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  (ה, ט) ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה וכל תרומה לכל קדשי בני

וכן בפסוק שלאחריו כתיב לו יהיה, ועיין רש"י. ולפע"ד י"ל עפ"י הא 
דאיתא במס' ב"ב (דף י"א ע"א) ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו 
ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך 

ותם ואתה מבזבזם, אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזו והוסיפו על של אב
גנזתי למעלה וכו', אבותי גנזו לאחרים אני גנזתי לעצמי שנאמר ולך תהיה 

 צדקה וכו' ע"ש. וי"ל שזה שאמר לו יהיה כלומר זהו אשר יהיה לו בעוה"ב:
 (אפריון)

 (ה, יב)דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו וגו' 
ש"י "מה כתוב למעלה מן הענין ואיש את קדשיו לו יהיו אם אתה כתב ר

 מעכב מתנות הכהן חייך שתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטה".
המפרשים עמדו על הקשר שבגלל שלא הביא מעשרותיו יביא את אשתו 

 לכהן, וכי מה המדה כנגד מדה בזה?
יבן ה' אלקים בספר "תהלה לדוד", תירץ עפ"י הכתוב בבראשית (ב, כב) "ו

ו"חוה"  190את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה", ש"צלע" בגימטרי' 
מן הצלע שלוקח מן האדם. לכן, כאשר  'מעשר'שחוה היא  19בגימטרי' 

האדם נמנע מלהביא את מעשרותיו אל הכהן על כרחו יזדקק להביא מעשר 
 אחר אל הכהן דהיינו את אשתו שהיא המעשר שלו כאמור.

 (תהלה לדוד)
ה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש ועש

 (ו, יא)  וקדש את ראשו ביום ההוא
יש לציין את דברי הרמב"ן על פסוק זה: "וטעם החטאת שיקריב הנזיר 
ביום מלאת ימי נזרו, לא נתפרש ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו 

השם, וראוי היה לו  במלאת הנזירות, כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת
שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלקיו, כענין שאמר (עמוס ב יא) 
ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, השוה אותו הכתוב לנביא, 
וכדכתיב (לעיל פסוק ח) כל ימי נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא צריך כפרה 

ללמוד מכך שהרי אדם שלא בשובו להטמא בתאוות העולם". כמה מוסר יש 
התעלה בדרגתו להיות נזיר (שהוא כנביא!) אינו זקוק לקרבן חטאת, ודייקא 
הנזיר זקוק לחטאת, דהיינו שהתביעה על האדם היא דווקא מפני היותו כבר 

 במדרגת קדוש וירד ממדרגתו הקודמת. ויש להאריך בזה.
 (הר"א דיסקין) 

 (ו, כה) יאר ה' פניו אליך ויחנך
ברכות (כ, ב) "אמר הקב"ה למלאכי השרת וכי לא אשא פנים בגמ' 

לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך והם 
מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה". ויש לדקדק מה שייכות יש בין זה 
לזה וכי בשביל שמדקדקים לברך ברכת המזון כשאינם אוכלים רק כזית 

 א ד' פניו אליהם?וכביצה מגיע להם שיש
ואמר הגאון רבינו חיים זצ"ל מוולאזין לבאר בטוב טעם במעשר עני כתיב 
ובא הלוי וכו' והגר והיתום והאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו" והנה אם לא 
היינו מדקדקים עד כזית ועד כביצה והיינו מפרשים תיבת "ושבעת" כפשוטו 

נו מוכרחים ליתן להם שביעה ממש, היתה טובה לגר ליתום ולאלמנה שהיי
כדי שביעה, אבל כשאנחנו 'מדקדקים עד כזית ועד כביצה ובשיעור קטן של 
כזית וכביצה אנחנו מקיימים ושבעת וברכת א"כ תצא מזה רעה לגר ליתום 
ולאלמנה שלא ניתן להם רק כזית וכביצה, וגם בזה נקיים ואכלו בשעריך 

י הדין אבל אנחנו עושים "ושבעו". אכן כל זה היה אם היינו עושים רק לפ
לפנים משורת הדין ונותנים לגר ליתום ולאלמנה כדי שביעה ממש, ועל 
עצמנו אנחנו מדקדקים עד כזית ועד כביצה וא"כ ראוים אנחנו לנשיאת 
פנים. וזה פשט הגמרא אמר להם הקב"ה איך לא אשא פנים לישראל שאני 

עצמם" עד כזית כתבתי בתורתי ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקים "על 
אינם מדקדקים עד כזית ועד  ועד כביצה אבל "ושבעת" אצל נתינת מעשר

   .כביצה
 (הגר"ח מוואלזין)
פירש בספר קול שמחה מאמר הש"ס ברכות (כ' ע"ב) שאמר הקב"ה וכי 
אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת והם 

הוא זצ"ל שישראל חביבה  מדקדקין על עצמן עד כזית ועד כביצה, ופירש
בעיניהם מתנת הש"י ואף שהיא קטנה עד כזית וכביצה, הם אינם משגיחים 

על מהות המתנה אלא חשיבותה היא לפי ערך הנותן, ולעומת זה הקב"ה 
אינו משגיח על מהות המעשים הטובים שהם בלתי שלמים, אלא לפי ערך 

 העושה שהוא בו"ד קרוץ מחומר, עכת"ד:
 שבת תשובה שנת תרע"ג) -חלק המועדים  -(שם משמואל 

בספר קהלת יעקב, מביא לבאר באופן נפלא לפי דברי הגמ' הנ"ל את 
הפסוק במשלי (יג, כה) "צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר", שהנה 
הצדיקים אינם צריכים לנשיאות פנים כיון שבדין נוטלים הם את שכרם, אבל 

ן "צדיק יאכל לשבע נפשו", שאינו זקוק הרשעים זקוקים לנשיאות פנים, לכ
לאכול רק כזית או כביצה בשביל לזכות לנשיאות פנים ואוכל כדי שביעה, 
אבל "ובטן רשעים תחסר", שהרשעים צריכים לאכול רק כזית או כביצה 

 ולברך אף שאינם שבעים כדי לזכות לנשיאות פנים...
 טיול בפרדס) –(אגרת הטיול 

 (ז, ט)עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו" "ולבני קהת לא נתן כי 
בגמ' סוטה (לה, א) "דרש רבא, מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי 
תורה זמירות שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי אמר לו הקדוש ברוך 

עיניך בו ואיננו אתה קורא אותן זמירות הריני  הוא ד"ת שכתוב בהן התעיף
מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו דכתיב ולבני קהת 

 לא נתן כי עבודת הקודש וגו' ואיהו אתייה בעגלתא. 
והעונש מפורש בשמואל (ב, ו, ג) וכן בדברי הימים (א, טו) שכשהביאו את 

הרכביהו על העגלה, ומת עוזא כשניסה ארון אלוקים מבית הפלשתים, 
לתפסו, והעונש היה שדוד המלך שכח את הפסוק שאסור לקחת את הארון 
בעגלה, ושמת עוזא על ידו. ואז הכניסו את הארון לבית עובד למשך ששה 

טעה בדבר שאפילו תינוקות  -חדשים, וכדכתב רש"י (שם) "אל עגלה חדשה 
הקדש עליהם בכתף ישאו (במדבר ז ט), של בית רבן יודעין אותו, כי עבודת 

ולפי שאמר (תהלים קיט נד):  זמירות היו לי חקיך בבית מגורי, נענש לבא 
לידי כך, ומת עוזא על ידו, לפיכך כשהביאו מבית עובד, הביאו בכתף, 
שנאמר (בדברי הימים א טו יב יג):  ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים 

ארון וגו'. כי למבראשונה לא אתם פרץ  התקדשו אתם ואחיכם והעליתם את
 ה' אלקינו בנו כי לא דרשנוהו כמשפט".

 יש להבין מה ה"מידה כנגד מידה" במה ששכח דוד דוקא פסוק זה?
כתב בספר "אהבת יונתן", (דברים) "נראה לבאר דדוד המלך ע"ה אמר 
זמירות היו לי חוקיך ובזה חטא ואמר הקב"ה דיהיה נכשל דטעה אח"כ ואמר 

הניח הארון על העגלה ומה זה מדה כנגד מדה ונראה דהעיקר הוא דצריך ל
האדם ליגע על התורה כי יגעתי מצאתי תאמין והוא אמר זמירות היו לי 
חוקיך ולא ליגע ולכך הענישו דטעה בארון להניח הארון על העגלה אינו 
 צריך ליגע רק התורה צוה בכתף ישאו דצריך ליגע על התורה ושפיר הוי מדה

 כנגד מדה". ע"כ.
ואפשר להמתיק יותר שלכן מת "עוזא" מלשון "עוז" כדי לרמז לדוד שכל 
זה קרא מפני שחסר את ה"עוז" דהיינו את היגיעה. וביותר, שלכן הכניסוהו 
מיד לאחמ"כ לבית "עובד", שקבלו ע"ע "לעבוד" ולעמול בתורה וכדכתב 

 רש"י הנ"ל, לפיכך כשהביאו מבית עובד, הביאו בכתף.
 (ציוני תורה)

 מאוצרות המגידים  
 (ו' ב') כי יפלא נדר נזיר להזיר לה'

נזר ועטרה לה',  -אמר ה'נועם אלימלך': מי שרוצה לעשות "נזיר לה'" 
שתייתם יעשה נזר גם משתיית יין ושכר על ידי שיתכוון ב -'מיין ושכר יזיר' 

לא ישתה  -לשם שמים וישתה בקדושה; אבל 'חומץ יין ושכר אל ישתה' 
 - - -שתייה שהיא בבחינת חומץ, רק למלא את תאוותו 

גם כאשר יהודי נוגס במאכלו, אפשר לראות עליו שיהודי הוא, 
 ושאכילתו אכילה יהודית היא.

ם רבו, המלמד הוותיק, רבי מרדכי זאב בלוי זצ"ל, סיפר סיפור מופלא בש
שהעיד שבדידו הווה עובדא, ויש בסיפור זה מסר מאלף וחשוב עד מאוד 

 בענייני חינוך.

רבו של הרב בלוי העיד שהגאון בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש, נסע 
פעם ברכבת, וראה לפניו אדם היושב בספסל ממולו, המוציא כריך עם בשר 

 אחר, ואוכלו.-דבר

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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האדם ההוא "יהודי, אסור לך הגאון ראה את אשר נעשה, וצעק על 
 לאכול חזיר"!

הנוסע הביט ב'מנחת אלעזר' בפליאה, כמי שתמה על ההערה שיצאה 
 מפיו, ואמר לו: "אינני יהודי, ולכן מותר לי לאכול את הבשר הזה"!

אבל הגאון האדיר, שפסקי ההלכה שלו הופצו עוד בחייו ברחבי העולם 
וחוזר ואומר לו: "יהודי, אל תאכל היהודי כולו, פונה אל האדם בשנית, 

 חזיר"!
 והוא, מתעקש אף הוא, ומצהיר שאינו יהודי...

אמר לו בפעם השלישית שלא יאכל חזיר,  אבל, כשהגאון ממונקאטש
החזיר ניגש אל חלון הרכבת, והשליך  -קרה משהו... האיש שאכל את בשר

את הבשר החוצה, ניגש אל הגאון והודה בפניו שאכן הוא יהודי, פרץ בבכי, 
 וביקש לדעת איך הצליח לזהותו כיהודי.

 'הסתכלתי עליך בשעת אכילתך'
ף אחד מהם לא אמר לי שאני יהודי, 'אני נפגש עם הרבה אנשים, וא

 שאל האיש את הגאון. -וכיצד הצלחת לראות שאני יהודי'? 
ה'מנחת אלעזר' אחז בידו של היהודי, חיבקו בחום, ואמר לו: 'די היה 

 להביט בהתנהגותך בעת שאכלת את הבשר, כדי לדעת שהינך יהודי'!
ורח חיים, משהאיש לא הבין את פשר הדברים, הסביר הגאון שהשו"ע (א

סימן ק"ע הלכה י'), אומר ש'לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השלחן'. והטעם 
 הוא, כפי שמביא המשנה ברורה, 'מפני שנמאסה לבריות'.

דהיינו אדם הנושך בכריך הלחם, ומכניס לפיו את החתיכה, ומניח את 
שארית הפת על השלחן, ממאיס בכך את חבירו היושב לצידו. ולכן, המשיך 

און והסביר לאיש ההוא, נהגו יהודי פולין שכאשר הם אוכלים לחם, הם הג
חותכים בסכין את החתיכה שברצונם לאכול, ומכניסים רק אותה לפיהם, 

 והלחם עצמו נשאר 'נקי'.
הדבר מקובל גם באכילת תפוח, וכל כיו"ב, שלא נוגסים בתפוח עצמו, 

י פולין, 'ואני זוכר גם אלא חותכים את החתיכה הראויה בסכין. כך נהגו יהוד
אבותי שהתנהגו כך', ציין הגר"י זילברשטיין שליט"א, בעת -את אבותי ואבות

 שסיפר את הדברים.
אחר, אמר ה'מנחת -הסתכלתי עליך בשעת אכילתך את בשר הדבר

אלעזר' לאיש, וראיתי שגם אתה אוכל בצורה כזו, דהיינו שלא נגסת בכריך 
 כת לעצמך את החתיכה שרצית לאכול.עצמו, אלא אחזת סכין בידך, וחת

זה הספיק לי כדי לדעת בבירור שאתה יהודי, וככזה בוודאי ראית אצל 
הוריך את קיום ההלכה ההיא בסימן ק"ע, ולכן גם אתה מתנהג כך. לא יתכן 

 שגוי יתנהג בצורה שכזו! לא יתכן!
האיש הודה והתוודה שכל דבריו של הגאון הם אמת ויציב, והוא אכן 

בבית יהודי לכל דבר, ובגלל תוקף הצרות והמצוקות שפקדו את העם גדל 
היהודי בתקופה ההיא, הגיע לאן שהגיע, והתדרדר לאן שהתדרדר, עד 
שהגיע למצב בו הוא אוכל בשר דבר אחר. אבל קיום ההלכה בסימן ק"ע 

 שראה בבית הוריו, לא נשכחה ממנו...
ן ממונקאטש. הוא האיש הפך להיות אחד מחסידיו הנלהבים של הגאו

הרגיש שה'מנחת אלעזר' נגע לו בדיוק בנקודה הרגישה ביותר בחייו, וקיבל 
 על עצמו מהיום והלאה להישמר ולהיזהר בקיום כל ההלכות בשו"ע.

 כל מעשה נקלט במוחם של הילדים
רבו של רבי מרדכי זאב בלוי הוסיף וסיפר שגם הוא השתמש בסימן זה 

כנס אל המנזרים של הנוצרים, אחרי תקופת של ה'מנחת אלעזר', וכאשר נ
השואה, כדי להוציא משם את ילדי ישראל ולהצילם, התבונן בצורת 

 אכילתם של הילדים.
כאשר הבחין בילד שאינו נוגס בפרוסה עצמה, אלא משתמש בסכין 
וכנ"ל, היה בטוח שהוא יהודי, והוציאו מהמנזר, 'ולא טעיתי אפילו במקרה 

 אתי על פי הסימן הזה, היו יהודים', אמר.אחד. כל הילדים שהוצ
נמצאנו למדים עד כמה גדולה ועצומה היא השפעת החינוך של הבית 
היהודי על כל הצאצאים שגדלו בבית זה, וגם אם אנחנו סבורים שהילדים 
אינם מבחינים במעשים הקטנים שלנו, ואינם לומדים מכך מאומה, טעות 

 גדולה בידינו.
כל פעולה, וכל מילה היוצאת מפי ההורים,  כל מעשה הנעשה בבית,

נקלטת היטב היטב בראשם ובמוחם של הילדים הקטנים, והם לומדים מכך 
 'הלכה לדורות' מה לעשות וכיצד לפעול בחייהם הם.

והנה, אם היו שואלים אותנו מה היא ההלכה החשובה, והמשפיעה 
ם על ההלכה ביותר, בחלק ב' של המשנה ברורה, ספק רב אם היינו מצביעי

ההיא בסימן ק"ע, העוסקת בדין שלא לישוך פרוסה ולהניחה על השלחן. 
אנחנו היינו סבורים שאולי כדאי להתמקד בהלכות נטילת ידיים, ברכת 

 המזון, וכיו"ב.
אבל מהמעשה הנ"ל עם ה'מנחת אלעזר', למדנו שגם הלכה כזו עשויה 

 (ברכי נפשי)                לשנות גורלו של אדם ולחרוץ את חייו לכאן או לכאן.
"ולא יסף עוד מלאך ה' לבוא אל מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי 

 (הפטרת נשא)מלאך אלוקים הוא". 
 כיצד מלאכים מנהלים גמ"ח?

 (בשיחה פרטית בביתו). רבי שלום שבדרון זצ"ל
אז? בעקבות מה הצליח מנוח להשתכנע  "אז ידע מנוח!" מדוע דוקא

בבירור כי מלאך ה' הוא? בסך הכל "לא יסף עוד מלאך ה' לבוא" מה קרה? 
 (המעיין יראה על כך במפרשים).

 אמרתי פעם בדרך מליצה:
אדם המתחסד עם זולתו, יגלה במשך הזמן, כי הוא מצפה להכרת טובה 
ולהבעת תודה, לפחות כל שהוא, ממי שהטיב עמו. ואם חלילה, אותו יענקל 
שהטיב עימו יתעלם בכלל מלזכור שעשו עימו טובה, המצב יכאיב לו, 

 יצערהו מאד.
כיון שהוא מצפה להכרת טובה, בדרך כלל הוא רגיל לחפש דרך איך 

אסוף את ה"תודה רבה" איך לשמוע את ה"יישר כח" ולקבל את ה"תודה". ל
יש לכך כמה דרכים: לפעמים הוא רק חולף ברחוב ע"י יענקל כדי שיענקל 

אם יענקל אינו נזכר, והימים חולפים, אזי לאחר כחודש הוא אומר … יזכר
מע ליענקל "בוקר טוב" בחיוך רחב (כדי שיזכר), או מתענין בשלומו: "מה נש

 ר' יהודי?" ויענקל משיב:
הרי אני חייב לך … "אהו! אה?! ברוך ה'! זה אתה שכל כך עזרת לי בענין

 - -והמתחסד בא על סיפוקו. …" המון תודות
'בעל החסד' לא מבקש דוקא "תודה", אבל חושב לעצמו "לפחות שיזכור 

 לזכור אותי". -שאני הצלתי אותו", "אני אזכיר להם 
טיב מאד עם הוריו של שמשון הגיבור, כאשר בישר רבותי. המלאך שהי

להם והדריך אותם מאת ה', נעלם, בסיום מלאכתו לא הגיע אפילו פעם אחת 
"אז  -נוספת, אין: "ולא יסף עוד מלאך ה' לבוא אל מנוח ואל אשתו", ואם כך 

ידע מנוח, כי מלאך אלוקים הוא". חלפו להם שבוע, שבועיים, וההוא, 
ניסה להגיד בוקר טוב אדיב, לא בא להתעניין, להציע  שהדריך אותם, לא

אם כך הוא מלאך! אז ידע מנוח כי הוא  -הצעות או לסייע בתכנונים. 
 …כבר היה מגיע, לפחות לרגע קצר -אדם …! מלאך

 ההלואה הראשונה מגמ"ח
אני נזכר כיצד הרגשתי, כאשר יצאתי בפעם הראשונה מ"גמ"ח" ללוות 

רבות, התחושה שלי הייתה קשה ומרה חשבתי שאני כסף היה זה לפני שנים 
(מה אתם צוחקים, עוד מעט  - - -נכנס ל'חברא קדישא' חסד עם מתים 

 תשמעו). אספר לכם מתחילת הענין.
בילדותי ממש, התיתמתי מאבא זצ"ל, לא ידעתי כיצד מתנהל בית עם 
אבא ובלי אבא. אמא הצדקנית ע"ה נאלצה לצאת השכם בבוקר להביא טרף 
לביתה, וכאשר שבתי הביתה מצאתי צלחת עם אוכל מוכנה על המדף 
(הבנתי שאמא חשבה עלי והכינה לי אוכל) נטלתי ידיים והתיישבתי לאכול. 
לבד. מעולם לא הורגלתי לאכול בחברת בני משפחה, עד שהגיעו הימים 

 הטובים ונכנסתי למשפחת חותני זצ"ל. תשמעו כדאי! כדאי!:
ות" חזרתי מהתפילה, התקבלתי בחיוך. השווער מיד למחרת ה"שבע ברכ

והשוויגער חייכו בסבר פנים יפות, כשהצביעו לי על שולחן ערוך ארוחת 
בוקר, התיישבתי. הרי הבטיחו לי "קעסט" שלוש שנים (אתם יודעים מה זה 

 קעסט?) והנה זו היתה הארוחה הראשונה של קיום ההבטחה.
ס קפה, חתיכת חלבה. זה מה מה היה על השולחן? לחם שחור, לבן, כו

 שהיה בבית. ב"ה.
ומיד הלכתי לכולל  -לא הבחנתי בשום דבר יוצא דופן. אכלתי, ברכתי 

"אהל תורה" ללמוד עד הלילה. רק למחרת הבחנתי שאני אוכל ארוחת בוקר 
אתמול אכלתי לבדי והיום גם כן. בתחילה, לא שמתי לב כי כך הייתי … לבד

 …צע השבוע, יתום נשאר יתוםרגיל לאכול בבית לבד באמ
לפני שעזבתי את הבית לכולל, התבוננתי לחשוב "היכן אשתי?" פסעתי 
לחדר הסמוך ושאלתי את חמותי הצדקנית: היכן היא? מדוע גם אתמול וגם 

 היום לא נמצאת בארוחת הבוקר. מה קרה?
 "היא היתה צריכה ללכת". השיבה.

"מה קורה כאן"? שאלתי  ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר שוב איננה.
בתימה "שלושה ימים היא צריכה ללכת דווקא מיד בבוקר?!" פניה של 
חמותי הרבנית אויערבאך האדימו, ובזוית העין התעגלו שתי דמעות עבוד. 

 נעמדו בפתח העין ולא ירדו.
 …"שלום" אמרה "לך הבטחנו קעסט, אבל, אבל בשבילה אין לנו"

 רבי שלמה זלמן אויערבאך!... -ו לכזה בן רבותי, כך גידלו תורה! וכך זכ
(בחיוך) כאשר הוצאתי לאור את ספרי הראשון, השווער והשויגער רצו 

 אין. מה הם עשו? -להראות לי את הוקרתם, וכסף 
חמי העלה רעיון ואמר לאשתו יש לנו 'כפות' היו להם שתי כפות מתנה 

ות המבריקות אישית שקיבלוה ביום נישואיהם. (ב"פסח" הוצבו שתי הכפ
על השולחן ופארו את שולחן הסדר. יותר ממה שהיה להן ערך כספי, היה 
להן ערך ריגשי. בכפות היו חרוטים שמותיהם: ח. אויערבאך צ. אויערבאך) 
כף אחת ניתן לו היום. כאשר נתן לי את הכף לחש לי: "הכף השניה ממתינה 

 בכפות אני אוכל מידי שבת בשבתו.… לספר הבא"
ימתי לאכול על שולחן חותני, לא ארכו הימים ונזקקתי להלואה כאשר סי

 בגמ"ח של שערי חסד.
כאשר נכנסתי למשרד בבושה, רק ראיתי את הפקיד היושב מולי איבדתי 

אמרתי לו  - - -את מעט הבטחון העצמי שנשאר לי, כאלה פנים חמוצות 
טוב אני … יםבוקר טוב והייתי צריך לומר לו ערב טוב כי נהיה לי חושך בעיני

לא אאריך כי כבר נשמתו בגנזי מרומים, כאשר יצאתי והשארתי אצלו 
משכון, כמובן, הייתי כאוב מאד וברבות הימים נזכרתי בפסוק באיוב "צדק 
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לבשתי וילבישני" (איוב כ"ט) אומרים חז"ל: "צדק לבשתי וילבשני, א"ר 
ן שמו לפי חנינא יש נאה ללבושו ואין לבושו נאה לו, יש אדם עשיר ואי

עשרו, רש ואין שמו לפי רישו, יש אדם שהוא גבור ואין שמו לפי גבורתו 
חלש ואין שמו לפי חלישתו, יש אדם בחור ואשתו מכוערת נתונה בתוך 
אפריון ואומרים אבוד הבחור הזה על הכפושה הזו, ואם הכלה נאה ובעלה 

הצדקה  מכוער אומרים אבודה הכלה הזו באיש הזה, איוב לא היה כן אלא
 נאה לאיוב ואיוב נאה לצדקה הוי צדק לבשתי וילבשני"

אותו פקיד רוצה להתלבש במצות חסד אך אינו יודע כיצד, מעלת החסד 
ישנו פסוק מיוחד לשבח את … לא לפי מידותיו הבגד של המצוה גדול עליו

 איוב שהחסד היה מתאים למידתו, נורא ואיום.
 …ועוד על ה"חסדים של הסוכנות

ת שנינותו של רבי חיים לייב אויערבאך סופר רבות בפי תושבי על חכמ
ירושלים. עובדה אחת שמעתי מפיו כיצד פעם קטרג בפני רבים לגלג על 
"החסדים" השקריים של ה'סוכנות' הישראלית. ובאותה שעה קיים בעצמו: 

 "הקהה את שיניו".
ל "היה זה לפני עשרות שנים. הנהלת ה"סוכנות" החליטה לעצור את כ

 מגבית ה"חרדים" בחו"ל למען מוסדותיהם".
ראשי הסוכנות הציונית קראו לראשי היהדות החרדית לאסיפה דחופה 
 ותבעו מהם במפגיע להפסיק ולגייס כספים בחוץ לארץ [הם היו מעונינים
שהכסף יזרום רק דרך צינור אחד ויחיד] ה"סוכנות" נימקה את בקשתה 
בטענה כי היא זו שתפרנס את כל עולם התורה "אין ולא יהיה צורך לשגר 

 שליחים לחו"ל, אנחנו נדאג לכל צרכיכם"
קיבלו את  -החילונים והחרדים  -הנאספים כולם משני צידי המתרס 

 רשות הדיבור.
בות" הודיעו נחרצות שהם יסכימו לבקשת אחדים מראשי "ועד הישי

ה"סוכנות" רק אם יקבלו לידם סכום של מליון לירות לשנה "אם נפסיק 
לשגר שליחים לארצות הגולה, זה יהיה הסכום שתאלצו לתת לנו" אמרו 

 "ראשי הישיבות".
יהודי מראשי הציונות שהשתתף באסיפה נעמד על רגליו וזעם מכעס: 

סכום כזה גדול" קרא לעבר ראשי וועד  "אתם לא מתביישים לתבוע
 הישיבות. הוא חירף וגידף בסגנון זול וגס: "קבצנים! שנורערס! וכו'.

הוויכוחים היו קשים מאד, ראש הסוכנות מחד גיסא, ועסקנים יראים 
 ושלמים מאידך גיסא התנצחו זה בזה.

שהשתתף באסיפה ישב בשקט והמתין לתורו  רבי חיים לייב אויערבאך
בסבלנות. הוא החליט לנפץ את עצם הרעיון שהסוכנות היא זו שתשלוט 
בכיפה. "החלטתי אני 'אשלם' לו כגמולו לאותו רשע וחצוף גלוי ראש" סיפר 
רבי חיים לייב [כששב מהאסיפה הביתה קרא לי: "ר' שלום! יש לי בשבילך 

 אמר ר' שלום] -ת מהלך הענינים סיפור מענין"... וסיפר לי א
כשהגיע תורו של רבי חיים לייב לשאת דברים נעמד על עומדו בשלווה, 

משל] -בסיפור [ -ובכשרונו הגאוני החל את דבריו באיטיות כמונה מעות 
שהמציא על אתר. מטרתו של הסיפור היה להקהות את שיניהם ולהדגים 

 היו זקוקים לחסדי ה"סוכנות".להם בדרך רמז כיצד יראו "חיי הישיבות" כשי
 אספר לכם סיפור. אמר רבי חיים לייב, ושקט השתרר בחלל האויר:

עילית ותחתית,  -יש מקום ששמו "אלקסוט" זו עיר הנחלקת לשניים 
המרחק בין אחת לשניה הוא גדול, כך שבאלקסוט העליונה היה חניון רחב 

בנסיעות כמה ידים שם התאספו כל "בעלי העגלות" משם היו יוצאים 
 פעמים ביום לעבר העיר התחתית.

באלקסוט העליונה התגוררה אשה אלמנה ושמה שרה. לשרה היתה בת 
כלשונו] חנהל'ה  -יחידה שהתגוררה בעיר התחתית ושמה חנה [חנהל'ה 

היתה קבצנית דלפונית עניה מרודה, ילדיה הילכו בבגדים קרועים וללא 
פרוטות קצובות ומפעם לפעם  נעלים לרגליהם. האמא שרה נהגה לאסוף

 לשלחם לבתה חנהל'ה.
הגיע ערב יום טוב. הלכה שרה ל"חניון" ומצאה שם את יענקל העגלון 

 הממתין עד שהעגלה תתמלא בנוסעים, אז ייצא לכיוון העיר התחתית.
שמע נא יענקל, אמרה שרה בקול רווי תחנונים, עשה לי חסד, אתה,  -

ך ידוע שיש לי שם בת, עניה. אפיתי בשבילה הרי בין כך נוסע למטה, ומי כמו
תבנית לחם טרי עגול. אהיה נא יהודי טוב, ותעביר לה את זה. תחיה את 

 נפשה בחג.
 טוב, שרה, למענך, בשבילך! תביאי ואני אקח. -
איזה טעם יש ללחם  -אבל יענקל, האם לחם יבש תיקח בשבילה?!  -

ם בחמאה (מיט פוטער) יבש, הכנתי בקבוק מלא חמאה, אם היא תאכל לח
 אז יהיה לה טוב על הלב.

שרה! עד שהצלחתי לדחוף כאן לחם כזה גדול איפה כבר יהיה לי מקום  -
 לעוד בקבוק חמאה?

יענקל, אל תהיה כזה, תעשה מצוה, תרחם עליה, תדחוף את זה בצד  -
 ותסדר.

(בצעקה) די, תחפשי לבד מקום! נו כבר! תכניסי את החמאה כאן ליד  -
וחלאס. חלפו חמש דקות, העגלה כבר התמלאה בנוסעים, יענקל  הלחם

התיישב, ועוד רגע קצר יוצאים לדרך, לפתע שוב הגיחה שרה מהרחוב 
הסמוך וקראה: "יענקל, רגע! אוי גיוואלד, איזה טעם יש ללחם עם חמאה 

לבד, הנה עשיתי גבינה טובה וטעימה לכבוד יום טוב, חנהל'ה שלי תאכל 
ינה, אוי, התרגשה שרה, כמה תחיה את נפשה השבורה, לחם, חמאה וגב

 של התרגשות מהול בכאב. -בבכי  -יהיה לה משהו לכבוד החג, והתפרצה 
שרה, את כבר מבלבלת לי את הראש, תקחי את הכל בחזרה וגמרנו,  -

 מה את רוצה ממני??!
יענקל, אל תהיה קשה כאבן! תרחם עלינו, אתה מבין לבד כמה זה  -

 תהיה רשע! בבקשה...חשוב, אל 
 מה את רוצה ממני תזרקי פנימה וגמרנו. -
תהי' מבורך, תצליח, שיהיה לך ולמשפחתך כל טוב, בירכה אותו שרה  -

 בכל ליבה.
כאשר התחיל בנסיעה יצאה שוב בריצה ואמרה יענקל! יענקל! מה יעזור 
לחם לאשה מסכנה שאין לה נעלים בשביל הילדים, קח בבקשה שלושה 

 תן לה. ברכות יחולו על ראשך.רובל ות
טוב יענקל הסכים. לזה, לכסף, היה לו מקום... הכניס את הכסף לכיס 

 ויצא לדרך.
חלפו ימים. יום, יומיים, שלושה, יענקל נסע הלוך ושוב עשרות פעמים. 

 "בוודאי עשה את השליחות על הצד הטוב ביותר" הרהרה שרה.
וג בדמעות מבתה: צהרים בהיר לאחר החג, שרה מקבלת מכתב ספ

"אמא מה קרה? שכחת כי יש לך ילדה בקרבת מקום? אין לנו בגדים ונעלים, 
אין לנו מה לאכול ולא שלחת לנו מאומה"... עיני האמא חשכו ראשה 
הסתחרר, הבינה כי קרה משהו. ויצאה לרחוב, חיפשה את יענקל בסערת 

 רוח, מצאה אותו במקום הקבוע ליד העגלות:
גזלן, מה עשית לי? הרגת אותנו לגמרי, אוי לך! מה קרה יענקל! רשע,  -

 עם המשלוח שנתתי?...
מה הצעקות, וואס איז געשיין? שאל יענקל בשלווה, והיא בוכה: אפיתי  -

 - - -לחם עשיתי חמאה וגבינה!! שלושה רובלים, איפה??? 
 מה את צועקת? -
 מה פירוש מה אני צועקת? אתה לא מתבייש?!! -
רגע, תשמעי, רגע רגע, חכי אני אסביר לך מה קרה. מסביר יענקל  -

 ברוגע מכעיס.
מה חכי, תראה מכתב!!! דם שותת ליבי! אתה לא מתבייש?! תיראה  -

 איך היא מסכנה בכל מילה שבמכתבה!
תשמעי אותי. שקט. שקט... אמר יענקל ונעץ בה שתי עינים חדות  -

ד לך הלחם הטרי שלך, שאת בעצמך והתחיל את דבריו: "שרה! מה אני אגי
 ידים של זהב יש לך, אה אה, אין לשער! -אפית, מה אומר ומה אדבר 

מה?? תעזוב אותי! עם הסיפורים על הלחם הטעים שלי, אתה בא  -
 לזרות מלח על הפצעים שלי, מה אתה צוחק ומתבדח?!!

 ת.שרה! ידים של זהב, מה אני יגיד לך, לא להאמין. גם החמאה מיוחד -
 מה? אכלת את זה? רשע! צווחה האם הבוכיה. -
רגע. לא. תמתיני בסבלנות אספר לך הכל: את זוכרת ביום שנסעתי,  -

וודאי את זוכרת, היה זה יום חם במיוחד, השמש יקדה מלמעלה והחום היה 
 נורא. באמצע הדרך התחלתי להרגיש רטוב ליד הרגלים...

 ואתה מספר לי "מעשיות". תפסיק לספר לי סיפורים, בוער לי הדם -
סבלנות, תיהיה לך קצת סבלנות, ואז תביני הכל: התכופפתי לחפש מה  -

קרה לי, מה רטוב שם, וראיתי שהבקבוק נסדק, החמאה נמסה והחמאה 
 - - -גולשת ויוצאת החוצה. החמאה שאת עשית. ממש "בל תשחית" 

ך, רק תגיד אני מבינה טוב מאד, אבל כפרה על החמאה, והסיפורים של -
 לי כבר מה עם הלחם שאפיתי!

חכי אני אסביר לך: מחייך יענקל בסבלנות. הרי חבל על כזו חמאה,  -
ממש חבל, נכון שחבל?! אז לקחתי חתיכה קטנה מהלחם וטבלתי אותה 
בחמאה שנשארה והכנסתי לפה, אבל את הרי צודקת, לחם עם חמאה איזה 

אני יגיד לך שרה, קיבלתי ממש  טעם יש לזה, לכן לקחתי קצת גבינה... מה
תאבון גדול, כאלו ידים של זהב, אפית לחם בטעם נדיר ביותר... שכחתי 

ומרוב שהייתי שקוע באוכל הטעים לקחתי  -כזה לחם  -מעצמי לגמרי 
פרוסה אחרי פרוסה ועוד ועוד... שרה מרטה את שערות ראשה וצעקה 

גבינה שנתתי למשוגע ב, כפרה על הלחם, החמאה והולעצמה: "גיוואלד. ט
 הזה, אבל מה עם הרובלים? נתתי לך שלושה רובל איפה הם? שאלה בבכי.

נתן בה יענקל מבט לגלגני: שרה, מה את חושבת לך, כי כל הסיפור הזה  -
 לא שווה כסף. שאוביל את כל זה בחינם?!...

 סיים רבי חיים לייב את נאומו. התיישב על מקומו.
הנמשל העלו חיוך על פניהם, חלקם פרצו הנאספים כולם שהבינו את 

 בצחוק, והאסיפה התפזרה.
 (להגיד) 

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל. – עפר מיוחס
פגשתי באברך, תלמיד חכם, חריף ובקי. אבל מה, עבר קצת את הגבול. 
כלומר, שאם הותרה "שמינית שבשמינית" גאוה (סוטה ה) הוא החמיר 

 בשיעורים, והוסיף עוד "הכרעה"...
אמרתי לו: "ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. שלוש פעמים ביום מבקש 

 אתה: "ונפשי כעפר לכל תהיה!"
לא התפעל, וענה בגובה לב: "אכן, אבל יש עפר ויש עפר! הלא תבינו 



 

ד 

יקר  -שעפר ארץ ישראל שווה יותר מעפר חוץ לארץ, ועפר בית המקדש 
 א ואיפה אני!"...יותר מזהב ומפז! אני עפר וחבירי עפר, אבל איפה הו

הרי לכם דוגמא חיה לדברי הגמרא: "כל המתיהר, אם חכם הוא חכמתו 
מסתלקת ממנו" (פסחים סו). אמרתי לו: "כמדומה אתה, שאתה לבדך שוה 

  –"עפרות זהב", מעפר בית המקדש, דע שיש לך בו שותף" 
 ?!" הלא הוא ואין בלתו!תמה: "מי

ר יהיה בקרקע המשכן יקח אמרתי לו: "בסוטה נאמר, "ומן העפר אש
הכהן ויתן אל המים" (במדבר ה יז), ופירש ב"כלי יקר", לפי שאמרו (בראשית 
רבה יד) שאדם הראשון ממקום כפרתו נברא, הינו מעפר המשכן, משם 
מחצב חמריות כל אדם. וזו תוכחה מגולה לכל אדם, עד לאחרון והנחות 

 דרת!...שבבני אדם: ממקור נעלה כל כך חוצבת, ולאן הדר
 והלה ענה, זחוח: "ניחא, אבל אני עפר המשכן שלא הדרדר"...

אמרתי: "הסכת ושמע, הכרת את הרבי מסנקרביץ', שהיה רב כאן בבני 
 ברק?"

 לא, לא הכיר.
"ובכן, אספר לך מה ששמעתי ממנו. סבו היה הרבי מוורקא זצ"ל. פעם 

, והמוני יהודים נהרו לשולחנו. אומר היה דברי תורה בקול בעיר קאליששבת 
נמוך, ומתוך שבקשו לשמוע התגבבו זה על זה, איש על רעהו. הרבי מוורקא 
אוהב ישראל היה, והזדעזע. אמר: "הרי כל יהודי הוא כספר תורה. וכי משום 

 שאני רוצה לשמוע טוב יותר, אטפס על ספר תורה וארבץ עליו?!"
בנים ואמר: "אבל, רבי, הן הלכה מפורשת היא (שו"ע יור"ד נענה אחד הר

 להניח ספר תורה על ספר תורה...שמותר  רפ"ב, יט)
אבל כל יהודי צריך לחשוב שחבירו הוא  –השיב הרבי על אתר: "כן, ודאי 

 ספר תורה, ולא הוא"...
  –אף אני אומר כן 

אה על עצמך תחשוב שאתה עפר, ולוא מקרקע המשכן. את חברך תר
  (והגדת)    כאדם"... 
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל  שאו!

בגמרא ערכין (יא, ב) דנו, מנין לשירת הלויים מן התורה. והביאו הכתוב: 
"ולבני קהת לא נתן [עגלות] כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו" (במדבר 

מה תלמוד לומר  . ממשמע שנאמר "בכתף" איני יודע ש"ישאו"?ז, ט)
"ישאו" אלא לשון שירה. וכן הוא אומר: "שאו זמרה ותנו תוף" "ישאו", אין 

 ואומר: "ישאו קולם ירונו".
 כמה עומק יש כאן!

אנו מיחסים חשיבות לשירה, ליפייה, ועושרה, ולביצוע המושלם. איזה 
קול לזמר, וכמה כלים בתזמורת. מי המלחין, ומי המנצח. וכאן, במילה אחת, 

האם המודד והקובע את טיבה: "שאו"! כל מהותה של השירה והנגינה. 
 מצליחה היא לרומם ולנשא, להגביה טפח מעל הקרקע, לקרב אל השמים!

 כי רבים כל כך שרים ומנגנים, וליבם בל עימם. "שאו" אין כאן!
  –ואספר 

בישיבה בביאליסטוק היה לנו בקושי לחם לאכול. "בשר ודגים ורוב 
היו רק בזמירות. היה לי חבר, משה. שאביו היה החזן הראשי  מטעמים"

בבית הכנסת הגדול בביאליסטוק. נהנה ממשכורת נאה., ושולחנו ערוך כדת. 
הזמין אותי להתארח אצלם בסעודת ליל ראש השנה. באמת, סימן לשפע 
לכל השנה כולה. לא חסרו כל טובה, בלי עין הרע. נעניתי ואמרתי: "גם לי 

 אולי אהיה חזן?!" קול נאה,
הן יודעים אתם, ה"מגן אברהם" (סימן קלא אות ד) הביא דברי השל"ה 
הקדוש זצ"ל: "ראוי לומר 'ואנחנו לא נדע' בישיבה, 'מה נעשה' בעמידה". 
ופרשתי: שאין אנחנו יודעים בתקופת לימודנו בישיבה, מה נעשה וממה 

 בימי העמידה. אז הנה, יש לי פרנסה...נתפרנס 
 החזן: "שמע לקולי, בחר לך כל מקצוע, רק לא זה!" אמר לי

"מדוע", תמהתי. "אפשר ללמוד כל השבוע, להתעלות בתורה ובמוסר, 
 לשטוח "ברכת החודש" כהלכתה ולהתפרנס ברוחב יד!"

 הבית העיד על כך.
 אמר לי: "כדבריך כן הוא. אבל, למעשה, אין אומלל מהחזן!"

 ל בני הבית תמהו., וכלא הבנתי, וראיתי שגם חבירי לא
הסביר: "החזן עומד ומתפלל. ואמרו (מדרש תהלים ק) כשאתה עומד 

 –ומתפלל יהא ליבך שמח, כי לאלוקים אתה עובד 
ובמקום לחשוב שהוא עומד לפני ה', ולקוות שיהיה מקובל ומרוצה לפניו 

–  
הוא תוהה איך הקהל מקבל את הסלסול, והאם הוא מקובל ומרוצה 

  –לפניו 

 מלל ממנו?!"...היש או
  –ובענין זה 

מספרים על אותו גבאי שהתקשר בפרוס הימים הנוראים לחזן הותיק: "ובכן, 
האם נזכה לשמוע אותך גם השנה? הטעם הטוב עוד עומד בפה! אח, הקטע של 

 "'ריבונו של עולם, מלא משאלותי לטובה', כל כך מרגש!
  –המחיר"  והחזן ענה: "כמובן, אם ירצה השם. צריך רק לדבר על

 תמה הגבאי: "המחיר כדאשתקד, הרי התפילה לא השתנתה!"
"זהו, שכן!" הפתיע החזן. "תשמע, השנה המצאתי 'ריבונו של עולם' הפלא 

 ופלא. עבורו בלבד יש להכפיל את המשכורת!"
אמר הגבאי: "הזהר והשמר! עד שאתה ממציא 'ריבונו של עולם' חדש, 

 של עולם עלול להמציא חזן חדש"... הריבונו
האמת, שיש ענין בשירים חדשים: "שירו לה' שיר חדש, תהלתו בקהל 

(ישעי'  "שירו לה' שיר חדש תהילתו מקצה הארץ", (תהילים קמט, א) חסידים"
 , ועוד.מב, י)

אבל השירה היא ביטוי הפנימיות והרגש, והשיר החדש תוצאת התלהטות 
  –, והתרוננות הנפש הרגש, התגברות הדביקות

 ולא שהשיר יהיה המטרה, ועיקר בפני עצמו.
 מכאן הפתגם השגור, שאיני מסכים עמו, שהחזנים טפשים.

אסור לעשות הכללות. שלא כאותו יהודי שטען, שאחוז הטפשים 
... באוכלוסיא הוא פחות מעשרה אחוזים, שהרי לכל מנין ומעלה חזן אחד

  –אבל מאיפה נובע הפתגם, מה מקורו? לדעתי, האחוז גדול הרבה יותר. 
 כי הטיפש הופך את הטפל לעיקר!

  והחזן שידע שהשירה היא כלי בלבד, והעיקר הוא הרגש, הוא החזן החכם!
 (והגדת)                   

 )ה, י( איש אשר יתן לכהן לו יהיה איש את קדשיו לו יהיו
ברש"י מובא: "ומדרש אגדה: ואיש את קדשיו לו יהיו, מי שמעכב מעשרותיו 

מעשרה לו יהיו המעשרות. סוף שאין שדהו עושה אלא אחד  –ואינו נותנן 
שהיתה למודה לעשות". כלומר, בעל שדה ש"מתקמצן" ולא נותן תרומות 

סופו שתניב השדה רק עשירית מהתנובה שהיתה  –ומעשרות מיבול שדהו 
רגילה להניב. סך כל תנובתה יהא כשיעור התרומות והמעשרות שהיה עליו לתת 

 ולא נתן.
, כי בגלל לוהתורה הקדושה אומרת: "נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך 

. יש )דברים טו, יובכל משלח ידך" (הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך 
, אבל בזמן הנתינה יש לו "קוועטש" בלב... לצדקהכסף תן פעמים  שאדם כן נו

למה נתתי, מידי הרבה נתתי... עבדתי קשה להרויח את הכסף, למה שהשני לא 
אתה  –יעבוד... וכדומ'ה. באה התורה ואומרת: אדוני הנכבד! אם אתה נותן 

כל בכל מעשיך ובעושה "ביזנעס" מצויין! "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך 
ה יוסיף עליך אלף פעמים ויברך הקב" –הוצאת מהכיס אלף שקל  !"משלח ידיך

 אותך כאשר דבר.
 מורי ורבותי!

יש מישהו שלא "ירוץ" לקנות מגרש בצפון תל אביב ששוה מליון שקל 
 שהוצע למכירה ב"מחיר מציאה" של מאה אלף?... הרי לא יהיה אחד שלא ירוץ!

"הרי מאה אלף הוא הון עצום לו אשתו, רגע! רגע! "מה אתה רץ?" קוראת 
 עבורך"...

"הוי, פתיה שכמותך"! ישיב לה בעלה, "את המאה אלף אני מקבל בחזרה, 
 על המקום, ועוד פי עשרה מזה, לא ארוץ?!"

יברכך ה' אלוקיך ואם הקב"ה מבטיח לך שאם תתן צדקה, ולא ירע לבבך, "
 תרוץ לתת?לא  – "כל משלח ידיךבכל מעשיך וב

 ן "ביזנעס" טוב מזה!הרי אי
ובקשה את עצתו: "אין לי ממה  לרבה של סלוצק בוכיה  אשה אחת הגיעה

 לחיות! אני מרויחה כמה פרוטות שאינן מספיקות לי לפרנסת ביתי".
הרב מסלוצק אמר לה: "בכל חודש תעשי חשבון מדויק כמה את מרויחה, 
 ועשירית מזה תביאי אלי ואני אחלק כסף זה לעניים".

א, וזדעקה: "רבי! הרי כל מה שאני מרויחה לא מספיק לי וכיצד, איפהאשה ה
 לי לתת חלק מהריווח המזערי לאחרים?"עץ יאתה מי

אמר לה הרב: "ומה איכפת לך לנסות? הרי כל רווחייך אינם אלא מספר 
לה ואינו עלוב, שאינו מע פרוטות, ועשירית מהן אינו אלא "שמעק טאבאק"

 מוריד. תנסי". האשה סברה וקבלה.
. בחודש שלאחריו בסופו של החודש הראשון האשה הביאה לרב סכום זעום

וגדל. התברר כי הכנסותיה של האשה הוסיף  –הסכום, ובחודש שלאחריו גדל  –
אכן גדלו מחודש לחודש, וכל זה בזכות הצדקה. התקיים בה מקרא שכתוב 

 ."כל משלח ידיךבכל מעשיך וביברכך ה' אלוקיך "
 )יחי ראובן(

       
 

 בדרך הדרוש  

 (ו, כג)  כה תברכו

בגמ' שבת פרק כל כתבי קי"ח א"ר יוסי מעולם לא 
עברתי על דברי חבירי יודע אני שאין אני כהן ואילו אמרו 
עלה לדוכן הייתי עולה. פירוש, שהיה עולה ולא היה 
מברך, שלא היה עובר על איסור עשה דכה תברכו דאמר 
בפ' האשה שנתארמלה (כתובות פד:), רק שהיה חשש 

בעלייתו לדוכן כדאמר העומדים אחורי הכהנים אינם 
בכלל ברכה (סוטה לח:), דמראין בעצמן שאינן רוצים 
להיות מן המבורכין, ודוקא דלא אניסי, הא אניסי כמו 
עמי שבשדות הן בכלל ברכה עיין שילהי רה"ש ומס' 
סוטה (סוטה לח:), א"כ נראה דזר העולה לדוכן מראה 

כין וחסר ברכת כהנים, אבל בעצמו שאינו בכלל המבור

כיון שמעולם לא עבר על דברי חבירו, ואם חבירו יאמרו 
לו עלה לדוכן הרי הוא אניס, ותו הוי בכלל ברכה, כיון 
שמה שהוא עלה לדוכן אין זה מצד שאינו חפץ בברכה, 
רק מצד צווי חביריו, וא"כ הוא בכלל ברכה, לכן עולה 

 לדוכן, דאין בזה איסור. ודו"ק.

 חכמה) (משך



 

  

 

 רחיצת ידי הכהנים
בפרשתינו כתוב מצות נשיאות כפים, וקודם 
שנושאים הכהנים את ידיהם הם נוטלים את 

 ידיהם. נטילת ידיהם נעשה על ידי לויים.
 מנין שהלויים נוטלים ידי הכהנים?

 קדושקדוש על ידי 
מביא מנהג זה, וכותב שלא היה  )1בבית יוסף

יודע מהיכן נובע מנהג זה, עד שמצא בזהר 
שכהן שרוצה לפרש ידיו,  )2הקדוש בפרשתינו

צריך שיתוסף קדושה על קדושתו, שצריך 
לקדש ידיו על יד הקדוש. מי יד של הקדוש? זה 

שה של מים מידיו, ול קדוטילוי, שצריך כהן ל
 ."וקדשת את הלוים" )3נאמרש

 מפה לנגב
במנהגי ק"ק וורמיישא מובא שהלוויים היו 
מושיטים גם מפה לכהנים שינגבו בהם את 

 ידיהם.
 בכור

בשם מחזור ישן בשם מהר"י הב"ח מביא 
בכור פטר רחם מים יתן דאם אין שם לוי  ,מולין

 .)4, כי גם הוא נקרא קדושלנטילת ידים לדוכן
 ספל עם כמה ידות

מענין לציין כי בבתי כנסת עתיקים בחוץ 
לארץ, נמצאו ספלים לנטילת ידי הכהנים, עם 
כמה ידות לכל ספל. כי בחוץ לארץ בארצות 
אירופא לא נשאו כפים רק בימים טובים, 
ולפעמים היו יותר לוויים מכהנים, וכולם רצו 

  ליטול חלק במצוה.
 

לא נמצא פסוק  )3 .ח"ג דף קמו, א )2 .אורח חיים סימן קכח )1
ִּכי ִלי ָכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאלבלשון זה, ואולי הכונה לפסוק: 

ָוֶאַּקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני . ִהְקַּדְׁשִּתי ֹאָתם ִלי...
ראה הערה קודמת, ובזה יובן שכאשר אין לוי הבכור  )4 .ִיְׂשָרֵאל

  .יכול לעמוד במקומו
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ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת ָהָאָדם ְוגֹו' ְוָאְׁשָמה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא 
בשוגג איך מגיע לאדם להכשל .ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם

שאשם  – בגלל ש, 
עם  – מזיד, וכשיעשה תשובה ב

 (אגרא דכלה) גם על המזיד שעם החטא. –חטאתם 
 

שמשפיע  –  .ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו
ישפיע  – קדושה על אחרים וגורם שילמדו ממנו 

 דש)(זרע קו  עליו השי"ת קדושה עליונה.
 

מכל  .ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַקְרַקע ַהִּמְׁשָּכן ִיַּקח ַהֹּכֵהן
 יהודי אפשר ללמוד דבר טוב, אפילו צדיק מיהודי

היהודי  – פשוט, גם 
 (בעל שם טוב) .הפשוט ביותר 

 
כמו שהם יהיו איך שיהיו  –  .ֵני ִיְׂשָרֵאלֹּכה ְתָבְרכּו ֶאת ּבְ 

רכה כי הם תמיד הם ראוים לב – 
 וטובים הם מהגויים. 

 (הרה"ק שמואל אליהו מזוואלין) 
 

 ָיֵאר ה' ְיָבֶרְכ ה' ְוִיְׁשְמֶרבממון  –  .ָּפָניו ֵאֶלי
ולבך בתורה שיאיר עיניך  – , (רש"י)

. אפילו שיהיה לך ממון, בכל זאת 'יאיר עיניך (מדרש)
וזה לא יטריד תוכל להתגבר על היצר  -' ולבך בתורה

 (מאור ושמש) ללמוד.אותך מ

ישלח מעצמו קנאה תאוה וכבוד שהם כנגד 
 עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים

ל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוֹכל ָטֵמא  ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ ִויׁשַ
ֵסֶפר  .ָלָנֶפשׁ  ַתב ּבְ הַאְגָרא ׳ּכָ ַכּלָ ה ֵאּלּו  ׳ּדְ לֹׁשָ י ׁשְ ּכִ

ַח  ּלֵ ִריְך ָהָאָדם ְלׁשַ ּצָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹׁשָ ִזים ַעל ׁשְ ְמַרּמְ
ְרּבוֹ  בֹוד, ִמּקִ ֲאָוה ְוַהּכָ ְנָאה ַהּתַ ֶנֶגד , ְוֵהם ַהּקִ ְנָאה ּכְ ַהּקִ

ּבּור ָלׁשֹון , "ָצרּועַ " א ִליֵדי ּדִ י ִמּתֹוְך ִקְנָאה הּוא ּבָ ּכִ
גְ , ָהַרע ּבִ ַרַעתׁשֶ א ַהּצָ ֶנֶגד . ָללֹו ּבָ ֲאָוה הּוא ּכְ י , "ָזב"ַהּתַ ּכִ

ֲאוֹות ָרעֹות תֹוָצָאה ִמּתַ ָאה ּכְ ֶנֶגד . ֻטְמָאה זֹו ּבָ בֹוד ּכְ ַהּכָ
בֹוד ַעְצמֹו הּוא " ָטֵמא ָלֶנֶפׁש " ָחס ַעל ּכְ י ֵמֲחַמת ׁשֶ ּכִ

ַעס יַע ִליֵדי ּכַ א, ַמּגִ ַהּכֹוֵעס ְמַטּמֵ זַֹּהר ׁשֶ ֶאת  ְוָכתּוב ּבַ
ל ָהֲעֵברֹות  .ַנְפׁשֹו יֹוֵתר ִמּכָ

ה  לֹׁשָ ֶנֶגד ׁשְ סּוק ּכְ ְרׁשּו ֶאת ַהּפָ ְדָרׁש ּדָ ּמִ ְוִהּנֵה ּבַ
ִפיכּות , ֲעבֹוָדה ָזָרה: ָהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות ּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ ּגִ

ים ּמִ ְלָיא. ּדַ ָהא ּתַ י ָהא ּבְ ְנָאה ִהיא , ְוֵיׁש לֹוַמר ּכִ ַהּקִ
ֲעבֹוָדה זָ  ּיֵׁש , ָרהּכָ ַמה ׁשֶ ה' ֵאינֹו ְמַקּנֵא ּבְ ֲאִמין ּבַ י ַהּמַ ּכִ

ּמּוָכן , ַלֲחֵברוֹ  ַמה ׁשֶ ע ּבְ ַאף ֶאָחד לֹא ִיּגַ י הּוא יֹוֵדַע ׁשֶ ּכִ
ּיֵׁש ַלֲחֵברֹו מּוָכן ַרק ַלֲחֵברוֹ , לוֹ  ֲאָוה ִהיא . ּוַמה ׁשֶ ַהּתַ

ֲאָוה ּה ּתַ ּלָ ל ּכֻ ּכָ ּלּוי ֲעָריֹות ׁשֶ בֹוד . ּגִ ְמִביָאה ְוַהּכָ
ים ּמִ ִפיכּות ּדַ רֹוִצים , ִלׁשְ ְגַלל ׁשֶ ִמים ֵהם ּבִ י ׁשֹוְפֵכי ַהּדָ ּכִ

בֹוָדם  מֹור אֹו ִלְנֹקם ַעל ּכְ ִהיא (ִלׁשְ ִנים ׁשֶ ַנת ּפָ ּגַם ַהְלּבָ
ים ּמִ ִפיכּות ּדַ ׁשְ בֹוד, ּכִ י רֹוב ֵמְרִדיַפת ַהּכָ ָאה ַעל ּפִ  .)ּבָ

 )מספינקאיוסף מאיר להרה"ק רבי  מרי יוסףא( 

ְזַמן ְיִריָדה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד  ָהֲעבֹוָדה ּבִ
ה  ק ָלּמָ ֵיׁש ְלַדְקּדֵ

בֹות  ם ֵהם'הֹוִסיף ֶאת ַהּתֵ ָעִמים '. ּגַ ׁש ּפְ ּיֵ ְוֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ
ְלָתה ַנְפׁשֹו ְלַאֲהַבת  ּתֹוֵקק ְוִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ ָהָאָדם ִמׁשְ ׁשֶ

י ַאף ה' ל ֶחְפצֹו ּוְרצֹונֹו ִהיא ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ְוכָ "ת, ַהׁשֵ
ַלל ָרס ּכְ ַלת ּפְ ִלי ַקּבָ ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלֵקי 'ַרק , ּבְ

י ֲעבֹוָדה זֹו ֲחׁשּוָבה ְמֹאד'. ָחָפְצּתִ אי ׁשֶ ַאְך ִלְפָעִמים . ּוְבַוּדַ
ְבִחיַנת  ה ּבִ ָ ֻדׁשּ ּנּו אֹור ַהּקְ ק ִמּמֶ ּלֵ צֹוא ְוַהַחּיֹות רָ "ִמְסּתַ

ם ֵמאֹוָתּה ִהְתַלֲהבּות", ָוׁשֹוב ַאר ֶאְצלֹו ַרק ֹרׁשֶ ַאְך , ְוִנׁשְ
ְבִחיַנת  ם ּבִ אֹוָתּה ֹרׁשֶ יו ְוֹלא "הּוא אֹוֵחז ּבְ ֲאַחְזּתִ

ּנוּ  ַלל", ַאְרּפֶ ּלֹא ִלּפֹול ְלִרְפיֹון ְוַעְצלּות ּכְ , ּוִמְתַחזֵּק ׁשֶ
ּתֹוֵקק ַלְחֹזר ְלַאֲהָבה אֲ  ה ּוִמׁשְ יתּוִמְתַאּוֶ ֲעבֹוָדה זֹו . ִמּתִ

ַרךְ ה' ֲחִביָבה ְמֹאד ִלְפֵני  ֲענּוג , ִיְתּבָ ל ּתַ ְוהּוא ְמַקּבֵ
קּות זוֹ  ה, ֵמִהְתַחזְּ ק , ְוַאְדַרּבָ ּלֵ ּסִ ַנת ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ּוָ ר ּכַ ִעּקַ

ְזַמן ַהְיִריָדה ְתַחזֵּק ּבִ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּנּו ָהְיָתה ּכְ ְוַעל ְיֵדי , אֹורֹו ִמּמֶ
ף ל ִכְפֵלי ֶזה ִיּתֹוּסֵ ה ּבְ ָ ֻדׁשּ רּוְך הּוא אֹור ַהּקְ ֹו ֵמַהּבֹוֵרא ּבָ

ְפַלִים ֵני ְקָהת  .ּכִ ֵתף "ְוִהּנֵה ֲעבֹוַדת ּבְ ּכָ אוּ ּבַ ָ הּוא " ִיׂשּ ׁשֶ
ִאים ֶאת , ְלַמְעָלה ָסמּוְך ְמֹאד ְלָהרֹאשׁ  ְוֵהם ָהיּו נֹוׂשְ

ים ִניִמּיִ ָבִרים ַהּפְ ִחיָנה ָהִראׁשוֹ , ַהּדְ זֶּה ֶרֶמז ַלּבְ הּוא ׁשֶ ָנה ׁשֶ
ּתֹוְקקּות ל ִהׁשְ ב ׁשֶ ַמּצַ ְרׁשֹון . ּבְ ֵני ּגֵ ֲאָבל ֲעבֹוַדת ּבְ

ה ִנּיָ ְ ִחיָנה ַהׁשּ ים ָהרֹוְמִזים ַלּבְ ָבִרים ַהִחיצֹוִנּיִ ּדְ ְוַעל ֶזה . ּבַ
ֲעבֹוָדָתם  ָאַמר   ׁשֶ

ִרית ֵאין ֶזה ֲעבֹוָדה ִעּקָ ם ', ָנׂשֹא'ֲאָבל , ָלׁשֹון ָטֵפל ׁשֶ ּגַ
א אֹותֹו , ֲעבֹוָדה זֹו ֲחׁשּוָבה ִויָקָרה ֵ ַנׂשּ ָבר ּתְ ּדָ ל ּוְבסֹופֹו ׁשֶ

 .ְלַמְעָלה

 ; חיים מאיר פרנקל תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

. ָּפָניו ֵאֶלי וגו' ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלה' ִיָּש ׂא 
ויש  ובתרגום: וישוון ית ברכתי על בני ישראל.

לומר כוונת התרגום, כי אמרו בגמרא, כתיב 
"אשר לא ישא פנים" אמרו מלאכי השרת לפני 
הקב"ה וכי אין אתה נושא פנים הלא אתה נושא 

כתיב "ישא ה' פניו אליך", אמר פנים לישראל ד
להם וכי לא אשא להם פנים, אני אמרתי "ואכלת 
ושבעת וברכת" והם מדקדקים על עצמם עד 
כזית. והנה מסופר בגמרא שכאשר נכנס רבי 
ישמעאל בן אלישע לפני ולפנים אמר לו ה' 
'ישמעאל בני ברכני', וברך אותו יהי רצון מלפניך 

תכנס להם לפנים שיכבשו רחמיך את כסעך וכו' ו
שזה היה ברכתו שה' ישא משורת הדין, כלומר 

להם פנים ויכנס להם לפנים משורת הדין, על אף 
דכתיב "אשר לא ישא פנים", והקב"ה נענע לו 
בראשו, כלומר שהסכים לברכתו. וזה מה שכתב 
התרגום 'וישוון ית ברכתי' כלומר אותה ברכה 

 ך".אשר אני חפץ בה, והיא "ישא ה' פניו אלי
ובדרך אגב אפשר לבאר מאמר חז"ל בדרך 
מליצה, כי מה שייך אצל הקב"ה 'ונענע לי 
בראשו', הלא אין לו צורת הגוף. אלא שהפסוק 
"ישא ה' פניו אליך" כתוב בפרשת נשא את 
'ראש', והפסוק "אשר לא ישא פנים" כתוב 
בפרשת 'עקב', וזהו 'ונענע לי בראשו' היינו 

בנשא את שהוא רוצה את מה שכתוב 
  (ר״ש מאוסטרפולי) 'ראש'.

 ה' ְיָבֶרְככתב במדרש "יברכך" בזכות  .ְוִיְׁשְמֶר
ָזכור "וישמרך" בזכות ָׁשמור. נראה לי לפרש על 
פי מה שאמרו חז"ל כל המענג את השבת נותנים 

וקראת לשבת עונג 'לו נחלה בלי ְמָצרים, דכתיב 
נחלה היא שאביך,  'וכו' והאכלתיך נחלת יעקב

ופרצת ימה וקדמה צפונה בו 'בלי מצרים שנאמר 
. עוד אמרו שם אלמלא שמרו ישראל את 'ונגבה

השבת כראוי לא היתה כל אומה ולשון שולטת 
וכיון שלא שמרו  'יצאו העם ללקוט'בהם, דכתיב 

. וזה כונת המדרש, 'ויבוא עמלק'את השבת מיד 
, שזכור הוא עונג 'בממון בזכות זכור "יברכך'"
ועל זה זוכה  ת כמו שדרשו זכרהו על היין,שב

הם  'מן המזיקים "וישמרך'"לנחלה בלי מצרים, 
מריעים ומשחיתים הוא בזכות ה האויבים

 (כתב סופר) שמור.

ַאַחת ֶּכֶסף ַקֲעַרת ְּבלּוָלהוכו'ָקְרָּבנֹו ֹסֶלת ְמֵלִאים ְׁשֵניֶהם
למנחת נדבה.  -למנחה  :ברש"י. ַּבֶּש ֶׁמן ְלִמְנָחה

מנחת זה  האולי הי, זאת א ליהצריך להבין מנ
ויש הנסכים שהם חובה על הבהמות שהביאו.

הנה היחס של סולת ושמן במנחת פר ואיל דלומר 
עשרונים וחצי  3(הפר לוג שמן לכל עשרון  2 - יםשו

 4 -לוגין שמן, והאיל שני עשרונים ושלישית הין  6 -הין 

רכה יותר  הצאן בלילתמנחת ל , אבלוגין שמן)
מא לן וקיילוגין שמן לעשרון סולת.  3שנותנים 

במנחות דאם עירב שני מנחות שאין בלילתן 
, לכן מנחת פר ואיל אפשר לערב, אך שווה פסול
שלשה  שהביאו היו קרבנותבוהנה . לא עם כבש

 5עולה  1( אלים ששה, שלמים) 2עולה  1( פרים

 5-כבשים ו 5כבש לעולה,  1( אחד עשר צאן, שלמים)

וסך המנחות שלהם, לפרים . עתודים לשלמים)
 11לוגין, ולצאן  42-עשרונים ו 21ולאלים 

, ואותם היו צריכים להניח לוגין 33-עשרונים ו
הקערה והמזרק שבילקוט איתא . והנה בשני כלים

אם כן לא יתכן ששני כלים אלו  ,מדתם שוההיו 
רש"י כי מנחת שמשו למנחת הנסכים, מכאן למד 

  (לוית חן) נדבה היתה.

למדן אחד כתב ספר שלם בחקירה האם אשה 
יכולה לקבל על עצמה נזירות, ויהיו עליה כל הדינים 
כנזיר זכר. בלמדנותו קבץ הוכחות מבבלי, 
ירושלמי, רמב"ם, ראשונים ואחרונים, עם הוכחות 
לכאן ולכאן. את ספרו שלח אל הגה"ק רבי עקיבא 

לו הגאון  חאייגער זצוק"ל לקבל ממנו הסכמה, של
ב קצר וכתב לו: "מצאתי בספר קטן וחומש מכת

ה ִּכי ַיְפִלא ִלְנּדֹר ֶנֶדר  ָּש ִׁאיׁש אֹו ִא שמו, ובו כתוב 
. ברמזו לו כי הוא בבחינת 'צורבא ָנִזיר ְלַהִּזיר לה'

מרבנן ועם הארץ מדאורייתא', אשר מרוב למדנותו 
  מזלזל הוא ב'ספר הקטן שחומש שמו'.
 מ

אלע 'מר ואהיה ברוך מסטיצין זצ"ל ה"ק רבי הר
[כל השלומיאליות ' מעןושלימאזלען טרעפען א פר

, כמו שמצינו בתורה תופסים את המחמיר יתר על המדה]
 ,ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתֹאםבעניני נזיר 

פעם שנית, וצריך לספור הנזירות את סותר שהוא 
 הולמה לא הזכיר ,פר כ"ט יוםכבר סאם אף ו

 הרי גם בטומאת כהנים, ש 'אוםפת'ענין  'קה הרהתו



 

 

ריך ליזהר מטומאה, אך הכהן הוא חכם ולא צהכהן 
 תאונה לו שום רעה, אבל הנזיר שקבל עליו פרישות

דברים שמותרים לו, מחמת ל עצמו ואסר ע יתירה
 .קרה לו טומאה פתאומיתלכן מצוי שימקייט, ופר

 מ
למה בקרבנות  אמר הר"ר בונים מפרשיסחא זצ"ל

שכל נשיא נשיא פלוני, ֶזה ָקְרַּבן הנשיאים בכל יום 
כוונתו להקריב מחמת שהקריב חבירו  תהלא הי

רצה מעצמו שהוא  -אלא 'זה קרבן' שלו  ,אתמול
 .להקריב

 ִוּכּוַח ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ִנְפַסק ַּבֲהָלָכה ֶׁשַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ָצִרי ִלְראֹות ֶאת 

 . ַהָּפסּוק ֶׁשהֹוְלִכים ִלְקרֹות ּבֹו
ִּכי ְּבסֹוף , ְוִהֵּנה ְּבָפָרַׁשת ָנׂשֹא ָצִרי ָלִׂשים ֵלב ָלֶזה

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן : "ַּבִּמְדָּבר ָּכתּוב ָּפָרַׁשת
ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני  ֵלאמֹר:

ּוְבַקּלּות ְיכֹוִלים , ְוגֹו'" ְקָהת
ִלְטעֹות ָּבֶזה ּוְלַהְראֹות ַעל 
ָּפָרָׁשה זֹו ֶׁשִהיא ּדֹוָמה 

 .ִלְתִחַּלת ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא
 ַהַּמֲעֶׂשה ִּבְצַפת

ַעּמּוד (׳ ּקּון ִיָּׂשׂשָכרִּת ׳ְּבֵסֶפר 
ְמַסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיָּׂשׂשָכר  נז)

ַרָּבה ֶׁשל ְקַהל , סּוַזאן
ַעל ַמֲעֵׂשה , ַהַּמֲעָרִבִּיים ִּבְצַפת

ֶׁשֵאַרע ְּביֹום ֵׁשִני ֶׁשל ָּפָרַׁשת 
 .ָנׂשֹא

ְּבֵבית , ְוָכ ָהָיה ַמֲעֶׂשה
א ָּבא , 1ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ְקִהָּלתֹו

ַחַּזן ַהָּקָהל ַהָּקבּוַע ְלֵבית 
ְוֶנֱעַמד ֶאָחד ִמן , ַהְּכֶנֶסת

                                                      
ֶׁשהּוא , ֵּבית ְּכֶנֶסת ַהַּמֲעָרִבִּיים ַהִּנְקָרא ַעל ֵׁשם ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 1
ְּכִפי ֶׁשָּכַתְבנּו ְּבַמֲאָמִרים ׳ (ַהְּסָפַרִּדי -"י ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר ׳

 ).ִמיםקֹוְד 
ְּכִפי , ֶׁשָהעֹוֶלה ְּבַעְצמֹו ָהָיה ַהּקֹוֵרא, ֵּכן ַמְׁשַמע ִמְּלׁשֹון ַהֵּסֶפר 2

 .ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ַהְּגָמָרא
ְּפַסק ֶזה הּוא ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶׁשֵּבֵר ַעל ַמה ֶׁשֵאינֹו ֵמחֹוַבת  3

ִנְכַּתב ְלהֹורֹות ִמֶּמּנּו ַּכּמּוָבן ֶׁשַּמֲאָמר ֶזה א . ַהְּקִריָאה ֶׁשל ַהּיֹום
 .ֶאָּלא ְלַסֵּפר ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה, ֲהָלָכה

ְוהּוא ַגם ֶהֱעָלה , ַהִּצּבּור ְוָיַרד ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּבְמקֹומֹו
ְוִהֵּנה ְּכֶׁשָעָלה ַהּכֵֹהן . ֶאת ַהְּקרּוִאים ַלּתֹוָרה ִּבְמקֹומֹו

ִבְמקֹום ַעל ּו, ֶהְרָאה לֹו ַהַחָּזן ַמה ֶׁשהּוא ָצִרי ִלְקרֹא
ָנׂשֹא ֶאת "ֶהְרָאה לֹו ַעל ", ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵּגְרׁשֹון"

 ".ֹראׁש ְּבֵני ְקָהת
ָנׂשֹא ֶאת "ִהְתִחיל ִמ , 2ַּכֲאֶׁשר ִהְתִחיל ָהעֹוֶלה ִלְקרֹא

ִהְתִחילּו ַהָּקָהל ִלְצעֹק ָעָליו ֶׁשָּטָעה ", ֹראׁש ְּבֵני ְקָהת
 .ַהָּנכֹוןְוֵאינֹו קֹוֵרא ַּבָּמקֹום 

ַהִאם ָצִרי ַלְחזֹר ּוְלָבֵר , ַעְכָׁשו ִנְתעֹוְרָרה ְׁשֵאָלה
ּוָפַסק ַרִּבי ִיָּׂשׂשָכר ִּכי ֵּכיָון , ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשְּלָפֶניָה 

ָצִרי , ֶׁשִהְתִחיל ִלְקרֹא ִמָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִעְנָּיָנא ְּדיֹוָמא
ּוְלָבֵר ׁשּוב ֶאת , הּוא ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּקִריָאה ַהּקֹוֶדֶמת

 .3ַהְּבָרָכה
 ָהְרָאָיה ִמָּמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף

ְוָהָיה ָׁשם : "ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ְּפָסקֹו ֵמִביא הּוא ְרָאָיה
" יֹוֵסף ָקארֹומהר"ר ֶהָחָכם ַהָּׁשֵלם ְּגדֹול ּדֹוֵרנּו ָהַרב 

ֶׁשָהָיה ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ִהְתַּפֵּלל ָׁשם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִּבְגַלל 
ְוַהֵּבית יֹוֵסף , ְוהּוא ָהָיה ַהּמֹוֵהל, ָׁשם ְּבִרית ִמיָלה

ְוַגם א ְרִאיִתיו , ָׁשַתק ְלִמְׁשַמע ַהְּפָסק ְוא ָאַמר ָּדָבר
ּוִמָּכאן ֵמִביא . ֶׁשִּגְמֵּגם ְּכָלל

ְרָאָיה ֶׁשִהְסִּכים ַהֵּבית יֹוֵסף 
 .4ִלְפָסקֹו

 מּוָסר ַהְׂשֵּכל
ִלְנֻקָּדה ְמַעְנֶיֶנת ָנִׂשים ֵלב 

מּוַסר ַהְׂשֵּכל ְּכִפי , ֶׁשֵּיׁש ָּבּה
ַהִּנְרֶאה ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ְּכָבר 

רֹאׁש ַהֲחָכִמים  ָמָרןָהָיה 
ְּכִפי ֶׁשַרִּבי ִיָּׂשׂשָכר , ִּבְצַפת

ְוַכֲאֶׁשר ׳, ְּגדֹול ּדֹוֵרנּו׳ְמַכֵנהּו 
ָקָמה ְצָעָקה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

א ָאַמר , ַהָּטעּותַעל ְּדַבר 
ָמָרן ָּדָבר ְוָנַתן ְלַרב ַהְּקִהָּלה 

 .5ִלְפסֹק ֶאת ְּפָסקֹו

ֵמִביא ׳) ֵּבית ַיֲעקֹב׳ַרב ְקַהל ַהְּסָפַרִּדים (ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ִמְּטַראִני  4
ָרִאיִתי ָּכל ַמה ֶׁשָּכַתב : "ְּפַסק ֶזה (ח"א סימן רכד)"ט ַמִּבי"ת ְּבׁשּו

 ".קְוָצַד  ,ִיָּׂשׂשָכר ַעל ֶזה״ר ה
5  ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאינֹו : "ָּכַתב (סימן מ סעיף ג)ָאְמָנם ְּבֻׁשְלָחן ָערּו

ַלְחזֹר ּוְלָבֵר ָצִרי ,ְוָאֵכן ְּבִתּקּון ִיָּׂשׂשָכר ". ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָּצִרי
 ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר ַמה ֶׁשִּנְרֶאה: "ְוכֹוֵתב, ֵמִביא ֶאת ַהְּדָבִרים ַהָּללּו

ב ְוָחׁשּוּוִמּׁשּום ֵּכן ָמָצא ְלָנכֹון ". ִלי ּוְמַצֶדֶדת יֹוֵתר ַּדְעִּתי ָּכַתְבִּתי
 .ֶׁשל ָמָרן ִּבְׁשִתיָקתֹו ְּפָסקֹו ְלַחֵּזק ְיֵתדֹות לֹוה ָהיָ 
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 מגילת רות
הובא ברמ"א המנהג לומר מגילת רות 
בחג השבועות, נביא כמה טעמים על 

 מנהג זה.
 ללמוד מרות

ללמדנו שלא נתנה כתוב,  )1במדרש
ני, כמו שהיה וידי יסורים וע תורה אלא על

וגם לומדים שלומדי  .לרות כשנתגירה
התורה תחילתן יסורים וסופן שלוה כמו 

 .)2שהיו לרות
עוד לומדים, שהאדם צריך להתעקש 
בלמוד התורה ולא להרפות, כמו שרות 

 .)3התעקשה ללכת עם נעמי
 כמו מתן תורה

ֲאֶׁשר "על שם שנתגירה רות כדכתיב 
וגם בני ישראל “, ַּתַחת ְּכָנָפיוָבאת ַלֲחסֹות 

נתגירו בשבועות ונכנסו תחת כנפי 
 .)4בקבלת התורה שכינהה

 בגלל לידת דוד
, שבועותכי דוד המלך נפטר בחג ה

והקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים, 
נמצא שגם נולד בשבועות, לכן קוראים 

לת רות בו כתוב סדר יחוסו ולידתו של ימג
 .)5דוד המלך

  [ראה עוד טעם במדור 'א שיין ווארט']
 

מגילת אליהו לרבי  )2 .ילקוט שמעוני רות תקצ"ו )1
.אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר (בעל שבט מוסר)

 .בכור שור )5מחזור ויטרי.  )4 .שם )3

א טאת' חוץ מעצרת שלבכל המועדים נאמר 'שעיר לח
, כי בו ניתנה תורה שמכפרת על ׳לחטאת׳נאמר בו 

 הטורים)בעל ( לומדיה.
 

. ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה לה'
כי ביום זה אנו דומים מחל, ראשי תבות 

 לכלה ביום חופתה, שמוחלין לה כל עוונותיה.
 )שובע שמחות(  

 
עסק התורה בליל שבועות מכפר גם על חייבי כריתות, 

 )בית אברהם( כמו יום הכפורים.
 

הנה יום הכפורים שבו נתנו לוחות שניות, נקבע לדורות 
ל שכן חג השבועות שבו ניתנה כליום מחילה וסליחה, 

 )חסד לאברהם( תורה שהוא יום מחילה וסליחה.

בבטול התרעומת בצל הצדיק זוכים לבחינת 
 מעמד הר סיני

ָרֵאל ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ַתב  .ַוּיִ ֵלב ֶאָחד"י ַרׁשִ ּכָ ִאיׁש ֶאָחד ּבְ , ּכְ
ל ַהֲחָנּיֹות  ָאר ּכָ ַתְרֹעֶמת ֲאָבל ׁשְ ְוָצִריְך . ּוְבַמְחלֶֹקתּבְ

ַתב ַרׁשִ  ם ַמה ּכָ ָאר ֲחָנּיֹות"י ְלָהִבין ְלׁשֵ ׁשְ ָהָיה ּבִ , ַמה ׁשֶ
ָהָיה ָהָיה ָעְמָדם ִלְפֵני ַהר ִסיַני . ַמה ׁשֶ י ּבְ ְוֵיׁש לֹוַמר ּכִ

ַסק ֵמֶהם ַהזֹּוֲהָמא ְמָאה ּפָ ְוָלֵכן לֹא ָהָיה ׁשּום , ְוַהּטֻ
ְרֹעֶמת ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברוֹ  ד , ּתַ ָאה ִמּצַ ְרֹעֶמת ּבָ י ַהּתַ ּכִ

 ו“תשע •ּתֹוֶסֶפת ְלַחג ַהָּש ׁבּועֹות 



 

 

ִלּפֹות ר , ַהּקְ ֲאׁשֶ ְמָאה "ְוֵכן ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ּכַ ֶאת רּוַח ַהּטֻ
ִלי ׁשּום ", ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ִיְהֶיה ַאְחדּות ּבִ

ְרֹעֶמת ֶרְך ָהָאָדם "י ּוָבא ַרׁשִ . ּתַ ָאְמָנם ּדֶ ֵדנּו ׁשֶ ְלַלּמְ
ּנֹוֶטה ְלַתְרֹעמֶ  ָאר , תׁשֶ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָהָיה ְלִיׂשְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִפים ֵאֶצל , ַהֲחָנּיֹות ר ִמְתַאּסְ ֲאׁשֶ ְזַמן ַהזֶּה ּכַ ֲאָבל ּגַם ּבִ
יִקים ל , ַצּדִ ם ּכָ ּבָ לּו ִמּלִ מּוָרה ִויַבּטְ ַאְחדּות ּגְ ִאם ִיְהיּו ּבְ

ל ֶאָחד ֶנֶגד ֲחֵברוֹ  ן ְיכֹוִלים , ַטֲעָנה ְוַתְרֹעֶמת ׁשֶ ּגַם ּכֵ
ְבִחיַנת ַמֲעַמד ַהר ִסיַניִלְהי  .ֹות ּבִ

 מנחם מענדיל מקאסוב)להרה"ק רבי  אהבת שלום( 

מּו ָהַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְתַקּיְ ּיִ ה הֹוִסיף ֲעָנָוה ׁשֶ  ֹמׁשֶ
ָמרָ  יטַ ל עַ ה ַמְקשָׁ א ַהּגְ ָסבַ י יֹוסִ י ַרבִּ ת ׁשִ ִביעִ ר ּדְ ׁשְ י ּבִ
ִסיוָ  נָ ן ּבְ ּיוֹ י ֲהרֵ ה, ּתֹורָ ה ִנּתְ בָּ ר ָאמַ י ָהְרִביעִ ם ּבַ "ה ַהּקָ

תָּ " ׁשְ הֵ ר" ּוָמחָ ם ַהּיוֹ ם ְוִקּדַ ם ּוַבּיוֹ י, ַוֲחִמישִׁ י ְרִביעִ ם ׁשֶ
י  ִ ׁשּ ִ נָ ַהׁשּ ָמרָ ת ּוְמָתֶרצֶ ה, ּתֹורָ ה ִנּתְ ף הֹוִסיד ֶאחָ ם יוֹ א 'ַהּגְ

ְעּתוֹ ה ֹמשֶׁ  הֹוִסין ָהִעְניָ ן ְלָהִבי ְוָצִריךְ '. ִמּדַ ם יוֹ ה ֹמשֶׁ ף ׁשֶ
ּלֹ ה מַ ד, ֶאחָ  בָּ  לוֹ ה וָּ צִ א ׁשֶ ה ִמְצוָ ל כָּ  םֹקדֶ ה ִהנֵּ  "ה.ַהּקָ

ָאדָ  ת ה'. ְוִיְראַ ת ה' ַאֲהבַ ו ָעָליל ְלַקבֵּ  ָצִריךְ ה עֹושֶׂ ם ׁשֶ
בָּ ר ָאמַ ה זֶ ל ְועַ  ם ַהּיֹום ּוָמחָ "ה "ַהּקָ ּתָ ׁשְ נֵ ר" ְוִקּדַ ם ָיִמיי ׁשְ

ִזי ֵאּלוּ  דֵ  ַאךְ ה. ְוִיְראָ ה ַאֲהבָ ל עַ ם ְמַרּמְ ה י ּכְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ׁשֶ
ְתַקיֵּ  ּיֵדַ ה ֲעָנוָ ת ִמדַּ ם גַּ  ָצִריךְ , ֶאְצלוֹ ם ּתִ ָהַאֲהבָ ע ׁשֶ ה ׁשֶ
ֵלמוּ ם ֵאינָ ה ְוִיְראָ  ׁשְ ּתֹוקֵ ה זֶ י ְידֵ ל ְועַ ת, ּבִ ה ְלַאֲהבָ ק ִיׁשְ
ֱאמֶ ה ְוִיְראָ  מוּ  ּוְבָכךְ ת, ּבֶ ה ְוִיְראָ ה ָהַאֲהבָ  ֶאְצלוֹ  ִיְתַקּיְ

יךְ  ה  ַעְצמוֹ ל עַ  ְוַיְמׁשִ ָ ֻדׁשּ ָראַ ַהּקְ ִכיָנהת ְוַהׁשְ ְ ֵאי, ַהׁשּ ן ׁשֶ
ִכיָנה  ְ ד ֶאחָ ם יוֹ " ְוֶזהוּ . רּוחַ י ְנמּוכֵ ל עַ א ֶאלָּ ה ׁשֹורָ ַהׁשּ

רּושׁ ה" ֹמשֶׁ ף הֹוִסי ה ָהַאֲהבָ ל אֶ ה ֹמשֶׁ ף הֹוִסיה ִמדָּ ד עוֹ  ּפֵ
ְראָ  ְעּתוֹ ? "ּוַמהוּ ה, ְוַהּיִ לֹומַ " ִמּדַ ְעּתוֹ ר ּכְ ה ֹמשֶׁ ל שֶׁ  ִמּדַ

ָהיָ  נוּ ַרבֵּ   ד".ְמאֹ ו ָענָ ה "ׁשֶ

 בשבת ע"לכושמאחר  הקשה המגן אברהם,
 היה מתן הרי ממצרים יצאו' ה וביום, תורה ניתנה
 אומרים אנו איך ם כןא, לספירה א"נ ביום תורה

 ותירץ. 'תורתינו מתן זמן'לספירה ' ניום הב
גלויות  של שנים טוב יו על מרמז זה שענין

 רימזה מדוע להבין ויש. לספירה א"בנ שמתקיים
 ביוםדוקא  גלויות של שני יום טוב ענין התורה
שני  טוב יום דהנה, אפשר לבארו .התורה מתן
 ובא, הפל שבע בתורה החכמים ל ידיע נקבע

תורהשגםמתן תורהביוםדוקא להוכיחהדבר
ממסורת התורה היא , וחלק השמים מן הפל שבע

 .ללכת במצות חכמי ישראל
 שבו, בשבועות רות מגילתומטעם זה קוראים 
אשר בא מרות  המלך דודמוזכר יחוסו של 

 מכח בקהל המואביה הותרה רות והנההמואביה, 
, נמצא 'מואבית ולא "מואבי"' חכמים דרשת

, ל פהשבע תורה מכח הוא דוד של יחוסו עיקרש
 ששתי להורות, שבועות רות מגילת וקוראים

 )סופרחשב(  .הן השמים התורות מן

 ֶקֶבר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִּבְצַפת
ַצייט ֶׁשל ָמָרן אֹור ־ַהָּיארָחל ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ְּכִפי "ע ועכי"א. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי -ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
. ְוִנְטָמן ְּבִעירֹו ֶמעִזיּבּוז"כ, קתִנְסַּתֵּלק ִּבְׁשַנת ַהָּידּוַע 

ַרִּבי ָדִוד'ל "ק ְלָפֵנינּו ַמֲעֶׂשה ֶּפֶלא ֶׁשִּסֵּפר ָהַרַה 
ֶׁשָּׁשַמע אֹוָתּה ִמִּפי , ְירּוָׁשַלִים -ִּביֶדעְרַמאן ִמֶּלעלֹוב 

 .ַּבֲעַלת ַהַּמֲעֶׂשה ַעְצָמּה
ֶׁשָהְיָתה , ָרה ָרֵחלִאָּׁשה ָהְיָתה ִּבְצַפת ֶׁשְּׁשָמּה ָׂש 

ֲאֶׁשר ִהְתַרְּגָׁשה ָעֶליָה ָצָרה , ֶנְכַּדת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב
ְּבָכל ּגּוָפּה ְוא (געלעמט) נֹוָרָאה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְמֻׁשֶּתֶקת 

ִהְתַיְּסָרה ְּבָחְלָיּה. ָיְכָלה ְלָהִניַע ֵאֶבר , ִיּסּוִרים נֹוָרִאים
 .ה ְלַמָּכָתּהַא א ִנְמָצא ָמזֹור ּוְתרּוָפ 

ָרֲאָתה , ְלַאַחר ְּתקּוָפה ֲארּוָכה ֶׁשָּסְבָלה ֶאת ִסְבָלּה
ְוִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות , ַהַּבַעל ֵׁשם טֹובֶאת ְזֵקָנּה ַּבֲחלֹוָמּה 

ֵּתְלִכי : "ָאַמר ָלּה ְזֵקָנה. ְלָפָניו ַעל ִיסּוֶריָה ּוַמְכאֹוֶביָה 
. “ְוִתְתַרְּפִאי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ַעל ִקְבִרי ְלִהְתַּפֵּלל

ֲהא ? ֲהֵכיַצד אּוַכל ְלַהִּגיַע ֶאל ִקְבְר: "ָׁשֲאָלה אֹותֹו
ְּבאּוְקַרִאיָנא ֶׁשהּוא  ַאָּתה ָטמּון ְּבֶמעִזיּבּוז ֲאֶׁשר

 .“ְּבֶמְרַחק ַרב ִמָּכאן
ְלַאַחר ְקבּוָרִתי ֶהֱעלּו : "ָעָנה ָלּה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב

ַהּקֶֹדׁש ְצַפת, רֹום ֶאת ֲארֹוִניַמְלֲאֵכי ָמ  , ּוְנָטלּוהּו ְלִעיר
ַהָּקדֹוׁש "י ּוְמקֹום ִקְבִרי הּוא ְלַיד ָהֲאִר . ְוָׁשם ְקָברּוִני

 .“ִמַּצד ְיִמין
ַוְיִהי ַּבּבֶֹקר ִּבְקָׁשה ָהִאָּׁשה ֶׁשִּיְּׂשאּו אֹוָתּה ְּבִמָּטָתּה 

ַצד ְיִמין ֶׁשל ֶקֶבר ִּכי רֹוָצה ִהיא ְלַהִּגיַע לְ , ְלֵבית ַהַחִּיים
ָעׂשּו ָהֲאָנִׁשים ִּכְרצֹוָנּה ְוִהִּטילּו ֶאת ִמָּטָתּה "ל. ָהֲאִריזַ 

ִהְתַרֵחׁש"ל, ִליִמין ֶקֶבר ָהֲאִריזַ  ַהּנֹוְכִחים ָּכל ְוִלְפִליַאת
ֶׁשִהְתִחיָלה ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַיֵּׁשב ַעל , ַהֶּפֶלא ַהָּגדֹול

ָקָצר ָעְמָדה ַעל ַרְגֶליָה ְּכָאָדם ּוְלַאַחר ְזַמן , ַהִּמָּטה
 .ּוְלֵביָתּה ְּכָבר ָחְזָרה ַעל ַרְגֶליָה ְּכַאַחד ָהָאָדם, ָּבִריא



 

  

; 

 מגילת רות
הובא ברמ"א המנהג לומר מגילת רות 
בחג השבועות, נביא כמה טעמים על 

 מנהג זה.
 ללמוד מרות

ללמדנו שלא נתנה כתוב,  )1במדרש
ני, כמו שהיה וידי יסורים וע תורה אלא על

וגם לומדים שלומדי  .לרות כשנתגירה
התורה תחילתן יסורים וסופן שלוה כמו 

 .)2שהיו לרות
עוד לומדים, שהאדם צריך להתעקש 
בלמוד התורה ולא להרפות, כמו שרות 

 .)3התעקשה ללכת עם נעמי
 כמו מתן תורה

ֲאֶׁשר "על שם שנתגירה רות כדכתיב 
וגם בני ישראל “, ַּתַחת ְּכָנָפיוָבאת ַלֲחסֹות 

נתגירו בשבועות ונכנסו תחת כנפי 
 .)4בקבלת התורה שכינהה

 בגלל לידת דוד
, שבועותכי דוד המלך נפטר בחג ה

והקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים, 
נמצא שגם נולד בשבועות, לכן קוראים 

לת רות בו כתוב סדר יחוסו ולידתו של ימג
 .)5דוד המלך

  [ראה עוד טעם במדור 'א שיין ווארט']
 

מגילת אליהו לרבי  )2 .ילקוט שמעוני רות תקצ"ו )1
.אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר (בעל שבט מוסר)

 .בכור שור )5מחזור ויטרי.  )4 .שם )3

א טאת' חוץ מעצרת שלבכל המועדים נאמר 'שעיר לח
, כי בו ניתנה תורה שמכפרת על ׳לחטאת׳נאמר בו 

 הטורים)בעל ( לומדיה.
 

. ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה לה'
כי ביום זה אנו דומים מחל, ראשי תבות 

 לכלה ביום חופתה, שמוחלין לה כל עוונותיה.
 )שובע שמחות(  

 
עסק התורה בליל שבועות מכפר גם על חייבי כריתות, 

 )בית אברהם( כמו יום הכפורים.
 

הנה יום הכפורים שבו נתנו לוחות שניות, נקבע לדורות 
ל שכן חג השבועות שבו ניתנה כליום מחילה וסליחה, 

 )חסד לאברהם( תורה שהוא יום מחילה וסליחה.

בבטול התרעומת בצל הצדיק זוכים לבחינת 
 מעמד הר סיני

ָרֵאל ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ַתב  .ַוּיִ ֵלב ֶאָחד"י ַרׁשִ ּכָ ִאיׁש ֶאָחד ּבְ , ּכְ
ל ַהֲחָנּיֹות  ָאר ּכָ ַתְרֹעֶמת ֲאָבל ׁשְ ְוָצִריְך . ּוְבַמְחלֶֹקתּבְ

ַתב ַרׁשִ  ם ַמה ּכָ ָאר ֲחָנּיֹות"י ְלָהִבין ְלׁשֵ ׁשְ ָהָיה ּבִ , ַמה ׁשֶ
ָהָיה ָהָיה ָעְמָדם ִלְפֵני ַהר ִסיַני . ַמה ׁשֶ י ּבְ ְוֵיׁש לֹוַמר ּכִ

ַסק ֵמֶהם ַהזֹּוֲהָמא ְמָאה ּפָ ְוָלֵכן לֹא ָהָיה ׁשּום , ְוַהּטֻ
ְרֹעֶמת ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברוֹ  ד , ּתַ ָאה ִמּצַ ְרֹעֶמת ּבָ י ַהּתַ ּכִ

 ו“תשע •ּתֹוֶסֶפת ְלַחג ַהָּש ׁבּועֹות 



 

 

ִלּפֹות ר , ַהּקְ ֲאׁשֶ ְמָאה "ְוֵכן ִיְהֶיה ֶלָעִתיד ּכַ ֶאת רּוַח ַהּטֻ
ִלי ׁשּום ", ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ֵלמּות ּבְ ׁשְ ִיְהֶיה ַאְחדּות ּבִ

ְרֹעֶמת ֶרְך ָהָאָדם "י ּוָבא ַרׁשִ . ּתַ ָאְמָנם ּדֶ ֵדנּו ׁשֶ ְלַלּמְ
ּנֹוֶטה ְלַתְרֹעמֶ  ָאר , תׁשֶ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ָהָיה ְלִיׂשְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ִפים ֵאֶצל , ַהֲחָנּיֹות ר ִמְתַאּסְ ֲאׁשֶ ְזַמן ַהזֶּה ּכַ ֲאָבל ּגַם ּבִ
יִקים ל , ַצּדִ ם ּכָ ּבָ לּו ִמּלִ מּוָרה ִויַבּטְ ַאְחדּות ּגְ ִאם ִיְהיּו ּבְ

ל ֶאָחד ֶנֶגד ֲחֵברוֹ  ן ְיכֹוִלים , ַטֲעָנה ְוַתְרֹעֶמת ׁשֶ ּגַם ּכֵ
ְבִחיַנת ַמֲעַמד ַהר ִסיַניִלְהי  .ֹות ּבִ

 מנחם מענדיל מקאסוב)להרה"ק רבי  אהבת שלום( 

מּו ָהַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְתַקּיְ ּיִ ה הֹוִסיף ֲעָנָוה ׁשֶ  ֹמׁשֶ
ָמרָ  יטַ ל עַ ה ַמְקשָׁ א ַהּגְ ָסבַ י יֹוסִ י ַרבִּ ת ׁשִ ִביעִ ר ּדְ ׁשְ י ּבִ
ִסיוָ  נָ ן ּבְ ּיוֹ י ֲהרֵ ה, ּתֹורָ ה ִנּתְ בָּ ר ָאמַ י ָהְרִביעִ ם ּבַ "ה ַהּקָ

תָּ " ׁשְ הֵ ר" ּוָמחָ ם ַהּיוֹ ם ְוִקּדַ ם ּוַבּיוֹ י, ַוֲחִמישִׁ י ְרִביעִ ם ׁשֶ
י  ִ ׁשּ ִ נָ ַהׁשּ ָמרָ ת ּוְמָתֶרצֶ ה, ּתֹורָ ה ִנּתְ ף הֹוִסיד ֶאחָ ם יוֹ א 'ַהּגְ

ְעּתוֹ ה ֹמשֶׁ  הֹוִסין ָהִעְניָ ן ְלָהִבי ְוָצִריךְ '. ִמּדַ ם יוֹ ה ֹמשֶׁ ף ׁשֶ
ּלֹ ה מַ ד, ֶאחָ  בָּ  לוֹ ה וָּ צִ א ׁשֶ ה ִמְצוָ ל כָּ  םֹקדֶ ה ִהנֵּ  "ה.ַהּקָ

ָאדָ  ת ה'. ְוִיְראַ ת ה' ַאֲהבַ ו ָעָליל ְלַקבֵּ  ָצִריךְ ה עֹושֶׂ ם ׁשֶ
בָּ ר ָאמַ ה זֶ ל ְועַ  ם ַהּיֹום ּוָמחָ "ה "ַהּקָ ּתָ ׁשְ נֵ ר" ְוִקּדַ ם ָיִמיי ׁשְ

ִזי ֵאּלוּ  דֵ  ַאךְ ה. ְוִיְראָ ה ַאֲהבָ ל עַ ם ְמַרּמְ ה י ּכְ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ׁשֶ
ְתַקיֵּ  ּיֵדַ ה ֲעָנוָ ת ִמדַּ ם גַּ  ָצִריךְ , ֶאְצלוֹ ם ּתִ ָהַאֲהבָ ע ׁשֶ ה ׁשֶ
ֵלמוּ ם ֵאינָ ה ְוִיְראָ  ׁשְ ּתֹוקֵ ה זֶ י ְידֵ ל ְועַ ת, ּבִ ה ְלַאֲהבָ ק ִיׁשְ
ֱאמֶ ה ְוִיְראָ  מוּ  ּוְבָכךְ ת, ּבֶ ה ְוִיְראָ ה ָהַאֲהבָ  ֶאְצלוֹ  ִיְתַקּיְ

יךְ  ה  ַעְצמוֹ ל עַ  ְוַיְמׁשִ ָ ֻדׁשּ ָראַ ַהּקְ ִכיָנהת ְוַהׁשְ ְ ֵאי, ַהׁשּ ן ׁשֶ
ִכיָנה  ְ ד ֶאחָ ם יוֹ " ְוֶזהוּ . רּוחַ י ְנמּוכֵ ל עַ א ֶאלָּ ה ׁשֹורָ ַהׁשּ

רּושׁ ה" ֹמשֶׁ ף הֹוִסי ה ָהַאֲהבָ ל אֶ ה ֹמשֶׁ ף הֹוִסיה ִמדָּ ד עוֹ  ּפֵ
ְראָ  ְעּתוֹ ? "ּוַמהוּ ה, ְוַהּיִ לֹומַ " ִמּדַ ְעּתוֹ ר ּכְ ה ֹמשֶׁ ל שֶׁ  ִמּדַ

ָהיָ  נוּ ַרבֵּ   ד".ְמאֹ ו ָענָ ה "ׁשֶ

 בשבת ע"לכושמאחר  הקשה המגן אברהם,
 היה מתן הרי ממצרים יצאו' ה וביום, תורה ניתנה
 אומרים אנו איך ם כןא, לספירה א"נ ביום תורה

 ותירץ. 'תורתינו מתן זמן'לספירה ' ניום הב
גלויות  של שנים טוב יו על מרמז זה שענין

 רימזה מדוע להבין ויש. לספירה א"בנ שמתקיים
 ביוםדוקא  גלויות של שני יום טוב ענין התורה
שני  טוב יום דהנה, אפשר לבארו .התורה מתן
 ובא, הפל שבע בתורה החכמים ל ידיע נקבע

תורהשגםמתן תורהביוםדוקא להוכיחהדבר
ממסורת התורה היא , וחלק השמים מן הפל שבע

 .ללכת במצות חכמי ישראל
 שבו, בשבועות רות מגילתומטעם זה קוראים 
אשר בא מרות  המלך דודמוזכר יחוסו של 

 מכח בקהל המואביה הותרה רות והנההמואביה, 
, נמצא 'מואבית ולא "מואבי"' חכמים דרשת

, ל פהשבע תורה מכח הוא דוד של יחוסו עיקרש
 ששתי להורות, שבועות רות מגילת וקוראים

 )סופרחשב(  .הן השמים התורות מן

 ֶקֶבר ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִּבְצַפת
ַצייט ֶׁשל ָמָרן אֹור ־ַהָּיארָחל ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות 

ְּכִפי "ע ועכי"א. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי -ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
. ְוִנְטָמן ְּבִעירֹו ֶמעִזיּבּוז"כ, קתִנְסַּתֵּלק ִּבְׁשַנת ַהָּידּוַע 

ַרִּבי ָדִוד'ל "ק ְלָפֵנינּו ַמֲעֶׂשה ֶּפֶלא ֶׁשִּסֵּפר ָהַרַה 
ֶׁשָּׁשַמע אֹוָתּה ִמִּפי , ְירּוָׁשַלִים -ִּביֶדעְרַמאן ִמֶּלעלֹוב 

 .ַּבֲעַלת ַהַּמֲעֶׂשה ַעְצָמּה
ֶׁשָהְיָתה , ָרה ָרֵחלִאָּׁשה ָהְיָתה ִּבְצַפת ֶׁשְּׁשָמּה ָׂש 

ֲאֶׁשר ִהְתַרְּגָׁשה ָעֶליָה ָצָרה , ֶנְכַּדת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב
ְּבָכל ּגּוָפּה ְוא (געלעמט) נֹוָרָאה ֶׁשַּנֲעֵׂשית ְמֻׁשֶּתֶקת 

ִהְתַיְּסָרה ְּבָחְלָיּה. ָיְכָלה ְלָהִניַע ֵאֶבר , ִיּסּוִרים נֹוָרִאים
 .ה ְלַמָּכָתּהַא א ִנְמָצא ָמזֹור ּוְתרּוָפ 

ָרֲאָתה , ְלַאַחר ְּתקּוָפה ֲארּוָכה ֶׁשָּסְבָלה ֶאת ִסְבָלּה
ְוִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות , ַהַּבַעל ֵׁשם טֹובֶאת ְזֵקָנּה ַּבֲחלֹוָמּה 

ֵּתְלִכי : "ָאַמר ָלּה ְזֵקָנה. ְלָפָניו ַעל ִיסּוֶריָה ּוַמְכאֹוֶביָה 
. “ְוִתְתַרְּפִאי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ַעל ִקְבִרי ְלִהְתַּפֵּלל

ֲהא ? ֲהֵכיַצד אּוַכל ְלַהִּגיַע ֶאל ִקְבְר: "ָׁשֲאָלה אֹותֹו
ְּבאּוְקַרִאיָנא ֶׁשהּוא  ַאָּתה ָטמּון ְּבֶמעִזיּבּוז ֲאֶׁשר

 .“ְּבֶמְרַחק ַרב ִמָּכאן
ְלַאַחר ְקבּוָרִתי ֶהֱעלּו : "ָעָנה ָלּה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב

ַהּקֶֹדׁש ְצַפת, רֹום ֶאת ֲארֹוִניַמְלֲאֵכי ָמ  , ּוְנָטלּוהּו ְלִעיר
ַהָּקדֹוׁש "י ּוְמקֹום ִקְבִרי הּוא ְלַיד ָהֲאִר . ְוָׁשם ְקָברּוִני

 .“ִמַּצד ְיִמין
ַוְיִהי ַּבּבֶֹקר ִּבְקָׁשה ָהִאָּׁשה ֶׁשִּיְּׂשאּו אֹוָתּה ְּבִמָּטָתּה 

ַצד ְיִמין ֶׁשל ֶקֶבר ִּכי רֹוָצה ִהיא ְלַהִּגיַע לְ , ְלֵבית ַהַחִּיים
ָעׂשּו ָהֲאָנִׁשים ִּכְרצֹוָנּה ְוִהִּטילּו ֶאת ִמָּטָתּה "ל. ָהֲאִריזַ 

ִהְתַרֵחׁש"ל, ִליִמין ֶקֶבר ָהֲאִריזַ  ַהּנֹוְכִחים ָּכל ְוִלְפִליַאת
ֶׁשִהְתִחיָלה ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַיֵּׁשב ַעל , ַהֶּפֶלא ַהָּגדֹול

ָקָצר ָעְמָדה ַעל ַרְגֶליָה ְּכָאָדם ּוְלַאַחר ְזַמן , ַהִּמָּטה
 .ּוְלֵביָתּה ְּכָבר ָחְזָרה ַעל ַרְגֶליָה ְּכַאַחד ָהָאָדם, ָּבִריא
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 מחוץ אל אותם וישלחו ישראל בני כן ויעשו"

 בני עשו כן משה אל' ה דיבר כאשר למחנה
 )ד, ה" (ישראל

 שכבר לאחר", ישראל בני עשו כן: "ואמר הכתוב חזר מה לשם
 "?ישראל בני כן ויעשו: "הכתוב בראש נאמר
 כיצד ישראל-בני שכשיראו, היא זו מצוה של טיבה, ברם

, בצרעת לוקה גופו וכיצד למחנה מחוץ המצורע את מרחיקים
-לשון, גאווה( צרעת לידי המביאות העבירות מן נזהרים יהיו
 הזב את מרחיקים כיצד כשיראו, בזה כיוצא). עין-צרות, הרע
 מטפה - באת מאין: "בזיכרונם יעלו מיד, המת-טמא ואת

" ותולעה רימה עפר למקום - הולך אתה ולאן" ,)זב" (סרוחה
 הכתוב לנו אומר לפיכך. עבירה לידי יבואו לא וממילא -) מת(
 מצד הן, יחד גם הבחינות משתי המצוה את עשו ישראל-בני כי

 .הכוונה מצד והן המעשה
 הלקח את למדו וגם" למחנה מחוץ אל אותם וישלחו" קיימו גם
 זיבה, צרעת לידי המביאים הדברים מן להיזהר, המצווה מן

 אשר המטרה את גם -" משה אל' ה דיבר כאשר" - ומיתה
 בני עשו כן" - הזאת המצוה את בתתו יתברך-השם לפני הייתה
 ".ישראל

 

 את והשיב עשו אשר חטאתם את והתוודו"
 )ז, ה" (בראשו אשמו

 ל"חז הפליגו חטאיו על בתשובה השב של מעלתו גודל על
 - עומדים תשובה שבעלי במקום: "באמרם) ב"ע, לד ברכות(

 דבש' בספר מביא לכך רמז". עומדים אינם גמורים צדיקים
 עשו אשר חטאתם את והתוודו: "שלפנינו הפסוק מלשון' וחלב
 וישוב חטאיו על האדם יתוודה כאשר -" אשמו את והשיב

 כל בראש יהיה מקומו - "בראשו" הוא יהיה אז, שלמה בתשובה
 .הצדיקים

 

 )ב, ו" (יפליא כי אשה או איש"
 להתקדש ומבקש הזה העולם מתאוות הפורש איש נמצא אם
 בני שרוב לפי, מופלא פלא בגדר זה הרי - יתברך להשם כולו

 .לבם תאוות אחרי הם הולכים אלא, כך נוהגים אינם האדם
 הרואה שכל לך לומר, סוטה לפרשת נזיר פרשת נסמכה למה
 ).ב"י סוטה( היין מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה
 נזיר של פרישתו. ולאנושיות לשכל הוא מנוגד סוטה של חטאה

, השפלים בענייניו, העולם אם, האנושי לשכל מנוגדת היא גם
 בעניינים, הפרושים גם חייבים הרי, ולנימוס לשכל בניגוד נוהג

 עד השפלות מן ולהתרחק לשכל בניגוד לנהוג, שבקדושה
 .וסייגים גדרים עשיית ידי-על, לקיצוניות

 

 )כג, ו" (להם אמור ישראל בני את תברכו כה"
 רק מכוונות שהברכות להם אמור). י"רש" (שלם ובלב בכוונה"

 לא ישראל את מברכים שהם ובשעה, לכהנים ולא לישראל

 להם שתצמח הנאה וטובת אישית נגיעה כל במחשבתם תעלה
 פרי ויתברך, לישראל הברכות תתקיימנה כאשר. הברכות מן

, ונכסיהם ממונם, ובקרם צאנם עשתרות, ואדמתם בטנם
 כהונה במתנות שיזכו, לכהנים גם הנאה טובת מכך תצמח
 הכתוב. לכם ולא להם –" להם אמור: "הכתוב הזהירם לכן. לרוב
 אהרן של כהונתו שבעת לפי", אהרן אל דבר: "מדגיש אף

 לבני ורק אך כוונה וברכתו, כהונה מתנות עדיין נהגו לא במדבר
 )סופר כתב(  . ישראל

 

 )כג, ו( "...ישראל בני את תברכו כה"
 בני את תברכו' - שיהיו איך פירוש, שהם כמו היינו - כה"

 יותר טובים הם פנים כל על כי, לברכה ראויים הם -' ישראל
 )ע"זי מזוואלין אליהו שמואל רבי ק"הרה( ".האומות משאר

 

 )כו-כה, ו" (פניו' ה ישא ...פניו' ה יאר"
, הציץ על חרותות שהיו השם אותיות כי, הקדוש בזוהר מצינו
 לבו, אימה נתקף היה בהן שהציץ מי וכל, ונוצצות מאירות היו
 יאר" ידי-שעל אפוא יוצא. מתכפרים חטאיו היו וכך, נשבר היה

 ישראל בני חזרו, שמו את יתברך-השם שהאיר -" פניו ה'
 ".אליך פניו ה' ישא" לידי הביא וזה בתשובה

 

 לך וישם ...וישמרך' ה יברכך להם אמור"
 )כו-כג, ו" (שלום

 הברכות את ואילו", להם אמור: "רבים בלשון הכתוב פתח
 יפה ברכה כל לא". לך וישם ...יברכך: "יחיד בלשון אמר עצמן
 תנחומא( ל"חז אמרו. אדם לכל שווה הברכה שאין, רבים ללשון
 הוא ברכה הממון". בבנים –' יברכך, 'בממון –' יברכך): "'יח ישן

 גם כך. הישר מדרך שמעבירו, קללה הוא לאחר ואילו, לאחד
 ואילו. ברכה זו הרי, להוריהם נחת מביאים הבנים כאשר. בבנים
 וכן, ברכה של היפוכה זו, ביזיונות להוריהם גורמים הם כאשר
 בלשון המשולשת הברכה ברכות נאמרו לפיכך. הברכות בכל
 ")מדניאל דן(" ". לה צריך שהוא ברכה אחד לכל, יחיד

 

 )כד, ו" (וישמרך' ה יברכך"
 ).י"רש( המזיקין" מן וישמרך בממון "יברכך
 הברכה ואילו, המנוי בדבר שולטים המזיקים שאין אמרו חכמינו
 שהדברים אפוא יוצא. העין מן הסמוי דבר על אלא שורה אינה

 המזיקים של לשלטונם נתונים הברכה עקב המתרבים
 להוסיף יש" בממון יברכך" אחרי מיד לפיכך), חולין תוספות(

 ".המזיקין מן וישמרך" גם
 

 )כו, ו" (אליך פניו' ה ישא"
 אתה מה מפני: הוא-ברוך-הקדוש לפני השרת מלאכי שאלו
? פנים ישא לא אשר בתורתך כתבת והלא, לישראל פנים נושא
 שאני, פנים להם אשא לא והאיך: הוא-ברוך-הקדוש להם אמר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 עצמם על מדקדקין והם וברכת ושבעת ואכלת בתורתי כתבתי
 ).ובמדרש כ ברכות" (כביצה עד כזית עד
 מדקדקין שהם בזה יתברך-להשם זאת היא פנים-נשיאת מה
 ?כביצה ועד כזית עד עצמם על

 אף, חשוב מאדם מתנה אדם כשמקבל, עולם של דרכו, ברם
 חשיבות לה נודעת זאת-בכל ערך פעוטת מתנה אלא זו שאין

 פניהם נושאים ישראל-בני. הנותן של חשיבותו מפאת מרובה
 מתנתו הרי המועטת נתינתו אף שעל בזה יתברך-להשם
 עליהם ויקר שחביב לפי, עליה לברך כדי עד בעיניהם חשובה
 את ומקבל פניו להם נושא יתברך-השם גם לפיכך. הנותן

 שהיא לפי, מרובה חשיבות לה מודיע כשהוא הפעוטה עבודתם
. השגתם וקוצר יכולתם מיעט אף על אדם-בני ידי-על נעשית

 .מידה כנגד מידה בחינת זוהי
 להסתפק הם מדקדקים עצמם על רק -" עצמם על מדקדקין"

 אותו מאכילים הריהם לעני צדקה נותנים כשהם אולם, במועט
 .שלהם פנים-נשיאת וזוהי, לשובע

 

 )כז, ו" (ישראל בני על שמי את ושמו"
 בגבולין, שמי את ושמו: שנאמר. במקדש מברכין "הכהנים

 ).ספרי( שמי" את אזכיר אשר המקום לכל, לומר תלמוד? מנין
 המפורש השם את מזכירים הכהנים היו המקדש-שבבית בידוע
 את הזכירו לא המקדש-לבית מחוץ ואילו, נכתב שהוא כפי

 כפי, הוי"ה שם. כיום נקרא שהוא כפי אלא המפורש השם
 כזכר אלא אינם אחרים שמות ואילו", שמי: "היינו, כתוב שהוא
 לדור זכרי וזה לעולם שמי זה" -" זכרי" ונקראים, הוי"ה לשם
 ).ו"ט, ג שמות" (דור
 הברכה על מוסב" שמי את ושמו: "הספרי דברי של פשוטם זהו

 המפורש-שם את הכהנים הזכירו כאשר, המקדש-בבית
 היו לא שם שכן", אזכיר"מ לומדים, לגבולין ואשר. במלואו
 .המפורש-לשם זכר אלא מזכירין

 

 )ט, ז(" יישאו בכתף עליהם הקודש עבודת"
, רב עמל דורשת הקדש עבודת - יישאו בכתף: הקוצקאי אמר
 !"תאמין אל - ומצאת יגעת לא" .הדעת בהיסח בא הדבר אין

 

 )יד, ז" (קטורת מלאה זהב עשרה אחת כף"
 וטרם, ששחט באחד מעשה מביאה.) ז"פ חולין( הגמרא

 חבירו אותו הקדים" הדם כיסוי" מצות את לקיים שהספיק
 .הדם את וכיסה

 שחטף כך על חברו את ותבע גמליאל רבן לפני השוחט בא
 לו לתת" חוטף"ה את גמליאל רבן חייב ואכן, המצוה את ממנו
 .מצוה שכר שהפסידו מפני זהובים עשרה

 או" מצוה שכר"ב מדובר אם: ושואלת הגמרא שם ממשיכה
 גמליאל רבן שחייבו הללו הזהובים עשרת האם -" ברכה שכר"

 שהוא בגלל או, עצמה המצוה שכר את חטף שהוא כך על היו
 ).הדם כיסוי מצות של( הברכה שכר את חטף

 שווה כמה. המזון לברכת? מינה נפקא למאי הגמרא ומסבירה
 המזון ברכת גם אז, מצוה בשכר מדובר אם. המזון ברכת שכר
 אזי, הברכה בשכר חייבו גמליאל רבן אם אך, אחת מצוה היא

 ארבע ישנן כי, זהובים ארבעים יהיה השכר המזון בברכת
 .המזון בברכת ברכות

 ואמרה משמים קול בת שיצאה, ואומרת הגמרא מסיימת
 ששכר ויוצא, זהובים ארבעים שווה המזון ברכת של שכוס
 .זהובים עשרה הוא ברכה
 כפי, ברכות מאה יום בכל לברך המלך דוד של תקנתו ידועה

, ברכות מאה תיקן ה"ע המלך דוד): "ו"מ ח"או" (טור"ה שפוסק
 המילה". על הוקם הגבר נאום') "א ג"כ פרק' ב שמואל( דכתיב

 נפשות מאה מתים היו יום בכל כי, מאה בגימטריה" על"
 ברוח הבין שדוד עד, מתים היו מה על יודעין היו ולא מישראל
 גם וכן. יום בכל ברכות 100 להגיד ותיקן הסיבה מהי הקודש
 לברך אדם חייב, אומר מאיר רבי תניא:): "ג"מ מנחות( בגמרא
 לוקיך-א' ה מה ישראל ועתה" שנאמר, יום בכל ברכות מאה
 המימרות פי על". מאה" אלא" מה" תקרי אל" מעמך שואל
 שהבאנו הפסוק את" אפרים רבינו" בספר פירש, הללו

 .ברכות למאה רמז, מאה בגימטריה" כף: "בכותרת
 עשרה" שווה, ברכות מאותן אחת כל –" זהב עשרה אחת"

 גם וכך. חולין במסכת הגמרא דברי את שהבאנו כפי", זהב
 :הפסוק המשך יתפרש

 כפי, לעשירות זוכה ברכות במאה הזהיר –" קטורת מלאה"
.) ו"כ( יומא במסכת מבואר שהרי, בקטורת הכהנים שזוכים

 ) הררי משה' ר(. המקטירים את מעשרת שהקטורת
 

 )יז, ז" (עמינדב בן נחשון קרבן זה"
 אלא"? קרבן זה" ונשיא נשיא כל אצל הכתוב חתם מה מפני
 לא קרבנו את שהקריב נשיא שכל להשמיענו הכתוב ביקש
 קרבנו את שהקריב כחברו לנהוג שביקש מפני זאת עשה

 נשיא כל של קרבנו שהקרבת: דהיינו –" קרבן זה. "אתמול
 )מפרשיסחא ב"רש( . עצמו רצון מחמת הייתה

 

 )יח, ז" (צוער בן נתנאל הקריב השני ביום"
 את ונשיא נשיא כל אצל ומנתה האריכה שהתורה הטעם
 לא מצוה עושים רבים שאם ללמדנו רצתה התורה כי, קרבנו

 כל עם שמחים אלא, כלל כאל הרבים אל בשמים מתייחסים
 אהבת מתמעטת ולא, בעולם יחידי הוא כאילו ואחד אחד

 רבים אנשים עוד שיש בגלל, באדם ושמחתו הוא ברוך הקדוש
 עם שמח הוא ברוך שהקדוש כשם ולכן. המצוה את שעושים
 של מדתו ואין. ואחד אחד כל אצל שמח כך, נחשון של הקרבן
 במידת מוגבל האדם כי, ודם בשר כמדת הוא ברוך הקדוש
 לבנו מסורה האהבה מידת כל אז אחד בן לו וכשיש, שלו אהבה
, אחד לכל אהבתו מתחלקת בנים הרבה לו כשיש אבל, היחיד
, וקצבה גבול ללא היא הוא ברוך הקדוש של אהבתו מדת אבל
 אנשים עוד שיש בגלל אחד לכל אהבתו נתמעטה לא ולכן

 )מוסר דרכי(  כן. שעושים
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 )מו, ד" (תםואב לבית"

. מבריסק דב יוסף רבי אצל פעם בכל ביקר, וילנא מנכבדי אחד
 נא שודר, ילנאולו תבוא כאשר: "הרב לו אמר, להיפרד כשעמדו
 על הלה תמה". בתים להם שאין יהודים אותם של בשלומם
 בית) : "כ-יט, קלה( בתהילים נאמר: הסביר והרב הדברים
 את ברכו הלוי בית', ה את ברכו אהרן בית' ה את ברכו ישראל

'"? ה יראי בית" גם נאמר לא מה ומפני'". ה את ברכו' ה יראי' ה
 בדאגות טרודים הם ואין בתים' ה ליראי שאין משום אלא

 ...נכסיהם
 )105 גיליון טיש-שבת עלון(
 

 )ו, ה" (’בה מעל לולמע"
 מעל זה הרי לפיכך), י"רש( הגר בגזל מדבר הכתוב כאן שהרי
 כנפי בצל לחסות שבא, הגר את שגוזל זה כי, יתברך בהשם

 מועל והיינו גדול השם לחילול גורם, הישראלית האמונה
 ).ספורנו... (בקודש
 ופתח בירושלים שהתיישב ביהודי ן"התר בשנת היה מעשה
 קמח מעט סוסו בעזרת שבוע כל טוחן והיה, קטנה קמח טחנת
 הצליח הזמן עם, שבסביבה היהודים הבתים בעלי בשביל

 בין מסתובב שהיה, ראובן ושמו עוזר גם לו ולקח במסחרו
 היום ויהי. קמח לקנות מבקש אחד כל כמה ורושם הלקוחות

 לו שהיה הסוס, קצר זמן ואחר, עולמו לבית נפטר עוזר ואותו
 היה הזה הקטן הסייח. מאוד חרוץ קטן סייח הוליד בטחנה
 יהודים כמה באו. סוסים חמישה של ככח טוב כ"כ עובד

 בעל אך, החרוץ הקטן הסוס את ממנו לקנות וביקשו וערבים
. לעבודתו לו נחוץ הסוס כי בטענה, למכרו הסכים לא הטחנה
 מיד. פלא סוס לו יש זה שיהודי, למושל והלשינו הערבי הלכו
 היהודי. הסוס את שיקנה מפקידיו אחד את המושל שלח

 את לו למכור כורחו בעל הסכים, לו יזיק שמא מהמושל שפחד
. החרוץ הסייח את לקחת מחר שיבואו לפקידים ואמר, הסוס
 והיה, תורה ללמוד לילה כל לשבת נוהג היה הטחנה בעל היהודי
 קם בעלה את אשתו ראתה לילה באותו. ומתנמנם לומד

 חזר קלה שעה ולאחר, מהבית ויצא פנס הדליק הלילה בחצות
 הסוס את ומצא הלך בבוקר. מאומה אשתו עם דיבר לא אך

 על: השכנים שאלוהו. גדולה שמחה ושמח, מת החרוץ הקטן
 לכם אספר: היהודי להם אמר? הסוס שמת כ"כ שמח אתה מה

 ידעתי ולא, היה גנב בטחנה לי עוזר שהיה האיש זה, המעשה
, שליש בדמעות בוכה בחלומי עוזרי אלי בא בלילה אתמול. מזה

 בסוס תתגלגל שנשמתו גזרו מעלה של דין שבית לי וסיפר
 את ישלם כך י"ע, מרץ במשנה שיעבוד י"וע, הזה החרוץ הקטן
 כ"א, למושל אותו יקחו שמחר שמכיון לי ואמר ובכה, שגנב מה
 ביקש ולכן!! והמיוסרת האומללה לנשמתו תיקון עוד יהיה לא

 אז, הגניבות על ונפש בלב לו מוחל אני אם שהרי, לו שאמחל
 כן ועל: הקמח טחנת בעל סיים! במחיצתו ויכניסוהו ימות הוא

 תפסתי, לטחנה והלכתי הפנס את לקחתי, בלילה אתמול קמתי
, לך מחול, לך מחול: ואמרתי לתוכה לחשתי הסייח של אזנו את

 הצלתי שאכן הבנתי, מת שהסייח שראיתי ובבוקר, לך מחול

 יחרד כן על?! אשמח לא ואיך! מישראל אחת נפש, נורא מצער
 !!! גזל של עונשו חמור כמה עד האדם

 )פט ’עמ ב"ח חיים אהבת(
 

 )ו, ה" (מעל למעול"
 הקרובה הסביבה מן סוחרים הגיעו אליה צומת עיר תהיהי ,קלם

, בה היו, כן על. בה פרח הסיטונאי המסחר. כאחת והרחוקה
 שהמגיד כמובן. בסחורות עמוסים גדולים מחסנים, זו בעיר

 מצוות את שישמרו עירו תושבי את להוכיח הרבהמקלם 
 .המסחר בענייני התורה

 התקיים קלם בשוקי. קשובות םיזניוא על דבריו נפלו תמיד לא
, הלבן המלח. בהם נסחרו מלח סוגי שני. במלח וער גדול מסחר
 אשר גדולים סוחרים שני. יותר יקר היה אשר האדום והמלח
 יותר הזול – לבן מלח לשווק נהגו קלה להתעשרות דרך חיפשו

 .אדום מלח בתור ,צבוע כשהוא –
 לצאת היסס לא הוא. כולו נסער, זו מתרמית למגיד כשנודע
 קרא בדרשותיו. סוחרים אותם נגד ורועשת תקיפה במחאה
 הם אלו רמאים סוחרים, כלומר". סדומית מלח" בשם זה למלח
 ברבים רסםופ לכת הרחיק אף יצחק משה רבי. סדום כאנשי

 את כולו העם לעיני חשוף למען הללו הסוחרים שמות את
 שהוא, המגיד אותם הזהיר, בכך די לא אולם. האמיתי פרצופם
 מפני הלקוחות את להזהיר כדי חנותם בפתח יתייצב אישית
 .הזייפנים החנות בעלי
 לשכנע הצליחו הם. בו לנקום החליטו הרמאים הסוחרים שני
 השלטונות נגד האוכלוסיה את ממריד שהמגיד השלטונות את

 .להתקוממות אותה ומלהיב
 והושלך בגידה בעוון נאסר מקלם והמגיד רבים ימים עברו לא
 ...צחונםינ את חגגו הסוחרים שני. הכלא אל

 את מיד לשחרר המשטרה מפקד הורה מספר ימים לאחר
. קדוש יהודי הוא כי הראוי הכבוד בכל בו ולנהוג האסור היהודי
 .לפלא היה והדבר
 מנהג. המגיד של הפתאומי לשחרור הסיבה התבררה לימים
 כמה לקנות הדואר לבית מזומנות לעתים כנסילה בידו היה

 אחר פעם, הבחין הדואר סניף מנהל. אותם לקרוע ...ו בולים
 קריעת לפשר ושאלו אליו ניגש לבסוף. הזה המוזר במנהג, פעם

 הוא רגיל מזומנות ולעתים שהואיל המגיד לו הסביר. הבולים
 באמצעות ולא פרטיים אנשים באמצעות דואר דברי לשלוח
 סדרי קבעה הלא היא. המדינה את גונב הוא בעצם הרי, הדואר
 מכתביו את לשלוח אחד כל מחייבת ולמעשה משלוח

 החבילות כערך בולים לרכוש הוא נוהג, כן על. באמצעותה
 כך. אותם וקורע שליחיו באמצעות שולח שהוא והמכתבים

 .מפסיד לא המדינה אוצר
 לו דיווח הוא המשטרה מפקד של ידיד היה הדואר סניף מנהל

 התרשם המפקד. המדינה נגד מרד בעוון שעצר היהודי הוא מי
 המגיד את לשחרר הוראה ונתן מהתפעלות מגדרו ויצא

 ... מקלם
 )אבות מורשת(
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 נפלאים  סיפורים
 נשאפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או איש"
      '"וגו עשו אשר חטאתם את דוווהתו', וגו

 ) ז-ו, ה(
 מהנוסעים אחד כל. גדולה באניה יחד הפליגו אנשים חבורת
 אחד נכנס, ים בלב היו הם כאשר. בו לדור מיוחד תא קיבל

, עושה אתה מה. האניה בדופן חור לקדוח והחל לתאו הנוסעים
, הנוסע השיב. לכם איכפת מה. תטבע האניה הן, חבריו נזעקו
 לא שהאנשים מאליו מובן. שלי בתא החור את קודח אני הרי

 שהרי, שלו שהתא טענתו למרות, לקדוח להמשיך לו הניחו
 פי על. האניה נוסעי לכל כבד לאסון לגרום עלול הוא במעשיו

 אשה או איש, הפסוק את ל"זצ חגיז משה רבי הסביר זה משל
 והשיב' וגו חטאתם את והתוודו', וגו האדם חטאת מכל יעשו כי
, רבים בלשון ממשיך, יחיד בלשון פותח הפסוק". אשמו את

 זה ערבים ישראל שכל אותנו ללמד, יחיד בלשון שוב ומסיים
 על רק לא להתוודות הכיפורים ביום חייב אדם" והתוודו". לזה

 חור שהקודח כשם. ישראל כל עוונות על גם אלא שלו העוונות
 עלול החוטא גם כך, הנוסעים כל את להטביע עלול בספינה
 מתוודה אדם כל" והתוודו" נאמר לכן. ישראל כל את לחייב
 למוטב ובין לטוב בין ישראל של מעשיהם כי, כולו הכלל עבור

 באותה נוסעים וכולם לזה זה ערבים ישראל, בזה זה קשורים
 .ספינה

 

 )י, ה" (יהיו לו קדשיו את ואיש"
 את אומד הוא בכמה, מפרנקפורט החסיד, רוטשילד את שאלו
 מה אלא שלו אינו". יהיו לו - קדשיו את ואיש: "והשיב, רכושו
 כל. ממנו לשלול איש יוכל לא זאת - לצדקה, לקדש שנתן
 .שלו שהוא בטוח איננו השאר

 

 )יט, ה" (האלה המאררים המרים ממי הנקי"
 יטאמיר'מז וואלף זאב' ר ק"הרה אל פעם באה רוח קשת אשה
 הוא בעלה כי נפשה במר לפניו ובכתה ל"זצ" המאיר אור" בעל

 מכות אותה מכה שכרותו ומתוך, היום כל יין ושותה שיכור
 ממנו ביקשה פעמים כמה וכבר, מנשוא גדול וסבלה אכזריות

 להיות יותר רוצה אני ואמר סירב הוא אך פיטורין גט לה שיתן
. אצלו בעלה עם שתבוא הצדיק לה אמר. גרוש מלהיות אלמן
 נא שמעי הצדיק לה אמר. לבוא ירצה לא והלא האשה לו אמרה
 ממנו תבקשי יין שותה שהוא ותראי לביתך כשתבואי, לעצתי
 היין טעם את תהללי מהיין וכשתשתי, יין מעט לך גם שיתן
 שעד לו ותאמרו, ישתה שהוא פעם בכל תעשי וכן, מאוד
 וכשיעברו, הוא טוב כי היין של טעמו טוב את ידעת לא עכשיו
 זאב' ר אצל אחד שבכפר שמעת כי לו תאמרו שבועות כמה
 לשם שיסעו עצתך לכן, להפליא טוב יין נמצא יטאמיר'מז

. הביתה להביא יין מידת גם שם ויקנה המשובח מהיין לשתות
 את להביא בידה העל שלבסוף עד, הצדיק כדבר עשתה האשה
 ונתן יין כוסות שתי הצדיק לקח, אליו כשבאו. הצדיק אל בעלה

 את מאוד ושיבח ושתה הבעל חטף, אשהל ואחת בעלל אחת
 תחת שטית לא ואם": ואמר האשה אל פנה והצדיק, ש"היי

 כשסיים תיכף". האלה המאררים המרים ממי הנקי אישך
 כי עלי ורחמו חוסו: לצעוק הבעל התחיל, הדברים את הצדיק

 לו אמר, מת אני מעט עוד, מהיין נשרף ולבי בקרבי בוער היין
 הדברים את כששמע. אלמנה היא שתישאר מוטב: הצדיק
 תן לו אמר והצדיק, דומא לבכות והתחיל פניו על נפל האלה
 ונתן, חטא אשר כל על והתוודה, ונותיךוע על והתוודה, תודה

 עם ויחיה הישר בדרך יתנהג שמעתה להצדיק כף תקיעת
 לא הרעה לדרכו ישוב שאם הצדיק והזהירו, בשלום אשתו
 הוסיף – אני שיודע אלא, ימות ובוודאי תקנה שום לו תהיה
 נסעו, בעיניך נמאס יהיה היין כי לשתות תוסיף שלא – הצדיק
 .ובשלוה בשלום חיו ומאז, לביתם ואשתו האיש

 

 )כב, ה" (אמן אמן האשה ואמרה"
 בסעודת ל"זצ פניקימלי" טעם ברוך" בעל הגאון ישב פעם
 וענה, השחוק לסיבת שאלוהו. נתחייך ולפתע, מילה ברית

 המסובין אחד העז. העליון העדן בגן שראה מה שראה סתומות
: הגאון השיבו". העדן בגן נעשה מה לראות רוצה אני אף: "ואמר

 חווכ בכל אמן שהעונה אמרו ל"חז הלא ?בעדך מפריע ומי"
 בכוונה' אמן' פואא ענה.). קי סנהדרין( עדן גן שערי לו פותחין
 ".לראות אתה גם ותוכל ראויה

 )ברוך אהל(
 

 הגאון בשם אומר היה, ל"זצ לופיאן אליהו רבי הצדיק הגאון
 לקדוש כדאי היה: מקלם הסבא, ל"זצ זיסל שמחה רבי הצדיק
 אלפי ששת ולקיימו ומלואו העולם כל את לברא הוא ברוך
 ימי בכל ויחידה אחת פעם ולו – לומר יזכה שיהודי כדי, שנים
 ואלף". שמו וברוך הוא ברוך הבריאה זמן משך ובכל, חייו

 חשיבות דלולג מגיעות אינן" שמו וברוך הוא ברוך" אמירות
 מגיעים אינם אמנים ואלף: והוסיף. אחת" אמן" עניית

 ואלף, בלבד אחת פעם ולו" רבה שמיה יהא אמן" לחשיבות
 של ויקרתה לזכותה מגיעות אינן" רבה שמיה יהא אמן" עניות
 .תורה תלמוד של אחת תיבה

 

 )כג, ו" (להם אמור ישראל בני את תברכו כה"
 מנין לו שעושים פעם שבכל מהדר היה ל"זצ מבריסק ז"הגרי

 הגיע לא אחת פעם. כהנים ברכת שיברך כהן שם יהא בביתו
 אחד שם התבטא, הכהן בא עד שעה רבע להמתין והוצרכו, כהן

 השיב. זמן הרבה כך כל להמתין כך בשביל כדאי וכי האנשים
 לקבל כדי בנסיעה משקיעים אנשים זמן כמה ל"זצ ז"הגרי
 בשביל להשקיע כדאי זמן כמה כן ואכן, מישראל גדול ברכת
 '.ד ברכת לקבל

 

 א גוט שבת 
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 ק"הרה הכריז אחת ששנה, ע"זי מבעלזא ד"מהרי ק"הרה סיפר
 מי כל, השבועות בחג מדרשו בבית ע"זי נובימרימ מנדל רבי

 מיד, ד"לביהמ מחוץ נא יצא הדברות עשרת את קיים שלא
, ד"בביהמ אחד מנין נשאר שלא עד זה אחר בזה העם כל יצאו

 עשרת את לקיים הרוצה כל בשנית והכריז שב כ"לאחמ
. ד"לביהמ להיכנס בידו הרשות עצמו על ומקבלם, הדברות
 אמר מתחילה, ישראל בני של דרכם היא כך כי, ד"המהרי וביאר
 על הנפש חשבון לעשות האדם על כי, יצא קיים שלא שמי

, המצוות את קיים וכיצד בתורה עסק כיצד – שעברה השנה
 וענין טעם אין אך, האילן פירות על נדונין בעצרת שהרי

 אלא, עתה עד קיים לא אשר על ובמרירות בבכי להישאר
 התורה כל את יקיים ואילך שמעתה עצמו על ויקבל יתחזק
 . כולה

 
 של רבה ע"זי קרייזווירט חיים רבי הגדול הגאון על מספרים

 יורק בניו באחד שבתו את פעם ששבת, שבבלגיה אנטווערפן
 שיעור מסר קודש השבת יום ובצהרי, הברית שבארצות

 המתגוררים העם המון, מקומי מדרש בבית ופלפול' לומדות'ב
 דבריו את לשמוע בהמוניהם הגיעו המדרש בית בסביבות
 אשר יהודים מאות באו מרחוק ואף, והמאלפים הקדושים

 נענה הדרשה באמצע, הקיץ בחום ושתיים כשעה רגלם שירכו
 בדוקה סגולה בפניכם לומר אני הולך הנה, 'ואמר חיים רבי

 המאמץ כל בשבילה שווה היה אשר הקדושה בתורה להתמדה
 גודל על ושוב שוב חזר וכך', הנה הגיעכם עד ההליכה שעות של

 כל ולאחר, הרבה ותועלתה כעת לומר הוא עומד אותה הסגולה
 ידה על לזכות ביותר הגדולה הסגולה: 'ואמר נענה אלו הקדמות
 אזיל פירוש ואידך. ללמוד' להתיישב היא התורה להתמדת

 . גמור
 

, ז״ל ליפשיץ יוסף רבי. שהיה מעשה, המועד במעיין מובא
 מסטיטשין הרבי שערך בעת נוכח היה, שעבר הדור משרידי

, שעבר הדור גדולי אודות על נסבה השיחה. ׳שלחנו׳ את זצ״ל
 משה רבי הקדוש זקינו על נפלאות הרבי סיפר. דעה דור

 לפתע. סטיטשין בחצר לאגדה דמותו שהייתה, זצ״ל מרוזוודוב
 הכל הוכו. הכרתיו״ הן, ״בוודאי, והפטיר ישיש יהודי נענה

 ״?!״האמנם: אליו פנה בעצמו הרבי. דממה השתררה. בתדהמה
, ארבע כבן, הייתי קטן ״ילד. זכרונות והעלה הזקן אישר, ״כן״

 בדרכו בעיירתנו לעבור עומד מרוזוודוב שהרבי נודע כאשר
 לפידים נשאנו הילדים ואנו, חג לבשה העיירה כל. לקוליץ
 ראינו הצהריים אחר בארבע, ואמנם. הראשי הרחוב אל ויצאנו
 בעגלה הופיע הוא! מגיע הרבי, וידענו, מתאבכת אבק עננת

, גאתה האיש של התלהבותו". אבירים סוסים לארבעה רתומה
, רבי, לכם אמר ״מה: בהתפעמות וקרא קולו את נשא הוא

 ״אבל, הרבי אמר, כן״, ״כן ״...סוסים כאלו היום רואים איפה
 את לנו תאר, דיוקנו דמות על לנו ספר? הסבא נראה איך

... הסוסים אבל, זוכר אינו עצמו הרבי את, אה. פניו״ קלסתר
 הנשגב המעמד, תורה מתן מעמד והנה... כמותם רואים איפה
, חושך כיסה, השמים לב עד באש בוער ההר. כמוהו היה שלא

. לב כל החרידו, הוד נוראי, רמים שופר קולות. וערפל ענן
 בכח ה׳ וקול, נחרד העם, ורתת הזדעזע ההר, בערו לפידים
 מארץ הוצאתיך... אלוקיך ד׳ ״אנכי: והכריז אש להבות חוצב

 כי, הקדוש הזוהר ואמר. כ, ב) עבדים״ (שמות מבית מצרים
 אך. האש להבות את ראו רבים. השופר קול את שמעו רבים

 רבים: שלנו הספור וכלשון... אלוקיך״ ה׳ ל״אנכי האזינו מעטים
 אנו, למשל, מה? ואנו. שבמרכבה ברבי ולא בסוסים הבחינו

, שבת ליל של הנפלאה המשפחתית בסעודה כעיקר תופשים
 הקדוש או העיקר הם והבשר הדגים האם. והמלכדת המרוממת
 העיקר הם והאפיקומן הסעודה האם, הסדר ובליל? והזמירות

 כעיקר מחשיבים אנו האם, השבועות ובחג? והשירה ההגדה או
 ? התורה למוד את או והקפה הגלידות, החלב מאכלי את

 
 הכינו ישראל שבני להיות יכול איך, מבאר" הבושם ערוגת"ה

 שמלמעלה בטוח אלא, לישון והלכו יום חמישים, עצמם את
 התורה את שלקבל חושבים היו ערים היו שאם כדי, זאת עשה

 נקיפת להם היה אז כשקמו כ"וא, כשערים רק להיות צריכים
, תקומו כזה במצב אפילו להם אמרו, מאוחר קמנו, מצפון

. מאוחר שקמנו אפילו מצב בכל ללמוד ללמדנו וזהו, ותלמודו
 . התורה ככח כח אין

  
 היה הכל, לחתונה שלי אבא עם אחת פעם הלכתי ילד כשהייתי

  ...ועשיר נוצץ כך כל
 יודעים כולם, מזהה אני הכלה את" ושאלתי לאבא פניתי ואז
 אפשר איך החתן את אבל, מיוחדת שמלה לה יש הכלה שזו

 ...?"חליפות יש לכולם, הדבר אותו נראים כולם, לזהות
 שלוקח מי ותראה האירוע לסוף תחכה" בחיוך לי אמר ואבא
 ...האמיתי" החתן הוא, לביתו הכלה את איתו
 כולם הכלה את ...הכלה היא, התורה את קיבלנו שבועות בחג

? האמיתי החתן מי תדע איך אבל ,אותה מכירים כולם מזהים,
 וממשיך לביתו התורה את לוקח מי ותראה החג לסוף חכה

 השבועות בחג אז .האמיתי החתן שזה תדע אז בה לעסוק
  ...הביתה איתך אותה קח החתן, אתה תהיה
 פעמים נישואין בשמחת להשתתף בבואי, שאמר מי אמר וכבר

 העם כל שהרי' המחותן' ואיזהו הוא מי לדעת עלי שיקשה
 בבגדי - משפחה זבח כבוד במלבושי לבושים המשתתפים

 לצד פורש מהמשתתפים אחד בראותי אמנם, ט"ויו שבת
 גברא האי כי אדע ידוע יפה הזיווג שיעלה בדמע תחינה ומפיל
 בני שבין הללו בנישואין' מחותן' מיהו, כן כמו, המחותן הוא

, תחינה ומעתיר שעומד מי – התורה ונותן התורה עם ישראל
, בתורתך עינינו והאר. רבה אהבה', 'נא והערב' דמעה ומפיל
 . והתורה הבורא עם' מחותנים'ל ניהפך ז"ועי .'ודבק
 אפשר היאך מבין שאינו ע"זי מבעלזא א"מהר ק"הרה אמר וכך
 בניו שיגדלו רוצה אם, ע"בשמו יבשות בעיניים להישאר לאב
 ונעלית גבוהה כך שכל אמר מבעלזא ד"המהרי. התורה בדרך
 שלא עד ויראה בתורה הצאצאים להצלחת התפילה היא

 אם כי, בפירוש ע"שמו בתפילת הגדולה כנסת אנשי תיקנוה
 ונספר לך נודה ודור לדור' בתיבות, מודים בברכת ברמיזה
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 לך שאודה בנים לי הב ע"רבש ומבקש כאומר שהוא', תהילתך

 מהחזון ברכה שביקש בפלוני מעשה היה וכבר. עליהם תמיד
, ואמר א"החזו לו נענה, שמים ויראת בתורה להצלחה איש

 יראת מידת ואילו, בה תלמד כמה עד תלויה בתורה הצלחתך
 הנרות הדלקת בשעת האם ששופכת בדמעות תלויה שמים
 שטרנבוך משה רבי הגאון כשישב שהיה מעשה. שבת בערב
 הגאון של בשיעורו א"שליט בירושלים' החרדית עדה'ה ד"ראב
 עצומה קושיא רב הטשעבינער והקשה, ל"זצוק טשעבין ד"גאב
 ברוב כהלכה תשובה מיד ענה מ"והגר, הנלמדת הסוגיא על

 לו אמר. אופניו על דבור דבר ויישב ופלפול חריפות
 לקחו שומעי ולפליאת. שלך איננה זו תשובה הטשעבינער

 בדמעות שבכתה אמו של אלא שלו, איננה זו תשובה כי, הסביר
 . בתורה צאצאיה להצלחת שליש

 
 הן? במישור התורה ניתנה לא למה? מה שום על, “סיני הר”

 יחשוב שלא אך, כמדבר עצמו להשפיל אדם שצריך אמת
 מצד להר עולים כלל בדרך שהרי. מערכו גורעת זו שהשפלה

 תחילה עצמו שהמשפיל לך לומר. השני מצדו ויורדים אחד
 מן גולש - חברו על עצמו והמגביה, לפסגה ה“הקב מעלהו
 בעת ובה “עצמי עבור לאכול” ניתן שלא כשם. לשפל הפסגה
 שמרגיש בעת אלא נקנית אינה התורה כך, הזולת עבור לצום
 .שלו כגופו ממש הוא – שחברו האדם

 (במחשבה תחילה)
 

  (שמות יט, ז) יחדיו" העם כל "ויענו
 אמר כבר שהרי מיותר דנראה' יחדיו' התיבה הדגשת להבין יש

 ל"ז שאמרו מה בהקדם' סופר כתב'ה מבאר .'העם כל ויענו'
 אבותיו רגלי עמדו שלא בידעו בושה לו שאין מי כל.) כ נדרים(

 מה עם הבושה מדת של הקשר להבין וצריך. סיני הר על
 מתן בשעת בוודאי כי ונראה. סיני בהר אבותיו רגלי שעמדו
 היו ואילו, שלם בלב התורה לקבל רצו שלא בתוכם היו תורה

, לקבלה רצו שלא מהם היו בביתו עצמו בפני אחד לכל שואלים
 בושו כי, הרוב אחרי המיעוט נגרר ביחד שעמדו מפני אלא
 דבר אשר כל יחדיו כולם וענו, רוצים שאינם הרוב נגד לומר
.) עט יבמות( ל"ז שאמרו כמו בטבע לנו היא הבושה ומדת', וכו

 שלא בידוע בושה לו שאין שמי הקשר וזה'. וכו רחמנים בישנים
 הייתה להם הפחות לכל כי, סיני הר על אבותיו רגלי עמדו
' יחדיו' שהיו שמשום', יחדיו כולם ויענו' הלשון ומבואר. בושה
 . נעשה' ה דבר אשר כל כולם ענו

  

 ) יח, יט שמות" (כולו עשן סיני והר"
. תורה מלימוד הפורשים בין סוגים שני? בא למה סיני בהר עשן

, מפריעתו הפרנסה טרדת אך בתורה חשקה שנפשו מי, האחד
 קול ששומע פעם וכל התורה חשקת בוערת פנימה בלבו אשר

 הוא, ושני. המדרש בית יושבי בין להיות תהמה נפשו התורה
, מהתורה כלל יתפעל לא אשר, לב זדון מתוך התורה מן הפורש
 מעלים עדיין אם, תכבה כי אש. לתקון יוכל לא מעוות בבחינת

 אם אבל, ולהדליקה לשוב אפשר בקל, עשן הנרות או הגחלים
 בשעת ה"הקב לנו רמז זאת. להדליקה קשה שוב, לגמרי כבתה
 וברקים בקולות וללמוד בתורה להתדבק שזוכה מי, תורה מתן

, ללמוד זכה שלא מי אבל. חלקו ואשרי אשריו, אש ולהבות
 בלבו ויישארו, התורה אש אצלו תכבה שלא ישתדל לפחות
  . עשן המעלים ניצוצות

 ) מהורודנא נחומקה רבי בשם(
 

 "ונשמע נעשה' ה דיבר אשר כל ויאמרו"
 ) ז, כד שמות(
 רבוא שישים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה"

 ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני אחד לכל וקשרו מלאכים
 ..)פח שבת" (נשמע כנגד
, הקדמה משום אלא אינה הכתרים לקבלת שזכותם כיון, תימה

 לא שהרי, אחד בכתר די כן אם, לנשמע הנעשה שהקדימו
 תורה שבלימוד, הוא הביאור אלא. אחת הקדמה אלא הייתה
 לימוד של נוספת ובחינה, לעשות כדי ללמוד של בחירה ישנה
 במשמע היה לנשמע הנעשה מקדימים שהיו לולא. לימוד לשם

 יודע הייתי לא עדיין אך, לעשות מה לדעת כדי ללמוד שמוכנים
 שהקדימו כיון מעתה. לימוד לשם הלימוד את שמעריכים

 קודם לעשות הסכמתם שגילו מלבד, לנשמע הנעשה
 בעיניהם חשוב לכשעצמו התורה שעסק הוכיחו עוד, השמיעה

 . נוסף בכתר זכו לפיכך, נעלה כערך
 ")שלמה חמדת" בעל ליפשיץ זלמן שלמה רבי הגאון(
 

 (שמות כד, ז) ע"ונשמ נעשה"
 אם, אנו אף כאבותינו כי מפרש היה ע"זי' יואל דברי'ה ק"הרה

 הרי, התורה קבלת לקראת עצמנו להכין בפועל שנעבוד' נעשה'
 תורת תורתו את לנו נותן' ה קול את שנשמע', נשמע'ל נזכה אז

 . אמת
 אף אפשר ודאי – שאכן, ע"זי מקאז'ניץ המגיד ק"הרה אמר וכן

 את ולשטוף לרחוץ יש לכן שקודם אלא, לשמוע כהיום
'. ה קול את באזניו לשמוע יזכה אז או טינוף שמץ מכל האוזניים

 .)ב פרק רבא א"בתנדב, פד אות צופים רמתיים' עי(
 

 ותחדל איתה ללכת היא מתאמצת כי ותרא"
 )א, יח (רות "אליה לדבר
 לן אסיר. אלך תלכי באשר! שבת תחום לן אסיר: לה אמרה
 עמך! מצוות ג"וי מאות שש מפקדינן. אלין תליני באשר! יחוד
 מיתות ארבע. אלוקי ואלוקייך! כוכבים עבודת לן אסיר. עמי

! דין לבית נמסרו קברים' ב. אמות תמותי באשר! ד"לב נמסרו
 חמורות בעבירות שהרשיעו ולנשרפים לנסקלים אחד: "י"רש(

 כל רשעים ואינם חמורה מיתתן שאין ולנחנקים לנהרגים ואחד
 .)ז"מ יבמות" (היא מתאמצת כי ותרא, מיד. אקבר ושם") כך

 אשה שאל יוחנן רבי כי) ב"י דף בסוטה( מספרת הגמרא
 את הרי, שלי הכנסת לבית באה את מדוע, זקנה אלמנה
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 עד שלך מהבית כנסיות בתי כמה וישנם, במרחק מתגוררת

 לו אמרה? יוחנן רבי של שאלה שמעתם? כאן הכנסת בית
 כיון כי', פסיעות שכר' - שכר הרבה רוצה אני: "הישישה

 מה?" רחוק אלך שלא למה - פסיעה כל על שמשלמים
 שהוזכרה זו אשה: לכם אסביר? הגמרא של הסיפור משמעות
 לא היא. קשים דברים לחפש תמיד יצאה, בהערכה בגמרא
 בתחילה, קלות בחיי כי ידעה היא. קלים חיים לחיות ביקשה
 יוצא כבר מה - לראות נוכחים לימים אבל, קל יהיה שהכל נדמה
 חיים. הרחוק הכנסת לבית ללכת התאמצה היא... קלים מחיים

 מתאמצת כי ותרא? "מלכות לכתר רות זכתה במה. מאמץ של
 כתר את - לעולמים רכשה היא זה במאמץ" ללכת היא

 - מואב מלך של עשיר בית עזבה, רות הזאת המסכנה. המלכות
 הכניסה נעמי. בתכלית עצמה את הפקירה היא, ולמעשה, עגלון
 כמה עד דרך בכל לה להסביר ניסתה נעמי. ייאוש מתוך אותה
: היהודי לעם עמה להצטרף) גשמית מבחינה( לה כדאי שלא
 - לצאת אסור העיר בתוך רק אנו, בשבת, בשבוע אחד יום הרי

 לי אכפת לא, רות השיבה". שבת תחום לן אסיר לה אמרה"
 אני גם בבית נשארת את בשבת אם אלך לשם רק שתלכי היכן

 עם איש ייחוד לנו אסור" נעמי לה אמרה". אלך תלכי באשר"
 היכן דירה להשיג תוכלי לא ואולי בעניות לבד באה את", אשה
". אלין תליני באשר" רות, השיבה ,"נורא לא" ולהתגורר. לישון
 נעמי ניסתה, מצוות עשרה שלוש מאות שש על מצווים אנו

 עבודת לנו אסור. "רות השיבה" עמי עמך" אותה, לשכנע
 בהן חוטאים שאם עבירות יש". אלוקי ואלוקייך" ,"כוכבים
 באשר!" "ד"לב נמסרו מיתות ארבע" מיתה לקבל אפשר במזיד
 כאשר". אקבר ושם!" "ד"לב נמסרו קברים' ב". "אמות תמותי
" ללכת היא מתאמצת כי ותרא: "הגדול הפלא את ראתה נעמי

 נעמי שעה באותה, ומעוניינת רוצה היא הקשיים כל למרות
! זכתה היא - אוי - שחקים הרקיעה והיא. בשמחה. אותה קיבלה
 ימים האריכה רות כי סנהדרין במסכת אומרים ל"חז! זכתה היא
 שלמה המלך כסא ליד. ה"ע המלך שלמה יד על ישבה ועוד
 זו. רות? זאת מי - המלוכה לאם - נוסף מיוחד כסא עמד

 עכשיו היא, זרים בשדות גרעינים ולאסוף נדבות לקבץ שהלכה
 לא. המשיח מלך הוא - דוד בית מלכות - המלכות אם

 את עושה היה האדם אם, ורבותי מורי להתאמץ, להתייאש
 רק! אחריו באה שהייתה ההצלחה לשער אין ביכולתו אשר

: ותרנים נהיים אנו ולפתע, (בנו מכרסם הייאוש כלל שבדרך
. המאמץ על לוותר כדאי לא כי תדעו"). וגמרנו לעצמי אוותר"

, האזור תושבי הידידים כל את שמעה אמנו לאה: לדוגמא
 שהיא היינו" לקטנה והקטן לגדולה הגדול: "בהחלטיות שפסקו
 היא כי ובטוחים יודעים הכל - סיכויים אין, נו. לעשו תינשא
 לא אני. לא" - איתנה נשארה לאה אך. לעשו להינשא עתידה
 עשו עם גורלי את אקשור לא - בעקשנות". לעשו אנשא
. בכתה והיא! אותי מעניין לא? אומר שהרחוב ומה, הרשע
 -" רכות לאה ועיני... "בכיות: שלה את עשתה היא. מאוד הרבה

, שבטים ששה להעמיד זכתה היא כי, יודע לא ומי. מדמעה
 מה... ותרניות נהיות ואנו, לעקשנות מצפה ה"הקב. קה שבטי

 כך בשביל, אותך לעניין צריך לא, באפשרותך לא ומה ביכולתך

 קדושת של היסודות לגבי עקשנית תהיי רק את!... ה"הקב יש
 והיכולת), באמת היסודות הן מה ולדעת לשאול( ישראל עם

  . תבוא
 )ל"ז גלינסקי יעקב רבי - להגיד(
 

 אתם אם להם ואמר כגיגית הר עליהם כפה"
 תהא שם לאו ואם מוטב התורה את מקבלים
 )פח שבת( "קבורתכם

 כאן לאו ואם' לומר לו והיה, ביאור לה אין' שם' תיבת ולכאורה
 שכפיית, אלא. עומדים הם ההר תחת שהרי' קבורתכם תהא
, כאחד ישראל והתכנסות התאחדות על מורה כגיגית הר

 להם אמר וכך, אחת גיגית בתוך נמצאים כולם שכביכול
 בני כל עם יחד אחת בגיגית תהיו שלא – לאו אם, ה"הקב

 כי, קבורתכם תהא לגיגית חוץ שהייתכם בעצם –' שם, 'ישראל
 . היצר כנגד לעמוד כח בכם יהיה לא אז

 אחד את ושלח, ט"בשוה ישב ע"זי' אהרן בית'ה ק"הרה
 וכך, עיניו ראו מה לומר ויחזור, עיר של לרחובה שיצא החסידים

 לצד איש מהלכים שיכורים שני ראיתי, בחזרו החסיד סיפר
, בזה זה נאחז הבה - לחברו ואמר מהם אחד נענה והנה, רעהו
 מה שמעתם לסובביו ואמר ק"הרה נענה, ארצה ניפול לא וכך
 נפילות. לידי נבוא לא ברעהו איש נתחזק אם – סח הוא

 

 פרחה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל"
 בו להחיות שעתיד טל ה"הקב הוריד... נשמתן
 )פח שבת( "אותם והחיה מתים

 צורך היה מה לשם לכאורה ע"זי אמת השפת בעל ק"הרה שאל
 תצא שלא לעשות יכול הכל ה"הקב היה יכול הלא, בזה

 יהדות עם הקשור דבר שכל, להם לרמוז כדי אלא. נשמתם
 "!... נשמתם יצאה" בבחינת נפש למסירות צריך ותורה

 

 חרה מסחר כסף" (משלי ג, יד)כי טוב ס"
שלא היו לו ילדים, לבנו  נפקד בבן לאחר שנים רבות רב כהנא

בן שלוש אמר רב כהנא לאשתו: צריך סליק . כשהיה קרא סליק
ני יאמרה האשה א .ד כדי שילמד תורהלקחת את הילד למלמ

לביתנו, סליק ילמד כאן תביא את המלמד אולי  יכולה בלעדיו...
ל כאן יקבהמלמד . ואני אוכל להשגיח עליו ולראותו כשאחפוץ

 .אצלנוחדר אני אבשל בשבילו, והוא יאכל וישן 
והלך לחפש מלמד תלמיד חכם לבנו, הסתובב רב כהנא  הסכים

ומצא את רבי אליעזר זעירא, עליו מסופר בשוקי טבריה 
 כי התאבל על ירושלים. כל היום שלבש שחורים בגמרא 

הוא פגש את רבי אליעזר כשהוא יושב ומטיל ציציות בבגדו, 
 היכן הם כן.לו ענה  אותו רב כהנא: יש לך אשה וילדים?שאל 

 המצוות ענה רבי אליעזר. םה ילדיאשתי זו התורה ושאל? 
אמר רב כהנא אם כך אתה מתאים להיות מלמד לבני. רוצה אני 
שתבוא לביתי ותלמד את בני במשך עשרים וחמש שנה, אם 
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ככרות זהב סכום עתק, אך אם  25תשלים את השנים תקבל 
סיר אפילו יום אחד לא תקבל כלום, אולם אם בני סליק תח

 יעזוב אותך ואפילו אחר יום אחד תקבל את מלא הסכום.
 ת סליק במשךלימד א לעסקה ואכן הסכים רבי אליעזר זעירא

עד שסליק נהיה לתלמיד חכם השולט בכל  שנה, חמשעשרים ו
התורה כולה. שילם לו רב כהנא את מלא הסכום והם נפרדו 

 ם.לשלו
ולא  28פנה סליק לאביו וביקשו רשות לצאת לשוק, הלא אני בן 

יצא הבן לשוק של טבריה והתפעל ראיתי את השוק מימי. 
זה מוכר עגבניות זה מלפפונים כל אחד מכריז  ממה שראו עיניו,

  בקול על מרכולתו,
ניגש פתאום ראה אדם המכריז מי ורדים מי ורדים למכירה, 

זה מי ורדים? אמר לו המוכר משקה ושאלו מה למוכר סליק 
 מרווה וטעים, ביקש סליק האם אפשר לקבל כוס ממשקה זה?

אמר הבן אבל  שלם.צריך אתה לענה המוכר בבקשה, אך קודם 
 אם אין כסף אין מים! ענה המוכר. אין לי כסף!

ענהו  אני בנו של רב כהנא!יודע אתה מי אני?  סליקאמר לו 
מים מקבלים רק תמורת  בינו...המוכר ואני נכדו של יעקב א

  כסף.
עשרים וחמש  אני יודע את כל התורה כולה! ,חשב הבן ואמר

ענה שנה למדתי תורה מאליעזר זעירא רבי ולא יצאתי מביתי. 
, כדי אם כן אלמד אותך שיעור ראשון בעניני השוק המוכר 

 צריך לשלם!לקנות בשוק 
! אם כל התורה לאביו איני חפץ בדרך זוואמר  לביתו סליקחזר 

שלמדתי מאליעזר זעירא רבי, אינה שווה אפילו כוס מי ורדים 
 איני חפץ בדרך זו. 

אמר לו אביו עלה לעלית הגג שם יש יהלום ששמרנו אני ואמך 
מאחר ואתה לא ומכור אותו אך צא מחר לשוק לעת זקנתנו, 

כמה שווה יהלום זה מבין במסחר, תסתובב בשוק ותשאל 
 למרבה במחיר.ותמכור אותו רק 

יצא הבן לשוק והגיע לרחוב הסנדלרים, שאל אותם כמה אתם 
ראו הסנדלרים את היהלום התפעלו  מציעים עבור היהלום?

  מגודלו והציעו מאה זהובים.
משם המשיך לשוק הרצענים והציע אותו להם. הביטו 

 הרצענים ואמרו נשלם לך עבורו אלף זהובים!
ו תמורת היהלום חמשת המשיך לשוק הטבחים ושם הציעו ל

בסוף היום הוא הגיע לשוק היהלומנים.  אלפים זהובים.
ושאלו מאין יהלום גדולה  כההיהלומנים לא ראו מימיהם אבן 
וכמובן מכר  מיליון זהובים! יקר זה, מוכנים אנו לשלם עבורו

 להם.
אמר לו  .מה שארעוסיפר לאביו על סליק בערב לביתו חזר 

הציעו מגוון של מחירים. מי באמת  אביו אני לא מבין! הרי
 היהלומנים?אולי צודק, הסנדלרים או 

ולכן  מבינים באבנים יפות אינםענה הבן פשוט מאוד, הם 
כדי לדעת מה ערכה האמיתי של האבן, ו. הציעו סכום נמוך

צריך ללכת למקום שבו מבינים באבנים, רק בשוק של 
 .מבינים ערכה של אבן היהלומנים

הנה הכסף בידך אך לפני שהנך הולך לסחור נא: אמר לו רב כה
בשוק, לך לבית המדרש ואל תגיד שאתה בני כדי שלא יכבדו 
אותך בגללי, ואז תראה מה אתה מפסיד. הסכים הבן לנסות 
ולראות איך נראה בית המדרש, מה יש לו להפסיד הכסף בידו 

 יבקר בבית המדרש ומיד אחר כך יצא לסחור. 
מבית המדרש ובוכה. אמר לו סליק מדוע הלך ומצא אדם יוצא 

אתה בוכה? אמר לו אותו יהודי אין אתה יכול לעזור לי אך 
אספר לך כי הרי אמר החכם מכל אדם "דאגה בלב איש 

 ישיחנה" אולי על ידי שאספר לך יוטב לי מעט.
ארעה אצלי תופעה מוזרה, גדלו לי עדרים רבים של בהמות 

בית המדרש שיכשירו לי שראשם ככלב וגופם ככבש ובאתי ל
אותם, אם יכשירו לי אותם אהיה עשיר גדול כי כל כספי 
מושקע בעדרים אלו, נכנסתי לבית המדרש ולא יכלו להכשירם 

 לי, וכך כל כספי ירד לטמיון.
אמר לו סליק אכנס איתך ואשכנע את החכמים להכשירם, 
צחק האיש בליבו מי הוא זה אשר יצליח להכשירם הרי חכמים 

 לים ממנו לא הצליחו. גדו
נכנס סליק בבטחה לביהמ"ד, דפק על הבימה ואמר לחכמים 
יש לי רעיון כיצד לבודקם, נצבוט אותם אם יפעו מה מה מין 
כבש הם, ואם יצעקו הב הב כלב הם! שיבחו החכמים ואמרו מי 

 הוא חכם זה? כיצד לא חשבנו על רעיון פשוט שכזה.
ב ולפעמים הם פועים אמר אותו אדם לפעמים הם צועקים ה

מה, הציע סליק רעיונות ובכל רעיון שבחוהו, אך אותו אדם 
אותם רעיונות לא יועילו כי דומה הוא גם לכלב וגם  אמר שכל

 לכבש. 
הוסיף סליק ואמר, אליעזר זעירא רבי לימדני שצולים בשר 
כלב הוא מצטמק וכשצולים בשר כבש הוא נשאר עבה, באו 

, וכן נצלה בשר מן העדר הזה, אם נצלה בשר כלב ובשר טלה
יצלה ככלב כלב הוא אם ככבש כבש הוא. צלו וראו שכבש הוא! 

 ומינו את סליק לראש הישיבה. 
חזר סליק לביתו שאל אותו אביו רב כהנא איך היה בבית 

 המדרש? אמר לו שמו אותי בראשם וראש הישיבה אני, 
אמר  אמר לו רב כהנא והרי אמרת שלא מעריכים את תורתך,

הבן יפה עשית כשנתת לי למכור את היהלום וראיתי שיש 
המבינים ביהלומים ויש שאינם מבינים, כך גם הללו מבינים 

 בדברי תורה והללו אין מבינים... 
 )מן המים משיתיהוון כמ -וליאס פהרב משה (

 
 יהי רצון שנזכה לקבל 

 את התורה בשתי ידיים, 
 "אורך ימים בימינה 

  ובשמאלה עושר וכבוד"
 . אמן ואמן
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

נשא

בס"ד

385 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 20:27, ת"א 20:30גלי

התורה יקרה מזהב ומתוקה מדבש!
מדבש  ומתוקים  רב  ומפז  מזהב  ”הנחמדים 

ונופת צופים“
דוד מלך ישראל ע“ה אומר, כי תורתנו הקדושה 
אין ערוך אליה ונחמדה היא יותר מזהב ומפז 
ויש  צופים.  ונופת  מדבש  יותר  ומתוקה  רב, 
המלך  דוד  מצא  באמת  מה  ולהבין  לשאול 

לדמות את התורה דווקא לזהב ולדבש?!. 
שאינה  בזהב  מעלה  יש  כי  נראה  נתבונן  אם 
בדבש  מעלה  יש  כן  וכמו  בדבש,  נמצאת 
יש  וכסף  בזהב  הנה  בזהב.  נמצאת  שאינה 
ט)  (ה  בקהלת  שנאמר  כמו  ומעלה,  יתרון 
של  דרכו  זה  כי  כסף“,  ישבע  לא  כסף  ”אוהב 
הממון שככל שאדם מרבה לעצמו כסף, נפשו 

מתאווה לעוד ועוד. 
טז)  כה  (משלי  שנאמר  כן,  אינו  בדבש  אך 
”דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו“. 
מצויה  שאינה  בדבש  מעלה  יש  זאת  ולעומת 
בכסף, שהרי האוכל דבש, מיד עם הכנסתו לפה 
נהנה ממתיקותו. לא כן בכסף - פועל שעובד 
אין  משכורת,  מקבל  החודש  ובסוף  למחייתו 
אלא  עצמו,  בכסף  משתמש  ולא  נהנה  הוא 
שבכסף הוא קונה מצרכים למיניהם ומשתמש 
בהם. נמצא שההנאה הבאה לו מהכסף, אינה 

הנאה מידית אלא הנאה הבאה לזמן.

את  יש  המלך,  דוד  אומר  הקדושה,  בתורתנו 
שתי המעלות שנמצאות בזהב ובדבש. 

אדם שלומד תורה, אינו צריך לחכות ולהמתין 
זמן ממושך עד שירגיש את טעמה ומתיקותה 
תורה  לשיעור  בבואו  מיד  אלא  התורה,  של 
בתהלים,  שנאמר  כמו  עונג,  ומרגיש  נהנה 
בהרבה  צורך  אין  ה‘“,  טוב  כי  וראו  ”טעמו 
מאמצים, אם אדם רק טועם, כבר מרגיש את 

המתיקות שבתורה. 
הרבה,  למד  שאם  אדם  יחשוב  לא  שני  ומצד 
במשך הזמן אולי ימאס לו חס ושלום, אדרבה 
ככל  אשר  ופז,  לזהב  התורה  דומה  זה  בעניין 
שזכה האדם לשבת ללמוד, הרי נפשו מתאווה 
מתיקות  את  להרגיש  זוכה  ואז  ועוד.  לעוד 

התורה באמת ולהתענג על ה‘.

נלמד מהפרשההתורה - ערך עליון

נמצאים אנו זמן קצר לפני חג מתן תורה, וכפי שידוע בכל שנה ביום 
תורה,  מתן  לקבלת  גדולה  וסגולה  מיוחדת  השפעה  ישנה  בסיון  ו‘ 
בכל שנה ושנה מתחדשת אותה ההשפעה שהיתה באותו היום, ועם 
היכולת  ואת  הכלים  את  גם  אלא  קיבלו  התורה  את  רק  לא  ישראל 
להבין את התורה, מסופר בתלמוד בשעה שעלה משה למרום אמרו 
מלאכי השרת לפני הקב“ה, רבש“ע מה לילוד אשה בנינו? אמר להם: 
לקבל את התורה בא. אמרו לפניו: חמדה הגנוזה לך תתקע“ד דורות 
קודם שנברא העולם ואתה מבקש ליתן אותה לבשר ודם. מה אנוש כי 
תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? אמר לו הקב“ה למשה החזר להם תשובה. 
ה‘  ”אנוכי  בה  כתוב  מה  לי  נותן  שאתה  התורה  רבש“ע  לפניו:  אמר 
אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים“ אמר להם וכי למצרים ירדתם? 
למצרים השתעבדתם, אם כן תורה למה תהא לכם, שוב מה כתוב בה? 
”לא יהיה לך אלוהים אחרים“ וכי בין העמים אתם שרויים שעובדים 
עבודה זרה, מיד הודו לקב“ה שנאמר ”ה‘ אדונינו מה אדיר שמך בכל 
בתחילה  המלאכים  מחשבת  היתה  מה  להבין  צריך  ולכאורה  הארץ“, 
כשחמדו את התורה לעצמם וסירבו לתת אותה לעם ישראל וכי הם 
לא ידעו שהתורה מתאימה לישראל, וכפי שבאמת משה רבינו אמר 
רב ומורה  היה  אחד  גאון  משל:  פי  על  זאת  להם? המפרשים הסבירו 
צדק בעיר גדולה במשך מספר שנים. לעת זקנותו רצה לנוח מעמלו 
בדעתו  עלה  וע“כ  ובמשפטיהם  הגדול  ההמון  בעסקי  יטרד  לבלתי 
לכתוב מכתב לעיר קטנה הסמוכה אליו שיקבלוהו עליהם לרב, ושם 
עירו  לאנשי  קרא  אנשים.  הרבה  שם  שאין  כיון  במנוחה,  לשבת  יוכל 
ושאל אותם אם הם מסכימים שהוא יעזוב אותם והם ענו לו שיעשה 
כטוב בעיניו כתב מכתב לראשי העיר הקטנה שמעונין הוא להיות רב 
כך ותיכף שלחו משלחת  ומורה אצלם והם ענו לו שהם שמחים על 
לבית הרב כדי לשאת אותו ואת ביתו. והנה כשהגיעו עם העגלות לבית 
לא  הקטנה:  העיר  לאנשי  ואמרו  הגדולה  העיר  ראשי  נתקבצו  הרב 
ניתן לכם בשום פנים ואופן לקחת מאיתנו את רבינו הגדול והחשוב. 
אנשי  להם  עשו  אשר  את  לו  וסיפרו  הרב  לבית  העגלות  בעלי  הלכו 
עירו שלח הרב וקרא לאנשי עירו ושאל אותם מדוע אתם מתווכחים 
אנשי  לו  השיבו  מראש?  כך  על  הסכמתם  והרי  האלה  האנשים  עם 
עירו: אדונינו הרב! דע לך כי בכוונה עשינו כן לטובתך ולכבודך שהם 
איזה  מחמת  מעימנו  אותך  לגרש  בך  מאסו  עירנו  שגדולי  יחשבו  לא 
סיבה, ועל כן יבזו אותך חלילה, ויאמרו מי זה הוא הבא לגור וישפוט 
אתה  נכבד  כמה  הם  שיראו  כדי  שעשינו  מה  את  עשינו  לכן  שפוט? 
בעינינו וכמה יקר אתה לנו עד שבקושי גדול מוכנים אנו לוותר עליך, 
ויידעו הם להיזהר בכבודך. והנמשל: כשרצה הקב“ה לתת את התורה 
ישראל,  לעם  שייכת  שהתורה  ידעו  שהמלאכים  בודאי  הנה  לישראל 
אבל רצו המלאכים לייקר את התורה בעיני ישראל לבל יחשבו שכל כך 
קל לוותר עליה, ולכן התנגדו לתת התורה לעם ישראל, כדי להראות 

חשיבותה ותפארתה.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת
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סיפור השבוע

שתי  מובאים  לפנינו  וכלל,  כלל  קל  זה  אין  ולהבליג  לוותר 
להבליג,  שהשכילו  ”נעלבים“  על  האחרונים  מהדורות  עובדות 
ואיך שהסבירו את הכח והיכולת לכך. ומזה נלמד אף אנו עצות 

ודרכים להתגבר.
לכותל  רגליו  את  לכתת  היה  רגיל  מזויעהל,  שלומק‘ה  ר‘  הצדיק 
המערבי, בכל עת שבאו לבקש ממנו להתפלל על חולים. שם ליד 
שריד בית מקדשנו, שופך היה את צקון לחשו לפני רופא כל בשר 

ופועל ישועות לטובת הכלל והפרט.
הכותל.  אל  שלומק‘ה  רבי  הגיע  בהן  הפעמים,  באחת  זה  היה 
ופרץ  מעולם,  ראהו  ולא  הכירו  שלא  יהודי,  אליו  ניגש  לפתע 

בקללות, חרפות וגידופים.
אנשים באים והולכים, והאיש צועק ומבייש את הצדיק בקול עז. 
אולם,  קדוש.  איש  ומשפיל  קדוש,  במקום  פשוט  איש  לו  עומד 
כמה זמן אפשר לצעוק יחידי? ר‘ שלומק‘ה לא נידב אף לא טיפת 
שמן קטנטנה למדורת המחלוקת. שמע ושתק. שתק ושתק. עד 

שדעכה האש, נשתתק האיש והלך לו.
גר  היכן  לי  נא  לשמשו,“ברר  שלומק‘ה  ר‘  פנה  ממך“,  ”בבקשה 
את  והמציא  רבו,  כמצות  לעשות  מיהר  השמש  המקלל“,  פלוני 

הכתובת הדרושה.
מה מאד התפלא השמש, כאשר הפקיד ר‘ שלומקה בידו מעטפה 
ובה צרור כסף עבור היהודי הנלוז ההוא... מילא לא להשיב, אך 

לשלוח לו כסף? על מה ולמה?
אולם, בלי להוסיף מילה, יצא השמש אל הכתובת היעודה. מציץ 
הוא בכתובת. לראות אם לא טעה... אכן זהו הבית. בית קטן ועלוב 
למראה. הוא נקש על דלת העץ המקולפת, וזו נפתחה בחריקת 
זקנה מאיימת. שלשה ילדים יחפים ומוכי רזון הציצו אל הפתח, 
לבושים בבלויי סחבות, נדמה היה לו כי הם ציפו כי משהו ידפוק 

על דלת ביתם סוף סוף...
המראה בתוך הבית פנימה לא היה מרנין. קירות  מקולפים ומלאי 
עובש, דלות והזנחה, וריח של טחב שעמד באוויר. ”בקשו ממנו 
למסור את המעטפה הזו“ אמר השמש לאם המשפחה. האישה 
החלושה פרצה בבכי ”ומאין ידעתם שאין לנו פרוטה לפורטה? , 
האומללה ברכה את השמש בדמעות. הדלת נסגרה, אך עדין לא 

הכל נהיר ומובן...
”איך ידע הרב“ הקשה השמש בשובו מן הבית הדל, ”שהלה זקוק 

לכסף?“
עלי  שצעק  זה  איש  ”והרי  שלומק‘ה.  ר‘  הסביר  מאוד“,  ”פשוט 
לו  כן, שאין  אם  לא ידעתיו. ברור  אני  גם  אותי.  מכיר  לא  ברבים, 
קפידה עלי, ואין זה עניין אישי. אם כך סברתי. בודאי צועק הוא 
ממר גורלו, ויש לרחם עליו ולעזור לו. כשאדם נתון בצרה, זקוק 
הוא לכסף על פי רוב. ומי יודע, אפשר שמצוקת הממון היא היא 

הלוחצת אותו... לכן מיהרתי לשלוח לו כסף למחיה“.
במעשה גדול זה טמון לימוד עצום, גנוזה עצה נפלאה, כיצד נוכל 
לבלום את פינו ולא להשיב לחורפנו דבר. אם נדע להעמיק חקר 
הבוטות  המילים  הכעס,  הצעקות,  כי  שנבין  הרי  הצועק,  בנפש 
אלא  אישי,  באופן  ראשינו  על  נוחתות  לא  הן  ממש.  בהם  אין   –
משמשות עדות ניצחת למצוקת נפשו של הצועק. אז יקל עלינו 

לשתוק, ולא רק לשתוק כי אם גם לרחם!
והיא  כלשהי,  במצוקה  הנתון  אדם  לפנינו  כי  לזכור  נשכיל  אם 
הצועקת מתוך גרונו, לא יקשה עלינו לשתוק, כי הרי ”בן שיחנו“ 
מספר לנו כעת במילים משלו, שבמקרה אינם נעימות כלל ועיקר 

לאוזננו, את צרת נפשו, ומי לא ירצה לעזור לנפש אומללה?
מכאן ועד המעשה האצילי, לא רק לשתוק בשעת עלבון, לא רק 
לשקם,  לעזור  לרחם,  אלא  דבר,  לחורפים  להשיב  ולא  להתגבר 

להשיב טובה תחת מריבה – הדרך כבר קרובה.
היה זה ביום שבת קודש בימות הקיץ, כשעה לפני תפילת המנחה 
בשעה  חיים  שוקק  ההיכל  בשכונה,  הגדול  הכנסת  בית  בהיכל   –
עם  או  חבריהם  עם  ללמוד  הבאים  רבים  בשבתו,  שבת  מידי  זו 

בניהם, גם כמה שיעורי תורה מתקיימים אז סביב השולחנות.
הגדול  ובנו  הצעירים  בניו  שני  עם  הכנסת,  לבית  אז  נכנס  חיים 
הקבוע  השיעור  מתקיים  שם   – המזרחי  השולחן  לעבר  ופנה   –

אומנות השתיקה
בפרקי אבות עם פירוש היעב“ץ – שגם אני משתתף בו. בחפשו 
אחר ספר יעב“ץ שיהיה בידו לשימוש בשיעור, תר על השולחנות 
השולחנות.  אחד  בפאתי  ספר  מונח  הנה  כי  והבחין   – הסמוכים 
ניגש לשם, נטל לידו את הספר והחל פוסע לעבר מקום השיעור. 
הושלך,  רגע  של  הס  המדרש.  בית  חלל  את  צעקה  פילחה  לפתע 
חיים  הספר“.  את  הנה  הבא  שנית: ”חצוף,  הצעקה  הושמעה  ואז 
אל  הגיע  עליו,  הופנתה  הצעקה  כי  שהבחין  בלי  ללכת  המשיך 
השיעור, התיישב והחל להשתתף, לאחר מספר רגעים ניצב לידו 
הצועק, והחל גוער בו קשות בקול הולך ומתגבר: ”חצוף... חצוף... 
הלה  גנב...“   ... הספר  את  לקחת   לא  הזהרתיך  כבר  ארץ....  דרך 
החל מושך את הספר בכח, ופיו מצעק ומצעק לנגד עיני עשרות 

הנוכחים.
פעמים  מלימודו  הופרע  האחרונה  שבשעה  ישיש,  אדם  זה  היה 
סגור  המונח  הספר  את  לקחת  ניתן  אם  שאלוהו  כאשר  אחדות, 
מן  אך   – בספר  למד  לא  כי  אף  בשלילה,  ענה  הלה  אליו,  בסמוך 
הסתם אמור היה לעיין בו בשעה הקרובה ואין בכוחו לחפש אחר 
הישיש  אל  פנה  שוב   – הגיע  שחיים  לפני  דקה  כמחצית  הספר. 
כך  על  רטן  והלה  ספר,  אחר  שחיפש  השיעור  ממשתתפי  אחד 
היה  סבור  הספר,  את  נטל  חיים  כאשר  הרף.  ללא  לו  שמפריעים 
מפורשות  הוזהר  אחדים  רגעים  שלפני  זה  הוא  שהנוטל  הישיש 
לבל יקח את הספר. על כן גבר עליו רוגזו בראותו שאף על פי כן – 

נוטל את הספר באין אומר ודברים.
חיים הופתע, לא ציפה לקיתון שכזה ובתחילתה כלל לא הבין על 

מה ובמה דברים אמורים.
בן   – חיים  גיצים,  ירה  ופיו  בידו,  הספר  עם  מולו,  ניצב  הישיש 
והעלבון  הבושה  את  ספג   – סבר  ונעים  קומה  גבה  החמישים, 
שב  שהלה  עד   – לעברו  הביט  ולא  מאומה  ענה  לא  בשתיקה. 
למקומו. אחד הנוכחים הסביר לחיים את טעותו של הישיש, בכך 

שמחליפו באחר – וחיים הנהן בראשו בהסכמה.
טרם המשיך השיעור, הפטירו הכל גיחוך מר ומרחם על הצועק, 
בהסתיים  מאומה,  מגיב  אינו  חתום,  ופיו  יושב  מקומו  על  וחיים 
מקומו  על  חיים  התיישב  המנחה,  לתפילת  קמו  כאשר  השיעור, 
מחודשת  בצעקה  אליו  ניגש  שוב  והצועק   – בתפילה  הקבוע 

ובעלבונות אישיים.
הימנית  ידו  כף  הישיש,  מול  עמד  חיים  המתחולל:  לעבר  הבטתי 
מונחת על גב ידו השמאלית כנגד ליבו – בהכנעה ובהבטה כלפי 
באהבה,  כמקבל  הצעקות,  מול  אל  קלות  בראשו  מניח  הארץ, 
בו  המוטחות  הקולות  את  לקלוט   – מלה  באין  ננשכות  ושפתו 
הם  אף  אולם   – תנוך  עד  היו  סמוקים  בניו  של  פניהם  בטעות, 
את  הסובבים  השתיקו  המנחה,  תפלת  תחילת  עם  ודומו,  שקטו 
הצועק – ובכך תם הענין, מזוויות עיני הבחנתי, כי כאשר התייצב 
הציבור לתפילת שמונה עשרה, פנה חיים ללכת עם בניו, כנראה 
חשש שהימצאותו במקום – תעלה שוב את חמת הגוער, לא רצה 

לבלוט ולהוות נושא לשיחה בפי הבריות....
בהיותי קרוב מאד אל חיים, כאב לי כל המאורע המוזר, בדרך כלל, 
נעדר  ועתה  שבת,  מוצאי  מידי  הביתה  יחדיו  לפסוע  אנו  רגילים 
לאחר  אחר,  במקום  להתפלל  הסתם  מן  פנה  מביהכנ“ס,  חיים 
הבדלה התקשרתי אליו ברצותי לשוחח על מה שהיה. רוחו היתה 
ובקלילות:  בסלחנות  הענין  אל  התייחס  הוא  כתמיד.  עליו,  טובה 
לבדו,  אדם  הישיש,  מסכן  מאומה...  קרה  לא  זה...  ככה  טוב,  ”נו, 
טרם  אני  אבל  נושא,  ולהעביר  להתחמק  ביקש  הוא   .“... לו  קשה 
נרגעתי, המשכתי לגלגל את השיחה על הרגשתו והרגשת בניו – 
ואז השמיע לי את המלים הבאות: ”מה אני בכלל? מי אני בכלל? 
קרה  ולא  כלום  אני  עלי?  צעקו  אם  מה  אז  בכלל?  צריך  אני  מה 

כלום“.
הייתי המום מאצילות נפשו, ואמרתי לעצמי הנה היקר הזה, לא 
לא  הקשה,  הפגיעה  את  ולמחוק  להבליג  עצמו  על  עובד  שהוא 
שכלל לא התחיל להפגע כי הרי במי פגעו? מי הוא בכלל? זה לבד 
ואשרי  אשריו  לו,  יש  חן  ענוות  ואיזו  באמת  מיהו  אותנו  מלמד 

חלקו.
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  ""נשאנשא""פרשת פרשת  
  ].מז, ד ["שנה ומעלה ועד בן חמישים שנה כל הבא לעבוד עבודת משא באהל מועד מבן שלושים"

 ' עבודת עבודה'דכתיב ? שורר בכלי שירמניין שהלוים טעונין ל: רבותינו פירשו במסכת ערכין
  ).כט כה, י דברי הימים ב"רש(הוי אומר זה השיר בכלי שיר ? איזוהי עבודה שצריכה עבודה אחרת עמה

ויש בזה ענינים גבוהים מאוד , בספרים הקדושים מבואר בהרחבה כמה גדול כוח הנגינה לעורר לבבות ישראל לעבודתו יתברך
באותו , וכשתתפלל אמור אותן באותו ניגון שנעים ומתוק בעיניך, חקור לך אחר ניגונים"פר חסידים ולכן כתב בס, י קבלה"עפ

, לדברי שבח. ניגון שמכין את הלב, לדבר בקשה ושאלה. וימשוך לבך אחר מוצא פיך,  בכוונהך ותתפלל תפילתךניגון אמור תפילת
כל אלה הדברים המכינים , ותברכהו בחיבה רחבה וגילה,  לבבךלמען ימלא פיך אהבה ושמחה למי שרואה, ניגון המשמח את הלב

  ".את הלב
 –המוסיקה הרעשנית . נעימות וחן, עדנות, ביטא תמיד רכות, לסגנונותיו ולהשתלשלותו מדור לדור ומעדה לעדה, הניגון היהודי

, זמירות זר מגיעה לא אחת. לבית ישרא כזו שהושרה בפיפיות עמך, לא היתה אף פעם מאפיינת של מוסיקה יהודית אמיתית
שהם לא שמים לב לא למה שהם כותבים . שהעדינות מהם והלאה, ישנם מלחינים וישנם מחברי שירים. גם למחוזותינו, לצערנו

בוטה ולא מאפיין את ,  ולא לאמץ את מה שפסול–צריך הציבור לעמוד איתן על המשמר , לעומתם. ולא לצלילים שהם מלחינים
על ניגונים שנחצבו , סיפורים מרטיטי לב ונשמההנה כמה . ם שתישמע באהלינו ושיהיה לה השפעה חיוביתשמתאי המוסיקה

  :מלבבות טהורים וקדושים שהעלו את שומעיהם להיכלות טמירים קסומים ונעלמים
  ניגון שהציל משמד

  ".ירחם' ה.  המנגינה הזומי יודע היכן הייתי היום לולי", פתח אחד האורחים ואמר, אחר הסעודה, ליל שבת קודש
היהודי שאף מלא . כי מעשה שכזה אינו מתרחש בכל יום, חושיו אותתו לו. ישב איש שיחו ובלע בהתרגשות את דבריו, אותה עת

. יריות. עוצר. גרמנים. אתה בוודאי מכיר את הסיפורים האלה. ילד קטן הייתי. "ראותיו מאווירה הצח של ירושלים והחל לספר
. ולאחר מכן דממה מחרידה נופלת על היער, צרורות ארוכים של יריות. הליכה בשלשות לכיוון היער. חות אימיםצוו. אקציה

, סבא. אחיינים מתוקים. גיסים. בני דודים. דודים דודות. אחי ואחיותיי. ביניהם אבי ואמי, נשמות הנרצחים עולות השמיימה
  .נותרתי אני ובגדיי לעורי. איש לא ניצל. סבתא
, לימים. אולי בן חמש, אולי בן ארבע. ילד קטן הייתי. ריחמו עלי והכניסו אותי לביתם, מחסידי אומות העולם, נים נכריםשכ

. מיטבי דאגו לכל מחסורי .אני שיחקתי בחצרם וכך ניצלתי, שכאשר הנאצים ימח שמם אספו את היהודים, סיפרו לי השכנים
. ואט אט החלו זכרונות העבר להתערפל במוחי, חשתי בנח בחברתם. בני המשפחההשקוני והתייחסו אלי כאל אחד מ, האכילוני

, כאשר הייתי משחק עם מקל הסבא של אביו של הגוי שאירחני, לעיתים נדירות, לפעמים. מלאך השכחה עשה את מלאכתו כהוגן
  ".מהלא נותר בזיכרוני כמעט מאו, מעבר לזאת. הייתי נזכר בסבתי שנעזרה גם היא במקל הליכה

, בעודי משתובב עם חברי", סיפר האיש" יום אחד. "קמו ממקומם והחלו לפסוע באיטיות לכיוון ירושלים המערבית, השניים
אמו ואביו הצטרפו אל השיחה , אשתו. בעל הבית שיצא לקראתן הצביע לעברי. הופיעה קבוצת נזירות בחצר הבית בו התגוררתי

, הכנסנו אותך למשפחתנו. "אמר לי" ראה: "סימן לי בעל הבית שאגש אליו, לעבריתוך שהם מביטים , ולאחר שהתלחשו במרץ
אני בטוח שאתה רוצה להשתלב . מוכשר ובוגר, ילד גדול אתה, היום. כאשר היית זאטוט קטן שאינו יודע מימינו ומשמאלו

מדוע תהא שונה . עמך כבן משפחהממילא אתה אוכל מפיתנו ושותה את מימינו ואנו נוהגים . להפוך לאחד מאתנו, במשפחתנו
נפתחו דלתות הבית לרווחה , אחר שהילד הולבש בבגדי חג, כעבור שעה קלה.. ".טבול ילדי במים והפוך לנוצרי הגון? ומוזר

, דודים, ללא אחים. בלי אב ואם, לבד, ילד קטן. ליוותה את הילד הרך, ותהלוכה חגיגית של נזירות ובני המשפחה שבביתם שהה
, שטיפחוהו, הובל הילד בידי האנשים הקרובים לו ביותר בשנים האחרונות, ה"בודד בעולמו של הקב. לבד. כלום, חברים, קרובים

  ?וכי היתה לו אפשרות לסרב להם. האכילוהו והשקוהו
יה חבוי ושיר עתיק יומין שה, נפתחו לפני שערי עולם הנגינה, מאי שם. נעמדתי על מקומי, היה זה ליד האסם הגדול, לפתע"

ואני , שירתי התעצמה וגברה..." ש, שבת שלום ומבורך, שבת שלום ומבורך"התחלתי לזמר לעצמי , ובלחש. צף ועלה, בזיכרוני
התהלוכה הנכבדה עצרה גם . מתרפק וחוזר חלילה, יורד, עולה. מזמר את המנגינה בהתלהבות, יהודי קטן מוקף נזירות וגויים

משפשף את כפות ידיו זו בזו , עומד לו באמצע הרחוב, יהודי קטן. אורח לחזות במחזה המדהיםהצטרפו גם עוברי , אט אט. היא
לא ידעתי בדיוק מה . הודעתי למלווי נחרצות והסבתי את פני לכיוון הבית" היום אנחנו לא הולכים. "ומזמר לעצמו מנגינה מוזרה

  ".ועם הזיכרונות הקשורים בהלא משתלב עם המנגינה , אבל הרגשתי שמה שרוצים לעשות לי. קורה
לאחר . "הלבנה האירה את פניו של היהודי באור יקרות והוא המשיך לספר. השניים כבר חצו זה מכבר את גבולות העיר העתיקה

כאשר נוכחתי כי הוא . מנגינה וחוזרים הביתה, תהלוכה, ושוב. ניסה בעל הבית לשדל אותי שנית להמיר את דתי, מספר ימים
שם זכיתי , הנחתי את כף רגלי על יבשת אמריקה, לאחר תלאות ונדודים רבים.נמלטתי מביתם בחסות החשיכה, תועומד על דע

בארץ . היום נסגר המעגל. ביקרתי בכותל המערבי לראשונה בחיי, ליל שבת, הערב. להקים בית נאמן ולראות דורות ישרים
. בחברת אחי בני עמי, בראש גאה ובקול רם,  הניגון המופלא הזהאת. שרתי, ליד הכותל המערבי, בירושלים עיר הקודש, ישראל

  ".הניגון שהשיב אותי הביתה לחיק עמי ואלוקי
  כח הניגון לחולל מהפכיםב

מאז שהתחלתי לומר , הרב שוורץ מספר, המגלה לנו עמקים נוספים בגודל כוחו של הניגון, אבל הנה סיפור נוסף מפעים ביותר
  .ו ואחרים"מנגן הנודע מיכאל שניצלר הי-יחד עם ידידי הטוב הבעל,  חולים לשם מצווהאני מבקר בבתי, "גראמען"

. גוני שמחהיש לגראמען וני, כבירה ועצומה, נוכחתי לראות איזו השפעה אדירה, ה שעות רבות של ביקורים אלו"לאחר שצברתי ב
ואשר ביררתי חקרתי ודרשתי , "קוסמות: "מכונהמה ש(בבתי חולים אני גם משתמש בחוש נוסף של תרגילים נפלאים ומשמחים 

  ).מפיהם של מורי הוראה מובהקים מה מותר לעשות ומה אסור

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



לפעמים אני מבקר במחלקות של חולים . קשים ואיומים, הדברים הללו מסיח את דעתם של חולים הנמצאים במצבים נואשים
 ממוות –ומחזירים אותם פשוט , שמחה הללו מצילים חוליםאשר רגעי ה, ועוד" המחלה ההיא", מחלות סופניות, במחלות קשות

  .והיה זה שכרי, ולו לימים ספורים בלבד, לחיים
 18בדרכנו נכנסנו לחדרו של בחור בן . מיכאל שניצלער' עם ר" ממוריאל הוספיטאל"יום אחד הגעתי לבית החולים הנודע 

לדברי , כאשר נותרו לו, כבר היה במצב סופני, י"ל ה"יר בראשו רחעם גידול ממא, הבחור. ל מחייו"שהרופאים נואשו רח, מליקווד
 כליל והוא ורוח- עד שפשוט שינינו את מצב, לבדח ולהקסים, נכנסנו והחילונו לשיר ולזמר .כמה שבועות בודדים לחיות, הרופאים

ה בחתונה שלו אנו באים "אי: "תוך כדי שאני פונה למיכאל ואומר, נפלט לי משפט מטופש, בסיום הביקור. עלז ושמח מאוד
  .אך המשפט יצא כבר, אני כמובן נשכתי את השפתיים חזק חזק, מיד תפסתי את עצמי"... לשמח
אני לא ידעתי היכן לשים את עצמי מבושה "... ה בגלגול הבא"אי: "ענה לי בחצי חיוך, שהיה מספיק חכם וידע את המצב, הבחור

  .ומחרטה על המשפט התמוה
ונה בעיר והנה אני מקבל הזמנה לבוא ולשמח בחת, הספקתי מאז לבקר ולחזק חולים ולשמח בריאים, עוברים שנתיים וחצי

  .אני בא? אך הוזמנתי, שמות שני המשפחות אינן מוכרות לי. ג"ו תשסו בכסל"ליקווד לתאריך ט
שממש הרגשתי (בו יושבים כל הקהל חבריו וידידיו ומסבי, יושב באמצע המעגל, החתן. ואני רואה מחזה מדהים, אני נכנס לאולם

בדמעות ושרים ") מצווה טאנץ"ציבור ליטאי מובהק אף אינו נוהג מנהג ה, כזר בתוכם מאחר ולא היה חסיד אחד ביניהם
  .שרים ובוכים, "כל תגמולוהי עלי' מה אשיב לה: "א"ובהתלהבות את השיר הנודע של רבי אביעזר וולפסון שליט

" סוחב"קם ממקומו ו, ולפתע החתן מבחין בי, הוזמנתי אבל אני לא בדיוק נראה שייך לכאן,  לא יודע מה אני עושה כאןאני עדיין
אני מנסה בעדינות להיחלץ ואני שואל אותו מהיכן אנו . נופל על כתפיי ומתחיל לרקוד איתי בהתלהבות, אותי למרכז המעגל

והרופאים לא נתנו , שאיחלת לו לבוא ולהשתתף בחתונתו... הלא אני הבחור? ך זוכרוכי אינ: כולו פליאה שואל, והוא... ?מכירים
ה בחתונה שלו אנו באים "אי": "טעות"לא שכחתי ליום אחד את המשפט שאמרתי ב, מאז אותו ביקור, ובכן, לו זמן רב לחיות

הבראתי , ת רופא כל בשר"רת השיכ הרבה כח ותקווה עד שבעז"ובפרט המשפט האחרון נתן לי כ, כ שמחת אותי"כ, "לשמח
                 , וזו ההזדמנות שלי ושל משפחתי לומר לך תודה על חלקך בהצלתי, שמח בחתונתי, והנני כאן היום, והחלמתי כליל
  ).נצוצות (...לכן הזמנתיך

 .הנרתיק והמזוזה]. יג, ז ["שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחהה"
 נרתיק –והם מספרים בהתפעלות שקיבלו מהדוד משה מתנה נפלאה לחתונה , זה עתה נישאו. ורן מאושרהבה נתאר לעצמנו זוג ק

: נתאר לעצמנו את בני הזוג מדגישים, וכעת! ן משובצת בו ביהלומים נוצצים"אלא האות שי, לא זו בלבד! מזהב טהור, למזוזה
מאה , ככלות הכל כמה כבר עולה מזוזה? הלא כן, זה כבר שולי, טוב!"... כתובה על קלף, ובתוך הנרתיק היתה גם מזוזה כשרה"

כל אחד . שנים עשר פעמים חוזרת ונשנית תשורת הנשיאים לחנוכת המשכן! שאין זה שולי כלל, אבל בפרשתינו נראה!... ?שקלים
 –ל כפול היינו במשק, "שבעים שקל בשקל הקודש, מזרק אחד כסף. שלושים ומאה משקלה, קערת כסף אחת"מהם הביא 

אבל התורה הקדושה מוסיפה , "זהב) סלעים(עשרה ) במשקל(כף אחת "ועוד הביאו ". שניהם מלאים סולת בלולה בשמן למנחה"
  . ובתוכו מזוזה–נרתיק זהב "! מלאה קטורת"ומציינת שהיתה 

 מעריך כל דבר לפי שוויו ,מבט של חולין, רק מבט חמרני! המזוזה שבנרתיק, הסולת למנחה. שהקטורת היא העיקר, והאמת היא
,  ששיגר דורון לנשיא ישראל– שליט נכרי –על ארטבן , ואנו נזכרים בדברי התלמוד הירושלמי! לנו יש מבט אחר לגמרי. הכספי

, שאל ארטבן. שלח לו רבינו הקדוש מזוזה. לתשורת גומלין, כמובן, וציפה, יהלום זוהר, שלח לו מרגלית יקרה. רבי יהודה הנשיא
!". הרי זה עלבון, היכן היחס! ?ואתה החזרת לי מזוזה ששוויה זוז אחד, אני שלחתי לך אבן טובה ששווה מליונים: "ונעלבנפגע 

!"... ואני נתתי לך דבר שהוא שומר אותך יומם וליל, אתה שלחת לי דבר שאני חייב לשמרו יומם וליל, חייך: "ענהו רבינו הקדוש
, מהתוכן, המעטה היפה אסור שיסיח את הדעת מהתוך. גשמי והמוני, לא שיטחי. עמיקגבוה ומ, כי המבט צריך להיות ערכי

  .מהעיקר
, העיקר היה מתן תורה. אבל כל זה היה תפאורה. עם פרחים שאין כמותם ליופי, ל סיפרו שהר סיני עטה דשא מרהיב עין"חז

מקול השופר , ם רבים שהתפעלו מהאש והלפידיםשהיו יהודי, אשר על כן אמרו בזוהר הקדוש! ואשרי היודע לאבחן את העיקר
  "...אלקיך' אנכי ה" עד שלא שמו לב ל–מהענן העשן והערפל , ההולך וחזק
כה . ארץ הקודש, ארץ האבות, בארץ ישראל, באופן בו אנו סוקרים את חיינו והווייתנו כאן, שהדבר קורה לנו בגדול, ונוצר רושם

כדי לחיות , הכל עמלים קשה כל כך להעלות את רמת החיים. לעבות ולמרק את כף הזהב, הרבה טורחים אנו לייפות את הנרתיק
נעשים קצרי , מרפטים את העצבים, נשחקים, נוטלים חובות...  חיים רע יותר–עד שמרוב מאמצים לחיות טוב יותר . טוב יותר

לחיי משפחה .  כסות לתוכן שמוסכים לתוכה,היא נרתיק בלבד" רמת חיים"ש, ושוכחים... מדוכאים, עצבניים, ממורמרים, רוח
, בשולחן שבת חווייתי, רוחניים בשיעורי תורה" מילוי מצברים"ל, לחינוך בנים למידות נאותות ולמורשת אבות, מאושרים

, אינו שווה למעשה מאומה,  והמזוזה חסרה בו–משובץ יהלומים , אבל אם הנרתיק זהב הוא. בשירת בקשות, בתפילה נרגשת
  !שבכלוםכלום 
  ).מעיין השבוע!... ( ומזכה אף בשכר–נאה ". הידור מצוה" הנרתיק המהודר הוא –אם מזוזה בתוכו , ברם

  )'הבית היהודי' (חג השבועותחג השבועות

כל אלו : "וכתוב בזוהר הקדוש, נהגו בכל תפוצות ישראל להיות ערים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה עד עלות השחר  .א
ה מברך אותם "והקב, תכולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונו,  ושמחים בושמתקנים התיקון בלילה הזאת

אפילו רגע אחד ועוד כתוב בספרים הקדושים שכל מי שלא ישן בלילה הזאת ". בשבעים ברכות וכתרים של עולם העליון
ם שנשארים ערים לפי והטע.  לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא מובטח– ל הלילהויהיה עוסק בתורה כ

י "ולכן מתקנים את זה ע, י קולות וברקים"ה להעירם ע"שבעת קבלת התורה היו ישראל ישנים כל הלילה והוצרך הקב
 .הלילה הזאת

 .ויש לכך כמה טעמים, והנשים אינן אומרות תיקון ליל שבועות, תיקון ליל שבועות שייך רק לאנשים  .ב
ודרכו של , כיון שמתאספים הרבה אנשים, וצריך שמירה גדולה על זה, להיש ליזהר שלא לדבר שיחת חולין כל הלי  .ג

וכן צריך להתגבר כארי שלא , ר להכשילם לדברי חול ולבסוף עלולים לדבר דיבורים אסורים של שחוק ולשון הרע"יצה
ולפני נקודת .  פקוחות לדחות את השינה ושלא להתנמנם כללםולישב על המשמר בעיניי, יפנה לבו לבטלה בלילה הזאת

ומה טוב ומה נעים שתלמיד חכם יבאר , בפרט לאלה שהתפללו ערבית מבעוד יום, חצות הלילה יש לקרוא קריאת שמע
וזכות הרבים , כדי שלא יבואו להתנמנם, בדברי אגדה המושכים את הלב, ג מצוות"לקהל דברי הגמרא והמדרש והתרי

 .תלוי בו
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: ותזכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמ

  ,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

 .לנפטרי עם ישראכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת חנומקהנ "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

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











 
 
 
 
 
 

 "דרך ארץ קדמה לתורה" - שבת דרך ארץ
 

היה הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר מספר לתלמידים בישיבתו, 
על הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי. פעם הרב דושינסקי בא 

בית המדרש זרוקה קליפת פרי, והקפיד מאד לישיבתו, וראה ליד 
תלמידים ' :על זה ולא רצה לומר את השיעור, וטעמו ונימוקו עמו

 'שלא איכפת להם שהסביבה תהיה נקיה, אינני מלמדם תורה!
 

הרב וואזנר הקפיד מאד על נקיון הבגדים כל ימיו, גם בימי זקנה 
ו מבית ושיבה. היה מעיר לבחורים שלא היו נזהרים בזה. בצאת

המדרש יכול היה לעצור ולהעיר לבחור שיש כתם על בגדו וכי 
וכיוצא עליו לנקותו. או לומר לבחור כי שכח לסגור שרוכי נעליו 

 בזה. תמיד היה אומר כי על תלמיד חכם להיות נקי ומסודר!                                           
 מעשה רב) -("רחמי הרב"                                                                                                         

  
הר"ר שלמה רוזנברג למד בבחרותו אצל מהר"ם בריסק, בישיבת 
טושנאד הנודעת. ויהי היום, אחד מחשובי רבני הונגריה נפטר. 

במקום הבחור "השמש" הקבוע את  ראש הישיבה לקח למלווה
 להלוויה. גם כן שלמה, שהיה בן משפחה של הנפטר ונסע  'ר

 

בחזרה, מהר"ם בריסק נתן לתלמידו שיחת מוסר שלימה. הוא 
לא יכל להרגע על שראה את אחד הרבנים המספידים שהיה 

 )("נר לשולחן שבת"מעט לכלוך על כובעו... 'היתכן?! כבוד התורה!'       
 רבי שלמה ז"ל, שבימים אלו מלאו שלושים לפטירתו!  יהיו הדברים זכרון לנשמתו הטהורה של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הגאון הצדיק רבי שמואל שפירא בעת זקנותו נזהר מאד לא 

 כי נוות ביתו התקשתה להרדם. ,לעשות שום רעש בלילה
 

העיד נכדו, כאשר הלך בזקנותו לישון לאחר קימת חצות לא נטל 
פחות מארבע אמות ונטל ידיו ידיו כשהתעורר, אלא הלך פחות 

 :במקום אחר. שאלתיו על כך, השיב לי כמי שציפה לשאלתי
 

א בחלק הראשון של י"בוודאי צריך, אך עיקר רוח הטומאה ה
הלילה, כי אז שורה על האדם קליפות קשות. אך בחלק השני 

אלא של הלילה, הגם שלכתחילה יש ליטול ידים כבראשונה, 
תעורר משנתה, כי היא תסבתא אצלי חשש שיש כאן ש

מתעוררת מכל רעש קט, ואז בוודאי עלי להזהר מהפגם החמור 
 של גזל שינה".

 

והפטיר רבי שמואל: "היא כבר סבלה ממני רבות, ואם סוף סוף 
 )מתוך קונטרס מופלא לזכרו(מחוייב אני לוותר בזה!"                     ,נרדמה

 
 

 
 
 

 
סיפרה כלתו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, אשת בנו הג"ר 
אליהו מרדכי: לאחר פטירת חותנתי, מכיון שמרן נשאר לבדו 

 בבית עברנו עם המשפחה לגור בדירתו.
 

בימים ההם לא היו מכונות כביסה בבתים, ופעם בשבוע היו 
כובסת, מהנץ החמה עד השקיעה, היתה הכובסת  מביאים

 טורחת ועובדת על הכביסה בחצר הבית.
 

והנה בראש חודש ניסן, בטרם יצא חמי לתפילת שחרית כותיקין, 
 מכיוון שכונת "בתי מחסה".  ,נשמעו מרחוק קולות מריבה נרגזים

 

אולי תטרחי לצאת ולראות, מה פשר הקולות והצווחות, בשעת '
, פנה אלי באדיבות, חמי הצדיק. עשיתי כדבריו 'זו בוקר מוקדמת

 ויצאתי. כשחזרתי, סיפרתי לו את אשר ארע. 
 

אחת מנשות שכונת "בתי מחסה" הזמינה אישה עניה, שגרה 
 במשכנות העוני שבכפר השילוח, שתבוא לכבס אצלה היום. 

 

והנה כשבאה המסכנה, בעוד חושך ואפילה בחוץ, סירבה 
הכביסה, בטענה כי שכחה שהיום ראש להושיבה על  האישה
מנהג נשות ישראל לא לעשות מלאכה בראש חודש... וחודש, 

לא  ,ואילו הכובסת מתריעה כנגדה, וצווחת שאם לא תעבוד היום
יהיה לה ממה להביא אוכל לילדיה, כי בעלה שוכב חולה בבית, 

 והיא המפרנסת היחידה.
 

יש לך במה  מששמע חמי את הסיפור, פנה אלי בשאלה: 'האם
אמר: "מהרי והזמיני את  ,להעסיק את הכובסת?' משנענה בחיוב

האישה, והושיבי אותה לכבס, לצער בת ישראל ענייה שתינוקות 
 תלויים בה, חמור מלעבור על מנהג". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סופו של סיפור: אחרי שהכנתי את הגיגית, והדלקתי את 
הפרימוס, באה אותה אישה וביקשה מהכובסת לבוא אליה... 

 מותר לכבס בראש חודש, גם לי מותר"...  זוננפלד "אם לרב 
 )עה"ת ('"חוכמת חיים"'                                                                                                            

  
בני שכונת "שערי חסד" בירושלים הבחינו, כי מדי ערב שבת היה 

 ,בנו של הגאון רבי דוב מאיר ,הגאון רבי יעקב חיים אייזנשטיין
 .מזדרז ללכת לבית המדרש "מאה שערים"ממייסדי ישיבת 

 

הבינו כי עושה זאת כדי לעסוק בתורה, אך היה בזה משום תורת 
חיים ואהבת חסד, שכן בכיסו היה פטיש קטן, וכאשר איש לא 
היה רואה, היה עובר מספסל לספסל, מסטנדר לסטנדר, מכה על 
כל המסמרים הבולטים, שמא מישהו יקרע חלילה את בגדי 

 ("תורת ציון")                                                                       השבת!
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יום הזכרון לגאון רבי אהרן עזריאל, ראב"ד הספרדים  השבוע יחול
 ראש ישיבת "בית אל" וחתנו של ה"פלא יועץ" .בירושלים

 

יסורים  בערוב ימיו לקה בלבו וסבל עשרים שנה כיהן כראב"ד בירושלים.
רבים. שנתיים לפני פטירתו הרופאים נואשו מחייו, פקדו עליו לעבור 
ליפו, קיוו שקרבת הים תחזקהו. עם כל כאביו המשיך בעבודת הקודש, 
לילה כיום, בימי תשרי דחק עצמו ועמד ש"ץ בקהל קודש "בית אל", 

 נזי)(איגרת הראשל"צ מוהר"ר רבי אברהם אשכ   המשמח אנשים. והתפלל בקול ערב
 

 בשבת קודש פרשת נשא, ט' בסיון תרל"ט, נתבקש לישיבה של מעלה,
בשבוע שעבר עליתי  -ונטמן בבית הקברות הישן ביפו  בהיותו בן שישים

לקברו של מנהיג  סמוך והתפללתי על קברו, הנמצא במרכז בית הקברות,
 לשולחן שבת")("נר  דקל.עצי שני  הםסוככים עלי ורב קהילת יפו, רבי יהודה הלוי,

 
  (ה' כ"ג) ".וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים"

 

מעשה שהיו קוראים בתורה ביום חול, ונמצא בספר תורה פסול. 
ניגש ותיקן  ,בית הכנסתאותה שעה בשהתפלל בסת"ם סופר 

 את הטעות. ובעוד שהדיו לח, המשיך הבעל קורא בקריאה.
 

הקריאה, דכיון שהדיו לח, הספר היו שטענו שלא עלתה להם 
 אינו כשר עד שיתייבש הדיו, מכיון שזה כתב העלול להזדייף.

 

תורה כשר ושונה דינו האך הגאון רבי אהרן עזריאל פסק שספר 
מגט. והאריך בדברי המרדכי שכתב, שיש להזהר לא לתת גט לח 

 שהרי אינו של קיימא. והביא את ה"לב חיים" שאוסר.  ,לאישה
 

אחרי בקשת המחילה מכבוד תורתו, לדעתי "וכתב רבי אהרן: 
 (שו"ת "כפי אהרן" ח"ב ס"א)                 ."הקצרה יש להתיר, והבוחר יבחר

 

עיין שו"ת הרא"ש שהתיר להסיר שכבת דיו לח מאותיות ס"ת, כדי למהר את יבושם 
 ד)"ד רע"ו, יו"ג' ט(כלל וא"ז נקרא שהכחיש את המצווה. הש"ך והט"ז נחלקו בהיתר זה. 

 
 באמצע הדפסת ספרו, בחורף שנת תרל"ד חלה רבי אהרן עזריאל, והיה
 על ערש דוי, בהקדמה לספרו תיאר רבי אהרן את הנס שארע לו: 

 

אז  בח' שבט הכביד עלי חוליי והייתי כפשע לבין המוות."
מורינו רבי  ,נוינזכרתי כי יום י' בשבט הוא יום פטירת מאור עינ

שר שלום מזרחי שרעבי, הוא שיסד את הבית הקדוש "בית אל". 
הלא שש שנים אני עבדו משמש בבית מדרשו,  ,אמרתי אל ליבי

 עובר לפני התיבה.
 

לישיבת "בית  ,לכן ציוויתי לבני ביתי שילכו בי' שבט למקדש ה'
אל", לעת מעריב, כשכל החברים מקובצים להילולא, וישטחו 

מעות שליש וידליקו נרות לנשמת הקדוש, שיבקש תפילתם בד
עלי רחמים לפני אבינו שבשמים. וכך עשו, התפללו עלי כולם 

 עלם ויאריך ימיהם".ו"ישלם ה' פ - בכל נפשם
 

אני באותו הלילה הייתי נרדם כאבן, כמעט לא הייתי מכיר שום 
תוארו כמלאך ה',  ,אדם... ויהי בחצי הלילה, והנה נגלה עלי איש

 ד לפני בפנים שוחקות. ועמ
 

, "אני שלום מזרחי"והשיב לי:  "מי אתה אדוני?"אמרתי לו: 
כן ". השבתי לו: "שמעתי שאתה מדפיס ספר"ונבהלתי... שאלני: 

 עטרת ראשי, קונטרס קטן בשם "כפי אהרן". ,אדוני
 

כי זה רמז לשמי "השבתי:  "מדוע אתה חותם אענ"ה?"אמור לי: 
יש עוד טעם "מר לי בפנים שוחקות: ז אא ."ושם אבי ומשפחתי

 ותיכף הלך...  "ה' יסינזריאל עהרן אלחתימה, 
 

התעוררתי מתרדמתי, והשתוממתי, ולא ידעתי פירוש ניסי ה'. 
 אז ."העושה לי נס -"ויקרא שמו ה' ניסי עד שנזכרתי ברש"י 

אמרתי אין ספק יום בשורה היום! מוהר"ר התפלל עלי ובזכותו 
התבטל גזר הדין שהיה עלי. אכן מאז התחזקתי והנני היום בקו 

 (מתוך הקדמה לשו"ת "כפי אהרן")                                                                ..."הבריאות

 
 (ו' ט') ".נזרו וגלח ראשווכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש "

 

 ותת גדולומחלוק - "כהן מוזהר עליה ,כל טומאה שהנזיר מגלח עליה"
 )נזיר נד:(ורבינו חיים כהן.  (ג' שיטות)רבינו תם  -בראשונים בהלכה זו 

 הל' נזירות ג' א' וטו"מ ג' ג' ונו"כ לרוב)(רמב"ם וראב"ד אם ומתי נזיר מגלח. 
 

 

שאסור לכהן לגעת בתכשיטי אשר שאלת, חכם אחד אמר לך 
זהב וכסף שהיו על אישה בשעה שמתה, וכן בגדי רקמה שהיו 
 עליה, או טבעות שהורידו מעל אדם שמת, כי כל אלו מטמאים.

 

ולא  ,ואמרת שזה לפלא וזר בעיניך... מעולם לא שמעת כזאת
 ראית שום כהן ואפילו חסיד שבכהונה שנזהר בזה...

 

זה, כי דבר גדול דיבר החכם וראוי  אל יפלא בעיניך דבר תשובה:
 לתת לב ולעמוד על מקור הדין.

 

. : עיי"ש)ד(נזיר נשורש הלכה זו הינו מחלוקת ר"ת ורבינו חיים כהן 
סובר שכלי מתכת הרי הם כמת ומטמאים, ונזיר מגלח  בינו תםר

עליהם, ורבינו חיים כהן חולק. ולמעשה, אף שהעולם אינם 
    והירא יחוש לעצמו.        ,נזהרים בזה, מחלוקת שקולה בין הפוסקים

 )בחרב שנגעה במת מ"א יו"ד שס"טועיין רעיי"ש באריכות  (שם י"ד                                          

 
ואמצעה של חצר אינה  מעשה בחצר גדולה ובה דירות רבות

מקורה. מנהג הנשים בעיר הקודש ירושלים שאין מוציאין את 
 הנפל לקוברו עד אחר שלשה ימים ללידתו, ובאותה חצר גר כהן.

 

שהוא זקן וחלוש ואי נשאל רבי אהרן עזריאל, אם מותר לכהן 
  זו. להכנס ולצאת מביתו בחצראפשר לו לילך לבית אחר. 

 

תשובתו משתרעת על ארבעים טורים! ופוסק, שבחצר רגילה 
אין להקל, אבל בחצר זו שיש בה בית כנסת, יש לה דין של רשות 

 )עיי"ש (שם יו"ד י"ב ט"ו       הרבים, ומכח כל הסניפים שהביא יש להקל.

 
 שבועותנס ערב 

 

שם  , והיו דריםבמחוז שמפיין ,ה"יש עיר בצרפת ושמה טרוא
יהודים, רבים מהקצבים באותה העיר היו גויים. פעם אחת בערב 
שבועות שחטו שם הרבה בהמות, וכולם היו טריפות, ולא רצו 

 הקצבים הגויים לשחוט עוד.
 

באותו הזמן רש"י היה בעיר ההיא, וכה אמר להם: "שחטו עלי, 
ובוודאי לא יתעפש הבשר, שלא יהא נראה זבוב בבית 

 המטבחיים שלהם!"
 

וכן הוא עד היום, ישאר שם בשר זמן רב ולא יתעפש, ואין זבוב 
    "ישורון" ד') - (ידיעות לרבי אברהם בן הגר"א                                     נראה שם..."

 
 שבת שלפני שבועות

 

בשחרית, החזן אומר יזכור מיוחד לנהרגים  ,שבת שלפני שבועות
הרוגי ושרופי קהילות שו"ם בגזירות כל "מזכירין  -על קידוש ה' 

 (ספרי מנהגי אשכנז)              תתנ"ו", ולאלה שהצילו ספר תורה מחילול. 
 

ארבע פרשיות, של נוהגים לשיר בניגונים חשובים, כמו שבתות 
 )מנהגי אמסטרדם"", "מנהגים דק"ק וורמיישא"(                       טוב.כמעט כמו ביום 

 
 בכורדיסטן היו מוכרים השבת את עליית עשרת הדברות, ובחג היו

 ("ילקוט מנהגים")  באים הקהל, כל אחד עם מזונו, ואוכלים בבית הקונה.

 
 )"מחזור רומא"(  .בשבת הגדול של שבועות "אזהרות"המנהג לומר 

 
שבת בארץ מנחה של סדרי אמירת פרקי אבות ב -תשע"ו  - השנה

התחילו לומר אבות בארץ ישראל ישראל ובחו"ל אינם זהים. 
 חו"ל היה זה יום טוב שני. וב ,בשבת אסרו חג של פסח

 

את הפרק  ערב שבועות ילמדו ,זו בסידור רב עמרם כתב שבשבת
 . "דרך ארץ זוטא"הראשון של מסכת 

 

 ,בני ארץ ישראל וחו"ל במנהגם ישוו הבאה באופן זה בשבת
 ("תקון יששכר", כנה"ג או"ח תצ"ב, "נוהג כצאן יוסף")    ויקראו בפרק ראשון באבות.

 

שבת קודם עצרת קוראים פרק ראשון  -"נוהגים פה עיה"ק צפת 
 )גח' ל" "מתוך "בין פסח לשבועות -("ארץ חיים" סתהון   דמסכת דרך ארץ זוטא". 

 
 ."בכמה מקומות שדורשים הלכות שבועות ב"שבת כלהנוהגים  

מנהג קבוע מדורות ראשונים להתאסף בבית   )תכ"ט ג'או"ח  (כה"ח
ואחד מחכמי העיר  ,הכנסת הגדול שעתיים ומחצה אחר חצות

בן "ה כדברי  )ד' או"ח כהונה" "ברית( .דורש בהלכות ודברי מוסר הנחוצים
דורשים בשבת  לא  ."שבת כלה"וכדרכי לדורשם ב": "חיאיש 
 )תכ"ט ב'או"ח  שו"ע הרב( .תות מיוחדו, מפני שאין בו הלכעצרת שלפני

 
 מתוך מכתבו של הגאון ר' אהרן פויפר בהיותו בחור -חג השבועות בישיבת עזתה 

 

"איך עבר חג השבועות? אצלנו עבר בלימוד. אמנם בלי הרבה 
ללמוד יותר ר' יששכר אמר, שעדיף  ריקוד, כי רצו ללמוד.

 ("דרך כוכב")"                                                          ולרקוד פחות...
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "שליטה עצמית" - נשאפרשת 

"איש או אשה כי יפליא לנדור נדר על הפסוק בפרשתינו 
(ו, ב) כתב רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל  נזיר להזיר לה' "

מידות" כי יחודו ומעלתו העליונה  –ור יחזקאל בספרו "א
של הנזיר נובעים מפרישותו מתאוות ומהליכתו נגד הזרם. 
מעלת הנזיר היא בכך שהוא מתקדש ומתנשא מעל הרגלי 
רוב העולם ומעל טבעיו ותאוות לבו. בזה הוא נעשה עבד 
לאדונו יתברך ו"קראו הכתוב עטרה לראשו, וזהו שכתוב כי 

 ראשו".  נזר אלוקיו על
בספר "לקח טוב" כתב כי הפעולות הנעשות נגד טבעו של 
האדם, הן הרצויות ביותר לפני המקום ברוך הוא, שכן לשם 
עבדות זו נוצר האדם וזוהי חובתו כל ימי חלדו. וזאת הוא 
היסוד מעבודת האדם לבוראו יתברך שמו לשמור ולעשות 

ה שכתב גם מה שאין לבו חפץ. יש בנותן עניין להביא את מ
ה"אבן עזרא": "יש אומרים כי מילת נזיר מגזירת "נזר". 

 –ודע כי כל בני האדם עבדי תאוות העולם, והמלך באמת 
כל מי שהוא חפשי מן  –שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו 

התאוות". יוצא לפי דבריו שעבד ה' השולט בתאוותיו הוא 
 למעשה מלך, וראוי הוא שינתן כתר מלכות בראשו. הנה
רבותינו מספרים (שבת פח .) כי  "בשעה שהקדימו ישראל 
'נעשה' ל'נשמע' באו ששים ריבוא של מלאכי השרת, לכל 
אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים: אחד כנגד 'נעשה' 
ואחד כנגד 'נשמע'. וכיוון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים 
ריבוא מלאכי חבלה ופרקום (ונטלו מהם כתרים אלו), 

ר (שמות לג): ויתנצלו (התפרקו) בני ישראל את עדים שנאמ
(תכשיטם) מהר חורב (שקיבלו בהר סיני, והם הכתרים)". 
כאשר "סרו מהר מן הדרך" ועשו את העגל, הפכו בבת אחת 
מרואי פני שכינה לחובקי אשפתות. אז באו רבבות מלאכי 
חבלה ונטלו מהם את שני הכתרים שהוענקו להם במעמד 

ה שהקדימו נעשה לנשמע. ואולי ניתן לומר, כי הר סיני בשע
עם ישראל קיבלו כתרים במתנה בדווקא. "הכתר" הרי 

מלוכה. בני ישראל בניו של מלך מלכי  –מציין ומסמל 
המלכים, הינם הפלוגה המובחרת והנבחרת ביותר בבריאה. 
"ממלכת כהנים וגוי קדוש". אולם כאשר "סרו מהר מן 

ו בבת אחת מרואי פני שכינה הדרך" ועשו את העגל, הפכ
לחובקי אשפתות. וכל זאת בשל הפזיזות וחוסר מידת 
הסבלנות. וכעונש, באו המלאכים ונטלו מהם את שני 
הכתרים... פשוט, נטלו מהם את מה שאמור לייצג את סמל 

 המלכות!!! 
אם נסכם בקצרה את דברינו עד כה, יעלה בידנו כי מידת 

פה המפתח לקניין השליטה עצמית והסבלנות הם אי
המלוכה. מסופר כי המלך הרשע נבוכדנצר בחר לו נערים 
מיוחדים ובעלי כישרון, כאשר בנוסף לסגולות החכמה 
והכישרון היו צריכים להיות גם בעלי יכולת להתאפק 
מלצחוק. כי מי שאינו מסוגל להתאפק ולשלוט בעצמו, כך 

רנו, כל סבר, אינו ראוי לעמוד ולשמש לפני המלך... ולפי דב
 שכן שאינו ראוי להיות מלך!... 

בספר "שלום ורעות" מובא כי חכמי דורנו אמרו, כי היצר 
הקשה והגדול של דורנו הוא יצר הכעס. הכל חסרי סבלנות, 
לחוצים ונוחים לכעוס. האם כועסת על ילדה, ששפך את 
הקקאו על בגדו, ויוצאת מכליה כאשר הוא מסרב לאסוף 

ועל מי לא?  –על חברים ועל שכנים את צעצועיו. כועסים 
הביטוי "אני כועס עליך", הוא אחד הביטויים הנשמעים 

אדם  –ביותר אצל בני דורנו. "ומותר האדם מן הבהמה" 
שונה מן הבהמה בזה, שהקדוש ברוך הוא נתן בו דעה 
ודיבור. בכוח הדעה, שנתן בי אלוקי, יכולה אני להשליט את 

. אדם בנוי עומד: המח מנע מכעסיהשכל על הרגש, ולה
מרכז המחשבה,  -למטה. מח –באמצע, כבד  –למעלה. לב 

מרכז הרצונות והתאוות. אדם  –מרכז הרגשות. כבד  -לב
נבון הוא זה, המשליט את המחשבה על הרגש ועל התאוות. 

 כי הוא שליט על רגשותיו –בד כב לח מ -אדם זה הוא: מלכ
 
 

ש הוא החשוב בחיים, ורצונותיו. אם יבוא אדם, ויאמר: הרג
יותר מן המחשבה, והוא מקדים רגשות למחשבה, הרי הוא: 
למכ: לב מח כבד. ואילו האדם הנשלט על ידי תאוותיו 

: םלֻּכְ ורצונותיו, ודוחק הצידה רגשות ומחשבות הוא אפס, 
מידה מגונה  –כבהמה, להבדיל. הכעס  –כבד לב מח (כלום) 

חסרת דעה, אז  היא. אם אזכור ואדע: אין אני בהמה,
אשכיל, ודאי, להתגבר ולא לכעוס על כל דבר. האדם אינו 

המוח, הלב והכבד, אלא  –בהמה, שכל איבריה במישור אחד 
הראש למעלה, ואחר כך הרגשות וכו', כי תפקידו של האדם 
הוא לשלוט בעצביו. הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים 

דוכנים, קוסמים אלפי אנשים עברו בין מאות ה אלו היטב.
לבושים בשלל צבעים הציגו להטוטים מרשימים, רוכלים 
עמוסים בסחורת סדקית ניסו לשכנע את העוברים ושבים 
לקנות ממרכולתם. מרטין הביט סביבו כשהוא מוקסם, 
עבורו הטיול ביריד הצבעוני הייתה חוויה משכרת. כשהגיע 
למרכז היריד משך את מבטו שלט ענק שהוקם מעל אחד 

אהלים. 'בוא ותבדוק עד כמה אתה שולט על הלב שלך!!!' ה
מרטין התבונן בשלט בסקרנות, והחליט להיכנס אל האוהל 

מיד  שהבטיח לבדוק עד כמה הוא שולט על הלב שלו...
לאחר שנכנס לאוהל החשוך, יד נעלמת הסיטה את הדלת 
במהירות, החושך היה עבה ומרטין לא הצליח לראות סביבו 

התחיל להתחרט שנכנס פנימה, אבל לא הייתה מאומה. הוא 
לו אפשרות יציאה. ליבו הלם בפראות והוא ציפה לבאות, 
כשלפתע התרוממה לעברו גולגולת שאור לבן מבהיק בקע 
מעיניה. הגולגולת התקרבה לעברו בצורה מפחידה עד 
שמרטין זעק בפחד, קפץ לגובה תוך כדי שהוא מנסה לגונן 

לאש' לבן מסנוור. חץ ירוק שנדלק על פניו, לפתע הרגיש 'פ
הורה לו להמשיך אל תוך האוהל. לשמחתו החדר הנוסף 
היה מואר, במרכז החדר עמד שולחן ערוך במאכלים שהעלו 
ניחוחות מגרים. רק כעת הוא שם לב שהוא בעצם לא טעם 
דבר מהבוקר והוא מאד רעב. הוא הושיט את ידו להרים 

גלות כי מדובר מאפה שוקולד בעל ניחוחות ונדהם ל
בפלסטיק. מבט מקרוב על שאר הדברים שהיו מונחים על 
השולחן, הבהיר לו כי כל הדברים שעל השולחן הם 
מפלסטיק וכי את הריחות מפיצות כוסיות אבקה שונות 
המונחות מצד השולחן. הוא התמלא באכזבה, ואז הרגיש 
'פלאש' נוסף על פניו. חץ נוסף שנדלק הורה לו להמשיך 

בחדר הבא, הופתע מרטין לגלות שני  אל תוך האוהל. פנימה
ילדים שפרצו בצחוק מתגלגל למראהו. השניים לא הפסיקו 
לצחוק ומרטין ניסה להבין ללא הצלחה מה מצחיק בו כל כך, 
'מדוע אתם צוחקים?' פנה אל השניים, אבל השניים 
המשיכו להתגלגל מצחוק, ואז הפלאש חזר בפעם השלישית 

וב הורה לו להמשיך לחדר הבא. החדר היה והחץ שנדלק ש
חשוך, ומיד כשנכנס קיבל סטירת לחי מצלצלת, מאדם 
שנעלם בין קפלי האוהל. הזעם על חוצפתו של האיש מילא 
אותו, אבל שוב הפלאש הבזיק בפעם הרביעית והחץ הורה 

 לו להמשיך אל החדר הבא...
מרטין הנואש שלא ידע מתי יסתיים הסיוט, המשיך לחדר 
הבא תוך כדי שידיו מורמות כלפי מעלה בתנוחת התגוננות. 
אחרי הסטירה שקיבל בחדר הקודם, הוא כבר לא לקח 
סיכונים. אבל בתוך החדר ניצב ליצן בלבוש מוזר, שביצע 
פעלולים מצחיקים. מרטין החל לצחוק בקול וכמעט 
שהצליח לשכוח מהסטירה הכואבת שקיבל לפני מספר 

חדרים, הבזיק הפלאש והחץ הורה דקות. אלא שכמו בכל ה
לו להמשיך אל החדר הבא. מרטין המשיך במסדרון ארוך, 
לחדר שעל דלתו נכתב 'תוצאות'. רק כעת נזכר שהובטחה לו 
בדיקה עד כמה הוא שולט על הלב שלו, אבל הוא לא הצליח 
להבין כיצד רצף המאורעות שעברו עליו קשורים לשליטה 

 עצמית על הלב שלו...
 שב הודי מבוגר בלבוש מסורתי כשהוא מחייך, מרטין בחדר י
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הבחין בתמונות שמונחות על השולחן וכמעט ולא זיהה את 
עצמו. 'כאן גרמנו לך לפחד!' הצביע ההודי על התמונה 
הראשונה בה נראה מרטין מפוחד. 'וכאן...', הצביע ההודי 
על תמונה נוספת, 'גרמנו לך להתאכזב!' מרטין זיהה את 

שצולמה לאחר שהבין שהאוכל שעל השולחן עשוי  התמונה
מפלסטיק. 'וכאן...', הצביע ההודי על התמונות האחרות: 
'גרמנו לך לכעוס, לאחר מכן לשנוא, ובסוף להרגיש עצוב 
וממורמר...' מרטין זיהה את החדר שבו קיבל סטירת לחי 
כואבת, בתמונה הבאה ראה מרטין את עצמו פגוע מצחוקם 

. 'וזאת תמונה נוספת' המשיך ההודי של שני הילדים
הזקן: 'כאן, גרמנו לך לצחוק...' והצביע על התמונה 

 האחרונה שם נראה מרטין צוחק מפעלוליו של הליצן...
'לסיכום' הבהיר ההודי הזקן: 'כל זאת עשינו, כדי להראות 
לך שאינך שולט על הלב שלך כלל. היית באוהל שלי כרבע 

כה קצר לחוש כל רגש שרק  שעה בלבד, וגרמתי לך בזמן
ארצה, מציאות זאת מוכיחה שאין לך אפילו שליטה 

 מינימלית על הלב שלך'...
'ואיך אוכל לשלוט על הלב שלי?!' שאל מרטין שהבין כעת 
את רצף המאורעות שחווה בדקות האחרונות. 'בשביל זה 

'אוהל השליטה'' אמר  -אתה צריך להיכנס לאוהל הבא 
 הזקן בחיוך...

תבונן אל תוך עצמך, תוכל לראות שאתה חווה רגשות אם ת
בהתאם לסביבתך. אם מישהו הצליח להרגיז אותך בבוקר, 

פקק בדרך  ,לפעמים .זה יכול להשפיע על כל היום שלך
או מילה פוגעת בתחילת היום, דופקת לך את  ,לעבודה

ובכך אתה נותן לאחרים את ההחלטה לגבי  ,המשך היום
היום שלפניך יהיה מוצלח או גרוע.  האם –המשך היום שלך 

אם תנסה לשלוט על עצמך ועל הרגשות שלך, תוכל להרגיש 
 מי אתה באמת ולא לתת לאחרים לשלוט עליך...

בעל "חובת התלמידים" כותב, כי כאשר מתרגז אדם, הוא 
מאשים את העצבים שלו. אדם אשר שוכב בלילה, אינו נופל 

, מטבע ברייתו, והם ממיטתו, כי יש לו מעצורים פנימיים
גורמים שלא יפול. איך יתכן, אם כן, שאדם ישן שולט 

ואינו שולט  –נופל ומועד? כועס  –בעצמו, לבל יפול ואדם ער 
בעצביו? המסקנה: הכעס מביא למעשים המגונים ביותר, 
הוא משחית את מידות האדם, מחריב את עולמו ואת ביתו 

ו הצעד הבא שהנ עלחס וחלילה. כאשר האדם יעצור ויחשוב 
צטרך לשלם כהוגן עבור יהולך לעשות בצורה שקולה, לא 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו  .הטעויות שעש
ב מיהר אל אהשער נפתח בקול חריקה צורמני. יוהיטב. 

שער הכניסה החשמלי, נעץ את המפתח בתיבת הבקרה 
 ב, לא הרשימה במיוחדאוהרים את המתג. הזריזות של יו

את הנהג העצבני שישב בתוך המכונית הכסופה. 'אני צריך 
לעדכן את יוסי שיפטר אותך, למה הוא צריך עובדים 
שלומיאליים כמוך?! יוסי אמר בפירוש שהמוסך נפתח 
בשבע בבוקר ועכשיו כבר רבע לשמונה!!' צעק הנהג בזעם 

ב התנצל בפניו על האיחור, אבל הנהג אמתוך המכונית. יו
רים טלפון לבעל המוסך. 'יוסי, בוקר טוב! כבר מיהר לה

תגיד לי מה זה האיחור הזה של העובד שלך? אני כבר 
שלושת רבעי שעה עומד כאן בשביל שהעצלן הזה יבוא 

ב לא שמע את דבריו של בעל אלפתוח את המוסך!!!' יו
המוסך אבל הוא היה בטוח שהוא הולך לחטוף 'שפכטל' 

ב מיהר אם את ראשו. יורותח, הוא הרגיש פחד וכעס מציפי
פנימה בעוד שבעל הרכב נוסע בעקבותיו. 'זה לא בסדר 
שהתקשרת לבעל המוסך, אני בסך הכול בן אדם. אז 
איחרתי, אז מותר לך לפגוע לי בפרנסה?' אמר בכעס. הלה 

ב החל לארגן את אהביט בו בזלזול מופגן ויצא החוצה. יו
הכעס  המוסך לעבודה ולאחר מכן החל לעבוד על הרכב,

עמד להטריף את דעתו. השקט הטלפוני מבעל המוסך 
ב חשש שהוא הולך 'לעוף' מהעבודה אהפחיד אותו, יו

הזאת, והעובדה שהוא צריך לתקן את רכבו של האיש 
 המושחת שהתלונן עליו רק הוסיפה שמן למדורה...

ב את המכה הקשה. אכאשר הגיע יוסי בעל המוסך, חטף יו
ן שזו אינה הפעם הראשונה, לא ב שמכיוואהלה הודיע ליו

יוכל להמשיך ולהעסיק אותו במוסך. הוא הודיע לו 
שימשיך לעבוד עד סוף החודש ולאחר מכן שיחפש לו 

ב אפילו לא ניסה להתווכח והוא החל אעבודה אחרת. יו
 לעבוד על הרכב כשגילה את צרור המפתחות ואת הארנק

 
 

ולפתע עלה  של בעליו שמונח בתא הכפפות. הוא הביט בצרור
בראשו רעיון מבריק כיצד ללמד לקח את בעל הרכב שבגללו 
איבד את מקום העבודה. הוא הוציא מתא הכפפות את 
רישיון הרכב ואת צרור המפתחות ומיהר אל חנות טמבור 
קרובה, צילם את רישיון הרכב ואת כרטיס האשראי משני 
הצדדים ושכפל את ארבעת המפתחות שהיו בצרור וחזר 

תו. הזעם איים להוציא אותו מדעתו, והוא התנחם לעבוד
ב אבערב כאשר יו בעובדה שהוא ישיב לו כגמולו על מעשיו.

הגיע לביתו, הוא עיין ברישיון הרכב. שמו של הבעלים היה 
ב אשמואל ריינס והוא התגורר בשכונה יוקרתית בעיר. יו

בדק את הכתובת המופיעה ברישיון הרכב, ומיהר לנסוע 
דוק אותו מקרוב. כאשר עמד מחוץ לביתו של מר לאזור ולב

ב כי פעולת התגמול שינחית עליו תהיה אריינס, ידע יו
כואבת במיוחד, הוא חזר לביתו והחל לתכנן את השלב הבא 

ב לביתה של אשבועיים לאחר מכן, התקשר יו של התכנית.
משפחת ריינס ממספר חסום. לאישה שהרימה את הטלפון 

ת מבצע ייחודי שערכה חברת הוא הודיע כי במסגר
הטלפונים, זכתה משפחת ריינס בחופשה בת יומיים באילת 
כולל טיסות. הוא בירר מהו מספר בני המשפחה, והודיע 
לאישה כי ביום ראשון הקרוב תחכה להם מונית שתסיע 

ב מיהר להזמין את המקום אאותם אל שדה התעופה. יו
מספר כרטיס בבית המלון באילת, ושילם עבור ההזמנה עם 

האשראי של מר ריינס. את אותו הדבר הוא ביצע עם חברת 
המוניות, ועם כרטיסי הטיסה לאילת. עד שיגלו את העניין 
יקבל מר ריינס את הפתעת חייו ואילו הוא יהיה הרחק 

ב בקרבת מקום, אביום ראשון בבוקר המתין יו מהאזור...
המשפחה ושמח לראות כיצד תכניתו קורמת עור וגידים. בני 

עלו מאושרים למונית שהמתינה להם בחוץ, 'אני מקווה 
שתיהנו מהחופשה, כי ברגע שתחזרו תתחרטו עליה מאוד' 
חשב לעצמו בחיוך. שעתיים לאחר מכן כאשר וידא שהגיעו 
אל שדה התעופה. הוציא מכיסו את מפתחות הבית ונכנס 
פנימה בבטחה. הוא הופתע ממראה הבית שהיה יוקרתי 

תה יב התקשר לחברת ההובלות שאאמיוחד. יוומושקע ב
סיכם בבוקר על הובלה מראש, ואף שילם עבור ההובלה 
מראש בכרטיס האשראי על שמו של שמואל ריינס. כאשר 

ב לפרק את כל הריהוט אהגיעו הפועלים ביקש מהם יו
ולהעמיס את כל מוצרי החשמל, חוץ מן המיטות והספות, 

על הקירות. לאחר חצי ואף לפרק את המזגנים המותקנים 
יום של עבודה מאומצת פירקו הפועלים את כל הבית 

ב הוביל אותם אוהעמיסו את כל תכולתו על המשאית. יו
למגרש ריק מאחורי אחת השכונות שם ניצבה מכולה ישנה 
כשהיא ריקה, וביקש מהמובילים להוריד את תכולת 
המשאית בתוך המכולה. חצי שעה לאחר שהסתלקו 

הגיע למקום בעל חנות רהיטי יד שנייה שהוזמן  המובילים,
מראש על ידי 'שמואל ריינס'. לאחר שהלה סקר את 

ב סכום של אהריהוט המשובח ואת התכולה, שילם ליו
חמישים אלף שקלים והזמין את עובדיו להעמיס את 

ב נפרד מבעל אהתכולה על משאית ולהביא אותה לחנות. יו
יים' האגדי שאותו החנות כשהוא מרוצה מסכום 'הפיצו

משפחת ריינס נהנתה מאוד  קיבל בעד תכולת הבית...
במהלך החופשה לאילת, וכאשר חזרו לביתם חשך עליהם 
עולמם כשגילו את הבית ריק לחלוטין. מה גם שפירוט 
כרטיס האשראי שהגיע לימד אותם כי הם שילמו טבין 
ותקילין עבור החופשה, הטיסות וההובלה של תכולת הבית 

ב השתמש בכישוריו להרע ולעשות איו. ר הלא נודע..לעב
מעשה של גנבה ולנקום במר ריינס, אבל מר ריינס יכול היה 

ב, אמתנכל ליוכועס ולמנוע את ההתרחשות אילו לא היה 
לפעמים אתה כן,  פיטורין ממקום עבודתו.ללו  בכך גרםו

שכאשר בטוח שאתה צודק במאת האחוזים, עליך לזכור 
מעשים ל אתה יכול להגיע  ת כעס חלילה,אתה נמצא בשע

 ן ואשר אחריתן מי ישורן...יכול לשער את תוצאותיה ךשאינ
עבודת האדם: לקנות את מידת הסבלנות, להיות "אדם", 
לעבוד על עצמו יום יום, שעה שעה, עד שישרש את מידת 
הכעס מליבו, ויראה פירות טובים בסייעתא דשמיא. אדם 

שמחה, הוא מאושר, וטוב לו תמיד. כל שיש בו סבלנות, יש בו 
מה שיעבור עליו בחייו, יקבל באהבה וברצון. האריז"ל גילה, 
שהגיע לחכמה עצומה זו בזכות השמחה. אם מצויה באדם 
 מידת הכעס, וזכה לעבוד על מידה זו, הריהו גיבור אמיתי, כי 

 
 



הכובש את יצרו. אדם שמודע ליצר הזה  –איזהו גיבור? 
עס, והוא לוחם בו יום יום, עומד בניסיון, אך שבו, יצר הכ

מנצחו וכובשו, הן כאן הגדלות האמיתית. הכרה במציאות 
האויב, החסרונות, והרצון לנסות לתקן, זו עבודת המידות 
האמיתית. אם עבד אדם על מידותיו, וקנה לו את מידת 

קנינו הפרטי הוא, ומכאן ואילך לא  –הסבלנות קנין הנפש 
כעיסו. איש זה אף חכם הוא כי השליט את יוכל איש לה

שכלו על רגשותיו, ושכרו: יזכה לפרנסה, לברכת ה', ויזכה 
לשם טוב, וכדברי חכמים "מי שמשבר את כעסו, יזכה לשם 
טוב, ולקרב הרבה נפשות לה' יתברך", כי אנשים נוטים 

"שלושה  לשמוע לסבלני. כך אמרו רבותינו (פסחים קיג:)
הקדוש ברוך הוא אוהבן: מי שאינו כועס, מי שאינו משתכר, 
ומי שאינו מעמיד על מידותיו". שאלו תלמידיו לרב אדא בר 
אהבה "במה הארכת ימים?" אמר להם "מימי לא הקפדתי 

 בתוך ביתי". מכאן: סבלנות מביאה לאריכות ימים. 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 

 כוחה של הבלגה ומידת ההתאפקות עד היכן היא מגעת...
מי יכול לעמוד מול אותו נחשול עוצמתי המפעפע עמוק  הוי הכעס..

במעיים, עולה ומטפס אט אט אל קנה הנשימה, זוחל אל מעמקי 
הגולגולת, שוצף וקוצף לו מעלה מטה בין הלב הרותח למוח 

הלשון, הפולטת המבקש להרגיע, ולבסוף מוטח לו בעוצמה על קצה 
יש  כיורה לוהטת בליסטראות של שנאה ורשפי אש של בוז ונאצות.

במקומותינו גיבורים שכאלה, שהכעס מונח בכיסם, צונן, אפילו 
קפוא משהו, והם עושים בו שימוש רק כשצריך. הכעס הוא מכשיר 
בעבורם כדי להראות את זעם הפנים, לחינוך ילדיהם או עובדיהם. 

היה מן הסוג השני. הכעס  ברקוביץשרגא  עלתי.שימוש מבוקר ותו
הטבעי שלו שכן ונע תדיר על קו התפר המוכר שבין המעיים, הלב 
והאוזניים. בדרך כלל מצא לו כמה פעמים ביום פירצה מבעד 

אש על ראשם של -לשפתיים הלא חשוקות, והתגלגל לו כלפידי
כשהוא עובדיו המבוהלים, שהעדיפו להתאדות ולהפוך לענני נוצה, 

נכנס למפעל בהליכתו המגושמת והנמרצת. סבלנות? חיה שכזו לא 
הם  –במילים אחרות  הייתה מוכרת בג'ונגל מידותיו הלא מתוקנות.

לא סבלו אותו, ולכן עובדיו היו מתחלפים משל היו גרביים או 
במקרה היותר מוצלח נעליים. כשהוא נסע לחו"ל מעת לעת הם היו 

מחזיק מעמד  שולמןהחשבונות, אביגדור  רק מנהל עליזים ושמחים.
שנה. חוטף  30לימינו של המנהל והבעלים הזועף והשוצף, כמעט 

על ראשו קיתונות של השפלות ובוז, אך לא מניד עפעף וממשיך 
לנהל את חשבונותיו של הבוס במין אדישות מעודנת, במין ביטחון 

ד אתה "תמי עצמי ושליטה במצב. מאין לו הכוחות? רק השם יודע.
טועה! יש לך שתי ידיים שמאליות! כל הדו"חות שלך לא שווים את 
הנייר שהם הודפסו עליו. אין לי שמץ של מושג מדוע אני מחזיק 
אותך כל כך הרבה שנים, לא חסרים מנהלי חשבונות בשוק העבודה. 

מן, כמה שאתה שליימזל! עד סוף השנה אני מעיף ול, ששולמןאוי 
יגדור היה נעלב עד מצולות נשמתו, לפעמים אב אותך מכאן!

לפעמים גאה בו כעס בגובה החומה הסינית, אבל הוא הבליג, בלע 
הנה קיבלתם לפניכם  את לשונו והמשיך. הוא הבין את המצוקה.

 ברקוביץעשרה נפות, שמטיח הבוס -צרור עלבונות מנופים בשלוש
, ולא מכובד לכתבם כאן ולהוסיף עוד כהנה ולמןבעובד המסור ש

 וכהנה תארים ומילים לא ראויות, שסופג מנהל החשבונות הנאמן.
עובדים הכנסותיו  120 -תראו, מדובר במפעל גדול, המעסיק כ

מן ועוד ולמסתכמות במיליונים רבים מי סופר.. למעט אביגדור ש
שני מנייני פועלים ששרדו איכשהו בין חמש לעשר שנים, התחלופה, 

נכנס עובד יוצא, דלת מסתובבת.  כאמור, הייתה בלתי נתפשת. עובד
"איך אתה מחזיק מעמד לידו? הלא הוא טיפוס בלתי נסבל?" היה 
נשאל מעת לעת מנהל החשבונות הוותיק. הלה היה משיב וממתיק 
את סודו בכמה מילים דיפלומטיות: "אתם טועים בו, אתם טועים 

ובי, יעק"מי טועה בו?" זעם מנהל העבודה לשעבר, חנן  בו".
י עסק גדול בצפון עם משכורת נהדרת בשביל לקדם את "עזבת

המפעל שלו, והוא, עם הצרחות שלו מן הבוקר ועד הערב, עשה לי 
חור בראש, עד שאני עוצם את העיניים, תשוש בלילה, כמו גמל 
שחצה שלושה מדבריות, הוא בא לי בחלום עם אותן צעקות, סיוט. 

די ענק אביגדור, כמעט אין לי מושג איך החזקתי איתו שנה. אתה יהו
 שנה אתה לצידו. אם יש "פרס ישראל" לסבלנות, הוא שלך". 30

יץ הזה?" שאלו העובדים זה את זה ואף ברקוב"איפה הוא גר ה
קושיה זו התגלגלה לפתחו של אביגדור. "הוא לא בדיוק גר", השיב 
 אביגדור תשובה שהייתה עשויה מיריעות סמיכות של ערפל כבד.

גם קושיה זו הקישה לא  וא נשוי? יש לו משפחה?"."רגע, רגע, ה
 פעם על דלתו של מנהל החשבונות המסור. "אין לו בדיוק משפחה,

 
 

אבל יש לו", היה משיב אביגדור לסקרנים תשובה שהייתה בלולה 
"אז יש לו או אין לו?"  מאבק דרכים שדוף ומאובך מדברי צהבהב.
"יש לו ואין לו", המשיך  התעקשה לדעת מנהלת השיווק, חנה שווילי.

מן ולאביגדור ש אביגדור להדביק אדים חמים על זגוגיות הסקרנות.
היה טיפוס ישר כמו סרגל, נאמן ואמין ובעיקר שומר סוד, סוד שמאות 
עובדים כמהו לדעת. גם אלה שכבר נטשו את המפעל למחוזות 
אחרים, נהגו מידי פעם בפעם להטריד את אביגדור בשאלות 

יץ, עדיין צורח? תגיד לי, איך זה ברקוב"נו, מה שלום  טלפוניות.
שאנשי עסקים בארץ ובחו"ל מזמינים את התוצרת שלו? עליהם הוא 

"הכל טוב, הכל טוב", המשיך אביגדור למֵסך את  לא צורח?".
 המתעניינים, "אתם רואים שהעסק עובד ברוך השם".

 הקולי.-הודעה בתא
ועות, אחזור יומיים אחרי חג "אביגדור, נסעתי לשוויץ לשלושה שב

השבועות. עד אז אתר את כל העובדים שלנו מיום היווסדו של 
המפעל, כל מי שעבד ופוטר, כולל כל העובדים הנוכחיים, ותזמין 

שנה למפעל. אני רוצה את כולם ללא  30אותם לכנס חגיגי במלאת 
אביגדור היה די  יוצא מן הכלל, עד האחרון שבהם, איש בל ייעדר".

מופתע. הוא ידע על טיסותיו התכופות של הבוס לאירופה וארה"ב, 
חיים מסודר, פעם פה, פעם שם, -הוא ידע שלבוס אין בדיוק אורח

אבל מעולם, מעולם הוא לא ערך או יזם כנס חגיגי לעובדים, אף פעם 
 לא הרימו כוסית לרגל ראש השנה או חג הפסח. 

מסור הפך לסקרן האמת ניתנת להיאמר, שגם מנהל החשבונות ה
מתמיד, אבל לא היה לו את מי לשאול. גם תחנת המידע הפרטית שלו, 

הוא ניסה לטלפן לסלולארי של הבוס וענה לו  לא הבינה ולא ידעה.
התא הקולי בזו הלשון: "אביגדור, אל תשכח להזמין כמה מנות 
שצריך, שיהיה בשפע. תקבל ממני פקס בהמשך. שרגא".  "מנות?" 

ט בלע את הלשון מתדהמה, הוא אומנם השכיר את אביגדור כמע
 1000-ריבר", אבל לא דיבר איתם על מנות. "תכין לי כ-אולמי "גראנד

"הבוס  מנות, הכי טובות ואיכותיות", ביקש מצ'רלי כגן, בעל האולם.
יץ עורך כנס לעובדים? זה ברקוב"מה??!!  שלי רוצה הכי טוב שיש".

חילק מתנות לחג, והנה לפתע נחה  נשמע הזוי לגמרי. אף פעם הוא לא
עליו רוח החסד והוא מזמין אותנו לסעודה גדולה..." אלו היו  פחות 
או יותר התגובות של מאות העובדים, שלמרות מרחק השנים, לא 
יכולים היו לשכוח את "החוויה הצרחנית" לצדו של הבוס הכעסן 

זור עובדים, בני המח 1000-כ והבלתי נשכח, ולא בדיוק לטובה.
שנה התיישבו להם סביב לשולחנות, והעלו  30הפרוס על פני 

זיכרונות מן המפעל בו הם עבדו, ושיחזרו את מגוון הצעקות של 
הבוס הבלתי נסבל, וגיחכו. הסקרנות אכלה בהם בכל פה, ולכן כפי 
בקשתו של הבוס, הייתה שם נוכחות סמוכה ונוגעת ל"איש בל 

ם וקיבל בלחיצת יד ובחיוך חביב אביגדור ניצב בפתח האול ייעדר".
"יגיע, יגיע", הבטיח  "מתי יגיע הבוס?" שאלו כולם. את המוזמנים.

אביגדור למרות שלא קיבל רמז קלוש עד הרגע, אם הבוס נחת או לא, 
בשעה עשר היה האולם  ובאיזו שעה  בדיוק הוא אמור להיכנס לאולם.

, אביגדור כבר מלא מפה לפה. המנה הראשונה הוגשה בעשר וחצי
היה מתוח כמו קפיץ, מביט בשעונו פעם אחר פעם. מחייג לסלולארי 

קולי: "אביגדור שלום. תהיה סבלן". -של הבוס ושוב הודעה בתא
הוגשה גם המנה השנייה.  אבל הקול איננו קולו של הבוס, מעניין.

השעה  בעל האולם הפעיל מבלי שביקשו ממנו מוסיקת רקע מרגיעה.
העובדים לוחצים. "נו, מה קורה, האוכל מצוין  בלילה 11:15כבר 

אביגדור מרגיע, מחייך חיוך  אבל איפה הבוס? איפה מסמר הערב?".
מאולץ ונותן הוראה לרב מלצרים להגיש מנה עיקרית, ומיד אחר כך 

 קינוחים.
 חצות.

אביגדור מחייג שוב לסלולארי, תא קולי: "אביגדור שלום. תהיה 
לא טמן לי פח, לקחתי על עצמי אחריות  "אני מקווה שהבוס סבלן".

מנות ואין שום סימן חיים ממנו..." חלק מן האורחים  1000של 
אביגדור  מסמנים לו שהם כבר חייבים לחזור, דרומה צפונה, מאוחר.

מחליט לתפוס אומץ, עולה על הבמה הקטנה ופותח בנאום מגומגם: 
כם לא ראיתי "ברוכים הבאים, אני שמח שהגיעו הרבה חברים. חלק מ

שנים... באמת כל הכבוד לכולם... כל אחד מכם תרם את חלקו 
אביגדור ידע לנהל  להצלחת המפעל... הבוס צריך להגיע כל רגע...".

 חשבונות מצוין, אבל בנאומים פומביים הוא כאחד הצולעים בארץ.
"עשו לי טובה, המתינו עוד קצת", התחנן. "הבוס צריך להיכנס כל 

אולם ניצב לפתע גבר רזה גבה קומה, לבוש בחליפה בפתח ה רגע".
כחולה ובידו מחשב נייד. הוא צעד באיטיות לכיוון הבמה הקטנה 

 "כן". ושאל בעברית באקצנט צרפתי: "כבודו מיסטר אביגדור?".
יץ וגם ברקוב"אני מסייה שארל שמעון ביטון, ואני ידיד של מיסטר 

 יץ, אני מבקש לסגורובברקעורך דין. שלח אותי הבוס מסייה שרגא 
 
 



 את האור באולם, יש פה מכשיר ברקו, אנחנו לראות סרט בבקשה"..
מסייה ביטון חיבר את המחשב האישי למכשיר הברקו, ומיד כשכבה 
האור הס הושלך באולם ועיני הכל היו נעוצות על המסך הלבן 

 שבקיר המערבי.
  סרט.

לצידו שני על ספסל עץ בחצר ירוקה ורחבת ידיים יושב הבוס ו
גברים צעירים די משונים במראם, לא בדיוק מרוכזים. הם לבושים 

 בפיז'מות כתומות. מפעם לפעם הם קמים ומתיישבים.
"שלום לכם עובדים יקרים. אני מאוד שמח ומודה לכם שבאתם 

עדשות המצלמה  שנות יסוד המפעל שלנו". 30לכנס הגדול לרגל 
פניו רגועות ושלווה משהו מרוכזות בפניו של הבוס. לשם שינוי, 

נסוכה עליהם. דוק של עצבות נמסך בעיניו, וקולו, הפלא ופלא, 
נינוח מתון ואפילו רדיופוני ורך. הוא נראה רזה מתמיד, תווי פניו 

"עובדים יקרים, אני מודה ומתבייש.  בולטים, דוק חולני ניכר בהם.
את, עם אף אחד מכם לא יצרתי קשרי ידידות וחברות. יתרה על ז

רבים מכם עזבו את המפעל מפני שלא יכלו לסבול את היחס הבוטה 
שלי, את מפלי הכעס הרותחים שהייתי שופך עליכם... אתם צודקים. 
מי יכול לחיות עם כעסן שכמוני. ולכן רבים התפטרו ועזבו. היחיד 
שסבל אותי הוא אביגדור, שהוא בעצם האיש היחיד עלי אדמות, 

 יץ".ברקובשיודע קצת מי זה שרגא 
המצלמה מתמקדת בפניהם של שני הגברים הצעירים שלצידו. הם 

שנים ילדה אשתי את בני  33"לפני  דומים להפליא זה לזה.
התאומים, חנן ורועי. אשתי נפטרה בלידתה והותירה אותי עם 
שניהם. הייתי מבוהל, שבור ורצוץ, עם שני תינוקות שסובלים 

"אחרי  אוהב אותם גם עכשיו.  מפיגור קשה, אבל אהבתי אותם ואני
שנתיים קשות בהן הגעתי עד לפת לחם, העברתי אותם לטיפול כאן, 
במוסד הטיפולי הזה בפאריז ועליתי לארץ. לא נטשתי אותם לעולם, 
פתחתי את המפעל שלנו וראיתי ברכה בעמלי. העסק הצליח מעל 
למשוער ומימנתי את הטיפול בחנן וברועי, אבל השבר בנפשי, 

קת העמוקה עם אובדן רעייתי, לא הגליד עד הרגע הזה ממש. הצל
נפש, כאוב, סובל וחסר -"הייתי אדם מר לכן לא נישאתי שוב מעולם.

אביב פאריז, מתגורר רק -סבלנות. מרבית חיי נעו על קו התעופה תל
בבתי מלון או בדירות שכורות, וזמנים קצרים מתרפק על חנן ורועי, 

כוחות להקים בית נוסף.  אביגדור ידע אך לא מתנחם, ולא אוזר 
שאני גר, אבל לא בדיוק גר. שיש לי משפחה, אבל לא בדיוק. 
אביגדור הבין היטב שהכעס שלי עליכם הוא משברונה של נפש 

שלא מצאה מזור, שלא ידעה נחמה מעולם. אבל זו כמובן רק 
החולשה שלי, לא שלכם חלילה. אסרתי עליו לספר מה עברתי בחיי 

צפן סוד זה, ועל כך תודתי. אביגדור ידע ולכן היו לו תעצומות והוא 
נפש לסבול את חיצי לשוני הפוצעים, אבל אתם לא ידעתם, ולכן 
הלכתם, התפטרתם, נעלבים ואפילו מקפידים. אני יודע שאני איש קטן 
ועלוב, שחוץ מעסק מוצלח אין לו שום דבר איכותי לנפנף בו. וגם את 

דבר אחד אף אחד מכם לא יודע, עד הרגע, גם  זה אביגדור ידע. אבל
לא אביגדור. כשתראו את הסרט הזה, בכנס הגדול, כבר לא אהיה בין 

 החיים...
"לפני תשעה חודשים נבדקתי, אבל כבר לא היה מה לעשות. הממצא 
היה הרבה אחרי המבול, לכן נסעתי לכאן, לפאריז, כדי לסיים את חיי 

 ובים".מחובק עם רועי וחנן, בני האה
אביגדור מחה דמעות, מרוגש והמום. השקט באולם היה אימתני 

 ומהמם. 
"רציתי לומר לכם כמה מילים של פרידה. אני מחזיק בידי בדפים 
אלה, את כל שמותיכם. כל מי שעבד במפעל ומי שעובד בו כיום. 
עברתי וקראתי שם אחרי שם, ואני זוכר היטב כל אחד מכם. סליחה. 

ל חרון אפי, על זעפי, על ששפכתי חמתי בכם על לא אנא סלחו לי,  ע
עוול בכפכם. ואני מאמין שכולכם יהודים טובים. אחים שלי, תסלחו 
לי, כי יהודים תמיד סולחים. ואני בטוח שעם הסליחה שלכם אולי 

 אוכל למצוא את מקומי בעולם הבא, בנחת ובשלווה". 
 סוף הסרט.

פון בידו ואמר: "רבותי, עו"ד שארל שמעון ביטון אחז את המיקרו
אתמול אחר הצהריים התקיימה בפריז הלווייתו של שרגא ז"ל. הוא 
נקבר לצידה של אשתו עליה השלום, אני ועוד כמה אברכים היינו 
המניין באמירת הקדיש. שרגא מימש לפני כן את מרבית מניותיו והונו 
הצבור בבנקים בחו"ל, ויעביר בשבועות הקרובים לכל אחד מכם, 

יורו. "תלוי בדרגת העלבון של כל  5000יורו ל  1000סכום הנע בין 
שארל פנה אל אביגדור ואמר לו "אביגדור,  אחד ואחד", כך אמר לי".

לנאמנות  שלך יש מחיר. הנה לפניך צו הירושה של אדון שרגא. 
חתומים עליו שני נוטריונים מצרפת, אני אחד מהם, ועוד עורך דין 

ה הוא שלך, אבל חנן ורועי זקוקים לך ואתה מישראל.  המפעל מעת
נשימתו של מנהל החשבונות המסור  תהיה אפוטרופוס עליהם".

נעצרה. הוא פעם שמע  שמי שמצליח להבליג על עלבונות או מי 
שעוצר כעסו מלהתפרץ, זוכה לשפע פרנסה. הוא שמע, אבל לא ידע 

 !היכן שמע...
 

 אחים יקרים!
הגה אמיתית יכולה להתחבא גם מאחורי עטיפה חיוורת ולא נוצצת במיוחד. לכל אחד אנחנו שוכחים שהנ ,לפעמים

מאתנו יש הזכות והיכולת להיות מנהיג אמיתי על חייו בכל רגע נתון. להתגבר על היצר, לקבל החלטה נכונה ובכך 
המושל ביצרו  ס אותה.להנהיג קודם כל את עצמו. זוהי הזכות והאחריות שהפקיד בידינו בורא עולם. אסור לנו לפספ

הוא המלך האמיתי! ואין לך בן חורין גדול ממנו. כי הוא לוחם מלחמת רוחו , המשחרר עצמו מכבלי תאוות החומר והגס
המלחמה הגדולה אשר רוב בני אדם אינם יכולים לה. הוא הולך וכובש, נלחם ומנצח, לו נאה עטרת –עם כח עפרו 

 ו!הכובש את יצר –המלכות! איזהו גיבור 
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי
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 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

, ויטו בן חנה,טוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, איתן חיים בן אורטל,

 אסתרינה בת זולה, יוסף בן זהרי,הרב יאשיהו  רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, גלית בת רחל,  חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 אברהם בן אסתר. דרור בן מזל. דניס בת מטילדה.

 

 רפאל (רפי) בן שלבייה, גוליט בת תפחה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,שלום 
אריה בן טוניעדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

ל ל

 העלון מוקדש
 .שיום פקודתו בחג השבועותדוד עזרי בן מרגושה ז"ל  לעילוי נשמת

יהי רצון שזכות התורה, הצדקה וזיכוי הרבים יעמדו לו כמליצי יושר עם שאר נשמות 
ישראל

 התודה והברכה
 על עזרתם בהדפסת העלון.וויסה, בן לחמיש הי"ו ישראל כהן, ציון אדאדי, יוסף סלתורמים היקרים 

 וכל טובה וברכה.לשפע , כל בני משפחתםול  זכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו להםשיהי רצון 















             
    

שבועות -נשא   •  86ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (ה, כד)  
   סוטה ששותה את המים המאררים האם היתה מברכת על זה?

אם הסוטה מברכת על שתיית  רבי חיים קניבסקי שליט"א נשאל
מברכת, כיון שנותן במים  פשוט שאין  -המים, ומסיק: ברכת הנהנין 

אינה מברכת,  אם היא טמאה, - ית. וברכת המצוות אינה נהנ -דבר מר 
מברכין על העונש, כמו דאין מברכין על חייבי מיתת בית דין.  שאין 

שתחילת עניינה  ירור שהיא טהורה, כיון אלא אפילו יודעת בב
אין מברכין על דבר שבא בעבירה, כמו שכתב הרשב"א  - בעבירה 

מברכין על השבת גזילה וריבית, דכל מצוה  (שו"ת ח"א סי"ח) שאין 
שקיומה בא ע"י עבירה אין מברכין, א"כ גם האשה לא תברך על 

  (טעמא דקרא).שתיית המים המאררים  

  (ז, ג) 
נשאלת השאלה: הפרים הללו שהביאו הנשיאים נועדו לשאת את 

  כונים קרבנות? וכי הקריבו אותם?העגלות, אז מדוע הם מ
(במ"ר פרשת מביאים בשם המדרש  :)אלא שהתוס' במסכת זבחים (נט

שהפרים שהתנדבו הנשיאים האריכו ימים עד ימי שלמה והוא נשא) 
  כ שפיר ניתן לכנותם קרבנות על שם סופם!וא" –הקריבם לגבוה 

ביאור זה אמר "חכם אחד שיחי' להגאון רבי בנימין אלישיב שליט"א 
(יד בנימין עמ"ס זבחים). הגר"ב שליט"א השיב לו שלשון קרבן אינו 

הגמרא בזבחים מוכיחה מהפסוק  אמור דווקא בעולה למזבח, שהרי
(במדבר לא, נ) שגם  ""ונקרב את קרבן השם איש אשר מצא כלי זהב

. וא"כ גם הפרים יכולים להיקרא קרבן רבןקדשי בדק הבית נקראים ק
  אף בלא שיקריבו (וכפי שמפרש הרמב"ן).

אך כדי להפיס את דעתו של החכם שיחי', אמר לו שעדיין צריכים 
להגיע לדבריו שכן יש לדקדק מדוע הוכיחה זאת הגמרא מפסוק 

ריבו את ולא כבר מהפסוק כאן בפרשת נשא "ויק בפרשת מטות
  קרבנם" שנאמר בנשיאים?!

אלא מכאן אין כל כך ראיה כיון שבסופו של דבר באמת הקריבו 
  (מוסף ש"ק יתד נאמן)ם נקראו בלשון קרבן על שם סופם! אותם וה

  שבועות
 

יותר שהיה לעם היהודי לכאורה חג השבועות הוא היום המרומם ב
! ואילו התורה לא מדברת בזה כלל, היכן מעודו, יום קבלת התורה

הן סממניו של היום הזה, שהיו מאפשרים לנו להביע את רגשי 
ההתמסרות לתורה? כיצד אפשר להבין שדוקא יום זה השמחה ו

  עובר עלינו ללא כל סמל או חגיגיות מיוחדת?
שאלה זו מובאת בספרו של הגרש"ר הירש, המשיב עליה בחוכמה 
ובחן. היא הנותנת. דוקא משום שחג השבועות הוא חגה של תורה, 

ממנים כלשהם. וזאת משום שתורתנו הקדושה אין הוא מסומן בס
סמלים, וגם לא לכלים מיוחדים. כדי ללמוד אותה, אינה נצרכת ל

  צריך לקחת את הגמרא ליד, ותו לא!
כל דבר בעולם, אומר הגרש"ר הירש, זקוק לכלים. הסנדלר זקוק 

שתן, אנשי הבנקים לכליו, הרופא זקוק למכשיריו, היהלומן והחרו
   יו בידם כלים נאותים לעבודתם, הםוגם עובדי הביוב, אם לא יה

יושבתו ממלאכה. גם הפקיד הפשוט ביותר, אם לא יתנו לו עט ונייר, 
 ברם, התורה אינה זקוקה לכלים. אםלא יוכל לבצע את משימתו. 

אתה מוכן ללמוד אותה, אם אתה מוכן להתמסר אליה, שב ותלמד. 
, רק כלים חיצוניים , כמובןגם הסטנדר והגמרא הם ללא כלים.

ללימוד יותר נאות. אבל גם בלעדיהם אפשר לשקוד על התורה, בכל 
שעה משעות היממה. ולכן גם כתר תורה ניתן לכל אחד! כל אחד 
ממש! לא כל אחד מתאים להיות רופא או סנדלר, אבל כל אחד 

  (ברכי נפשי)    כי היא אינה זקוקה לכלים.מתאים ויכול ללמוד תורה. 
 

לדבר. על אחת מהן  יות רבותוהתורה הקדושה נמשלה למים, ומשמע
עמד רבי ברוך חיים נבנצל שליט"א: מים הם אחד הדברים היפים 
ביותר שישנם בעולם. מים גורמים להרבה צמחיה ופרחים, הרבה 
בעלי חיים וצפרים מתאספים סביב מקור מים, והם מהוים מוקד 

ירים הרוצים לבוא ולהתענג מן המראה של הנחל יה גם לתמשיכ
עם כל זאת ישנם מקומות מים, שאף אחד אינו רוצה  הזורם או המפל.
שבהם המים עומדים. מים עומדים מהוים מקומות  –להתקרב אליהם 

גורם למחלות נוראות: מלריה, קדחת וכיוצא בהן, והריח שלהם 
זמן שאדם לומד כל  – גבי התורה הקדושהכך ל דוחה את כולם.

הוא הדבר היפה היותר שיש בעולם. ביום ומתקדם הוא 'זורם', ו
שהוא עוזב את הלמוד ומפסיק אותו, כשהוא מרגיש: 'זהו, אני יודע 

הופך ל'מים עומדים'. באותו יום מגיעים אליו על  הוא – מספיק'
   (ומתוק האור)   מרעין בישין שיש בעולם.  

 
הג שנהגו הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצוק"ל היה אומר על המנ

"עוגת כאשר  כלי חלב,בתפוצות ישראל לאכול בשבועות מא
ליד אמר ר' גדליה: מותר לשבת  הגבינה" תופסת מקום מרכזי,

לשבת בעוגת  בשבועות ולאכול עוגת גבינה, אבל אסורהשולחן 
  (מתוך מוסף ש"ק יתד נאמן) גבינה ולאכול את השבועות!...

        
      

 ) ,א, יט)רות  
היא עשתה וכי  –שם האיש אשר עשיתי עמו מרת רות לנעמי מדוע או

עמה חסד! לומדים מכאן חז"ל במדרש  עמו, הלוא הוא זה שעשה
יותר ממה שבעל הבית עושה עם "(רות רבה פ"ה פ"ט) את הכלל 

  עושה עם בעל הבית".העני  –העני 
שואל הגאון רבי אליהו דיסקין שליט"א: וכי רות ניהלה את השיחה 
עם נעמי "בין קבלת שבת למעריב" שהיא משחילה בתוך דבריה 

. הלוא הן שוחחו שיחת חולין סתמית דקדוקי מקראות מוסריים?!..
כדבר אשה אל רעותה, ואיך נכנס לכאן פתאום ה"שמוע'ס" לפיו 

  עושה עם בעל הבית?...העני  –יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני 
הוא שבעל הבית הוא זה  ראשון" –הפשט הוא שאצלינו ה"מושכל 

שמוע'ס ומוכיח שעל פי מוסר שעושה טובה עם העני. ואז מגיע ה
  איפכא מסתברא: העני הוא זה שעושה טובה עם בעל הבית!

  (שם) אך דורות ראשונים חיו את המוסר כ"מושכל ראשון"!...
  

  תשובה לחידה משבוע שעבר: שבועות.                        מה המשותף לפרשת נשא, תהילים פרק קי"ט, ומסכת בבא בתרא?                                              

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע   
  

  הריקוד הפתאומי שהתקיים קודם תפילת שחרית בצאנזז

בלימוד גמרא, ואחד באמירת תהילים, מתכוננים לתפילה, וכל אחד בשלו, אחד  בחג השבועות בבוקר קודם התפילה, כאשר כל הציבור
והשלישי עסוק באמירת תפילת רבי אלימלך קודם התפילה, ופתאום שני רבנים גדולי עולם פותחים בריקוד שמח לרגל חג מתן תורה, 

נתן לנו תורת מרגע לרגע נוספו עוד אנשים למעגל הריקוד, עד שכל הבית המדרש רקד דקות ארוכות בניגוני שמחה, ברוך הוא אלוקינו... ו
  אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו.

הסמוך לבית  אנשים רבים התפלאו על הריקוד הזה קודם התפילה, וזה היה דבר מאוד חריג בצאנז, גם בעל הדברי חיים שהיה בחדרו
  פלא מה מקור הריקוד, דבר שלא היה נהוג בצאנז מקדמת דנא.הכנסת, הת

עד מהרה התברר סיבת הריקוד, קודם התפילה, ניגש הגאון החסיד רבי יוסף לייב כהנא מסיגעט ע"ה אל הגאון בעל הקול אריה זי"ע, 
ייתם לאיזה איש מכובד כשר או בנקאי בכיר, ואמר לו: בערגסאז'ער רב, הנה הנכם ניחנתם בראש חריף ושכל טוב, אזי גם בלא התורה ה

אך אני שאין לי הכשרונות הברוכים האלו, ובלא התורה הקדושה שהנחיל לנו הקב"ה, הייתי גדל כגוי פשוט נבער מדעת בלא שום טעם 
דים ואינו מצטרף אלו שמחים ורוקאת בחיים, ועל כן לי נאה באמת ביום זה לשמוח בשמחת התורה, ופרצו יחדיו בריקוד סוער, ומי ראה 

  עמהם, כך נתחברו אחד לאחד מיושבי הבית מדרש, עד שכל הביהמ"ד היה כאש להבה ובריקודים סוערים לכבוד התורה.
  (ווי העמודים)מרן הד"ח זי"ע כששמע על סיבת הריקוד, למרות שלא היה דרכו בכך, נהנה למשמע הדברים.     

  
  בעניני שבועותהגר"ח קניבסקי שליט"א ממרן שר התורה שו"ת ליקוטי דברים ו

 
אמר רבינו שליט"א בשם ר' שמעלקא מניקלשבורג שההכנה לקבלת התורה זה להתפלל ולכויון והאר עינינו, שנזכה לקבל את התורה. ובשם 

     מהחיים.לעצור  –הברדיטשובר אמרו שרק בשבועות אין שום מצוה מיוחדת, ולכן זה נקרא עצרת 
 
  יום. ועוד נשאל על מה יש לבקש אז, והשיב: שנוכל לשבת וללמוד.ת רצון הכי גדול בשבועות, והשיב: כל המתי הע נשאל רבינו שליט"א
   

  סבתא שצריך לקרוא על שמה, אמר לו רבינו שליט"א שיקרא לה רות. נולדה לו בת בשבועות, ואין לו שוםאחד אמר לרבינו שליט"א ש
  

ולשאלת אחד איך יקיים מצות סעודת יו"ט בלי [חלב,  אכול בליל שבועות מאכלי נהגו ל ]היינו בבית החזו"א והסטייפלר[אמר רבינו, שאצלם 
לאכול  אבל בירושלים נהגו לאכול בלילה בשרי, ובבוקר את מאכלי החלב. והאמת שהיה עדיף  ],חלב בשר, השיב רבינו שמצות היום במאכלי 

בבוקר, אז גם אנחנו  כך מביתה לאכול מאכלי חלב ת והרבנית נוהגת חלבי בלילה כיון שפחות מכביד, ויותר קל להיות ערים בלילה. אבל היו
   )מנחת תודה(   נוהגים כך. 

?כששבועות יוצא ביום ראשון, האם צריך לכוין בסעודת ליל יו"ט גם על מלוה מלכה  
?יו"ט, מה צריך מלוה מלכה .  
 ?האם יש ענין ללכת למקוה בשבועות בבוקר 

 רבינו היה נוהג ללכת למקוה, ע"פ השל"ה (לפני כמה שנים הפסיק ללכת עקב חולשה)יכול. אם הוא).  
 משמע התורה שלנו?  –משמע התורה שלך, ובשבועות אומרים זמן מתן תורתינו  –: מדוע בכל יום אומרים ותן חלקינו בתורתך   
  .(פניני שיח): בשבועות קיבלנו את התורה   
 לשאלו מקצוי ארץ אודות קריאת "מגילת רות" בחג  : בשו"ת רבבות אפרים (ח"ז סי' רס"ח) מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ששלחו

מיד אחר "עלות  לילה, וע"כ שחו עצה בנפשם להקדים קריאת המגילה האנשים מחמת שאינן ישינים כל ה השבועות שיש חשש שירדמו 
   השחר", והתיר להם". עכ"ל. האם נכון לנהוג כן?

.בשעה"ד :   
  
  

    –בקבלת התורה נרפאו כל החולים 
    באיזה שעה בחג השבועות מרפא הקב"ה החולים?

את העובדה  העידוד שאמר לו, הזכיר  זילברשטיין שחמיו הגרי"ש אלישיב הלך בערב חג השבועות לבקר תלמיד חכם חולה. בין דברי  סיפר רבי יצחק 
העיוורים, החרשים, הגדמים, כולם  כל החולים שהיו בעם היהודי.  הידועה מחז"ל, שכאשר נתן הקב"ה את התורה על הר סיני, התרפאו לפני כן 

וגי ההשפעה ההיא, ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה שלימה לכל ס כשמגיע חג השבועות, מתחדשת  התרפאו. והגרי"ש ציין באוזני החולה, שמדי שנה 
מרפא הקב"ה את  התלמיד חכם שאל: "באיזו שעה בחג השבועות חלה סגולה זו שבה  שבזמנים רגילים ייתכן שלא היתה להן רפואה.  המחלות 

   (עלינו לשבח).      לבקש מהקב"ה על ענייני הרפואה"!  "בשעה שקוראים בתורה את עשרת הדברות, זה הזמן שאפשר   החולים"? השיב הרב אלישיב: 

  

שאם הוא יתן לו כבשה אחת יהיה לשניהם אותו  2אמר לרועה צאן מספר  1רועה צאן מספר  ,ה צאן מספר אחד ורועה צאן מספר שתייםהיו שני רועי צאן, רוע
  יש לשני הרועים? יםכמה כבש ,יםל כבשה אחת יהיה לו מספר כפול ששאם הוא יתן לו כבש 1אמר לרועה צאן מספר  2רועה צאן מספר , מספר כבשים

   גידי פולסקי נ"י . ש הזוכה:שאות : התשובה לחידה משבוע שעבר
  
  

  ידיעון היחידה לחינוך חרדי ותרבות מורשת ישראל

   קומה ג'. 24רח' פנקס   .23:00עד  16:00וביום השבת מהשעה  .23:30עד  ליל שבת מכניסת השבת -  גוי של שבת
  

  משפחת איצקוביץ לאירוסי הבת             משפחת קלופר להולדת הבת     הנכד   ת סמוטני להולדת הבןומשפח: מרכז העיר

 להולדת הבן הנכדפינס  –משפחות קפלן משפחות לויליכט להולדת הבת הנכדה   משפחת לנדאו להכנס בנם לעול תורה ומצוות   גני הדר:
  

לשלו  ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 
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ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם 

ַעל ָּפָרׁשֹות ַהָּׁשבּוַע

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים
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