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   )ל', יג'( ..זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל.
ויעמוד בין המתים ' : זה שאומר הכתובמדרש פליאהמובא ב

 מה הקשר לפסוק?ו ותעצר המגיפה' ובין החיים
' זיע"א: ידוע ש'צדקה תציל תפארת שלמה'הבעל נפלא הסביר 
ורמז לדבר במילה 'מחצית' הצ' רומזת לצדקה,   ממוות'

ית' מימין ומשמאל הם  צבמילה 'מח האותיות הסמוכות אליה
'חי' והיותר רחוקות הן 'מת' וזהו שאומר המדרש: 'ויעמוד' 

 'בין המתים ובין החיים וכך 'ותעצר המגיפה'. הצדקה( )האות צ' =
ומכרו את השור  מוסיף ה'תפארת שלמה' רמז נוסף מהפסוק '

חוצה את ' יע"י שיהוד 'החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון
 ק מדבש!ומת    לצדקה כך גם את המת יחצון.  'כספו

 (במדור 'נקודה למחשבה' בסוף העלון ראו סיפור מדהים)

***** 
 יד'()ל',  .כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה..

סופי תיבות המ"ן שבא להכריע   -מבן עשרים שנה: טוריםבעל האומר 
 שקלים של המן

   :והוסיף ידידי ר' בועז בר דיין הי"ו בשם ה'יושיע ציון'
מגיע ח"ו כשישראל עוברים על דברי התורה הקדושה.  המן 

וזהו שנאמר 'כל העובר על הפקודים' דהיינו כאשר ישראל  
את  חלילה עוברים על 'פקודות' התורה הקדושה, אז מקבלים

 '.השנ םעשרי ןהמן שנרמז בס"ת 'מב
***** 

מחצית השקל בשקל   ונתנו איש כופר נפשו...  זה יתנו...
 יג'(-ל', יב') השקל מחצית השקל תרומה לה'הקודש עשרים גרה 

: א. מדוע דווקא מחצית השקל ולא שקל שלם? שתי שאלות
 לכאורה מיותרות? הב. המילים מחצית השקל  בפעם השניי

 מתרץ נפלא בעל ה'ייטב לב' זיע"א:  
: 'יצרו של אדם מתגבר עליו  )סוכה נב' ע"ב(מובא בגמרא  הקדמה:

בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו'. וכמו כן מובא 
 : 'הבא להיטהר מסייעין אותו'.)שבת קד' ע"א(

יוצא אם כן, שהאדם החוטא צריך כפרה, לא על זה שהוא  
להתגבר   ניסה להשתדלנכשל בעבירה, אלא על זה שהוא לא 

העבודה מול היצר   לכי אז מובטח היה לו שאת החצי השני ש
 הרע היה משלים הקב"ה.

ולא שקל שלם לרמוז   מחצית השקלזו הסיבה שמביאים 
למה לא עשית את החצי שלך   הלחוטא שכל הבעיה שלו היית

במלחמה מול היצר? ולזה מוסיף הכתוב שהרי 'מחצית השקל' 
דהיינו החצי השני של המלחמה מול היצר הוא 'תרומה לה'. 

שלך שזה 'הבא להיטהר'  'המחצית'את ואם היית רק עושה 
 שלו ומסייע לך. המחציתהרי שהקב"ה היה עושה את 

 מתוק מדבש!  

***** 
ולקחת את כסף הכיפורים ונתת אותו על עבודת אוהל מועד  

   )ל'. טז'(והיה לבני ישראל לזיכרון לפני ה' לכפר על נפשותיכם 
 ': פיתוחי חותםדרש רבנו יעקב אבוחצירא זיע"א בספרו '

   עתיד הקב"ה - 'כי בצל החכמה בצל הכסף' :חז"לב מובא

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל
 אבי מו"ר ממוס בוקרה בן ג'ורה ז"ל

 אופגנג בן ר' יהודה ז"לזאב 
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 
 

צל וחופה אצל לומדי   ,לעשות למחזיקי בידי לומדי התורה
אדם דהיינו ה 'כי בצל החכמה בצל הכסף...'תורה שנאמר 

שתומך ביהודי שישב וילמד תורה, יזכה בעולם הבא לשבת 
וללמוד אתו בגן עדן ולהבין את כל התורה שנלמדה בזכות 

 תמיכתו.
ולקחת את ' רמז לכך אומר ה'פיתוחי חותם' בפסוק הנ"ל:

קח את הכסף שאתה רוצה לתת  :כלומר 'כסף הכיפורים
ונתת אותו על עבודת אוהל   'כפרה עליך ועל בני ביתך 

לעמלי תורה, שהרי 'מאז שנחרב בית  ' ותן אותומועד
המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה...' וע"י 

על  'לכפר על נפשותיכםה' ם לזיכרון לפני והיה לכ' כך
 מתוק מדבש!   בתורה... שנבצר מכם לעסוק

 
 ובעניין זה סיפור נפלא

הגיע יום אחד יהודי  זצ"ל לגאון ר' חיים מוואלוז'ין

תוך שהוא   ,עשיר וביקש לתמוך תמיכה נכבדה בישיבה

מבקש שלאחר פטירתו ילמד ראש הישיבה לעילוי 

אלא   ,ראש הישיבה הסכים והוסיף שלא רק הוא .נשמתו

 כל בחורי הישיבה ילמדו ובירך אותו לאריכות ימים.

 בתום השבעה התקשה ,והנה .נפטר אותו גביר ,לימים

 .למד באותו היוםאותה שר' חיים בהבנת סוגיה אחת 

לילה מתגלה אליו אותו יהודי בחלום ומיישב  ה באותו

 ורה כשמש.רהסוגיה בצורה באת כל  לו

את הסוגיה לתלמידיו  יים לשיעור והסבירהגיע ר' ח

ידעתי כל הזמן  ' :הוסיף ואמרו .נפטר בשמו של אותו

שתומכי התורה יזכו ללמוד ולהבין בגן עדן את התורה 

רק לא   ,בהם הם תמכוש הלומדיםשנלמדה ע"י 

 'תיארתי לעצמי שזה יקרה כל כך מהר לאחר הפטירה...

***** 
   )לא', ד'( ...לעשות – מחשבותוב לחש

מנה שממחשבה טובה היא כזו ש ללמוד מכאן אפשר בס"ד
   .טוב ומועיל מעשהכלל אתה מגיע ל

 
 אמרה חשובה:בעניין מחשבה ראיתי ו

אבל מה   ,לא משנהזה מה שאחרים חושבים עליך 

 עצמך יכול לשנות לך את כל החיים... שאתה חושב על

 בהצלחה!!! 
***** 

 )לב', יא'( ולוקי-ויחל משה את פני ה' א
העולם  ןריבואמר משה לקב"ה : '(מג', ה')רבה  מובא במדרש

 לוקיכם לא נאמר'-לוקיך' א-כך אמרת בסיני 'אנוכי ה' א
את העגל  לכאורהמשה לימד זכות על ישראל שעשו 

 למשה. מכווןהיה  'לוקיך-אנוכי ה' א'כיוון שהציווי  ,בשוגג
ויחל 'נאמר זהו ש )ר' אליהו חדד זצ"ל(:' חדוות אליהו'אומר ה

טענתו של משה   ההייתכלומר מה  'וקיול-את פני ה' אמשה 
 'לוקיך-אנוכי ה' א'כשאמרת  'בתפילתו? 'את פני ה' אלוקיו

 מתוק מדבש! .להבין שהדיבור הוא אליכביכול גרמת להם  
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 )ל', יב'( ונתנו איש כופר נפשו...
 נפתח ברשותכם בסיפור מצמרר שאירע בשבוע שעבר:ו

חברו הצעיר לוי  את הבחור הצעיר שמחה שרון הי"ו פגש
יצחק אמדדי זצ"ל בעיר הקודש ירושלים, 'מה מעשיך 

ה ללמוד בה...' ענה באן?' שאל 'באתי לחפש ישיבה טוכ
לוי יצחק 'אבל הרי אתה לומד בישיבה בבני ברק?' 'נכון 
אבל אני מחפש ישיבה חזקה יותר בלימוד' שני החברים 
נסעו יחד לכותל המערבי, בחזרתם היו אמורים לעלות על  

לבני ברק, לוי יצחק עמד לעלות ראשון לאוטובוס  451קו 
ע שם לב שרון כי הטלפון הנייד שלו נעלם... כאשר לפת

 . אהם ניסו לחפשו בשטח התחנה אך לשוו
והנה שלו  הטלפון למספר רשקלהת ה שרוןניס וףלבס
את אולי סליחה מצאתם ' ,זוג מאורסים טריים וים לעונ

 3' 'הוא היה באוטובוס בקו מצאנו כן' שלי?' הטלפון
והאמת  ,שםבדיוק ' ', ענו הזוגכן'במושב הקדמי?'  )מהכותל(

עלינו לקו הזה כשבמקביל היה שם  'במקרה'היא שאנחנו 
  '...1גם אוטובוס נוסף קו 

בסיום השיחה ביקש שרון מהזוג שיביאו את הטלפון  
סוכם כי   ,אך כיוון שזה היה קשה להם ,לתחנה המרכזית

התנצל  לוי יצחקהבחור  ,ו לשרון שיגיע אליהםנהם ימתי
י יש לו חברותא שמחכה שהוא לא יכול לבוא עם שרון כ

ושרון לאוטובוס לבני ברק לבדו עלה הוא  לו בבני ברק,
 ממנו. דנפר

לוי יצחק נהרג והבחור לא הגיע לבני ברק   451כידוע קו 
 נשאר בחיים. ןשרושמחה ואילו המחרידה בתאונה 

לוקינו' אין אנו מבינים את חשבונותיו -'הנסתרות לה' א
ישיבה טובה והקב"ה  לוי יצחק הצדיק ביקש ,של הקב"ה

   ה אותו קרוב אליו בישיבה של מעלה...רצ
 האםכיצד אתה מסביר את הצלתך? ' שאלו את שרוןכש

 לא זוכר. שהוא בתחילה ' ענהעשית מעשה טוב לפני כן?
 משהו וכך סיפר:  בלבסוף הוא נזכר אבל 

שני עניים וביקשו צדקה   'ביום שישי האחרון פנו אלי
הם פנו וביקשו  ,ףכלל כסעלי ה האמת היא שלא הי ,לשבת

יש לי שני בורקסים ', ' עניתיכן' ?ו לאכולאולי יש לי משה
בתנאי שתברכו בורא מיני מזונות אותם אשמח לתת לכם 

ואכלו את בירכו  ,הם הודו לי ,וכך היה 'ואני אענה אמן
כעת  – 'תציל ממוות  הוצדק'על זה נאמר ו הבורקסים.

 ...סיים שמחה שרון את סיפורו המדהים אני מבין את זה'
 

 'ונתנו'פר נפשו' המילה ו'ונתנו איש כ !יקריםאחים 
 הראשונה ,נקראת גם מהסוף להתחלה משתי סיבות

 ,שכאשר אתה נותן צדקה למעשה אתה מקבל לעצמך
  'מצמיח ישועות - זורע צדקות'בבחינת 

'ונתנו' נקראת גם 'הפוך'  בס"ד: לומראבל בנוסף אפשר 
נראית לך  שגם אם קשה לך לתת והנתינה כעת ללמדנו
ובכל זאת אתה מחליט לקיים את   ולא במקום 'הפוך'ממש 
  אפילו ממוות... למנתינה כזו זוכים להינצדע לך ש ,'ונתנו'

 נחשבתאיש כופר נפשו' נתינה שכזו  –וזהו שנאמר 'ונתנו 
 בבחינת כופר נפש לנותן...

 
 ה' יזכנו להיות תמיד מן הנותנים, אמן!

 
 מבורך!ושבת שלום 

 

 רעיון וסיפור לשבת קודש...נקודה למחשבה! 

 )לא', טז'(ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת...
 ('בני יששכר'תירוץ של ההובא אשתקד )מדוע נאמר לעשות את השבת? 

 מתרץ ה'בית מאיר' מאוסטרובצא זיע"א:   נוסף תירוץ נפלא
מי  ' מכריזידוע המעשה על אותו רוכל בציפורי שהיה  הקדמה:

  הראה לו ,בא אליו רבי ינאי וביקש לקנות 'רוצה סם חיים?
... נצור לשונך  מי האיש החפץ חיים'את הפסוק בתהילים  הרוכל

ידעתי כל ימי הייתי קורא פסוק זה ולא ' :אמר רבי ינאי 'מרע
. והשאלה 'היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעני

 המפורסמת היא מה חידש אותו רוכל לרבי ינאי?
אומר ה'בית מאיר': אדם המונע עצמו מלעבור על מצוות לא 

לדוגמא אדם שלא גנב   כמקיים מצוות עשה תעשה אין לו שכר
אבל לגבי מצוות שבהם התורה נקטה בציווי   ,או רצח וכדו'

  .מצוות עשה אדם שעמד בציווי מקבל שכר כמקייםה' 'שמור
משמר  :אמר רב' )בבא מציעא צג'( בגמראוההוכחה היא מהאמור 

מקבל שכר שומר נשכר להיות כלומר אדם ש 'כעושה מעשה דמי
 גם אם לא נגנב כלום שהרי לשם כך שכרוהו.

אדם   ,לפי זה הרוכל חידש לרבי ינאי שעל אי דיבור לשון הרע
 נצור'וההוכחה היא מהפסוק  .כמקיים מצוות עשה קבל שכרי

 עצום.החידוש הוזהו  'לשונך מרע (שמור)שפירושו 
גם במצוות שבת היינו חושבים שאם אדם  :אומר ה'בית מאיר'

  אין לו שכר כמקיים לכאורה, אז יישן כל השבת ולא יחלל אותה
בני ישראל את  ושמרו'לכן באה התורה וכתבה  ,מצוות עשה

הרי   'ושמרו'כיוון שהציווי הוא  'את השבת לעשותת השב
וזהו   ,שאדם ששמר את השבת נחשב לו כמקיים מצוות עשה

 מתוק מדבש!     שנאמר 'לעשות את השבת'... 

***** 
 )לב', ב'( פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם

מקובל בעדות ישראל שבאירוסין הכלה קונה לחתן שעון והוא  
 קונה לה תכשיטי זהב.

שהרי הגברים לקחו מן  ,שהטעם לכך הוא מחטא העגלושמעתי 
 זהב.  חזיר לה תכשיטימקונה והנשים את הזהב ולכן החתן 

חטא העגל נבע מטעות בחישוב השעה של הגברים  ,מצד שני
שפתי  'ואומר ה 'וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר'שנאמר 
  ה. ולכן הכלה קונ)שעות(נוטריקון באו שש  - 'בושש' ':חכמים

 מתוק מדבש!חס ושלום. ן כדי שלא יטעה שוב בשעה לחתן שעו
 

 ובעניין שעון מילתא דבדיחותא

הוא ישב עם משפחתו  שבשעה  ,ארבעה עניים הגיעו לבית של קמצן

לארוחת צהרים והתחננו לאכול משהו, הקמצן הושיב אותם בצד,  

.  הארבעהנתן לבני ביתו רבע עוף לכל אחד ולעניים רבע עוף לכל 

הגיע זמן תפילת מנחה' אמר   'חברים, :קם אחד העניים והכריז

'מה פתאום? עכשיו רק רבע לאחד?' אמר העני:   :בעל הבית

 'אצלך רבע לאחד, אצלנו כבר רבע לארבע...

***** 
 (הרבי מערלוי זצוק"ל -ורים"החידוש הבא מובא עקב פטירתו של זקן האדמ) 

 )לב. לב(  ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת 

)יהודי  וכי שייך שטוביה חטא וזיגודשואל החדוות אליהו זצ"ל: '

מיתת צדיקים  ש מתרץ הרב: ידוע? (שלא בחטאו ש)ייענ מנגיד אחר(
' דברי שאול'ה בעל על הדור, כמו שהבאנו בעבר בשם מכפרת

זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני  הוהיית' זצ"ל על הפסוק
חושבים שיום כיפור יהיה מספר   ' וכי היינוישראל אחת בשנה

פעמים בשנה? אלא כיוון שמיתת צדיקים מכפרת על הדור כמו 
זאת  היום הכיפורים, לכן הזהיר הקב"ה את ישראל 'והיית

  ו להוסיףגרמו לשלא י אחת בשנה'לכם... לכפר על בני ישראל 
ולכן ביקש משה   הצדיקים רח"ל.במיתת  נוספיםר כפו עוד ימי

 שבמיתתו תהיה כפרה על כלל ישראל. 'מחני נא'
 יהי רצון שיהיה מליץ יושר על כלל ישראל, אמן!

  


