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 )כה, ב( לי תרומהויקחו 

למה התורה לא ממשיכה מפרשת יתרו לפרשת תרומה ? למה התורה 
 שפטים ?"חוצצת" עם פרשת מ

הקב"ה אמר כאן למשה רבינו יסוד.   –אומר בית הלוי תירוץ נפלא 
אתה הולך לקבל תרומות מבני ישראל, תזהיר אותם ! אני לא רוצה לקבל 
תרומות שלא עברו את המסננת של משפט הצדק. לכן שמתי את פרשת 

 משפטים בין מעמד הר סיני, לפרשת תרומה. 

ס, תבדוק אם התרומה הזאת לפני שאדם מוציא את התרומה מהכי
 נקיה. אם התרומה לא נקיה, אני לא רוצה אותה בתרומת המשכן !

 אומר הנביא {ישעיה נו, א} שמרו משפט ועשו צדקה. 

ישנם הרבה אנשים שנותנים צדקה. הצדקה שלהם באה, כי הכסף 
 שלהם לא כשר. לדוגמא:

ח ?! שנה ביטוח על הדירה.  כמה עולה ביטו 20אדם שמשלם -יש בן
 לחודש. ₪  100

שנים. לילה אחד הוא נסע לחתונה, נכנסו גנבים רח"ל,  25חלפו להם 
 וגנבו את כל מה שהיה לו בסלון. 

מזמינים משטרה ... מגיע בבוקר ויקטור השוטר, שם אבקה כדי לבדוק  
 תביעות אצבע ...

 "מה לקחו ?"

 !!! "  "לקחו הכל, חוץ מחמותי.  לא נישאר לאשתי אפילו עגיל אחד

... ". שולחים לחברת הביטוח30,000$ויקטור השוטר כותב הערכת נזק "
 ₪ ! 186,000יום, הוא מקבל צ'ק מחברת מנורה  30ברוך ה', אחרי 

ברוך ה', לא הכל שלי..."ריבונו של עולם, מזמן רציתי לתרום לבית 
א הו₪ .  18,000הכנסת פרוכת יפה, גם לראש השנה וגם לכיפור, זה עולה 

 רושם על זה "לע"נ זכריה בן שלום, נדבת חברת מנורה".

מנורה תרמה את הפרוכת, זה לא שלו. כי הרי לא גנבו לו את 
 התכשיטים ! 

 מה אתה תורם פרוכת ?! זה כסף גנוב !

אמר רשב"י "בואו ונצא החוצה. אני לא יודע  –אומר הגאון מוילנה 
 ממה נבנה בית הכנסת הזה, ואיזה אנשים בנו אותו". 

 אדם, ומעכב את שכר הפועלים שלו בשלושה ימים.  -הולך בן

 אומרת התורה {ויקרא יט, יג} ... לא תלין פעלת שכיר איתך עד בוקר.

$ משכורות, שלושה ימים  300,000-אומר בעל הבית: "נשים את ה
... מה זה משנה לעובדים ?!  הם יצליחו לחיות עוד  4%בבורסה, נרוויח 

 שלושה ימים בלי משכורת". 

אה, אבל אתה עובר על {ויקרא יט, יג} לא תלין פעולת שכיר איתך עד 
 בוקר ?!

"לא, עזוב... זה בשביל הכולל של אחי... אני נותן את הכסף הזה 
 לצדקה"

ה לא רוצה את הצדקה הזאת, שנאמר {ישעיה נו, א} שמרו הקב"
 משפט ועשו צדקה... !

לכן קדמה פרשת משפטים, לפרשת תרומה.   –אומר הבית הלוי 
 תחילת הציווי על המשכן, מתחיל בפרשת יתרו. 

אומר הקב"ה למשה: "תעשה משכן, אבל לפני שאני מצוה אותך 
את פרשת משפטים, כדי להביא תרומות למשכן, תצטרך לעבור קודם 

 לבדוק אם הכסף הזה כשר או לא". 

כסף לא כשר מפריע בעבודת ה' ... בבית המדרש. סידור שנעשה שלא 
 בקדושה, התפילות לא מתקבלות מתוכו ... 

ממילא, באה פרשת משפטים, ו"מעכבת" את התרומה שנעשית שלא 
 בכשרות. לכן באה פרשת משפטים, ומקדימה את פרשת תרומה.

 )ברוך שאמר(

 (כה, ב)תרומה  לי ויקחו ישראל בני אל דבר

התמיהה ידועה, מדוע כתב "ויקחו" ולא כתב "ויתנו", ונראה לבאר 
באופן פשוט, עפ"י משל לראובן ושמעון שנסעו בדרך ליריד, הנסיעה 
היתה ארוכה, ולראובן נגמר האוכל, ביקש ראובן לשמעון שיתן לו מהאוכל 

שמעון שלו, וכשיגיעו למחוז חפצם, יחזיר לו. אחרי ששהו ביריד, פנה 
לחזור לביתו, אבל ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך, ביקש ראובן לשמעון 

 שיקח לו חלק מחבילותיו בעגלתו, ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.

לי מהאוכל שלך",  תןהנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: "
לי את החבילות  קחאבל כשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "

וון שהחבילות הם הרי של ראובן וכל הבקשה משמעון היא רק הללו", כי
להעביר אותם ממקום זה אל מקום זה, ורק כששמעון היה צריך להוציא 
מהאוכל שלו ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה. ופשוט. ובזה מבואר 
היטיב, כי כאן כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה 

"תתנו" תרומה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב כביכול, לא שייך לומר 
נאם ה'", רק שייך שנוביל את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן 

      אמר "ויקחו" לי תרומה".

 (ציוני תורה)

 (כה, ה) תחשים ועורות

 מתרגם לכך לה היו גוונים והרבה לשעה אלא היה לא תחשים י:"ברש
 י"לרש לו מנין לדקדק ויש. כאן עד' וכו שלו בגוונין ומתפאר ששש ססגונא

 דלמא, ומתפאר ששש תחש תיבת על פירוש הוא ססגונא שתיבת ל"ז
 י"רש עשה למה קשה ועוד. מלות שאר כל כמו ארמי בלשון הוא כן שמו

 דלכל ידוע דהנה לבאר ויש. זו במלה כאן דוקא התרגום על פירוש ל"ז
 אשר חיה נפש וכל שמות להם קורא הראשון אדם היה והחיות הבהמות

 הרבה נתחדשו הפלגה בדור כך ואחר. לעולם שמו הוא שם אדם לו יקרא
 כאן כתב ל"ז י"רש והנה. הזמן באותו נתחדש כן גם הארמי והלשון לשונות
 דור דבשעת נמצא. המשכן בנין לצורך זו לשעה אלא היה לא דתחש
 אותו קרא למה קשה כן אם. ליכא השתא וגם בעולם תחש היה לא הפלגה
 לשון כמו לתרגם ליה הוה רק זה שם לחדש לו מנין ססגונא התרגום
 אבל' וכו שמתפאר לפי ססגונא מתרגם לכך ל"ז י"רש כתב לכך. המקרא
   :התחש של השם זה אין באמת

 חנוכת התורה)(

 (כה, ו) למאר שמן

 בשבת' הגמ פ"ע ל"וי, מלא למאור כתיב ויקהל' ובפ, חסר 'למאר' כתיב
 מלאכי של רבוא' ס באו לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו "בשעה) א, פה(

 ירדו ישראל, שחטאו וכיון' כו כתרים' ב לו וקשרו מישראל א"לכאו השרת
 וכתבו, "'כו ונטלן משה זכה וכולן' כו ופירקום חבלה מלאכי רבוא כ"ק

. פניו אור קרן משה כשנטל לפיכך, היו הוד של הכתרים ששני ,'התוס
, משה של כמו פניהם עור קורן ישראל כל' הי העגל מעשה דלפני ומבואר
, ומאיר קורן' הי פניהם שאור, למשכן כשנכנסו למאור הוצרכו שלא ונמצא
 שכבר, העגל מעשה אחר' שהי ויקהל' בפ אבל. חסר למאר כתיב ולכך
' סי( תצוה בתנחומא ש"כמ, ממש למאור צריכין היו אז, ההוד קרני פירקו

 כתיב ולכן ויוצא" נכנס אתה להיכן רואה שאתה בשבילך אליך "ויקחו') ד
 הוצרכו לא שנה' מ דכל) ב, כב( בשבת' התוס לדעת וגם. מלא למאור שם

 שנה' המ אחר בשביל הוצרכו מ"מ מקום בכל מאיר' הי הענן שעמוד לאור
 להם העור קירון נשאר' הי חטאו לא שאלמלי העגל מעשה לפני כ"משא

   .ולדורותם

 (טעמא דקרא)    

 (כה, טו) ממנו יסרו לא הבדים יהיו הארן בטבעת

יש להבין הטעם למה נשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן 
והמזבח ששם היו קבועים רק בעת מסעם, ואילו כאן היו קבועים תמיד.

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
  ח˙˘ע" ˙רומ‰פר˘˙  

 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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מתרצים המפרשים (בספר 'משך חכמה' 'אפריון' וכן כתב ה'חפץ חיים' 
בספרו "שם עולם" (חלק א' פי"ז) וכבר קדמם האלשיך הק') , לפי דברי 
הגמרא (סוטה לה, א) שהארון היה נושא את נושאיו, וכל מה שנצטוו 
'בכתף ישאו' היה רק בכדי להראות שיש מצווה לסייע ולהחזיק את 

הארון הרי מרמז על כתר תורה. וכשמסייע ומחזיק את הלומדי תורה, ש
את הלומדי תורה. אבל באמת  –התורה, נדמה לו שהוא נושא את הארון 

"הארון נושא את נושאיו", ולכן, היו הבדים קבועים בארון להראות לזכרון 
עולם שהתלמידי חכמים הם הם המחזיקים את בעלי המשא ומתן. ועוד, 

כם נצרך לסיועו של הנותן, כיוון שנתן לו בעת שאף בעת שאין התלמיד ח
 שנצרך, ממשיך הנותן לקבל בזכותו של התלמיד חכם גם הלאה.

ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם, את לשון הכתוב "עץ חיים היא 
למחזיקים בה", ולמה לא כתב "למחזיקים אותה"? אלא, יבואר עפ"י משל, 

ושוצף אומר הבן לאביו: שאב ובנו הקט עוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף 
חזק שלא אפול למים! עונה לו אביו: אני מרים אותך, רק תזהר  אותיתחזיק 

 אתסומך, ואילו הסומך מחזיק בחזק!. (הנסמך תמיד מחזיק  בילהחזיק 
" שהתורה היא בההנסמך) על זה הדרך נאמר כאן: עץ חיים היא למחזיקים 

 היא המחזיקה את בעלי הממון.

לפני למעלה סיפור נורא: פר הרב אליהו דיסקין בעניין הזה, מס
מארבעים שנה, היה בחור באמריקה שלמד בתיכון, והתחיל גם ללמוד 
באוניברסיטה כי אבא שלו רצה שיהיה לו "תכלית" שיהיה עו"ד או רופא 
וכדומ'. הוא רק לא ידע שה"תכלית" זה לימוד התורה... עכ"פ, הבן, חשקה 

י רוצה ללמוד. אמר לו האב: אני מוכן שנה נפשו בתורה. אמר לאביו: אנ
אחת שתלמד אבל אח"כ תחזור לאוניברסיטה. נסע הבחור לארץ ישראל, 
וזכה ללמוד אצל הגה"צ רבי אליהו לופייאן בכפר חסידים בשנתו 
האחרונה. אחרי שנה הוא חזר הביתה, וכמובן שלא רצה לבזבז את שנותיו 

רי עוד מעט כבר אני מגיע בלימודי הבל, פנה אל אביו ואמר לו: "ה
לשידוכים, תן לי ללמוד עד החתונה, ואני מוכן ללמוד כאן בלייקווד ולא 
לנסוע לארץ ישראל", אמר לו אביו שהוא מוכן, אבל בתנאי אחד: שיותר 
אתה לא מבקש, ואחרי החתונה אתה אכן הולך לאוניברסיטה". הוא 

סים לחתונה הוא הסכים. אחרי כמה חדשים הוא אכן התארס, בין האירו
התחיל לאבד מצב רוח, כיוון שידע שאחרי החתונה אין לו שום ברירה 
וחייב יהיה להפסיק ללמוד. ומיום ליום ירד לו ה'שמחת חיים'. והאבא 
רואה ולא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא רוצה את טובת בנו שיהיה לו 

שיותר מקצוע ביד, ומצד שני הבן לגמרי מאבד את חדוות החיים. כמה 
התקרב זמן החתונה שקע הבחור יותר בעצבות. ביום לפני החופה, קרא 
האב לבנו ואמר לו: "אני יודע בדיוק מה עובר עליך, אני רציתי את האושר 
שלך אבל אני רואה שאתה לא  מאושר מזה, דיברתי עם אמא, והחלטנו 
שיותר חשוב לנו שתהיה שמח, לכן, חמש שנים אחרי החתונה אתה יכול 

המשיך ללמוד כאברך בלייקווד, ואנחנו מפרנסים אותך "קעסט" חמש ל
 שנים.

שבועיים אחרי החתונה, האבא קיבל "דום לב", הוא היה במוות קליני, 
והרופאים לא נתנו לו שום סיכוי, והנה בניסי ניסים חזר לאיתנו עד 
לתיפקוד מלא. ביום שנגמר החמש שנים מהחתונה, קיבל האב שוב "דום 

 נסתלק לבית עולמו!לב", ו

אמרו: אם היה יודע מי מחזיק את מי, היה לוקח על עצמו חמישים 
שנה! ודבר נוסף, שכל החמש שנים כולם חשבו שהאב מחזיק את בנו, 
אבל אח"ז נוכחו שהבן הוא הוא החזיק אביו! "עץ חיים היא למחזיקים 

 בה".

חילת עם רעיון זה מסביר ה"פנים יפות" (ועוד הרבה מפרשים) את ת
הפרשה "ויקחו לי תרומה" למה לא אמר "ויתנו"? כיוון שרק נדמה לנו 
שאנו "נותנים" בעוד שאנו רק "לוקחים". ומוסיף לבאר את דברי רש"י "לי 

לשמי", שאף שע"י התרומה וודאי שתתעשר מזה, ותזכה בחיים, אמנם  –
 את התרומה תתן רק "לשמי" לשם מצוה ולא לשם השכר הבא מזה.

 תורה) (ציוני 

 (כה, יח) זהב כרבים שנים ועשית

הכרובים הם מלאכים קדושים (יחזקאל י) ופניהם פני נערים (סוכה ה:) 
והקשה הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, מדוע פירש רש"י את הכתוב: 

 מלאכי חבלה?! -"ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים"  

ולהיות מלאכים קדושים, או מלאכי ותרץ, שבני הנוער יכולים לגדול 
חבלה חלילה. תלוי היכן הם שוהים ומבלים! אם על ארון הברית ובקודש 
הקדשים, אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם הם בחוצות, על אם הדרך, יהיו 

    מלאכי חבלה...

 (והגדת)

 

 מאוצרות המגידים  
אומר המגיד   (כה, ב)מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי 

רבי שבתי יודלביץ: מוצאים אנו, כי יש מן התרומות בהן לא הבדילה 
התורה בין עני לעשיר, בין קמצן לנדיב לב, אלא חייבה כל אחד ואחד 

מבלי להתייחס כלל לאמצעים העומדים לרשותו  -ישראל בסכום קצוב 
מוצאים אנו כי  -ולמידת נדיבות ליבו. בתרומת המשכן לעומת זאת 

ה הניחה לכל איש ישראלי מקום להביא בו את נדיבות ליבו לידי התור
 ביטוי, ואפשרה לו לתרום ככל אשר ידבנו ליבו.

ואל  -ו'הממעיט', אל 'נדיב הלב'  -והנה, התורה מתייחסת אל ה'מרבה' 
זה אשר לא נדבו ליבו, אולם דומה כי כאן המקום לעמוד על סוג שלישי 

 -אל, סוג הכורך כאחד את המרבה אשר קם בעם ישראל, מי כעמך ישר
עם נדיבות הלב שאין למעלה  -עם הממעיט... את ה'קמצנות' במיטבה 

 ממנה...

המדובר בדמויות הוד אשר עמדו בעם ישראל וזכרם חקוק לנצח, 
דמויות הוד של יהודים יקרים ונדיבי לב, אשר ביקשו להקדיש את 

 נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך!

 אמת:-באותם נדיבי ושני סוגים נמצאו

ואילו בכל  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -מהם 
הנוגע להם עצמם נהגו בקמצנות מופלגת... המדובר ביהודים אשר 
בטבעם קמצנים מופלגים היו, קמצנים אשר קמצנותם מנעה מהם אפילו 

הם היו  -להיטיב עם עצמם, אולם בכל הנוגע לעניני צדקה ועזרה לזולת 
 ראשים וראשונים לכל דבר מצוה!

מבלי  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ומהם 
שלאיש יהיה שמץ של מושג אודות ליבם וידם הפתוחה, יהודים יקרים 
אשר כלפי חוץ נראו כקמצנים מן השורה הראשונה, קמצנים אשר אינם 

הקמצנות הלזה  זה, אולם מאחרי מעטה-מסוגלים לפתוח ידם אפילו כהוא
שכנה לה נפש רחבה, נפש נדיבה, נפש אשר כל חפצו של בעליה לא היה  -

אלא להיטיב עם זולתו בטובה הגדולה ביותר האפשרית, טובה של מתן 
 בסתר.

אין ספר כי רבים וטובים נמנו על כל אחת משתי הקבוצות הללו, רבים 
בות ומידת וטובים בתולדות דברי עם ישראל אחזו בידם את מידת הנדי

והשתמשו בכל אחת מן המידות בשעתה הראויה לה,  -הקמצנות כאחד 
 אולם כאן ברצוננו להתמקד בשתי דוגמאות נפלאות ומיוחדות:

דוגמא ליהודי קמצן בטבעו אשר ליבו פתוח היה כאולם לעזור  -האחת 
אירעה בימי התנאים הקדושים ומקורה בירושלמי (פסחים  -לכל נזקק 

 -דוגמא למתן בסתר בדרגתו המשובחת ביותר  -ילו השניה פ"ד, ה"ט), וא
 אירעה בדורות מאוחרים יותר, בתקופתו של המהרש"א הקדוש.

 מה שביני לבין בוראי

ובכן, נפתח בסיפורו של הירושלמי, העוסק במגבית צדקה לטובת 
לומדי תורה, מגבית אליה יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן 

 ים.החכמים ביום מן הימ

מביא יין', -באחד העיירות אותן פקד רבי עקיבא, התגורר אדם בשם 'בן
עשיר גדול, אשר רבי עקיבא ידע מנסיונו כי ידו פתוחה לכל דבר 

תכנן איפוא רבי עקיבא לפתוח בביתו של  -שבקדושה. את סבב ההתרמה 
 אותו עשיר בדוקא, ולהעניק לו את הכבוד להיות ראשון לתורמים.

ניגש רבי עקיבא עם שותפו  -חר תפילת שחרית כוותיקין ואכן, מיד לא
אל ביתו של אותו עשיר, אולם מאחר והשעה עדיין היתה מוקדמת למדי 

החליטו השנים להטות אזנם מבעד לדלת, בכדי לבדוק אם בעל הבית  -
כבר התעורר משנתו. בודאי ידעו הם את אשר יודע כל משולח מתחיל, כי 

מבטא הוא בדרך כלל את חוסר שביעות רצונו  -כשמעירים גביר משנתו 
 בגודל התרומה...

והנה, עד מהרה התברר לשנים כי הגביר כבר ניעור משנתו, שכן הם 
שמעו שיחה אשר התנהלה בינו לבין בנו. אולם בה במידה שהתברר להם 

התברר להם גם כי תהיה זו טעות  -כי הגביר כבר ער וניתן לדפוק על דלתו 
 ...חמורה לעשות כן

למסקנה זו הם הגיעו מתוך השיחה אשר שמעו, שיחה אשר התנהלה 
בין הגביר לבין בנו, ובה פנה הבן אל אביו ושאלו מה לקנות בשוק לארוחת 

השיב הגביר, והבן הוסיף ושאל:  -הצהריים. "מה לקנות? תקנה עולשין!" 
העולים  -"אבא, בשוק ישנם שני סוגים של עולשין, ישנם עולשין טריים 

מעט יותר, וישנם עולשין רקובים מעט, אשר מחירם עולה לכדי חצי 
ממחיר הטריים. ובכן, איזה מן הסוגים להביא?", ושוב הגיעה התשובה 
המפתיעה: "תביא מהסוג הזול... לא נורא אם יהיו העולשין קצת רקובים! 

 נסתפק בהם!"...



 

 ג 

מלכתחילה, כאשר שמעו שני התנאים את שאלתו של הבן אודות 
ודת הצהריים, היו הם משוכנעים כי האב יבקשנו לקנות בשר ודגים עם סע

 -כל המטעמים, כמנהגם של גבירים. כאשר שמעו את תשובתו של האב 
הם סברו כי אולי מקפיד הגביר על תזונה בריאה המבוססת על ירקות 

 בלבד...

אולם כאשר התברר להם כי הגביר מעדיף את הסחורה הישנה והזולה 
הם הגיעו למסקנה ברורה על פיה לפניהם  -ריה והיקרה מעט על פני הט

עומד קמצן אשר טרם נודע כמותו, קמצן אשר חולי נפשו אינו מאפשר לו 
 אפילו לקנות לביתו את המזון המינימלי ביותר!

 -"להכנס אל ביתו של קמצן כה נורא, ולבקש ממנו כי יתרום לצדקה 
בליבם, והחליטו לפסוח על  הרהרו המתרימים -הרי זו בדיחה גרועה!" 

ביתו של הגביר ולהתחיל את המגבית ממקום אחר... "ובדאי שינה הוא 
את טעמו מאז הפעם האחרונה בה פקדתי את ביתו, הפעם בה פתח הוא 

הסביר בודאי רבי עקיבא לעצמו את פשר הנהגתו  -את ידו לרווחה!" 
 המוזרה של העשיר...

אלא שבסופו של יום, כאשר פנה השמש ושני הצדיקים התפנו לספור 
גילו הם כי התפוקה דלה למדי...  -את סכום הכסף אשר הספיקו לגייס 

הסכום עדיין היה רחוק מרחק רב מהסכום אותו ביקשו מלכתחילה לאסוף 
בעיר זו... לפיכך, בלית ברירה, החליטו לשוב על עקבותיהם ולדפוק על 

הרקובים, כאשר בליבם הם אומרים: -הירקות-אוכל-שירדלתו של הע
 הרי זה יותר טוב מכלום!"... -"אפילו אם יתן העשיר פרוטות בודדות 

 למעשה. -וממחשבה 

הם דפקו על דלת ביתו של הגביר, ומה רבה הפתעתם כאשר קבלת 
 שונה היתה לחלוטין מזו לה ציפו... -הפנים לה זכו 

את מן הבית עם נדבה פעוטה של הם ציפו להתקבל בקרירות ולצ
קיבלם הגביר בכל הכבוד הראוי לתלמידי  -פרוטות מספר, אולם בפועל 

חכמים כמותם, בכל האדיבות ובסבר פנים יפות, ומששמע את מטרת 
אף הרים תרומה מכובדת עד מאד: הוא הורה לשני תלמידי  -הביקור 

מידה שלמה  החכמים לגשת אל אשתו ולומר לה כי בעלה ציוה ליתן להם
 של דינרי זהב! סכום עתק!

שני התנאים נדהמו למשמע הסכום הגבוה, הם חששו פן אשתו של 
הגביר לא תיאות כה בקלות להעניק סכום כה גדול, אולם כאשר ניגשו אל 

 נכונה להם הפתעה נוספת... -האשה 

או מידה  -"האם בעלי אמר ליתן לכם מידה גדושה של דינרים 
אשה, ומשלא ידעו הם להשיב, והסבירו כי הגביר נקט שאלה ה -מחוקה?" 

החליטה האשה להעניק להם מידה גדושה, תוך  -בלשון: 'מידה' סתם 
הרי  -מה טוב, ואם לא  -שהיא מסבירה כי אם זו היתה דעתו של בעלה 

 שמעניקה היא את הסכום העודף על חשבון כתובתה...

להודות לו על תרומתו כאשר שב רבי עקיבא עם חבירו אל הגביר, בכדי 
שאלם העשיר: "אימרו לי, האם נתנה לכם אשתי מידה גדושה  -הנדיבה 

או מדיה מחוקה?", ומשסיפרו לו שני הצדיקים את השתלשלות  -
החליט הגביר להביע את הערכתו לשיקול דעתה הנבון  -העניינים 

 ולנדיבות ליבה של אשתו, ובו במקום הכפיל את כתובתה...

רבי עקיבא את הגביר בחום, נשקו על ראשו וביקש להפטר בירך איפוא 
לא יכול היה  -ולילך לו לדרכו, אלא שבטרם נפרד ממנו הגביר לשום 

להתאפק, ופנה אליו בשאלה: "רבי, מוכרח אני לשאלך... מבין אני כי אל 
ביתי הגעתם בסופו של יום, לאחר שסובבתם בין בתי העיר כולם. ובכן, 

דוע לא זיכיתם אותי להיות ראשון לדבר מצוה כשם מדוע עשיתם זאת? מ
 הקשה העשיר, והכאב ניכר בקולו. -שדרכך, רבי עקיבא, לעשות תמיד?" 

החל רבי עקיבא  -"מדוע לא נכנסנו אל ביתך? הבה ואומר לך..." 
מסביר: "למעשה, הגענו אל ביתך בתחילת היום, עם בוקר, והטינו אזנינו 

אים אנו כבר להקיש על דלת ביתך בשעה לשמוע האם הינך ער והאם רש
 כה מוקדמת.

שמענו את שיחתך עם בינך, שיחה בה הורית לו לקנות  -"בשלב זה 
לארוחת הצהריים מן הירקות הזולים ביותר, ושיחה זו הביאה הותנו לכדי 

על פיה יהא זה חסר תועלת  -אשר התבררה בדיעבד כמוטעית  -מסקנה 
מצוה! לפיכך פסחנו על ביתך, סובבנו לחלוטין לנסות להתרימך לדבר 

ברחבי העיר, ורק בסיום היום, כאשר ראינו כי עיתותינו בידי וכי עדיין 
החלטנו לנסות את מזלינו ולדפוק על  -זקוקים אנו לכל פרוטה נוספת 

 סיים רבי עקיבא... -דלתך!" 

יכול אתה  -אלא שהגביר לא קיבל את הטיעון: "רבי, מה שביני לבין בני 
מוע. אתה יכול אמנם לעמוד על קמצנותי בענייני שלי מתוך השיחה לש

על כך לא  -שניהלתי עם בני. אולם על המידה בה נוהג אני ביני לבין קוני 
יכולת לעמוד מתוך אותה שיחה! אמנם קמצן אני, בכל הנוגע להנהגת 

מקמץ אני ככל שניתן, אולם בעניני שמים, בכל הנוגע לצדקה  -ביתי 

שם אינני מקמץ מאומה, וידי פתוחה לרווחה בכל עת!"  -ובים ומעשים ט
 סיים הוא, והדברים מאלפים ביותר. -

שכן לפנינו דוגמא לאדם קמצן בטבעו, אדם אשר אוחז במידת 
עד שהיא מונעת אותו  -הקמצנות בחזקה, וכה כבדה היא קמצנות זו 

זה מכספו ומעושרו הרב! אולם קמצנותו הנוראה, ואף -כהוא מלהנות
אינם יכולים לה לנדיבות  -שליטתה המוחלטת של מידה זו בכל אורחותיו 

לב לכבודו יתברך בלבד, נדיבות לב למילי דשמיא, לכל דבר -ליבו, נדיבות
 טוב וראוי!

ר גדולה היא לאין שיעו -נדיב' מעין זה -אין ספק, כי מעלתו של 'קמצן
ממעלתו של זה אשר הנדיבות טבועה באופיו, ורק בעם ישראל ניתן 
למצוא דוגמא מעין זו לקמצנות ונדיבות המשמשות בערבוביא זו עם זו! 

 הפלא ופלא!

 קמצן קדוש

זוהי איפוא הדוגמא הראשונה, העוסקת כאמור ביהודים המשלבים 
ית את מידת הקמצנות עם מידת הנדיבות באופן בו כל אחת מהן אחרא

שולטת בכל הנוגע לצרכי עצמם, ואילו  -על תחום אחר: מידת הקמצנות 
 משמשת למידי דשמיא... -מידת הנדיבות 

אולם כאמור, ישנה דרך נוספת בה נכרכות שתי המידות הללו זו בזו, 
והיו לאחדים בידם של נותני בסתר, אלו אשר כלפי חוץ מציגים הם 

שבסתר משתמשים הם במידת  קמצנות מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף
רק לכבודו יתברך, שלא על מנת לקבל פרס או  -הנדיבות שבליבם 

 ידם. הסיפור הבא, עוסק ביהודי שכזה.-להתכבד במתת

יכולים המבקרים  -בבית הקברות של קראקא, עירו של המהרש"א 
להבחין כי בסמיכות לקברו של המהרש"א טמון יהודי אשר על מצבתו 

מחמיא: 'יעקב הקמצן'... "מה פשר ה'שכנות' הזו?" -תיחקוק התואר הבל
מן  -שואלים אתם, ואכן השאלה במקומה... אולם בכדי להשיב עליה  -

 הראוי להקדים ולספר את סיפורו של אותו 'יעקב הקמצן'...

נודעה תופעה  -ובכן בעיר קראקא, בתקופתו של המהרש"א 
 מעניינת...

ר נמצאו בעיר למכביר, מגיעה כאשר היתה אחד מנשות האביונים, אש
אל הדייג ומבקשת כי מכור לה ראש וזנב של דג, בטענה כי אינה יכולה 

הוא היה שוקל לידידה שני דגים  -להרשות לעצמה את רכישת הדג כולו 
שמנים, ומסביר לה כי 'שמעון הגביר' החליט להעניק דגים חינם על 

 לאלו אשר אין ידם משגת לרכשם... -חשבונו 

היתה היא מגיעה אל חנותו של הקצב, ומבקשת מעט עצמות  כאשר
הוא היה ממהר לארוז לה שני קילו של בשר שמן, ומשטענה כי אין  -חמין 

הוא היה מניח דעתה כי  -בידה האמצעים לשלם תמורת המעדן היקר 
 'זלמן העשיר' ניאות להעניק בשר חינם לכל תושב נזקק, על חשבונו...

ו המחזה גם בחנותו של הירקן... האביונית היתה וכך היה חוזר על עצמ
מבקשת מעט שאריות, המוכר ממהר היה להגיש לה פירות וירקות 

הו... אין מה לדאוג... 'יסוף  -ובנוגע לתשלום  -משובחים ביד רחבה 
 הסוחר' כבר ישלם עבור ירקותיהם של אביוני העיירה...

שביעות ומזינות כך נהנו עניי העיר במשך תקופה ארוכה מארוחות מ
חינם אין כסף, אולם עובדה אחת הציקה להם וטרדה את מנוחתם: ידוע 
ידעו הם, כי אף ש'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ואף 'יוסף הסוחר', הינם 

הרי שבפירוש לא ניתן לומר כי הם עשירי  -אנשים אמידים ובעלי ממון 
בשם 'יעקב',  -נר העיירה! בעיירה היה עשיר מופלג, גביר אדיר, ממש מליו

 או ליתר דיוק: 'יעקב הקמצן'...

ולא בכדי זכה 'יעקב' הלזה לתואר המפוקפק... ניתן לומר כי הוא זכה 
זה, ואיש -לו בדין ולא בחסד... מעולם הוא לא פתח את ידו אפילו כהוא

פרוטה -מאביוני העיירה לא יכול היה לדלות מזכרונו מקרה בו נהנה בשוה
 מממונו של הלזה...

"הרי אין זה הוגן! מדוע על 'יוסף' ו'זלמן' ו'שמעון' מוטל לשאת בעול 
התקוממו הכל, "מדוע לא יתרום גם יעקב את חלקו  -החזקת עניי העיר?" 
היו הם מתלוננים מפעם לפעם, אולם דומה כי לאזניו  -וירים את תרומתו?" 

תו, של יעקב לא הגיעו כלל כל אותם דיבורים... הוא לא שינה את הנהג
 מי...-ונמנע באופן עקרוני מלהעניק דבר מה בעל ערך לאי

כאשר מכלימים היו את פניו של יעקב ברבים, כאשר גוערים היו בו על 
קמצנותו, כאשר הוכיחוהו וטענו כי נראה שסבור הוא שיוכל ליטול עמו 

לא היה יעקב משיב מאומה, רק פושט את ידיו  -את כספו אל קברו 
ש לומר: "צודקים אתם, אולם מה אעשה ואיני יכול? לצדדים כביכול מבק

 פשוט אינני מסוגל להפרד מכספי וליתנו לאחר זולתי!"...

לא שררה  -אין פלא איפוא, כי כאשר נפטר יעקב הלזה לבית עולמו 
עצבות רבה בעיירה... ידידים לא נמצאו לו מבין שכניו ומכריו, איש לא 



 

ד 

מי, אפילו אחד מבני -עשה כלפי אייכול היה להצביע על מעשה טוב אשר 
העיירה לא חש כי חב הוא לו הכרת הטוב מסיבה כל שהיא, וכך כשמנין 

הובל יעקב אל מנוחתו האחרונה,  -מצומצם של מלוים צועד סביב מיטתו 
למען  -ועל מצבתו נחקק בהבלטה התואר המוזכר לעיל: 'יעקב הקמצן' 

 ישמעו ויראו כל הקמצנים שכמותו...

נראה כי נפל דבר בשגרת  -אחר מותו של 'יעקב הקמצן' אלא של
 שלוות חייה של העיירה קראקא.

הוא התנה  -כאשר הגיעה שוב האביונית אל הדייג וביקשה דג לשבת 
את קבלת הסחורה בתשלום מלא, כאשר היא המשיכה אל חנותו של 

 דרש אף הוא מחיר מפולפל, המחזה חזר על עצמו אצל הירקן... -הקצב 

הפסיקו את  -רר, כי 'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ו'יוסף הסוחר' התב
תמיכתם בעניי העיירה, ומעתה הוטל על כל אחד מהם לדאוג לעצמו 

 לפרנסת בני ביתו...

האביונים המודאגים החליטו לשלוח משלחת אל המהרש"א, רב 
זימן הרב את שלשת הגבירים בכדי  -העיירה, ובעקבות המידע שמסרו 

דוע הפסיקו באופן פתאומי את מעשה הנדבה לא היו אחראים לברר מ
 שנים כה רבות.

התשובה אשר שמע, היכתה את המהרש"א בתדהמה מוחלטת. שכן 
 כך אמרו לו השלשה:

"רבי, אמנם אנשים אמידים כולנו, אמנם פרנסתנו מצויה לנו ברווח כדי 
יירה כולם! צרכנו ויותר, אבל בשום אופן אין באפשרותנו לפרנס את בני הע

היה זה 'יעקב הקמצן' אשר העניק לנו מידי  -במשך כל השנים שחלפו 
שבוע את הסכום הדרוש לשם פרנסת עניי העיירה, והוא היה אף זה אשר 

 -ביקש כי איש לא ידע על מעורבותו בדבר מצוה זו! עתה, משנפטר יעקב 
להורות אין אנו יכולים שוב לעמוד בהוצאה הכבירה, ובעל כרחנו נאלצנו 

 לבעלי החנויות להפסיק את ההסדר המועיל!".

עוד באותו היום כינס המהרש"א את כל בני קראקא, וסיפר להם על 
-אשר התגלה לו זה עתה. עוד באותו היום צעדו כל בני העיירה אל בית

ביקשו מר' יעקב מחילה על  -החיים, וכשדמעות רותחות תלויות בעיניהם 
. עוד באותו היום התכנסו שבעת טובי שחשדוהו לשוא וכפרו בטובתו

העיר והחליטו פה אחד כי יש לשנות את הכיתוב המשפיל החקוק על 
 מצבתו של ר' יעקב, אולם המהרש"א לא הניח להם לעשות זאת...

"לא ולא! קמצן היה יעקב, קמצן בכל הנוגע לכבודו שלו... עבור עצמו 
סום ולא יוקרה... את הוא לא ביקש מאומה: לא תהילה ולא כבוד, לא פר -

כל מעשיו עשה הקמצן הזה אך ורק לשם שמים, אך ורק לכבוד בוראו 
 -יתברך, כאשר הוא אוחז בידו את מידת ה'קמצנות' עם מידת ה'נדיבות' 

 חייו.-ובשתיהן יחדיו מחולל את מופת הנהגת

כבוד הוא לו! אין למחוק את תוארו -"קמצן היה יעקב, ותואר זה אות
קברוני נא בסמוך לקברו של  -זאת אבקש: לעת פטירתי  ממצבתו, אולם

 -'יעקב הקמצן', והלואי ואזכה להיות במחיצתו אף בעולם שכולו טוב!" 
 סיים המהרש"א, וכדבריו נעשה כמובן.

זהו איפוא הסיפור השני, אודות יהודי אשר חיבר בהנהגתו כאמור 
'הממעיט', וכל  עם הנהגת -עם 'קמצנות', את הנהגת 'המרבה'  -'נדיבות' 

אשר עשה לא עשה אלא לשם שמים. מי כעמך ישראל אשר נמצאים בו 
יהודים שכאלו, יהודים אשר כל כולם מסירות לכבודו יתברך, יהודים נדיבי 

                   לב אשר העפילו בנדיבותם לפסגות כה נוראות! 

 (דרשות המגיד)

 

 (כה, ב) ויקחו לי תרומה

 לעולם שאמרו ל"בחז מצינו הלא המפרשים מקשים לשמי. לי י:"ברש
 בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק
 שמצוה י"אעפ כי ל"וי לשמה דוקא התורה ציותה זו במצוה ומדוע, לשמה
 מקפח ה"הקב אין כי שכר עליה ומקבלים מצוה נחשבת כן גם לשמה שלא
 יכולים לא לשמה שלא ממצוה מ"מ אבל, נאה שיחה של אפילו שכר

. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כ"כמש, השכינה השראת מקום להתקין
 בכוונה, דוקא לשמה לעשות צריך השכינה להשראת מקום לבנות כדי

 , ורצוייה טהורה

 כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי אומרים ל"וחז
 איש בלב הוא השכינה והשראת המקדש דעיקר פירוש, ואחד אחד

 כמה כ"א, לשכינה מדור הוא צדיק דכל ה"השל שאומר כמו, הישראלי
 טהורה בכוונה לשמה המעשים שיהיו לבו את ולזכך לטהר הארם צריך

 הקדושים ל"חז. לשמה שלא להיות תוכל לא השכינה השראת כי, ורצויה
 לבנו וטהר תפלה וסידרו בזה הסתפקו לא ונפשם לבבם בכל' ד את שעבדו
 פרק ישרים המסלת שאומר כמו, הלב לטהרת שיעור אין כי, באמת לעבדך

 ואהוב למקום יותר המתקרב הוא יותר לבו לטהר שיודע מי כי: ל"וז ז"ט
 לעשות רצה פעמים כמה כי סיפר ל"זצ מקלם הסבא מרן. ל"עכ ת"י אצלו
 פעם ואף ל"זצ סלנטר ישראל' ר הגאון רבו בעיני חן שתמצא פעולה איזו
 לעשות קשה כמה אמר כ"א, מעשיו על לבקורת סיבה ימצא שלא קרה לא

 ישרים המסלת שאומר כמו, לפניו רצויים שיהיו ה"הקב לפני מעשים
 מנופה נקיה סלת אלא שלמטה המזבח גבי על עולה שאין כשם ו"ט בפרק

 מזבחו רצון על לעלות אפשר אי כך, סיג מכל לגמרי טהור שכבר נפה ג"בי
 המובחר אלא והמובחרת השלמה ל-הא מעבודת להיות העליון

 מוכן יהיה שהלב כדי, שאמרנו מה וזהו, מיני סיג מכל הטהור שבמעשים
 כל וזוהי, סיג מיני מכל טהורים מעשים דרושים השכינה להשראת
 לשםרק שיהיו מעשים לעשות להשתדל חייו ימי בכל אדם של העבודה
 . שמים

 משבת צם שהיה איש חי ל"זצוק מוילנא א"הגר בימי כי מספרים
 לנוח יושב היה הדרך ובאמצע למקוה, הולך היה שבת ובכל ערב לשבת,

כששמע מזה  לראותו, מתאספים היו מוילנא הילדים וכל אחת, אבן גבי על
יכול אותו  היה לא אז ומני יותר, יתאספו לא שהילדים הגאון מוילנא, ציווה

 צדיק היה הזה האיש כי ספק שאין מוסר הבעלי ואומרים לצום! שוב איש
 לראותו, מתאספים שהילדים הזה הכבוד בגלל ולא שמים לשם וצם גדול
 י"לו, ואעפ חלקו שהילדים הזה מהכבוד שמץ התערב צדקתו בתוך אלא

 לא כבר הזה הכבוד לו שחסר כיון זאת בכל במיעוטו, בטל הזה שהכבוד
  מעשיו. על לדקדק צריך האדם כמה מכאן, לצום! מסוגל היה

 יצא למה 'אחר' על הירושלמי, בשם ו"ט דף חגיגה במסכת' בתוס הובא
 לכל קרא למהלו שבא וביום ירושלים, מגדולי היה אבויה רעה, לתרבות

 ישבו' וכו אחד במקום יהושע' ולר א"ולר אחד בבית והושיב ירושלים גדולי
 גדול כך אמר' וכו אותן והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי ונתעסקו

 היתה שלא ולפי לתורה! מקדישו אני הזה הבן יתקיים אם תורה של כחה
 המגדיר הזה הרעיון ואיום נורא ל."עכ בו נתקיימו לא לפיכך לשמים כוונתו

 על רעה! לתרבות יצא זה ובשביל השמים לכבוד שאינה הזו הכוונה את
 לבית הביאו אלא תורה אתו למד לא האב הלא מקלם ל"זצ הסבא אמר זה

 כבר שמים לשם שמץ מכל טהורה היתה לא כוונתו אם זאת ובכל הספר
 עם תורה שלומד המורה וכמה כמה אחת על כ"א רעה לתרבות הבן יצא
 שהתלמידים גורם הוא כמה עד שמים לשם שלא פניה איזו בו ויש הילד
 רעה! לתרבות יצאו

 הופקד האומה עתיד ישראל ילדי גורל ומדריכים מחנכים מורים
 ומה שמים לשם טהורה במחשבה לתקן בידכם שיש מה דעו בידיכם,

 טהורה.  שלא וכוונה עצמית פניה של בשמץ ו לפגום"ח אתם שעלולים

 להגר"י ניימן) –(אמרי יעקב    

 

 הסוד של תחילת פרשת תרומה 

ישנו מדרש פליאה לכאורה, חז"ל במדרש (ילקוט תהילים שמ"ו) 
 הקב"ה בא, כביכול, בטענה לדוד המלך ע"ה.כותבים כי 

"אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש דוד המלך התחנן להקב"ה 
אמר לו הקב"ה לדוד, בתחילה אתה אומר "אחת  שבתי בית ה' כל ימי חיי"

שאלתי מאת ה'" דבר אחד "אחת", והנה לפתע אתה מבקש רשימה 
ולבקר בהיכלו כי יצפנני ארוכה: שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה', 

בסוכה ביום רעה יסתירני וכו'" אמר דוד: רבון העולמים, ממך למדתי. אני 
ליראה",  כי אםתלמיד טוב. אתה אמרת "מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

"ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל ואח"כ התורה פירטה עוד כמה דברים: 
רשימה ובכל נפשך",  דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך

 של מצוות עשה. מדרש פליאה.

 "שאלתי" -"אחת" 

המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע דוד 
 המלך התבטא בנוסח כזה, והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש:

 " זו הנשמה. "שאלתי" נהייתי "שואל".אחת"

נשמה, יחידה.  נשמתו של אדם נקראת ארבעה שמות: נפש, רוח,
"אחת" היינו "יחידה": "אחת" שאלתי מאת ה', את ה"אחת" אני שאלתי 

 שואל. -מאת ה'. כלומר, אינני שומר חינם, אני לא שומר שכר אלא 

תאזינו. ישנם ארבעה שומרים: שומר חינם, חייב כאשר פשע 
חייב בגניבה  -בשמירתו ופטור אם התרחשה גניבה או אבידה. שומר שכר 

, ופטור באונסים, שואל, חייב גם באונסין ופטור אם מתה מחמת ואבידה
 מלאכה. דינים אלו וודאי אתם יודעים, ולמדתם אותם בבית הספר.

ועתה מורי ורבותי, באותה שעה קשה, כאשר בית דין של מעלה 
ישאלו את האדם, למה פשעת, למה ציערת את בני ביתך, לא באת לבית 

הרי פשעת. הוא יענה: לא. לא פשעתי  -הכנסת. מדוע לא למדת תורה 



 

ה 

היה לי אונס "בית הדין, בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי 
 חבלה להענישני" יצעק "הייתי אנוס!".

הוא  -אבל מה לעשות, הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'" 
שואל על הנשמה שלו, ושואל חייב באונסין: "א"כ אין תירוצים!" יאמרו 

דין של מעלה: "תירוץ אונס לא מתקבל כאן". אנו חיים בעולם לו בבית 
 כ"שואל" שחייב באונסין.

א"כ, איזו חומת הגנה יש בידינו להינצל מעונשי החטאים, מה בכל 
"בעליו עמו לא זאת אפשר לעשות כדי להינצל? ישנו פתח מפלט אחד 

גם השואל פטור,  -אם הבעלים בתוך העסק  -כי כידוע להלכה  ישלם"
"השואל ושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה כדברי המשנה הידועה: 

א"כ העצה היא, כביכול, להכניס  פטור שנאמר אם בעליו עמו לא ישלם".
. ואז בתוך ליבו של כל אחד" -"ושכנתי בתוכם את בורא העולם בשותפות. 

יכול לפטור את נפשו מאונס.  -שהקב"ה ישכון בתוכו  -כאשר אדם משיג 
 "בעליו עמו לא ישלם"...כי 

בעל ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר 
כלומר הקב"ה  "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל"(בפרשת בלק) 

כביכול לא מסתכל על העבירות של עם ישראל. איך ולמה אינו מסתכל? 
 א ופלא.כי "ה' אלוקיו עמו"! כפי שאמרנו "בעליו עמו לא ישלם"... הפל

"אחת שאלתי מאת ה' ואם כן, נבין גם, את בקשת דוד המלך מהקב"ה 
הוא ביקש בקשה אחת גדולה עד מאד  שבתי בבית ה' כל ימי חיי וכו'",

להיות כביכול שותף עם קב"ה ואז, הוא  -ובכך  "שבתי בבית ה' כל ימי חיי"
 הלו""ביום רעה יסתירנו בסתר אכבר במילא יקבל את ההגנה מפני הצרות 

"כי יצפנני בסוכה למה? כי בעליו עמו לא ישלם" וימלט מכל המצוקות: 
 ביום רעה יסתירני בסתר אהלו".

"שבתי (שמעתי להסביר בנוסח שונה קצת: דוד המלך ביקש דבר אחד 
אך בתוך בקשה גדולה זו נכללים ממילא פרטים  בעליו עמו" -בבית ה' 

את הכל... אמר דוד להקב"ה: רבים נוספים, כי למי שיש את הקב"ה יש לו 
ממך למדתי שביקשת בקשה אחת גדולה ונשגבה הכוללת פרטים אחרים 

הכוללת הכל. וזו אכן חכמה של  - "יראת שמים"נוספים, תבעת מאתנו 
דוד המלך ע"ה לדעת לבקש את הבסיס העיקרי שעליו בנויות מעלות 

 שעמו מרויחים עולם ומלואו). -רבות 

 כהנים -בעליו עמו / כולם 

 להיות קרוב ממש להקב"ה, זה התפקיד שלנו "בעליו עמו".

שמעתי פעם סיפור מרב פלוני, כי רבאי בבית הכנסת בארה"ב קרה לו 
מקרה מוזר. ביום סיפור הצטרף למתפללים, כמידי שנה, יהודי המגיע 
לבית הכנסת פעם אחת בשנה. והנה, לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל 

 אני רוצה להיות כהן". -נא ש'יק של חמש מאות דולר הרב "כבוד הרב, קח 

 הרב הביט עליו בתמיהה רבתי: "מה?!".

היהודי שהמושגים שלו היו בכסף, והראש שלו היה רק בכסף, הבין 
שחמש מאות דולם הינם מחיר זול לרב כזה חשוב, ולכן הרב תמיה ושואל 

שוט, אני "מה?!". מיד הציע: "אני אכתוב ש'יק חדש על אלף דולר, פ
לפחות ביום כיפור זה. בשנה הבאה כבר נראה". הרב  -מעוניין להיות כהן 

כמובן מיאן. והוא, במקביל, העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר. 
הרב כבר לא היה מסוגל לשתוק פתח את פיו שנית: לא עולה בדעתי 
מחשבה, מה יכול להסתתר מאחורי בקשת, מדוע אתה מתעקש ורוצה כל 

 ך להיות כהן, אילו היית בא להתפלל מידי יום ביומו ניחא, אבל...?כ

האיש עם הארץ, השיב: "אגיד לרב את האמת. הסבא שלי היה כהן. 
רצוני להיות כמותם. גם אני רוצה להיות כהן". חייך הרב  -גם אבי היה כהן. 

 ואמר: נו, אם כן, זה יעלה לך רק חמש מאות דולר ותהיה כהן...".

כי אכן כל אחד יכול  -להגיד בדיחות, אלא ההיפך, לאמר  לא באנו
 להיות כהן ללא כסף.

נשאלת  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"בפרשת יתרו נאמר 
השאלה, איך אפשר שכולם יהיו כהנים, וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או 

 בכל משהו אחר?! התשובה היא: כן.

 ברים אשר תדבר אל בני ישראל""ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הד
זו הייתה השיחה השמוע'ס הקצר, שמשה רבנו התבקש לאמר לעם 
ישראל לפני מתן תורה. מה באמת חשוב כל כך בשמוע'ס זה שהתייחד 
כהקדמה למתן תורה, עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים, ורק 

ר מה טמון בהודעה שה' אמ "לא פחות ולא יותר"את הדברים הללו 
 ליהודים "ואתם תהיו ליו ממלכת כהנים וגוי קדוש"?

אנו רגילים להבין לגבי קרבנות שהוקרבו בבית המקדש, כי חלק 
מהקרבן עולה למזבח וכביכול נמסר לשמים לשולחן גבוה,  -מהבהמה 

והחלק האחר לא נמסר לגבוה אלא נחלק לכהנים, ויש קרבנות מסויימים 
אך זו טעות.שגם הבעלים מקבלים בשר מהקרבן, 

הכהנים  "כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו"הגמרא אומרת 
אוכלים על יד שולחנו של מקום. היינו, שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן 
גבוה, אלא שאח"כ, הקב"ה נותן קצת לכהנים המסובים על יד שולחנו, 
אבל אופן אישי ופרטי מאום אינו שלהם, אלא הכהנים מקבלים ממנו, 

 ב"ה.מהק

רבותי. לקראת מתן תורה, הקב"ה הודיע לנו, תדעו לכם, כי גם אתם 
אמורים להיות כך, ככהנים!! להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה. 
תשמרו על התורה כראוי במדויק ותזכו כולם להיות ממלכת כהנים. ועד 

"פתח כדי כך חז"ל אומרים (במקום אחר) איך נראה שולחן של יהודי כשר 
כתוב במזבח וסיים בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקדש קיים המזבח ה

 מכפר עליו, אבל אם אין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו",
השולחן שלי בבית יכול להיות מזבח, הלחם כקרבן והיין כנסכים. היהודים 
שנהיו "ממלכת כהנים" כל אחד מהם אוכל על שולחן גבוה, ישן בביתו של 

העולם, הולך בחדריו, ומטייל בגנו, הוא בסך הכל תייר בבית של בורא 
מישהו אחר... וזה קורה כאשר מקיימים את ה"בעליו עמו" את ה"ושכנתי 

 בתוכם"

ואם אתה תייר במלונו של ה', אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים 
האסורים. אם הגוי (או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות) ירצה לשווק לך 

ים שאינם לרצון ה', תאמר לו: מה אתה הגוי רוצה ממני, שאכניס חפצ
לביתי כל מיני "מחלות" וכי אני בעל הבית כאן? לי, אין בית, כי מה 
שבטאבו הדירה רשומה על שמי, זה רק לענין מיסים וארנונה... הבית שייך 
להקב"ה ואין לי אישור יותר מאורח בעלמא, שלא מכניס לביתו של 

                     ינו חפץ.הקב"ה מה שא

 )להגיד(

 

 (כה, ב)דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 

הגיע פעם לעיר פלונית לשבות את שבתו. לא ידעו מי  הרבי רבי זושא
האיש ובוודאי לא שמעו עדיין את שמעו. חשבו כי הוא אורח שהגיע 

ככל עוברי דרך שבאמצע הדרך שובתים בעיר יהודית, ותושבי  –לעיירה 
 העירה מקיימים בהם בשמחה מצוות הכנסת אורחים.

הממונה מסדר לכל מנהג העיר היה, שאחרי מעריב בליל שבת, הגבאי 
מי יכול להתאים למי, ומי יקרא  –אורח את מקומו לפי ראות עיניו 

 לשולחנו של מי.

רבי זושא האריך בתפילה בדבקות רבה בצידי בית הכנסת, ולא שמו 
לב איליו. הגבאי סיים לחלק את האורחים והם התלוו לבעלי הבתים 

גש אל הגבאי להתארח על שולחנם. אז סיים רבי זושא את תפילתו, ני
 ושאל היכן יכול להתארח

אמר לו הגבאי בכאב: "גוט שבת, עכשיו באים?... לא לקחתי אותך 
 בחשבון, עכשיו נזכרת?!"

כיון שמתפקידו של הגבאי לקיים את המצוה בשלימות, התאמץ, חשב 
ואז אמר: "אתה יודע מה, ראש הקהל שלנו, אצלו הבית פתוח. יושבים 

עניים, לשם אפשר ללכת. אבל אגיד לך, יש לי  אורחים לרוב, שולחן מלא
בעיה קטנה. כי יש לו תנאי קודם למעשה. הוא מעוניין שעל שולחנו יסבו 

 ".- - -רק לומדים תלמידי חכמים. מסתמא אתה תלמיד חכם 

 אמר רבי זושא: "לא, אינני תלמיד חכם, אינני יודע ללמוד".

 אנשים". "אם כן, יש כאן בעיה, ראש הקהל לא יקח סתם -

הגבאי הציץ שוב על פניו של רבי זושא ואמר "אתה וודאי אומר כך 
 מענווה. משנה בדבורך..."

"מה פתאום, וכי אשקר?! אני לא יודע ללמוד, אף פעם לא למדתי 
 כדבעי".

"אם כן יש לנו בעיה, מה אני עושה איתך? טוב, אתה יודע מה? אני 
אכל בצד, לא ישימו לב אביא אותך ךראש הקהל, תעשה קידוש בשקט, ת

 אליך, ותלך".

הוא הוביל את רבי זושא לבית ראש הקהל, הביא לו יין, הושיב אותו 
בצד, שלא ישימו לב, והכין אותו לעשות קידוש. רבי זושא נעמד לעשות 
קידוש, וכי אפשר לא לשים לב? הקירות רעדו בעת שהצדיק קידש על היין 

 בקול רם ונשא: מי זה הצדיק הזה?

קם לקראתו והושיט יד ל'שלום עליכם':  יים הקידוש, בעל הביתהסת
 "מסתמא אתה תלמיד חכם".

 "אני 'עם הארץ' גדול".

 "לא יכול להיות".

 "לא קריתי ולא שניתי, הנני כלי ריק".



 

 ו 

"אם כן למה אתה כאן? האם לא אמרו לך, כי אצלי בבית אוכלים רק 
 'לומדים'?!"

 ניו בדממה.שקט השתרר. רבי זושא השפיל את עי

"יש לי  –אמר לו בעל הבית  –"שמע, קשה לי להאמין עד כדי כך" 
הצעה, גם אם אינך תלמיד חכם, די לי אם תגיד איזה חידוש, ומה שתגיד 

 טוב לי".

"אני לא יודע, ואיך אתה יכול לבקש דבר שאיני יכול? מה את רוצה 
 ממני?"

 "בכל זאת, תאמר משהו".

 "לא יודע כלום".

 השנים בוודאי שמעת משהו דבר תורה, תאמר בשם אחרים"."במשך 

 "איני יודע כלום כלום".

 נהיתה במקום מהומה.

 בעל הבית הציע באדיבות נוספת: "אז תגיד משהו מהחומש".

 והוא השיב: "אבל אני לא יודע כלום!"

בעל הבית שמע את הדברים והבין כי אינו יודע מאומה: "אם ככה! אין 
 לך לחיים ולשלום..." –הרגלים ו'גיי געזונטערהייט'  לי ברירה. קח את

הבאלעבוסטע שמעה מה קורה ונתקפה בבהלה: "לא אסכים! לזקור 
 –מהבית, מהבית שלי לא יזרקו יהודי! אם הגבאי לא היה מביא אותו 

 הכריזה הגברת. –ניחא, אבל הוא כבר כאן, לא יזרקו אותו בשום אופן 

שאינו מכניס מי שאינו לומד,  מה יעשה בעל הבית? יש לו גדר
 נהיה בלאגן. - - -והבאלעבוסטע שלו לא נותנת לסלק אותו 

נגש אחד האורחים אל רבי זושא ואמר לו: אתה עושה כאן עוגמת נפש 
 גדולה. אל תהיה שוטה, תפתח חומש תגיד משהו וגמרנו".

"מה אתם רוצים מהחיים שלי, נעבעך אני לא יודע כלום, לא מילה לא 
 פסוק, כלום, רק להתפלל אני יודע ולומר תהילים.

אתה מקלקל לנו  –טוב תגיד משהו על תהילים, כי אם אתה לא אומר 
 את כל סעודת השבת".

 מכריז רבי זושא: "אתם יודעים מה, אני אגיד משהו על תהילים".

נהיה שקט: "הוא הולך להגיד חידוש על תהילים. בא נשמע מה ה'עם 
 הגיד".הארץ' הזה הולך ל

 פתח רבי זושא: "יש לי סתירה מ'הגדה של פסח' על 'תהילים'...".

 דבר כזה עוד לא שמעו מעולם... הטו אזנם כאפרכסת:

"בהגדה של פסח אומרים 'זכר למקדש כהלל', אם כן זו ראיה מפורשת 
שהלל היה צדיק. אני לא יודע מי היה הלל, אבל אם לא היה צדיק לא היו 

 א היה צדיק".עושים זכר... מסמתמ

 שאל אחד האורחים. –"בסדר, היה צדיק, אז מה אתה רוצה?" 

בתהילים כתוב מפורש 'כי הלל רשע' (תהילים י).  –"יש לי סתירה.  -
 אז מה באמת הוא היה, צדיק או רשע?"

כולם פתחו בצחוק מתגלגל, כזו שאלה גויית לא שמעו מימיהם. ורבי 
 ה שלו.זושא ישב על מקומו ברצינות, עם השאל

 בעל הבית צחק יותר מכולם. דבר כזה עוד לא שמע מעולם.

לאחר שסיימו לצחוק, שאל אחד הנוכחים בקול: "אולי ל'תלמיד חכם' 
 הגדול, יש תירוץ על הקושיא?...

שאלו היושבים את  –"נו, נו, יש לך תירוץ על הקושיא החזקה הזאת?" 
 רבי זושא.

 ""כן". -

 קשיבו.ש ש ש ...משתיקים את כולם, ה

והראיה, שאמר קודם לכן  –"התירוץ: הלל מה'הגדה' הוא ודאי צדיק -
'כל דכפין ייתי וייכול', הוא הכניס לביתו כל אחד, לא רק את אלו שלומדים, 

 לשמה. –אם כן הוא באמת צדיק. כוונתו לשם הכנסת אורחים 

אבל הלל שבתהילים, הוא רשע מרושע. מדוע? 'כי הלל רשע על 
מה שעושה, נעשהרק בשביל הכבוד, בשביל גאוותו. ואם  –תאוות נפשו' 

הוא רואה שהאורח לא תלמיד חכם ולא מתאים לכבודו, הוא זורק אותו 
 מהבית.

כל הצחוק התהפך. בעל הבית הבין מה שכולם לא הבינו [ובעיקר, כי 
נוסף לשמו הידוע בפי כל, קראו לו גם 'הלל']. מיד הביא לבעל הבית, ב

 לאורח בשר ודגים וכל מטעמים, סעודת שבת כראוי.

בעל הבית כבר הבין שלא מדובר כאן באיש פשוט. לאחר ברכת המזון 
הלך אחריו בשקט לבית המדרש, והתחיל לבכות לו שיסלח לו על מה 

 שעשה, והתנצל כי לא ידע שהוא איש קדוש.

ל יש לי שאלה אליך: איך ידעת שקוראים לי הלל? כולם קוראים "אב-
 לי בשמי האחר. האם יש לך רוח הקודש?"

קרא רבי זושא בתמיהה: "וכי לזושא יש רוח הקודש? זושא, ווי זושא! 
הרי עשית את העבירה הזאת ביום הזה, ואת העבירה הזאת ביום פלוני"... 

עצמו, אך היו אלו עבירות  החל לפרט כמה עבירות למיניהן, כאילו על
 - - -שבעל הבית עשה 

ראה בעל הבית, שהוא יודע בדיוק אלו עברות הוא עבר, הבין שבאמת 
אני רוצה  –יש לו רוח הקודש. בבכי גדול שאל אותו: "רבי, מא תקנתא" 

 תיקון.

למגיד הגדול  –"תיקון זה לא אני. בשביל תיקון תסע לרבי -
 ".ממעזריטש, הוא יתן לך תיקון

למדנו מכך, שיכול להיות שאדם עושה מעשי חסד ומצוות, אבל הם 
 ל'תאוות נפשו', וזה לא לשמה כלל.

כבר אמרנו, כי אם מעוניינים לזכות להשראת השכינה, בתוך האדם, 
יש צורך ב"לשם שמים", כי גם אם חובה לקיים מצוות אף שלא לשמה, כי 

ת השכינה, זה כבר מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבל כדי לזכות להשרא
 לכך יש צורך בעשיה לשם שמים. –משהו אחר 

(יחי ראובן)                   

 

 חצי גרם

) אמרו, בנוהג שבעולם מלך בתלמוד הירושלמי (ראש השנה פ"א ה"ג
בשר ודם גוזר גזרה, רצה מקימה רצה [אינה מקיימה אלא] אחרים 
מקיימים אותה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזרה ומקיימה 
תחילה. מנין, שנאמר: "ושמרו את משמרתי, אני ה'" (ויקרא כב, ט), אני 

ון, כתיב: "מפני הוא ששמרתי מצוותיה של תורה תחילה. אמר רבי סימ
שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלקיך אני ה'" (יקרא יט, לב), אני הוא 
שקיימתי עמידת זקן תחילה. ופרש ב"מתנות כהונה" (ויקרא רבה לה, ג), 
שהקדוש ברוך הוא המתין לאברהם אבינו (בראשית רבה מט, ז על פי 

 בראשית יח, כב).

גמליאל ורבי יהושע ורבי  ובמדרש (שמות רבה ל, ט), מעשה ברבן
אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם: "מגיד דברו ליעקב, 
חקיו ומשפטיו לישראל" (תהלים קמז, יט), אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא 
כבשר ודם, שהוא גוזר גזרה ואומר לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, 

א עושה אומר לישראל לשמור והקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא מה שוה
ולעשות. היה שם מין אחד. אחר שיצאו אמר להם: אין דבריהם אלא כזב. 
לא אמרתם שאלקיכם אומר ועושה, למה אינו משמר את השבת [ומוריד 
גשמים משמים לארץ בשבת], אמרו לו: רשע שבעולם, וכי אין אדם רשאי 

 ברוך הוא.לטלטל בחצרו בשבת, וכל העולם כולו חצרו של הקדוש 

וכן אמרו (ברכות ו ע"א) שיש בחינת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, 
ואמרו (שם ז ע"א) שהקדוש ברוך הוא מתפלל. וזהו שכתב "בעל הטורים" 

 (דברים יא, כו): "ראה אנכי", ממני תראו וכן תעשו.

נצטוינו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום וחנון אף אנו 
מה הוא גומל חסדים אף אנו (סוטה יד ע"א). אבל הצדקה  (שבת קלג ע"ב),

המעולה ביותר הי אמתן בסתר, עד שאמרו (בבא בתרא ט ע"ב) שגדול 
העושה צדקה וחסד יותר ממשה רבינו, שאילו במשה נאמר: "כי יגרתי 
מפני האף והחמה" (דברים ט, יט), ובמתן בסתר נאמר: "מתן בסתר יכפה 

ן גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים אף" (משלי כא, יד). "כגו
המעות בפתחי העניים (כתובות סז ע"ב), וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה 

 -היא" (שלחן ערוך יורה דעה רמט, ח) 

ואם כן, יש להבין איך מקיים הקדוש ברוך הוא מצות נתינת צדקה 
עצמנו ב"מתן בסתר", הלא הכל יודעים שהכל מידו יתברך, ואין לנו משל 

 כלום!

והתשובה כתובה בתחילת הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל 
בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

ג). והשאלה הראשונה, מהו "ויקחו לי תרומה", -תרומתי"... (שמות כה, א
 "ויתנו לי" מבעי ליה, לקיחה ונתינה הם שני הפכים.

, פרש רש"י: "הפרשה יפרישו לי ממונם נדבה". פלא והלאה: "תרומה"
פלאים: אנו, נותנים לקדוש ברוך הוא נדבה?! אלמלא רש"י שכתוב, אי 

 אפשר לאמרו!

והלאה: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", פרש רש"י שוב, "לשון נדבה, 
והוא לשון רצון טוב". כמה נדיבים אנו, שמואילים לתת לקדוש ברוך הוא 

 תרומה!

 הו מבין?!מיש



 

 ז 

 -ואין מדובר בנו 

המדובר בבני דור דעה (ויקרא רבה ט, א), "שהקטנה שבנשיהם היתה 
כיחזקאל הנביא, כמו שהזכירו חכמים (מכילתא, השירה ג)" (שמונה 

 -פרקים להרמב"ם, פרק ד) 

ואך לפני חצי שנה היו עבדים במצרים, עבדו בחומר ובלבנים ובכל 
עבודה בשדה, מררו את חייהם בעבודת פרך. עד שנגלה עליהם מלך מלכי 
המלכים וגאלם ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ובמופתים והנחילם רכוש 
גדול, עצום ורב: "שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים 

בים טעונים מכספה וזהבה של מצרים" (בכורות ה ע"ב). לא זו חמורים לו
בלבד, אלא שאמרו (שיר השירים רבה א, נה. ורש"י שמות טו, כב) על 
הפסוק: "תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף" (שיר השירים א, יא), כשם 
 שהזהב נחמד ויקר מן הכסף, כך היתה ביזת הים גדולה משל ביזת מצרים.

ל: כמה יהודים יצאו ממצרים? שש מאות אלף, מגיל ועכשיו, נשא
עשרים עד ששים. ארבעים שנות חיים. נסכים שיש להכפיל את המנין, 
עבור מספר הגברים. ובנדבת המשכן השתתפו גם הנשים: "ויבאו 
האנשים, על הנשים" (שמות לה, כב). כמה יש לנו? כשנים וחצי מיליון 

הב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע איש. יפה. וכמה זהב הביאו? "ויהי ז
מאות ושלושים שקל, בשקל הקדש" (שמות לח, כד). לשיטת רש"י, 
משקל הככר כארבעים ושנים וחצי קילוגרמים. שלושים ככר, כטון ורבע 

 זהב. לחלק לשנים וחצי מיליון, כל אחד הביא חצי גרם זהב.

 -חצי גרם, ממשא תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב 

 כולו מתנת שמים. שכל

וכשהקדוש ברוך הוא מבקש. ועבורם, כדי להשרות שכינתו ולכפר על 
 -חטא העגל הוא מבקש. והם נאותים ברוב טובם, ברצון טוב 

 ומצוינים לשבח: אח, אלו נדיבים!

 מישהו מבין?!

 -אבל, אם נתבונן, נמצא שגם אנו כאלו 

רך שצדיקים אנחנו אמנם, אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניו יתב
ולא חטאנו. ועם כל זאת, בטוחים אנו שמקומנו בגן העדן מובטח לנו. 
ובדין, שהרי אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אנו, לא כל 

 -שכן. אלו מצוות, למשל? ובכן, בראש ובראשונה, מאה ברכות ליום 

, ותאבון טוב, הבה נתבונן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ובריאות
בריא. השנים טוחנות והלוע בולע והאצטומכא מעכלת ומעבדת המזון 
למרכיביו ומחיה את הגוף. והקדוש ברוך הוא נתן פרנסה, וקנינו מצרכים 

 -והכנו מאכלים ערבים, ומכל זה נתנו לו 

 ברכה.

 ועבורה, מגיע לנו גן עדן.

ול מה היא הברכה מול החיים והבריאות והשפע, אם לא חצי גרם מ
תשעים חמורים טעונים [שלא לדבר על הברכה עצמה, איך היא נראית. 

 -זהב טהור, אינה] 

 ועליה, מצפים אנו לשכר! "נדבה, ברצון טוב"...

זהו שנאמר: "ויקחו לי תרומה". ושאלנו, שהיה ראוי לומר: "ויתנו". 
 -לקיחה ונתינה הם שני הפכים 

זמן לוקחים ולוקחים. אמת, אבל זאת צריכים אנו להשריש, שאנו כל ה
 -מקבלים כסדר, ובשפע, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה 

 ונותנים כה מעט!

נראה,   -נראה, שהמעט יהיה, לכל הפחות, "ברצון טוב", בנכונות 
 שתהיה לכל הפחות "זהב טהור"!

אבל נשוב לשאלתנו הראשונה, איך מקים הקדוש ברוך הוא מצות 
א מקימה. שהוא נותן ונותן, ומניח לנו לחשובה "מתן הסתר". הנה, כך הו

שהפשע בא מאליו, או כתוצאה מפעילותנו, מכוחנו ועוצם ידינו. 
שהבריאות, מאליה. והחיים, מאליהם. והפרנסה, מיזמתנו וכשורינו. 
והאוכל, מכספנו. ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל אלו? "אכן אתה אל 

זים מלאי כל טוב למעונו של מסתתר" (ישעיה מה, טו). כנדיב המשגר ארג
 -עני ומסתתר מאחורי החלון, לשמוע מצהלות השמחה 

אבל עלינו מוטלת החובה לגלותו ולהודות לו. כפי שספרו בגמרא 
(כתובות סז ע"ב) שמר עוקבא היה מניח בכל יום ארבעה זוזים לפני דלתו 

י הוא של אותו עני כדי לתת לו מתן בסתר, ואותו העני ארב לו כדי לגלות מ
 -מיטיבו 

נגלה, ונודה. ונדע כמה הרבה מקבלים אנו, וכמה מעט מודים אנו. הלא 
"אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח 
כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים 

 -וריבי רבבות" 

        ודיה!  ונדע כמה מחשיבים במרום כל 'חצי גרם' של ה

 .(והגדת)

 

 לקח התחש

"ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת תחשים 
מלמעלה" (שמות כו, יד). ופרש רש"י (לעיל כה, ה) שהיתה זו חיה שהרבה 

אלא  גונים לה [ולכן תרגומה: ססגונא, ששש ומתפאר בגוניו] ולא היתה
לשעה. ויש להבין, שגם אם נבראה לשעתה עבור המשכן, הלא כבר נאמר 
שאין כל חדש תחת השמש (קהלת א, ט), וכל הנסים שנעשו לישראל 
לשעתם הוכנו מראש ונבראו בערב שבת בין השמשות, כמו פי הארץ ופי 
הבאר ופי האתון, והמן והמטה והלוחות (אבות פ"ה מ"ו), וקריעת ים סוף 

מראש (שמות רבה כא, ו) [ויעוין במהר"ל ("דרך חיים", שם, הותנתה 
וב"גבורות השם" הקדמה שניה) בענין "יש סדר לנסים"]. ואם כך, מדוע 

 לא נברא גם התחש בערב שבת בין השמשות.

וראיתי רעיון נפלא בספר "היכל ישראל". שידועים דברי הרמב"ן זצ"ל 
גזרה, יש בה עצמה אמצעים (דברים יח, ט) שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר 

לבטלה אם יצטרכו, [ועל דרך שאמרו (ראש השנה יז ע"ב) שאם היו 
ישראל זכאים בראש השנה ונקצבו להם גשמים רבים והרעו מעשיהם, 
ירדו בים ובמדבר. ואם נקצבו גשמים מעטים והיטיב מעשיהם, ירדו בזמן 

הם הטובים  ובמינון הנכון, וכמו שאמרו (תענית ד ע"א) שרסיסי גשמים
ביותר לכל הגידולים]. ולדוגמא הביא מה שאמרו ("ספר יצירה" ב, ד): "אין 
בטובה למעלה מ'ענג' ואין ברעה למטה מ'נגע'". שבשעת הצורך משנה 

 הקדוש ברוך הוא צרופי האותיות כרצונו יתברך.

וידוע המעשה ("אור מלא", פרשת לך לך, "שיחות חיים" כז ע"ב) 
רף ממוגלניצא זצ"ל וספר שיש לו חולה אנוש בתוך שיהודי בא לפני הש

ביתו, וכבר אמרו (בבא בתרא קטז ע"ב) שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך 
אצל חכם ויבקש עליו רחמים. בנוסף לכך התמרמר שהוא עני מרוד ואין 

 בביתו לחם לאכול, ומאיפה יהיה לו להוצאות רופא ותרופות.

ו בגמרא (תענית ח ע"ב) שהיה אמר לו השרף: מעשה כגון זה מצינ
מקום בו שרר רעב ופרצה מגפה, ואמרו חכמים: נתפלל שיפסק הרעב, 

 וממילא תפסק המגפה. כי אם נותנים שבע, לחיים נותנים.

בתוך כך ספר שאצל זקנו המגיד הקדוש מקוזניץ זצ"ל היה מעשה כעין 
גזרת זה, שבאו לפניו על רעב ומגפה, ואמר: "רואה אני שנגזרה עליכם 

 מות".

נחרדו מאד. הוסיף ואמר: "מה אעשה, אטול את האות עי"ן ואוסיפה, 
 וה'מות' יהפך ל'מעות'. כך תנצלו משתי הגזרות".

ואמר: "ופסוק מפורש הוא (תהלים לג, יח): "הנה עין ה' אל יראיו". ה' 
נותן ליראיו את האות עין. ועל ידה יפעלו "להציל ממות נפשם, ולחיותם 

 ברעב"!"...

ולעניננו, כשחטאו ישראל בעגל אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "לך רד 
כי שחת עמך" (שמות לב, ו). התחנן עליהם, ושבו בתשובה, ונצטוו בעשית 
המשכן לכפר על העגל. שינה הקדוש ברוך הוא אותיות "שחת" וברא על 
ידן "תחש". ולפי שעה היה, כלומר נברא מהתשובה שעשו וקנו עולמם 

ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם  בשעה אחת.
 עומדים (ברכות לד ע"ב), עד שהיתה ששה ומתפארת בגוניה.

 להפוך כל רעה לטובה! -וכלפי מה הדברים אומרים, כלפינו 

לעת זקנותו המופלגת התפלל ה"חפץ חיים" במנין שהתקבץ  -ואספר 
ת התפללו עמו בני בביתו. כל ימות השבוע הגיעו בחורים מהישיבה, ובשב

 המשפחה.

 בליל שבת, לאחר התפילה, עברו על פניו להתברך ולברך.

עבר נכד עם בנו הקט, כבן ארבע, אמר האב: "לך לסבא, אמור גוט 
 שבת".

 צחקק הילד וטמן פניו במעיל אביו בחיבוק עז.

חייך ה"חפץ חיים" ואמר: "אל תכריחו, בישן הוא. זו מידה טובה 
 בה ישראל (יבמות עט ע"א)". שנשתבחו

המשיכו ועברו, ונכד נוסף עבר עם בנו, רץ הפעוט וניער את ידו של 
 הסב הגדול בצעקת "גוט שבת!" רמה.

 הפטיר ה"חפץ חיים": "עז פנים!"

הלם! מי אינו מכיר את הקביעה הנחרצת: "עז פנים לגיהנם!" (אבות 
בטא כך על נינו!ושה"חפץ חיים", השומר פיו ולשונו, ית-פ"ה מ"כ) 

הבחין במבוכה שהשתררה, והסביר: "חלילה, אין כאן שמץ ביקורת 
ולשון הרע! אבל הצלחת החינוך תלויה בדבר אחד: חנך לנער על פי דרכו 
גם כי יזקין לא יסור ממנה (משלי כב, ו), ובאבחון טבעו של הנער. יש מי 



 

ח 

יחנכוהו שמוטבעת בו בישנות, ויש מי שנחון בעזות פנים. ואז, אם 
לעשות רצון אביך  -לבישנות יתקומם ויתמרד. עליו נאמר: הוי עז כנמר 

שבשמים (אבות פ"ה מ"ב)! זו מידה חיובית ובונה, אם רותמים אותה 
 לטובה ולעבודת הבורא!"

-ובענין זה 

בשעתו שכנעתי בחור מתיכון חילוני, שילך לישיבה לשנה אחת. שיכיר 
 לקולי, ויותר לא היה בינינו קשר. את המורשת, שיתחבר לשרשיו. שמע

כעבור זמן טסתי לחוץ לארץ. כשחזרתי אמרו לי: יש פה אדם 
 שמתקשר בכל יום, שואל אם חזרת.

מסרו לי את המספר, וטלפנתי. "אדון גלינסקי? מה עשית מהילד 
 שלי?!" זה אביו של אותו בחור.

 "מה קרה", שאלתי.

"תראה", הוא אומר לי, "אנחנו משפחה מסורתית, אוכלים רק מצות 
בפסח. הבן בא הביתה, ורוצה מצות של רבנים לליל הסדר! תבין, אני לא 

 מדבר על הכסף, רק על השגעון!"

 מה עונים לאדם כזה?!

אמרתי לו: "תבין. בגמרא כתוב, שלפני שהמשיח יבוא בן קם באביו 
 נתון.זה,  ובת באמה וכלה בחמותה.

אתם משפחה מסורתית, אז תחליט בעצמך מה עדיף: שהבן יאכל 
 מצות של רבנים, או שיביא גויה הביתה!"

נו, שוין: "אשתי אמרה לי מראש שאין עם מי לדבר". אמר וטרק את 
      הטלפון...

 (והגדת)

 

 כיצד מברכין

"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" (שמות כו, טו), ואמרו 
דרש (שמות רבה לה, ב): לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות. במ

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

 שאינו עושה פרות, אתם על אחת כמה וכמה!

משכן לשכינה  וכאן יש הוראה נצחית: גם כשאתה רוצה לבנות
ולקדושה, להתקדש ולהתעלות, עליך לראות ולבחון שלא יהיה זה תוך 

 גרימת נזק חלילה!

משה רבינו זכה למחזה הסנה. הוצע לו להיות גואלם של ישראל 
ומנחיל התורה. איזו התעלות, לרום המעלה. אבל אם יהא זה על ידי פגיעה 

עליו וישימו בצל,  עקיפה במעמדו של אהרן שהתנבא במצרים, אם יאפילו
אזי: "שלח נא ביד תשלח" (שמות ד, יג וברש"י). וסרב, עד שהבטיחו 

 הקדוש ברוך הוא שאהרן ישמח בגדולתו, ונאות!

היה בבני ברק יהודי, איני רוצה להזכיר את שמו. היודע, יודע. נמוך 
היה, לא הגיע לכתפי. ספרו, איני יודע אם זה נכון, שיהודי ירושלמי ראהו 

ונה, שמח כל כך במצוה שנקרתה לידו. הרי זה דור של אוספי מצוות לראש
נדירות. את המצוות השכיחות, תלמוד תורה וחסד, כבר שבענו. בקש 
לברך עליו בשם ומלכות ברכת "משנה הבריות", ואף לזכותו בענית אמן. 
והרי הלה מפורשת היא בשלח ערוך (אורח חיים רו, ד): כל דבר שמברך 

אחזו בימינו כשהוא מברך. וזו שאלה בגמרא (ברכות נא ע"א), עליו, צריך ל
שמאל מהו שתסיע לימין. על כל פנים, הגביהו מן הקרקע טפח (ברכות נא 

 -ע"ב), וברך בכונה עצומה 

וכבר אמרו (חגיגה טו ע"א) שלכל אחד חלק בגן עדן וחלק בגיהנם. זכה 
חלקו וחלק חברו צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחיב רשע נוטל 

בגיהנם. אין לי ספק, שאותו מבורך, שכבר אינו חי, נטל חלק וחלק חברו 
 בגן עדן. ואין לי ספר, שהמברך נטל בברכה זו שני חלקים בגיהנם!

בשעתו, נשאתי דברים בכינוס תורני בהשתתפות הגאון רבי עובדיה 
חיים" זצ"ל נסע לעיר רחוקה, להשתתף  . ספרתי שם, שה"חפץזצ"ליוסף 

בשמחת הנשואין של אחד מתלמידיו בישיבת ראדין. כמנהג אותם ימים, 
לא נחוגו הנשואין באולם שמחות, אלא נערכו בבית הורי הכלה. בני 
המשפחה, החתן וחבריו, התכנסו לסעודת המצוה. בחדר המבוא עמד 

פץ חיים" למטבח. המתינו קיטון נטילת הידים. לפני שנטל ידיו, נכנס ה"ח
כולם מפני הכבוד, הבינו שמבקש הוא לברר אודות הכשות. למהדרין 
היתה. יצא, ומילא את הספר כדי שלישו, נטל עד פרקי אצבעותיו 

 מרביעית מצומצמת. תמהו, אך לא העזו להדר יותר ממנו.

כשישבו לסעודה, הזכירו כבדרך אגב מימרת רב חסדא (שבת סב 
ל במים מלא חפנים, ומשפיעים עלי שפע טובה מלא ע"ב): אני נוט

 חפניים...

נענה ה"חפץ חיים" ואמר: "כשנכנסתי קודם למטבח, כסבורים אתם 
שנכנסתי לברר אודות הכשרות? טעות בידכם, האוכל כאן בחזקת כשרות 
הוא! נכנסתי לברר האם יש כאן שואב מים שממלא את החבית, והתברר 

זרת בביתה. המשכתי ובררתי: העוזרת אלמנה שהעוזרת ממונה על כך, ונע
 -וביתה יתומה 

 ואני, איני חפץ במלא חפנים טובה, על חשבון אלמנה ויתומה!"

 זהו מוסר!

ואמר: ליכא מידי דלא רמיזא  זצ"לנענה הגאון רבי עובדיה יוסף 
 -באוריתא (תענית ט ע"א) 

יו בגמרא (בבא מציעא פו ע"ב) מוזכרת תביעה על אברהם אבינו על
השלום, מדוע הביא לאורחים מים על ידי שליח, כמו שנאמר: "יקח נא 
מעט מים" (בראשית יח, ד), ולכן גם במדבר ספק הקדוש ברוך הוא מים 
על ידי שליח, משה רבינו עליו השלום [ועל ידי כך נסבב חטא מי מריבה, 

יה ולא נכנס לארץ. ואילו נכנס עמנו היה מלך המשיח (זוהר ח"א רנג, א) וה
בונה את בית המקדש ולא היה חרב (סוטה ט ע"א). נורא, מה עלולות 

 להיות תוצאות מעשה שיש עליו תביעה דקה מן הדקה!]

ויש להבין, מדוע לא היתה תביעה רבה יותר. שהרי סוף כל סוף אין 
הבדל במים אם מביאם בעצמו או על ידי שליח. אבל כשרץ אל הבקר, נתן 

בחרדל, בכזו טובת עין. וכשנתן לפניהם לחם לכל אחד ואחד לשון שלמה 
היה זה משלש סאין קמח סולת. בסאה קמ"ד ביצים, ולשיעור הקטן הוא 

מים". ובמידה  מעטיותר משמונה קילוגרמים. ורק במים אמר: "יקח נא 
 -כנגד מידה, היה ראוי שינתנו לעם ישראל במדבר מים במשורה 

בבה את כל מחנה ישראל ואנו שנינו (תוספתא סוכה ג, ג) שהבאר ס
עד שהיו משיטים בה סירות בשני ערוצים, לימין ולשמאל, הרי שלא היתה 

 על כך כל תביעה.

ומדוע, משום שאמר "יקח נא", על ידי שליח. וכיון שכך אין לו להטריח 
עליו. שאין לעשות חסד על חשבון הזולת. וכמו שאמרו (בבא בתרא פח 

 ע"ב): "צדק משלך, ותן לו"!

וסיפר לי אברך, שבבחרותו ישן בחדרו של הגאון הצדיק רבי יהודה 
סגל ממנשסטר זצ"ל, ושם לב שמכין ספל מים בקערה, אך מניחו מחוץ 
לחדר ובבוקר היה יוצא מהחדר ונוטל ידיו. איני יודע האם היה בהליכה 
יותר מארבע אמות, שהחמירו בו בזהר הקדוש כל כך, וסמך על דברי 

ת כארבע אמות. אבל הרי הזהירו שלא להציג הרגלים הרשב"א שכל הבי
 -על הארץ בלא נטילה ("אגרא דפרקא" אות ט) 

שאלו על כך, ותמה לשאלה: "הלא אני קם בעודך ישן, וקול הנטילה 
זה  עלול להעירך! אין שעת דחק גדולה מזו, ובשעת הדחק התירו!"...

          מוסר!

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 תרומה לי ויקחו ענין לפרש יש כה, ב) עודויקחו לי תרומה (

 ישראל לעשות כדי הלוחות את שיבר משה] יא עקב תנחומא[ ל"שאחז
 בשעה הלוחות י"ע הקידושין היו דאם טובא קשה, שזנתה כפנויה

 שכבר כיון בשבירה תועלת מאי, קבלה שליח כדין בהר שקיבלם
 היה הרי ישתברו לא אם אפילו כ"א הולכה כשליח היה ואם, נתקדשו
 י"ע היה שהקידושין המפרשים כדעת מזה ונראה :אירוסין קודם הזנות
 וכיון התורה את שיקבלו בתנאי שהיה אלא, הים וביזת מצרים ביזת

 בנין י"ע י"הש להם שנתרצה עד הקידושין בטלו הלוחות שנשתברו
 ואין זהב למי] כד, לב[ תשא כי' בפ להם אהרן ש"מ בזה ופירשנו, המשכן
 בבנין שמצינו כמו, הים מביזת הרבה זהב להם דהיה ותו, מובן הלשון
 מצרים שביזת לפי הוא הענין אמנם, להביא העם מרבים שאמר המשכן
 הזהב ואין בטלים הקידושין הרי שחטאו וכיון, ת"ע כקידושין הים וביזת
 הקידושין שחזרו המשכן בנדבת אבל זהב למי להם דאמר והיינו, שלהם

 ביזת את קנו ידה על זו שתרומה הרי, להביא הרבו הים ביזת וקנו למקומם

   ,קיחה בלשון תרומה לי ויקחו דכתיב היינו, ונתקדשו מצרים
 (פנים יפות)   

 דבתרומה ביאור וצריך לשמי לי י"פירש  (כה, ב) ויקחו לי תרומה
' כו לשמה שלא אפילו יעסוק ואדרבה מצות מבשאר יותר לשמה בעי

 של בכליו סבר רב סודר בקנין ולוי רב פליגי הזהב דבפרק ונראה כנזכר
 של כליו ל"דס לרב הקשה דקידושין א"ק בפרק ן"והר כרב ל"וקיי מקנה
 מסקינן ובקידושין חשוב באדם ואפילו מקנה של ולא דוקא קונה

 ש"וע. מינה דקיבל הנאה בהאי חשוב לאדם היא נתנה אם דמקודשת
 הנאה מקרי מתנה מקבל כי חשוב דאדם אמרינן דכי ל"וז ליישב שכתב

הנותןאיןלהחזירמ"עכשהיאאבלגמורהמתנהשמקבלהיכאמיליהני
 של בכליו דוקא הוא להחזיר מ"ע ס"ק דסתם ומשום כך בשביל מתחשב

 להחזיר מ"ע נותן דאם מזה שהוציא קץ סימן מ"ח ח"בב ועיין ש"ע קונה
 הנותן אין מתנה שמה להחזיר מ"ע דמתנה ג"אע מהני לא חשוב לאדם

  ש"ע בכך מתחשב

 לומר ראוי כי תרומה לי ויקחו ואלשיך יצחק בתולדות כתבו וכבר
 בבורא ש"כ הלוקח הוא והנותן כנתינה קבלתו חשוב דבאדם וכתבו ויתנו
 אומר אם המצות בכל והנה ש"ע ממנו לוקחים כאלו לו שנותנים ש"ית

 ואף מתנה ומתנתו גמור צדיק זה הרי בני שיחיה מ"ע פרוטה נותן הריני
 הוי פרס איזה בשביל נותן אם אף בתרומה כאן ה"וה להחזיר מ"ע שהיא
 יצחק בתולדות ש"כמ ויתנו לומר לו היה לנו יקשה עדיין אבל נתינה

 הוי חשוב לאדם דנתינה המפרשים ש"כמ לתרץ שייך ולא ואלשיך
 ושלא לשמי י"פירש לכך ן"הר ש"וכמ להחזיר מ"ע שהוא כיון כקבלה

. ד"סק קץ סימן ח"קצוה בספר ש"וע ל"כנ ויקחו שייך ואז פרס לקבל מ"ע
 אך'. ית בוראו עם במעשיו עוד הצדיק לא כי בנפשו איש כל ידמה מ"מ

                  :זה שאחר האות בתחלת נאמר כאשר למעלה יגיע כי יצפה

 (שב שמעתתא בהקדמה)  

 

 ר' אברהם יהודה בן ר' אליקים געציל ז"ל נלב"ע ה' אדר תשנ"ולעילוי נשמת 



 

  

- 

ל ּדוֹ  ה ּוְגדֹוָלה ָהְיָתה ְזכּוָתם ׁשֶ רָמה ַרּבָ ְדּבָ ״, ר ַהּמִ ּבָ ה ַהּקָ
ן ּכָ ׁשְ ְנַין ַהּמִ ה ָלֶהם ַעל ּבִ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ִצּוָ ֶנה , ּבִ ּבָ ּיִ ׁשֶ

ם ְסּפָ רּוַמת ּכַ ן , ִמּתְ ּכָ ׁשְ ר ַיֲעׂשּו ֶאת ַהּמִ ֲאׁשֶ ּכַ ְוִהְבִטיַח ָלֶהם ׁשֶ
תֹוָכם״ י ּבְ ַכְנּתִ  .״ְוׁשָ

ָפִרים  ּסְ תּוב ּבַ ּכָ יםָידּוַע ַמה ׁשֶ דֹוׁשִ ָרַאת , ַהּקְ ַהׁשְ ׁשֶ
ם ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ן אֹו ּבֵ ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְזַמן ׁשֶ ִכיָנה ֵאיָנּה ַרק ּבִ ְ , ַהׁשּ

ִכיָנה ְ ָרַאת ַהׁשּ ן ְלַהׁשְ ּכָ ל ְיהּוִדי ָיכֹול ִלְהיֹות ִמׁשְ א ּכָ ְוַאף , ֶאּלָ
ן ְזַמן ַהֻחְרּבָ  .ּבִ

דֹולָ  ֵאָלה ַהּגְ ְ ֶאֶלת ַהׁשּ אן ִנׁשְ יַצד״: הֲאָבל ּכַ ַהָאְמָנם  ״?ּכֵ
זוֹ  כּות ּכָ ּכְ יַע ְלִהְזּדַ מֹוִני ְלַהּגִ ׁשּוט ּכָ ַעד , ָיכֹול ְיהּוִדי ּפָ

ִכיָנה ְ ֶרה ָעַלי ַהׁשּ ׁשְ ּתִ  !?ׁשֶ
ן ָאנּו  ּכָ ׁשְ ְנַין ַהּמִ ְוָקא ִמּבִ ּדַ ְלֵמִדים ַאְך ָהֱאֶמת ִהיא ׁשֶ

ר ַלֲעׂשֹות זֹאת ֶאְפׁשָ ֵני אֹותֹו  .ׁשֶ ְמַעט ? ַהּדֹורַמה ִנְדָרׁש ִמּבְ
לּות! ַהְקָרָבה ּדְ ּתַ ן! ַהִהׁשְ ּכָ ׁשְ ב אֹותֹו ַלּמִ ָך ְוַנּדֵ ְסּפְ . ַקח ְמַעט ִמּכַ

ךָ  לּוי ּבְ ָבר ֵאינֹו ּתָ ִכיָנה ּכְ ְ ָרַאת ַהׁשּ ״, ְוַהׁשְ ּבָ ה ֶאת ֶזה ַהּקָ
ה  . עֹוׂשֶ

ל ֶאָחד ַלֲעׂשֹות ַעל ַעְצמוֹ  ם ָיכֹול ּכָ ְך ּגַ ר , ּכָ ּבֵ ְתּגַ ה ּתִ ַאּתָ
ָך ְמַעט, ל ִיְצְרךָ עַ  ְקִריב ִמּמְ ִכיָנה ּבֹוא ָתבֹוא, ּתַ ְ ָרַאת ַהׁשּ  .ְוַהׁשְ

ַמח'ּוָבֶזה ְמָבֵאר הַ  ׂשְ ָרֵאל ּיִ ״ 'ִיׂשְ ֵרׁש ַרׁשִ ּפִ ַעל י ַמה ׁשֶ
סּוק  ֲעׂשוּ ַהּפָ י לֹא , 'ְלדֹורֹות' – ְוֵכן ּתַ מֹו ָאז ָיְדעוּ ְוֵהִבינוּ ּכִ ּכְ ׁשֶ

ֶהם ֵהִביא ּלָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ִכיָנה ַהּמַ ְ ָרַאת ַהׁשּ ״, ֶאת ַהׁשְ ּבָ ה ַרק ַהּקָ
ִכיָנתֹו ֲעֵליֶהם ָרה ׁשְ רֹב טּובֹו ְוַחְסּדֹו ִהׁשְ ַעל ְיֵדי  ּבְ

לּוָתם ּוְרצֹוָנם ּדְ ּתַ ם ְלדֹורֹות, ִהׁשְ ְך ּגַ ית , ּכָ ָבר לֹא ִיְהֶיה ּבֵ ּכְ ׁשֶ ּכְ
ךְ  ֲעׂשּו ּכָ ם ּתַ ׁש ּגַ ְקּדָ לּות, ַהּמִ ּדְ ּתַ ֶכם ּוִבְטחּו  ֲעׂשּו ֶאת ַהִהׁשְ ּלָ ׁשֶ

ִכיָנתוֹ  ׳הַעל  ֶרה ָעֵלינּו ׁשְ ַחְסּדֹו ְוַיׁשְ הּוא ָיִאיר ָלנּו ּבְ  .ׁשֶ
תּוב ּכָ ׁשֶ נֹוָרה ַהּמְ ֵאֶצל ם ּגַ ָמִצינּו ְך ה: ּכָ יָעׂשֶ ּתֵ ה ִמְקׁשָ

נֹוָרה ה ֵמֵאֶליהָ ׳י: ״ּוֵבֵאר ַרׁשִ . ַהּמְ יָעׂשֶ ה . ׳ּתֵ ַפת 'הַ ְוִהְקׁשָ ׂשְ
בָּ ִאם ַנעֲ  'ֱאֶמת ה ַהּקָ ה ִצּוָ ית ֵמֵאֶליָה ָלּמָ ָתהּ ה ״ׂשֵ ּיָ , ַעל ֲעׂשִ

ּבָ ַהּקָ ׁשֶ נֹוָרה״ה ּוְמָתֵרץ ַהּמְ ה ָעׂשֶ ּתֵ ׁשֶ ָרצֹון לֹו ְהֶיה ּיִ ׁשֶ , ָרָצה
נֹוָרה ֵמֵאֶליהָ  ית ַהּמְ  .ְוַעל ְיֵדי ָהָרצֹון ַנֲעׂשֵ

 הזהב
וגו'. בראש  ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם

שהוא מהחמרים  זהבהיה ההתרומות  תרשימ
היקרים והטובים בעולם. הוא אינו משחיר ואינו 
מעלה חלודה, ויכול להתקיים בצורתו אלפי 

 שנים.
 זהב מיניתנו מובא ששבעה יבמדרש בפרש

) 3, טהור זהב) 2, טוב זהב) 1המקדש:  בבית היו
 זהב )6, קקומז זהב) 5, סגור זהב) 4, שחוט זהב

 .מופז זהב) 7, פרוים

 טוב זהב
בבית  בזה ציפה שלמה המלך את ההיכל

 .המקדש

 טהור זהב
שהיה נקי מאד בלי סיגים, שאם הכניסו אותו 
לכור היה יוצא כמו שהוא ולא נחסר ממנו כלום.

 שחוט זהב
הזהב שטוו  שהיה רך ונמשך, ממנו עשו חוטי

, והיו מורחים אותו על הכלים בחושן והאפוד
 כמו שעוה.

  סגור זהב
שאם שהיו מוכרים אותו היו כל חנויות הזהב 

 נסגרים, שכולם היו באים לקנות רק מזהב זה.

  מזוקק זהב
שהיה מזוקק ביותר. בזה ציפה שלמה את 

 מזבח הזהב.

 פרוים  זהב
שהיה אדום, דומה לדם פרים. ויש אומרים 
כיון שממנו עשה שלמה המלך עץ של זהב ליד 

פירות זהב, וכשנשרו ההיכל והיו צומחים בו 
 הפרות לקחו אותם לבדק הבית.

 מופז זהב
 ניצוצי(זורק  שהיה מבריק ביותר ואורו מפזז

 .אורה)



 

 

לשמי. נתינת צדקה  –ברש"י: לי  .ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה
אף שלא לשמה, שהרי החיה את העני. אבל חשובה 

לשם שמים  -הלוקחים צדקה, יקבלו לשמי  
 (תשואות חן) רק לצורך חיותו.

 
 .ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי

 מהתאוות הגשמיות של 
לעבוד את תלמדו  -, מזה ותיולתאו

 )ובטם של (בע ה' באותו חשק.
 

 שועה ובה לום ראשי תבות  ַוֲעֵצי ִׁשִּטים.
 חילה, שדברים אלו יבואו עליהם בזכות המשכן.

 (פירוש התוספות) 

 
הכרובים היה להם פרצוף . ֶאל ַהַּכּפֶֹרת ִיְהיּו ְּפֵני ַהְּכרּוִבים

תינוק, לרמז שתינוק ישראל יכוון פניו שיהיה פונה 
  (אמרי דעת) שכל רצונו יהיה לתורה. - 

 
אותיות  .ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָתִמיד

מלח, צריך להניח מלח על השולחן שאוכלים, שכמו 
האכילה יהיה  - שהמלח טוב כשהוא מעט, כך הלחם

תהא  זה, ועל ידי לפי צרכו ולא יותר מדאי
  (ייטב לב) אכילתו לפני ה'.

 
משפיע מזון הוא ה  .ְוֶאת ַהְּמנֹוָרה נַֹכח ַהֻּׁשְלָחן

 אור התורהש –לו כאשר , אימתי ופרנסה
 )(מהרי"ד מבעלזא .מאירה כנגדו

  
 ן ה'כוחות שמקבל מה' ישתמש בהם כרצוב

רּוָמה ִמי –ִלי "י: ְוָכַתב ַרׁשִ  .ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ ל ִהּנֵה . ִלׁשְ ּכָ
כֹחֹות  ָחְכָמה ְוֶזה , ּוִבְדָבִרים ׁשֹוִניםָאָדם ֵנחֹון ּבְ ֶזה ּבְ

ָממֹון ְוַכּדֹוֶמה ל ַמה ְוָצִריְך ָהָאָדם . ּבְ ּכָ ִמיד ׁשֶ ִלְזּכֹר ּתָ
יֵּׁש לֹו  ן לֹו ֵמה' -ׁשֶ ר ַהּכֹל ִנּתַ בּוָרה ְוָהֹעׁשֶ , ַהָחְכָמה ְוַהּגְ

ָכל ֶרגַ ְולֹא ַרק ֹזאת  יֵּׁש ּבֹו ּבְ א ַאף ֶעֶצם ַהַחיּּות ׁשֶ ע ֶאּלָ
ַרךְ  ֱאַמר , ְוֶרַגע הּוא ֵמִאּתֹו ִיְתּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ה ְמַחיֶּה "ּכְ ְוַאּתָ

םֶאת  ּלָ ָכל ֵאּלּו ַאְך ְוַרק , "ּכֻ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ן ָצִריְך ְלִהׁשְ ַעל ּכֵ
ֵהם ֵהֶפְך ְרצֹונוֹ ה' ִלְרצֹון  לֹום ִלְדָבִרים ׁשֶ . ְולֹא ַחס ְוׁשָ

אֹוֵמר ַרׁשִ  יֵּׁש ָלֶכם הֲ " ִלי"י: "ְוֶזה ַמה ׁשֶ ל ַהּכֹחֹות ׁשֶ ֵרי ּכָ
י הּוא ּלִ ְהיּו , ׁשֶ יִּ ן מּוָטל ֲעֵליֶכם ַהחֹוָבה ׁשֶ ַעל ּכֵ

ִמי" ֶהם , "ִלׁשְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ַמִיםְלִהׁשְ ם ׁשָ ְולֹא ְלֵהֶפְך , ְלׁשֵ
 )ןי'ישראל מרוזרבי  הרה"קל נר ישרא( .ָחִליָלה

ירּו˙  ƒס מ¿ ƒּב ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ˙ ָיכו… ו… ¿̂ ƒל ַ‰ּמ ּכָ
 ׁ̆ פ∆  נ∆

ל ִאיׁש  רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ֶבּנוּ ִלּבוֹ ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ ר ִיּדְ  ֲאׁשֶ
רּוָמִתי ְקחוּ ֶאת ּתְ ׁש ְּדִהֵּנה  .ּתִ ת ִמְצו ָֹאְמָנם ֵיׁש ָׁש

ּוִבְׁשָאר , ָּכל ִאיׁש ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשוֹ ַחָּיב  ֲעֵליֶהםׁשֶ 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמוֹ , ַהִּמְצֹות ֵאינֹו ַחָּיב ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁשָּכל 

רֹוֶצה ָיכֹול ָהָאָדם ִאם ְּבָכל ֹזאת ֲאָבל ". ָוַחי ָּבֶהם"
ְוִהֵּנה . ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲעָׂשיו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש

ְמַרֵּמז ַעל ִהְתַחְּברּות ְּגמּוָרה ִלְמקֹור  'ֶאת'ֵּתַבת 
. ַהְּקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי ִהְׁשּתֹוְקקּות ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש

רּוָמה : ָאַמר ַהָּכתּובְוַעל ֶזה   ֵאת'מֵ 'ְוִיְקחּו ִלי ּתְ
א ָּכל  א ְּבָכל ַהִּמְצֹות ָצִרי ִלְהיֹות , 'ֵאת'ְו ֶׁש

ֶבּנּו ִלּבוֹ ָבל אֲ , ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ  ּכָ
ְקחּו ֶאת ַלֲעׂשֹות ָּכל ַמֲעָׂשיו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש  ּתִ

רּוָמִתי  .ּתְ

 במדרש: בשעה שאמרו ישראל .ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה
נעשה ונשמע, מיד אמר הקב"ה "ויקחו לי 
תרומה". להבין מה ענין זה אצל זה. דהנה להבין 
מדוע ציוה הקב"ה לבנ"י שיביאו נדבה משלהם, 
הלא יכול לגלות לפניהם אוצרות כסף וזהב 
לצורך המשכן, כמו שגילה למשה מחצב 
סנפירינון לעשות הלוחות. אלא דכבר אמרו חז"ל 

נתמשכן בעוונותיהם שנקרא 'משכן' על שם ש
של ישראל, שע"י החורבן נתכפרו עוונותיהם של 
ישראל ולא היה צריך לכלותם ח"ו בחמתו, וזה 
יכול להיות דוקא כשהתרומה היתה מנדבתם, 
ובלא זה לא היה בנין המקדש מכפר עליהם. 
ואיתא במפרשים הטעם שהקדימו ישראל נעשה 
, לנשמע, כי 'נעשה' הכוונה כשיהיו בארץ ישראל

שאז יקיימו כל המצוות בפועל, 'ונשמע' הכונה 
אלא  לקיימן כשיגלו, שאז יש הרבה מצוות שא"א

ע"י שמיעה ולימוד. והם קבלו על עצמם אף 
שיצאו בגלות ישמעו ויעסקו בתורה. והנה אם 
היה הקב"ה תחילה "ויקחו לי תרומה", היו הם 



 

 

 המקדש יחרב כדי לכפר מבינים הטעם, שבית
או לגלות, וכשישמעו זאת יש עליהם, והם יצ

לחשוש שלא יעזבו את ה' ח"ו. אך מאחר שכבר 
אמרו "נעשה ונשמע" וקבלו עליהם לעסוק 
בתורה אף בגלות, היה יכול לצוותם "ויקחו לי 

 )אוהלמ משהלהגה"ק רבי  (ישמח משה תרומה".
 .ַוֲהֵקמֹוָת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַּכַּמְרֶאה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר

ומפרט במקרא איך הולך הוא הרי יש להבין 
להקים את המשכן, ומה הוסיף בזה שכתב 

בהר'. ויש לפרש על פי  'כמראה אשר אתה מראה
 'בריח התיכון'על היונתן תרגום מה שכתב ה

ולכאורה מנין ידע היה מתגלגל כנחש,  הבריחש
 "אשר הראתבמה שאמר נרמז , אלא שזה זאת

מופת המטה למשה שהקב"ה הראה דהיינו בהר" 
, יקימו את המשכןכמראה הזה שנהפך לנחש, כן 

 .נחשגל כמו שהבריח שהוא מטה יתגל
 )ארבי ישעי' מושקאט מפראג להגה"ק (ראשי בשמים 

 ]"חתרכ ה' אדרר נפטר[

לכפר על עזות מצח, ' :ברש"י .ְוִצִּפיָת אֹתֹו ְנחֶֹׁשת
. יש לדקדק מה רצה רש"י 'ומצחך נחושהשנאמר 

 לפרש בזה, ולמה דוקא כאן פירש טעם ציפויו.
גון ה ין שאינויהמעמיד דל חז"אמרו ה דהנה נראו

 אלו נטעכ הוי םמיחכ יתלמידשיש ם במקו
תלמיד חכם דומה ש מוכחבח. אצל המז אשירה
מה שמעיזין כנגד  ות הואה עקר העזהנו. למזבח
', 'ירהבו הנער בזקןו שכתוב ם, כמחכ תלמיד

 שקנה חכמה,תלמיד חכם ה זקן זשואמרו חז"ל 
א עז הו השמעז פניו נגד תלמיד חכם ז זהכן אם 
לכפר על עון עזות  א הצפוי למזבחב ן, ולכמצח
תלמיד נגד  םמעיזין פניהעל אלה ה, דהינו מצח

מדוע  הקשלרש"י היה ה נ. והה למזבחחכם הדומ
מצפין בנחושת ולא בזהב, הרי אין עניות במקום 

ציפו מזבח האת עשירות, לכן פירש שדוקא 
נגד  ל עזות מצחבנחושת כיון שבא לכפר ע

 .תלמידי חכמים
 )להגה"ק ר' שלמה קלוגר(אמרי שפר  

נעשה ונשמע,  : "בשעה שאמרו ישראלכתוב במדרש
לפרש הקשר  ".ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמהמיד אמר הקב"ה 
 בדרך זצוק"ל דושינסקיא צ"הגריבין זה לזה אמר 

התחילו לדחוקיהודים הלצה, שכאשר שישים רבוא

למשה "נעשה , וכל אחד רצה לומר את עצמם
מאוד עד שהגיעו לידי גדול היה דוחק והונשמע" 

 "ויקחו לית נפשות, לכן מיד אמר הקב"ה: סכנ
גם צטרכו יקבלת התורה  ל ידיהיינו שע תרומה"

 פסק הדוחק... , ומידלתרום מממונם

 מ

הרה"ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקא אמר, שלאחר 
פטירת אביו הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל ירש 

הבנים אחת מהמידות הטובות שמונת כל אחד מ
רציתי לרשת  -אמר רבי יוחנן  – אנכיושל אביהם, 

, אך ראיתי מדת השפלות) - 'כלום'ה=(את ה'גארנישט' 
שאחי רבי משה מקאריסטשוב כבר לקח אותה, על 
כן לא נשאר לי אלא לקחת את ה'גאר גארנישט' 

 . שפלות שבשפלות) -כלום שבכלום =(
ְוִיְקחּו ִלי פירש בזה אחד הצדיקים את הפסוק 

, שאפשר 'ְּתֵרי ָמהודרשו בזה חז"ל ' – ְּתרּוָמה
 .'ל גארנישטהצוויי מא' -שתי 'מה' לקחת 

 מ

שני תלמידים גדולים היו להרה"ק רבי בונם 
, אשר דרכם היתה שונה זו מזו מן חאסמפרשי
, ה"ה הרה"ק רבי מנחם מענדל אל הקצההקצה 

. בעוד מקאצק, והרה"ק רבי יצחק מווארקא
היתה דרך החריפות והשנינות, אשר  קאצקבש

תיעבה והרחיקה כל בדל של שקר, והיא היתה דרך 
עם ויחידי סגולה, הרי שהדרך של רק למורמים מ

ת על אהבת ישראל. ווארקא היתה נוחה ומושתת
בין הצדיקים שררה אהבה גדולה, אך בין החסידים 

התוועדו הצדיקים יחדיו, לא תמיד ראו זאת... פעם 
אהבה "ת ביננו אמר האחד לרעהו: ב"ה שורר

לא די בזאת אלא צריך , ענה השני לעומתו כי "רבה
ציבור  -שה'עולם'  - עולם" תאהב"שיהיה גם 

 החסידים יאהבו זה את זה.
: כתוב קער ואמר, נענה הקאצשוב פעם נתוועדו

כלומר מי שרוצה לקחת עצמו  ְוִיְקחּו ִליבתורה 
צריך להתרומם  ְּתרּוָמהלהתקרב לה', אזי 

 ריש עצמו מאחרים. ולהפ
ְוִיְקחּו ִלי , ךאנחנו מפרשים כאמר לו הווארקער: 

מי שרוצה לקחת עצמו ולהתרומם אל ה', ְּתרּוָמה 
מי שיש לו קצת ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ָּכל ֵמֵאת 

עם הרצון ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי , רצון ונדבת הלב
 הזה יוכל להתרומם.



 

 

 ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה
 "אּתֹוְלדֹות ַחָּייו ֶׁשל ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַאְלֵׁשי ִזיַע 

ֲאֶׁשר ְׁשמֹו ִנְתַקֵּדׁש ְּבִיְׂשָרֵאל , ַרֵּבנּו מֶֹׁשה ַאְלֵׁשי
נֹוָלד ְלָאִביו ַרִּבי ַחִּיים ', ַאְלֵׁשי ַהָּקדֹוׁש'ָה ְמֻכֶּנה ּו

ַעל ַמֵּצָבתֹו ָחקּוק . ֶׁשְּבטּוְרִקָיא ַאְדִריַאנֹוּפֹוִליְּבִעיר 
 .ח"ֶׁשּנֹוַלד ִּבְׁשַנת רס

ְמקֹור ִמְׁשַּפְחּתֹו הּוא ִמְּסָפַרד ְוָאִביו ָהָיה ֵּבין 
ח"ב ֵׁשם ַהְּגדֹוִלים ("א יָד ַהִח ַרֵּבנּו , 1ַהּגֹוִלים ְּבֵעת ַהֵּגרּוׁש

ְמַׁשֵער ִּכי מֹוָצא ַהִּמְׁשָּפָחה ֵמָהִעיר  ג)אֹות מ ַמֲעֶרֶכת 
ַאְלָׁש. 

 ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף
ִּבְצִעירּותֹו ָלַמד ִּביִׁשיָבתֹו ַהְּמֻפְרֶסֶמת ֶׁשל ַרִּבי 

ַאַחר ָּכ ָעַבר . 2ְּבַׂשאלֹוִניִקי ַטִאיַטאַצאקיֹוֵסף 
ֶׁשל ָמָרן ַרֵּבנּו יֹוֵסף ָקארֹו ' ֵּבית יֹוֵסף' ִליִׁשיַבת

  .ְּבִניקֹוּפֹול
ְוכֹה ּכֹוֵתב ַרֵּבנּו ַעל ַעְצמֹו ַּבַהְקָּדָמה ְלִסְפרֹו 

עּוַרי": ַעל ֵסֶפר ָּדִנֵּיאל 'ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון' ּנ¿ ƒי מ ƒַלנ ¿„ּ ƒ‚ּ ,
י ƒָעָטנ ‰ י¿ ָ̃ „ָ ים , ̂¿ ƒָער ¿ ׁ̆ י  ח≈ ¿̇ ƒפ ׁ̆ ּב¿ „ו… ָּ̃ ך¿ ַ‰ ל∆ י ַ‰ּמ∆ ƒיַ‡נ ƒב ¡‰

ֲ‰ָלָכ‰ ים ּבַ ƒנ ּיָ ֻ̂ יֈ ַ‰מ¿ ƒל‡ֲ ‚ו… י ו¿ ƒנ ˜ו… י ו¿ ƒי ˆּור ƒם ל ָׂ̆ ם  ָ ׁ̆ ,
י  ƒלŒ י ‡≈ ƒלŒ ל ‡≈ ∆ ׁ̆  ˙ ע ַ‡ּמו… ּבַ ַרל ַ‡ר¿ ‚ו… ל ּב¿ ב∆ י ח∆ ƒָרל ך¿ ּ‚ו… מ≈ ו… ּ̇

י , ֲ‰ָלָכ‰ ƒי ָ‡ב ּכ≈ ר¿ ƒיַעל ּב ƒי ַרּב ƒי ַרּב ƒָרם , ָ‡ב ל ו¿ ָ‚„ו… ר ו¿ ַׂ̆
ֲ‰ָלָכ‰ ים ּבַ ƒי ֲחָכמ ינ≈ יר ע≈ ƒ‡ ל מ≈ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ֈ …לו ¿̂ ∆‡ ‰ י∆ ¿‰ ָו‡∆

ם ָכל יו… ˙ ּב¿ ‰ ֲ‰ָלכו… נ∆ ו… ׁ̆ ן  ם , ָ‡מו… יו יו… ָ̇ ˙ו… ל¿ „ ַעל ּ„ַ ≈̃ ו… ׁ̆
ים ƒ„ּמּו ƒּל ַע ּבַ מו… ¿ ׁ̆ ƒם ל ין, יו… ƒ„ ין ל¿ ƒ„ּ ין ָ„ם ּב≈ ם ל¿ ין ּ„ָ , ּב≈

 ƒ„ין ָי ƒ„ָי ‰ ר∆ ‰ יו… ר∆ יו יו… ƒּפ ƒמ ‡ ≈̂ ָכל ַ‰ּיו…  ."יןּכ¿
ְוֶהֱעִניק , ַמֵהר ְמאֹד ִהְתַחֵּבב ַרֵּבנּו ַעל ַרּבֹו ַהָּגדֹול
ְוַגם הּוא  .לֹו ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוא ָחַׂש ִמֶּמּנּו ְמאּוָמה

, ָזָזה ָידֹו ִמּתֹו ָידֹוְוא ְּבַרּבֹו ַהֻּמְבָהק ָהָיה ָּדבּוק 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְכַּתב ְּבתֹוְלדֹות  .ִׁשֵּמׁש ַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹוןְואֹותֹו 

‡ ": 3'ּתֹוַרת מֶֹׁשה'ְקָּדָמה ְלִסְפרֹו ַרֵּבנּו ַּבַה  ָ̂ ן ָי י ּכ≈ ַ‡ֲחר≈ ו¿
 ‰ ל ַ‰ּז∆ „ו… ל ָ‰ַרב ַ‰ּ‚ָ ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ ָר ¿„ ƒּמ ƒל  )ַטִאיַטאַצאק(ר"י מ ∆‡

ַמֲעָל‰ יו ּב¿ ƒב‡ָ ם ו¿ ≈ ׁ̆ יו ּב¿ ƒָר‰ , ָ‡ח ָר‰ ‡ו… ו… ּ̇  ׂ̆ פ≈ ו… ּ̇ ל  י ּכָ ƒב‡ֲ
ל „ו… ר ַ‰ּ‚ָ ‡ו… ים ַ‰ּמָ ƒ„ּו‰ ˙ו… , ַלּי¿ ו… ּב¿ ׁ̆ ‰ ַעל ר…‡ ּלָ ָל‰ ּ‚ֻ ך¿ ַ‰ּ‚ו…

ָל‰ „ו… ˙ ָזָ‰ב ּ‚¿ ר∆ ין, ַוֲעט∆ ƒ„ָו ˙ י ּ„ַ ב≈ ¿ ׁ̆ ל יו… ּכָ ƒמ ‰ ֻ‚ּלָ ‰ּו‡ , ס¿
ין ƒֻרּב יו ַוֲעָנָפיו מ¿ ָ ׁ̆ ָר ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ יָלן  ƒ‡‰ָ , ˙ רו… ‰ ּפ≈ ∆ׂ̆ עו…

                                                      
ַהֵּס1 ְּבַהְקָּדַמת ַרֵּבנּו ְלׁשֹון ָ‡ַמר "': ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון'ֶפר ֶזה

ר ַחּב≈ יך¿ ֈ ַ‰ּמ¿ ≈ ׁ̆ ים ַ‡ל¿ ƒר ַחּי ן ּבַ יו… ל¿ יל ע∆ ƒל י ּ‚ָ ב≈ ¿ ׁ̆ ו… ּ̇ ƒמ ‰ ∆̆ מ…
ָפַר„זל‰"‰  ס¿ ƒּב ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י¿ לּו˙ ָ‚ּ ƒמ".

ֵּביֵניֶהם ַרֵּבנּו ְׁשֹמה ַאְלַקֶּבץ ּוָמָרן ַהֵּבית , ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורָלְמדּו ָׁשם  2
.ףיֹוֵס 

ı ם ָ‰ָ‡ר∆ ∆‰ ָח‰ ּבָ ּב¿ ַּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּנ ∆ ר , ׁ̆ ˙ ַ‰ּ„ו… פ≈ ָל‡ מו… פ¿ ָ‰ַרב ַ‰ּמֻ
ף  ס≈ י יו… ƒרַרּב‡ טּובו… לƒ  ו… "ָ̃ ר ַרב ו¿ כ∆ ָרָכ‰ז≈ מֹוִסיף [ֈ ב¿

  .]ְלַהְרִחיב ּוְלָפֵרט ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמָרן
 ƒינּו ָ‰ר ƒּו‡ ָ‡ב‰ ‡ר"י ו¿ יםו… "ָ̃ ƒַחּי ˜ו… ּבַ ל¿ י , ח∆ ƒל ל ּכ¿ ∆‡

‰ ז∆ ים ַ‰ּלָ ƒּלּול ƒ‰ ׁ̆ ָרָכ‰ , ̃…„∆ י˜ לו… ּב¿ ƒר ָי„ּוַע ‰≈ לּוי ו¿ ָ‚ּ
ֲ‰ָלָכ‰ ֲערּוָכ‰ ןֈ ּב¿ ˙ ּב≈ ָ‡ב ‡∆ לו… ּכ¿ ¿„ּ ƒ‚ּ , ∆ּו‡ ּב‰ ∆ י˙ ׁ̆ ƒר ן ּב¿

˜ ַ ּׁ̆ ƒם י ƒי ַ̇ ָפ ¿ׂ̆ ƒל ‰ ָ̇ רּו י„ , ּכ¿ ƒמ ¿̇ ƒ‰ …ּמו ƒר ע ∆ ׁ̆ ‡ֲ ׁ̆ י ƒ‡ ּכ¿
י„ ƒמ ָ̂ יל  ƒ̇ פ¿ ƒים, ּב ƒמ יו ַ‰ּיָ י ַחּיָ מ≈ ˙, י¿ ילו… יו ַ‰ּל≈ י ַחּיָ מ≈ ל י¿ , ּכָ

ַב˙ ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ ר  ָלם ל…‡ ָ‰ָי‰ ‡ו… עו… ו… , ּומ≈ ׁ̆ ּמּו ƒ ׁ̆ ‡ּו  ָ̂ מ¿ ƒל…‡ נ ו¿
י ƒ„ ָּ̇ ָמן  י יו… נ≈ יָנן ּב¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ּמּו„ו…  ƒל ˙ ֈ רו¿ ∆‡ ‰ ∆̆ מ… ח ַּ̃ ƒַוּי

ף ס≈ ˙ יו… מו… ¿̂ ˆו…  ֈַע פ¿ ח∆ ו¿ עו… ¿ ׁ̆ ƒי ּוָר‰ ו¿ ּׁ̆ ו… ּכַ ׁ̆ ָכל ַנפ¿ י ּב¿ ƒּכ
ל ּב≈ ַ̃ ָנ˙ ל¿ ˙ ָ‰ַרב ַעל מ¿ ∆‡ ׁ̆ ּמ≈ ַ ׁ̆ ַ„ל ַע„ ּכֈ ƒ ָ‰ָי‰ מ¿ י ּ‚ָ

„…‡ ר , מ¿ זו… ≈‡ ̃ ≈„ּ ַ̂ ָמּ‰ ל¿ ַלח¿ ים ּב¿ ƒֲחמ ים לו… ƒיעּו ַרּב ƒ‚ּ ƒ‰ ‡…ּל ∆ ׁ̆
 ׁ̆ י ƒ‡‰ָ י ≈̃ ו… ׁ̆ ל…‡ ב¿ ָניו ו¿ ¿̇ ָמ  "ֈּב¿

 ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאת יֹוֵסף
, ְׂשָרֵאלָעָלה ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף ְלֶאֶרץ יִ רצ"ו ִּבְׁשַנת 

ִאּתֹו ִעּמֹו ָעלּו ַרִּבים . 4ַעל ִּפי ִצּוּוי ַהַּמְלָא ַהּדֹוֵבר ּבֹו
ּוִמְסַּתֵּבר ִּכי ַּגם ַרֵּבנּו ָהָיה ֵּבין ָהעֹוִלים , ִמַּתְלִמיָדיו

 .ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה

ְקִליַמאִני3 ִׂשְמָחה ְּבַרִּבי ָּברּו ַרִּבי ִויִניִצָי, ְּכָתבֹו ְׁשַנתא ְלַמֲהדּוַרת
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 ליקוטים נפלאים 
 תרומהפרשת 

 
 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב) 

כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר הקב"ה למשה ויקחו 
לי תרומה (תנא דבי אליהו). פירוש הדבר: מצות צדקה צריכים 
לעשות בלי התחשבות יתירה, בלי שיקולים, אלא נעשה ואחר 
 כך נשמע. כי אם יחשוב וישקול קודם, לעולם לא יגיע ל"נעשה". 

 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
 שמי.וברש"י לי ל

יש שני מיני נותני צדקה, מי שנותן בחשאי, בצנעה, בסתר. ומי 
 שנותן ברעש, בקולי קולות.

 - אצל הראשון אומרת התורה: מאת כל איש אשר ״ידבנו לבו״
, לבו בכל שנותן העיקר כי, נדבתו גודל תדקדק אל כזה איש אצל
 .השי״ת לכבוד, לשמי״ -״לי  נדבתו כי

אבל אצל השני: ״אשר תקחו מאתם״ אם הוא איש כזה שנותן, 
 ״תקחו״ אצלו, מנתינו ידע אחד שכל, רבים לשון - תקחו מאתם

  .וכסף זהב, היותר ככל מאתו קח
 (ויקהל משה)

 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
מפשיסחא נהג עצמו כשנתן צדקה היה משנה  הגה״ק רר״ב

 .מיים, נתן פעם אחד וחזר ונתן עודהדבר פע
פעם שאל אותו עני ממה נפשך אם כבודו רוצה לתת לי יותר 

יו לחלקו לשני למה אינו נותן את הכל בבת אחת, למה על
מתק לשונו כי כפעם הראשון הוא נותן לו בפעמים, ענה הרה״ק 

ואב לראות יהודי נשבר ונדכה, וזה אינו מחמת רחמנות, כי לבו כ
ר, בצמו עשה זאת, ורק לאחר שנתן לו כנקרא צדקה, כי למען ע

יל רחמנות בשבנותן עוד פעם לקיים מצות צדקה כי אז אינו נותן 
אלא לקיים מצות צדקה, כמאמר הפסוק ״נתון תתן לו״ שיתן 
ל ויחזור ויתן, ״ואל ירע לבבך בתתך לו״ שלא תתן לו רק בשבי

 שלא ירע לבבך לראות עני ומדוכה, כי אז אין זה צדקה כנ״ל.
 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
 לשמי" (רש"י).  –"לי 

 .אומר הרה"ק מקאצק "האי עלמא כבי הילולא דמיא"
בהכנות לקראת חתונה, מזמינים אורחים, מכינים אוכל והכל 
מסודר, הזמרים והתופים... אבל אם ח"ו החסיר החתן את 

לא שווה כל  'הרי את מקודשת לי'ה "לי" בתוך המילים המיל
גם אם באת לעולם ולא החתונה, והנישואין לא תקפים. כך 

 (דברי מאיר) הפסדת את כל העולם. "לשמי –כיוונת "לי 
 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
) בתנא דבי אליהו (פרק יז

כתב בשעה שאמרו ישראל 
נעשה ונשמע מיד אמר 
הקב"ה ויקחו לי תרומה, 

פירש מהרי"ץ דושינסקיא 

זצ"ל בדרך הלצה, דבשעה ששישים רבוא אנשים דחקו את 
נעשה ונשמע, היה ממש סכנות נפשות, מיד  עצמם לומר למשה

אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה, כלומר על ידי קבלת התורה 
 בוודאי לא יהיה כל כך דוחק עוד.תצטרכו ליתן ממון, ו

 (ארז בלבנון)
 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
שמעתי ששאלו לגאון הקדוש בעל דברי חיים זצ"ל, למה הוא 
מפזר כל כך לצדקה, הלא חכמינו ז"ל אמרו (כתובות נ.) המבזבז 
אל יבזבז יותר מחומש. והשיב שזה השיעור לא נאמר רק למי 

צה לפדות עצמו בממונו על דרך שלא חטא, אבל מי שחטא ורו
אין לזה שיעור,  אך בצדקה פרוק'וחט'הכתוב (דניאל ד, כד) 

(איוב ב, ד),  'כל אשר יתן בעד נפשו'שהרי אם אדם חולה מסוכן 
 (גבעת שאול) ואם כן הוא בחולי הגוף מכל שכן בחולי הנפש. 

 

 לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו"
 ) ב, כה" (תרומתי את תקחו
 לי ויקחו" למשה אמר ה"הקב ע:"זי מווילנה הגאון זאת הסביר
 לראות המודד היה ומה". לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה

 הפסוק ממשיך לכן? לבו מנדבת באמת מגיעה הנדבה אם
 באמת שרוצה אדם בן אותו - "תרומתי את "תקחו: ואומר
 !"... תרומתי את תקחו: "ויאמר בעצמו ויפנה ירוץ, לתרום

 ) פנינים(
 

 ) ב, כה" (לבו ידבנו אשר איש כל מאת"
 בא, שלו הישיבה בניין את להקים" חיים חפץ"ה שעמד בשעה 

 ורוצה, בעושר חנני יתברך השם! רבי: לו ואמר אחד יהודי אליו
. שלי מכספי הישיבה בניין את להקים הגדולה במצוה לזכות אני

 מחשבתך בעד' ה ויגמלך, רצויה כוונתך": חיים חפץ"ה לו השיב
 אוהל, ישיבה בניין. לקבל יכול אינני הצעתך את אבל ,הטובה
. בה להשתתף יהודי לכל אפשרות לתת וצריך, היא מצוה, תורה
 לבו ידבנו אשר איש כל מאת" אמר ה"שהקב, במשכן מצינו וכך

 כל של ביכולתו היה ל"חז שלפי פי על אף", תרומתי את תקחו
, מישראל אדם לכל שיהיה כדי - המשכן להקים מישראל אחד
 ) תורה פניני( . המשכן בהקמת חלק

 

 ) ב, כה" (לבו ידבנו אשר איש כל מאת"
 האדם דרך כי, הלב נדיבות את התורה שהדגישה הטעם

 אך, הרבה לתת בלבו נודב הוא צדקה לתת בול כשמתעורר
 עיקרש התורה אמרה לזה, מנדבתו מצמצם הוא שפתיו במוצא

 יודע האדם שאין פי על ואף. (הלב נדיבות לפי היא התרומה
 מכל, הזולת של לבו מחשבות

 ).גליא שמיא כלפי מקום
 ) יקרה מרגלית(

 

 לעי"נ 
  בנימין בינושר' בן  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 ליקוטים נפלאים 
 תרומהפרשת 

 
 ) ב, כה..." (לבו ידבנו אשר איש כל מאת"

 הוא מדוע רנוביל'מצ מרדכי' ר ר"האדמו את אחת פעם שאלו
 הייתי, באמת: ענה הרבי –? עבירה מעוברי גם" פדיונות" לוקח
 את כסף כי, מצוות משומרי אלא פדיונות לקחת לא להזהר רגיל

. המקבלים רוב פי על היו כך כי, שמים ליראי חילקתי הפדיונות
 פורצי המקבלים בין גם יש היום אולם. עבירה בעל קבצן היה לא
 . הפדיון את לוקח אני ממי עוד מקפיד אינני לכך, גדר

 )תורה עיטורי(
 

 הארון צלעות על בטבעות הבדים את והבאת"
 ) יד, כה" (בהם הארון את לשאת

 כן אם, נס בדרך נושאיו את נושא היה שהארון כיון, לשאול יש
 ? לבדים נזקקו בכלל ומדוע, אותו לשאת הוצרכו מדוע
 את לעשות אדם כל על מוטלת קדושה שחובה, לומר ויש

 בהשם לבטוח צריך ההשתדלות ובצירוף, מצדו ההשתדלות
 נסים מעשה על לסמוך לו ואין, ידיו במעשי שיברכו יתברך
 …מסויימת השתדלות לעשות צריכים היו כאן גם ולכן, בלבד

 

 קצות משני' וגו זהב כרובים שניים ועשית"
 ) יח, כה" (הכפורת

, ל"זצ מלובלין מ"ר הגאון פעם דרש, ברבים מדרשותיו באחת
 השרת כלי כל: משפטים פרשת בסוף במכילתא שנינו, אמר וכה

 בזמן מתכות מיני מכל לעשותם היה מותר ובמקדש במשכן
 תמיד צריכים היו הארון שעל הכרובים אולם, זהב היה שלא

 אחרת. מתכת מכל לעשותם ואסור טהור מזהב רק להיעשות
 אלא, השרת? כלי משאר הכרובים נשתנו מה, להבין וצריך

 של תינוקות על מסמלים הכרובים, לבאר מלובלין מ"הר המשיך
 משום", להם תינוק פרצוף דמות כרובים" י"רש ש"כמ רבן בית
 עלינו שמוטלת ללמדנו כדי, הלוחות ארון על מקומם היה כך

 וכאשר, תורה ולחיי לתורה שלנו הילדים את לחנך קדושה חובה
 לצאת אי אפשר, ר"תשב של נפשם - זה קדוש בתפקיד מדובר

 לרוממם יש אלא, נחושת כסף של בפרוטות, בקטנות חובה ידי
 .דווקא טהור זהב מהם ולהוציא ולגדלם

 ) אומר מאיר' ר(
 

"והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סככים 
בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו 

 (כה, כ)
שהוא  –י"ל בדרך צחות, תוך כדי ה'פורשי כנפיים למעלה' 

העלייה בין אדם למקום, יש להשגיח על כך שזה יהיה 'ופניהם 
 –אל אחיו' דהיינו שלא יהיה על חשבון בין אדם לחבירו איש 

ולמשל המתעטף בטליתו בהתלהבות מתוך דביקות לה', וחבירו 
 מקבל את הציצית לתוך עיניו...

 

 ) כ, כה..." (אחיו אל איש ופניהם"
 - מזה מחציתם, אבנים לוחות שני על כתובים הדברות עשרת
 אדם שבין מצוות - מזה ומחציתם, למקום אדם שבין מצוות
. לזה זה מכוונים", אחיו אל איש ופניהם" התורה ואמרה. לחברו

 שבין המצוות עם אלא למקום אדם שבין מצוות לקיים אפשר אי
 )ם"מלבי( . להיפך וכן, לחברו אדם

 

" מסגרת לו ועשית) כג, כה' (וגו שלחן ועשית"
 ) כה, כה(
 במסגרת אדם שיאכל לרמוז לשולחן מסגרת לעשות והצו

 ) יקר כלי(  .מופרזים תענוגים ירבה ואל מסויימת
 

   " תמיד לפני פנים לחם השולחן על ונתת"
 ) ל, כה(

 על לחול אלא יכולה הברכה אין, מאין יש העולם שנברא מאז
 פרנסה להשפיע נועד והשולחן ',אין' על ולא 'יש' שנקרא משהו
 תמיד עליו לתת הכרח היה לפיכך, ישראל בני על ושובע וברכה
  . הברכה שתחול מה על שיהיה כדי ,לחם

 ) ן"רמב(
 

 ) לו, כה" (טהור זהב אחת מקשה"
" טהור זהב" הוא, בעולם ביותר הגדול הקושי" אחת מקשה"

 .חשש מכל ונקי טהור יהיה האדם של וזהבו שכספו
 )אש רשפי(

 

 "ומזלגותיו" (כז, ג) 
באטוואצק עם הרה״ק רבי מרדכי יוסף מראדזין זצ״ל שהה פעם 

הרה״ק רבי יוסף מאמישנוב זצ״ל, ובתוך שיחתם אמר הרה״ק 
 מראדזין להפליא אודות חסידי פולין.

סיבת התפעלותו הייתה מחמת שסיפר לו חסיד אחד שנזדמן 
להיות בעיר פטרבורג, והפליא לפניו יהודי פטרבורג, שנתארח 
', אצלו אחד מתושבי פטרבורג, וראה והנה מוכן לפניו 'קראצער

היה זה מזלג, אלא שהחסיד מפולין מעולם לא ראה כזאת לאכול 
עם מזלג, ולתומו חשב שזה כלי מיוחד לשריטה, שאם יצטרך 
לשרוט בעצמו באמצע אכילתו, יהיה מוכן לפניו הקראצער, כדי 

 שלא יגע בידיו במקום מכוסה ויצטרך ליטול את ידיו.
ין, סיים עד היכן הדברים מגיעים בתמימותו של חסידי פול

הרה״ק מראדזין, ראשית שלא ידע שזה מזלג, ושנית שהיה 
 פשוט בעיניו שכלי השריטה הוא כדי שלא ליגע במקום מכוסה...

 (ימות עולם ערך הרה״ק מראדזין אות ב')
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 נפלאים  סיפורים
 תרומהפרשת 

 
 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)

הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זי"ע הרבה לעסוק בגביית צדקה, 
 סכומים רבים עברו תחת ידו.

אחד העשירים בזמנו היה קמצן גדול, ואף שהיה תלמיד חכם, 
פעם שפגשו רבי מרדכי והצליח לא נתן פרוטה לצדקה. אירע 

להוציא ממנו סך של אלף רובל לצדקה, היה זה בגדר מופת. 
בשעת פטירתו, הרים רבי מרדכי את ידיו ואמר: לא עברתי 
עבירה מעודי, אולי עבירה אחת, שהוצאתי מאותו עשיר קמצן 

 רק אלף רובל במקום אלפיים.
 (אור יקרות)

 

 ב) מאת כל איש אשר ידבנו ליבו.." (כה, 
מסופר על רבי שמעלקא מניקלשבורג זצ״ל: פעם אחת התדפק 
על דלתו אחד מחסידיו שהיה עני מרוד, וביקש מהרבי: ״רבי אנא 
עזור לי המצב דחוק הגעתי לפת לחם... ממש פיקוח נפש...״ 
מכיוון שלרב עצמו לא היה מה לתת, ניסה הוא למצוא דרך 

תקלו עיניו יצירתית להציל את משפחתו של החסיד. והנה נ
בגביע הקידוש שהיה מונח על שולחנו. מכלי לחשוב פעמיים נתן 

 לעני את הגביע וזה יצא שמח וטוב לב... 
הרבנית שמעה את טריקת הדלת ויצאה לראות מה קרה, והנה 
הבחינה שחסר גביע על השולחן. פנתה לרב ושאלה: ״היכן 

ית הגביע?!״ והרב הפטיר: ״נתתי אותו הרגע לעני״... הרבנ
 נדהמה ואמרה לו: ״אתה יודע שמשובץ עליו יהלום יקר״?

"כן?!...״ הרבי קפץ מהכסא וצעק: ״וואי... אוי ואבוי...״ תוך 
 שהוא פותח בריצה לכיוון הדלת על מנת להשיג את העני... 

לאחר זמן מה חזר הרב שכולו מתנשף, הרבנית שראתה שהוא 
 חזר ללא הגביע, שאלה אותו: ״היכן הגביע?״ 

 כשבת צחוק על פניו ״אצל העני״ השיב רבי שמעלקא. 
״אם כן מדוע רצת אחריו?!״ שאלה הרבנית, ״האם לא כדי 

 להחזיר את הגביע היקר?!״ 
״בוודאי שלא״ ענה רבי שמעלקא, ״רצתי אחריו כדי לומר לו 

 שידע, כי בגביע משובץ יהלום יקר ושלא ימכור אותו בזול״... 
 זוהי נדיבות הלב...

 

 חו לי תרומה" (כה, ב)"ויק
הרה״ק מווארקא זי״ע נכנס פעם לעשיר אחד, וכאשר ביקש 
ממנו סכום לצדקה ענה לו העשיר בלאו, וככל שניסה הרה״ק 
לטעון שאכן יתן, התעקש העשיר עצמו יותר ויותר שלא יתן, עד 
שהגיע הדבר לזה שהעשיר קרא בקול, שהוא ממש לאיבוד הזמן 

 י ממילא לא יתן... מה שהוא נשאר יושב כאן, כ
ענה לו הרה״ק שזהו אינו, כי הרי ידעינן מחז״ל שהיצר הרע בא 
לו לאדם מיד כשנולד, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל היצר 

טוב בא לו רק משנת הי״ג 
ואילך, והנה מאחר שהיצר 
הרע זקן יותר על כן הוא 
מדבר בכל עת קודם, ואי 

לזאת, אני יודע שעד כאן 

הרע, ואני ממתין שכבר יבוא תור היצר טוב לדבר,  דברי היצר
 דאף שהוא הצעיר, מ״מ גם הוא רשאי עכ״פ לדבר.

מסופר על המגיד מדובנא זי״ע שבא אל גביר למדן לקבל ממנו 
 נדבה עבור פדיון שבויים. 

קיבל אותו העשיר בסבר פנים יפות ונסתובבה שיחתם בדברי 
 תורה. 

ק התחיל לדבר על מצות כאשר ראה המגיד שהזמן הולך לרי
צדקה לרמזו על סיבת בואו, אולם גם העשיר היה אומר כנגדו 

ין הזה, וכי ין זה, ראה המגיד שאין סוף לענירעיונות נפלאים בעני
העשיר מבקש להתחמק ממנו ע״י אמירת ד״ת, אמר לו: אספר 
לך מעשה, באחת המדינות הרחוקות לא ידעו תושביה על מאכל 

ו מעודם. יום אחד בא לשם אורח אחד והביא ה״בצל״, ולא ראוה
אתו בצל אחד. אנשי המקום שמחו על זה מאד, ונתנו לו מטמון 
כסף בעד הבצל. הם זרעו אותו והתחיל לגדול אצלם בצל הרבה. 
כששמע זאת עני אחר, לקח עמו שום ונדד למדינה הזאת שגם 
שום לא היה בה. לא ידעו אנשי המקום מרוב שמחה מה לעשות 

, מה לגמול לו, אמרו: באיזה דבר יקר אפשר לגמול לו תמורת בו
הדבר היקר הזה? החליטו לשלם לו בדבר היקר שיש להם בבצל, 

סיים המגיד מדובנא אומר לי חידושי תורה כנגד  -גם אתה 
חידושי תורה שלי. והלא נאמר: די מחסורו אשר יחסר לו, ולי 

 חסר כסף .
 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
ש בילקוט שמעוני מביא על הפסוק הפותח את הפרשה: המדר

 -"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" 
זה שאמר הכתוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". 

 התורה נקראת "לקח טוב" יותר מכל סחורה שבעולם.
על מנת לעמוד על ההבדל הביאו חז"ל משל למה הדבר דומה: 

ניים שנסעו ליריד בעיר הגדולה לצורך מסחר. האחד קנה בדי לש
משי יקרים והשני השקיע את כספו בבדי צמר משובחים. בדרך 
חזרה נפגשו שני הסוחרים ושוחחו על עסקי הבדים כשכל אחד 
מתפאר בסחורה שקנה, בטיבה ובמחיר הזול שהשיג בעבורה. 

. בעל בדי לפתע עלה במוחם רעיון להחליף את הסחורות ביניהם
המשי ייתן את סחורתו לחברו, והלה בתמורה ייתן לו את בדי 

 הצמר היוקרתיים. אמרו ועשו.
יוצא אם כן, שבעל המשי נשאר עם צמר וללא משי, ואילו חברו 

 נשאר ללא הצמר אבל עם משי יקר...
איננה כן, אלא  -אומר המדרש הנמשל הוא: התורה הקדושה 

קין" ואדם אחר, לומד משנה אדם אחד לומד משנה מ"סדר נזי
מ"סדר מועד", כאשר נפגשים שניהם אומר האחד לחברו: למד 
אותי את מה שלמדת ואני אלמד אותך את מה שאני יודע. נמצא 
שלכל אחד מהם יש לבסוף גם את המשנה מ"סדר נזיקין" וגם 

 את המשנה מ"סדר מועד".
היש מקח גדול מזה?! זה 
שאמר הכתוב: "כי לקח טוב 
נתתי לכם תורתי אל 

 תעזובו".
 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -וק"ל רוזנבוים זצ
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 נפלאים  סיפורים
 תרומהפרשת 

 
 דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה (כה, ב)

 התמיהה ידועה, מדוע כתב ״ויקחו״ ולא כתב ״ויתנו״.
ונראה לבאר באופן פשוט, עפ״י משל לראובן ושמעון שנסעו 
בדרך ליריד, הנסיעה היתה ארוכה, ולראובן נגמר האוכל, ביקש 
ראובן לשמעון שיתן לו מהאוכל שלו, וכשיגיעו למחוז חפצם, 
יחזיר לו. אחרי ששהו ביריד, פנה שמעון לחזור לביתו, אבל 

לשמעון שיקח לו ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך, ביקש ראובן 
 חלק מחבילותיו בעגלתו, ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.

הנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: ״תן לי מהאוכל 
שלך״, אבל כשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו ״קח 
לי את החבילות הללו״, כיוון שהחבילות הם הרי של ראובן וכל 

ם ממקום זה אל מקום זה, הבקשה משמעון היא רק להעביר אות
ורק כששמעון היה צריך להוציא מהאוכל שלו ולתת לראובן אז 
שייך לשון של נתינה. ופשוט. ובזה מבואר היטיב, כי כאן כשצריך 
לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה כביכול, לא שייך 
לומר ״תתנו״ תרומה להקב״ה כיוון שלי הכסף ולי הזהב נאם ה׳״, 

וביל את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן רק שייך שנ
  אמר ״ויקחו״ לי תרומה״.

 (ציוני תורה)
 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
כמתבקש, אלא "ויקחו לי  לא אומר "ויתנו לי תרומה"הקב"ה 

תרומה", הלא דבר הוא... כשאדם מעניק משלו לאחרים, 
הר כשאדם נותן פרוטה לנזקק, המקבל קיבל פרוטה שתיעלם מ

מאוד, אולם הנותן קיבל משהו נצחי, הנותן נהיה אדם טוב יותר, 
 אדם נעלה יותר, הוא קנה מעלה נצחית בנפשו. 

כשאדם מעניק משלו  ,תרומה היא מלשון הרמה והתרוממות
לאחרים ועוזר לנזקקים, הוא עצמו מתרומם ומשדרג את 
ה אישיותו. זוהי כוונת הבורא: "וייקחו לי תרומה", כי יותר ממ

שהם נותנים הם לוקחים... כולנו חשים חוויה מרוממת זו. אנו 
מרגישים שאמנם אנו חסרים פרוטה, אך מרוויחים לאין ערוך... 

 הרמב"ם מבטיח שלעולם (!) אין אדם נהיה עני מן הצדקה! 
אחד מגדולי העשירים הלך לבית עולמו והותיר אחריו נכסים 

דיו צוואה שהנפטר רבים. מיד לאחר פטירתו בא עורך דין ובי
הורה לפותחה לפני הקבורה. הבנים פתחו את הצוואה ונדהמו. 

מה לא אבא מבקש שיקברו אותו עם גרביים... הבנים נכנסו לדיל
עם תכריכים,  קובעת שהנפטר נקבר רקפשוטה, שהרי ההלכה 
יש מצווה לקיים את דברי המת...  מאידך ף,ולא עם שום דבר נוס

רב, והרב הורה לא לקיים את צוואתו מה עושים? פנו הבנים ל
את מוחם כדי להבין מה רצה  ולקוברו ללא גרביו... הבנים אימצו

 לא היה להם שמץ הבנה... אך וכי חושש הוא מקור?  ,אביהם
 השאיר, האבשלקראת סוף ימי השבעה, הם קיבלו מכתב נוסף 

ה תובמכתב הוא כותב: בניי היקרים, מן הסתם לא הבנתם מה הי
 בעיהקבר עם גרביי. ידעתי שתהיה לכם י, ולמה רציתי להכוונת

וגם ידעתי מהו הפסק שיינתן... רציתי לומר לכם דבר אחד: 
לאחר פטירת האדם, הוא נפרד מכל נכסיו. כשהוא נקבר, גם אם 

תו... מה גרביו הוא לא יוכל לקחת א הוא מאוד רוצה, אפילו את 

קקו בנפשו שמלווה את האדם, אלו הם מעשיו הטובים שנח
 ובאישיותו...

 

 וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה וזאת"
 ) ג, כה" (ונחושת

 תפארת" בעל( מרדומסק שלמה רבי, הקדוש הרב על מסופר
" פדיון"ל לו לתת ורצה, אחד גדול גביר אליו בא שפעם") שלמה
 הצדיק רצה ולא, קמצן בטבעו היה והגביר. מעות של גדול סכום
, הצדיק מבית הגביר כשיצא. אופן בשום המעות את ממנו לקבל

 שהיה הכסף את ממנו לקבל רצה לא מדוע מקורביו שאלוהו
 שמחה באיזו ראיתם אילו: הצדיק להם השיב? מאוד אז לו נחוץ
 לא למה אותי שואלים הייתם לא, בחזרה מעותיו את לקח

 ...לקבלן חפצתי
  

"ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה 
 המנורה" (כה, לא)

 במדרש (בראשית רבה ט"ז, ז) נא':
"אמר לו הקב"ה למשה ועשית מנורת זהב טהור, אמר לו משה 
כיצד נעשה אותה? עד שנטל הקב"ה מטבע של אש, והראה לו 
עשייתה. אעפ"כ נתקשה משה. אמר לו הקב"ה לך אצל בצלאל, 

 והוא יעשה אותה, ואמר לבצלאל ומיד עשאה ".
ור, שזה ארבעים שנה אמר הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מג

נתקשה בדברי המדרש, איך יתכן שמשה רבנו אדון הנביאים, 
 התקשה בעשייתה, ובצלאל עשאה מיד !?

 עד שהגיע מעשה לידו ועל ידי זה הבין הביאור במדרש.
היה זה כאשר חתנו של הרה"ק בעל ה"אמרי אמת", נאלץ לעבור 

 .סיבוכיםרשא, ולאחר הניתוח נתהוו ואושפז בביה"ח בווניתוח, 
בא ה"אמרי אמת" לבית החולים לבקרו, והתעניין אצל הרופא 

: למה הדבר דומה? למלך רופאהמנתח מה קרה? השיב ה
שהייתה באוצרותיו אבן יקרה, ובה כתם קטן. המומחים הגדולים 

דעם יוקרתה אצל המלך וחששו שמא וסירבו לטפל באבן, בי
מרוב התרגשות יפגע היהלום . מה עשו? מסרוה לבעל מלאכה 

 .פשוט, ובלי התרגשות הסיר את הכתם
נזקקה כן ידוע כשהמלכה, אשת הקיסר נפוליון  רופא,המשיך ה

דת לי, נמנעו הרופאים לטפל בה. הם קראו למילטיפול רפואי
 .מקומו בשלום הכל בא עלכפרית שלא ידעה מי האשה, ו

הסביר הרופא המנתח, כך גם קרה לי הפעם, אצלי זה ניתוח קל 
דעי שאני מטפל בחתן המלך, בחתנו של הרבי, וופשוט, ברם, בי

 .תי מאד, וכתוצאה מזה חלה הסתבכותהתרגש
כששמע הרבי את דברי הרופא אמר: עכשיו נתבהרו לי דברי 

קדושת משה רבינו ביודעו עמקי הסודות וגודל המדרש: 
המנורה, ירכה, קנה, גביעה, כפתוריה ופרחיה ומסיבה זו התקשה 
במעשה המנורה. לא כן בצלאל שלא היה במדרגה זו, הצליח 

  לעשותה מיד ...

  
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 יו"ל ע"י עמותת "חינוך וסיוע באהבה"











  
  793: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 18:42 :רבינו תם 18:06: צאת השבת 17:05: הדלקת הנר
  ).ה' מלכים א(נתן ' וה: הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""תרומהתרומה""פרשת פרשת  
  ].ב, כה[" ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו"

שבנם הקטן הוצרך לעבור ניתוח , ברק- ר הקודש בניהמעשה המפעים שלפנינו אירע לפני מספר שנים אצל בני זוג צעירים מעי
לא היתה שום אפשרות לעמוד , שהינו אברך חשוב, ולאב, עלות הנסיעות והניתוח הסתכמה במאה אלף דולר. דחוף באמריקה

 מהיכן ישיגו את הסכום הגדול, שלא ידעו להשית עצות בנפשם, אין לשער ולתאר את כאבם של בני הזוג. בהוצאה גדולה זו
ומלוא הסכום , ועד מהרה נרתמו אנשי חסד לעזרתם, יתברך' זעקו אפוא בתפילה ותחינה לה. הנצרך לרפואתו של בנם החולה

, ההמתנה-האב והאם ישבו בחדר. והניתוח הגורלי התחיל, ב"ההורים טסו עם בנם לבית החולים בארה .ד"הנדרש הושג בס
  .יתוח ולרפואתו השלימה של בנםיתברך להצלחת הנ' ושפכו את ליבם בתפילה לפני ה

הם כבר מרגישים . ולוקח את ההורים לפינה צדדית, סבר-כעבור כמה שעות יוצא המנתח מחדר הניתוח בפנים חמורות
עשינו בדיוק מה שהיה עלינו : "מבשר המנתח להורים כדלהלן .וליבם מחסיר כמה פעימות, שמשהו לא התנהל כשורה

ממשיך המנתח , שכאן, אלא, ההורים נשמו לרווחה, "תם לכאן הצליח במאה אחוזיםואכן הניתוח שלשמו הגע, לעשות
                     ... שמזקיקה ניתוח נוסף ומיידי, מצאנו שיש בעיה נוספת אצל הבן שלכם, אולם במהלך הניתוח: "ומודיע

  ...".מסתכמת בחמישים אלף דולרים, וח הזהאלא שעלות הנית, כאן ועכשיו, אנחנו יכולים להמשיך ולטפל גם בבעיה זו
     ,בלית ברירה הם כמובן אישרו את הטיפול הנוסף. ושניהם פרצו בבכי מר, ההורים האביונים קיבלו את הידיעה בתדהמה

אל הכתובת , שם בחדר ההמתנה, החליטו לפנות, בצר להם .אך לא היה להם שמץ של מושג מהיכן ישיגו את הסכום העצום
  ...".מאין יבוא עזרי", ה" נשאו עיניהם למרום וזעקו אל הקב- שמוכנה לעמוד לעזרה בכל מקום ובכל שעה היחידה

, האיש. מגיע למקום יהודי אמריקאי שומר מצוות, לשמע תפילתם ובכייתם של ההורים, ולפתע, לא חולפות דקות ספורות
קרה לכם : "והתעניין, הקיש קלות על שכמו,  אל האבניגש אפוא. הבין שמשהו קורה כאן, עבר במחלקה סמוכה' במקרה'ש

, אני מכיר גביר יהודי גדול, תשמע: "ותגובתו של האיש היתה, האב סיפר לו את כל הסיפור ".?...אולי אוכל לעזור? משהו
  ...".הישועה' ולה, הבה נזדרז ונפנה אליו, מקום-שגר בקרבת, יהודי רחמן בעל לב חם

והגביר פתח , נקש האב על דלת הבית. ניצבו בפתח בית הגביר, ובשעה ארבע אחר הצהריים, האב נסע עם אותו בעל חסד
  ). 'אברך צעיר': היא מילה באידיש שפירושה' יונגרמן'"... (?ברק-אתה יונגרמן מבני: "ושאל לאלתר

  ). מבני ברקאני אברך צעיר : דהיינו(, "ברק-אני יונגרמן מבני, כן: "השיב מיד, שאכן היה אברך צעיר, האב
ותוך כמה שניות , נכנס לבית, וללא אומר ודברים, קטעו מיד,  הגביר-אך כאן אירע דבר מדהים , האב ניסה לפתוח בסיפורו

  . לאחר מילות התודה הנרגשות של האב לגביר, והשניים נפרדו לשלום, הוא מסר את המעטפה לאב. חזר עם מעטפה בידו
  ... כמעט שהתעלף, ק'וכשהתבונן בסכום הנקוב על גבי צ, ק'ה את הצשלף מתוכ, פתח את המעטפה, האב יצא

ומיהר לרוץ בחזרה , יתברך' האב הודה לה! לא פחות ולא יותר!  חמישים אלף דולר- - - ק היה 'הסכום שרשם הגביר על הצ
  .גם הניתוח השני עבר בהצלחה, ובסייעתא דשמיא, הסכום שולם למנתח... לבית החולים
  .  טעינו-פור ההשגחה המופלא נגמר אם חשבנו שסי

ל "הגאון רבי שלום מאיר יונגרמן זצ, ברק-הגיע אל ביתו של הגביר אחד מנכבדי ראשי הישיבות מבני, הנה מאוחר יותר
         , כשהציג הרב את עצמו בפני הגביר). 'זיכרון יעקב'מחולל מוסדות התורה והחינוך המפורסמים במושבה הוותיקה (

  ...".הלוא כבר נתתי את התרומה שלי ליונגרמן", ם למולוהלה השתומ
עד שלבסוף הסכים הגביר להיפגש , לקבוע פגישה עם הגביר, כשבועיים קודם לכן, השתדל רבות,  ראש הישיבה- ? מה התברר

  . ולא מעבר לכך, אך הדגיש שהוא ימתין לו ביום המיועד רק עד לשעה ארבע אחר הצהריים, עמו ולתרום לישיבתו
          . יתברך רצה אחרת' אבל ה. והזדרז להקדים את בואו על מנת להגיע בזמן, ראש הישיבה התכונן למפגש, באותו יום
ראש הישיבה הצליח באמצעות המכשיר הנייד שלו להזעיק את ... 'נתקעה'ופתאום היא , נכנס הרב למעלית, בשעה שלוש

אותו אברך צעיר , ובינתיים ...השעה כבר היתה חמש אחר הצהריים, לצואבל עד שהללו הגיעו והצליחו לח, כוחות החילוץ
ברק ששם משפחתו - האם אתה ראש הישיבה מבני- כשכוונת הגביר היתה לשאול ', יונגרמן'נשאל אם הוא , הגיע אל הגביר
  ... ק'קיבל לידיו את הצ, ומשהשיב בחיוב, אבל האברך חשב לתומו שנשאל האם הוא אברך צעיר; הוא יונגרמן

הגביר התנצל בפני . שאירעה כאן' הטעות'ונודעה , הגיע ראש הישיבה הצדיק הרב יונגרמן אל הגביר, כעבור למעלה משעה
, באורח פלאי... ( לשלום בתרומה על סך אלפיים דולרופטרו, "מכסת הצדקה שעמדה לרשותיכבר נתתי את ", ראש הישיבה

  ).  בו לארץ אודות הסיפור שעמד מאחורי קבלת הצדקה המופלאה מהגבירגילה אבי הילד בשו, שאין כאן המקום לפרטו
איך זה קורה שאדם : ביקש המספר לשאול את פיו של אותו גדול, ובסיומו, הסיפור המדהים סופר לפני אחד מגדולי הדור

והוא ,  הפגישהעד שסוף סוף לאחר כל ההשתדלויות נקבעת, משקיע כל כך הרבה מאמצים לקבוע פגישה עם הגביר הנכבד
והוא זוכה בסכום שיועד , שלא טרח ולא יגע כלל בעניין זה, מקדים אותו אדם אחר, ולפתע פתאום, מתכונן ויוצא אל הפגישה

  ...?עבור הראשון
  !...המגיעות על כסא הכבוד, לא תעמודנה בפני דמעות של תפילה, כל ההשתדלויות שיעשה האדם: השיב אותו אדם גדול

  ].ב, כה[" מהויקחו לי תרו"
על מנת לחסוך כסף לקראת , שטרחה ויגעה במשך חודשים ארוכים', אירע אצל אלמנה יראת ה, המעשה המסעיר שלפנינו

  .ובסייעתא דשמיא הצליחה לצבור סכום כסף נכבד עמו תוכל להשיא את בתה הכלה בכבוד, נישואי בתה
  ...שון לילה לדירת האלמנהגנב אחד הצליח לפרוץ באי, שימים ספורים לפני החתונה, אלא

  חיפש וחיפש . ומיד בהיכנסו לדירה החל לחפש אחר הכסף, ככל הנראה הגנב ידע אודות סכום הכסף הגדול שהשיגה האשה
  

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"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו"י בת דיאנה המיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



הגנב נטל את . הצליח למצוא את סכום הכסף שהטמינה האלמנה עבור החתונה... עד שלבסוף, נבר בכל ארון ומגירה, בכל מקום אפשרי
הגנב הסתובב ... לפתע הגיע לאוזנו קול בכי חרישי, אלא שכאן. ועמד לעזוב את הדירה, הניחה בחיקו, ופחת של הממוןהחפיסה המנ

והבחין שבידיו , הילד קלט שמדובר בגנב. שהתעורר ועקב אחר המתרחש, בנה הקטן של האלמנה, והבחין בילד קטן כבן שבע, לאחור
  .  ובכיו הדהד באוזניו של הגנב, שהתייפח והתייפח, הגנב עמד והתבונן בילד. שיגוחפיסת הכסף שאמו כל כך עמלה לה

       , נועד כדי להשיא בו את אחותי, הכסף שבידך. ואנו חיים בעניות מחפירה, אמי אלמנה: "בנימה של כאב, פונה אליו הילד, לפתע
  ...".  תחת החופהכדי שתוכל לראות את אחותי, אמא ממש מסרה את נפשה להשיגו; הכלה היתומה
מסר לו את , ולמרבה הפלא, הוא ניגש אל הילד. בכיו ודבריו של הילד הקטן המיסו את ליבו.  רחמיו של הגנב נכמרו עליו-? ומה אירע כעת

  .והגנב נפרד ממנו ועמד לצאת את הבית, הילד הודה לו נרגשות !כל שטרות הכסף שגנב זה עתה בדירה
, לא... ?ומי רוצה לנחש מה קרה עכשיו. והסתובב וחזר פנימה, הגנב נעצר שוב בפתח לכמה רגעים, לפתע. הסיפור המדהים עדיין לא נגמר

אמר לילד בקול , וכשדמעה מבצבצת בזווית עינו, שלף מכיסו סכום מכובד של מזומנים, הוא ניגש אל הילד. האיש לא חזר על מנת לגנוב
  ...". עבור חתונת אחותך הכלה היתומהזה... ברצוני להשתתף במצות הכנסת כלה: "נרגש

  . הגנב תחב את המזומנים לידו של הילד שעמד משתומם למול המחזה הנגלה לנגד עיניו
ומסר לידיה את  , גולל בפניה בנה הצדיק את כל ההתרחשות המסעירה והמפתיעה שהתחוללה כאן בלילה, כשהתעוררה האלמנה בבוקר

או שמא אין , האם אנו רשאים להשתמש בכסף שהניח אצלנו הגנב: באה האלמנה ושואלת, כעת .מתנתו האדיבה של הגנב עבור החתונה
  ?מחשש שמא הוא ממון גנוב, להשתמש בו

משום שאין להם אומנות אחרת מלבד (וחזקת כל ממונם גזל , בני אדם שחזקתם גזלנים: א" שליט הגאון יצחק זילברשטייןר"השיב מו
, אין נוטלין מהגזלנים צדקה: כתב.) ג"ק קי"בב(ובמאירי . ואפילו לקבל מהם צדקה אסור, נות מהם כללאסור ליה, )הלסטיות' אומנות'

 ...!וממילא אין מזקיקים עצמם לחשבון, משום שחוטאים אלו סבורים שתהא צדקתם כפרת גזלתם, כי זהו כחיזוק ידי עוברי עבירה
שאיסור ההנאה מממון הגזלן , וכתב הלבוש). ג"ע שם ס"שו(מותר ליהנות ממנו , ולאם מדובר באדם שיש לו מיעוט משלו שאינו גז, אולם

ניתן לתלות שאותו ממון שאנו מקבלים , אם לא ברור לנו שכל ממונו הגיע מגזלות, וממילא, ולכן הולכים בספיקו לקולא, הוא מדרבנן
   .ממנו אינו גזול

  : מהטעמים הבאים, ירהנראה שמותר להשתמש בכסף שהשאיר הגנב בד, ובענייננו
  .וממילא מותר לקבל ממנו צדקה, יתכן שלא מדובר בגנב כזה שכל ממונו הוא מגזילות) א
מכל מקום נראה שמותר להשתמש , )עם כסף מהבית' לעבודתו'כי מן הסתם גנב אינו יוצא (וגם אם קיימת סבירות שממון זה גנוב ) ב

וסיכוי קלוש הוא שבעלי הכסף יזכו לקבל , )ח"שס' מ סי"א חו"רמ" (גניבה יאוש בעליםסתם "שהרי , כי יש כאן יאוש מצד בעליו, בכסף
שילך הכסף להכנסת כלה , )שמן הסתם בין כה לא יראו את כספם בחזרה(שנוח לבעלים , וניתן להניח. בחזרה את כספם על ידי המשטרה

          -שליתן צדקה כדי להשיא יתומות עניות , ך שם"ו ובש"טט ס"רמ' ד סי"ע יור"ומבואר בשו. (מאשר יישאר בידיו של הגנב, יתומה
  !).אין צדקה גדולה מזו

כשאנו באים ליטול ממנו את  ,אך נראה שכל זה הוא דווקא לכתחילה, כדי לא לחזק ידי עוברי עבירה, ואמנם אסור לקבל צדקה מהגנב
מותר להשתמש בכסף הצדקה שנתן : לסיכום .וש בכסףאנו לא מחזקים את ידיו בשימ, אך כאן שהגנב כבר הניח את הכסף והלך, כספו

  .)ופריו מתוק (הגנב לילד

  ].כג, כה ["ועשית שלחן עצי שטיםם"
, ולא ילונו בעמלו ,להורות כי האדם לא ישא מאומה בידו, שעושים משולחנם ארון לקבורה, ומנהג חסידים שבצרפת': ברבינו בחיי מביא

  .'ל המאריך על שולחנו מאריכין לו ימיו ושנותיו"ולכך אמרו רז, הוא מיטיב על שולחנווהטובה ש, כי אם הצדקה שעשה בחייו
השאלה היתה . ושאלתו בפיו, על תלמיד חכם שהגיע לפני הגאון רבי חיים קניבסקי, הגדולה' אור ישראל'מראשי ישיבת , א מן"סיפר הגר

  .זלגו עיניו דמעות, ח" זאת הגר כששמע–א מן "וכפי עדותו של הגר, מלווה בסיפור מרגש עד דמעות
ש הרגו את כל בני "ולבד מכך שהנאצים ימ, שעברה את כל מאורעות השואה על בשרה, ח קניבסקי"ח להגר"סיפר הת, אמא קשישה יש לי
, באני מרגישה שיומי קר, ראה בני: ואמרה, עתה-קראה לי זה' אימי שתחי .עצמה עברה צרות וייסורים רבים-היא, משפחתה לעיניה

, ובכל זאת שמך לא שכחנו'היה מילות התפילה המרגשות , הייסורים-בתוך כל הצרות וים, וברצוני לומר לך שהדבר שהחזיק אותי בשואה
  , הרגשתי נחמה גדולה בכך, ובמיוחד כשגברו עליי הפגעים והפורענויות, מילים אלו היו שגורות על לשוני בכל עת .'נא אל תשכחנו

       , ת שכשם שאנחנו לא שוכחים אותו אפילו בגיהינום הנורא הזה"שאנחנו מתפללים להשי, שתי לעצמי את התחינה הזוופיר
  .ולא יעזבנו ביד הרשעים הארורים הללו, כך גם לא ישכח אותנו, ומשתדלים לקיים את כל מצוותיו

ואף זיכני , העלני לארץ ישראל, וות המקולל ההואוהצילני מגיא הצלמ, ת שמע לתפילתי"השי, המשיכה האם בדבריה הנרגשים, והנה
מה שאני .. .ופדאני ממוות לחיים, שזכר אותי בתוך שאר עבדיו, עולם-ועל כך יש בפי הלל והודיה לבורא. להעמיד דור ישרים מבורך

נא אל , את שמך לא שכחנוובכל ז'ל "תניח בתוך ידי בקברי פתק ובו המילים הנ, שכאשר תגיע שעתי ואפטר מן העולם, מבקשת ממך הוא
כך הן תוצאנה אותי מהגיהינום , שכשם שהמלים הללו הוציאו אותי מן הגיהינום בשואה, כך סיימה האמא, ת"ותפילתי להשי. 'תשכחנו

  .ותכנסנה אותי לגן עדן, בעולם העליון
  .ל"ולהניח בידה בקברה את המלים הנ, ח היתה האם מותר לעשות כצוואתה של אימו"שאלתו של הת

  .ועם כל זאת ציווה להניחן בכלי בתוך כלי, אין בכך בעיה, תפילה- אלא לשון, ח השיב שכיוון שהמילים הללו אינן פסוק"הגר
אבל אל  '-  - -  והפתקים אינם מוסיפים מאומה, הוא יודע הכל! ה אינו זקוק לפתקים שכאלה"יש לדעת שהקב, ח"הוסיף מרן הגר, אולם

  ...'ה אינו זקוק לפתקים שכאלה"אין צורך לומר לה שהקב, דעתה-אם זה מוסיף למנוחת'. ח"אמר הגר... 'הזותאמר לאימך את ההוספה 
 כפי שמובא ברבינו בחיי שציטטנו –וגם , עולם שציוו להניח בקבריהם את ספריהם-הרי מסופר על גדולי: ח"א מן את מרן הגר"שאל הגר

  !ואם כן רואים שיש בכך עניין, בורה מהשולחנות ציוו לעשות ארונות ק–בראש המאמר 
ושהאדם אינו נוטל עימו לקברו , שיראו מה העיקר בחיים, לא עשו אלא מפני שביקשו לעורר את העם, הגדולים שעשו כך, ח"ותירץ הגר

ולא ילונו , להורות כי האדם לא ישא מאומה בידו'או כפי שכותב רבינו בחיי , תורתו-אלא רק את המצוות ואת עמל, לא כסף ולא זהב
  .'כי אם הצדקה שעשה בחייו, בעמלו

ושהמלים הללו תעמודנה לה , שמים-אלא כדי להבטיח את עצמה בדין, ח רוצה לעשות זאת לא כדי לחזק את האחרים"אבל אימו של הת
 ).ברכי נפשי(והוא אינו זקוק לפתקים אלה , ה יודע הכל"ועל זה אמרתי שהקב, לעדות

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: יה לעילוי נשמותזכות הלימוד בעלון זה תה
  ,ל"זן בן ננה  ניסנ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל" שמואל בן יוליאנה זנ"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון

תנה המושלמת למשלוח מנותמה
אחת שאלתישכבשו את הלבבות הספרים 


  . אבות ובנים ומוסדות חינוך,תהילים- מחירים מיוחדים לחברות
 8150023-077: להזמנותלבירורים ו



64



0527113332

15325382688
jhopko@gmail.com

88
88
88
88



               פניני עין חמדפניני עין חמד                ||            פרשת פרשת תרומהתרומה            ||        ב' אדרב' אדר  תשעתשע""חח        ||        גיליון גיליון 676777                                                                                                                                                                                                44//11           
 

   לוְֶהָעמָ  ַהּטַֹרח – הְּתרּומָ ת ָּפָרׁשַ 

 

 

 677 ִּגָּליֹוןד                                                                                                       "בס 

 ח"תשע|  הְּתרּומָ ָּפָרַׁשת  
 

 ָנא ִלְׁשֹמר ַעל ְקדּוַּׁשת ַהִּגָּליֹון | ָאסּור ִלְקֹרא ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

האדם להקריב קורבן עבור המצווה, ועד כמה 
 המצווה יקרה וחביבה בעיניו.

 

כן הקב"ה מונה את מתנת הנשיאים בסוף, ול
משקף את אהבת  המשכןשבניין  ,ללמדך

היהודי לה', עד כמה הוא מוכן להקריב 
מעצמו לעבודתו יתברך, וככל שזה יותר 

יקר ונעלה לפניו יותר בעמל ויגיעה, הוא 
 יתברך.

 

אנחנו מוצאים בתורה את מעלת ההקרבה 
ְקִריב העצמית, כתוב בפסוק: "וְנֶֶפׁש ִּכי תַ 

(ויקרא  ָקְרַּבן ִמנְָחה ַלה' סֶֹלת יְִהיֶה ָקְרָּבנֹו"
 . ב,א)

 

ודרשו חז"ל: "אמר רבי יהודה: "מפני מה 
מכל  נפשנשתנתה מנחה, שנאמר בה 

מי הקרבנות שלא נאמר נפש? אמר הקב"ה: '
 ,עני, מעלה אני עליו - דרכו להביא מנחה

 !'".יכאילו הקריב נפשו לפני
 

ר עולים לרגל, העשירים כאש ,נתאר לעצמנו
כולם שמחים ואף גאים  -באים בפרים ואילים 

וביניהם מגיע יהודי עני בקורבנותיהם, 
ליבו נשבר בקרבו ו ומסכן עם מעט סולת,

  על מצבו השפל.
 

אולם לפני ה' יהודי זה אינו מקריב סולת 
אלא את נפשו לה', וחשיבותו יותר בלבד 

ים, שמביאים פרים ואילמהעשירים גדולה 
ממה שעמל ויגע, ובכך הוא  ,עני מביאכי ה

 מראה את אהבתו לבורא עולם.

('אור החיים' שואל רבינו חיים בן עטר זצוק"ל 
ואבני : מדוע כתוב אבני שוהם הקדוש)

 רעש-אחרי כל האחדמופיעים מילואים, 
לכאורה הם היו דברים שתרמו למשכן, 

הם ש ווןזהב וכסף כיצריכים להיות לפני 
 מעולים מהם?

 

ומתרץ וזה לשונו: "ועוד נראה על פי 
, )(יומא עה ע"בדבריהם ז"ל שאמרו בגמרא 

, שהעננים היו מביאים את אבני השוהם
ם בלי טורח אם כן משולחן גבוה היו מביאי

ויגיעה, ובלא חיסרון כיס, אשר על כן סדר 
שמביאים מכיסם  ,נדבתם אחר כל הנדבות

 על ידי הטורח". עכ"ל.
 

אנו לומדים מדבריו, שבעצם הקב"ה אינו 
. אלא בעמל וטורחחפץ ביָָקר והחשוב, 

יגיעה וטורח  ימגיע אחרמשהו כאשר 
אף אם יהיה קטן בערכו, הוא  ,וחיסרון כיס

אשר  ,מדבר גדוליותר רת מונים עשחשוב 
 נתרם בלי עמל וחיסרון כיס.

 

 ):"גמשנה כ רק ה(פכמו  שאמר התנא באבות 
לפי מידת הטורח "לפום צערא אגרא". 

כך  ,שאדם משקיע בנושא ,וההשקעה
. אצל הקב"ה המדידה אינה תהיה התוצאה

 ,בכמות אלא במאמץ, דהיינו האתגרים
דם שמנהל הא ,ויות והמאבקיםדההתמוד
 ולבסוף כובש אותו וגובר עליו. -עם יצרו 

 

שאין הקב"ה רוצה לצער את  ,עלינו לדעת
מדוע השכר ניתן לפי גודל  ,האדם, ואם כן

הצער? אלא שהטורח והצער עבור קיום 
אות וסימן למידת נכונותו של הם המצווה 

 (שמות כה, ז)"ַאְבֵני ׁשַֹהם וְַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹד וְַלחֶֹׁשן" 

ח"תשע אדר ב' 17/02/2018  

תרומהפרשת   
  מלכים א ה -וה' נתן :הפטרה

 

ת"ר כניסה יציאה    

ם"י 16:51 18:04 18:41  

א"ת 17:09 18:01 18:37  

 חיפה 17:09 18:02 18:38

ש"ב 17:11 18:04 18:40  

 ב"לרפואת והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת ובחלה ו'י ובכללם ציון בן צ"לרפואת כל חולי ע

 , פרנסה טובהק"שז
   איתנה ובריאות

 לאליהו ניזרי בן ימנה 
 וגלית בת מסודי

  רפואה שלמה  
 ה בת אסתר לאיידה חי

  ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה 

  העלון מוקדש
 לעילוי נשמת 

 מרים בת שרה ע"ה

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

 לון מוקדש להצלחתהע  
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 דביר בן נלי רחל  משפ' שטרית                    

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב

 ארז בן שושנה       חל ברכהיהודה אריה בן ר
 קסירר אפרים וב"ב            רונן אברהם וב"מ

ארז מזרחי וב"ב        רחל ברכה בת פדילה דליה
 חי הפקות ואירועים   נעם יצחק בן רחל ברכה

 הצלחה בכל הענייניםיוסף ליאור בן דליה אפרת 
 אריה ושרה לוי וב"ב     וב"ב שלמה ודנה דוד

 אקבלי יוסף חיים בן נסכה          ריי.מ.י.ש כדו
 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

 זיווג הגון וכשר במהרה  
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי      

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 אילן בן ג'וליאט               נתנאל בן ג'ינה      
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי

 סילביה שושנה שירה בת

 זרע קודש בר קיימא   
גלית בת מסודי                  אליהו נזרי בן ימנה   

   שמואל אימן בן אסתר זריאילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית               סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב              משה מנחם בן רחל
 שושנה דניאל בן שרה ואושרית בת

 רפואה שלמה       
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 בת נעימה דליה אפרתמאיה בת עדי            

 שלו בן מזל פחימהסימי בת סוליקה
 דינה בת מזל                   אורן בן אסתר       

 ימים בריאות ואריכות  -יהודית אסתר פראדל בת חיה
     נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        

 אסתר בת סוליקה תמר פורטונה בת מיסה   
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה   -יפה בת שרה

מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה     
 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 

רינת רחל בת עפרה                יצחק בן פנינה     
פדילה דליה      יצחק בן רבקה      רחל ברכה בת

 רונית בת סבריה                    קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון                 רפאל אבידן בן תקווה

 ר' אליעזר בן עטיה
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  ?מה הדין אם אדם חתך מאכלים בסכין של גוי  
 

 :'הכשרות למעשה'מפי ר' אליהו חיים פנחסי, מתוך ספרו סיכום ההלכה  להלן
 

כן כתב  מקורות: .הםשלן , כשהגויים חותכים אותם בסכידומהכגון סברס וכ ,מותר מעיקר הדין לקנות מהגויים פירות חתוכים
. ופסק השו"ע (יו"ד סימן קכב ס"ו) סתם כלים אינם בני יומן. ומ"מ בעל נפש יחמיר שדברים אם יש ספק אזלינן לקולא הרמ"א (יו"ד סימן צו ס"א)

 בעל נפש יחמיר ויקנה מהם את הפירות עם ,ומכל מקום  אלו מביאים לידי טהרה ונקיות. וכ"כ בספר מעדני השלחן (ס"ק קעב).
 , או שיביא היהודי סכין מביתו.קליפתם

 

מותר מעיקר הדין לקנות מן  ,חתוכיםכשהם  ,מה שמצוי כיום בחנויות שקונים אבטיח או שאר פירות שאינם חריפים ,וכן הדין
ספר אהל יעקב רמ"א (יו"ד סימן צו ס"ד). ועיין להגרי"ש אלישיב זצ"ל ב מקורות: יש להם סכינים מיוחדים לכך.על פי רוב היות והגוי 

 אולם בעל נפש יחמיר בדבר.. (עמוד שכג)
 

שעות, ולשתות את התה או הקפה בארוחה  24שהרתיחו בו חלב בתוך  ,מותר לכתחילה להרתיח תה או קפה בפינג'ן
 לדעת בני אשכנז לא יעשה כן לכתחילה ובדיעבד מותר. ,בשרית, ובלבד שהדיחו את הפינג'ן יפה בחומרי ניקוי. אולם

 
 
  
 
 

של  כך, למשל, ביתו .שלו, שהייתה מעל ומעבר להשגתנו מבריסק זצ"ל היה ידוע במידת הצדקהיק 'צייסולובהגאון רבי חיים 
ל, ודבר מה לאכ מי שרצה יכול היה להיכנס אל הבית, למצוא לעצמו חה, כפשוטו, ממש הפקר, וכלוהיה פתוח לרו צדיקה

  .ןוטה וללכת לישיס מולתפ
 

מיטתו כבר נתפסה על ראה ש ,מיטתו לאחר יום של עמל תורה מפרך עצמו לשכב עלהגאון בקש יכאשר ברע, שילא אחת א
מציריה, מניח  הוא היה עוקר את אחת הדלתותחלילה לו מלהעיר את האורח. מה עשה? , כזה הבמקר .ידי אחד האורחים

 .כרגילבתורה ל ועמל המשיךהקצרה, כאשר למחרת הוא, כמובן,  אותה על הרצפה וישן עליה את שנתו
  
 

 
 
 
 

פעם אחת כאשר ש ,א"סיפר רבי יהודה אריה דינר שליט. זונצחית איזו זכות ודע יאדם, שזוכה להחזיק תלמידי חכמים, אינו 
תלמיד  םו מלוויחנעכשיו אנ"תו של מחזיק תורה, אמר לו רבי שמואל: יל בהלווי"השתתף עם הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ

 ."חכם!
 

אחת פעם ביקשתי מהצדיק הסבר לדבריו, וכך ענה לי: " .לא היה תלמיד חכםהנפטר הרי י, שהרגיש בפליאת ,בי שמואלר
רוץ יתלפליאתו שבחייו החזיק תורה ואמר לו  ,ל קושיה, ובא אליו בחלום אחד הגבירים"יתה לגאון רבי שלמה אייגר זציה

חזיק תורה, לא רק שהוא מקבל בעולם הבא שכר עבור התורה שמי שה ,, ואמר רבי שלמה אייגר, שמוכח מכאןהלקושי
 ה שללוויה. אמור נא לי, אם כן, האם איננו משתתפים בבזכותושהחזיק, אלא גם מקבל את כל ידיעות התורה שלמדו 

 תלמיד חכם?!".
 
 
 
 

 

 

שבאה לפניו כדי להתירה  ,"עגונה" שהיאשל תקשה פעם בדין הכי הגאון רבי חיים עוזר גרודז'נסקי זצ"ל מסופר פעם על 
אליו בחלום הסנדלר  . לכן ביקש ממנה שתבוא למחרת. והנה בלילה באלפסוקבידו  להינשא, וככל שטרח ויגע לא עלה

  ".בספר פלוני! עיין -בקשר להלכה של העגונה "שבעירו ואמר לו: 
 

אודות  ההלכה המדוייקת. בבוקר שאל הרב את אותו הספר ומצא בו את התעורר הרב והנה "חלום", לכן קם ונטל ידיו ופתח
הצדיק ר' לו ענה וסיפר לו את כל העניין.  'חפץ חיים'אל ההלך נודע לו שהוא נפטר לפני מספר שנים. הרב ואותו סנדלר, 
ן שיש לו חלק ולישיבות ולאברכים, ומכיו זה לא פלא! אני מכיר את אותו סנדלר מקרוב, הוא היה תורם": ישראל מאיר

 "!'סודות התורה'זוכה שבשמים מגלים לו את  שלהם לכן כעת הואבתורה 
 
 
 

'בק ֵחלֶ  -רוְֶהּתֵ ר ִאּסּו –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה   
 משה בן גורג'יה ז"ל לעילוי נשמת ותמוקדש לכותהה

 ְמנּויִיםְמנּויִים ַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹוןַהְקָּדַׁשת ֶהָעלֹון ִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכהִלְׁשֵאלֹות ַּבֲהָלָכה
  

  ָנא ִלְפנֹות ָלַרבָנא ִלְפנֹות ָלַרבלשאלות לשאלות 
  ֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסיֵאִלָּיהּו ַחִּיים ִּפְנָחִסי

 63291446329144--052052  ל'ל'ְּבטֵ ְּבטֵ 

  

  , , ִזּוּוג ָהגּוןִזּוּוג ָהגּון, , ְלַהְצָלָחהְלַהְצָלָחה, , ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמהִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, , ְלִעּלּוי ִנְׁשַמתְלִעּלּוי ִנְׁשַמת    ִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹוןִנָּתן ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ֶהָעלֹון
  77665522008844--005522  ""בטלבטלָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור ָנא ִלְפנֹות ְלִליאֹור   --""וכווכוֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה 

 ֹ ֹ ְּכת   90769269076926ִמּקּוד ִמּקּוד . . ְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹוןְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון  8337583375א ת.ד. א ת.ד. 2626ַהּבֶֹׂשם ַהּבֶֹׂשם , רח' , רח' ֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹוןֲעבּור ִליאֹור ַעְצמֹון: : ֶבת ַהַּמֲעֶרֶכתֶבת ַהַּמֲעֶרֶכתְּכת

  

  eemmaaiill--ּבַ ּבַ   ְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנםְלַקָּבַלת ֶהָעלֹון ִחָּנם
::ְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאלְׁשַלח ֶאת ְּכתֹוְבֶת ֶאל,  ,  ִמיֵדי ָׁשבּועַ ִמיֵדי ָׁשבּועַ 

  

PPnniinneeEEHH@@ggmmaaiill..ccoomm  

דֶחסֶ ה ַמֲעׂשֵ   

הַהְּתרּומָ ת ְזכּו  

הַהּתֹורָ ת סֹודֹוי ִּגּלּו  
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. )1920(כ"ד תמוז ה'תר"פ -נולד בצפת ב -רפפורט זצ"ללוי הכהן רבינוביץ רבי הרב הגאון  
רבינוביץ בגלל גזרת לאת שם המשפחה (אולם אחד מאבות המשפחה החליף משפחתו מיוחסת לש"ך 

השני לצבא. וביקש הלה לבל ידעו ששייך הבן הגיוס ברוסיה שמשפחה שבה יותר מבן אחד, יתגייס 
עצומה וכישרונות ברוכים.  הפלאות, התמדנבעודו צעיר התגלו בו מעלות  לאותה משפחה).

ך למד . בהמש'דיסקין'היתומים -והוכנס לביתלפני גיל תשע כבר התייתם מאימו ואביו ל"ע 
. הגאון ר' שלמה חיים' של דורנו כ'חפץאותו עבר הגדירו שגדולי הדור בישיבת 'תורה ויראה'. 

הגדלות של ": הגרי"ש אלישיב וכן העיד עליו דעת-רהאותו בהלכות יושאל ך ארבעזלמן אוי
 ."!לשון הרע בריגם בכך שמעולם לא ד דווקא בגאונותו המופלגת אלא ר' לוי אינה

 

כמעט לא היה התימנים, כשאפילו ריהוט מינימלי  התגורר בדירת חדר בשכונתאחר נישואיו 
לאחר נישואיו, קיבל  מספר חודשיםבתורה בהתמדה גדולה.  ובכל זאת המשיך לעסוקלהם 

ן ושמשון אהר"ג ר' הומהר )'החרדית עדה'אב"ד ה(בנגיס זליג ראובן  רה"ג ר'סמיכה להוראה מה
לעיתים שילדים או אחים כפי שמצוי  ,ילדיומריבות בין היו כאשר לפעמים . מטפליק פולונסקי

ולא היה יכול להירדם בלילה, עד שהיו  גמת נפש מרובה,ותה לו מכך עי, הירבים
רבינו לא רצה להשתמש בכתרה של תורה ועל אף שקיבל הצעות רבנות במשך  מתפייסים...

חק עד שבלית ברירה ודמתוך  זמןאלא הגה בתורה כל הלהתמנות כרב הסכים לא  -השנים
של , ובערב למד בכולל 'תורה ויראה' ת"בתקיבל על עצמו את משרת מלמד תשב"ר 

 . מזוויהלגולדמן שלמה  ר' רהאדמו"
 

תינוק  בבתי נייטין בדירת חדר וחצי וכשנולד כשגדלה המשפחה, עבר עם ששת ילדיו לגור
נפטרו לו באותה תקופה  .)פהלעריסה על הרצ מקוםלא היה ( אותו בסלסלת קש מרופדתהניחו 

ענוותן מופלא. מתמיד עצום. ניצל כל רגע . באהבהשמים  שה ילדים ר"ל, והוא קיבל דיןושל
זצ"ל, רצו  לבית עולמו המו"צ הגאון ר' שלום אייזןהתבקש כאשר  ללימוד התורה הקדושה.

בכל תוקף  התנגד לכךרבינו כמו"צ בבתי נייטין והחתימו את כל השכנים, רבינו למנות את 
שנים שימש בתפקידו  32במשך  הוא יכתוב הכחשה... -יכתבו שהוא נהיה למו"צ  ואמר שאם

תפילות שיח ב(שפך שלימד, אף תלמיד לא התקלקל ילדים והעיד שמתוך כל אותם כמלמד 
ב' אדר  -שבת פרשת תרומהבנפטר בזמן רעווא דרעווין בדמעות להצלחת תלמידיו). ורבות 

 המנוחות בירושלים.-שנים. ציונו בהר 95-חי כ .)2015(ה'תשע"ה 
גאון עצום בנגלה ובנסתר. תלמידיו העידו שלא ,'קישינוב'כיהן כראש ישיבת (הגה"צ ר' גמליאל  :אביו

 
 

 
 
 
 
 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
חברה קדישא מ ,יחיאל מאיר זילבר(בת ר'  מיכלא איטאהרבנית  :זוגתו. אסתר מירל הרבנית :ואמ .)פ"היה ש"ך שלא זכר בע

, קרויזר חיים יוסףר'  ישראל לב,' ר מרבותיו: .)בת ר' דוד בטלמן, נכדת אחותו(הניה רבינוביץ ובזיווג שני, הרבנית , )חסידים
חנוך , ר' אהרן קצינלנבויגןר'  ),החרדית' חבר בד"ץ 'העדה(טניק וזל הואלי, ר' הירש קופשיץ 'ר, קרויזר מרדכי יהושע' ר

ר'  קין, ר' שמעון אליהו קרישבסקי, ר' יחיאל זילברברג, ר' יוסף משה סופר,ר' חיים לוצ מתלמידיו:. העניך פאדווא
ראש ( גמליאלהגה"צ ר'  בניו:. )חבר הבד"צ(יעקב בלוי , ר' , ר' סנדר קרויס, ר' ידידיה ברנדסדורפרדייטש מנחם מאניש

יוסף  הרה"ג ר' שמעון :חתניו. א"ס)' ושעקבי דוד'-' ומועדי קדשך' מח"ס(אלחנן יעקב דוד ר'  הגה"צ, )'השמים שער'ישיבת 
(מחשובי , הרה"ג ר' חיים לייב ויינשטיין )(מח"ס 'וזאת התורה' ו'טוב להודות', המקובל ר' שלמה מן )נשיא מוסדות חורב( זלצמן

(ראש כולל , הרה"ג ר' שמואל שמחה הכהן רוזנפלד (מחשובי חסידי ברסלב)הרה"ג ר' אברהם עקשטיין , לומדי שער השמים)
שו"ת מעדני •על שו"ע י"ד  -מעדני השלחן• מספריו: .(מחברה קדישא פרושים)הרה"ג ר' נפתלי גולמוב בתי בבית ה'). ש

 עוד.וללוי אמר ו ביאורים על פסקיו במעדני השולחן. -מלכים
ט"א לזיכוי רבבות אלפי הלן סיפורים שהעביר לנו הגאון ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מהחומר שכתב אביו, הגאון ר' אלחנן שליל

בנו שאל את להביאו למרן הגרי"ש אלישיב. רבינו כאשר הוציא את הספר הראשון רצה  רן הגרי"ש אלישיב זצ"ל העריצו ביותר.ישראל: מ
 נכנסים.  השיב שמביאים קודם את הספר, ואחרי כמה שבועותוהלה משה אלישיב, איך נכנסים לאביו,  הג"ר

 

רבינו רצה לדעת את סיבת הדבר ולכן  שבועיים.לדחות את הביקור באלישיב, התקשרו  ע להיכנס להגרי"שיומיים לפני המועד שנקב
גדול  שעם ת"חלדבר איתו. אבל אחרי שעיין בספר אמר  הגרי"ש אלישיב נתן לו עשר דקותכי התברר לשאול. הלך בנו, הגאון ר' אלחנן 

שמע שהגרי"ש מרן הגרי"ש ואצל כשנכנס עימו היה בנו יים, כדי שיהיה לו זמן... שבוע ולכן דחה את זה לעוד כזה, צריך לדבר חצי שעה
 בענוותנותו לא ענה.שרבינו לזה?", כמובן  הרבה אחרונים, איך הגעתם ל כךמהיכן יש לכם ידיעה בכ : "אני לא מביןרבינואמר ל

לאחד  טיפל בהם כמו ילדיו.). רבינו חמיו בזיווג שני היה(והשאיר שבעה יתומים.  31רה"צ דוד בטלמן זצ"ל (בן אחותו) נפטר בגיל ה
כל יום  היה צריך להכין רבינו , לא רצה לאכול -שכבר שמע סיפורזה לספר שלושה סיפורים כדי שיאכל. אם היה  היה צריךמהילדים 

 .העיקר שהילד היתום יאכל.. ולא התחמק ממטלה זו,חדשים שלושה סיפורים 

גם ובנוסף  שהוא רוצה להכיר את אנשי ירושלים יואמר ל יהודי מחו"ל י"לפני שנים רבות הגיע אלי: יט"איפר הג"ר מיכל הומינר שלס
 . ר' מיכל לקח את"עסקו אז בניקוי החצר לכבוד שבתרבינו ורעייתו בערב שבת אחה"צ,  היה זה 'מעדני השלחן'.מחבר הספר את 

שהיהודי הזה סגור ומסוגר ואין  י השלחן'. אותו יהודי היה בהלם: "הייתי בטוחה'מעדנ היהודי מחו"ל החוצה ואמר לו: "בוא תביט, הנה,
  .עוזר לאשתו לנקות את החצר" לו זמן לדבר והנה הוא

ט זצ"לַרַּפּפֹורְ ץ ָרִּבינֹוִבין ַהּכֹהֵ י ֵלוִ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו – ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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הִמּדָ ד ְּכֶנגֶ ה ִמּדָ   

 בכל פעם שאתם התפקיד שלכם לעקוב.ליית הגג. נעים שם. בע
 שומעים את מכוניות הפורד של הגרמנים מגיעים, אתם יורדים,

 בפחחות... 'לעבוד'מתריעים, וכולם מתחילים 
 

 הגרמנים הטילו על הפולני הזה, את האחריות לתקינות כל גגות
 ההמפעלים באזור. מידי פעם, כאשר חשש שביקורת גרמנית תגל

 לא –שאין עבודה, ואז יפונו היהודים מהמקום, היה יוצא בלילות 
 ובעזרת פטיש ענק חולל נזקים קשים לגגות של -יאמן כי יסופר! 
כמה פעמים התקיימה ביקורת, הוא תמיד ידע  זור.ימפעלים בא

 !'עבודה'קודם, ודאג לסדר  על כך
 

 35 בין .םמידי לילה היה יוצא הפולני, וחוזר עם עשרות כיכרות לח
 אז לא רק שהם לא רעבו ללחם, ומוסר אותם למינצרים. !40 -ל

 'המלון'הם גם הרוויחו כסף מהכיכרות שמכרו. ותאמינו או לא, 
 נמשך במשך שנתיים שלמות! הזה

 

לכל המאוחר מחר  או "היום בלילהבאחד מן הימים הודיע המנהל: 
המצב  חבר'ה! בלילה, הגרמנים מגרשים מכאן את כל היהודים.

תסמכו על  שלכם קשה, אבל אני אומר לכם מה לעשות. אל
 על נפשותיכם!" הבטחות הגרמנים, תתפסו ידיים ורגליים ותימלטו

 

 זור התעשייה כולו משמש בפועל כמחנהיאבל איך נמלטים? הרי א
 כפייה לעובדים, והוא מוקף חומה. בתזמון מדויק להרהוריהם

 ממאגר כלי העבודה של ענק ופטישים-הושיט המנהל ִמסּפֵרי
 הם הבינו את המוטל עליהם! בית החרושת...

 

ויר מצוין ומזג א. תה סערה חורפית אדירהיבאותו לילה הי
המינצרים הודיעו על התכנון ליהודים רבים אשר עבדו  לבריחה...
 מהם אזרו אומץ להצטרף. מצוידים במפה 85התעשייה.  במפעלי

ִּפרצה  'הפחחים'רצו ובהוראות שמסר להם מנהל המפעל, פ
היהודים שעטו קדימה. "ישר! לא ימינה לכיוון הגרמנים,  ועשרות

 כהוראת הפולני. -לכיוון הרוסים"  ולא שמאלה
 

בגשם שוטף וברוחות  במעבה היער, "מרצו לפחות עשר ק הם
. הם המשיכו מצבם סערה. רק אז הרשו לעצמם לעצור ולבחון את

או רחוקות ותיארו  ות קרובותלשהות ביער, מידי פעם שמעו ירי
מסוים שרקו  לעצמם שזאת החזית שמיקומה משתנה. בשלב

 היריות בקרבתם, והם נשכבו על הארץ במשך שלושה ימים!
 

 .םששיתפו פעולה עם הרוסי לפתע גילו אותם חיילים מונגולים,
 ,הסביר בכור שדיבר רוסיתהאח ההם ניגשו להוציאם להורג, אך 

התַרצּו,  אויבם המשותף. המונגולים-םשהם נמלטים מהגרמני
 רי קו החזית וכך ניצלו.והעבירו אותם מאח

 

 ארוכה ביותר!)מלחמה במשך כל שנות המלחמה (בפולין הייתה ה
לא ידעו האחים לבית מינצר רעב. תמיד היה להם מזון ובשפע! 

ההסבר שלהם  מעולם לא הוצרכו לעבוד באמת ומעולם לא הוכו!
כל העזרה שהגישה המשפחה ליהודים  מידה' עלברור: 'מידה כנגד 

 יה ב'גדוף'!!!יבאותה מאפ
 
 

' ויש בו כדי ללמדנו כי איש לרעהולהלן סיפור מופלא המעובד מ'
וכאשר האדם גומל חסד  דה לא בטלה מן העולםידה כנגד מימ

 בורא העולם דואג בעצמו לאותו אדם. -עם אדם אחר
 

אפרים ב"ר  'לבית עולמו הישיש רפני מספר חודשים התבקש ל
 ל. מוצאו היה מהעיירה 'גדוף' הסמוכה"ז ישראל מינצר

ניהלה שם מאִפייה, אך יהיה נכון יותר  ומשפחת לקראקוב, פולין.
לחמים ומאפים הם חילקו קבוע  שכן באופן, לעסק 'גמ"ח' לקרוא

תשלום. ואולי נכון יותר לכנות את העסק 'הכנסת  לעניים ללא
התנור המּוסק משך אליו אורחים שונים שביקשו  אורחים' שכן
 לזכות בארוחת חינם על הדרך... וגם –ללון במקום 

 

אליה  , משכהרבים כלסה בעלי עסקים יהודיםיעיר קראקא, שאה
 . רבים מהם התביישו ללון בעיר, והעדיפולא מעטים 'משולחים'

 הייתה מכינה להם מרקהמשפחה  םלהגיע ל'גדוף' בלילות. א
היו מסייעים  -וביניהם ר' ישראל  -חם, והבנים בצעירותם 

 ללמוד בישיבות.עזבו המזון, עד שהם  בחלוקת
 

כיבוש פולין  נמשך עד מלחמת העולם השנייה, שנפתחה עם כך
יהודי הפריפריה לכיוון  דחקו הגרמנים אתכ "בידי גרמניה. בד

להשמידם). אך  שבהמשך יהיה קל כדיהערים הגדולות (
 כדי בקרקוב פעל נוהל הפוך, גירוש יהודי העיר לפריפריה

משפחות  שהעיר תהפוך במהירות לנקיה מיהודים. וכך החלו
 פליטים, על מטלטליהן, לגרור את עצמן לתחומי המאפייה של

 יה? היא המשיכה לעבוד!יקבע... והמאפ-אימינצר למגורי ער
 

מינצר  חתהגרמנית הלכה והתהדקה. משפ 'חגורת החנק'
ה, בטרם ייטלו אותה מידיהם ישעליה להיפרד מהמאפי הבינה

ה לשכן גוי שהיה יבהחלטה מהירה העבירו את המאפי ח.ובכ
להמשיך לספק להם  בתמורה תבקשהלה הבידידות.  עימם

בהסכם והעניק מזון בשפע לא רק  עמד מאפים חינם. הגוי
 ליהודי הסביבה. גםאלא למשפחת מינצר, 

 

 חלפה תקופה וכל יהודי 'גדוף' הועברו לגטו. יום אחד, באמצע
מבין  " האח הגדול?מסדר, הכריז גרמני בקול: "מי כאן פחחה

הוא  ארבעת המינצרים הרים את ידו "תמיד הייתי בעסק הזה!"
 דע משהו על אפייה, אבל הביןישיבה שמקסימום י-היה בחור

 -שכך גוברים הסיכויים לשרוד... "אתה בטוח?" שאל הגרמני
 .החזיקו אחריו: "כולנו פחחים!"-שלושת אחיו החרו ."בטוח!"

 

זור תעשיה ענק. עוד אחד מרבבות(!) תעשיות באירופה יא
ארבעת  ִשעבדו, שדדו, גזלו וחמסו לעצמם. שהגרמנים

 גוי פולני. -ונמסרו לידי בעל המפעלהועברו מהגטו,  'הפחחים'
אבל , "המנהל בפגישתם הראשונהאמר ", אני לא אוהב יהודים"

 הם גזלו ממני את מפעל חיי! אז -את הגרמנים אני שונא יותר 
 ..."אנחנו לא הולכים לעבוד כאן כדי לעזור לגרמנים הארורים

 

 תישנו, "פקד המנהל על שניים מתוך ארבעת האחים", שניכם"

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                        הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
    יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       ע"ה                 סעידה בת תופחה     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל        

 שרה בת נרקיס ע"ה               גאולה בת טובה ע"ה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל                                אסתר בת בלה ע"ה
 אביגדור בן ג'ולי ז"ל                 עמירם בן דבורה ז"ל                        אברהם בן יונה ז"ל                                                               נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

 מסעוד בן יקוט ז"ל   עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר'                    יצחק בן חביבה ז"ל        ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל    מזל בת שמעון ע"ה                       אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה ן חזלה ז"ל                          צדיק חכם ב

 ז"ל יוסף בן מרים נוסרת                ז"ל יצחקדב בן       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                                                                      בה ז"לדוד בר חסי                        שני בת אסתר ע"ה
 רחל רפאת בת השמת ע"ה    ע"ה סוליקה בת עישה                              ז"ל יוסף בן סעדה                                                                ז"ל רפאל בן אסתרמסודי בת חביבה ע"ה                            

 ז"ל יעקב בן אסתר                     ז"ל חהסלים בן פראסתר בת נעמי ע"ה                                 שמעון בן שמחה ז"ל                                  יונה בן סעדה ז"ל 
    מאיר בן נעמי ז"ל                       ז"ל לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל                                                            ז"ל מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתרברכה בת 

 ז"ל          זילפה בת רנדה ע"ה דניאל רפאל בן חגיתספירנס תקווה בת נעימה ע"ה              יפה בת רבקה ע"ה                               אורה בת נעימה ע"ה                                                              
   אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהשמעון בן חנה ז"ל                                                                  מישא אסתר בת זהרה ע"ה                                  שרה בת מורברי רחל ע"ה    

כל נשמות עם ישראל"ה              ימה ע"ה                                                           אברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת עאלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נע

 לע"נ

 תנצב"ה

גלאט"?  -עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין  
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ. ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

0526329144יים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית) בפיקוחו של הרב אליהו ח   
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יִתי ּוִ י ה' ׁשִ  'םירפא הנחמ' – הרב אפרים שרבני שליט"א –ָתִמיד  ְלֶנְגּדִ

 
שׁ  ִלי ְוָעׂשוּ " :ישראל מעם ה"הקב מבקש בפרשתנו י ִמְקּדָ ַֽכְנּתִ תֹוכָֽ  ְוׁשָ  בספרים ומובא  -ם"ּבְ
 רוצה אני, ה"הקב אמר. האדם של המקדש הוא והלב קטן עולם הוא שהאדם, הקדושים

 שמבקש מה זה. בלבכם לשכון אבוא ואז, שם אהיה שאני, שלכם בלב דירה לי שתבנו
 ששאל, מקוצק ר"האדמו על שמסופר וכמו. ללב אותו שנכניס', מקום לו נעשה'ש ה"הקב

 ר:האדמו לו אמר". כבודו הארץ כל מלא: "לו ענה"ה?", הקב נמצא איפה: "אחד לאדם
 ?".אבל למה הוא לא בתוך הלב שלך, נכון"
 

 את ה' רוצה זו במידה כי: "יונה ב ר'וכות –" ְיֵרָאיו ֶאת ה' רֹוֶצה" :בתהילים המלך דוד אמר
 שהם שמבינים אנשים, שמים יראת מחפש ה"הקב, היראים את מחפש ה"הקב –" ברואיו

 :היהודי ערוך בשולחן הראשון הסעיף זה. שמשקיף מישהו שיש שמבינים, בעולם לבד לא
 עליו עומד כבודו הארץ כל מלא אשר, ה"הקב, הגדול שהמלך לבו אל האדם וכשישים"

 השם בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מיד, "אותך שרואים לדעת -" במעשיו ורואה
 יתמלא שלך הלב,  עליך מתבונן ושהוא פה שהוא כשתדע -" תמיד ממנו ובושתו יתברך
 הימים כל, לך דע: "לנכדו אמר זקנתו לעת ל"זצ שאול אבא ציון בן הרב. שמים ביראת
 !" הרע לשון קיבלתי לא מעולם, התורה מן לאו על עברתי לא מעולם, האדמה על שחייתי

כל החיים אנחנו  .לבד שהם רגע שאין הרגישו הם, לידם שעומד מישהו שיש ידעו הם כי
יִתיצריכים לשאוף לזה, לבקש את זה, להשתוקק לזה, ל ּוִ י ה' "ׁשִ   .ָתִמיד" ְלֶנְגּדִ

 
, שכל ימיו לא עבר עליו אפילו יום אחד שלא התפלל בנץ מספרים על הרב שבדרון זצ"ל

החמה, לא היה יום אחד שהוא לא התעורר לפני השמש. כשהזקין, הוא לקה באירוע 
תקופת החלמתו הוא עבר להתגורר אצל בתו. בוקר אחד, הנכדים ניסו מוחי ובמשך 

להעיר את הסבא שלהם, צעקו, הרעישו, אך ללא הועיל, הרב לא הגיב כיוון שהיה נתון 
תחת השפעת סמי הרדמה כבדים. הנכדים חזרו לאמם ואמרו לה: "אמא, סבא לא 

אני אלמד אתכם דים, מתעורר, אי אפשר להעיר את סבא". היא ענתה להם: "בואו יל
ולחשה באזנו בקול שקט:  איך מעירים את סבא שלכם". היא ניגשה ליד מטתו של הרב
מיד פקח הרב את העיניים "אבא, עובר זמן קריאת שמע, אבא, עובר זמן קריאת שמע". 

 והרים את ידו להסיט את השמיכה כמו חייל. 
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איזה ציור יפה, כמה משפט אחד העמיד אותו על הרגליים! שתי מילים! "קריאת שמע". 

הקב"ה אוהב את הציור הזה, אף אחד לא הצליח להזיז אותו מהמיטה, רק 'קריאת 
יִתי"שמע', כי היה חרוט לו על הלב  ּוִ י ה' ׁשִ  ".ָתִמיד ְלֶנְגּדִ

 
שעשה עבירות ושלחו אותו  בשנת תר"צ העלילו הרוסים על ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל

לסיביר לעבודת פרך. כל העולם רעש, אך רק לאחר שנתיים של סבל שחררו אותו. הוא 
הגיע לביתו שבמוסקבה בערב יום הכיפורים, דקות ספורות קודם התחלת הצום, אחר 

וא לא ביקש אוכל, הוא רק ביקש להניח מסע מפרך ללא אוכל, אבל כשנכנס לביתו ה
תפילין, "תביאו לי תפילין!", האוכל יכול לחכות עד למחר, רק התפילין, זה היה האוכל 

שלו. כל זה אחרי שנתיים בסיביר בלי סידור, בלי ביהכנ"ס, בלי כלום! אבל עם ה' 
כולם, לפני יתברך, עם לב בוער! הם זכו לקנות יראת שמים, הם הניחו אותו יתברך לפני 

 "!האוכל, לפני העבודה, לפני הכל, "אבא, קודם אתה
 

דקות מספר לפני שהחזיר את נשמתו  את הברכה הזו חילק רבן יוחנן זכאי לתלמידיו
אם הייתי רוצה לבקש  -לבוראה: "יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם"
"ה כמו שאתם מסמיקים משהו עליכם זה מה שהייתי מבקש, שהלוואי שתסמיקו מהקב

מהרב שלכם, שכשאתם חושבים ח"ו לעבור עבירה, שתאחז אתכם בושה כמו שאתם 
זו המשאלה שלי, שהוא יהיה אצלכם ראשון. וכבר ידוע מה  ,מתביישים מהשכנים

שאמר ר' נתן מברסלב זצ"ל, שראה כמה פעמים את ר' נחמן מברסלב מסמיק מפני 
 .הקב"ה מחמת יראתו

 
על בחור אחד שרצה למכור מוצר מסוים על אף שידע שיש  נעבוד' מסופרבספר 'לפניו 

הוראות היתר', אמר לעצמו: ' פגם במוצר. הוא התחיל לחפש ולתור אחר כל מיני
"מסתמא מי שיקנה לא יקפיד כל כך וגם אם הם מקפידים זו בעיה שלהם, הם היו 

ונו ע"י סברות נבובות צריכים לבדוק קודם לכן", וכך המשיך לפייס ולהשקיט את מצפ
כשהגיע לבית הכנסת, הוא הרים עיניים לשמים וביקש  .שאין להם שום שורש ועיקר

 ,מהקב"ה: "רבונו של עולם, תן לי לראות את 'העסק' מצליח, תן לי לראות הרבה קונים
שהקופה לא תנוח רק כדי שאוכל להביא פרנסה בריווח לבית לילדים, שאני אוכל 

לה מה שאני לא קיבלתי". תוך כדי שהוא מתפלל ומתרגש התחיל להעניק לילדים הא
מצפונו להתעורר, איך יש לך פנים לבקש מהקב"ה שיעזור לך, כשאתה עושה דברים 

נגד רצונו ומשתמש ב'טריקים'. אם אתה באמת מאמין שהכל ממנו, למה לא תרוויח את 
ם ולאחר מכן גמר פרנסתך ביושר?! את מי אתה משקר?! הוא ישב עם עצמו כמה רגעי

בדעתו לילך למורה הוראה שינווט אותו אל נכון. בשתי דקות שהוא הרגיש ליד הבורא 
, חיים אחרים -כל הגישה שלו לחיים השתנתה, שתי דקות של יראת שמים ,יתברך
ים ְמקֹור ה' ִיְרַאת. "אחר אדם י ָלסּור ַחיִּ , לעולם, לידו הבורא את שירגיש מי -" ָמֶות ִמּמְֹקׁשֵ
 !בדרך ישגה לא לעולם אבל

 
שכל פעולה שהיה רוצה לעשות הוא היה בודק אם יהיו  על הרב סלמן מוצפי זצ"ל מסופר,

לו תשובות לענות כשישאלו אותו למעלה. המשפט שהיה שגור בלשונו תדיר: "מה אענה 
לפני בית דין של מעלה?!". כמה אדם כזה קרוב לה' יתברך, כמה הוא חביב לפניו, בכמה 

צויות בביתו מעטפות עטיפות הקב"ה עוטף דבר כזה. ומספרים בני ביתו, שתמיד היו מ
שבתוכן כסף ועל גבן רשום שם האיש והסכום. והיה אומר להם שהוא עושה כן, שאם 
ח"ו הוא ימות בפתאומיות בלא התראה מוקדמת, שידעו למי ליתן את הכסף מה שהוא 

ידע לאצור בכספת שלו, אוצרות ומטענים של יראת שמים. הזה: "שאבא שלכם לא 
מה שהוא ידע לאצור בכספת שלו, זה  –" אֹוָצֽרוֹ  ִהיא 'ה ְרַאתיִ "יישאר חייב". הוא זכה ל

 .אוצרות ומטענים של יראת שמים
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שבנסיעתו לפרנקפורט לגייס כספים להחזקת הישיבה, סידרו לו  מספרים על הרב כהנמן זצ"ל,
פגישות עם כמה עשירים מהעיירה. אחד העשירים היה זמנו לחוץ מאוד ולא היה לו זמן 

פנוי לרב. לאחר הפצרות רבות, הודיע העשיר שיום למחרת בשמונה בבוקר הוא יוכל לפנות 
לרכבת של שמונה. להיות בתחנת כמה רגעים ספורים בתחנת הרכבת בזמן שהוא ממתין 

וחצי בבוקר לתפילה בנץ. בוקר למחרת הרב פוקח  5-הרכבת בשמונה אומר, שצריך לקום ב
מיד התחילו להתרוצץ במוחו כל  .את העיניים בבהלה, כשהשעון מצביע על השעה שבע

מיני מחשבות, אולי עדיף לרוץ ולהספיק את העשיר למרות שע"י כך הוא יפסיד תפילה 
יין ויצטרך להתפלל יחידי, כי הזדמנות כזו לא תחזור וסוף סוף זה כסף לישיבה וזה במנ

צורך מצווה. הרב ריכז את מוחו כמה רגעים ולבסוף אמר לעצמו שאלו חשבונות לא 
מה באמת 'הוא' היה רוצה ממני?! הוא היה מבקש להתפלל במניין  ,אמיתיים: "אני משוחד

סידים!". הרב הלך לביהכנ"ס והתפלל בניחותא מילה ולא לעשות חשבונות, ממצות לא מפ
במילה כהרגלו בקודש, ולאחר התפילה הזדרז ומיהר לתחנת הרכבת כשהוא מקווה שלמרות 

הכל אולי הוא יפגוש את העשיר. כשהגיע, גילה שהרכבת נסעה מזמן ורק מעט אנשים 
א מהדרך ממתינים לרכבת הבאה. התיישב לו הרב על אחד הספסלים כדי לפוש קמע

המעייפת. והנה, לא עברו כמה דקות והגביר רץ לקראתו תוך כדי שהוא פותח בסדרת 
התנצלויות: "הרב יסלח לי, היה לי משהו דחוף הבוקר, מחילה מכבוד התורה, אני אפצה את 

ניסה הרב להרגיעו ולומר לו שגם הוא הגיע ממש לפני רגעים  ."!הרב, סליחה ומחילה
ן לשמוע והוציא מכיסו סכום נכבד מאוד ואמר: "זה לישיבה של ספורים, אך העשיר מיא

הרב". לאחר שנפרד מן העשיר הסתכל הרב לשמים ואמר: "רבונו של עולם, אם הייתי 'קצת' 
הייתי מפסיד, הייתי מפסיד אותך וגם  ,שוכח אותך, אם הייתי עושה את החשבונות שלי

), וא היה עולה לרכבת של שמונהכי כשהיה רואה הרב שהעשיר לא מגיע, ה(את העשיר 
עכשיו יש לי גם אותך וגם תרומה לישיבה. קוראים לסיפור הזה 'יראת שמים', בכל צעד 
בחיים לחיות אותו. "אבא, שאני אקח אשה כמו שאתה רוצה". "שאני אעשה חתונה כמו 

 שאתה היית רוצה". שאני אניח את הילדים שלי במסגרות שאתה היית רוצה".
 .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבנילעשות רצונו בלבב שלם, אכי"ר!  יה"ר שנזכה

 
רּוָמה  (כה,ג) ְוֹזאת ַהּתְ

סיפר אבי, רבי משה אהרן שטרן זצ"ל, שפגש פעם את הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון, ראש 
, ממקימי רבי יעקב יוסף הרמן זצ"לישיבת לומז'ה. הרב גורדון סיפר לו מעשה מסבנו הגדול 

יהדות אמריקה. בשנת תרפ"ט היה הרב גורדון ראש ישיבה בלומז'ה. באותה תקופה 
המצב בישיבה היה נורא ואיום, התומכים  .התרחשה נפילה גדולה של עסקים באמריקה

האמריקנים הפסיקו לשלוח כסף לישיבות, והמצב הלך והדרדר מיום ליום. בישיבה למדו 
לילה אחד, התכנסה ההנהלה לישיבת חירום, כיצד ניתן  באותה עת כארבע מאות בחורים.

להציל את המצב. באסיפה דובר שלא נותר מאום בשביל להאכיל את הבחורים, מלבד 
אין! והנורא  –בעבור ארוחת הבוקר שלמחרת. יותר מזה   ומעט מים לכל בחור לחם חתיכת

הוחלט, שמחר לאחר התפילה, יעלה  .מכל, שאין שום תקוה הנראית באופק להצלת מצב
שיבה על הבימה ויודיע לבחורים, שלאחר ארוחת הבוקר יארזו את החפצים וישובו ראש הי

למחרת, אחר התפילה, הביטו ראש הישיבה והמשגיח זה בזה,  !לבתיהם, הישיבה נסגרת
ולא היו מסוגלים להוציא מפיהם את ההודעה הנוראה. הבחורים, שלא ידעו מן התכנון, ירדו 

ימודם. ראש הישיבה והמשגיח נבוכו. הם ידעו נכונה, כהרגלם לאכול, ומיד אח"כ פנו לל
הבה ונשלח שליח ? "שאין להם שום דרך להאכיל את הבחורים בארוחת הצהריים. מה יעשו

לדואר", אמר ראש הישיבה בתקוה, "אולי בכל זאת הגיע צ'ק של עשרים או שלושים דולר, 
 ר..)ביות , היה בעל ערך גבוהר בתקופה ההיאונוכל לקנות מעט אוכל לארוחה נוספת". (הדול

 פתחו הישיבה צוות. סגורה מעטפה ובידו השליח שב מהרה עד. לדואר נשלח מהיר שליח
עטפה, ונשימתם נעתקה מרוב תדהמה. המעטפה הכילה צ'ק של אלף דולר, מיהודי המ את

סכום הכסף הזה סייע באחזקת הישיבה למשך חודש נוסף.  .עלום בשם יעקב יוסף הרמן
 . החודש ההוא השתנה המצב הכלכלי, והישיבה נותרה עומדת על תילהלאחר 

 )'מתוך 'מידות והנהגות טובות(
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רוָּמה  (כה,ב) ְוִיְקחּו ִלי ּתְ
שבאחת מתקופותיה של ישיבת  לתורה' בספרו 'אזנייםהגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל מספר 

וולאז'ין נקלעה הישיבה למצב כספי קשה עד מאוד, החובות הכבדים שרבצו על כתפי ראש 
לא נתנו מנוח לנפשו והחליט לצאת למינסק כדי  הגאון רבי חיים סולובייציק זצ"להישיבה 

ודו ולמסור לדאוג לסכום כסף הנדרש לסילוק החובות, למען יוכל להמשיך לשקוד על תלמ
במינסק היו שני אנשים,  .את שיעוריו לתלמידים הצמאים, ביישוב הדעת ובמנוחת הנפש

אשר מלבד היותם שותפים בעסקים, הם היו גבאי הצדקה  הרב ברוך זלדוביץ והרב דוב פינס,
של ישיבת וולאז'ין, ודאגו לצרכיה הכספיים מעת לעת, השותפים הללו היו ברי אוריין 

עם זאת אהבתם לתורה ולומדיה לא ידעה גבולות, כאשר הגיע הגר"ח בעצמם, ויחד 
למינסק ניגש לביתו של הרב ברוך זלדוביץ וסיפר לו בצער ובכאב על החובות הכבדים 
ששקועה בהם הישיבה, כדרכו בקודש נגע הדבר אל לבו של ר' ברוך ואמר להג"ר חיים 

שה כל שביכולתי לעזור לישיבה 'יישב הרב בביתי כמה ימים ובעזהי"ת אדאג לענין ואע
לצאת מביצת החובות ולהמשיך לנוע אל חוף מבטחים'. לאחר כמה ימים פנה הגר"ח אל ר' 
ברוך והתעניין במצב הכספים, ענה לו הרב זלדוביץ שב"ה כבר הצליח לאסוף חצי מהסכום 

בה הנדרש. שמח מאוד הגר"ח לשמע הבשורה, הרי הנה עוד כמה ימים יוכל לשוב אל הישי
ולהרביץ תורה כאוות נפשו הצמאה. ארכו הימים ושוב התעניין ר' חיים אצל הרב זלדוביץ 
במצב הכספים, גם כעת בשורה משמחת בפיו 'ב"ה כבר יש בידי את מלא הסכום הנדרש'. 

שמח הגר"ח שמחה גדולה, הודה מקרב לבו להרב ברוך זלדוביץ על התמסרותו למען 
 .ונה בפרט, וחזר לוולאז'ין להמשיך לנהל את הישיבההישיבה בכלל, ועל התקופה האחר

לאחר כמה ימים התייצבו לפני הגר"ח בוולאז'ין שני השותפים הרב פינס והרב זלדוביץ, 
והפעם הם באו לדין תורה, הרב פינס הוא התובע, והרב זלדוביץ הוא הנתבע, וכה תבע הרב 

לנו, והנה נזדמן להרב זלדוביץ פינס את הרב זלדוביץ 'הרי אנחנו שותפים בכל העסקים ש
עסק כה נפלא 'הצלת ישיבת וולאז'ין', והרב זלדוביץ תרם את כל הסכום מכיסו ולא שיתף 
אותי בעסקה הזו', כאשר שמע הגר"ח את דבר התביעה הבין שהרב זלדוביץ תרם מכספו 

למה את כל סכום הכסף, וכלל לא התרים בזאת את ידידיו, שאל אותו הגר"ח בתמיהה, א"כ 
החזקת אותי בביתך תקופה כה ארוכה, הרי לא היית צריך את הזמן הזה לגיוס הכספים? 

מאוד  ענה לו הרב ברוך זלדוביץ, 'צודק הרב, אכן היה לי את כל הסכום מיד, אולם היה לי 
קשה לוותר על סכום כה גדול למען הישיבה, וצריך הייתי לעמול קשה ולשבר את תאוות 

בוע התגברתי על חצי מהסכום, ורק לאחר תקופה נוספת התגברתי על הממון שלי, ולאחר ש
המליץ ע"כ הגאון ר' זלמן סורוצקין זצ"ל: הה"ד 'קחו מאיתכם', חובה עלינו  .כל הסכום

 .ולא בעל כרחנו מאיתנו לתרום צדקה ביד רחבה ובנפש חפיצה, כדי שהנתינה תהיה אכן
 

 
אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 מזל, נועה בת יעל, קרן בת רחל.חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל 

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

וי בת מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין ל
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 ז"ל. אברהם בן חנה וזבולון הכהןומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, 
 



 בס"ד 
 
 
 
 

 
  "מורא מקדש מעט" - תרומהפרשת 

(שמות  "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם"על הפסוק בפרשתינו 
כה, ח) כתב הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פ"א ה"א) וזה 

מצוות עשה וכו'. ויש עוד מצוות עשה לעשות בית לה' לשונו: 
, כמו שכתוב בפרק ראשון במסכת להיות ירא מן המקדש

יבמות: יכול יתיירא אדם ממקדש, תלמוד לומר את שבתותי 
תשמורו ואת מקדשי תיראו, נאמרה שמירה בשבת ונאמרה 
מורא במקדש, מה שמירה האמורה בשבת לא משבת אתה 
מתיירא, אלא ממי שהזהיר על השבת, אף מורא האמורה 

זהיר על במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא ממי שה
המקדש. ומצאנו שקדושת בית הכנסת, הוי כקדושת בית 
המקדש, כמו שאמרו רבותינו (מגילה כ"ט .) על הפסוק "ואהי 
להם למקדש מעט", אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי 

 מדרשות. 
ובית המדרש שלנו ֲעשִֹין): " –וכבר כתב ה"חפץ חיים" (פתיחה 

גם כן בכלל מקדש הוא, כמו שמבואר בפוסקים, ונצטווינו בזה 
בפסוק לירא ממי ששוכן בו, ולכן אין מחשבים בו חשבונות, כי 
אם של מצווה, כגון קופה של צדקה וכדומה, וכל שכן שאסור 
בהם שחוק והיתול ושיחה בטלה, ולא מועיל בזה שום תנאי, 

לשון הזוהר הקדוש פרשת תרומה: כמבואר בשולחן ערוך. וזה 
ָחֵזי 'ּוַמאן ְּדִמְׁשָּתֵעי ְּבֵבי ְּכִניְׁשָּתא ְּבִמִּלין ְּדחֹול, ַווי ֵליּה, ְּדַא

א ִּפרּוָדא, ַווי ֵלית ְּדָגַרע ְמֵהיְמנּוָתא. ַווי ֵליּה ְּדֵלית ֵליּה חּוָלקָ 
א ִאְׁשְּתַכח ַּתָּמן, ֶּבֱאָלָהא ְּדִיְׂשָרֵאל. ְּדַאָחֵזי ְּדָהא ֵלית ֱאָלָהא, ְולָ 

ּוָנא (ולית ליה חולקיה ביה) ְוָלא ָּדִחיל ִמֵּניּה, ְוַאְנִהיג ְקָלָנא ְּבִתּק
מי שמדבר בבית הכנסת דברי חול  –ִעָּלָאה ִּדְלֵעיָּלא'. תרגום 

אוי לו שמראה פרוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו וכו', כי 
ואין לו חלק בו, מראה בזה, שאין אלוקים ואינו נמצא שם, 

ואינו מפחד ממנו, ונוהג ביזיון בתיקון העליון של מעלה, כי 
בית הכנסת מתוקן כנגד המלכות העליונה", עד כאן דברי 

מכאן עד  בספר "ומתוק האור" כתב כי למדנו ה"חפץ חיים". 
כמה חמור הוא עוון זילזול בקדושת בית הכנסת. אחד מסוגי 

, הוא עניין הדיבורים בבית היצר הרע הקשים ביותר שיש לנו
הכנסת בכלל, ובשעת התפילה בפרט. הסיפור הבא שלפנינו 

פעם הגיעו זוג לרב העוסק יבהיר לנו דברים אלו היטב. 
בהשכנת "שלום בית". שאל הרב את הבעל "היכן נעוצה 
הבעיה?" והלה השיב "כבוד הרב, הרי היא נצבת כאן 

ד הרב, לא נעים לי לפניך...". "מתי התחילו הבעיות?". "כבו
לספר, אני אפילו מתבייש להעלות זאת על דל שפתי, אך 
הבעיה התחילה עוד כשהיינו בחדר היחוד, ביום חתונתנו!". 
"בעיות של שלום בית בחדר יחוד?!". "אכן כן! אחרי החופה 
נכנסנו יחד לחדר יחוד, אחרי יום שלם של התעלות, תפילות 

ביום החופה) מותשים וצום (יש אשכנזים שנוהגים לצום 
ורעבים, על השולחן היה מונח מעט אוכל. טעמנו משהו, 
ולפתע הטלפון הסלולרי שלמה מצלצל. היא נכנסה עם 
הסלולרי כשהוא פתוח לחדר יחוד!!! הוא צלצל והיא ענתה! 
ואני ישבתי בצד והמתנתי בסבלנות שהיא תסיים את 

מה  השיחה!!!". פנה הרב אל האישה ושאל "האם זה נכון
שהוא מספר?" והאישה ענתה "זה נכון, אך הוא לא הציג את 
התמונה בשלמותה!". "מה היה?". "החברה הכי טובה שלי, 
שברה את הרגל יום לפני החתונה ונאלצה לעבור ניתוח. כך 
יצא שביום החתונה היא היתה מאושפזת בבית החולים, 
. מחלימה מהניתוח. כל החברות שלי הגיעו לחתונה חוץ ממנה

לפני החופה שוחחתי עימה בטלפון והרגעתי אותה, ואחרי 
החופה היא התקשרה לאחל לנו מזל טוב. האם לא חסד גדול 
הוא לדבר איתה, כשהיא כה בודדה בבית החולים? מה בכלל 
הבעיה?". "הרב מבין?" אמר הבעל "היא אפילו לא מבינה 
את הבעיה, וזו הבעיה הגדולה מכל! היא הרי דיברה עם 

רה הזו ביום שלפני החתונה ארבע שעות, בבוקר יום החב
שעה. בדיוק באמצע  החתונה שעתיים ולפני החופה עוד חצי

השהות הקצרה בחר היחוד היא היתה מוכרחה שוב לדבר 
איתה?! ואל יחשוב כבוד הרב שהעניין הסתיים אז" המשיך 
הבעל לתאר את סבלו. "כיום, כמה שנים אחרי החתונה, יש 

שם, כמה ילדים ובקושי מוצאים אנו זמן לעצמנו. לנו ברוך ה
 והנה, סוף סוף, נסענו פעם אחת לחתונה רק אני והיא, כאשר

 
 

הילדים נשארו בבית עם בייביסיטר, ואז הדקות הספורות 
הללו של הנסיעה המשותפת, היא מנצלת לפיטפוט עם 

בפלאפון כמובן... ברגעים אלו, כבוד הרב, מרגיש  –חברותיה 
צמי כמו אחת מחברותיה, ולא החשובה שבהן"... אני את ע

ובכן, לאמיתו של דבר המעשה הנ"ל לא קרה אולם לדאבון 
"חדר היחוד" שלנו עם הקדוש  –ליבנו כך קורה בבית הכנסת 

חדר היחוד, להתייחד  –ברוך הוא: יהודי מגיע לבית הכנסת 
עם בורא עולם. במשך כל היום אדם נמצא בחוץ, עסוק 

נים ולמשך זמן לא ארוך הוא מתייחד עם בעיסוקים שו
הבורא, בבית הכנסת. ובכן, יהודי מגיע לבית הכנסת 
כשמכשיר הטלפון הנייד שלו פתוח, באמצע חזרת הש"ץ 

-לא יאמן כי יסופר, הוא עונה "אמן... אה-המכשיר מצלצל, ו
הה...". עכשיו זה הזמן לדבר עם החבר? הרי דיברת איתו 

עתיים, בדיוק בחדר יחוד הינך קודם חצי שעה, אתמול ש
מוכרח לדבר איתו?! ומיודענו אפילו לא מבין מה הבעיה...

סיפר הרב יהודה יוספי שליט"א שראה פעם מישהו משוחח 
בפלאפון באמצע חזרת הש"ץ. ניגש אליו ושאל "תסלח לי, זה 
היה ראש הממשלה?". "לא". "שר הבטחון?". "גם לא". "אז 

..". אמר לו הרב "זה לא חשוב, אבל מי זה היה?". "לא חשוב.
הקדוש ברוך הוא עוד פחות חשוב!? וכי אינך מתבייש כך 
לשוחח עם אדם אחר בהיותך בחדר יחוד עם בורא העולם?!". 
ומלתא דבדיחותא חדה להמחשת העניין: אם רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב, סנגורם של ישראל, היה נכנס לבית כנסת והיה 

נשמעים צלצולי פלאפונים ויהודים רואה שבאמצע התפילה 
עונים ומשוחחים להנאתם, מה היה אומר על כך? איזה לימוד 
זכות היה מוצא על ישראל? הוא וודאי היה אומר "ריבונו של 
עולם! אפילו בתוך משרד של תחנת מוניות עשו בית 

 כנסת!"... 
בספר "ש"י למורא" כתב שישנם ארבע סיבות שגורמות שבני 

 בתי הכנסת ובבתי מדרש: אדם ידברו ב
 חוסר ידיעת "עצם" האיסור.  א)
חוסר ידיעת "חומרת" האיסור, שישנם אנשים שחושבים  ב)

 שזה רק מילתא דחסידותא. 
 חוסר שימת לב להיות ניזהר מלהיכשל באיסור.  ג)
 המצאות בחברה שמזלזלים באיסור זה.  ד)

רי על חומרת עניין עוון הדיבור בשעת התפילה מבואר בדב
ה"משנה ברורה" (סימן נו סעיף קטן "א) שכתב בזו הלשון: 
"וכל שכן שצריך להיזהר מאוד ומאוד שלא להשיח באמצע 
קדיש או קדושה, כמו שכתבו במסכת דרך ארץ שרבי חמא 
ראה פעם את אליהו הנביא עם כמה אלפי גמלים טעונים אף 
וחמה ושאלתי אותו הללו למי? ענה לי לאלו המדברים בשעת 

תפילה וקריאת התורה וכן קדיש וקדושה. לפעמים, יש לאדם ה
גם 'יצר הרע' ללמוד תוך כדי התפילה. אבל אז, כששומע את 
חזרת הש"ץ הוא עונה "אמן" כלאחר יד ואינו יודע אפילו על 

הרב משה אהרון שטרן זצ"ל, ראש ישיבת איזו ברכה ענה. 
ה קמניץ, סיפר, שפעם הוא נסע מאות קילומטרים באמריק

לאיזו חתונה, וכשהגיע לשם נוכח לדעת כי שכח את ההזמנה. 
כשבא להיכנס, עצר אותו השומר בפתח וביקש לראות את 
ההזמנה. "אין לי" אמר הרב שטרן "שכחתי אותה בבית". 

אינך נכנס" הודיעו השומר בתקיפות  –"אם אין לך הזמנה 
לא ולא הועילו לו כל תחנוניו שהגיע מרחוק וכו'. בלי הזמנה 

נכנסים! ואמר הרב שטרן כי למד מכך מוסר השכל נפלא. הנה 
פותחין  –(שבת קיט .) נאמר "כל העונה אמן בכל כוחו  בגמרא

לו שערי גן עדן, שנאמר: 'פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר 
אמונים'. "אל תקרי 'שומר אמונים' אלא 'שומר 

סתובב אמנים'"(היינו שנזהר בעניית אמן). יתכן, איפוא, שי
אדם בעולם הזה במשך שבעים שנה ויקיים מצוות, רק אמן 
לא ענה כראוי. אחרי מאה ועשרים, כשיגיע למעלה וירצה 

לא יניחוהו כי אין לו את 'כרטיס הכניסה', –להיכנס לגן עדן 
הוא לא ענה אמן על הברכות כפי שצריך. בל נשכח איפוא את 

-כן במקדשצווי התורה "ומקדשי תיראו", לירֹא ממי ששו
על גודל קדושת ומעלת בית הכנסת מעט שבו אנו מתפללים. 

 התרגשות רבה אפפה את עשרות  במעשה הנפלא שלפנינו.
 
 

 670' עלון מס

 

"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 שבתהזמני כניסת 
     נתניה                  

 17:09הדלקת הנר: 
 18:00השבת: צאת 

   18:37ר"ת            : 



הסטודנטים שישבו באוטובוס שעשה את דרכו לאוניברסיטת 
פרינסטון היוקרתית. לאחר מאמצים רבים הצליחה הנהלת 
 האוניברסיטה שלהם לארגן להם ביקור אצל פרופסור אלברט
איינשטיין, המדען הגאון, אבי תורת היחסות וחתן פרס נובל 
לפיסיקה. כמה מהסטודנטים היו יהודים, והעובדה שגם 
פרופסור אלברט איינשטיין הוא יהודי כמותם מילאה אותם 

יום הם לא חשו זיקה מיוחדת ליהדות. -למרות שביום -גאווה 
מרבית הפרופסורים שלימדו אותם היו אתיאיסטים 

ים, והתייחסו בזלזול לאנשים דתיים ושומרי מצוות. מוחלט
המדענים מאמינים רק בדברים שהוכחו בניסויים מדעיים, 
ועניינים רוחניים ודתיים אינם מעניינים אותם. 'שמעתי 
שפרופסור איינשטיין מאמין באלוקים', אמר אחד 
הסטודנטים. 'לא יכול להיות', קבע ווילי, סטודנט יהודי נמרץ 

שהיה אחד הבולטים בפקולטה. 'מדען פורץ דרך כמו ומוכשר, 
פרופסור איינשטיין לא יכול להיות מאמין'. לווילי היה סבא 
זקן, יהודי דתי שומר מצוות שעלה מפולין. אביו של ווילי כבר 
שקע בהוויה האמריקנית והתנתק מהדת, והוא עצמו, ווילי, 

את  כבר לא חש שום קשר עם מצוות היהדות. הוא אהב מאוד
סבו, אך היה רחוק מעולמו ולא היה מסוגל להבין כיצד הוא 
שומר באדיקות ובקפדנות על חוקים שנכתבו לפני אלפי 

'גם אני התפלאתי כשאמרו לי את זה,' הסכים  שנים. 
הסטודנט השני. 'הרי פרופסור איינשטיין הוא אדם חכם 
ונאור. אין לי ספק שהוא אתיאיסט'. סוף סוף עצר האוטובוס 

פתחה של האוניברסיטה המפוארת, והסטודנטים הנרגשים ב
 והדרוכים נכנסו ללשכתו של המדען המפורסם ביותר בעולם. 

הסטודנטים הציגו שאלות מדעיות שונות, ופרופסור 
איינשטיין השיב עליהן תוך שכולם מרותקים לדבריו. ווילי 
המתין לתורו, ואז שאל: 'רציתי לשאול את כבודו שאלה 

ותר: הרי ידוע שמסביב לכדור הארץ מקיפה אותנו פשוטה בי
 האטמוספרה. אך מה יש מעל לאטמוספרה?'

'מעל לאטמוספרה נמצאת הסְטַרטֹוספרה', השיב איינשטיין 
מיד. 'ומה יש מעל לסטַרטוספרה?' הוסיף הסטודנט לשאול. 
'מעל לסטַרטוספרה נמצאת היּונֹוְסֵפרה', השיב המדען. 'ומה 

?' התעקש הסטודנט. פרופסור איינשטיין יש מעל ליונוספרה
החריף והשנון הבין מיד לאן הסטודנט חותר, והשיב בחיוך 
להפתעת כל הנוכחים: 'שם, למעלה, מתחילה הדרך לבית 

 הכנסת'...
לא אחת נתקלים אנו בתופעה כי בית הכנסת הופך למקום 
מפגש, להחלפת דעות בנושאים שונים ו"תוך כדי" גם 

זכור כי כיום, כיוון שאין לנו בית המקדש צריך למתפללים. 
מדרשות, -כנסיות ובבתי-הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבתי

וצריכים אנו לדעת שהשכינה שורה בתוך בית הכנסת וצריכים 
זהירות יתרה במקום קדוש זה. אך, לצערנו, אנו עדים היום 
לתופעה קשה שעדיין ישנם דיבורים ואף זלזול וחוסר יראה 

. רבותינו התריעו והזהירו מהצרות הנגרמות כתוצאה מהמקום
כל לב יהודי מאמין,  מזלזול בכבוד בית הכנסת ובית המדרש.

מבין ומרגיש, שמהשמיים מדברים איתנו בגלוי ודורשים 
ומעוררים אותנו. ואם כן, מדוע לא נשכיל לצאת בעקבות 
רבותינו הקדמונים שתלו כל הצרות והתלאות בקדושת בית 

מובא בשם האדמו"ר מגור זצוק"ל  ובית המדרש. כךהכנסת 
בעל האמרי אמת, שהיה אומר שהסיבה שלא הייתה השואה 
אצל ארצות המזרח, מאחר והיו שומרים על כבוד בתי כנסיות 
ובתי מדרשות, ולא היו שחים שם בדברים בטלים, והיא הזכות 

והגינה עליהם. ובספר "נוטרי אמן" כתב שמודעה  ששמרה
וכנה התפרסמה בבתי כנסיות בשנת תשל"ה ובה נדירה בת

מסופר מעשה נורא מתקופת השואה. המודעה התפרסמה על 
ידי אחד מניצולי התופת אשר חזה בעיניו את הדבר, וזה 

בימי השואה בחורף תש"ד, כשהייתי ביחד עם חבורת לשונו: 
אנשים ליד תחנת הרכבת בעיירה ראחוב, ניגשה אלינו אישה 

יהודים, אתם יודעים למה אתם סובלים כל  אחת ואמרה לנו:
כך הרבה? מפני שאתם מדברים שיחת חולין באמצע התפילה 
ואתם מסדרים את כל עסקיכם בבית הכנסת! עד כאן היו 
דבריה, ובתוך שניות ספורות נעלמה ואף אחד מאיתנו לא ידע 

והובא בספר 'כבוד בית  מי היא ומאין היא באה ולהיכן הלכה.
איש אחד מאנטוורפן יצ"ו, כי זכור לו בילדותו ה'', שסיפר 

שהיה באשכנז איזה בית כנסת שנהגו בו מורא מקדש ביראה 
גדולה ולא דיברו שם כלל וכלל, וכשהיה נקלע לשם אדם זר 
והיה מדבר בתפילה היה ניגש אליו השמש עם פתק בידו שהיה 
כתוב בו "בבית כנסת זה לא מדברים בשעת התפילה", ואם 

ו אדם ממשיך לדבר היה מגיע אליו השמש ואוחזו היה אות
בעורפו ומוציאו החוצה. וסיפר האיש הנ"ל, שבית הכנסת זה 

 לא נחרב בשואה ולא היה לגרמנים שום שליטה עליו ונשארו
 
 

 שם כל הספרי קודש ותשמישי קדושה במקומם ללא כל נזק.
ויש אדם שרוצה להיזהר שלא לדבר בבית הכנסת, אבל 

ו אחרים נראה לו כבושה וכגאווה שלא כשמדברים אלי
להשיבם ולומר להם שאינו מדבר בבית הכנסת, ומתוך כך גם 
הוא מדבר בכאב לב עד שלבסוף נעשה לו כהיתר. והאיש הירא 
את ה', יאחזמו רעד מחומר שבו ולא יבוש מפני כל, ויאמר בפה 
מלא "איני מדבר בבית הכנסת", שהרי זה דומה למי שרוצים 

הון עתק או להרגו, שלא יחוש לבושה ולא לשום  לאבד ממנו
דבר ויחיש מפלט לו. על אחת כמה וכמה שצריך לחוס על נפשו 
וכבוד קונו. וזה כלל גדול שלא לעבור שום עבירה ושלא להימנע 
מקיום שום מצווה מפני הבושה. ועל זה אמרו רבותינו "הוי עז 

שניצול  כנמר לעשות רצון אביך שבשמים". והנזהר בזה, מלבד
מעונש חמור, נותנים לו גם כן שכר כעושה מצווה, שמקיים 
מצוות "ומקדשי תיראו", שבית הכנסת הוא מקדש מעט וצריך 
לירא ממנו. ומכלל מורא בית הכנסת, שלא יתן שם בקולו קול 
עוז, אפילו לקרוא לשום אדם או למחות ביד אחרים שעושים 

דבר להם בלחש, שלא כהוגן, אלא כשצריך לדבר ילך אצלם וי
בנועם שיח ובכובד ראש כעומד בהיכל המלך. ועין רואה איך 
הגויים המהללים באלילים היושבים בכנסיות ובמסגדים 
שלהם עומדים שם באימה ויראה, ואפילו מילה ודיבור אחד 
לא נשמע בפיהם, אין קול ואין עונה קול דממה דקה. ואיך בני 

. ולא עוד אלא ישראל בתוך בתי כנסת שלהם הם מדברים
שמדברים בדברי שחוק והיתול וקלות ראש ואינם נרתעים כלל 
וכלל מכבוד השכינה השרויה בבית הכנסת. ועל זה ידוו כל 

 הדווים.
שעוון זה מעכב את הגאולה וגורם וכתב בספר "דרך משה" 

כמובא בזוהר הקדוש, וטעם הדבר כי הנה  לאריכות הגלות
ברים על רצון הקדוש בשעה שהשטן מקטרג על ישראל שעו

ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה כנגדו שעדיין ישראל צדיקים 
יותר מאומות העולם שמרבים לחטוא יותר, אולם כאשר השטן 
מקטרג שבני ישראל מדברים בבית הכנסת אזי כביכול אין 
הקדוש ברוך הוא יכול לבטל את דבריו, שכן אומות העולם 

ל בין הקודש לחול. כל אחד נוהגים כבוד בבית יראתם להבדי
אם כן צריך להתעורר ולחשוב בדעתו, שאם המה יראים כל כך 
מפני עץ ואבן מעשי ידי אדם, אזי קל וחומר שצריך להתיירא 
אלף אלפי פעמים יותר מפני הקדוש ברוך הוא השוכן בבתי 

"ה' ילחם הכנסת שהם מקדשי מעט. ובזה מפרש את הפסוק 
נו, ה' ילחם לכם, כנגד המקטרגים . דהיי לכם ואתם תחרישון"
, שלא בבית הכנסת – "ואתם תחרישון"בשמים, אבל בתנאי 

לדבר שם, כי אם מדברים אז חלילה בטל הסנגוריא בעד 
ולא יהא כח במידת הרחמים לסתום פי השטן ישראל 

 המקטרג. 
ובספר "עבודת ישראל" (אבות ה, ה) כתב: לכן צריך להיזהר 

ום דיבור קל בזמן התפילה, כי שלא לדבר בבית הכנסת ש
כשמדבר דברים בטלים דומה כמי שמדבר עם המלך והופך פניו 
ממנו ואומר אדוני המלך אי אפשר לי לדבר עמך רק אדבר 
בעניין חפצי, ובזה הוא דוחק רגלי השכינה חס ושלום. ואף 
שאר העם המתפללים בכוונה גם כן יוכל להיות שלא תקובל 

האחרים. ומידה טובה מרובה, שאם  חס ושלום תפילתם בעוון
ניזהר האדם מלשוחח בבית הכנסת ובאמצע התפילה שוודאי 

מסופר על אחד מתלמידיו תתקבל תפילתו ברחמים וברצון. 
של רבי אביגדור מילר זצ"ל שהגיע אל ביתו וסיפר לו בבכי 
שגילו אצלו את המחלה הידועה, ולפני שניגש להתייעץ עם 

ץ איתו מה לעשות, וכיצד לרפא את רופאים, הוא בא להתייע
השבר הגדול שפקד אותו. אמר לו רבי אביגדור: שאלה אחת 
לי אליך, האם בבית הכנסת בו הינך מתפלל מדברים בקריאת 
התורה? והאברך לא היסס והשיב: כן. מדברים. אם כן, אין לי 
תרופה למכתך... התלמיד היה מזועזע ונסער כולו בשמוע 

ת אשר עליו לעשות. תיכף ומיד העתיק את דברים אלו והבין א
מקומו לבית מדרש אחר אשר שם לא מדברים בעת קריאת 
התורה. והנה לאחר זמן מה הלך אצל הרופאים, והרופאים היו 
המומים, אין לך כלום... ואמרו שאין הם מבינים כיצד אירע 
הדבר... וזה עוד לא הכל. אברך נוסף שנתקף במחלה הנוראה 

, ששמע את הסיפור הזה, עבר אף הוא להתפלל רחמנא ליצלן
במקום אחר. לאחר זמן נרפא הוא גם כן לגמרי. וכן אירע בבית 
מדרשו של הגאון רבי אברהם שלמה, רב קהילת 'נטעי 
אביגדור' באמריקה. ביום שמחת תורה, לפני עליית 'כל 
הנערים', ניגש אברך אחד לרב וסיפר לו שבנו בן השלוש 

'כל הנערים' חולה במחלה וביקש שיברכו. שיעלה עוד מעט ל
הרב לא המתין הרבה ועוד לפני שעלו כל הילדים לעליית 'כל 
הנערים', הורה לעשות שקט בבית הכנסת וסיפר לפני כל 
 המתפללים את הסיפור הנ"ל על האברך עם הרב מילר. הקהל 

 
 



התרגש מאוד ומיד לאחר מכן אמר, היות ויש כאן עמנו ילד 
לה הקשה, אני מבקש שכל המתפללים, ללא קטן שנתקף במח

יוצא מן הכלל, יקבלו על עצמם שלא לדבר בתפילה ובקריאת 
התורה במשך שנה שלימה, מ'בראשית' עד 'וזאת הברכה', 
ובזכות החיזוק הזה ישלח ה' רפואה שלימה לילד הפעוט 
המצפה לרחמי שמים. הציבור הנרגש, קיבל על עצמו 

במשך כל השנה. והנה לאחר בהתחייבות גמורה שלא לדבר 
כמה ימים, כשהילד עבר סדרת בדיקות נוספת, התברר 
לפליאת כל הרופאים שלא נותר בגופו שמץ מן המחלה. ממש 
הכל עבר ונתרפא, כאילו לא היה דבר. הרופאים התפלאו 
מאוד, כיוון שהיה מדובר בסוג נדיר של המחלה, שבדרך כלל 

 .. נקלה.-אינו מתרפא על
מסופר על אברך תושב העיר ביתר.  ם נוסף:סיפור מדהי

האברך ביצע מספר עבודות תיקונים בביתו, כשמידי פעם הוא 
מכניס בורג לפיו כדי להיטיב את האחיזה ולחזק את ההברגה. 
במהלך העבודה הבחין הוא לפתע שבנו הקטן בן השנה וחצי 
משתנק ומשתעל ללא הפסקה, כשפניו מכחילות לסרוגין. הוא 

ינוק לבית החולים "הדסה עין כרם" בירושלים, רץ עם הת
שם התברר לו שבנו ניסה ככל הנראה לחקות אותו ובלע בורג 
גדול וחד אשר ממוקם כעת בתוך מעיו בצורה מסוכנת. 
בהתייעצות שקיימו הרופאים במקום הוחלט על ניתוח מיידי 
ומסובך להוצאת הבורג, כדי שלא יפגע חלילה ברקמות 

הוא נמצא. בצר לו פנה האברך והתפלל העדינות שבתוכן 
מעומק ליבו, כשהוא מפציר לזכות בישועה ולחסוך את 
הניתוח, אך על פניו היה נראה שאין מנוס ושהניתוח חייב 
להתבצע. לפתע עלה רעיון בליבו של האב הדאוג. על אף שהיה 
זה בשעת ליל מאוחרת, הוא התקשר לשכנו שהינו מחסידי 

אדמו"ר מלעלוב זצ"ל. הוא הפציר בו לעלוב, ממקורביו של ה
לקחת מונית על חשבונו לציונו של הרבי זי"ע, להצהיר שם 

מקבל על עצמו לא לדבר כלל בעת  –אבי הילד  –בשמו, שהוא 
התפילה ובעת קריאת התורה, דבר שהרבי מסר עליו את נפשו 
ועורר עליו תמיד, ומבקש שהרבי יעתיר בעבור בנו לישועה. 

ות כך, בעוד שבבית החולים המשיכו בהכנות השכן מיהר לעש
לניתוח. כרגיל במצבים מעין אלו, לפני הניתוח מבצעים 
הרופאים צילום נוסף לזהות את המיקום המדוייק של הבורג. 

הבורג נעלם ואיננו!! כל הנוכחים לא האמינו  –להפתעתם 
למראה עיניהם, זה היה דבר לא סביר בכלל! דקות לאחר מכן 

, כשהאם חיתלה את התינוק מצאה שם את התגלה הסוד
בזכות מה אירע הנס,  הבורג בשלמותו!! האב שכמובן ידע

מיהר לעלות לציונו של הרבי והבטיח להפיץ את המעשה 
 לזיכוי הרבים...

כך מובא בגמרא (פסחים פ"ז .) על הפסוק: אני חומה ושדי 
כמגדלות, שרבא פירשו, אני חומה, זו כנסת ישראל. ושדי 

לות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. ופירש רש"י כמגד
כמגדלות, שמגינים על הדור. אם כן יוצא שעל ידי בית הכנסת 
ובית מדרש יש הגנה על הדור. ונמצא, שכשמדברים שם 
מפסידים את ההגנה הזו, וממילא באים צרות, שהרי הדבר 

 שמגן על הדור נפסד והלך.
תנו לתובנה על הבה ונראה מהסיפור שלפנינו, המוביל או

 חומרת קדושת בית הכנסת, עד היכן הדברים מגיעים...
 

נולדתי במרוקו להורים צדיקים ויראי שמיים בתכלית, ובהיותי בן  
שלוש עלינו לארץ ישראל. אף שהייתי רך בשנים אני זוכר את 
אותו יום מרגש בבירור, את דמעותיה של אימי ואת מור אבי עליו 

ארץ אבותינו. כל כך הרבה שנים של השלום, שנישק את אדמת 
געגועים לארץ הקדושה הגיעו לסיומן. שיכנו אותנו ביישוב 
קליטה, מה שמכונה בפי העם מעברות. מיקום המעברה בהרי 
ירושלים ריגש את הוריי. במרוקו היה מור אבי מנהל חשוב 
במפעל גדול, אבל תפקידו הרם לא מנע ממנו להיות בקי בתורה 

א עבד בתור פועל בניין פשוט. עבודת הכפיים לא כולה. בארץ הו
הבהילה אותו. מידי פעם הייתי שומע אותו אומר למרת אימי 
עליה השלום "העיקר שאנחנו בארץ הקודש, העיקר שבנינו יזכו 
להיות תלמידי חכמים בארץ ישראל". ידעתי שלאבי יש ציפיות 

הכל כדי  גדולות ממני, והדבר לא הרתיע אותי. הייתי מוכן לעשות
לשמח אותו. למדנו במבנה עשוי מפח. בחורף הרטיב אותנו 
הגשם עד לשד עצמותינו ובקיץ נתן לנו החום הלוהט תחושה 
שאנחנו יושבים בתוך מדורה, אבל האהבה ללימוד התורה 
האפילה על הכל. בית הכנסת של המעברה היה בנוי מחתיכות עץ 

ם מרוב דוחק, גדולות. בשבתות ובימים טובים היה קשה לנשו
 אבל השמחה ואהבת הקדוש ברוך הוא, הפיוטים והתפילה

 
 

 מעומק הלב לא נתנו לדוחק להשפיע עלינו. אני זוכר את אותה
שבת היטב, שבת פרשת ויגש. הצטופפנו בבית הכנסת, אני ישבתי 
סמוך למור אבי ולידי ישב הרצל, חברי הטוב. הרב החל לקרוא 

ברי ואני על המפגש של יוסף בתורה, ומרוב התרגשות דיברנו ח
הצדיק ואחיו יהודה. אבי הניח את ידו על פי ברכות והביט בי 
במבט חודר שאני זוכר עד היום. הבנתי שעשיתי מעשה חמור, 
אבל לא ידעתי מה. במשך אותה שבת ניסיתי להתקרב אליו 
ולהבין את טעותי, אך אבי לא הביט לכיווני ועסק בתורה עם 

שבת לאחר ההבדלה קרא לי מור אבי לגשת ששת אחיי. במוצאי 
אליו. רגליי רעדו מהיראה שחשתי כלפיו. השפלתי את מבטי 
ושאלתי למעשיי. מור אבי ביקש שאביט אליו. הרמתי את פניי 
באיטיות, ועינינו נפגשו. הוא הביט בי במבט רך וחודר ואמר "בני 
 יקירי, כיום אתה כבר בן שמונה. עוד חמש שנים בעזרת הקדוש

ברוך הוא תחגוג את בר המצווה. כעת אלמד אותך כמה דברים 
שאותם תנצור בליבך. ידוע לך שבית המקדש עדיין לא נבנה, 
וכיום בתי הכנסיות. הם כמו בית מקדש קטן. כשנכנסים לבית 
הכנסת חייבים להכנס בפחד ובקדושה. השכינה נמצאת בכל 

ל נושאים פינה, ספרי התורה נמצאים בהיכל. ואנחנו עם ישרא
תפילה לקדוש ברוך הוא שבמרומים". הנהנתי בהסכמה. אבא 
המשיך "היום בבוקר בשעה שהרב קרא בתורה דיברת עם הרצל 
חברך הטוב. דע לך", אמר בטון גבוה, "שמי שמדבר בבית 
הכנסת אין לו חלק באלוקי ישראל. אתה מבין? אין לך חלק 

ש אדם באלוקי ישראל! אומר לך עוד דבר, בני היקר. י
מארצות אירופה, הרב אליעזר מוורמיזא עליו השלום,  קדוש 

המכונה בפי העם "בעל הרוקח", והוא אומר שמי שמדבר דיבורי 
חול בבית הכנסת גם לא בשעת התפילה צריך להתענות ארבעים 
יום, ולאחר מכן יקבל מלקות ויעשה, תשובה ויבטיח שלא ידבר 

את קולו "גם לא בשעת  עוד בבית כנסת". ושוב הגביה מור אבי
התפילה!". אבי המשיך ואמר "היום בשעת הקריאה בתורה, 
דיברת עם הרצל. כנראה שכחת לרגע היכן אתה נמצא". השפלתי 
את מבטי ודמעות של בושה ירדו על לחיי. אמרתי לאבי בבושה 
"אבי מורי, אפשר לשאול שאלה?", "כן", ענה אבא, "אתה יכול 

ת קרא הרב את הפרשה, והרצל ואני לדבר". "היום בבית הכנס
התרגשנו מאוד מהמפגש של יוסף הצדיק עם אחיו יהודה. על כך 
דיברנו אבא, לא דיברנו דיבורים שאינם קשורים לתורה". אבי 

  הביט בי ואמר שוב בקול עמוק וחודר "אסור לדבר בשעת
התפילה והקריאה בתורה שום דיבור, גם לא דבר תורה. כל אחד 

בסידורו, ולאחר התפילה, כשתצאו מבית הכנסת, יהיה מרוכז 
שום מילה! הבנת  –תדברו דברי תורה. אבל בתוך בית הכנסת 

אותי או לחזור אל דבריי שוב?" הנהנתי בהסכמה ואמרתי לאבי 
"אבא, אני מבטיח לך שלא אוציא מפי בבית הכנסת שום מילה 
מלבד מילות התפילה". אבי ליטף את ראשי, הוציא מהמגרה 

פסה ישנה ואמר "ממחר, בכל יום שיעבור עליך בלי לומר קו
מילה בבית הכנסת מלבד מילות התפילה, תיקח נייר קטן, תרשום 
את התאריך ותכתוב שהצלחת לשמור על כבוד הקדוש ברוך הוא 
ולא דיברת בבית הכנסת. את הפתקים תשים בתוך הקופסה הזו". 

ני קריאת שמע ימים רבים עשיתי כמצוות אבי. בסוף כל יום לפ
שעל המיטה הייתי כותב בשמחה ושם את הפתק בתוך הקופסה 
הקטנה. ששת אחיי עודדו אותי ושמחו שאני עומד בקבלתי. 
לאחר חודשים אחדים חלה אבי במחלה שממנה לא התאושש, 
הוא נלקח מאיתנו, ואימי נותרה אלמנה עם שמונה ילדים, שבעה 

יכולתם ונתנו לנו  בנים ובת קטנה. השכנים ניסו לעזור ככל
מלחמם. התקופה היתה תקופת הצנע, והרבה אוכל לא היה. 
הגענו למצב שבשבת היינו אוכלים מעט לחם וביצה. לא היה 
הרבה, אבל היתה אהבה. בלית ברירה עזבתי את תלמוד התורה 
והתחלתי לעבוד בתור פועל בניין. ילד קטן בעבודה של מבוגרים. 

מוסר לאימי כדי שתוכל לקיים את את הפרוטות שקיבלתי הייתי 
הבית. פעם בחודש הייתה אימי משיגה עוף לכבוד שבת קודש, 
וכשזה היה קורה היינו שמחים ומתענגים על כל טעימה. רוב 
מזוננו הסתכם בקצת לחם, מרגרינה וביצים. אני זוכר את ארוחת 
הערב שבהן היתה אמא טובלת את הלחם בכוס תה, שמחה ומודה 

הוא שאנחנו שבעים. הימים חלפו, והצלחנו לגדול  לקדוש ברוך
למרות כל הקושי, נשאתי אשת חיל ויחד הקמנו משפחה. הכיפה 
מעולם לא ירדה מראשי, אך הלב לעבודת הקדוש ברוך הוא נשאר 
 במעברה. התפילות יצאו מפי בלי התלהבות ובלי כוח רצון, אלא

 
 



 רשמתימתוך הרגל. לשיעורי התורה הפסקתי ללכת ואת ילדי  
למוסדות חינוך שלא על אדני התורה הקדושה, אבל את השבתות 
שמרתי מכל משמר. ההלכות שלמדתי בינקותי זרמו בדמי ועליהן 
לא ויתרתי. את קופסת הפח הקטנה כבר שנים שלא מילאתי. 
טרדות הפרנסה וקשיי המחיה השכיחו ממני את ההבטחה למור 

ברו להם מהעולם, אבי עליו השלום. ימי תקופת הצנע חלפו וע
המדינה הקטנה צמחה, והיום ברוך השם אנחנו בתקופה של 
שפע. לכל משפחה יש לחם, בשר, מגדנות ושתייה מתוקה. 
לכאורה נראה שלא חסר דבר, אבל ההרגשה של הדביקות בקדוש 
ברוך הוא נעלמה ממני עם הזמן. באחת השבתות ביקש חבר 

לו "עכשיו קוראים  מבית הכנסת שאבוא עימו לעונג שבת. השבתי
בתורה", והוא ענה במליצה "לא נורא, גם בשנה שעברה קראנו 
את אותה פרשה וגם בשנה הבאה נקרא. בוא איתי". צחקתי בקול 
רם. יצאנו מבית הכנסת לאולם הסמוך, ושם חיכו לנו עוד כמה 
מתפללים. אכלנו ושתינו שתייה חריפה, ואחר כך חזרנו לבית 

ושמים ושמחים. התנהגנו בליצנות. הכנסת לתפילת מוסף מב
מאותה שבת החלה אצלי הידרדרות מוסרית. בכל שבת הייתי 
הולך לבית הכנסת לא כדי להתפלל, אלא כדי לדבר דברי הבל עם 
חבריי, לאכול ביצים ושאר מיני מעדנים, והעיקר לשתות את 
אותה שתייה חריפה. אחרי כל זה היינו שבים לבית הכנסת 

לי כל חשש. למורת רוחה של אשת החיל שלי להמשך התפילה ב
הייתי ממשיך לשתות שתייה חריפה גם בסעודה השנייה, והייתי 
מגיע לתפילת מנחה שתוי ומבושם. התנהגותי הייתה בהתאם. 
היינו חבורה של אנשים שמדברים בקולי קולות, עושים מעשים 
מבוזים בבית הכנסת ומפריעים למתפללים, העיקר שאנחנו נהיה 

חים. היינו יושבים סמוך לפתח בית הכנסת ומדברים בקולי שמ
קולות, צועקים זה על זה ועושים מעשים מביישים. אנשים 
שלכאורה הנראים רחוקים מתורה ומצוות היו עוברים לידנו, 
מסתכלים ומזדעזעים מהתנהגותנו. אחד מרגעי השפל היה 

תי בתפילת מנחה של שבת. הגעתי כהרגלי מבושם, צחקתי ודיבר
בקול רם. ניסיונות ההשתקה מצד המתפללים חלפו לידי ולא 
התייחסתי אליהם. הגבאי העלה לתיבה בחור צעיר שישמש שליח 
ציבור, וכנראה מרוב התרגשות הוא קצת מיהר בתפילתו. ניגשתי 
 יאליו בהליכה מתנדנדת והוריתי לו בידי שיקרא לאט יותר, ניסית

 

ת של שכרות. הגבאי העיר לדבר, אך מפי יצאו הברות לא ברורו
לי בידו שאפסיק את מעשיי, ואני בתגובה הרמתי את קולי. כנראה 
אמרתי מילים קשות שאיני זוכר מהן ויצאתי מבית הכנסת בכעס. 
הלכתי לאורך המדרכה ליד הגן הציבורי, ולפתע ראיתי אותו. הוא 
ישב על הספסל, הביט בי במבט עצוב וכועס כאחד וצעק לעברי 

חלק באלוקי ישראל!" הוא צעק שוב ושוב... הרגשתי  "אין לך
סחרחורת וניסיתי להתרחק, אך בכל מקום שפניתי אליו הוא עמד 
לצידי וצעק "רשע! רשע! מבזה את קודשי ישראל, אין לך חלק 
באלוקי ישראל! רשע, מדבר באמצע חזרת שליח הציבור! רשע, 

מדבר מדבר בהגבהת ספר התורה! רשע, מדבר בתפילה! רשע, 
בבית הכנסת ומפריע למתפללים! רשע, אין לך חלק באלוקי 
ישראל!". לא יכולתי עוד וצעקתי באמצע הרחוב "אבא, די! 
בבקשה, די, אני מבטיח לא לדבר עוד בבית הכנסת!" הוא השיב 
"רשע! כבר הבטחת את אותה הבטחה ולא עמדת בה!" 
התמוטטתי ואיבדתי את ההכרה. התעוררתי במיטה בבית 

ולים, והרופאים אמרו שאני צריך להשאר בהשגחה. ביום הח
המחרת הגיע לביקור נכדי בן השמונה. בידו היתה קופסת פח 
קטנה. חשתי שאני שוב מאבד את ההכרה. שאלתי את נכדי "מה 
יש לך ביד?" והוא ענה "מחוץ לחדר עמד יהודי בעל צורה 
ולראשו קסקט, והוא ביקש ממני למסור לך את הקופסה". 

יקשתי שייתן לי את הקופסה ופתחתי אותה, בתוך הקופסה היו ב
מונחות פתקאות קטנות בכתב ידי. שאלתי את נכדי "איפה אותו 
האיש? אתה יכול לקרוא לו?". ונכדי בן השמונה הביט בי ואמר 
"לא, הוא הסתובב והלך. אבל הוא ביקש ממני למסור לך שהרב 

חול בבית הכנסת גם  אליעזר מוורמיזא אומר שמי שמדבר דיבורי
לא בשעת תפילה צריך להתענות ארבעים יום, ולאחר מכן יקבל 
מלקות ויעשה תשובה ויבטיח שלא ידבר עוד בבית הכנסת". שוב 
איבדתי את ההכרה, וכשהתעוררתי ביקשתי לדבר עם הרב, 
התוודיתי לפניו וסיפרתי לו הכל. הוא אמר שמור אבי מגן עליי 

תי שאחדל ממעשיי. קיבלתי על עצמי משמיים ונשלח להזהיר או
תשובה שלימה, וכיום כבר בדרך לבית הכנסת אני חש רעדה 
ויראה. בבקשה אל תדברו בבית הכנסת דברי חול. בסך הכל כולנו 
רוצים לשמח את הקדוש ברוך הוא ושלכולנו יהיה חלק באלוקי 

 ישראל...!
 
 

 אחים יקרים!
 

רבע כנפות הארץ, ובכל מקום שנפל גרגר נבנה בית כנסת. כל כך נאמר במדרש: בזמן חורבן בית המקדש נפוצו אבניו בא
בית כנסת הוא בחינה של בית מקדש, ומקום משכנו יתברך, וככל שנכשיר ונקדש את עצמנו ואת מקום בית תפילתנו, 

וכתב בקונטרס "מקדש מעט" (דף כ' אות כ"ו) ונמצא,  שאמורה לשכון השכינה, שם תהיה מעונה במלוא עוזה ותפארתה.
שעל ידי שמספרים דברים בטלים בבי כנישתא וכו' מתעכבין ישראל בגלותא. ולב מי שלא יחרד שעל ידי זה שהוא מדבר 
בבית הכנסת הוא גורם עיכוב הגאולה ובגלל זה כל יום עם ישראל עוברים צרות שונות ומשונות וסובלים יסורים קשים 

שיכה להיות בגלות, ובית המקדש ממשיך להיות חרב. ומזה נלמד ויש חילול ה' גדול בעולם, שכוח הרע שולט והשכינה ממ
כמה שיש להיזהר בקדושתן ולא לזלזל בהן, ובפרט להיזהר שם מדיבורים, כדי שתהיה הגנה על הדור, ובפרט בתקופה זו 

לחזק מורא ישועות ונחמות. הבה ונקבל על עצמנו בכל רוחנו  שאנו עומדים בה, כאשר אנו זקוקים לרחמי שמים מרובים, 
בתי כנסת, או אז תתקבלנה תפילותינו ברחמים וברצון ויקויים בנו מקרא שכתוב (תהילים סט. יד) "ואני תפילתי לך ה' עת 

 אמן. רצון אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך",
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  אסתרינה בת זולה, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה   לרפואת:
 .רפאל בן אסתר דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 .בת ברכה , מירבהרב אריה אהרון בן שרה, תהילה ציפורה בת טליה 
 אסתר בת מסעודה,, דוד עזרא בן חפציבה

 

חבצלת  אריאל בן  בצלאל בן שרה, רונית בת שושנה,  יווג במהרה::ז

 

 נתן בן יונה, ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהבן אסתר,  עפרה בת שרה, יהודה
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 פורטונה בת וואסי,  רבקה בת פורטונה. דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי
 , טוני בת מיסה.דינה חיה בת נילי

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 תרומות לעלון ניתן להעביר   קוראים יקרים אנו צריכים את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון
  050-7361626אל הרב יואל ארזי 

  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
 נא לעדכן בעת ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב. על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" 

  נותנים להמשך זיכוי הרבים !!!כולנו   ––מחצית השקל 



 



 



 



 



              
    

תרומה •  173  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  ויקחו לי תרומה (כה, ב))

  יש להבין מדוע כתיב "ויקחו" לי תרומה ולא כתיב ויתנו לי תרומה.
צריך ויש לבאר עפ"י מה דאיתא בקידושין ה: דהאיש מקדש והוא 

לתת את כסף הקידושין לאשה ואם האשה תיתן לאיש כסף לקידושין 
אינה מקודשת, אך איתא שם בגמ' דבאדם חשוב גם אם האשה נתנה 
לו את כסף הקידושין היא מקודשת, דבההיא הנאה, דמקבל מתנה 
מינה גמרה ומקניא ליה נפשה, וא"כ י"ל דהכא נמי כיון שהתרומה 

ת נתינה, אלא לקיחה, דבההיא הנאה ניתנת לה' לכן אין זו נקרא
שהקב"ה מקבל את התרומה א"כ נקרא הנותן כמקבל וכלוקח ולא 

  (אלשיך)  כנותן ולכן כתיב בלשון "ויקחו".

זאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת. אבני ו
  ), ג, ז(כה שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן

הקשה ה"אור החיים", והרי אבני המילואים היו היקרות והמעולות 
שבתרומת המשכן, ואם כן היה לו להזכירן בתחילה, לפני הזהב, 
הכסף והנחשת? וביאר, שאמנם היו אבני המילואים היקרות 
והמשובחות שבמיני התרומה, אך הפחות משובחות במידת הנדיבות 

די טורח ועמל וחסרון כיס של נותניהן, שכן כל התרומות באו על י
של התורם, לא כן תרומת אבני השוהם ואבני המילואים, שמובא 

, שהעננים הם אשר הביאו אותן מנהר פישון ומגן (יומא ע"ה.)בחז"ל 
עדן. תרומות אלו שבאו לא על ידי טורח ויגיעה ובלא חסרון כיס, 

  חשובות פחות בעיני ה' יתברך, ומשום כך נמנו לבסוף.
, "שלא יעשה מצוה בחנם, (ח"א כלל ס"ח סט"ז)ה"חיי אדם" וכך כתב 

ויאמר דוד (שמואל ב כד, כד) אלא יקנה אותה בשכר שלם, כמו שכתוב 
  לארונה וכו' ולא אעלה עולות לה' חנם".

  (כה, ה) וערת אילן מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
תחשים, פירש"י והוא משבת כ"ח: מין חיה ולא היתה אלא לשעה 

היו לה, לכך מתרגם ססגונא ששש ומתפאר בגוונים  גוונים והרבה
שלו. והנה איתא בחולין ס. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה 

שנאמר  בראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונם נבראו,
ויכולו השמים והארץ וכל צבאם, אל תקרי צבאם, אלא צביונם, 

קשה מדוע מתפאר  לצביונם פרש"י שם, בדמות שבחרו להם, וא"כ
התחש בגוונין שלו, הרי כל מעשי בראשית בחרו להם כל אחד את 
הדפוס שלו ואם כן כל אחד יפה לו הגוונין שבחר לו וא"כ מה 
היתרון לתחש בגוון שלו. וי"ל דלכך פירש"י כאן בפסוקנו, בתחילת 
דבריו, וגם זה משבת (שם) תחשים, מין חיה ולא היתה אלא לשעה, 

א היה במעשה בראשית וא"כ לא הוא שבחר לו את וא"כ התחש ל
(פניני  הגוון שלו, אלא הקב"ה, ולכן היה שש ומתפאר בגוונים שלו.

  קדם בשם הגאון רבי שמחה רפפורט אב"ד לובלין, הובא בויקרא דאורייתא)

ועשית שנים כרבים זהב מקש תעשה אתם משני קצות 
  (כה, יח) הכפרת

 – מקשה תעשה אותםדמות פרצוף תינוק להם.  – כרביםוברש"י: "
תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי הכפורת לאחר עשייתם,  שלא

כמעשה צורפים, שקורין שולדי"ץ [מולחמים], אלא הטל זהב הרבה 
בתחילת עשיית הכפורת והכה בפטיש ובקורנס באמצע, וראשין 

בים בולטין למעלה וצייר הכרובים בבליטת קצותיו", כלומר, הכרו
  צריכים להיות מהכפורת.

 הכרוביםבפרשת בראשית (ג, כד) כתוב: "וישכן מקדם לגן עדן את 
  אלו מלאכי חבלה. נשאלת השאלה: –ואת להט החרב המתהפכת" 

  
  

  כי חבלה?רצוף תינוק או מלאפ –אם כן, מה הם "כרובים" 
  אמר רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה:

אלו הילדים, אבל השאלה היכן  –אמנם כרובים יש להם דמות תינוק 
מניחים ומעמידים אותם: אם מניחים אותם בבית המקדש, מעל ארון 

הם מלאכי השרת. אבל אם  –הקודש, במקום השארת השכינה 
אפילו שישימום בפתח גן  –נוטלים את אותו תינוק ותינוקת מהתורה 

  ן שנותקו מהתורה הקדושה.עדן, הם נהיים מלאכי חבלה. כיו
כאשר הם מקשה אחת עם הארון, לא התחברו אליו אחרי עשייתם, 

 –אלא יוצרים אותם מקשה אחת, מתוך התורה, ואינם זזים ממנה 
הריהם  –הריהם חשובים כמלאכים. אבל אם נטלו אותם מהתורה 

  (יחי ראובן)   מלאכי חבלה.

  ,לא)(כה 'וועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה וכ

  "אמר לו הקב"ה למשה ועשית מנורת זהב) '(בראשית רבה ט"ז זבמדרש 
טהור, אמר לו משה כיצד נעשה אותה? עד שנטל הקב"ה מטבע של 

והראה לו עשייתה. אעפ"כ נתקשה משה, אמר לו הקב"ה לך  אש,
  ".עשה אותה, ואמר לבצלאל ומיד עשאהוהוא י אצל בצלאל,

בעל ה"אמרי אמת" בספר "ליקוטי יהודה" מובא, שאמר הרה"ק 
שזה ארבעים שנה נתקשה בדברי המדרש, איך יתכן זי"ע מגור 

תקשה בעשייתה, ובצלאל עשאה הנביאים, ה שמשה רבנו אדון
  .דו ועל ידי זה הבין הביאור במדרשעד שהגיע מעשה לי ?מיד!

  נאלץ לעבור "עזיו של הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" היה זה כאשר חתנ
בא  .רשא, ולאחר הניתוח נתהוו סיבוכיםניתוח, אושפז בביה"ח בו

  " לבית החולים לבקרו, והתענין אצל הרופא המנתח מהה"אמרי אמת
למה הדבר דומה למלך שהיתה באוצרותיו אבן  :ר"השיב הד ?קרה

כתם קטן. המומחים הגדולים סירבו לטפל באבן, ביודעם  יקרה, ובה
  .מא מרוב התרגשות יפגע היהלוםהמלך. חששו ש יקרתה אצל

פשוט, ובלי התרגשות הסיר את מה עשו? מסרוה לבעל מלאכה 
כן ידוע, כשהמלכה, אשת הקיסר נפוליון  -ר המשיך הד" .הכתם

נמנעו הרופאים לטפל בה. הם קראו למילדת כפרית  הקשתה בלדתה,
  ואכן ילדה בנקל . שלא ידעה מי האשה,
ח, כך גם קרה לי הפעם, אצלי זה ניתוח קל הסביר הרופא המנת

ברם, בידעי שאני מטפל בחתן המלך, בחתנו של הרבי,  ופשוט,
  .וכתוצאה מזה חלה הסתבכות התרגשתי מאד,

  כששמע הרבי את דברי הרופא אמר: עכשיו נתבהרו לי דברי המדרש
משה רבינו בידעו עמקי הסודות וגודל קדושת המנורה, ירכה,  הנ"ל!

עה, כפתוריה ופרחיה מסיבה זו התקשה במעשה המנורה. גבי קנה,
  (פנינים)   .בצלאל שלא היה במדרגה זו, הצליח לעשותה מיד לא כן

  (כו,א) ואת המשכן תעשה עשר ירעת שש משזר
הארון מצופה זהב טהור מבית  –זהב רב עד מאוד היה במשכן 

ולחן מצופה זהב, שומחוץ, הכפורת והכרובים היו עשויים זהב, ה
זהב טהור. אף המנורה על  –קערותיו וכפותיו וקשותיו ומנקיותיו 

כפתוריה ופרחיה עשויה זהב טהור. אך מעל לכל הזהב הזה הונחו 
כסויי בד ועורות, כך שלעומד מחוץ למשכן לא נראה  –יריעות 

  הזהב, לא נראה הפאר כלל.
אל תציג אותו  –ללמדנו יסוד גדול: גם אם יש לך זהב ועושר עצום 

לראוה, בפרהסיא. תהנה ממנו, אבל בשקט. בהחלט אין צורך 
  (ומתוק האור)    'להוציא לכולם את העינים'...

  

  מה יש בשולחנות של שרים שאינו בסתם שולחן?
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש  חידה        



 סיפור השבוע    
  הנהג שויתר בזכות רב העירר

בספר אצרתיהם אמלא מביא הגאון רבי אליעזר הלוי טורק שליט"א: שמעתי מתלמיד חכם חשוב, כי לפני כמה שנים נסע בנו עם 
משפחתו לפארק גדול במרכז הארץ. בדרך הם נפגשו באקראי במקרה פלאי המוכיח עד היכן מגיעה השפעתו של צדיק על בני מקומו. 

אשה עם מספר ילדים קטנים. האשה בקשה מהנהג להמתין עד שהיא תושיב את הילדים באוטובוס בו נסעו עלתה באחת התחנות 
  . במקומם ומיד תבוא לשלם דמי נסיעה

לאחר כדקה היא שבה אל הנהג בפיק ברכים, והתנצלה כי שכחה בבית את הארנק ובו כרטיסי התשלום, והוסיפה כי כנראה ארע הדבר 
  האוטובוס. אך למעשה כרגע אין לה איך לשלם על הנסיעה, וכבר התכוננה שהנהג יורה לה לרדת.מרוב מהירות ובהילות שלא להפסיד את 

אלא שכאן קרה דבר בלתי צפוי. הנהג שהיה נראה רחוק מהדת ומשמירת תורה ומצוות, הגיב בורה ננוחה ונעימה: "אין לך כלל מה לדאוג. 
נדהמת מהתשובה, הוציא הנהג מכיסו הפרטי כרטיסי 'רב קו' הנדרשים לתשלום יש מי שישלם עבורך ועבור הילדים...", ובעודה עומדת 

  עבור מבוגרים ונער, ו... פשוט שילם בעצמו במקומם.

תן יהלבוש כאדם חפשי, עד שבקושי נ איש שיחנו מספר, שההנהגה המיוחדת הזאת של הנהג הפעימה את רוח בנו. איך יתכן שנהג
בת, ינהג במידת חסידות נפלאה שכזאת, והחליט להתחקות אחר סודו. הוא ניגש אל הנהג והתענין לשער אודותיו אם הוא הנו שומר ש

  לדעת אצלו מה עומד מאחורי ההנהגה המאלפת הזאת?

הנהג השיב בפשטות, כי בהזדמנות מסוימת עלה בדעתו להחזיק בכיסו כרטיסים אלו, שישמשו כמין גמ"ח למקרים דומים כאשר אנשים 
  שיש להם מספיק דמי נסיעה.נתקעים מבלי 

תמיהתו של הלה רק גברה לשמע דברי הנהג. עד עתה היה סבור שהנהג נהג כן באופן חד פעמי, ואלו כעת שמע שזוהי הנהגה קבועה 
  שלו. הוא לא התאפק ושאל את הנהג: "אשמח אם תגלה לי מהיכן למדת הנהגות טובות כאלה?"

  , והרב יעקב אדלשטיין הוא רב העיר". השרון-השיב לו הנהג: "תראה אני תושב רמת

  תמה הלה בפליאה. –"מה? הוא המממן של הגמ"ח הזה?" 

"לא! לא!" השיב הנהג בשלילה: "מה פתאום! וכי יעלה על דעתך שאני אלך להטריד את הרב בדברים פעוטים כאלה. אך אמר לך, כאשר 
  רואים כזה טוב לב כמו של הרב, אי אפשר לנהוג אחרת!..."

א! עד היכן חודרות קרני אורו של הצדיק. הנהגתו משפיעה גם על הרחוקים משמירת התורה והמצוות, ומשתקפת במעשי הטבה מפלי
  וחסד כאלו.

  
  

  לתת מעשר כספים, למי שיש לו משכנתא על הדירה,
  אך הוא מצליח לעמוד בתשלום החודשי

התחתן כבר לא היו להורי כסף לעזור לו בקניית דירה, והוא קנה  ןנכבד לקניית דירה, כשאחי הקטכום כל אחי ואחיותי קבלו מהוריהם סשאלה: 
הוא משלם תשלום חודשי גבוה לפרעון המשכנתא, וכידוע שעל  , וכל חודשקח משכנתא גדולה לעשרים וחמש שנהלעצמו, ולצורך כך ל דירה

  .מהסכום שלקח , ישלם כפול ויותרם ישלם את כל המשכנתא לפי התכנית, ואיש ריביות משכתנא
ממה  , ולהפטר ממנה מוקדם יותרכספים, בשביל שיוכל לפרוע את המשכנתא משפחתנו מאד מרחמת עליו, ואנו רוצים להתארגן לתת לו מעשר

  .הפרעון ארוך יותר ןהריביות הגבוהות שמפסיד ככל שזמ , ואז הוא יחסוך אתשנקבע
  , כי למרות הסכוםמוקדם ככל האפשר, ואולי אין לתת לו מעשר כספים כספים כדי להפטר מהמשכנתאהשאלה היא, אם מותר לתת לו מעשר 

  , ומצליח לשלם את התשלום החודשי, וגם לגמורוכעת אינו זקוק לכסף ,בור פרעון המשכנתא, הוא עומד בזההגדול שהוא משלם כל חודש ע
  לעני, ואין לתת לו מעשר כספים? ינו נחשבאת החודש עם שאר הוצאותיו ללא חובות, ואולי משום זה א

לקבל מעשר כספים, אף  והתשלום החודשי של המשכנתא, אין ל תההכרחיים, וגם יש לו לשלם א ואם יש לו די כסף בשביל כל צרכי :תשובה
  תם כעת יש לו לשלם אא אבל .בשביל העתיד היש לו די מעות, אין לקבל צדק תשכע ןיהיה לו קושי לשלם את המשכנתא, כיו ן שבעתידשיתכ

מותר לו לקבל מעשר כספים,  ת המשכנתא,שאין לו די כסף לשלם א אהצטמצם בהוצאותיו ההכרחיים, נמצל ה צריךהמשכנתא, אבל בשביל ז
  ת ביתו.בהרחבה להוצאו ולכסות את החוב, כדי שיהיה ל כדי

                            

  "?1ולקבל את התשובה " 11- ל 2מתי ניתן להוסיף                    
  נ״י שמוליק הופמן הזוכה:שם    בלון/נעלים. השבועית: תשובה לחידה.  (רש"י כב, יז) מכשפות תשובה לחידת פר"ש:

  

  פפויפר לאירוסי הבןמשפחת        קרני להולדת הבן הנכד  –משפחות גרוס    שרון להולדת הבן הנכד     –משפחות גייר  :מרכז העיר
  דביר להולדת הבן הנכד      משפחת כפיר לאירוסי הבן –משפחות כהן        ההנכד חמו להולדת הבתבן  –משפחות ש. כהן  :גני הדר

 משפחת רוזנברג לאירוסי הבת         משפחת קובנר לאירוסי הבן      משפחת דיקשטיין לנשואי הבת        משפחת יום טוב להולדת הבת
  משפחת מייז להכנס הבן לעול תורה ומצוות               משפחת שינקולבסקי להכנס הבן לעול תורה ומצוות

  
    ד בליל פורים שהיא סגולה נפלאה  לכל המעוניינים להעביר שמות לתפילה לזיווגים הגונים בסדר הלימו -כולל ליל פורים

   purim987@gmail.comנא לשלוח שמות למייל 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
, חילוני, בנק במנהל מעשה, סיפור, מביא מספריו באחר ל"זצ לופס ציון בן רבי

יהודי ולהיות בתשובה לחזור והחליט, תשובה רשפי בקרבו התעוררו הימים שבאחד
, שאכל ואחרי לפני דבר כל על בירך, התפלל, בבית תפילין והניח בבוקר קם. כשר
ועוגה קפה כוס לו הגישו והפקידים, המרופד כסאו על ישב. כהרגלו לבנק והלך

ללא מאומה לטעום יכול איננו אחד מצד, למבוכה נקלע והנה, יום בבל כדרכם
  לו ילעגו כובע יחבוש ואם. יברך ואיך, בראשו כובע חבוש אינו שני ומצד, ברכה

להרגיז מנסה שהוא ובעוד. יכל לא ולשתות מלאכול להמנע וגם",  חסיד נהיית, מה"
מטבעות מלאה שקית ובידו שבעיר הגדול העשיר לבנק נכנס, הרע יצר על טוב יצר
לנעול הבנק מנהל הורה תיכף. התפזרו המטבעות וכל השקית נקרעה לפתע. זהב
על השתטח העשיר. המטבעות באיסוף החלו והפקידים והעשיר, הדלתות את

היקרים בגדיו על חס ולא, במרץ ואסף והספסלים לשולחנות מתחת נכנס, הרצפה
ממנו צחקו לא הפקידים וגם, ומעמדו כבודו ביזוי על ולא, והתקמטו שהתאבקו

 מנהל. הכל את שימצא מקוים והיו, לו שקרה מה על הצטערו אדרבה אלא, כלל
מהעשיר צוחקים לא מדוע:  בלבו והרהר, לעיניו הנגלה המחזה בכל התבונן הבנק
, לכסף גדול ערך יש ובעיניהם היות אלא, כסף בשביל כ"כ עצמו את לבזות המוכן
וכי, לברך שרוצה, ואני,להתבייש ממה שאין מבינים לכן, זהב למטבעות עוד ומה
אם ואף, ולברך כובע לחבוש והחליט. אתבייש למה כ"א,זהב ממטבעות פחות זה
יום רק יהיה זה, מילים איזה יפלטו שאפילו ויתכן, הרואים אצל תמיהה יעורר זה
העוגה את לקח, עשה וכך, זה עם וישלימו, לזה יתרגלו כ"אח אבל, יומים או

. לו קרה מה ותמהו עמדו וכולם, ואחרונה ראשונה ברכה רם בקול בירך, והקפה
 )ומוסר חכמה לציון אור(לשיגרה הדבר ונכנס, התמיהה ירדה, ויומיים יום עברו

 
, בעבר שהיה ממה בקלות יותר הרבה להיכשל אפשר שכהיום, נורא דבר רואים אנו
במכשיר אפשר היום אבל, נדוד להרחיק עליו היה לחטוא ו"ח מישהו רצה אם שאז
ימצא זה ידי ועל, ל"רח העולם תועבות בכל לצפות, בכיס להימצא שיכול קטן

צריכים כן ואם. ל"רח עולמו כל את ויפסיד... שחת בפי' בקלות' עצמו את האדם
אותנו לנסות רשות א"לסט נתן ה"שהקב זה!!!.אלו מדברים' יתירה הרחקה'ו זהירות

' לד מי ולברר לבדוק המשיח ביאת לפני חזק ובירור נסיון זהו, מקרה ז"אי כך כל
ונשים גברים על שיער מסמרי סיפורים כבר שמענו לצערינו אחרא לסיטרא ו"ח ומי
מאוד צריכים כן ועל, ישמרנו' ד זה נורא בדבר נפלו אשר יקרות ממשפחות ואף

 )זצ"ל יפה דב רבי המשגיח-לבנו וטהר(..."! המשמר על לעמוד
 

הבית שעוזרת ראה, לביתו פעם הגיע שכאשר מסופר ל"זצ לופיאן אליהו רבי על
לפני מרובה בקפידה נעליו את ונקה עמד. הרצפות שטיפת את עתה זה סיימה
סולית את היטב ובדק אחת רגל על עמד אשר עד, דעתו נתקררה ולא. הפתח
הנעל את ובדק, השניה רגלו על עמד כך ואחר, לכלוך בה נשאר לא אם, הנעל
, העוזרת התפעלות את עורר הדבר. לביתו נכנס אלה בדיקות לאחר ורק. האחר

הבינה כי', לחברו אדם בין'ב כך כל שידקדק אדם ראתה לא שמימיה, שאמרה
עמלה עתה זה שאך, הבית יתלכלך אם צער לה יגרום שמא אליהו רבי שחשש

 ) אליהו לב(     לנקותו עליו
 

הרב היו מסוימת בתקופה: מסופרזצ"ל  דסלר אליעזר אליהו רבי המשגיח על
מזכיר של עדותו לפי, אבות בתי במוסד הצהרים ארוחת את סועדים והרבנית
הריקות הצלחות את מכסים היו, סעודתם מסיימים היו כאשר: וייס יעקב' ר הישיבה

מצוי שהיה בושם מן עליו מזלפים ואף, מביתם עמם שהביאו מיוחד בנייר
האחרים מן למנוע רצונו כי השיב, הדבר לפשר מפיו מרן כשנשאל. באמתחתם

' ישעי אהרן רבי תלמידו מספר עוד. המלוכלכות הצלחות מן הנודף מהריח צער
עליהם מזליף היה, הישיבה למכבסת בגדיו את שולח מרן היה כאשר גם כי: רוטר

שבין למרות זאת. ולשליח המכבסה לבעל צער יגרם שלא בכדי, בושם מי תחילה
  )לדורות מחנך.(אחרים אנשים של נוספות שקיות בידיהם אוחזים הם כך
 

 יקבע מוסר ספר באיזה ע"זי",אמת האמרי"ה את שאל, לנשואיו סמוך אחד אברך
 רגע כל - כולם מוסר בספרי הגדול זה: "ואמר שעונו על הרבי הצביע? לימודו
 "!.שבעתיים יקר אברך של ביומו ורגע!, לעולם  חוזר אינו לאיבוד שהולך

 

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ר ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ רוָּמה ִלי ְוִיְקחוּ  ִיׂשְ  שנאמר מה עפ״י, ויתנו ולא לי ויקחו: ּתְ

 נתנה ואם הקדושין יתן שהבעל, הדין לפי שנצרך שאף) ז( קידושין במסכת
 כאלו, הנותן נחשב אז כי, מקודשת חשוב באדם אבל, מקודשת אינה, האשה

 נחשבת, למשכן נדבה מאתנו מקבל, יתברך הבורא כאשר בפרט, מקבל היה
.  ליויקחו וזה, אנו לקחנו כאלו, שלנו נתינה

 ) אלשיך מהר״ם(

 
רוָּמה ְוֹזאת ר ַהּתְ ְקחוּ  ֲאׁשֶ ם ּתִ ת ָוֶכֶסף ָזָהב ֵמִאּתָ  איש איש בנדבה באו כולם: וְּנֹחׁשֶ
) רש״י. (ואחד אחד לכל השקל מחצית בשוה שבא הכסף מן חוץ לבו שנדבו מה
 ויש כסף ומהם זהב נתנו חלקם, הצדקה בנתינת פתוחה יד היתה לכולם לא

 כזהב שהוא אדם יש ונחשת וכסף זהב של במילים ־מרומז זה כל. נחשת שנתנו
 בנדבת נותן חולי שום ללא בריא כשהוא גם -, בריא הנותן זה תיבות ראשי
 - פותח סכנה כשיש תיבות ראשי ככסף שהוא אדם יש. הוא ברוך לקדוש לבו

 הרעה הגזירה מעליו לבטל בכדי צדקה לתת ידו פותח אז בסכנה ביתו כשבני
 ראשי כנחושת שהוא שלישי סוג ויש. צדקה יתן לא הכי ובלאו, עליו שבאה
 ברירה בלית אז מות בסכנת כשנמצא כלומר, תנו שאמר חולה נתינת תיבות
 )משה ויקהל(            .                                       צדקה נותן הוא

 
יתָ  ִית ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצּפִ ּנוּ וִּמחוּץ ִמּבַ ַצּפֶ יתָ  ּתְ  היה ראוי: ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעׂשִ
 יותר יכביד שלא כדי, הכתף על נישא שהיה לפי אלא, זהב כולו להיות הארון
 נושאיו את נושא שהיה גב על ואף, זהב מצופה ומבחוץ מעץ תוכו היה, מדי

, בעצם מדוע השאלה ונשאלת).התוס׳ מבעלי זקנים דעת( היה שעה לפי נושא
 הארון הלא, מזהב הברית לוחות בו אשר הארון את לצפות נצטוו ישראל עם

 הוא הביאור ברם? הגשמיות שיא סמל הוא הזהב ואילו הרוחניות לשיא מסמל
 אפשר הזה בעולם ביותר הגשמי הדבר שאת ללמדנו רצה, יתברך עולם בורא כי

 מקום מכל חולין דבר היה כן שלפני למרות הזהב ולכן, הרוחניות לשיא להפוך
 שאמש בעוד קלף על נכתב תורה ספר כן כמו. קדוש לדבר להיות נהפך כעת
 . ביותרהקדוש לדבר נהפך קצר ובזמן, בהמה של עור הכל בסך היה

 )יוסף לבוש– חי יוסף עוד(

 
יתָ  ה ָטהֹור ָזָהב ְמֹנַרת ְוָעׂשִ ה ִמְקׁשָ יָעׂשֶ נֹוָרה ּתֵ  ועשית למשה הקב״ה א״ל': וגו  ַהּמְ
' וכו משה נתקשה ואעפי״כ' וכו אותה נעשה כיצד, משה א״ל, טהור זהב מנורת

 הקב״ה א״ל.משה נתקשה ואעפי״כ, עשייתה לו והראה אש של מטבע שנטל עד
 זה הכיצד).ר"ב( עשאה מיד לבצלאל ואמר, אותה יעשה והוא בצלאל אצל לך

 ועשאה בצלאל שבא עד, המנורה בעשיית התקשה, הנביאים אדון, רבינו משה
 בדברי התקשה שנה ארבעים במשך כי, עצמו על העיד מגור הזקן האדמו״ר.מיד

 האדמו״ר של חתנו. לידיו מעשה שהגיע עד, פתרון להם מצא ולא הללו המדרש
 בניתוח הסתבכות שחלה לאחר. בורשא חולים בבית ואושפז ניתוח לעבור נאלץ
 אצל לשלומו האדמו״ר התעניין. חתנו את לבקר החולים לבית האדמו״ר סר

 גנוזה שהיתה, גדול למלך, דומה הדבר למה: הרופא השיב.המנתח הרופא
 כל. קטןכתם בה היה אך, בפז יסולא לא שערכה, טובה אבן באוצרותיו
 את עצמם על מליטול נמנעו האבן מן הכתם את להסיר שהתבקשו המומחים
 האבן את מסרו, עשו מה. ידם על ותינזק תפגע האבן שמא חששו כי, האחריות

 מלאכתו את ועשה, האבן של בעליה הם מי ידע לא אשר, פשוט מלאכה לבעל
 רצון לשביעות האבן מן הכתם את להסיר בידו ועלה, ומורא חשש כל בלי

 הקשתה נפוליאון המלך אשת. מעולם דברים היו כבר: הרופא המשיך.המלך
 יצליחו לא פן חששו כי, בלידתה לה מלסייע נמנעו המיילדות וכל ללדת

 האשה מיהי כלל ידעה לא אשר כפרית למיילדת קראו, עשו מה. בתפקידן
 את הרופא סיים, הזה במקרה אף.בנקל אותה יילדה ואכן, ללדת הכורעת
 מימים בו מורגל אני אשר קל ניתוח זהו כלל בדרך, האדמו״ר אל תשובתו
 התרגשות אותי אחזה, האדמו״ר של בחתנו מדובר כי לי שנודע כיון אך. ימימה
, הסתבכות חלה מכך וכתוצאה, כראוי הניתוח בביצוע שהתקשיתי עד, גדולה
. התמוהים המדרש דברי לו נתבהרו שעה באותה כי, האדמו״ר סיפר לימים
 של קדושתה וגודל סודותיה עמקי את ידע, אחר אדם מכל יותר, רבינו משה

 נתקשה, כך משום דווקא, לכן. ופרחיה וכפתוריה גביעיה, וקנה ירכה, המנורה
 נתקשה לא כן על, משה של לדרגתו הגיע לא אשר, בצלאל כן לא. בעשייתה

 )יהודה ליקוטי בשם אורות טללי-.( מיד ועשאה בה

     

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                 

 בס"ד 
 תרומה

 222:מספר  -גליון   



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

            )המאירי( .חדש בחבר קדמון חבר תחליף אל                                
                             )מלובלין החוזה( .אמת שלממחלוקת,ומהדמ שלום טוב                 

 )תם רבינו(.בו יתעלה ל-הא אהבת תהיה כן,יתעלה ל-בא האדם אהבת כפי      

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 לאיש אותך חושבים כולם: צ"לז שפירא מאיר ר׳ את מהרבנים אחד שאל פעם
 כך כל שלך לישיבה מכניס אתה מדוע וא״כ, מפרוטקציה רחוק וגם, אמת
 יודע אתה הרי: שפירא מאיר ר׳ השיב? ורבנים אדמו״רים של נכדים הרבה
 ...תורה ללמוד שידעו הפחות לכל, רבנים יהיו הם כך שבין

 
 

 שידע מפני גאון האי רב כתב. אסתר במגילת ה''הקב של שמו נזכר שלא טעם
 מונח ה''הקב של שמו  שיהיהי רצה ולא המגילה יעתיקו שהפרסיים מרדכי

  .עזרא האבן כתב וכן, שלהם ע״ז לשם יעתיקוהו ושמא, הפרסיים בין
 )המנהגים וטעמי מקורי(
 
 

 בגאות מסוגר ישראל הכלל היה, ל"זצוק ין'מוואלוז ח"הגר מרן תקופת עד
 ולא אצלנו וגיעול שיקוץ היו וניהוגיהם הם העמים מנהגי, מהעמים ומובדל

 בתקופה אך. ולענה ראש פורה השורש שיטת של וסכנה מציאות כ"כ היה
, החוצה לצאת אפשרות ונהיה הגיטו דלתות ונפתחו ההשכלה החלה ההיא
ללכת, וניהוגיו תרבותיו העולם את להכיר", פתוח להיות" החוץ בלשון הנקרא
 החיצוני היצר והתחזק התגבר אז. ב"וכיו רופא, פרופיסור להיות לברלין

 מרן של בתקופתו! ממש ואיומה נוראה והסכנה, ישראל הכלל עם במלחמתו
 מרן ראה, החיצוני היצר להתנוצץ התחיל כאמור ין'מוואלוז ל"זצוק ח"הגר
 כ"אח שנהפכה[ ההשכלה התפתחות תחילת את - פקחותו בגודל ח"הגר

 על המאיימת הרוחנית הסכנה גודל את מראש צפה הוא], ושיטה לתנועה
 ין'ואלוז ישיבת את וקבע יזם כך ולשם, ישראל בכלל מסורת של קיומה המשך

 ל"ז ח"שהגר הבאיםוברור לדורות בטהרתה התורה עמוד את ותנחיל שתמסור
 שיהיה צריך צורה ובאיזה איך הישיבה קווי כל על ל"ז א"הגר רבו עם דיבר
 המבול פני על לשוט שתוכל" נח תיבת" מעין להיות שתוכל כדי, הישיבה צביון
בגלות נוסף שלב החל, השניה העולם מלחמת בתקופת. כוזבות דעות של

 ישראל גדולי כל את איבדנו בה בתקופה, החיצוני היצר של במלחמה, אדום
 את לקיים כדי, דעה לדור שרידים יחידים רק ונשארו, לגמרי כמעט לנו שהיו

 שלב וירדנו נכנסו וכאן, כפשוטו ממש מישראל התורה תשתכח שלא הבטחתו
 עד כמוהו עדיין היה שלא זיוף של חדש חשש נעשה, הזיוף של בגלות נוסף
 ואם, תורה של קיבול הבית צורת זיוף של חשש הוא! מכולם החריף והוא עתה

, בלבד התורה משפטי של וסילוף זיוף כאן אין אז, מסולפת תהא צורתו חלילה
, להיות צריכה תורה הבן צורת כולה התורה עמוד כל של וזיוף סילוף אלא
 התורה ידיעת – בתורה גדלות, ויחידה אחת למטרה מכוונת השאיפה שכל

ללא, בלבד תורה ודעת לתורה מוחלטת השתעבדות מתוך, ולרוחבה לעומקה
 שכל להיות צריכה תורה הבן צורת! מבחוץ הבאות זרות וידיעות השקפות שום

 מתנהג, אחרת חושב, אחרת מדבר תורה בן. זה הוא כי אשר, יאמר הרואהו
 צורת כל זיוף זה הרי כך לא זה ובאם, לגמרי אחרים לדברים שואף, אחרת
 חזון עם שהיה מה כל אבדנו, לגמרי בחושך נמצאים אנו ובתקופה, תורה הבן
 )ל"זצ וינטרויב אליהו ישראל רבי ישראל עיני(. בחושך ונשארנו, אבד זה

 

ואין המוהל תינוק שהיום השמיני שלו חל בשבת יתכן  איך  שאלה:
 ?רשאי למול את התינוק

אם  אותו מוהל זה הברית הראשונה אסור לו למול  תשובה:
 )ז"ס רס"וסימן  יו"ד ע "שו(בשבת

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ֵלךְ  ִאם ֻחּקַֹתי ּתֵ ַטי ְוֶאת ּבְ ּפָ ה ִמׁשְ ֲעׂשֶ ַמְרתָּ  ּתַ ֶהם ָלֶלֶכת ִמְצֹוַתי לכָּ  ֶאת ְוׁשָ  ּבָ
ָבִרי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי ךְ  ּדְ  ךהחינו שר מאת גזירה יצאה" סופר חתם"ה בימי: ִאּתָ
 יצליחו לא שאם ברור היה לכולם. בישיבות תורה לימוד על איסור חל ולפיה ההונגרי
 ראש. ובריח מסגר על התורה היכלי ייסגרו, הגזירה את לבטל השר את לשכנע
 שונא כי, לקבלם סירב זה אך, איתו להפגש ביקשו, העדה נכבדי ועימו, הקהל
, מרובה השתדלות לאחר, לבסוף.דעתו על עומדו מיום היה מרושע ורשע יהודים
 בכך. שלו הבוקר ארוחת בשעת תיערך שהפגישה בתנאי, בביתו לקבלם השר ניאות
 חברי של צאתם לפני.אוכל הוא כיצד ויראו, מולו שיישבו; ולבזותם להשפילם רצה

 אל ונכנסו סופר החתם של ביתו דלת על התדפקו, הגורלית לפגישה המשלחת
 הונגריה גולת ראש. ועצותיו מברכותיו עליהם שיאציל ממנו קשלב כדי פנימה הקודש
 התורה דיני על וישמרו, איסור בשום יכשלו לבל הזהירם ולבסוף, רב בחום בירכם
 הםוכי". סופר חתם"ה של אלה דבריו על התפלאו המשלחת חברי.מחיר בכל

 הדברים שיצאו כיוון, ברם? הזה הציווי פשר מה? כלשהו איסור על לעבור מתכוננים
 השר לבית מגיעים הם, והנה. בליבם הדברים את המשלחת חברי שמרו, קדוש מפה

 כולל שהכיבוד לכששמעו. חלב עם קפה בספל לכבדם משרתיו את מצוה והאיש
. בליבם רעד-של-תזזית חלפה), עכו״ם חלב מדין, גוי של בביתו בשתייה האסור, (חלב
-ידוע ועתה, בזכרונם ובאו עלו, מנביא עדיף כחכם", סופר חתם"ה של הנבואה דברי
 לבבם את חיזק עליהם שהטיל והאיסור, מראש ההתרחשויות את צפה שרבם ידעו

 בספלי מלהתכבד מנועים שהם על השר בפני מתנצלים היהודים.הבאות לקראת
 חלב מדוע ושואל בנושא עניין מגלה השר. עכו״ם חלב לשתות האיסור בשל, הקפה
 שחכמינו משום היא שהסיבה לו משיבים המשלחת וחברי, בשתייה אסר עכו״ם
. המארח פני על ניראתה נצחון-ארשת.טמא חלב בטעות שם נתערבב שמא חששו
 אולם, בהמות של רבים במינים המחזיק בגוי רק קיים בדבריכם שהעליתם זה חשש
 שהגשתי מהחלב לשתות שלא מניעה כל לכם אין כן ואם, פרות רק יש שלי בחווה

 בליבם התחושה יותר עוד גברה, הגוי השר של השכנוע-מאמצי לאור.אמר, בפניכם
 שלא עליהם ציווה כאשר ורבם מורם התכוון זה לקטע שבדיוק המשלחת חברי של

 להסביר ומנסים, בעקשות דעתם על לעמוד מחליטים הם. כלשהו באיסור להכנע
 לטעום רוצים הם אין ולכן, מקרה בכל איסור בו יש נוכרי של שחלב לשר

 א לפניו להביא מצוה הוא, רב כי בקיצפו; השר של דמו כבר רתח עכשיו.מהכיבוד
-בעל של לפליאתו?הזה״ החלב את הבאת בהמה מאיזו, לי נא ״אמרי. המשרתת

 כאן יש אבל, פרה של הוא ״החלב... לגמגם המשרתת מתחילה, ולתדהמתו, הבית
, ברכיים בפיק ארצה נפלה המשרתת. השר צווח! מיד״ אימרי?! גם כאן יש ״מה...גם״

 עליי תקצוף ואל, קרה מה לך אספר. לזה איבריה נקשו עליה שהשתרר הפחד ובשל
 המגיעים האורחים על שעה לפני לי הודעת ׳כאשר. רועד בקול אמרה, השר אדוני
, קפה ספלי ואכין הפרות אחת את במהירות שאחלוב וביקשת, הבוקר לארוחת אליך

 לעלות אמורשהיה הקנקן לתוך החלב את כבר מזגתי ואף, ציוויתני אשר ככל עשיתי
 מעט החפזון מרוב נשפך, הסעודה תחילת לפני ספורות דקות, אז ובדיוק.שלחנך על
 בליבי עלה לפתע. לעשות מה ידעתי ולא, עצות אובדת הייתי. שבקנקן החלב מן

, גמליםשל בחווה והמחזיק, ממול המתגורר סגנך של לביתו במהירות רצתי. רעיון
 ומבקשתנפשי על מתחננת אני...גמלה של בחלב הכד את שימלא ממנו וביקשתי
 מחלב יותר טעים גמלה שחלב בטוחה הייתי אלמלא כי, השר אדוני, עליי שתחוס

 לא, חשובים אורחים לך שיש שידעתי וכיוון. שעשיתי מה עושה הייתי לא, פרה
 מדי לשתות רגיל שהינך החלב בתוך המשובח החלב את מלערבב היססתי

 התפעלותו את להביע שלא היה יכול לא המשרתת דברי את השר מששמע...בוקר
... בהצלחה הוכתרה ששליחותם המשלחת לחברי והודיע, ישראל תורת של מחוכמתה

 הלקח.הגזירה את מבטל ואני, אמת ותורתו, אמת שמשה לדעת נוכחתי עתה
 משיבה, במסירות התורה על שומר ישראל עם כאשר. מאוד עד ברור הזה מהסיפוא

 )לשבח עלינו.(ומצוקה- צרה כל מפני צמודה׳ וב׳אבטחה הדוקה׳ ב׳שמירה התורה לו

ִמְצֹוַתלכָּ ֶאתְוָשַמְרָּתַּתֲֲעֶשהפַטי

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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ראובן רבישהיה ניגש ל פעמים
אדם לייעוץ, והיה משיב  שארבני

לו בלחישה, איני יכול לדבר עמך, 
תיגש למקווה ואח"כ תשוב. וזה 

הגרב"צ ג"כ כהנהגת מרן רבינו 
כפי שהיה  זצ"ל אבא שאול

 רואה נכון לפעמים. 
 

סיפר, שהגרב"צ בליל שבת קודש 
אחרי התפילה, כשהיו ניגשים אלין 
לברכת שבת שלום, כמה פעמים 

אחורנית שאנשים  
מסוימים לא ינשקו לו את ידו... 
 שכן הריח בכח תורתו הקדושה.

 

 אדם עומד על דעת רבו  אין
 פעם אחת בחוה"מ פסח נסעתי עם סבי 

זצ"ל ברכבת ליהוד,  מנחם מנשהחכם 
סבי עישן (כך היה דרכו לעשן ולייחד בדרך 

בזה ייחודים קדושים) ואני הרהרתי בליבי 
ואמרתי לעצמי: איך הסבא מעשן והלא יכול 

, והנה, לפתע הסבא ה להיות בזה 
פונה אלי ואומר, "קח גם אתה תעשן, אין 

  בזה שום חשש חמץ"...
 

והנה כשהגענו ליהוד, הלך חכם מנחם מנשה 
ם שם, ובאחד המקומות זצ"ל לכמה זקני

הגיש המארח לסבי "ריבה" סבי אכל 
, הרי סבא י מהריבה, ואני 

בפסח לא אוכל בשום בית, וכך מנהגו מימים 
ימימה שבסח היה אוכל רק בביתו. והנה 
לפתע הסבא פונה אלי ואומר, "תאכל גם 

 מהריבה, רואים שאין בה חמץ"...

והצלחת  לברכת  ן  ו ור‰ ב‡לחנן                  העל „ב שמח         נ"י   „‰‡ןן  ולב  שמים,  יראת  ו  תורה 

 מספר,  זצ"ל ירוחם הסיפור הזה היה המשגיח, מרן רבי את
 -כשביקש להמחיש את מבט האמת על הזיקה שבין אדם לגופו. כל מערכות  האדם 

האמיתי שלו,    ישתנו בתכלית אם תתבסס בו הוודאות הזו,   -ף ונפש גו
הם שני מרכיבים, כמו הסוס  יחס היהודי אל המיתה, חייב אם כן גם הוא  -וגופו 

 להיות כזה:"...לזכור שאני בעצמותיי ומהותי רוחני, יום יבא, 
 

י בוודאות גמורה, כי והיה יהיה זה יומי האחרון. יבא רגע ויתבטל גופי. אבל חש אנ
! והגוף שחשבתיו לעצם מהותי יירקב . באותו רגע לא אחדל מהתקיים. 

 נקבר, ו"אני" המרגיש עונג וצער, חיו אחייה, אם אזכה"

הי"ד למד ב"כולל קדושים"  אלחנן וסרמן רבי
במשך זצ"ל  יוסף שלמה כהנמןעם הגאון רבי 

שעות ביום.הרב כהנמן סיפר על מקרה שאירע  18
נו קיבל מברק המבשר על להם בעת לימודם:כאשר רב

 הולדת בנו הבכור עמד ובירך "הטוב והמטיב".
 ומיד המשיך בלימודו כאילו לא קרה מאום. 

 

 זצ"ל החפץ חייםאחרי ה"סדר" הלך לשאול את 
. שאלו ע אם עליו לנסוע 

 האם אתה מוהל? רבנו השיב בשלילה.  החפץ חיים:
יה שליח ויקיים הלא תצטרך לכבד מוהל שיה אם כן,

 למנות שליח תוכל גם מכאן, את המצווה במקומך.
 ו רבנו עשה כדבריו  ואכן, הכריע החפץ חיים...

 עם החברותא. 

, בעודו ילד, נקלע הצדיק פעם
ישראל  רביהמלוב"ן 
זי"ע למריבה בין כמה  אבוחצירא

ילדים. כבר בקטנותו נכרה בו 
צדקותו, והוא הקפיד מאד על מי 

שגרם למריבה, אף שלא היה מעורב 
 דבה. הוא גער בילד 

בפיו. מאוחר יותר סיפר לאביו 
הצדיק על המריבה והוסיף שכמעט 

 ת הילד שהיה אשםקלל א

 לחיי נצח, זאת יודע  יהודה מוצפי רביילדים הציל  כמה
רק בורא עולם. המכון לבר מצווה בו הכין המוני בחורי חמד לקראת 

גהכניסם לעול המצוות. היתומים שגידל בביתו, העזרה ברו"ג 
מו. הפלא הוא שבכל חג שעל כך אפשר היה לכתוב ספר בפני עצ 

כמו בראש השנה, שופר קטן לכל ילד,  היה מחלק מתנות לילדים,
(כידוע היה הוא בעל אוסף שופרות הגדול בעולם ובכל חודש אלול היה 

 במקומות רחוקים ללמד מהות השופר,  
 

תוך כדי שהינו ממחיש בשופרותיו הרבים והמיוחדים את מהות הימים 
  ) קרב המוני ילדים רחוקים ליהדות) הנוראים ומ

 מביא לכל ילד כל מכשירי הכתיבה, בחורף מביא סוודר מיוחד 
 וחם שנתפר מיוחד עבור הילדים, וכן על זה הדרך. בחנוכה ובפסח.

 

 של דרכים לפונדק שנקלע,  ברביי מעשהה                                        
  הארץ על התיישב,   יהודי                                   

 המוכסן אליו מיהר, משנתם הבית בני את שעורר מה חצות תיקון וערך
 על מכונן שהוא  הרבי השיב? הומש לו כואב שמא, הבכי לפשר ושאל
 מפני מקדש בית לנו היה רבות שנים לפני שפעם למוכסן וביאר, החורבן
 הארץ על יושבים אנו לילה כל ומאז, א הוא חטאנו

 ויביאנו הגלות מן שיוצאנו המשיח את לנו שישלח', לה בבכי ומתחננים
 המשיח עם לעלות סןהמוכ את  הרבי שאל אתה המוכן, ישראל לארץ

 ? הקדושה לארצנו בימינו במהרה שיבוא
 

 זה אין, ברורה תשובה עם מהר וחזר, באשתו להימלך שהות המוכסן ביקש
, והתרנגולות העיזים הפרות עם יהיה מה כי הכפר את לעזוב כדי

 ? המשיח אחר ונלך הכל את 
 

 על תכופות םלעיתי מתנפלים הקוזאקים והרי ושאל  הרבי הרפה לא
 אשאל, המוכסן ביקש, רגע רק, אותם ושודדים ובוזים והורגים היהודים

 את מפה יקח שהמשיח יתפלל שהרבי מבקשים אנו:אמר כשחזר, אשתי את
 העיזים הפרות עם בשלוה פה נחיה ואנו ישראל לארץ הקוזאקים

 ... והתרנגולות
 

  ? ?  מקדש בית?  גאולה רוצים אנו כמה
 (העורך) ? המוכסן של שהיא כל בחינה בו יש אם

 

 ה בת קלרה  לע"נ 

 רפואה שלמה     איילה בת שושנה

החיים והאמת תלויים רק   "משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים מכלל"
וללא הלב אין חיים כלל ולכן מכל משמר נצור לבך שישמור את  

לבבו שלא יכשל, ודברים אלו אמורים במי אשר השיג כבר עבודת הלב ולכן 
ר עדין לא רכשו חייב לשמור לבו שלא יאבד ממנו, אך יותר קשה לאלו אש

 כי קשה הוא מאד להשיגה ם בלבבם 

    
 17:11 18:03 18:41 

17:09 18:00 18:37 
17:09 18:01 18:38 

 
17:11 18:03 18:40 

"" " 



 

אחד הקניט יהודי בדברים  גויי
הבאים : תראה איזה הבדל יש 
בין ההלוויות שלנו לשלכם : 

אצלנו צועדים בצורה מסודרת , 
עם כללים וטכסים , מנגינה 

, ואילו אצלכם יש ופרחים
 באלאגן כזה גדול. 

 

 השיב לו היהודי  אתה צודק , 
 גם אני מעדיף 

 .. 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםאבוו-המאור ת

רּוָמִתי (כה, ב). כיˆ„ ל‡‰וב ‡˙ ‰' ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ  ֵמֵאת ּכָ
 

ָעה שֶׁ  ׁשָ ה לג, ח) מּוָבא: "ּבְ מֹות ַרּבָ ְדָרׁש (ׁשְ ּמִ רּוְך הּוא ּבַ דֹוׁש ּבָ  ָאַמר ַהּקָ
ָרֵאל ַלֲעׂשֹותֹו?  ל עֹוָלם, ְיכֹוִלין ֵהם ִיׂשְ ן, ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ַעל ִעְסֵקי ַהּמִ ְלמֹׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו, ׁשֶ ׂשְ רּוְך הּוא: ֲאִפּלּו ֶאָחד ִמּיִ דֹוׁש ּבָ  ָאַמר לֹו ַהּקָ
ל ֶבּנּו ִלּבֹו'".  'ֵמֵאת ּכָ ר ִיּדְ  ִאיׁש ֲאׁשֶ

 

נּו: ְוִכי ָיכֹול  ה ַרּבֵ ַמּה מֹׁשֶ ן, ּתָ ּכָ ׁשְ רּוָמה ַלּמִ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ "ה ָלַקַחת ִמּבְ ּבָ ה ַהּקָ ּוָ ּצִ ֵעת ׁשֶ ּבְ
ְבָיכֹול, ֶאת ה ִית ְלָהִכיל, ּכִ לּום ָיכֹול ּבַ ִית ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם?! ּכְ ן ֱאנֹוׁש ִלְבנֹות ּבַ ַרְך ּבֶ ' ִיְתּבָ

ר  ְעָיה (סו, א): "ֵאי ֶזה ַבִית ֲאׁשֶ יׁשַ סּוק ּבִ אֹוֵמר ַהּפָ בֹודֹו?! ּוְכִפי ׁשֶ ר ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ֲאׁשֶ
"ה  ּבָ "ה ֵיׁש ֵמַאִין, ְוַהּקָ ּבָ ל ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַעל ְיֵדי ַהּקָ ְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתי". ּכָ ּתִ

ָכל ֶרַגע ֵמָחָדׁש ּבֹוְראֹו ּוַמְחִזיק ית". -ֹו ּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ ִמיד ַמֲעׂשֵ ָכל יֹום ּתָ ׁש ּבְ  "ּוְבטּובֹו ְמַחּדֵ
ִפי  ַמִים, ּכְ ָ יֹוֵתר, מּוָכן ִמן ַהׁשּ ד ּבְ ן ַהְמֹפָאר ְוַהְמֻכּבָ ּכָ ׁשְ "ה ָיכֹול ְלהֹוִריד ֶאת ַהּמִ ּבָ ַהּקָ

 ְ ׁש ַהׁשּ ְקּדָ ית ַהּמִ ָעִתיד ָלבֹוא יֹוִריד ֶאת ּבֵ ּלֶ ַמִים ׁשֶ ָ ְכָלל ִמן ַהׁשּ נּוי ּוְמׁשֻ י, ּבָ  ִליׁשִ
ַרְך ִלְתרֹם  ה אֹוָתנּו ה' ִיְתּבָ ם ָמה ֵאפֹוא ְמַצּוֶ ה מא ע"א). ְלׁשֵ ֶכת ֻסּכָ "י ַמּסֶ ַרׁשִ ְמֹבָאר ּבְ (ּכַ

ן?  ּכָ ׁשְ רּוָמה ִלְבִנּיַת ַהּמִ  ּתְ
א ָחֵפץ הּוא ָאֵכן,  ָרֵאל, ֶאּלָ ל ַעם ִיׂשְ ֶסף ׁשֶ ָהב ּוַבּכֶ ּזָ ֵאין ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם צֶֹרְך ְוֵחֶפץ ּבַ

א  ֶכם! "ַרֲחָמָנא ִלּבָ נּו ִלי ֶאת ִלּבְ ַני, ּתְ ְבָיכֹול: ּבָ ׁש, ּכִ "ה ְמַבּקֵ ּבָ ָרֵאל. ַהּקָ ל ִיׂשְ ַאֲהָבָתם ׁשֶ ּבְ
ף רפא ע" דֹוׁש ח"ג ּדַ ֵעי" (ּזַֹהר ַהּקָ ב. -ב) ּבָ ַרְך רֹוֶצה ֶאת ַהּלֵ  ה' ִיְתּבָ

ֶכם, ַמּדּוַע  ּלָ ָהב ׁשֶ ֶסף ְוַלּזָ ָרֵאל: ֵמַאַחר ְוֵאין ֲאִני ָזקּוק ַלּכֶ ְבָיכֹול, ְלִיׂשְ "ה אֹוֵמר, ּכִ ּבָ ַהּקָ
ם ַאּתֶ ָבר, ׁשֶ עֹוָלם ּדָ ׁש ּבָ ּיֵ א, יֹוֵדַע ֲאִני, ׁשֶ רּוָמה? ֶאּלָ נּו ִלי ּתְ ּתְ ּתִ ׁש ֲאִני ׁשֶ ֲעֵמִלים  ְמַבּקֵ

ָהב.  ֶסף ְוַהּזָ ּתֹוְקִקים ֵאָליו ְואֹוֲהִבים אֹותֹו, ְוֶזהּו ַהּכֶ ם ִמׁשְ יגֹו, ְוַאּתֶ ִ ֵדי ְלַהׂשּ דֹול ּכְ ָעָמל ּגָ
נּו ִלי ֶאת ַאֲהַבְתֶכם.  ֱאָהבּו, ּתְ ר ּתֶ נּו ִלי ֶאת ֲאׁשֶ  ּתְ

א רּוָמה זֹו ְמַבּטֵ ּתְ ְתרּוָמֵתנּו, ֵמַאַחר ׁשֶ "ה ָחֵפץ ּבִ ּבָ יו, ַהּקָ ַלּפָ  ת ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ּכְ
ֶבּנּו ִלּבֹו". ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֶנת "ֵמֵאת ּכָ  ְוִהיא ִנּתֶ

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 , ואילך ו"קמ עמוד ב"ח" אחריך משכני" החדש מהספר נלקט((

רשימת תפוצה  )..נחת  ותרווה  זה  בעניין  עוד  שם  עיין
hamaor.net@gmail.com

זצ"ל בהשתפכות  האור החיים הקדוש רבנוו
של צער, על ביטול לימוד התורה שגרמו לנו הגויים, 

ה לשון קדשו: 'לבי לבי על דבר זה, מעי מעי על וז
, ואשר מנעו בני עוולה אותנו 

 ועל זה ינקום נקם בהתעוררות תגבורת הדינים'. 
 

אך עם ישראל, עם כל היסורים שמצערים ומייסרים 
אותו האומות, נשאר דבק בה' ובתורתו ומקיים את 

ות, שיש לנו בגל ה מצוותיו, וזה 
 כידוע ששליחי מצווה אינם ניזוקים,

כל הפלגה של אנשים הוא היה עושה ובספינה, בעבד  קוסם אחדד
עד להם קסמים, התוכי של הקפטן היה מתבונן כל הזמן בקסמים, 

שהוא עשה קסם שהתוכי איך חלק מהקסמים עובדים ובכל פעם  שלמד
כבר הבין איך הוא עשה אותו, התוכי היה מספר למבקרים בסיפון איך 
הוא עשה אותו והקוסם הנבוך היה צריך לעשות טריקים חדשים, לאט 
לאט נגמרו לו הטריקים והקסמים שהתוכי לא הכיר והוא כבר ממש 

 כעס על התוכי הזה שהורס לו את העבודה, 
 

ח אותו משם אך הקפטן לא הסכים. יום אחד הוא ביקש מהקפטן שייק
הייתה סערה חזקה בים, הספינה התהפכה וטבעה בים, ורק הקוסם 

 הגיע לסירת ההצלה, גם התוכי בא והתיישב לידו, 
ככה הם יושבים יום ויומיים ולא מחליפים מילה רק יושבים ובוהים 

 אחד בשני, אחרי ארבעה ימים התוכי אומר לקוסם : 
 , , נע ! תגלה ליזהו, אני נכ

מספר שלמד זאת מרבו הגאון רבי  לזצ"איסר זלמן  רביי
זצ"ל, מה זה "ומודה על האמת" בהיותי  חיים סולובייצ'יק

יר"מ צעיר בוולוז'ין עליתי באחד הימים לבמה כדי 
קראתי לפני בני הישיבה את דף הגמרא ואמרתי:  

"אין לי מה לומר בפניכם על דף זה" וירדתי מן הבמה. בני 
ן נדהמים". וכך הסביר רבי חיים את הישיבה עמדו כמוב

: "כשהכנתי את השיעור, התעוררה לי שאלה  
שאיש לא היה מעלה בדעתו לשאול אותה, אחר כך עלה בלבי 

 תרוץ, וגם תרוץ זה איש לא היה מעלה בדעתו. 
 

רהיה לי איפוא מה לומר, אולם הייתי סבור 
השיעור". כאן פנה רבי  , ולכן החלטתי שלא לומר את

חיים לתלמידו רבי איסר זלמן: "האם גם אתה, מסוגל כך?... 
 אם כן, תוכל להיות ראש ישיבה!"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, דקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק

.

זצ"ל אהבה לכל  ראל סלנטריש שפע הגה"צ רבי, מילדותוו
אדם, והיתה משאת נפשו לעזור לזולת בקנה מדה גדול ובהקף רב. כל 
הימים היה חושב מחשבות ומטכס עצות, כיצד לגמול כווב עם יצורי 

שלו  ןתבל ולגרום נחת רוח לבריות. מכאן 
 במגיפת החלירע בוילנא, אשר הסתכן ומסר נפשו עליהם. 

 

קנותו המקיפה לעזור לעם בסבלותיו. את כל חייו הקדיש מכאן עס
למען הכלל. הוא הסתלק מכל דרישות פרטיות ולא ידע כל דאגה וכל 
שאיפה, זולת דאגתו ושאיפתו של העם. לא היה דבר אשר עמד לו 
בדרך דאגתו ושאיפתו זו. הוא הפקיר את הכל למען אותה המטרה. 

גתו העמוקה לזולת. הוא היה בסלנט, ניכרה בו דא דעוד 
יושב בעליית בית ולומד תורה, ואת מזונותיו היו שולחים לו מבית 

 חותנו ע"י אחי אשתו ־ נער צעיר לימים. 
 

בבוקר היה רגיל להביא לו עוגות וקפה. פעם לחש רבי ישראל באזני 
הנער, כי בבית המדרש יושבים עניים זקנים שקשה עליהם הלעיסה, 

את העוגות, ואילו הוא יכול להסתפק בפת רגילה.  ויש למסור להם
ר הוא הבין שבני ביתו לא יסכימו לזה, על כן התנה עם הנער 

. ומאז, היה נוהג במשך שנים רבות, למסור 
 יום יום את עוגתו לעניים הזקנים, והוא היה ניזון בלחם שחור.

שסבור, שרק כאשר ישנו מי 
"צרה ויגון אמצא" אז הוא הזמן 
ש"בשם ה' אקרא", ואילו כאשר 
הקב"ה עוזר לו, וטוב לו, ומאומה 

על מה  ו לא חסר לו 
להתפלל כביכול. על כך קורא 

"אנא ה' מלטה  דוד המלך
הצילני מדעה פסולה זו...  –נפשי" 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  ולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יוסף בן מרגליתיעקב הרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 שלום תאומיםרבי  הגאוןן
זצ"ל כתב: 'כנודע מספר הקדוש 

זצ"ל מעשה רב,  אור החיים
שהפיל תחילה להסטרא אחרא, 

 ו ולנקבתו 
להפילה עד כמעט שהיה מסתכן'. 
כידוע גודל פעליו של רבינו כל 

ימיו לקירוב הגאולה, וכפי 
ש  וזה לשון שכותב רבינו הקדו

קדשו: 'עד כי יבא שילה, שאליו 
םאנו מקוים יום יום 

 

'קדושתו של רבנו האור החיים 
 .הקדוש, הפלא ופלא

מדוע העולם עגול,  לשאלהה
תהיינה בפי המדענים תשובות 

חיים למכביר. הגאון רבי 
ב"נפש החיים" שער ד'  מוולוז'ין

פרק כ"ה, אומר את התשובה 
הבדוקה והאמיתית. הרי 

בנויים על   
תורה שאנחנו לומדים, ואם ה

חלילה ישאר העולם רגע אחד 
ללא תורה לא תהיה לו זכות 

ת קיום.לכן ברא הקב"ה את 
, כדי שלא תהיינה שעות 
היום והלילה שוות בכל מדינה 
ומדינה, וכשבחלק אחד של 

העולם ילכו בני הישיבות לנום 
את שנתם, יעסקו עמיתיהם 

 בחלקו האחר בתורה, 
מצב שבו יהיה  ךוכך 

 העולם ריק מתורה.

המדרש.אמר לקהל:"דעו לכם,כאשר אומרים  " מגור זיע"א לביתאמרי אמתפעם הרה"ק ה" נכנסס
". ל אנא ה',נבקעים שערי שמים ואפשר לפעול 

 

לאחר התפילה אמר  הרימו כולם את קולם ברעש גדול. כשהגיע השליח צבור ל"אנא ה' הושיעה נא",
אתם " והרבי הסביר: . "חשבתי שאשמע קול חזק, וגם קול חלושה לא שמעתי".  הרבי:

 ואני התכונתי ל'אנה ה' כי אני עבדך'.. חשבתם שהתכונתי ל'אנא ה' הושיעה נא',

להיות בוטח בה', בזמן שאין  קלל
צריך לתפקיד של הביטחון, אך 

מה קשה הוא להיות בוטח בשעה 
עשצריך להגיע 

 . 
 

לפעמים הביטחון משמש לאדם 
להטבת חלומות נעימים על 

העתיד הנסתר, רק בשעה הקשה 
םלאדם 
אז נראה אם הוא  – 

בעל ביטחון. או שהוא רק באמת 
מצפצף בפיו וצועק "בטחון" 

 "בטחון" (החזון איש)



 

 
. 

ּו  ׂ̆ ָע י ו¿ ƒ ּ̇ ַכנ¿ ָ ׁ̆ ׁ̆ ו¿ ָ„ּ ¿̃ ƒי מ ƒָכםל ˙ו…  ּב¿
ַעּלּו˙  ¿̇ ƒ‰ י מ≈ ‰ י¿ ּב≈ לּו ַ‰ר¿ ּב¿ ƒ̃ ל ָזכּו ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָלל י ך¿ ּכ¿ ∆ ׁ̆ מ∆ ָנ‰ּב¿ ָ ּׁ̆ ‰ַ ,

ים ƒב ים טו… ƒָימ ˙ ו¿ ˙ו… ּבָ ַ ׁ̆  ‰ ם ז∆ ƒ‡ , ל ל חו… ∆ ׁ̆ ים  ƒם ָימ ָ̇ ‰ ס¿ ם ז∆ ƒ‡
˙ ∆„ ֻיח∆ ַעּלּו˙ מ¿ ¿̇ ƒ‰ ם ∆‰ ׁ̆ ּבָ ּי≈ ∆ ם . ׁ̆ ט ‰ּו‡ יו… ל≈ ָכם ּבו… ו… ּ̇ ƒך¿ מ‡ַ

˙' ָע  ר∆ ∆̂ י ֲע ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆ '‰ ּו∆ ֻ̃ ם ַ‰ּמ¿ ‰ּו‡ יו… ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂ רּו   ,ָליו ָ‡מ¿
ים  ƒּפ ַ̂ ים ּומ¿ ƒַחּכ ן ָעָליו מ¿ יו… ל¿ ƒכ ם ּב¿ ƒיַני ˙ ע≈ ּלַ ƒח ¿ּ̇ ƒלּולמ ¡‡ ׁ̆ . ח…„∆
 ˙ ∆„ ֻיח∆ ּו˙ ַ‰ּמ¿ ׁ̆ ַרּ‚¿ ¿̇ ƒ‰‰ַ ˙ מ∆ ּי∆ ַּ̃ ‰ַ‰ ם ז∆ יו… ‰ , ּב¿ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ ƒָרּ‰ מ ˜ו… מ¿

יָר‰  ƒע ׁ̆ ז¿ ≈ּ̃ ƒּב ∆ ל "‰ ‰˜בׁ̆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ּו "ל¿ ׂ̆ יֲע ƒל  ‰ ַטּנָ ¿̃ עּוָ„‰  ס¿
ם ּכ∆ ƒמ ‰ נ¡ ¡‰ ∆‡ ∆ ׁ̆ י  ≈„  ".ּכ¿

עּוָ„‰  ˙ַ‰'ס¿ ∆ ׁ̆ ∆ּ̃ ֻב ַטָנ‰' ַ‰ּמ¿ ¿̃ , ˙ ר∆ ∆ׂ̆ ַטָנ‰' ֲע ¿̃ י ' ר≈ ¿„ ƒ‚ּ ƒמ ˙ ∆‚ ר∆ חו…
ים ƒנ ין. מו… ƒ ׁ̆ י ƒ„ּ ַ̃ ים  ƒ„ּו ּ̃ ƒרּו˙ , ר ר¿ עו… ¿̇ ƒ‰ ַעּלּו˙ ו¿ ¿̇ ƒ‰

ים  ƒר ר¿ עו… ¿̇ ƒַטָנ‰ זו… ע"י ַ‰ּמ ¿̃ עּוָ„‰  ׁ̆ . ס¿ ∆„ י ˜ו… ≈ ׁ̆ ¿‚ ƒר ‰ ּמָ ּכַ
 ‰ָ יָר‰' זו… ּונ¿ ƒע ‰ 'ז¿ ָ ׁ̆ ָּ̃ ּבַ ƒים מ ƒכ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ ָמעו… ל ּ„¿ ∆ ׁ̆  ˙  .רו…

‰ "‰ כ˘‰˜ב"˘ וככ"˘  ַטּנָ ¿̃ ל…‡  ָל‰' ו¿ „ו… ¿‚' ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ׁ̆ ּבַ ≈ּ̃ ַב מ¿
ָלל ָלל ּוכ¿ ָכם' :ּכ¿ ˙ו… י ּב¿ ƒ ּ̇ ַכנ¿ ָ ׁ̆ ׁ̆ ו¿ ָ„ּ ¿̃ ƒי מ ƒּו ל ׂ̆ ָע ב  'ו¿ ָּ̇ כ¿ ƒּוַכנ

ים  ƒַרּב כו… ל…‡ ""˜ מ‰ספ‰ּב¿ ˙ו… ַמרּב¿ ¡‡ ‡ , נ∆ ּלָ ָכם‡∆ ˙ו… ך¿ . ּב¿ ˙ו… ּב¿
ָח„  ל ‡∆ ָח„ּכָ ∆‡ ˜ "‰ ‰˜ב. "ו¿ ≈̃ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּומ ı ˙ ָחפ≈ רו… ¿ ׁ̆ ƒינוּ ל ינ≈ , ּב≈

נוּ  כ≈ ˙ו… ָ‰ָ‡ָ„ם, ּב¿ ׁ̆ מ≈ ≈ּ̃ ַב ‰ , ּומ¿ ≈ׂ̆ ׁ̆ ֲע ָ„ּ ¿̃ ƒי מ ƒל , ‰ ≈ׂ̆ ָך ֲע מ¿ ¿̂ ַע
 ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ  .ּכַ

ר  ר≈ עו… ¿̇ ƒ‰ ˜ ּול¿ ַחּז≈ ¿̇ ƒ‰ ינּו ל¿ ‰ ָעל≈ ּמָ „ ּכַ בו… כ¿ ƒי˙ ּב ר , „'ּב≈ ≈‰ ּזָ ƒ‰ ל¿
נו…  יו… ¿̃ ƒנ י„ּורו… , ּב¿ ƒס מּו˙ו… ּוב¿ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒּו˙ . ּב‡ ַכּיָ ָר‡ּוי ו¿ יַכל ּכָ ≈‰ י˙ ל¿ ּב≈

 ,'„ ‡ ≈‰ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ ˙ נ∆ י˙ּכ…‰∆ ƒ̃ „ָ ּפּונ¿ ָנן. ּכ¿ יו… ¿̃ ƒנ ֲ‰˜ּו ּב¿ ב¿ ƒים י ƒּ̇ , ַ‰ּבָ
 ˙ ל∆ ּפ∆ ¿ ׁ̆ ים ֻמ ƒ̃ ל… י˙ ‡¡ ַר˜ ּב≈  ח"ו.ו¿

ַ‡ף  ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ר ּכַ ≈‰ ּזָ ƒּלָ נ ƒפ ¿ ּ̇ ָל‰ ּבַ ט≈ יָח‰ ּב¿ ƒ ׁ̆ ˙ , ‰מ¿ ∆‡ ‰ ַבּז∆ ַ‰ּמ¿
י˙ו…  ב≈ ך¿ ּב¿ ל∆ ן . ַ‰ּמ∆ ו… ׁ̆ ל¿ ƒכ ינוּ "˜ ‰זו‰ו¿ ≈̇ ָ ׁ̆ ר¿ ּפַ : (˙רומ‰, ב˙ר‚ום לל‰"˜) ּב¿

ל" י ח… ר≈ ב¿ ƒ„ ˙ ּב¿ ס∆ נ∆ י˙ ַ‰ּכ¿ ב≈ ר ּב¿ ַ„ּב≈ ּמ¿ ∆ ׁ̆ י  ƒי לו…  ,ּומ ‰  ‡ו… ∆‡ ר¿ ּמַ ∆ ׁ̆
רּו„ מּוָנ‰ !פ≈ ¡‡‰ָ ˙ ַע ‡∆ ר≈ ּ‚ו… ∆ ׁ̆ י לו…  י לו…  !‡ו… ‡≈  ‡ו… ∆ ׁ̆ ˜ ל∆ ין לו… ח≈

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ‡ל…‰≈  .!"ּב≈
ים ָ‡נּו  ƒ„ מ¿ עו… ∆ ׁ̆ ָרט ּכ¿ פ¿ ƒל , ֲ‡ָ„רח בר"ּב ַסּמ≈ ָב‰ ַ‰מ¿ ר¿ ƒּ̃ ַעל ַ‰

ם ƒַמי ָ ּׁ̆ ּבַ ∆ ׁ̆ ינּו  ƒב‡ָ ָל‰ ל¿ „ו… ן , ַ‰ּ‚¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒכ ו… ו¿ ׁ̆ ¿„ ל ָ̃ ∆ ָמָרן ׁ̆
מו…  יָט "ר ַ‡„¿ ƒל ¿ ' ": (מ˘פטים ˘.ז.) "‡ׁ̆ ט¿ ר‡' ֲ‡ָ„ר נו… י , ּ„ָ ƒ„

ָלם ל עו… ∆ ׁ̆ נו…  ּבו… ƒיים ר יז ּבַ ƒ‡ ,„ן יּו ע„¿ עס פּון י∆ ר∆ ¿„‡ַ." 
 ואמצו חיזקו

 .דאווענען ביים נישט רעדט יונגעל יודישע א
 א גוט שבת

 ברגש נהלך מכון

על עי˜ר ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, ‰י' 
פנימיו˙ נ„ב˙ לבם ˘ל כל ‡ח„ 

ו‡ח„ ב„יבורו ˘‰יו מ˜„י˘ים 

נ„בו˙ם לˆורכי ‰מ˘כן ‰יו 

 ם ‰˜„ו˘‰ממ˘יכים ‡ז ב„יבור

ו‰י' ‰˘כינ‰ ˘ור‰ על פנימיו˙ 

‰לב ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ ב˘ע˙ 
„יבורו ו‰˜„˘ו. ומפני ז‰ כ˙יב 

ו˘כנ˙י ב˙וכם ר"ל ב˙וך 

‰פנימיו˙ לבבם ˘ל 

 ‰מ˙נ„בים. 

כמ‰ ‚„ול כח ומז‰ י˘ ללמו„ 
‰ל‡ ‡נו רו‡ים  ‰„יבור ˘ל בנ"י

חולין ‡ם  ב‰מ‰ ˘‰י˙‰

מ˜ריב‰ בעזר‰ ‰י‡ נפסל˙ 

מ˘ום חולין ˘נ˘חטו בעזר‰ 

ו‡חר ˘‰וˆי‡ עלי' ‰„בור 

ל˜„˘‰ ‰ו‡ ל‰יפך ‡ם ˘חט‰ 

בחוı חייב כר˙. וכן חפı ‡חר 

‰˜„˘ו ‡ם נ‰נ‰ בו מעל וכ"ז 

מכ"˘ ‡ם ‰ו‡ מחמ˙ „יבורו. 

‰‡„ם מ˘בח ומפ‡ר ומ‰לל 
ב„יבורו ליוˆרו עו˘‰ רו˘ם 

וכחו ‚„ול מ‡„ לע˘ו˙ נ"ר 

 ור‡ ב"‰ ב„יבורו:ל‰ב

 (˙פ‡ר˙ ˘למ‰ בפר˘˙ן)

 
 מ„ור

  לחידודי
 בעמו„ ‚'

...  ס"דב

 ל˜ט מספ‰"˜ מפר˘י ‰˙ור‰
 על ‰פסו˜

 ,וע˘ו לי מ˜„˘"
 "ו˘כנ˙י ב˙וכם

בו‡ ור‡‰ ב˘ע‰ ˘‡מר לו 
‰˜ב"‰ למ˘‰ ˘י‡מר לי˘ר‡ל 
˘יע˘ו לו מ˘כן, ‡מר לו 
‰˜ב"‰ למ˘‰, ‡מור ל‰ם 
לי˘ר‡ל, כביכול ל‡ ב˘ביל 
˘‡ין לי ‰יכן ל„ור ‡ני ‡ומר 
לכם ˘˙ע˘ו לי מ˘כן. ‡ל‡ 
ע„ ˘ל‡ נבר‡ ‰עולם ‰רי 

למעל‰ ˘נ‡מר  בנוימ˜„˘י 
(ירמי‰ כס‡ כבו„ מרום מר‡˘ון 

ו˘ם ‰יכל כס‡י בנוי  יז יב)
(חב˜ו˜ ˘נ‡מר ו‰' ב‰יכל ˜„˘ו 

וכן י˘עי' ‡מר ו‡ר‡‰ ‡˙ „'  ב)
(י˘עי‰  נ˘‡יו˘ב על כס‡ רם ו

ל חב˙כם ‡ני מניח בי˙ וב˘ י"‡)
‰מ˜„˘ ‰עליון ˘‰ו‡ מ˙˜ן 
ע„ ˘ל‡ נבר‡ ‰עולם ו‡ר„ 

 )(˙נחומ‡    .ו‡˘כון ב˙וככם

˘‡˙˜„˘ מ˜„˘ ל˘ון מוע„ 
 ו‡ז„מן ‡לי‰ם ל„בר מ˙וכו

כ„כ˙יב ונוע„˙י ˘מ‰ לבני 
 (ר˘ב"ם)          .י˘ר‡ל

בעבור ‰יו˙ו נ˜ר‡ מ˜„˘ 
 (‡בן עזר‡)          .מ˘כן ‰˘ם ‰˜„ו˘

ו˘כנ˙י ב˙וכם, ‡˘כון ביני‰ם 
.ל˜בל ˙פיל˙ם ועבו„˙ם

 (ספורנו) 

 לזכות ידידנו הדגול

 הי"ו רחלבן  שמואל דודהנה"ח 
 ומשפ' החשובה

ׁׂ ׁ ל

יָחה ַּבְּתִפ   ק"בארה ִויְזִניץ ּתֹוָרה ֵדיְלַּתְלמּו ְלַתְׁשַּב"ר ָלהיִּגָליֹון ְלִעּדּוד ְוִחזּוק ְּבִעְנַין ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵלב ּוְזִהירּות ַהּׂשִ
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 לע"נ הוקדש המדור

 צבי גבריאל ר' הרה"ח המחנך

 זצ"ל קליין ארי' בהרה"ח

מדובשא מתיקא בעמח"ס

 

 המחנך ע"י נלקט

 הי"ו קליין אלימלך הרב

עילית מודיעין - ויזניץ קרית

 

‰ל ̃≈  י ַחּמָ ר≈ ין ּוָפַעל ָז‰√ ƒכ ָע‰. ‰≈ ל ּ„≈ „ו… רּוך¿ ּ‚¿ ‰˜ל  - ּבָ
ע˙ ו˙בונ‰ ‰כין ויˆר ‡˙ מ‡ור ‰˘מ˘.„ ‰מבורך ‰‚„ול

מו…  ¿ ׁ̆ ƒל „ בו… ר ּכָ ַ̂ ב ָי ' ‰טוב יˆר כל ‡לו, כ„י ˘‰ם „ - טו…
‰רבו˙ כבו„ו יי‡ו כו„ ל˘מו ‰‚„ול. כל ‰ברי‡‰ בר‡ „' ל

ב˘מי ולכבו„י, בר‡˙יו יˆר˙יו י˙ברך, כ„כ˙יב: "כל ‰נ˜ר‡ 
 ‡ף ע˘י˙יו".

˙ ֻעּזו…  יבו… ƒב ן ס¿ ַ̇ ˙ ָנ רו… ‡ו… ‰ניח „' סביב עוז ‡˙ ‰‡ור  - מ¿
) ‰ב„יל לעˆמו לי˙ן לˆ„י˜ים ‰2‡ור לעˆמו.  ) ‰ב„יל ‡˙‰1כוונ‰ ו( .˘כינ˙ו

  .)לע˙י„ לבו‡
ָבָ‡יו ¿̂  ˙ ּנו… ƒים ּפ ƒ ׁ̆ „ו… ‡בן כמו (ח˘יבו˙ "פנו˙" מל˘ון  - ̃¿

.י וח˘ובי ˆב˜ו˙ ‰מל‡כים ‰˜„ו˘יםר‡˘ .)‰פינ‰

י ַ„ּ ַ ׁ̆ י  מ≈ מ¿  .˘„' רומם ‡ו˙ם - רו…

 „ בו… ים ּכ¿ ƒר ַסּפ¿ י„ מ¿ ƒמ ˙ו… ̃≈ ָּ̇ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃  מל‡כים ‡לו - ל ּו
 ספרים ˙מי„ ‚ו„ל כבו„ „' ורוב ˜„ו˘˙ו.מ

ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒּ̇'„  …ל ¡‡ ≈̃ ı ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ַעל ו¿ ּמַ ƒם מ ƒַמי ָ ּׁ̆ ינּו ּבַ
יךָ  ‰ ָי„∆ ַבח ַמֲע˘…≈ ∆ ׁ̆ ל  ̇ ַעל ּכָ ַח ָּ̇ ƒן מכמˆטרפים ‡נו  - מ‡

̇ ˘ם „'כים, ולכל ˆב‡ ‰˘מים ‰מ˘בחים ומ‰ללילמל‡ . ם ‡
ו‡ומרים ‡נו ˘י˙ברך „' ב˘מים וב‡רı על מע˘‰ י„יו 

 בחים ˘בר‡.ו‰מ˘

 ∆ ׁ̆ ר  י ‡ו… ר≈ ‡ו… ַעל מ¿ ָל‰ָ̇ יƒׂ̆ ָע ו¿ ָפֲ‡רּוָך ּס∆ ‰ י¿ ּמָ ועל  - . ‰≈
 ˘‰ם מ‰ללים ומפ‡רים ‡ו˙ך ˙מי„. ,ע˘‰ „'‰מ‡ורו˙ ˘

 

 וביı זˆ"לר‰"˜ רבי י˘עי' מ„ינ‰: ˙˜ˆיר
ניˆל מפורסם ‰י‰ ב˙פיל˙ו ב‰˙ל‰בו˙. ˘
 ר˘ע. רוזן ירי‰ ˘למ

ו‰‚יע ל‰כירו מ˜רוב,  ב‡„כס ‰עיר סמיל‡ 
כ˘ר' י˘עי' זע˜ 'כ˙ר' ו˜לוח ˘ל „ם נ˙ז 

 על ‰˜יר כנ‚„ו.

יר" ƒ„ּ‡ַ ים ƒ̃ ל… ל  -!" ‡¡ ˜ו… ס ּב¿ ּכָ ַח ַ‰ּ„ֻ ַטר≈ ¿̂ ƒ‰

‰וּ " -ל…‡ לו…  ךָ ַ‰ּי¿ ¿̇ „ ‡ו… ב≈ ‰ ֲ‰ל…‡ עו… י ַ‰ּז∆ ƒ„ ,
ָנ‰  ם ָ‰ַ‡ֲחרו… ָ„ּ‰ַ ˙ ּפַ ƒם ט ƒּבו… ע ∆ ׁ̆ "- - - 

ס ּכָ ַמר ַלּ„ֻ ¡‡ ּנ∆ ∆ ּׁ̆ ƒי˜ , מ ƒ„ּ ַּ̂ ם ַ‰ ƒַח ע ח≈ ו… ׂ̆ ּנּו ל¿ ּמ∆ ƒר מ ≈̂ ּבָ ƒי ̇ ּבָ ַ ּׁ̆ ם ַ‰ יו… י ּב¿ ƒּכ

ˆו…  פ¿ ח∆ יט , ּכ¿ ƒל ח¿ יר ‰∆ ƒע ˙ ּבָ ‰ו… ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ם ל¿ ָסףיו… יך¿ , נו… ƒ ׁ̆ ַ‰מ¿ ל…‡ ל¿ ו¿
ּכו…  ַ„ר¿ ‰ƒ ּב¿ י ל¿ ƒל ּב¿ ƒיָח‰מ ƒׂ̆ י˜ ל¿ ƒ„ּ ַּ̂ ם ַ‰ ƒע ׁ̆ ≈‚  .ּפָ

ַ‡ַחר  ˙ל¿ ּבָ ַ ּׁ̆ ס , ַ‰ ּכָ ַנס ַ‰ּ„ֻ כ¿ ƒיל נ ƒח י˜ּב¿ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ נו…  עו… מ¿ ƒָעָ„‰ ל , ּור¿
 ׁ̆ ≈ּ̃ ƒָנ‰ ּוב ו… ׁ̆ ‡ ƒר ׁ̆ ו¿ ר…‡ ˙ו… ּבָ ּכָ ר¿ ƒּב ˙ ם . ‡∆ ƒל ע ≈‰ ƒּנ ∆ ׁ̆ יָח‰  ƒ ּׂ̆ ַמֲ‰ַלך¿ ַ‰ ּב¿

ָפָניו ּל¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ׁ̆ י ƒ‡ , ַל ¿̇ ƒ‰ ס ו¿ ּכָ ל ַ‰ּ„ֻ ע≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ¿ך ל ּכָ ב ּכָ ַע„ , ‰≈

ר  ∆ ׁ̆ ַמר ֲ‡ ו… ּ‚ָ ּ̇ ַ„ע¿ ָרח ‰ּו‡ , ּב¿ י ֻמכ¿ ƒּכ ̇ ל ‡∆ ּב≈ ַ̃ ‰ל¿ ׁ̆ ַ‰ּז∆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ̃ י ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ,

ָח„  ∆‡ ירו… ּכ¿ ƒיָל‡ ע ƒמ י ס¿ ב≈ ָ ׁ̆ ו… ּ̇ ƒמ. 

י  ים'„≈ ƒנ ָ ‰ זּו' , ׁ̆ ּיָ ƒכ ּז¿ ƒמ ıי ƒב ינו… ƒ„ ס מ¿ ּכָ ָנ‰ ַ‰ּ„ֻ ¡‰ ס  -נ∆ ּכָ ר ַ‰ּ„ֻ ≈‰ ר¿ ƒ‰
ּבו…  ƒל יָל‡ ּב¿ ƒמ ּס¿ ƒי ַ‡ף  -מ‡ ַ ּׁ̆ ‰ ַר ָּ̇ ַע י 'מ≈ ƒכ ˙ ָ‡נ… ָ‰נו… ך¿ ל≈ ּכָ ƒמ'! 

י˜ ָ‡ַמר ˙ו… נו… פ¿ בƒ וּ  ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆‡: 

" ׁ̆ „ו… ָ̃  ׁ̆ י ƒ‡ ! ין ƒמ י ַמז¿ ƒכ ˙ ָ‡נ… ז…‡˙ ‡∆ ּב¿

„ו…  בו… י, ּכ¿ ƒיר ƒיָל‡ ע ƒמ ס¿ ƒר ּב ר≈ ּ‚ו… ¿̇ ƒ‰ ר ל¿ , ַלֲעבו…

ך¿  ו… ָטָח‰ּ̇ ָמָנ‰ ַ‰ב¿ ¡‡ י  ,נ∆ ƒ„ ּיָ ƒמ ‰ ּכ∆ ז¿ ƒי ּי ƒּכ
˙ י‚ו… ƒל ˙ ַמפ¿ ָטחו… ַ‰ב¿ ָל‰ , ל¿ ע¡ ן ל…‡ ‰∆ ָ̇ מו… ּכ¿

ָמיו  ּיָ ƒו… מ ּ̇ ַ„ע¿  !"ּב¿

רַעל  ַ̇ י˜ָמָנ‰ ַ‰ , ֲ‡ ƒ„ּ ַּ̂ י ַ‰ נ≈ ָ‡ז¿ ס ּב¿ ּכָ ֻ„ּ ,
ּוָר‰  ל ׁ̆ ∆ ׁ̆ ˙ יםַמֲחוו… ƒ̃ ן לו… , ּוַמֲעָנ ≈ּ̇ ƒן ‰ּו‡ ל נ≈ ּכו… ¿̇ ƒם מ ָ̇ ‡ו…

יָל‡ ƒמ ס¿ ƒבו… ל ָ ׁ̆ ˙ מו… י˜ ‡∆ ƒ̇ ַ‰ֲע ָמ˙ו… ל¿ ּכָ ַ‰ס¿ מּוָר‰ ל¿ ¿̇ ƒּב. 

ָבּ‰  ָּ̂ יıַמ ƒב ינו… ƒ„ י˜ ּב¿ ƒ„ּ ַּ̂ ַח˙ ַ‰ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒל מ ∆ ׁ̆ י  ƒל ּכָ ל¿ יר ל…‡ , ַ‰ּכַ ƒּפ ַ ָ‰ָי‰ ׁ̆

יֻ  ן מ¿ פ∆ …‡ ָנָס‰ .ָח„ּב¿ ר¿ ˙ ּפַ ָ‡‚ו… י˜ , ּו„¿ ƒ„ּ ַּ̂ ‰ַ ˙ „ּו ל…‡ ַ‡ַח˙ ‡∆ ָטר¿
‰ ָ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָ„˙ו… ַ‰ ֲעבו… ָוָח‰ . מ≈ י˙ַ‰ַ‰ר¿ ƒר מ¿ ס , ַ‰חו… ּכָ יַח ַ‰ּ„ֻ ƒט ב¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆

יָל‡ ƒמ ּס¿ ƒמ ,‰‡ָ ¿ׂ̆ ‡, ָנ יפו… יָ‰ , ‡≈ ָנפ∆ כ¿ ƒי˜, ּב ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ∆ ׁ̆ ָניו  ז¿ ‡ו… ם , ל¿ ַ‚ּ

י˙ ƒָר‰ רּוָחנ ו… ׂ̆ ן, ּב¿ ּכ≈ ∆ ב יּוַכל  ׁ̆ ≈ ׁ̆ י ‰ ל≈ ָּ̇ ַע ַעל מ≈ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַעל ַ‰
ָו‰  ל¿ ַ ׁ̆ ָ„‰ ּב¿ ַנַח˙ָ‰ֲעבו… ל…‡ , ו¿ ּום ּול¿ ָרָע‰ׁ̆  .ַ‰פ¿

י , ‡ּוָלם ƒןַ‡ף ַעל ּפ ָע‰, כ≈ ָּ̂ ‰ַ‰ַ ˙ ּלּו˙ ‡∆ ַ̃ י˜ ּב¿ ƒ„ּ ַּ̂ ל ַ‰ ּב≈ ƒ̃  .ל…‡ 

) ‡ ך¿ ָיבו… ≈ ׁ̆ מ¿  "‰)בע‰∆



  

 

˙˜ˆיר: ב‡ור לט"ו סיון ˙רפ"ז, ‡סרו, פלו‚˙ חיילים 
בר‡˘ו˙ ‰מ˘ומ„ נחמנסון, ‡˙ ‰רבי ‰ריי"ı. בע˙ מ‡סרו 

‰˙פילין עמו, למע˘‰ ל‡ ˜יימו  ‰בטיחו‰ו ˘יוכל לי˜ח
‰בטח˙ו. ‰רבי ‡ינו מ„בר מ‡ומ‰ ע„ ˘יבי‡ו ‡ליו 

 ‰˙פילין.

רו… י ּבƒ ַר ָ‰  ז¿ ˙ עו… ∆‡ ן ו¿ סו… ˙ ַנֲחַמנ¿ ָנ‰ , ָעַזב ‡∆ פ¿ ƒנ ו¿
ַבּ„ו… ַעל  ב ל¿ ≈ ׁ̆ ַי ¿̇ ƒ‰ ˙ ַ‡ַח„ ל¿ ָס‡ו… ƒר ַ‰ּכ ∆ ׁ̆ ‡ֲ

ל „ו… ‡ּוָלם ַ‰ּ‚ָ ר , ּבָ ∆ ׁ̆ ין ַע„ ֲ‡ ƒּ̇ מ¿ ƒ‰ ם ָ ‡ּו ׁ̆ לו… יּוב¿
ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ר. ַ‰ ּפַ ס¿ ƒמ ˙ ו… ּ̃ ַ„ּ ‡ ּלָ פּו ‡∆ ל , ל…‡ ָחל¿ ∆‡ ו¿

ן  סו… י„ ַנֲחַמנ¿ ƒ̃ פ¿ ƒ‰ ˙י ƒנ ≈ ּׁ̆ ַנס ּבַ כ¿ ƒַר˙ ָ‰‡ּוָלם נ ב¿ ח∆ ּב¿
ָסף י„ נו… ƒ̃ ˙ , ּפָ ן ‡∆ סו… ˙ ַנֲחַמנ¿ ‡ו… ר¿ ƒיּב ƒַרּב‰ָ , „ ר ַלֲעמו… ָ̇ ˜נו… ָרחו… י„ , מ≈ ƒ̃ ַ‰ּפָ ו¿

ל  ∆‡ ׁ̆ ָ‚ּ ƒי נ ƒנ ≈ ּׁ̆ י ַ‰ ƒלו… ‡ו… ָ‰ַרּב‡ֲ ָ ׁ̆ ם ‡ּוַכל ָלַ„ַע˙ ַמּ„ּוַע : "˙ו… ּב¿ ƒ‡‰ַ ָּ̇ ע¿ ַ‚ּ ƒ‰
ָכ‡ן ‡? ל¿ ּס≈ ƒן ַעל ַ‰ּכ‡ ב ּכָ ≈ ׁ̆ ‰ יו… ָּ̇ ‡ַ ‰ ‰ , ָלּמָ ָּ̇ י ַ‡ ƒמ ‰ּול¿ ַחּכ∆  ?"מ¿

י  ƒַרּב‰ָ יב לו… ו¿ ƒ ׁ̆ ָכ‡ן: "מ≈ י ל¿ ƒ̇ ‡ ‡ , ל…‡ ּבָ ּלָ י‡∆ ƒ̇ ‡ י. ֻ‰ב≈ ƒנ‡ֲ  ≈ ׁ̆ ‰ּכƒ ב ַעל יו… ‡ ז∆ , ּס≈
י„ ƒ̃ ּפָ ∆ ׁ̆ ין ַע„  ƒּ̇ י ַממ¿ ƒן ֲ‡נ ּכ≈ ∆ ׁ̆ ‰ יַע ", ז∆ ƒּב ¿̂ ƒ‰ ָכ‡ן י ָ‰ַר ו¿ ƒּב¿ ּב ¿̂ עו… ַעל ‡∆ ּבָ

ן סו… י ל¿ , "ַנֲחַמנ¿ ƒּל ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ י˙ ו¿ ƒּל ˙ ַ‰ּטַ י ‡∆ ƒי‡ ל ƒָיב ¿̇ ƒ‰ ≈ּל ∆ , לּפַ ׁ̆ י  ƒפ יַח ּכ¿ ƒט ב¿ ƒ‰
י  ƒי ּכ ƒ̇ י ב≈ „ ּב¿ י עו… ƒל ‰ ∆ ׁ̆ ∆ ֻיר¿ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ל ּבַ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒיל ƒעֲ‡ָב , ּל‚ַ ר∆ ‰ ל…‡  ל ַע„ ל¿ ז∆

ּבַ  ƒ̃י ƒּל ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒּ̇ „. ל¿ ל…‡ עו… י„ , ו¿ ƒ̃ ‰ ַ‰ּפָ י‰ƒ ַ‰ּז∆ ƒט יב¿ ƒַח ל ‡ י ָ‡בו… ƒּכ 
י ƒ̇ י ב≈ „ ל¿ ּיַ ƒּוב מ ׁ̆ ‡ָ ˙ ו¿ פּורו… ˙ ס¿ עו… ָ ׁ̆ ָכ‡ן ַר˜ ל¿ ‰ ם ‡∆ ֲ‡ָבל ‚ַּ , ל¿ מּו ל… ˙ ז∆ ּי¿ ƒ̃  ‡

י ƒַעל . ּב ך¿ ו¿ ףּכָ ≈̃ ו… ּ̇ ָכל  ‰ ּב¿ ח∆ י מו… ƒנ‡ֲ." 
ין  ƒב י„ ‰≈ ƒ̃ ל ַ‰ּפָ ∆ ׁ̆ ָבָריו  ¿„ ƒיל ƒו… ַיַח„ ֲ‡ָבל , ָ‰ַרּב˙ ַ‡ל ‡ו… ָ ׁ̆ ם ז…‡˙  ƒם : "ע ƒ‡‰ַ

ן  לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ ָבר  ָ̇ ּכ¿ ‡ ּל≈ ƒי מ ַחּיָ ָך ּב¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ ילּו˙  ƒע פ¿ ƒל יָך ו¿ ∆ׂ̆ ַמֲע ַע ל¿ ≈‚ ָכל ַ‰ּנו… ˙ּב¿ ַ„ּ‰ַ "?
י ָ‡ז  ƒַמ„ ָ‰ַרּב ע¡ יב נ∆ ƒ ׁ̆ ≈‰ מו… ו¿ ˜ו… ָח‰ַעל מ¿ ט¿ ƒב ב¿ : "ּב¿ ו… ּ̇ ס¿ ƒּמ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„י ƒ̃ ל ַ‰ּפ¿ ים ּכָ ƒב

‡ן  ָבר ּכָ יּכ¿ ƒי ּוַמ‰ ֲ‡נ ƒי ֲ‡נ ƒים מ ƒע ¿„ ַ‚ע ּבו… , יו… ָ‰ר∆ י מ≈ ƒ̇ ֲ‡לּו ‡ו… ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆  ˙ לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ ר…ב  מ≈
י  ƒ̇ ‡ ָכ‡ןֻ‰ב≈ י. ל¿ ƒּ̇ ל¿ ּבַ ƒּ̃ ∆ ּׁ̆ ן  לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ יב ַעל ַ‰ ƒ ׁ̆ ‡ָ ∆ ׁ̆  ‰ ∆̂ ‰ רו… ָּ̇ ם ַ‡ ם ּ‚ַ ƒ‡ ָבל‡ֲ ,

ז…ר  ח¡ ַמר ‡∆ ַח„ָו‡ו… ל ּפַ ל…‡ ּכָ ָס : ל¿ ר¿ י‡ו… נ≈ ¿ ׁ̆ י ָ‰ַרב  ƒן 'ַ‡נ ‡‰ן ּב∆
י  ƒַרּב‰ָ ׁ̆ ויט¿ ƒו‡ יּוּבַ ל¿ ƒָסם מ ֻפר¿ ׁ̆ . ַ‰ּמ¿ ויט¿ ƒו‡ יּוּבַ ל¿ ƒי ּב ƒּ̇ ַל„¿ , נו…

י  ƒּ̇ ¿„ ּמַ ƒיָב‰ל ƒ ׁ̆ י ƒּב , ‰ נ∆ מו… ¿ ׁ̆ ƒי ּכ ƒּ̇ ר¿ ים ּ‚ַ ƒנ ָ ׁ̆ י  ƒ̂ ב ָוח≈ טו… ס¿ רו… ּב¿
 ׁ̆ לו… ָ ׁ̆ ים ּוכ¿ ƒנ ָ ַר„ׁ̆ י‚¿ ƒַלנ ים. ּב¿ ƒ„ּמּו ƒל י ּב¿ ƒּ̇ ¿̃ ּמּו„ ; ָעַס ƒל

י  ירּור≈ י„ּו˙ ּוב≈ ƒֲחס ˙ ַ„ּ ˙ ו… ¿̂ ƒּומ ˙ לֲ‰ָלכו… ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל , י מו… ּכָ ּוכ¿
י  ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒ„ּו‰ ˙ַ‰י¿ י , ּ„ַ ƒין ל ּום ‡≈ ׁ̆ ˙ ינו… ƒ„ ל מ¿ ַיַחס ‡∆

‰ ָ̃ י ƒיט ƒל ַמר. ּופו… י ַמ‰ לו… ƒין ל ר ‡≈ ≈̇  ".יו…
י ָ‰ַרַיי ƒּב ב ַ‰ר¿ ≈ ׁ̆ ַיי ¿̇ ƒימו… נ ַסי¿ יף"ı ּכ¿ ƒס ‰ו… ‰וּ : "ו¿ ָכל י¿ י ּכ¿ ƒ„ ƒמ ¿ׂ̆ ƒלּי ּי≈ , ָר‡≈ ַ̃ י מ¿ ƒם ֲ‡נ

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ≈̃ ל… ¡‡ ˙ ≈‡ י מ≈ ƒ̇ י ַטּו≈ ¿̂ ƒּנ ∆ ׁ̆  ˙ וו… ¿̂ ƒּמ‰ַ ˙ ּוב, ‡∆ ׁ̆ י ו¿ י‡≈ ƒּנ ַ‰  נ∆ ‰ ל¿ ∆̂ יך¿ רו… ƒ ׁ̆ מ¿
ם יכ∆ ≈̇ לו… ≈‡ ¿ ׁ̆ ָלל ַעל  ˙ ּכ¿  ".ַלֲענו…

ל  ∆ ׁ̆ ָבָריו  י ּ„¿ ƒּיּו˙ָ‰ַרּב ƒט ל≈ ח¿ ∆‰ רּו ּב¿ מ¿ ∆‡ ּנ∆ ∆ ‡ּו ּ„ַ , ׁ̆ ¿̂ ‡ ָמ ָ̃ י ן ּב¿ ח≈ ו¿ ינ≈ ƒ̃ ע≈ , י„ַ‰ּפָ
‰ּו‡ ָ‡  ר ַמר ו¿ ַ„ּב≈ מ¿ ƒמו… ּכ ¿̂ ַע ים : ל¿ ƒָבר לּו 'ַ‰„¿ ָר‰ַ‰ּלָ ‡ו… כ¿ ƒל  ƒּפ ים'ַמס¿ ƒ̃ ל . י ∆‡ ו¿
י„  ƒ̃ ָעַמ„ ַ‰ּפָ ∆ ׁ̆ ּ„ו… ַ‰ּזּוָטר  ƒ̂ ׁ̆ ל¿ ּמ≈ ƒ ׁ̆ ָבןו¿ ¿̇ ּכַ נָ , ּכ¿ רּפָ ‡מ… ב ּכ¿ : "‰ ל≈ ˙ ˙ו… ∆‡

‰ּו‡ ָ‡ַמר ∆ ׁ̆ י  ƒפ ים ּכ¿ ƒָבר ¿„ּ‰ַ." 
* * * 

י ‡˙ ̂≈ ּב¿  ƒַרּב‰ָ˙ ירו… ƒ̃ ר ַ‰ֲח ∆„ ח∆ ַמע , מ≈ ָ יַח ׁ̆ ƒל ¿ ּׁ̆ י ַ‰ ƒם ּכ ּי≈ ƒ̃ …ָטָח˙ו ˙ ַ‰ב¿ י‡ , ‡∆ ƒב ≈‰ ו¿
ּלו…  ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ם ‡∆ ˜ו… ם , ַלּמָ חוּ "ֲ‡ָבל ‰≈ ּכ¿ ¿ ׁ̆ ƒּו‡" נ‰ ∆ ׁ̆ ל¿ ר ּכָ ∆„ ח∆ ן ל…‡  ,ּב¿ ָלכ≈ ו¿

ָליו יעּו ‡≈ ƒ‚ּ ƒ‰ ֈ ׁ̆ ָ‚ּ ƒר נ ׁ̆ ַמ‰≈ י ƒָח„ ח ∆‡ י ל¿ ƒים ָ‰ַרּב ƒ„י ƒ̃ ׁ̆ ַ‰ּפ¿ ָ„ַר ם ו¿ ˜ו… ּמָ ּבַ
יַע  ƒ‚ּ ַמפ¿ ָליוּב¿ ≈‡ ‡ ין ָיבו… ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ם ַ‰ ƒי˜ ע ƒּ̇ י ַ‰ ƒי„ . ּכ ƒ̃ ּוַח ַ‰ּפָ ׁ̆ ָ̃ ל…‡ , ָ‰ָי‰  ˙ ו¿ ָ ׁ̆

ים ƒָבר ל ַ‰ּ„¿ ּבו… ‡∆ ƒַמר , ל‡ָ יו¿ ƒיר: "ָלַרּב ƒר ַ‡ּס ˙ו… ‡ן ּב¿ ‰ ּכָ ָּ̇ י ַ‡ ƒָך ּכ ַ„ע ל¿ ָ‡סּור , ּ̇≈ ו¿
˙ ָרזו… ˙ ֻמפ¿ ו… ׁ̆ י ƒר ¿„ ƒינּו ּב ל≈ ≈‡ ‡ ָך ָלבו… יב ". ל¿ ƒ ׁ̆ י ‰≈ ƒַרּב‰ָ ∆ ׁ̆  ‡ ּלָ י„‡∆ ƒ̃ י : "ַלּפָ ƒפ ּכ¿

י  ƒנ‡ֲ ∆ ‡ןׁ̆ ים ּכָ ƒָלל ב ַלּכ¿ ֻחּיָ ם , מ¿ ים ּ‚ַ ƒחּוָיב ם מ¿ ∆ּ̇ ‡ַ ˙ ∆‡ „ ַכּב≈ ל¿

יר ƒס‡ָ ל ‰∆ ∆ ׁ̆ יו  ָ̇ ֻכּיו… ˙ ז¿ ∆‡ נו… ו¿ ˆו… ם , ר¿ ָ‡סּור ָלכ∆ ו¿
יו ָ̇ ו… ׁ̆ ¿‚ ƒר ַע ּבו… ּוב¿ …‚ פ¿ ƒל. ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒנ ≈ ׁ̆ , ַ‰ח…˜ ַמר¿

ל  ּב≈ ַ̃ ׁ̆ ל¿ ר≈ י ּ„ו… ƒן ֲ‡נ ָלכ≈ י ו¿ ƒ„ָי יןל¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ∆‡"! 
 ַƒ‰ ָּפ ƒ̃„ל ָ‰ַרַיי י ∆ ׁ̆ ָבָריו  ¿„ּ ˙ ַע ‡∆ מו… ¿ ׁ̆ ƒע ל ַּ̇ "ı, ֻ‰פ¿

ר ∆„ ˙ ַ‰ח∆ ָעַזב ‡∆ מו… ו¿ ˜ו… ּמ¿ ƒם מ ל…‡ , ָ̃ ‡ ו¿ ּלָ פּו ‡∆ ָחל¿
ים ƒים מּוָעט ƒע‚ָ י„ , ר¿ ƒ̃ ַ‰ּפָ י˙ ו¿ ƒּ̃ ַׂ̆ ָי„ו…  ַנס ּוב¿ כ¿ ƒנ

ל  ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ יַ‰ ƒיַע . ָ‰ַרּב ƒּב ƒ‰ ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ‰ ∆‡ ַמר¿ ל¿
י  ƒָח˙ו… ַ‰ּ‚¿ ָ‰ַרּב מ¿ ƒׂ̆  ˙ ָל‰‡∆ ין , „ו… ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ָנַטל ‡∆

ן  ָ̃ ¿ ׁ̆ ָנ ָיָ„יו ו¿ םל¿ ח… ‰ . ּב¿ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַב י„ ּב¿ ƒ̃ ָפ ָנ‰ ל¿ ָ‡ז ּפָ ו¿
ב  ַעּכ≈ ¿̇ ƒ‰ יַח לו… ל¿ ƒנ‰ָ רל¿ ∆„ ח∆ ָע‰ ‡ו… , ּבַ ָ ׁ̆ ַבע  ר∆ ּכ¿

˙ ו… ּ̃ ים ּ„ַ ƒר ¿ׂ̆ ע∆ ר ּכ¿ ≈̇ ָכל ַ‰ּיו… ין , ל¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ יַח ‡∆ ƒנ‰ָ ם ל¿ ַסּי≈ ר י¿ ∆ ׁ̆ ַע„ ֲ‡
ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ע‡∆ . ּול¿ ַ̇ פ∆ ָ‡ז ל¿ ∆ ׁ̆  ‡ ָר‰ , ּלָ ר¿ עו… ¿̇ ƒל נ ∆ ׁ̆ ּוב ֲחָמ˙ו…  ׁ̆ י„ ּבו…  ƒ̃ ַ‰ּפָ

ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒַרּב י‡ ל¿ ƒב ≈‰ ∆ ‰ּו‡ , ׁ̆ ָר‡ ו¿ ל ָ̃ יפּו˙ ‡∆ ƒּ̃ ַ̇ יּב¿ ƒַרּב‰ָ" :‰ ם ? ַמ‰ ז∆ ƒ‡‰ַ
יָל‰ ƒפ ¿ּ̇ י˙  ˙ ּב≈ ו… ׂ̆ ָך ַלֲע נ¿ ˆו… ר¿ ƒן ּב‡ ם ּכָ ַ‚ּ ?‰ י∆ ¿‰ ƒל…‡ י ƒ !" ל…‡ ָי˜ּום ו¿ ׁ̆ י מ≈ ƒַרּב‰ָ יב ו¿

˙ו…  ֻעּמָ ּו˙ ל¿ ׁ̆ ַרּ‚¿ ¿̇ ƒ‰ ַלַ‰טּב¿ ‰: "ּוב¿ י∆ ¿‰ ƒי  !"ָי˜ּום ו¿
ַ‚ע  ˙ו… ר∆ ‡ו… י„ ּב¿ ƒ̃ ׁ̆ ַ‰ּפָ ַ‚ּ ƒל נ י‡∆ ƒּנּו , ָ‰ַרּב ּמ∆ ƒי‡ מ ƒ̂ נƒ ּבַ ‰ו… ≈ ּׁ̆˙ י י˙ ‡∆ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ן ַ‰

ָ‡ַמר לו…  י ל…‡ : "ו¿ ָכך¿ ּ„ַ ָך ּב¿ י‡ּו ל¿ ƒב ≈‰ ∆ ׁ̆ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ָך ‡∆ ‡ƒ , יןל¿ „ ָח ַ‡ ּלּו ו¿ ‰ עו… ָּ̇ ı פ≈
ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יָל‰ ּול¿ ƒפ ¿ּ̇ י˙  ‡ן ּב≈ ˙ ּכָ ו… ׂ̆ י ? ַלֲע ƒָך ּכ ַ„ע ל¿ וּ ל¿ ּ̇≈ ׁ̆ ƒיר ם ָ‡ס ƒנ ¿̇ ים ל…‡ נו…

‡ן  יםּכָ ƒ̂ ּום ֲחָפ ּלּו , ׁ̆ ƒ‡ ‰ ו¿ ָּ̇ ‡ַ ָּ̇ ל¿ ּבַ ƒ̃ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ןוַ , ‡∆ ƒֲעַ„י  ָּ̇ פּוי ‰ ַ‡ ּכָ
ָב‰ ין? טו… ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ∆‡ ‰ ָּ̇ ל ַע ּב≈ ַ̃ ¿ּ̇ ך¿ ל…‡  ל ּכָ ∆ ׁ̆ מ¿ ‡ּוב¿ ֈ" ּב¿ י„ ַ‰ּפָ ן ָעַזב רו… ּכ≈ ו… ƒ̃

ר ∆„ ˙ ַ‰ח∆ ָיָ„יו, ‡∆ ין ּב¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ∆ ׁ̆ ם , ּכ¿ ָ̇ ˙ ‡ו… ≈ּ̇ י  ƒּ̇ ל¿ ƒב  .יַרּבƒ ָל ל¿
* * * 

ָט‰ ˙ בוּ ̂¿ ֲע  ¿ ּׁ̆ ּפַ ¿̇ ƒַח˙ ֲעˆּוָמ‰ נ‡ַ ל ּב¿ ∆ ׁ̆ ָניו  יַעל ּפָ ƒב ַעל . ָ‰ַרּב ≈ ׁ̆ ַיי ¿̇ ƒּו‡ נ‰
בו…  ¿ ׁ̆ חו… מו… ּב¿ ˜ו… ָ„˙ מ¿ ˙ּכ¿ ו… ׂ̆ ָ‡ז , ַמ‰ ַלֲע ˙ ָרָעבו¿ ַ̇ י ƒב ¿ ׁ̆ יז ַעל  ƒר ַ‰כ¿ יט ל¿ ƒל ח¿ ∆‰ .

ל ָרם  ˜ו… ר ּב¿ ב∆ ע≈ ָר‡ ל¿ רָ̃ ‡מו… ים ל≈ ƒ„י ƒ̃ י : "ַ‰ּפ¿ ƒם ַ‰ח…˜ ֲ‡נ ≈ ׁ̆ ּב¿
ָחַ‡˙ ָרָעב ‰ ַעל מ¿ ָּ̇ יז ַע ƒר ר ! ַמכ¿ ∆ ׁ̆ ‡ּוָמ‰ ַע„ ֲ‡ ַעם מ¿ ט¿ ל…‡ ‡∆

י ƒּל ∆ ׁ̆ ין  ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ י ‡∆ ƒי‡ ל ƒב‰ָ י ל¿ ƒ̇ ָ ׁ̆ י ƒר ¿„ּ ˙ ‡ּו ‡∆ ל¿ מ¿ ƒי , י ≈„ ּכ¿
‡וּ  ∆ יָחם ׁ̆ ƒּנ‰ַ ם ַכל ל¿ ∆‰ ל ּבָ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ יןּול¿ ƒ„ַּכ ˙ ו¿ ָ„ּ  !"ּכַ

ים ָ‡ַמר ַ‡ַח„  ƒ„י ƒ̃ יַ‰ּפ¿ ƒי , ָלַרּב ƒו… ּכ„ּ ƒּ̂ ƒב ַע„ מ ע… ר¿ ƒל ‰ּו‡ ל ָיכו…
ף ָיָמיו י ‡ּוָלם . סו… ƒַרּב‰ָ ׁ̆ ‡ָ ּ‰ . ל…‡ ָ‡ַמר נו… ַעם ּבָ ָכל ּפַ ּב¿

ל כו… ¡‡ בּו ל∆ ¿ ׁ̆ ַיי ¿̇ ƒב , נ ר≈ י ס≈ ƒל ַע„ ָ‰ַרּב כו… ¡‡ ָליול∆ רּו ‡≈ ז¿ ין ַיח¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ∆ רּו . ׁ̆ ך¿ ָעב¿ ּכָ
ים  יוַעל ƒי ָימ נ≈ ¿ ׁ̆˙ ו… ׁ̆ י ƒּ̇ ˙ ַמ ירו… ƒ̃ ך¿ ֲח ו… ּ̇ ים  ƒָספ יןֈ ַ‡ך¿ . נו… ƒּל ƒפ ¿ּ̇ י ַ‰ ƒל ּב¿ ƒמ. 

ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ם ּכַ י ּ‚ַ ƒם ָ‰ַרּב ָ ׁ̆ יָ ֻ‰ֲ‡ רּוס¿ ים ּב¿ ƒ„י ƒֲחס ˙‚ַ‰ָ ַ‰נ¿ סּו„ ּב¿ , ‰ּב¿ ƒוַ י¿ י ˙ יבו… ƒ ים ׁ̆ ƒֲחָ„ר
 ˙ ֻעּלו… פ¿ ƒָטרּוב ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ „ ∆‚ ב , נ∆ ר≈ י ס≈ ƒַרּב‰ָ ˙ לו… ַלֲענו… ≈‡ ¿ ּׁ̆ ם ּב¿ ַר˜ , ˙ַל ƒ‡רּו י ז¿ ּוח¿

ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ָליו ַ‰ ≈‡. 

ָנם ָ‡מ¿ ַ‡ַחר ַר˜ , ו¿ י ל…‡ יל¿ ƒחּו ָלַ„ַע˙ ּכ כ¿ ים נו… ƒ„י ƒ̃ ַ‰ּפ¿ ∆ לוּ ׁ̆ ּ̂≈  ּוכ¿ ַנ ˙ ַח ל¿ ∆‡
ל  ∆ ׁ̆ ˜ּו˙ו…  ב≈ ¿„ּ ˙ ∆‡ פו… ו¿ ¿̃ ו… י ּ̇ ƒַרּב‰ָ ‰ָ ‡ ר≈ בו… ָו˙ו… ּב¿ ¿̂ ƒמ ָל עּב¿ ָ‰ , םו… ּלƒ ל¿ ƒפ ¿ּ̇ יַח  ƒין נ

ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י‡ּו , ּול¿ ƒב יַח ‰≈ ƒנ י ‰≈ ƒַרּב‰ָ ין ו¿ ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ˙ ם ‡לו… ‡∆ ָ̇ מ¿ ּב¿ ו… ƒׂ̆‰ָכך¿ . ָח  ּב¿
 ‰‡ָ ר¿ ַבל ‰∆ √̃ ‡ָ ˙ ל¿ יו… ¿‰ ƒיָכ‰ ל ƒר ¿̂  ‰ ּמָ ‡ו… ַע„ ּכַ לו… ָלם ּומ¿ ירוּ ָ„ם מ¿ עו… ƒס ׁ̆ פ∆ ˙ נ∆

ין ƒּל ƒפ ¿ּ̇ ַו˙  ¿̂ ƒּיּום מ ƒ̃  .ל¿

ב ָ‰  ַ̇ ים ּכָ ƒָימ ַמנו…  "ıַרַייל¿ יו… ל¿  ,ּב¿ ƒ‚ּ ל ‰ ּכָ ∆‡ ר¿ ƒי ַ‰ּנ ƒפ ַ‰ ּ‚ּולּכ¿ יַע ַלּמָ ו… ל¿ ƒ‚ּ‰ ם ז∆ , ˜ו…
י˙  ב≈ ם ל¿ ַ‡ּי≈ י„ ּומ¿ ƒח ‰ס…ַ‰ר ַמפ¿ ז∆ ּכָ ∆ י, ׁ̆ ƒָרח ז¿ ים ‡∆ ƒנ ַמֲ‡ ּבו… ּ„ָ ים ל¿ ƒָסר ƒכ ָ ּׁ̆ ֻמ ים ם מ¿

ם ַכּפָ ל ּב¿ ַמַע˙ ּב≈ , ַעל ל…‡ ָעו≈ ¿ ׁ̆ ƒי˙ ל…‡ נ ƒ„ּו‰ ָרָכ‰ י¿ ַ‡ף ּב¿ ָל ּכ¿ ין ו¿ ‡ ָ‰ָי‰ ַ„ו¿  .יוָ̇ ָ̃
י  ≈„ ˙ ּכ¿ ַזּכו… ָלמƒ ל¿ ל ָ‰עו… ‡ ּכָ ר≈ ‰ ַלּבו… ּלָ ƒפ ¿̇ ƒם ּב ˜ו… ˙ ַ‰ּמָ  .ובמס"נ ַחיּו˙ּב¿  ים‡∆

(ספר ‰˘יחו˙)
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 אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר
תפילתכם עושה רושם רב למעלה, אנא השתדלו והרבו תחינה ובקשה

בתושח"י אלטע בתיה בת דינה לאה לרפואת האה"ח
 והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

 אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תשב"ר
תפילתכם עושה רושם רב למעלה, אנא השתדלו והרבו תחינה ובקשה

בתושח"י אלטע בתיה בת דינה לאה לרפואת האה"ח
 והן קל כביר לא ימאס תפילת רבים.

ָע‰‡. ָ ׁ̆ ין ּב¿ ƒיַח˙ ֻחּל ƒׂ̆ יַח  ƒׂ̆ ר "ˆ ˘˘ ל…‡ ָי ז≈ חו…
‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ר , ר"ל ַ‰ ≈‰ יּזָ ƒל ‰ ∆̂ ָר ם י≈ ƒ‡ ילּו ƒפ‡ֲ

ן ˙ ָ‡מ≈ ַלֲענו… ן ו¿ ַכּו≈ ָרָכ‰ ל¿ ל ּב¿ ף ּכָ סו… ם , ּב¿ ƒ‡ ו¿
 ‡ ו… ׂ̆ ּנ¿ ƒל ֲעו…נו… מ ָ‚„ו… ‡ ו¿ ט≈ ח ‰ּו‡ חו… ָׁ̆

ים ּבו…  ƒֲער ‚ו…  .ו¿

ב ב˘לב.  ַ̇ ַבר "‰: ּכָ ל ּ„¿ ים ‡∆ ƒ„ ַ‰ֲחר≈ י מ≈ ƒ̇ י ƒ‡ָר
ּ„וּ „'  ƒין ַ‰ּס ƒימ ƒׂ̆ ּמ¿ ∆ ַע˙ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒם ּב י‰∆ נ≈ פ¿ ƒר ּב

‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ם ֲחָזַר˙ ַ‰ ָ ׁ̆ ם  ּבָ ƒל ם ו¿ י‰∆ ינ≈ ע≈ ּל…‡  ו¿ ∆ ׁ̆
‰ ָ̂ ‡ּו חּו ר¿ ƒי , ‰ ּלָ ƒל מ ים ַעל ּכָ ƒנ ַכו¿ ָ‡ז מ¿ ו¿

‰ ּלָ ƒּומ. 

ב ב‡ ‚.  ַ̇ ל ּבו… "ר ּכָ ם ַ‰ּכ… ≈ ׁ̆ ּמ¿ : ּב¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ י ָלֲ‡ָנ י‡ו… ƒיח ƒׂ̆ ≈ע ˙ ם ּב¿
 ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ בי‰כַ‰ ּמָ ינּו ּכַ ƒ‡י ָר ƒנ∆ "נ ּכ ¿ ׁ̆ ƒבּו ּב ר¿ יל ח∆ ƒן ז∆ ָע ב ׁ̆ , ‰ו… י≈ ו¿

יַח  ƒ‚ּ ¿ ׁ̆ ‰ַ ים ל¿ ƒּוע„ ים י¿ ƒ ׁ̆ ˙ ֲ‡ָנ ַמּנו…  ע"ז.ל¿

„ : ברמ"‡.„ יַלּמ≈ ƒים ו ƒַטּנ ¿ּ̃ ָניו ַ‰ ֲענּו ּבָ ּיַ ∆ ׁ̆ ƒן ּכ יַּ י ָ‡מ≈ ƒמ ∆ ׁ̆  „ ˜ ינו… ƒ ּ̇ ‰ַ
 ‰ נ∆ ׁ̆ לו… עו… ן י≈ ָלם ָ‡מ≈ ˜ ָלעו… ל∆ ‡ח≈ י, )כל בו( ַ‰ּבָ ƒר ָ̂ ּי¿ ו¿ ∆ ׁ̆ ָכם ַחּנ¿ ך¿ 

יָמ‰  ≈‡ „ּו ּב¿ ַעמ¿ ּיַ ∆ ׁ̆‰‡ָ ר¿ ƒי ̇≈ . ו¿ יו… ים ּב¿ ƒַטּנ ¿ּ̃ ‰ַ יםר ָ‰ ו¿ ƒ̂ ים  ָר ƒב ָׂ̆ ו¿
יָ‡ם‰כ"נ יבב ƒּל…‡ ַלֲ‰ב ∆ ׁ̆ ˜ מּוָטב  חו… ¿ׂ̆ ƒל , ּב ≈‚ ר¿ ∆‰ ָׂ̆ נַ „¿ ַב ‰ ֲע , עט∆

ם ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּבּור ּב ƒּ̂ ‰ַ ים ל¿ ƒ„י ƒר ט¿ ּמַ ∆ ׁ̆ ַ‚ם   .ו¿

י .‰ ≈ּ̇ י ּבָ ≈ּ̇ ˙ ּוָב ּיו… ƒס נ≈ ין ּכ¿ ƒ‚‰ֲ ין נו… ≈‡ ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒםבָּ מ ּלוּ  ‰∆ ַ̃ ˙ ƒּכ ׁ̆ י ר…‡
יב  ƒ̇ כ¿ ƒ„ּ …מו ַעט ּכ¿ ׁ̆ מ¿ ָ„ּ ¿̃ ƒים מ ƒ‡ָר ¿̃ ƒם נ י ָל ‰≈ ƒ‰ םָו‡¡ ∆‰  ¿̃ ƒמ ׁ̆ ל¿ ָ„ּ

ַעט ׁ̆ . מ¿ ָ„ּ ¿̃ ƒמ יב ּוב¿ ƒ̇ ˙ ּכ¿ ∆‡ יָר‡וּ ו¿ ƒ ּ̇ י  ַ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒמ  ∆ ׁ̆ ≈‰ ָר ּי¿ ל ‡ מו… ∆ ׁ̆ ‡ו… 
ּ‰ ָעָליו ן ּבָ כ≈ ו… ּׁ̆ ‰ַ. 

ב .ו ַ̇ ָכ ַמ ו¿ ס¿ ƒּלּו˙ "˜ ּב ַ̃ ן  ֲעו… ּבַ ∆ ׁ̆ ׁ̆ ָפ "נ בבי‰כר…‡ ¡‰ ין ל¿ נ∆ ƒי˙ כ ב≈
ָל‰ ע"‚ ח"ו.  ט≈ יָח‰ ּב¿ ƒׂ̆ ּול ו¿ ּ̇ ƒ‰ ˜ ו¿ חו… ¿ׂ̆ ן  ‚ו… י ינוּ ַ‰י¿ ּכ¿ ƒלּו ֲ‡פ

יַח˙  ƒׂ̆ ‡י ƒ‰ ∆ ׁ̆ ין  ƒך¿ ֻחּל ר∆ …̂ ָנָס‰ ל¿ ר¿ ַבחּוı ּפַ ר≈ ּ„¿ "נ ‰כבבי ,יָׂ̆
‡י .ָ‡סּור ַוּ„ַ ב¿ ƒ„ּ י ר≈ ַ‚מ¿ ָל‰ ל¿ ט≈ יָח‰ ּב¿ ƒׂ̆ ָרט  פ¿ ƒּוב  ∆ ַע ‡וּ ָר ׁ̆ נו… מ¿ ƒי ל 

 ‰ ּז∆ ƒי„ מ ƒמ  .[פמ"‚]ָּ̇
ַ‰ .ז זו… ‡…„ ) פ' וי˜‰ל( "˜ּוב¿ י‚ מ¿ ƒל פ¿ ƒ‰ ל ∆„…‚ ן ַ‰ּז∆ ּב¿ ָעו… כ ‰‰∆ ּי≈ ˘ "ו¿ ∆ ׁ̆ ׁ̆

ר  ≈‰ יּזָ ƒים "„ ובי‰מ"נ בבי‰כל ƒּבּור ƒ„ּ ן ֲעו… ים ּכ¿ מ≈ ƒן ֲ‡סּור ‚ו…
∆ "ר ל˘‰ ׁ̆ ַב„  ּל¿ ƒי מ ƒּכ ˙ ָטטו… ¿̃ ˙ ּו ∆̃ ל… ילּו˙ ּוַמח¿ ƒכ םּור¿ ˙ ֲעו…נ ‰≈ ו…

ים  ƒֲחמּור„…‡ ל  ,מ¿ ַ„ּ ¿‚ ƒי „ ן עו… ָעו… ∆‰ ָ̃ ם  ָמ˜ו… ר ּב¿ ≈̇ ׁ̆ יו… י  „ו… ƒּו‡ ‰ּכ
ל  ז≈ ל¿ ƒז „ בו… כ¿ ƒינו… ּב ≈‡ יָנ‰ ו¿ ƒכ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ‰ מ∆ ‡ ּב≈ ּ„ו… ט≈ י ינו… ַ‰חו… ב≈ מו… ל¿ ¿̂ ן ַע

ין  ƒר ט≈ ל¿ ּפַ ‡ ּבַ ט≈ חו… ך¿ ל¿ ל∆ י ַ‰ּמ∆ נ≈ פ¿ ƒך¿ ל ל∆ ל מ∆ ∆ ׁ̆. 
‰ .ח ז∆ ל ָ‰ָרָע‰ ּבָ ַ„ּ ¿‚ ƒּ̇  „ עו… ƒ ו¿ ׁ̆ ‰ּו‡ ַמכ¿ ∆ ׁ̆ ˙ ֲעו…נו… ים ּבַ ƒַרּב‰ָ ˙ ם ‡∆ יל ּ‚ַ

 ˙ ף  ,"ל‰נַ‰ֲחמּורו… ַבּסו… ים ּול¿ ƒ ׁ̆ ‰ ֲ‡ָנ יז∆ ≈‡ ן ּב¿ ָעו… ַחל ‰∆ ¿̇ ‰ֻ ‰ ּלָ ƒח ¿ּ̇ ƒמ
‰ּו ַע„  ע≈ ר≈ ׁ̆ ּב¿ י ƒ‡ יב ƒָלר ˙ ˙ ֲחבּורו… רּו ֲחבּורו… ַחּב¿ ¿̇ ƒי טּו ו¿ ¿ּ̃ ַל ¿̇ ƒי

ל  ‰ ּכָ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ָל‰"נ ‰בי‰כּׁ̆ „ו… „ּוָר‰ ּ‚¿ מ¿ ƒין  "ר‰וובעו ,ּכ ƒ‡ ‰ מƒ ּבָ ּז∆
י  י„≈ ƒים ל ƒָעמ ‰ ּפ¿ ּמָ ˙ ּכַ ים ֲחָרפו… ƒנ ַנ˙ ּפָ ּבָ ַ‰ל¿ ין ו¿ ƒּופ„ּ ƒ‚ ים ו¿ ƒַרּב ַ‚ם [ּבָ ו¿

י  נ≈ פ¿ ƒּב ˙ ים ַרּבו… ƒָעמ ‰ "˙ ‰סּפ¿ ּז∆ ∆ ן ָחמּור ‚"כ ׁ̆ ילּו ָעו… ƒי ֲ‡פ ƒמו… ּכ ¿̂ י ַע נ≈ פ¿ ƒּב
 ‰ ַבּז∆ רו… ַ‰ּמ¿ י ֲחב≈ נ≈ פ¿ ƒין לו… ] פר˜ חל˜[סנ‰„' "ל ‡חז˙"ח ּב ≈‡ ס ו¿ רו… י˜ו… ƒּפ ‰ּו‡ ‡∆ ∆ ׁ̆

˜ לעו‰ ל∆ כ"ב ח≈ ‰ "˘ ו¿ ַבז∆ י ַלמ¿ נ≈ פ¿ ƒרו… ּב יָנ‰"˙ ‰סֲחב≈ ƒכ ¿ ּׁ̆ ‰ַ „ בו… י ] ּוכ¿ י„≈ ƒל ו¿
 ˙ ‡ו… ּלּולַ‰ּכָ ƒל ח ∆„…‚ ינּו˙ ו¿ ƒ ׁ̆ ם ּוַמל¿ ≈ י  ׁ̆ ƒּומ ˙ ין ָ‰ֻ‡ּמו… ם ּב≈ ƒַמי ָ ׁ̆

ַרם יל  ּ‚ָ ƒח ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ן  ו… ׁ̆ ‡ ƒם ל…‡ ָ‰ר ƒ‡ ‰ ָכל ז∆ ל¿
 ¿ּ̇ ָר‰  ֲעב≈ ‡י ּבַ ַוּ„ַ ‰ ּוב¿ ּלָ ƒל "ל לעח ּטו… ƒי ׁ̆ נ∆  ע…

 „ ∆‚ נ∆ םּכ¿ ּלָ „ ע"כ . ּכֻ ָחר≈ ‡ ו¿ ר≈ ַברַ‰ּיָ ¿„ ƒים ‰'  ל ƒׂ̆ ָי
ר  ַ„ּב≈ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆  ‰ ּבו… ָלז∆ ƒל יָניו ו¿ י„ ע≈ ƒמ ּוםָּ̇ ׁ̆ 

ים  ƒל ט≈ ים ּב¿ ƒָבר ם "„ ובי‰מ"נ בבי‰כּ„¿ ˜ו… ַ‰ּמָ ו¿
‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒל ָר‰ ו¿ ˙ו… לו… ַר˜ ל¿ ¿̂ ֻיָח„ ‡∆ ‰ מ¿ י∆ ¿‰ ƒי ‰  .ַ‰ּז∆

ן .ט ∆‰ ין ּבָ ƒׂ̆ ין עו… ּום‡≈ ָל‡ָכ‰ ׁ̆ ל…‡ . מ¿ ו¿
ל…‡  ם ו¿ ∆‰ ין ּבָ ƒיל ַטי¿ ל…‡ מ¿ ם ו¿ ∆‰ ין ּבָ ƒט ¿ ׁ̆ ַ̃ ¿̇ ƒמ

ם  ∆‰ ים ּבָ ƒָנס כ¿ ƒנ‰ ַחּמָ י  ּב¿ נ≈ ּפ¿ ƒמ‰ ים  ַ‰ַחּמָ ƒמ ָ ׁ̆ ּוַבּ‚¿
ים ƒמ ָ ׁ̆ י ַ‰ּ‚¿ נ≈ ּפ¿ ƒל…‡  מ יו¿ ַ‰ּנ≈ ָר‡ מ¿ ¿̃ ƒּי ∆ ‰‡ו…  ׁ̆ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒיָס˙ו…  י ƒנ כ¿ ƒַעט ּב מ¿

ס  נ≈ ּכָ ƒּיּוַכל ל ∆ ׁ̆ ַ‡ַחר  ן מ≈ ּמָ ַ̃ ל¿ ƒ„ ˙ּכ¿ ƒַבי ל  ל¿ ≈̂ ּנָ ƒ‰ ל ל¿ ל חו… ∆ ׁ̆‰ ַ‰ַחּמָ  מ≈
 ‰ יז∆ ≈‡ ם ּב¿ ∆„… ּ̃ ƒָעַס˜ מ ∆ ׁ̆ ם ל…‡  ƒ‡ ים ƒמ ָׁ̆ ¿‚ּ‰ַ ַברו¿ חּוı  ֲ‰ָלָכ‰ ּ„¿ ּבַ

ס  נ≈ ּכָ ƒר לו… ל ָּ̇ ָ‡ז ֻמ ∆ ׁ̆  „ יר≈ ים ל≈ ƒמ ָׁ̆ ילּו ּ‚¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ י  „"מלבי‰ו¿ ≈„ ּכ¿
ּל…‡ ∆ ים ׁ̆ ƒמ ָׁ̆ י„ּו‰ּו ַ‰ּ‚¿ ƒר  .ַיט¿

י.י י„≈ ƒמ ל¿ ים ַּ̇ ƒם  ֲחָכמ י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַ̇ יםו¿ ƒר ָּ̇ לƒ  ֻמ ל ו¿ כו… ¡‡ ּ̇ ל∆ ¿ ˙ בָּ ׁ̆ ם ו… ∆‰
ן "‰ ו‰ … ׁ̆ י ƒיל ר≈ ָ ׁ̆,  ƒָי‡ ‡ו… ל ר¿ ַ„ּ נ¿ ּפ∆ ַ̃  ˙ ו… ׂ̆ נ≈ ֲ‡ָבל ַלֲע ‰∆ ּכָ ַחּמָ ם ס ּבָ  ‰ּב¿

י  נ≈ ּפ¿ ƒמ‰ ָכ  ַ‰ַחּמָ ים ו¿ ƒמ ָׁ̆ י ַ‰ּ‚¿ נ≈ ּפ¿ ƒים מ ƒמ ָׁ̆ י ל ָ‰ ּוַבּ‚¿ ן וכּ„ƒ נ≈ ּמָ ַ̃ "˘ ל¿
ים  ƒָל‰ ֲ‡סּור ט≈ יָח‰ ּב¿ ƒׂ̆ ּול ו¿ ּ̇ י ƒ‰ ˜ ו¿ חו… ָ‡טּו ׂ̆¿ י ˙"ח„¿ ָ‰ר נו… ֻמז¿ ‡≈

 ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒָר‡ ַ‰ּמ י ָ‰ "‰ ‰ו. ַעל מו… ≈ ׁ̆ כּו ַ‡נ¿ ר¿ ¿̂ ם ֻ‰ ƒ‡ יר ּ„¿ ƒל¿ ע ָ ׁ̆ י  ƒָע‰ פ
 ָ ׁ̆ יָבן  ƒּכ ¿ ׁ̆ ‰ַ ים ‡ו… ל¿ ƒּי ƒים ֲענ ƒח ר¿ ם ‡ו… ∆‰ יל ּבָ ƒכ‡ֲ‰ַ ֻמ  םל¿ רּ„¿ ֲ‡ָבל  ,ָּ̇

‰ּו ַר˜ נ≈  ז∆ י ּכ¿ ≈ּ̇ ָב ‡ ּב¿ ָ̃ ו¿ חוּ ּ„ַ ּב¿ ∆ ׁ̆  ˙ ּיו… ƒסı  ∆ָלָ‡ר ı ¿ו ׁ̆ ין ‚ַּ ‡י≈ ƒר ס¿ ם ו…
‰ ז∆ ָ‡‰  ,ּבָ ר¿ ƒנ םו¿ ˜ו… מ¿ ƒב ַח˜ ּ„¿ יר בָּ  ַ‰ּ„¿ ƒמ ַ‰ח¿ ין ל¿ ≈‡‰  .ז∆

˙.י‡ נו… ּבו… ¿ ׁ̆ ם ח∆ ∆‰ ים ּבָ ƒב ¿ ּׁ̆ ַח ין מ¿ ≈‡ ‡ ,ו¿ ּלָ ם ‡∆ ƒ‡ ן ∆ ‰≈  ּכ≈ ׁ̆ ̂¿ ל ם  ƒו…˙מ, 
ב ¿ ׁ̆ ן  יו… ¿„ ƒּופ ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ל  ∆ ׁ̆  ‰ ּפָ ֻ̃ ן  ‚ו… םּכ¿ ƒּוי. 

ר "י ָ‰ֲ‡רƒ .יב ַ„ּב≈ ּל…‡ ל¿ ∆ ׁ̆  „…‡ ָ‰ר מ¿ ז¿ ƒנ בבי‰כָ‰ָי‰ נ" ¿ ּ̇ ּלָ ַר˜  ƒו… פ˙, 
י  ר≈ ב¿ ƒ„ּ ילּו ƒל…‡  מּוָסרֲ‡פ ƒ„ּרי ּמ∆  ,ּב≈ ƒך¿ מ ≈ ׁ̆ ּמָ ƒן י ר≈ ּ„ƒ ּנּו ּפ∆ לב¿  .י חו…

ּכו… .י‚ ר¿ ָ̂ ם ל¿ ∆‰ ס ּבָ נ≈ ּכָ ƒיך¿ ל ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ר…‡  ,ו¿ ¿̃ ƒן ל ‚ו… ס יƒ  ,ָ„םָ‡ ָל ּכ¿ נ≈ יƒ ּכָ ַמ„ו¿  ל¿
ַעט ‡ו… י…‡ַמר  ַברמ¿ מּוָע‰ ּ„¿ ¿ ׁ̆,  ׁ̆ רּו ¿  ֲ‰ָלָכ‰ּפ≈ ׁ̆ ƒכ ו‡ח ,ָנ‰‡ו… מ"

ָר‡ ¿̃ ƒרו…  י ּלּו  ,ַלֲחב≈ ƒ‡ ָ‡‰ ּכ¿ ר¿ ƒנ ‡ ≈‰ ּל…‡ י¿ ∆ ׁ̆ י  ≈„ נַ נƒ ּכ¿ ָ̂ כ¿ ּכו… ס ל¿ ל ר" .ר¿
יָ‡‰  ƒר ¿ּ̃ ים ַ‰ ƒ„ּ ¿̃ רו… ֲ‡ָבל ל…‡ ַי ם ַלֲחב≈ ּי…‡ַמר ̃…„∆ ∆ יז∆  ּׁ̆ ≈‡ ‰˙"„ 

 ‰ י∆ ¿‰ ƒי ¿„ּ‰ ∆‡ ר¿ ƒיַר˙  נ ƒל "˙ ‰„ַ„ֲ‡מ  .]ם‡חרוני[‰ּו‡ ַר˜ ָטפ≈
ל…‡ .י„ ˙ ו¿ רו… ¿̃ ƒַע ל…‡ ל ≈„ ינו… יו… ם ‡≈ ƒ‡ ˙ו¿ נו… ¿ ׁ̆ ƒָח„ל¿ י…‡ַמר  ל ∆‡ 

 ˙ ˜ו… ינו… ƒּ̇ ‰ַ ָר‡מ≈ סּו˜  ̃¿ י ּפָ ƒל‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ‡ ּבו… ‡ו…  ׁ̆ ר≈ ¿  ˜ו… ׁ̆ ƒי‰ ַע ‰∆ ט מ¿
‡"כ ו‡ח ≈̂ ָו‰ ,י≈ ¿̂ ƒם מ ∆‰ יָב‰ ּבָ ƒ ׁ̆ ַ‰י¿ ∆ ַמר  ,ׁ̆ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ ¿ ׁ̆ יַ‡ ¿  ר≈ ׁ̆ י יו… ב≈

ךָ  ¿̇ י  :ּב≈
עּור.טו ƒ י  ׁ̆ ≈„ יָב‰ ּכ¿ ƒ ׁ̆ ּלּוך¿ ַ‰ּי¿ ƒ‰  'ים ב ƒח ָ̇ ינוּ ּפ¿ ∆  ַ‰י¿ ׁ̆ ¿ ׁ̆ ƒּי‰ ∆‰  ƒ  עּורׁ̆

ים  ƒח ָ̇ י ּפ¿ נ≈ ¿ ׁ̆ ּלּוך¿  ƒ‰ ּינו ַ‰י¿ יםח'  ּ„¿ ƒָפח  .ט¿
 (מלו˜ט מ˙וך „ברי ‰˘"ע ו‰רמ"‡ מ˘ולב ב„ברי ‰מ˘נ"ב)
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