים יקרא בשבת זכור פרשת זכור בחומש. וצבור ששכחו ולא קראו פרשת זכור בשבת זו, אין להם להשלימה 

בשבת הבאה, ויסמכו על קריאת פרשת זכור בסדר כי תצא. 
אם אין עשרה בבית הכנסת, ואין בית כנסת אחר בישוב, יש להוציא ספר תורה, ולקרוא פרשת זכור בלי ברכות לפניה ולאחריה.  יב.  

אם קראו בתורה בפרשת זכור, ונמצא אחרי כן שיש בספר תורה פסול, אפילו אם נתברר כן בשעת מנחה, יש להוציא ספר תורה אחר ולקרוא בו פעם  יג.  
נוספת בלי ברכות.

השבת שומרת על שומריה
ת  ֶשׁ תֹון לה‘...“ בפרשת השבוע מצווה התורה על קדושת השבת ושמירתה: ”ֵשׁ ָבּ ת ַשׁ ַבּ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַשׁ ׁ ָעֶשׂה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשּ ת ָיִמים ֵתּ ֶשׁ ”ֵשׁ

תֹון לה‘...“ ָבּ ת ַשׁ ַבּ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַשׁ ׁ ָעֶשׂה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְשּ ָיִמים ֵתּ
החפץ חיים בהקדמתו לספר המשנה ברורה מבאר את גודל המעלה של השבת: 

”כתוב בתורה ”זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד.. כי ששת ימים עשה ה‘ את השמים ואת הארץ..“ 
הורה לנו ה‘ בפסוק זה שעניין השבת הוא שורש האמונה לידע שהעולם הוא מחודש ונברא ולא נעשה מעצמו וכיון שה‘ ברא הכול הוא האדון 

על הכול ואנחנו עבדיו ומחויבים לעשות רצונו ולעבדו בכל גופינו ונשמותינו וממונינו כי הכול שלו. 
והזהירה התורה על שמירת השבת י“ב פעמים ואמרו חז“ל: ”כל המשמר את השבת כאלו מקיים כל התורה וכל המחלל השבת כאלו כפר בכל 

התורה כולה“ והכול מהטעם שהשבת היא שורש האמונה“
על אמונה של שומר-שבת ואיך שהשבת מגנה ומצילה ניתן ללמוד מהמעשה הבא: 

יהודי שהיה סוחר שטיחים, התגורר באחוזתו של פריץ טוב לב שאהב מאד את הסוחר היהודי, ואף הוקירו על ישרותו ונאמנותו. 
מסחרו של היהודי פרח ושגשג, והפריץ היה מתגאה תדיר בפני ידידיו וחבריו ביושרו של היהודי מה שהביא לתוצאה ששמו הטוב נישא למרחקים, 

ומעגל הקונים התרחב בהתאם.
והנה, בבוקר יום שבת אחד שכל בני הבית יושבים במקומותיהם סביב שולחן-השבת נשמעו דפיקות חזקות בדלת. 

הפריץ  של  בביתו  מסיבה  מתקיימת  ”בערב  השליח.  הכריז   – יהודי!“  ”שמע  בעל-הבית:  אל  ופנה  נכנס  הפריץ  מטעם  ושליח  נפתחה  הדלת 
בהשתתפות כל נכבדי הסביבה. 

ברגע האחרון החליט הפריץ להחליף את כל השטיחים באולם האירועים שלו, והוא מבקש שתבוא בדחיפות עם דוגמאות והוא יבצע רכישה - 
מהגדולות שהכרת עד כה“, סיים השליח בשובבות... 

אך היהודי, בשלווה ובנעימות השיב לשליח: ”אמור לאדוני הפריץ כי אשמח תמיד לעמוד לשירותו. אך כפי שידוע לו היום הוא יום שבת, ואנו 
היהודים שובתים ממלאכה ביום הקדוש הזה!‘‘. 

השליח נדהם ויצא למסור לפריץ את תשובתו של היהודי. והסעודה נמשכה כאילו דבר לא אירע. לאחר כ-10 דקות הגיע השליח בפנים זועפות 
ואמר כי הפריץ כועס מאד, הוא אף ציין שבמידה ולא תעשה בקשתו ינותקו קשרי המסחר שלו ושל חבריו...

מיודענו השיב בנועם: ’‘תאמר לפריץ שחשוב הקשר איתו, אך הקשר עם מי שכל פרנסתי וחיי בידו – הקב“ה, חשובים לי עוד יותר‘‘... 
השליח ניסה כל מיני דרכים אך לשווא, התייאש ויצא. 

למחרת, הגיע  הפריץ לביתו של היהודי, כשפניו מחייכות, הוא חיבק את היהודי בחום תוך שהוא מושיט לו צרור מלא זהובים. ’‘קח! זה חלקך 
בהתערבות!‘‘.  לפליאתו, התיישב הפריץ וסיפר: ”אתמול הגיעו ידידי הפריצים  והתווכחנו על נאמנותך לדתך והוחלט להעמידך במבחן – תוך 

התערבות על סכום כסף עצום. ואת ההמשך אתה כבר יודע... בזכות נאמנותך למצוות דתך זכיתי בהתערבות!“...
יהודי ששומר את השבת בדבקות, השבת שומרת עליו!...

פרפראות לתורה




