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 "'אל משה אמור אל הכהים' ויאמר ה"
  )א, כא(                                   

ל מדוע אמר "שואל הרב משה פיישטיין זצ
כדרך הכתוב " וידבר"ולא " ויאמר"כאן לשון 

והוא מתרץ שאמירה . ברוב פרשיות התורה
כה תאמר "לשון רכה ועימה כמו שאמר 

ומאחר ועיקר ) יו לשיםדהי" (לבית יעקב
תפקיד הכהים ללמד את בי ישראל כפי 

יורו משפטיך "שאמר משה רביו בברכתו 
כ בא הכתוב "א" ליעקב ותורתך לישראל

להורות שיהיו צווי התורה קלים ווחים 
בעייהם ובפרט שיש הרבה דקדוקי הלכות 
שוספו לכהים כי חלילה אם הכהים 

ל כבד אשר יתייחסו למצוות התורה כעו
כיצד יוכלו ללמד , ושאים אותו בקושי

אלא יקבלו הם את ? ולהורות את בי ישראל
 ובכך יצליחו בשמחה ובטוב לבבהמצוות 

ומכאן לכל . במשימתם להורות את בי ישראל
 ושמחה העוסקים בחיוך שיעסקו בכך באהבה

ואל יעסקו , כפי שמתייחסים לדבר קל ווח
דות ועול וללא בחיוך מתוך תחושה של כב

שאם איו דבר : "אהבה ושמחה וסיים בדבריו
קל לפיו יותר טוב שלא יעסוק בחיוך כי איו 

  )דרש משה(            .ראוי לזה

  
ר אל הכהים בי אהרן ואמרת ואמ"

      )א, כא(                                " אליהם
אמור ואמרת להזהיר הגדולים על הקטים 

  ).י"רש(
, "הגדולים" הגדולה המוטלת על האחריות

 על –שצריכים להזהיר אותה עליהם היא 
. שידאגו לילדי בי ישראל, "הקטים"

.לתיוקות של בית רבן לחכם לתורה ולמצוות
  )ליקוטים(                          

  
אל משה אמר אל הכהים בי ' ויאמר ד"

אהרן ואמרת אלהם לפש לא יטמא 
  )א, כא(                                "             בעמיו

להזהיר , "אמור ואמרת "–" אמור אל הכהים"
  )י"רש(גדולים על הקטים 

ראה להסביר על פי הדרש מה הפירוש 
, ישם גדולים בתורה: הגדולים על הקטים

מוחם כל הזמן בתורה והם קשורים קשר 
וכתוצאה מזה שוכחים , הדוק עם בורא עולם

 הקטים בביתם ושוכחים שילד את הילדים
, צריך אבא ואת החיוך של אבא היחיד החם

  לכן . ולפעמים גם את המשחקים עם האבא
  

שלא " גדולים על הקטים"אמר להזהיר 
 .לשכוח את הילדים הקטים

שאם יבוא אליהם : ועוד רמז על גדולי תורה
אחו 'שלא יאמרו , אדם קטן כדי ללמוד תורה

ולכן '? צריכים ללמד קטיםמה אחו , גדולים
קטן : לומר לגדול' הגדולים על הקטים'הזהיר 

שגם אתה !) ויותר ממך(זה יכול להיות כמוך 
  .בתחילת דרכך היית קטן

אדם שיכול ? מי הוא אדם גדול: ועוד רמז
צריך , לההיג את ישראל וגם את ביתו יחד

  .שידאג לקטים שהם דור ההמשך
רים איך הם צריכים אלו העשי', גדולים'ועוד ה

להם הצלחה ' אם הם רוצים שיהי, להתהג
בעסקים ושלא יתמוטטו להם העסקים 

  . עושר השמור לבעליו לרעתו' ועושרם לא יהי
וזאת על ידי שישימו ליבם כל הזמן על 

  )מעייה של תורה(.              הקטים הם העיים

 
דבר אל אהרן ואל ביו ויזרו מקדשי בי "

לא יחללו את שם קדשי אשר הם ישראל ו
  )ב, כב("                          'מקדשים לי אי ד
, היא מלשון זר" ויזרו"אפשר לומר אשר 

ובזה בא הכתוב להזהיר את הכהים שידעו 
, שמה שהם מוכתרים בזר מדרגתם הגדולה

כי קדושת " קדשי בי ישראל"זה בא להם מ
א יחללו לכן ול, העם גורמת קדושת המהיג

עבודת ו ייקטרצה לומר לא " שם קדשי"את 
הראויה כי אם העם באמרם שאיה קדושה 

י שאצלי אומר השם פמ', שם קדושה'כעין 
אשר "יתברך גם עבודה שהעם מקדישים וזה 

בעל הרחמים " 'אי ה", "הם מקדישים לי
  .רוצה בה ולרצון תעלה לפי

  )ים ועם מגד–רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ (
 
ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא "

  )ג, כא("                    היתה לאיש לה יטמא
והכווה שלכאורה כל הצוויים בתורה הוא 

  ?י כאן"ומה מחדש רש, מצוה
ומעשה ביוסף '.) זבחים ק(אמרו בגמרא , אלא

הכהן שמתה לו אשתו בערב פסח ולא רצה 
 בעל וטימאוהו, ומו אחיו הכהים, ליטמא

י מצוה היא על בית דין "וזהו כוות רש', כרחו
שאיו כן כשאר , לכופו אותו ולטמא אותו

  ) עיר דוד–רבי דוד מלידא (.                        מצוות
  
  )ח, כא(                 "   וקדשתו"

לכל דבר " וקדשתו"תא דבי דבי ישמעאל 
בין , בכל דבר כבוד(לפתוח ראשון , שבקדושה

, )י" רש–ה בין בישיבה הוא ידבר בראש בתור
  ).י" רש–בסעודה (ולברך ראשון 

אם בא לחלוק עם (וליטול מה יפה ראשון 
 לאחר שיחלקו בשוה אומר לו , ישראל בכל דבר

 
 

 ) ן"ר, י" רש–ברור וטול איזה שתרצה 
 ) ט"גיטין(  

    
דהוי , האסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הז

מרדכי (, כמועל בהקדש אם לא מחל על כך
  )ה"ח מ"ח קכ"א או"רמ(           ).בהגהות דגיטין

  
וקדשתו " שהרי אמר –דהוי כמועל בהקדש 

  ".כי את לחם אלקיך הוא מקריב
בקדושתו הוא , ואף עכשיו שאין לו קרבות

לטמא ומשום זה אסור בגרושה ו, עומד
  .למתים

,  אבל אם מחל מותר–אם לא מחל על כך 
או ליטול , כמו לפתוח ראשון(שכבוד הכהוה 

מה יפה ראשון וכדומה מדברים שאו 
, יתן להם רק להאתם) מחויבים לכבדם

לפיכך בידו למחול וליתן רשות לישראל  
  .להשתמש בו

שאיו יכול ליתן ) טורי זהב(ויש מי שאומר 
, כ יש ל איזה האה" אארשות להשתמש בו

או אפילו בחם לאדם חשוב שהוא , בשכר, כגון
אבל אם אין לו שום , חפץ לשמשו והה מזה

ג דכבוד יוכל "דאע, האה מזה אין יכול למחול
וטוב , שימוש עין של בזיון הוא, למחול

ולהשתמש בהם שירות . הלהחמיר לכתחיל
  ).  מגן גיבורים(, בזויות בודאי יש ליזהר

      )  משה ברורה(                     
  

ה 'ובת איש כהן כי תחל לזות את אבי"
  )ט, כא("היא מחללת באש תשרף

לא תלין כלל אולי האב הוא אשר בזה שלא 
 למדריגה כזאת לזות שבאתחיכה היטב עד 

ה אלא אדרבא תלין שכהים זריזים 'בית אבי
אך היא , הם ובטח תחכה על צד היותר טוב

ומכל זה . ה'גרמה בזה שמחללת כבוד אבי
מרים בת 'מעשה ב:) סוכה ו(חזין בגמרא 

ה מקריב 'וכשראתה אבי', בילגא שהמירה דתה
למה אתה , לוקס לוקס: "קרבות אמרה לו

ומפי זה העבירו ? מכלה ממום של ישראל
 דאבוה או וקאידשותא 'אותו מכהוה כי 

לא אף שהמירה דתה :) סוכה כו(ה 'דאימי
אך בזה בעבודת המקדש , תלין האשר באב

והכהוה שמסרה לכהים ועיקר מלאכתם 
לחך בי ביתו להתהג ' מהראוי הי, בזה

בכובד ראש ובדרך ארץ ביותר אף לאחר 
שהמירה דתה ובטח אשר בזה האב שלא 

  . השתמש בעצמו בכובד ראש כל כך
 ) חידושי רבי שלמה–רבי שלמה היימן (    

  
כהן כי תחל לזות את אביה ובת איש "

  )ט, כא( "               היא מחללת באש תשרף



ו עושה פגם למעלה "דידוע כשאדם חוטא ח
והרפואה לזה לשרוף את , וותן כח לקליפות

י שמתלהב להבורא ברוך הוא "החיצוים ע
  , כלומר' ובת איש כהן כו"וזה פירוש , ש"וב

ת א, כי תחל לזות ,השמה כדאיתא בזוהר
שעושה פגם למעלה וותן " אביה היא מחללת

, "באש תשרף"הרפואה היא , כח לחיצוים
כ לעבודת "י התלהבות שמתלהב אח"ע', פי

 .הבורא ברוך הוא בשביל החטא שחטא
  )קדושת לוי(          . תשרף כל הקליפות אמן

  
  )  יא, כא(          "לאביו ולאמו לא יטמא"

ה במצוה מה שכתבתי למעל, משרשי המצוה
שעין הטומאה ראוי , ו בסדר זה"רס

להתרחק מן הכהים שהם קדשים עושי 
ג הבדל להיות קדש "והכה, תמיד' מלאכת ה

 פשו תשכון –עם היותו בעל גוף , קדשים
על כן לא , תמיד בתוך המשרתים העליוים

, תחוש התורה עליו להתיר לו טומאה לעולם
ואפילו בקרובים כמו לכהים הדיוטים 
שכתבתי למעלה דחס רחמא עליהן שישפכו 

כי יחם לבבם על , פשם בבית המת
כי מרוב , ג"מה שאיו כן בכה, קרוביהם

יתפשט לגמרי מטבע , דביקות פשו למעלה
ז "בי איש וישכיח מלבו כל עסק העוה

כי , ועל חברת הקרוב לא תבכה פשו. הפסד
    .כבר הוא פרד ממו בעודו בחיים

  )ע"החיוך מצוה ר(                                   

  
ג "שהכה', ל פי"מ מקוצק זצ"ר רמ"והאדמו

העומד במקדש ומשמש בשליחותם של כל 
, הכל קרוביו, ישראל לפי אביהם שבשמים

ואין לו להרגיש שום קירבה מיוחדת לשארי 
שצריך להתקשר בלבו עם פשות כל , בשרו

  )טעם ודעת(               .שראל כקרוביו ממשי

  
  )  יג, כא(         "והוא אשה בבתוליה יקח"
, אבות ה(ח לחופה "דבן י. ח"י'  גימ–" והוא"

  .הכי דרוש דורשי רשומות) כא
ויען כי ראיתי מי שכתב שזה היה בזמם 

אבל עתה יוכלים , שהיו בריאים וחזקים
ל "ומזה משך דגם משז, להמתין עוד

שלא שא דכל ימיו ' על בן כ) ט"קידושין כ(
', ה אומר תפח עצמותיו וכו"הקב, בעבירה

  .לפי סברתו ישתה הזמן עוד כמה שים
. ואי ההדיוט אומר דאין לסמוך על זה

ואין , ס ופוסקים"דתורה חתומה תה בש
, ב תלוי בזה"להורות קולות בדבר שחיי עוה

  .ל"ואכמ
' בגימ" והוא"מלבד כי , ואפשר דלרמז זה

" אשה בבתוליה יקח"ת "ועוד רמז בס, ח"י
בסוף תיבות ' ובא הרמז פעם ב, י"ח' גימ

, לרמוז דגם באחרית הימים בגלות החיל הזה
, דהגם דעתה הגוף חלש, לא שתה הזמן

ותחזק בתוקף , ר"מ עתה הזקין היצה"מ
, כי יסוד קרא חי, ויש טעם למין זה, גדול

 ועוד לו ציצים ופרחים ,ח לחופה"ולכן בן י
  )חל קדומים(                           . ד"בזה בס

 
דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך "

בו מום לא יקרב ' לדרתם אשר יהי
כי כל איש אשר בו : אלהיו להקריב לחם

מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם 
  )יח-יז, כא(                                 " או שרוע

הקריבהו א "כמו ,  איו דין שיקרב–" לא יקרב"
  )י"רש) (ח, מלאכי א" (לפחתך

ואולי אפשר להגיד כמו שביארתי לעיל 
הוא , שהכהן המטהר ומקדש עצמו ככון

, ממשיך השפעתו יתברך שמו ממעלה למטה
ח איברים גד "ה ברא באדם רמ"והה הקב

ה לא "ה גידין גד שס"ח מצות עשה ושס"רמ

, א כשהאדם שלם ואין בו כל מוםצ מ, תעשה
יש בו כל התורה כולה וראוי הוא להשראת 

ואז יוכל להמשיך השפעה אף , השכיה
אבל אם יש בו מום חסר ממו , לאחרים

ואיו ראוי עוד להשראת ' אחת מכל מצוות ה
וממילא איו יכול להמשיך עוד , השכיה

כי לא " לא יקרב"ולכן , ההשפעה לאחרים
  . שיך השפע לאחריםיוכל עוד להמ

  ) פרי חיים–רבי חיים קלוגר (                
 
  " 'ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אי ד"

  )לא, כב(               
 זה –" ועשיתם",  זו המשה–" ושמרתם"

  )י"רש(המעשה 
בהם צטויו , עוד כהה מקראות יש בתורה

ואמרו , ה'לשמור חוקות התורה ומצוותי
כגון . ה ללימוד התורהל שהכוו"חכמיו ז

, לעיל יח" (ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם"
משאך ' שלא יהי, 'ואמרו בתורת כהים, )ד

ולמה אמרו בלשון . 'ומתך אלא בהם
  "ושמרתם", שמירה

, כל מקום שאמר בו שמירה, ברם הלכה היא
לכך אמר בתלמוד . מואסור להסיח דעתו מ

). ח,  איהושע" (והגית בו יומם ולילה"תורה 
, שמשמעו מחשבה ויגון, דייקא" והגית"
שחייב , )טז, תהלים יט" (והגיון לבי לפיך"

. אדם להזהר לבל יסיר מחשבתו מהתורה
לא ימוש "ולפי שאמר ליהושע קודם לכן 

, הייו לימוד שבפה, "ספר התורה הזה מפיך
מה , אם כן כשאי אפשר לו לדבר בתורה

בו יומם והגית "לכן הוסיף ואמר ? יעשה
, "רק חזק ואמץ", אפילו במחשבה, "ולילה

לפיכך גם קטה תורה גבי לימוד תורה לשון 
לבל , וכדומה, "ושמרתם מצוותי", שמירה

  .סיח דעתו ומחשבתו ממה
  )  מעלות התורה–רבי אברהם רגולר ( 

  
מקראי קדש אשר ' אלה מועדי ד"

  )ד, כג("                    תקראו אתם במועדם
, "אלה הם מועדי"יך ביאור בכפל הלשון צר

ואפשר ? "'אלה מועדי ה"שהרי כבר כתיב 
אפילו " אתם.) "ראש השה כה(שהרי דרשין 

ואם כן כלפי שמיא הרי גליא ', כו' שוגגין
מכל מקום כיון שקידשו בית , דאין זה המועד

  .ה"דין החודש הרי זה מועד גם אצל הקב
  )י למיסבר קרא–רבי צבי רוטברג (  

 
דבר אל בי : אל משה לאמר' וידבר ד"

ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ 
אשר אי תן לכם וקצרתם את קצירה 
והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל 

  )י-ט, כג("   הכהן
תחת , מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול"

תחת השמש אין לו )... ג, קהלת א" (השמש
) יתרון (אבל למעלה מן השמש יש לו) יתרון(
  )א, ויקרא רבה כח(

האלשיך דברי וראה לפי עיות דעתי על פי 
 שכל עיקר מצות העומר הוא ,הקדוש

 כי בא, להשריש האמוה בלב בי ישראל
 עיים עיוורות וללמדם דעת האלהים לפקוח

כי , )א, תהלים כד" (הארץ ומלואה' לה"כי 
ולכן טרם בא אל , כי הכל הבל, כח האדם אין

וטרם , ם האה מתובות השדהפיהם שו
יביאו מראשית , יטעמו מאומה מלחם וקלי

קציר כל עם בי ישראל עומר ראשית קצירם 
הו מכירים : באמור אליו יתברך, אל הכהן

, ומידך תו לך, וכל אשר בה, כי ממך הארץ
, דייקא" אשר אי ותן"ומדויק בזה הפסוק 

ה הוא הותן את הארץ לבי ישראל "דהקב
ולא כמו , ה"כל הוא בהשגחה מהקבוה

שאומרים הגוים שאים מאמיים בהשגחה 

ואומרים , פרטית שהכל הוא רק בדרך הטבע
  .עשה להם את החיל הזה, שכוחם ועוצם ידם

והה תחת השמש הוא רמז לדבר שהוא תחת 
רוצה לומר מטבע " תחת השמש"וזהו , הטבע

אולם ישראל מאמים בי מאמיים , השמים
אם הכל אצלו רק , לה מן השמשהם למע

ולא בא לידי , "תחת השמש"טיבעיות הקרא 
אז , הכרה שהכל הוא מאיתו יתברך שמו

מה שאין כל למעלה מן , לשווא הוא כל עמלו
אם הוא מאמין בהשגחה פרטית , השמש

אז יש לו יתרון כי , שקרא למעלה מן השמש
  .ק"ודו, זה הוא כל האדם

  )אפרים עץ –רבי אפרים רוזפלד (

 
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום "

הביאכם את עמר התופה שבע שבתות 
עד ממחרת השבת : תמימות תהייה

השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם 
  )טז-טו, כג("                    'מחה חדשה לד

מדוע עושים טקס גדול כל כך : יש להבין
, מהבאת העומר שהוא בעצם מאכל בהמה

  לספור את הימים, לכאורה, מתאים' הרי הי
שהוא , לקראת הקרבת קורבן הביכורים

אל : אלא יש לתרץ כך? מחיטים מאכל אדם
 להגיע יכיצד יוכל א: יאמר האדם מישראל
ועל אף שהעומר הוא ', לדרגה של העומר לה

יכול האדם , )בהמיות(מאכל בהמה 
מם לדרגה גבוהה עד כדי קבלת ולהתר

:  שי היצריםתן באדם את' כי ד, התורה
בק טוש אומ, וכגדו היצר הטוב, ר הרעצהי

, בה מסייעין בידוווהבא לחזור בתש, בייהם
ובעזרת היצר הטוב יכול הוא להתגבר על 
חומריות ולהעלות גם את החומריות לדרגה 

, יכול הוא לקדש את שולחן האוכל, קדושה
שר , על המזון' ך את דראם הוא מב, למשל

, זמירות ואומר דברי תורה בסעודות שבת
ואז מקדש הוא את השולחן ועושה אותו 

וזה השלחן אשר ) "כב, יחזקאל מא(בבחית 
לחם פים ) "ל, שות כה(ובבחית " 'לפי ד

  ".לפי תמיד
  ) מפי השמועה–מפי רבי שלמה זלמן ריבלין  (

  
וקראת בעצם היום הזה מקרא קדש "

  )כא, כג("                                      לכם'יהי
 –צריך להיות חג רוחי ' חג השבועות הי

שהרי ביום טוב , והאמת איה כן, תורי
' וחציו לכם או כולו לד' חלקו אם חציו לה

אבל בשבועות הכל מודים דבעין , וכולו לכם
יום שיתה תורה הוא ? מאי טעמא, מי לכם

כמו כן מציו במקדש לא , :)פסחים סח(
מפי שמצה היא , הקריבו חמץ אלא מצה

ובחג , טבעית ואילו בחמץ שלטה יד האדם
חמץ "השבועות הקריבו שתי הלחם חמץ 

וכמו כן או מוצאים כי , )יז, שם" (תאפיה
ת הכבשים בשבעה 'קדושת הלחם איה תלוי

אלא בשי הכבשים השלמים , העולות
הייו משום שכל ו)  משך חכמה-: מחות מו(

 בי אדם שאוזה שזכיו לתורה הוא מפי 
שמשה .) דף פט(חומריים כמו שאמרו בשבת 

: ה עה למלאכים שבקשו התורה"רביו ע
כלום יצר הרע יש , כלום קאה יש בייכם"

' ה מאתו כי הי"ולא ביקש הקב" ?בייכם
  .בי אדם' מלאכים אלא הי

  ) פרשת מרדכי–ש "רבי מרדכי יהודה לייב זק(   

 
ועיתם את פשתיכם בתשעה לחדש "

  "בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם
  )לב, כג(                 

אלא ? והלא בעשרה מתעין, וכי בתשעה מתעין
מעלה עליו , לומר לך כל האוכל ושותה בתשעי
  :)ברכות ח(הכתוב כאילו מתעה תשיעי ועשירי 



 

  

ערב יום אי בוך בשים אם חייבות לאכול ב
דאפשר הן פטורות כמו מכל , הכיפורים

ועיין בכסף משה (, מצוות עשה שהזמן גרמא
דמסתפק אם הך ) פרק ג מהלכות דרים(

דרשה ' דרשא דכל האוכל ושותה בתשיעי כו
ובין כך , או הוא אסמכתא בעלמא, גמורה

כיון דקרא מפיק , או לא). וכך הוא זמן גרמא
ולומר '  וכו"בתשעה לחודש בערב"לה בלשון 

ממילא כל , דהווי כאלו התעה תשיעי ועשירי
שמחוייב בתעית עשירי מחוייב לקיים 

וצריך עיון לעת , לאכול בתשיעי' כו" ועיתם"
  ).מתשובות מהדורא קמא סימן טז(הפאי 

  ) דרוש וחידוש על התורה–רבי עקיבא איגר (   

  

        ג בעומרג בעומרג בעומרג בעומר""""לכבוד ללכבוד ללכבוד ללכבוד ל
  בר יוחאי

מאמר גל , יירמאמרי חדש א(בשער יששכר 
י בלשון "מה שקראו לרשב) ט"אותו י, עיי

ל החילוק בין "י, בר יוחאי על שם אביו בלבד
י עסק כל ימיו "דרשב, י לאביו הוא"רשב

ובידו . חשוב אצל המלכות' ואביו הי, בתורה
ועשה טובות להציל , להציל פשות ישראל

חפץ כן מרוב ' י הי"ורשב, בי ישראל
בר "ק בשם אביו בלבד עוותותו לקרותו ר

, ט"להורות כי אביו גדול ממו במעש" יוחאי
דאזלין , ת"מפי שהצלת פשות גדול מת

, ש במגילה ורצוי לרוב אחיו"כמ, בתר רובא
ל דהצלת פשות גדול "דרוב סהדרין ס

  ).עב, במגילה דף טז(ת "מת
  

  ירידת גשמים
בימיו של מרן הבית יוסף היו עולים לציוי 

ו כל פעם כשהיתה שת בצורת וכך י וב"רשב
אמור כי הגשמים ' מסר במגיד מישרים פר

י "ירדו בעקבות הקפות מסביב לציוי הרשב
פעם אחת כאשר ירדו גשמים בחג , ובו

ומרן הבית יוסף צטער על כך , הסוכות
: בתשרי ואמר לו' תגלה אליו המגיד אור לכ

והא גשמים דאתו לא הוו דוגמת שפך לו 
, אדרבה תקבלו דבריכם, ו"ל פיו חקיתון ע

י ובו שמחו לקראתכם בקרותכם "ורשב
אלא , זוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם

מיים הבאים ' אלעזר בד' כיון דהקפתם לר
ואילו , לרצות על המים תעוררו המים ובאו

הייתם מקיפים פעם אחרת היו רוב גשמים 
באים לעולם כמו בימי חוי המעגל וכלל זה 

ה צריך 'כל זמן שהעולם יהי, ה בידכם'יהי
לגשמים ביותר תלכו ותקיפו הצדיקים 

ועל כל צרה שלא תבוא על , הזכרים ותעו
  .הציבור תקיפו אותם שבעה פעמים ותעו

  
  המושל שהציק ליהודים מת

מובא לפי : ד"י דף "בספר הילולא דרשב
ל "שישים שה בערך בא מכתב בקשה מחו

לוקי רבי חיים שאול ר המקובל הא"ק מו"לכ
שמושל העיר שבא , ל"הכהן דוויק זצוק

ורביו , מקרוב שם מציק מאד ליהודים
ל סע למירון לשבת של "הקדוש זצוק

ח עם עשרים מתלמידיו ואי "סליחות לפי ר
ובכל יום , ימים' והייו שם ד, הקטן עמהם

עשיו שם הקפות סביב הציון הקדוש של 
 בידיו מהשה א עם ארבעת המיים שהיו"ר

וכשחזרו ירושלימה מצא רבי , שעברה
בביתו ותבשר כי ) מכתב מהדואר(טלגרמה 

מושל העיר מת פתאום וליהודים שם אורה 
  .ושמחה

  
 

  ג בעומר" לל
  :ל"י זצ"ל בשם רשב"י זצ"אמר ר

כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו 
) ז"יבמות צ(ז שפתיו דובבות בקבר "בעוה

  . עליו ומליצים טובה עליוומתפללים שם 
  )ספר חסידים(       

������������  
אילו הייתי עומד על הר סיי : י"אמר רשב

הייתי מבקש , בשעה שיתה תורה לישראל
פיות אחד ' ה שיברא לאדם ב"מלפי הקב

. שעוסק בתורה ואחד שעושה לו כל צרכיו
ומה כשהוא אחד אין העולם יכול : חזר ואמר

 אילו היה שים ,לעמוד מפי דלטוריא שלו
  .על אחת כמה וכמה

������������  
אם ראית את הבריות : י אמר"תי רשב

 עמוד –שתייאשו ידיהם מן התורה מאד 
  .והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם

  )ברכות, ירושלמי(                                    

������������  
 –" בי אם חכם לבך ישמח לבי גם אי"

ארץ אין לי אלא אביו שב: י אומר"רשב
אביו שבשמים , ששמח שבו חכם בתורה

 לרבות אביו –" גם אי"תלמוד לומר ? מין
  )ספרי עקב(.          שבשמים ששמח בלימודו

������������  
היו  . ה לישראל"אמר הקב: י"אומר רשב

מכבדים את המצוות שהן שליחים שלי 
 אם כבדתם אותם –ושלוחו של אדם כמותו 

אילו ואם בזיתם אותן כ, כאילו כבדתם לי
  )תחומא(                             .כבודי בזיתם

������������  
שלש מתות טובות תן : י אומר"רשב
ואומות העולם מתאווים , ה לישראל"הקב
: י יסורים ואלו הן"וכולן לא תן אלא ע, להן

  . ארץ ישראל ועולם הבא, תורה
  )יתרו, מכילתא(

  
  
  
  

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  ג בעומר"לקראת ל
ר יש להזהר לא לומר את ג בעומ"ערב ל

שיכס לספק , "ג בעומר"היום ל: "המשפט
ואם טעה . שמא יצא ידי ספירה באמירה זו

אם אמר בדרך שיכר : תלוי, ואמר משפט זה
היום לא אמרו תחון : שלא כיון לספור כגון
וודאי כוותו , ג בעומר"במחה שהרי היום ל

תבוא איתי : "או, לקדושת היום ולא למספר
ג בעומר יש " הלילה שהרי היום לללמוד

לא יצא ויחזור ויספור ', וכדו, שיעור מיוחד
ג "אבל אם אמר בסתם היום ל. עם ברכה

ואותו לילה יספור בלי , בעומר אפשר שיצא
 .כ כמובן אפשר להמשיך לברך"ברכה ואח

' מהג בי ספרד שלא מסתפרין רק עד יום לד
 למהג אשכז) השה ביום שי(בעומר בבקר 

ג "ג בעומר השה שחל ל"שמספרים ביום ל
בעומר במוצאי שבת הגו בי אשכז 
להסתפר כבר ביום שישי לכבוד שבת 

  ומהג בי םפרד רק ביום שי.קודש
ג בעומר וכון לא "אין אומרים תחון ביום ל

  . וכן אין מתעין בו.  במחה לפיו
בימים של תיקון המידות כמה הלכות בעין 

  :זה

ה רעה מאד וראוי להתרחק ממה  מידהכעס
) ן"עיין אגרת הרמב(מאד וירגיל אדם עצמו 

שלא יכעס אפילו על דבר שראוי לכעוס 
ואפילו בבית כשצריך לכעוס יהיה הכעס 

וכן אין לריב אפילו בשביל . חיצוי ולא פימי
מצוה כגון שרוצה להתפלל לפי העמוד או 

' לעלות לעליה לספר תורה ביום אזכרה וכדו
.  גדולה וזה הזכות לאביומעלת הויתורש

מושכין ובעין לחם הפים שיו הצועים 
  . והגרגרים חוטפין ואוכליםידיהם

 דהייו לחשוב אולי אסור לחשוד בכשרים
חטא פלוי בזמן שאיו יודע בבירור שאכן כך 
עשה וגם זה מן הדברים הקשים לחזור 

רק ? בתשובה עליהם שהרי חושב מה עשיתי
  .מחשבה זו היא החטאאבל , י בלביחשבת

כל המרחם על הבריות מרחמים ל "אמרו חז
' וצריך לרחם על כל מעשי ה. עליו מן השמים

בין קטן בין גדול ולא טוב שילדים מבזים גוי 
או יהודי זקן או עי שגם עוברים איסור וגם 

 יש וגם עם בעלי חייםיש חילול השם בזה 
  .להוג ברחמות

יי  חשד בע עצמו לידיאין לאדם להביא
ממון ובעיי איסור ואפילו על בטול מצוה 

' והייתם קיים מה"דרבן שאמר 
ל הרחק מן הכיעור ומן "ואמרו חז" ומישראל
  .הדומה לו

לא תשא "כל השוא אחד מישראל עובר על 
ולא הזכירה תורה אלא על " את אחיך בלבבך

 אבל המכה את חברו ומבזהו עובר שאה בלב
זו . איסורים אחרים ולא על איסור זהעל 

י ועוד פוסקים "ם אבל רש"דעת הרמב
סוברים שאפילו במצב שמגלה שאתו גם 

  .עובר על איסור זה
 ומדיח ישראל מעבודת השם אדם שמסית

ומשמירת מצוות מותר לפרסמו שיזהרו 
  .ממו בי אדם ולא יכשלו במעשיו ודיבורו

לצערו  (אסור מן התורה להוות חברו
ולא תוו איש את "שאמר ) בדיבורים

וגדולה אואת דברים מאואת ממון " עמיתו
וצריך . שזה אפשר להשיב וזה אי אפשר

להזהר מלצער את אשתו לפי שהאשה רכה 
בטבעה ועל צער מועט היא בוכה והשם 
יתברך מקפיד על דמעות ושערי דמעה לא 

  .עלו
מזה למד איסור לצער ילדים קטים שודאי 

  .מקפיד על צערם' שה
מי שיש לו כוי גאי אף על פי שהוא רגיל בו 
ואיו מתבייש מכל מקום אם כוותו לביישו 
אסור לקרותו בכיוי זה משום אואת דברים 

ובעיקר ) סג סעיף ה' מ ס"ע חו"לשון קצש(
יש לחך את הקטים לא להרגיל בכויים 

  !לחבריהם שהרגל עשה טבע
ופן שהוא אפילו  אדם מישראל בכל אהמצער

. בדברים ואפילו בצער קל עובר בלא תעשה
והמצער אלמה או יתום או שאר אומללים 
עושו גדול יותר ומוסיף אבות דרבי תן 
שאפילו בתועה קלה מצערו עובר באיסור 

  .זה
  
  

  מעשה חכמים
אמן יהא 'ח שיעו " ת10החולה שכר  

  בכל כוחם' שמיה רבא
  !קורעין לו גזר דיו

ראה את גודל שכרו של המאמין הבה ו
הכל מכירים את מאמרו של רבי . ת"בהשי

) 'דף קיט עמוד ב(יהושע בן לוי במסכת שבת 
כל העוה  אמן יהא שמיה רבא מברך בכל "
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שאמר בפרוע , קורעין לו גזר דיו, כחו
מאי '; פרעות בישראל בהתדב עם ברכו ה

הכל ". ' משום דברכו ה–טעמא בפרוע פרעות 
אבל לא הכל זוכרים אותו תמיד , םמכירי

  .בכל עת ובכל שעה
כיצד אחו יודעים שלא הכל זוכרים את 

כי כאשר אדם ;  פשוט מאוד–? המאמר הזה
לא תמיד עולה , ל"רח, מצא בצרה

, ל זה בפשטותו"במחשבתו לקיים מאמר חז
כדי , ולעות אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו

  .שיקרעו לו את גזר דיו
כל העוה אמן : ל ברור מללו"חזאבל דברי 

קוראין לו גזר , יהא שמיה רבא בכל כוחו
  !דיו

אבל בכל . ל אים צריכים חיזוק"דברי חז
אופן כששומעים על דבר כה מופלא 

אי , ל"והממחיש את האמר בחז, שהתרחש
  .אפשר לעבור עליו לסדר היום

  הצעה לא שגרתית
, ח פלוי"ח קיבסקי הגיע מכתב מת"הגר

. ר השתלשלות יסית שאירעה לוהמתא
, לאחר שבמשך זמן ממושך היו לו מיחושים

ואכן הדבר ממו , ח בדיקה רפואית"עשה הת
. הרופאים גילו גידול ממאיר.  התגלה–חשש 

  .רחמא ליצלן
מששטחו , הוא מספר במכתבו, ברגע הראשון

חשך , הרופאים בפיי את תוצאות הבדיקה
ח בשעה "תמה עושה , ברם. עליי כל עולמי

ומבקש לרצותו , ת"פוה אל השי? קשה שכזו
  .ולפייסו

ל על "באותה עת עולה במוחו מה שאמרו חז
ר בכל "הכוח העצום הטמון באמירת איש

  .והוא מחליט לעשות מעשה, כוחו
,  תלמידי חכמים צעירים10-מיודעו פוה ל

אתם תקבלו על . ובפיו הצעה לא שגרתית
, ל כוחכםעצמכם לומר אמן יהא שמיה בכ

וקב בסכום גדול , ואי אשלם את שכרכם
איש מהם לא סירב להצעה . במיוחד

  .המפליגה

ח ביצע בדיקה "והת, לא עבר זמן קצר
והלא יאומן הזה התרחש למול עיי , וספת

הרופאים שלא היו יכולים להאמין למראה 
  .היה-הגידול פרח ועלם כלא. עייהם

  ?האם הדבר אמור לפעול בכל מקרה
אחר ששמעתי את המעשה המופלא הזה ל

: ברצוי לשאול, י זילברשטיין"אמר הגר
האם כדאי ללכת למחלקה האוקולוגית 

, שם מאושפזים חולי הסרטן', תל השומר'ב
ר "ח שיעו איש" ת10ולהציע להם לשכור 

  ?בכל כוחם
ל אמורה לפעול בכל "האם העצה הזו של חז

ל מי לא יהיה מוכן לשלם כ, ואם כן? מקרה
  ?אשר לו על מת להביא ליישומה של העצה

ל לא תפעל "שהעצה שתו חז, והתשובה היא
' ארצות החיים' מצאו ב–? מדוע. בכל מקרה

המביא ) ם לשלחן ערוך"פירוש של המלבי(
דברים פלאים שכתב , בפרק המבוא שלו

) א"פרק ' חלק ג(' מורה בוכים'ם ב"הרמב
ין שא, 'והוא, שעלה בידו חידוש פלא

ההשגחה העליוה חלה על האדם אלא לפי 
והשלם , ערך השגתו ודביקותו בשכל העליון

 תדבק בו –ת "שאיו מסיח דעתו מהשי
, ההשגחה האלקית החופפת עליו כל היום

  .ועל ידי זה שמר מפגעי הזמן ועלילותיו
, ומי שמחשבתו פוה ממו יתברך לפרקים'

ח גם ההשגחה העליוה סרה ממו כל עוד יסי
ואז עזב אל המקרה המשולח ', דעתו מה

ותשב ההשגחה אליו , כבהמות שדי וחיתו יער
ד "עכ. 'כל מזימותו' בשובו לשום בה

  .ם"בשם הרמב' ארצות החיים'ה
אדם כזה שפעמים הוא עושה רצון , ואם כן

גם ההשגחה האלקית , ופעמים לא, בוראו
וגם כאשר הוא , איה חופפת עליו כל היום

או גם , שיושיעו ויחלתו מצרתו' מתפלל לה
, כאשר הוא שוכר מין יהודים שיאמרו

לא תמיד יעלה , ר בכל כוחם"איש, לזכותו
  .הדבר בידו

הוא שיש עבירות , ומה שצריך עוד לזכור
וגורמות לביטולן של , העשות בבית הכסת

כמו זו (הזכויות העשות אף הן בבית הכסת 
אדם ואף מביאות על ה, )ר"של אמירת איש

  .עושים קשים ומרים
כוותו הפעם היא למי שמדבר דברי חולין 

ובהיותו שם הוא איו חוסם , בבית הכסת
לספר ליושבי ' חדשות'וכשיש לו בבטו , פיו

הוא איו מסוגל לעצור את , בית המדרש
והולך ומדבר שם את כל השטויות , עצמו

ואף מבטל את הלומדים , וההבלים ששמע
  )קעג, קעב' ברכי פשי עמ(             . מלימודם

 
  
  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 לג בעומר


