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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 ) יב ,ל( נפשו כופר איש ונתנו' וגו ראש את תשא כי

' במס ל"חז מאמר על לרמז דבא ל"וי, ואזלא בקדמא מוטעם 'ונתנו' תיבת הנה
ריפתא  ליה קדים עניא אתי כי לדביתהו [לאשתו]אמר ליה רבי חייא ) א"קנ דף( שבת

לבניך [בכדי שיקדימו לחם גם  דלקדמי היכא כי [כשבא עני הקדימי לפניו לחם]
לי [שאלה אותו וכי אתה מקלל  לייטית מילט ליה אמרה, לילדים שלך כשיצטרכו]

, ואחור פנים נקרא" ונתנו" תיבת והנה, כ"ע בעולם שחוזר הוא גלגל לה: אמר, אותי?]
 ב'קדמא הקדושה התורה לנו שרמזה וזהו, ו"ח לו שיתנו לפעמים יצטרך הנותן גם כי

 וילך, לו ותן הקדם אתה לכן לבניך דלקדמי היכא כי לעניא ריפתא אקדימו ואזלא'
 )הגר"א –קול אליהו (  . בניך על הגלגל יסוב בטרם צדקך לפניך

 ) יד ל,( 'וגו ימעיט לא והדל ירבה לא העשיר
 לרמז דבא לבאר ויש, רביעי" "מונח הוא ירבה לא העשיר התיבות של הטעם הנה

 מונח וזהו, מחומש יותר יבזבז אל המבזבז) א"ע' נ דף( כתובות' במס ל"ז מאמרם על
 מונח יהא חלקים' ד רק, מחמישית יותר ירבה לא העשיר דאף לומר רצונו, רביעי
 הגר"א) -(קול אליהו     .יבזבז חמישי וחלק, לעצמו

 בבד בד זכה ולבנה סמים וחלבנה ושחלת נטף סמים לך קח משה אל ה' ויאמר
 (ל, לד) יהיה.

 לו נאמרו סממנין א"י רבותינו למדו מכאן) ו כריתות( - זכה ולבנה י"כתב רש
 כמו עוד לרבות סמים'. ה הרי' ג וחלבנה ושחלת נטף שנים סמים מיעוט בסיני למשה

 וקציעה מור והלבונה החלבנה והצפורן הצרי הן ואלו א"י הרי ולבונה. עשר הרי אלו
 הקושט. לשבולת דומה שהנרד אחד ונרד שהשבולת' ח הרי וכרכם נרד שבולת

 הצפורן את שפין בו אלא נקטר אינו כרשינה בורית. א"י הרי והקנמון והקילופה
 :נאה שתהא ללבנה

) ב( הצרי) א. (הן ואלו. בה היו סמנים עשר ואחד ובחז"ל ונתקן כן בסדר התפילה:
) ז( וקציעה) ו( מר) ה. (מנה שבעים שבעים משקל והלבונה) ד( החלבנה) ג( והצפרן
) י. (עשר שנים הקשט) ט. (מנה עשר ששה עשר ששה משקל וכרכם) ח( נרד שבלת
 .תשעה וקנמון) יא. (שלשה וקלופה

ישנם ארבעה מינים המוזכרים כאן בפרשת הקטורת במפורש: הצרי (נטף), 
והצפורן (שחלת) חלבנה ולבונה. ממינים אלו יש להביא שבעים שבעים מנה מכל 

 מניין ר"פ מנים. –אחד, סה"כ 
עוד יש מור, קציעה, שבולת נרד וכרכום שמכל אחד מהם יש להביא ששה עשר 

שלשה  –שנים עשר. ועוד קלופה  –בנוסף יש לנו קשט  מניין ס"ד מנים. –מנה, סה"כ 
 מניין כ"ד מנים. תשעה סה"כ –וקנמון 

 שס"ח. –וסך כל המנים של הקטורת הוא: ר"פ ועוד ס"ד ועוד כ"ד סה"כ 
כתב ב"שיטה מקובצת" על מסכת כריתות בהגהות בשם תוספות הרא"ש, וכן 

 יד) "שלחיך -כתב בפירוש הרוקח לשיר השירים. שמניינם נרמז בפסוק (שה"ש ד, יג 
 עצי כל עם וקנמון קנה וכרכם (נרד :נרדים עם כפרים מגדים פרי עם רמונים פרדס
בשמים"). פסוק זה מרמז על הקטורת. והנה המילה  ראשי כל עם ואהלות מר לבונה

 –כמניין ארבעת הסממנים שהם שבעים שבעים מנה. ד"ס  –"פרדס" הוא פ"ר 
 שלשת הסממנים של ששה עשר ששה עשר מנה.

סופי תיבות ס"ם  –נים הוא מספר שס"ח ככל המנים יחד. פרדס רימו –"שלחייך" 
 שיטה מקובצת) -(הרוקח על שה"ש    לרמז על סממני הקטורת.

  ד) (לב, מסכה עגל ויעשהו בחרט אתו ויצר מידם ויקח
 זה ואמר הים על' ה ישראל כשראה כתוב מצאתי. אחרת צורה ולא עגל ולמה

 והיינו, עגל רגל ככף שרגליהם השרת מלאכי של רגליהם אלא ראו לא רב ערב אלי
 שחשבו, נודעו לא ועקבותיך', וגו אלהים הליכותיך ראו) ה"כ, ח"ס תהלים( דכתיב
 (ש"ך על התורה)                    .עגל צורת עשו לזה ה"הקב של עקבותיו שהם

 (לב, ז) מצרים מארץ העלית אשר עמך שחת כי רד לך משה אל ה' וידבר
 והם .'וכו בי נמלכת ולא וגיירתם מעצמך שקבלת רב ערב י,"רש פירש -עמך 
  העגל. עשו כברם, ולא האמינו באמת בה' והם תוכם שאין תלמידים

 ויטחן באש וישרף עשו אשר העגל את "ויקח' כ בפסוק כתב בפרדס יוסף, הנה
) י (וכן בגמ' ע"ז מד, א"ישראל" כתב רש בני את וישק המים פני על ויזר דק אשר עד

שהראו לרבן גמליאל .] ח"כ[ בברכות הענין וזה, כסוטות לבודקן שמשה רבינו נתכווין
-חיורי ( שכל התלמידים שהתווספו לבית המדרש אין תוכם כברם והראו לו "חצבי

וק אצלם ע"י וזה רצה משה רבינו לבד, (שמלאים באפר) קיטמא דמליין כלים לבנים)
 האפר אם תוכם כרם או לא.

 לו ונטה האהל את יקח "ומשה) לג, ז(וביותר, מצינו שאחר חטא העגל כתיב: 
 אהל אל יצא ה' מבקש כל והיה מועד אהל לו וקרא המחנה מן הרחק למחנה מחוץ
מחוץ למחנה? מסבירים  למחנה", מה העניין בזה שנטה אהלו מחוץ אשר מועד

המפרשים שהיה זה בשביל לדעת מי הוא המבקש ה' באמת שרק הוא יטרח להגיע 
עד משה רבינו, המבחן האמיתי באם האדם מתכוון באמת או שרק מן השפה ולחוץ 

 הכריז נמליאל שרבן נמדד בטרחתו ויגיעתו להגיע לכך. וכך מצינו גם כן בגמ' (שם) –
ואילו לאחמ"כ כשנפתחו , המדרש לבית יכנס אל וכבר תוכו שאין תלמיד כל

 רבן דעד.) א"כ( במגילה שאיתא ולמה? לפי ספסלי" מאות ארבע השערים "הוסיפו
 ספסל... צריכים כברם תוכם שאין תלמידים אבל מעומד לומדים היו גמליאל

ידע השומר איזה תלמיד תוכו כברו? אלא  כן מביאים המפרשים שהאיך
 (ציוני תורה)   שהתלמיד ש"באמת" רצה ללמוד כבר מצא דרך להיכנס...

 (לג, ח) משה אחרי והביטו
 דורשין ויש, לכך שזכה אשריו אמרו לשבח דורשין יש] ג, ג ביכורים[ בירושלמי

 לא ופוחתים ריקים דאפילו תמוה והוא מדילן. ושתה מדילן (משלנו) אכל, לגנאי
 מקנאים היו שבהם וזקנים החשובים, אמת שניהם כי ל דרך הלצה,"ונ. כן יאמרו
האחרים  אמרו ז"וע ישראל. איש שום זכה לא אשר כזו למדרגה שזכה במחנה למשה

 וכמו שאומרים ושאנן. שקט וישב פרנסתו על ידאג לא אם לכך לזכות יוכל אחד כל
 היו אם כ"כ' ד יראי היו המה וגם ומורה רב למדרגת עולים היו הם גם כי הארץ עמי

 (כתב סופר)    בביתם... וישבו ספוקם כדי להם מספיקים
 (לג, כג)יראו  לא ופני אחרי את וראית

 בארץ הנעשים שונות מסיבות סיבות דברים כמה רואין אנו הנה רמז פי על ל"י
 רואים אנו הזמן רבות לאחר אבל ככה ת"השי עשה למה מתמיהים אנו אשר מתחת
 כדי הכנות' הי כולם כי כוונתם תכלית הסיבות כל לכל כאשר הכל למפרע ומבינים

 וכל אסתר ולקיחת ושתי הריגת פורים בנס היתה וכאשר כזה גדול דבר שתיעשה
 פתגם שנעשה קודם אבל ישראל להצלת הכנה' הי והכל הזה לדבר שהסביבו הסיבות
 הדבר טעם ממנו רק הוא רק דבר לא ספק בלי כי מאמינים רק מבינים אנו אין המלך
 וראית וזה האמונה על שכר מקבלין כי לנו הוא גדולה טובה האמונה וזה ונעלם כמוס
 שנעשה ומה' שהי מה למפרע ותבין תראה הדבר תכלית שנעשה לאחר אחרי את
 :יראו לא ופני וזה תכליתו יבינו ולא יראו לא הדבר עשיית קודם יראו לא לפני אבל

 (חתם סופר)
 (לב, לה) :אהרן עשה אשר העגל את עשו אשר על העם את ה' ויגף
 באהרן שהשתמשו על מגפה שנתחייבו אהרן עשה אשר בלשון להבין יש
 מבלשצר ו"ק העולם מן נעקר ח"בת המשמש.] ב"ס נדרים[ ל"וקיי עגל להם לעשות

 (חתם סופר)  .דייקא אהרן עשה אשר והיינו, לחול שיצאו קודש בכלי שהשתמש

 מאוצרות המגידים  
 מסירות נפשו של אהרן בחטא העגל

ויאמר אלהם אהרן פרגו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם... ויקח מידם ויצר אתו 
בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל... וירא אהרן ויבן מזבח לפניו 

 ה)-יקרא אהרן ויאמר חג לה' מחר (לב, ב
דברים הרבה ראה אהרן; ראה חור בן אחותו, שהיה מוכיחם  -וירא אהרן 

ויבן מזבוח לפניו. ועוד ראה ואמר: מוטב שיתלה בי  -והרגוהו, וזהו 'ויבן מזבח לפניו' 
הסרחון ולא בהם, ועוד ראה ואמר: אם הם בונים אותו המזבח, זה מביא צרור וזה 

מתוך שאני בונה אותו ומתעצל מביא אבן, ונמצאת מלאכתן נעשית בבית אחת, 
 במלאכתי, בין כך ובין כך משה בא (רש"י)

תמיהה גדולה ומפורסמת בפרשה זו של חטא העגל, היא: כיצד יתכן הדבר 
 שאהרן הכהן עשה את העגל!

ואמנם, כפי שמביא כאן רש"י, הוא עשה זאת לפי שראה שבני ישראל הרגו את 
 חור שניסה להוכיחם.

להר לקבל את הלוחות, הודיע לבני ישראל שאהרן וחור  לפני עלית משה רבנו
 -ינהיגו אותם בינתיים: "והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אליהם" (כד, יד) 

מי שבהעדרי ירצה לברר הלכה או הנהגה כלשהי, יגש לאהרן ולחור, הם יהיו הנציגים 
 של משה רבנו]. -שלי [

ראל משה רבנו היה כבר צריך לרדת עברו ארבעים יום, ולפי חשבונם של יש
ולא ירד. לאמתי של דבר חשבונה היה מוטעה ועדיין לא היה צריך לרדת [כי  -מההר 

הם סברו בטעות שארבעים יום "אין לילו עמו" ובאמת גם הלילות נכללו בחישוב זמן 
סימן שהוא מת. מה גם  -חזרתו]. אבל על כל פנים כך הם סברו, ואם אינו יורד 

הראה להם שכביכול מלאכי השרת נושאים את מטתו של משה רבינו שהיה שהשטן 
 מת.

באו אפוא לחור ואמרו לו: 'משה מת, עשה לנו אלהים שאותו נעבוד!' אמר להם: 
'אי אפשר, זוהי עבודה זרה ואינני מוכן לעשות עבודה זרה!' בני ישראל אימו עליו 

 גוהו!הר -שיהרגוהו אם לא יענה לבקשתם, וכשעמד בסרובו 
אחר כך פנה העם לאהרן ואמר לו "קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו". 

ראה חור בן אחותו, שהיה מוכיחם  -ומספרת התורה: "וירא אהרן". מה הוא ראה? 
 והרגוהו", אמר: עכשיו יהרגו גם אותי. מה עושים?

בתחילה ניסה אהרן "להרויח זמן". אמר להם: "פרקו נזמי הזהב אשר באזני 
שיכם", חשב שהם יסרבו לתת. אך מאומה לא עזר לו ולבסוף, בלית ברירה, נאלץ נ

 לעשות את העגל!
והתמיהה, כאמור, צפה ועולה: כיצד ניתן להבין את התנהגות אהרן בעשית 
העגל? ואם נחדד את השאלה [כפי שנשאלתי פעם על ידי יהודי רחוק משמירת 

מנהיג אמיתי. כשאיימו עליו  תורה ומצוות: הלזאת תקרא מנהיגות? חור היה

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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שיהרגוהו, אמר: בבקשה, תהרגוני, לא אעבור על עקרונותי! ואהרן, כך נכנע 
 לגחמותיו של העם?! מדוע לא מסר אף הוא את נפשו על קיום מצוות התורה?!...]

התמיהה מתחזקת ומתעצמת ביותר. משום שלאחר מכן זכה אהרן בתפקיד 
בו לוקחים חלק פעיל בכפרת העוונות לעם  תפקיד -הנכבד של הכהונה הגדולה 

 ישראל. הכיצד? האם על 'מנהיגות' שכזו עוד מגיע שכר רב כל כך?!
אכן פרשה לכאורה סתומה, אולם טמון בה עומק מופלא, וכדי להבין פשרה 

 נקדים סקירה הסטורית של ארועים אשר התרחשו בדורות מאוחרים יותר.
דע ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים ויבא בהגיע יהואש לגיל שבע, "שלח יהוי

אתם אליו בית ה' ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית ה' וירא אתם את בן המלך" 
יהוידע הכהן הגדול קרא לשרי מלכות יהודה, והראה להם את יהואש, בן אחזיהו 

 המלך, ויחד עמם עשה "הפיכת חצר". הרגו את המלכה עתליה והמליכו את יהואש.
ו", וכמובן מכאן והלאה כל מה שיהוידע הכהן הגדול כלשנים יהואש במ"בן שבע 

 אמר ליהואש לעשות הוא עשה. הוא חייב לו את חייו.
וכך נמשך הדבר במשך ארבעים שנה, אבל אחרי ארבעים שנה, כשיהואש היה 
כבר בן ארבעים ושבע, "ויזקן יהוידע וישבע ימים וימות בן מאה ושלשים שנה 

הימים ב כד, טו), ומיד אחרי כן מסופר: "ואחרי מות יהוידע באו שרי במותו" (דברי 
 יהודה וישתחוו למלך, אז שמע המלך אליהם". מה הוא שמה? מה הם אמרו לו?

שעשאוהו  -חז"ל (שמות רבה ח, ב) מגלים לנו את הסוד: "מהו 'וישתחוו למלך' 
ים מבית קדשי אלוה. אמרו לו: אילולי שאתה אלוה לא היית יוצא לאחר שבע שנ

 הקדשים".
 באו שרי יהודה ואמרו ליהואש: "אדוננו המלך, יש לנו קושיה חזקה".

"מהי?" שאל יהואש, והם הסבירו: "הלא פסוק מפורש הוא בתורה: 'והזר הקרב 
יומת' (במדבר א, נא). אדוננו המלך, הלא אתה מזרע דוד, משבט יהודה, הנך זר 

נים שהית בעלית קדשי הקדשים ויצאת לכהונה, כיצד יתכן אפוא שבמשך שש ש
 משם חי?! הרי היית צריך למות מזמן!"

 יהואש לא ידע מה לענות להם. "נו, מה התשובה?" שאל.
"פשוט מאד" אמרו השרים, "אתה בעצמך אלהים, ומהים הזה כולנו נתפלל אליך 

 ונשתחוה לך". הם עשו ממנו עבודה זרה.
דוקא מצא חן בעיניו להיות  -שות אלוה" : 'כך הוא' וקבל על עצמו ליעם"אמר לה

עבודה זרה, הוא הסכים לכהן בתור אלהים, וכך בימיו נכשלו כלל ישראל בעוון 
 עבודה זרה.

להוכיחם ולהחזירם בתשובה, "ולא  -אים להשיבם אל ה'" יהקב"ה שלח להם "נב
 האזינו".

אמר להם: ואז, "ורוח אלקים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם וי
אתם עברים את מצות ה' ולא תצליחו כי עזבתם את ה' ויעזב  ןכה אמר האלקים, לה

עבודה זרה, בירושלים, סמוך  -כיצד מסוגלים אתם להגיע לשפלות כזו  -אתכם" 
 לבית המקדש! היתכן?!

כששמע יהואש שזכריה הנביא אומר עליו שאינו אלהים, שלח שליחים להרגו 
רגמהו אבן במצות המלך בחצר בית ה'". את זכריה הנביא הכהן נפש: "ויקשרו עליו וי

הגדול, הם רגמו באבנים [אגב, בספר "הצדיק רבי שלמה" מספר רבי שלמה בלו, 
תלמידו של ה"חפץ חיים" מה ששמע מה'חפץ חיים', שבזמן הגר"א היה אדם שנכנס 

נביא], ולא בו דיבוק, וכאשר נשאל מיהו, אמר שהוא הראשון שזרק אבן על זכריה ה
עוד אלא שאת מעשה הרצח המתועב הם עשו בבית המקדש, בעזרה, ביום הכפורים 

 שחל בשבת!
את  -"ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויהרג את בנו" 

אני אינני  -ובעת שנטה זכריה הנביא למות, "אמר: ירא ה' וידרש"  -זכריה, "וכמותו" 
 הוא זה שישפוט אתכם על הריגתי! -"ה יכול לעשות מאומה. הקב

 הקב"ה אכן ראה ושמר זאת.
מספרת הגמרא (סנהדרין צו ע"ב), שאחרי קרוב למאתים שנה, נכנס נבוזראדן 
רב הטבחים לבית המקדש [הוא נקרא "רב הטבחים" משום שהיה אחראי מטעם 

מליוני נבוכדנצר להרוג את היהודים בארץ ישראל, ובמסגרת תפקידו טבח ושחט 
 יהודים!].

הנביא שהיה רותח. במשך  הו דמו של זכריינהוא נכנס לעזרה, ואז נגלה לפ
מאתים שנה לא הפסיק דמו לרתוח בעזרה! זאת למרות שהיו שוטפים את הרצפה 
כל יום. מעין היה עובר בתוך העזרה והיו סותמים את החור והיה מציף את כולה, אבל 

 ללו. הוא נשאל על מקומו ורתח ללא הרף!דמו של זכרי הלא נשטף עם המים ה
שאל את הכהנים: מה טיבו של דם זה? "אמרו ליה: דם  -"אמר להו: מאי האי?" 

זה רק דם של קרבנות שנשפך על רצפת העזרה. מיד  -זבחים הוא דאישתפוך" 
 ישטפו את המקום והכל יבוא על מקומו בשלום.

שזה דם קרבן? אם כך, הביאו לי  אתם טוענים -"אמר להו: אייתי ואנסי אי מדמו" 
את כל סוגי הקרבנות שהנכם מקריבים. שחטו לפניו את הקרבנות וראה שדמים אינו 

 דומה לדם הרותח שלפניו.
אם לא  -סריקנא לכו לבשרייכו במסריקא דפרזלא"  -"אמר להו: גלו לי, ואי לא 

 תגלו לי את האמת של מי דם זה, אסרוק את בשרכם במסרקות של ברזל!
לא היתה ברירה וגילו לו את האמת: "אמרו ליה: האי כהן ונביא הוא דאינבי להו 
לישראל בחורבנא דירושלם, וקטלוהו". היה לנו נביא שהיה מוכיח אותנו בדברים של 
שמים בענינים רוחניים אבל הוא היה כזה שחור, כזה פנטי, לכן קמנו והרגנו אותו, לא 

 אותו הדם שלו רותח פה על הרצפה.יכולנו לסבול אותו. ומאז שרצחנו 
תשאירו לי את המלאכה, אני כבר  -נבוזראדן]: אנא מפייסנא ליה" -"אמר להו [

 אפייסו.
תינוקות של בית רבן] -ולא נח. אייתי דרדקי דבי רב [ -"איתי רבנן קטיל עילויה 

ם ולא נח". הוא הביא לש -ולא נח, אייתי פרחי כהונה קטיל עילויה  -קטיל עילויה 
 -משמנה ומסלתה של עם ישראל, את כולם שחט סמוך לדמו של זכריה הנביא 

תשע מאות וארבעים אלף  -והדם לא נח. "עד די קטל עילוי התשעין וארבעה רבוא" 
 יהודים הוא הרג שם, ועדיין "לא נח".

תים, ניחא לך דאיקטלינהו "קרב לגביה, אמר: זכריה, זכריה! טובים שבהן אבד
הרגתי כל כך הרבה יהודים, מן המובחרים שבעמך, האם רצונך  כבר - לכלהו?

 שאהרוג את כולם עד האחרון שבהם?!

 "מיד נח" דמו של זכריה הנביא, הכהן הגדול. -כשאמר זאת 
הכפרה על הריגת זכריה היתה צריכה להיות בהריגת כל ש כלומר, נבוזראדן הבין

את כולם. ובמלים ברורות:  היהודים, אלא שהדם הפסיק לרתוח עקב איומו שיהרוג
 העונש על הריגת כהן ונביא הוא גזרת כליון מוחלט על עם ישראל, רחמנא לצלן!

בענין זה ישנו פסוק מזעזע במגילת איכה (ב, כ): "ראה ה' והביטה למי עוללת כה 
אם תאכלנה נשים פרים עללי טפחים, אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא", ורש"י (על 

רשת חז"ל שהיה כאן דין ודברים בין כנסת ישראל לקודשא בריך המקום) מביא את ד
 הוא:

הכוונה לאמו של דואג בן  -כנסת ישראל טוענת: "ראה והביטה למי עוללת כה" 
בטפחים בכל יום ומביאה את משקלו בזהב לבית המקדש.  יוסף שהיתה מודדתו

ובזמן הרעב הגדול לפני החורבן שחטה אותו ואכלה את בשרו. ורוח הקוד משיבתם: 
וכי נאה לכם שהרגתם את זכריה בן יהוידע שהיה  -"אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא" 

 כהן ונביא?
ם תאכלנה נשים פרים אם כן נסכם: בעד הריגת כהן ונביא שלמו כלל ישראל ב"א

עוללי טפוחים" ובהריגת למעלה משלשה מליון יהודים, ולא היו רחוקים מחסולו 
 המוחלט של העם היהודי!!...

* 
את כל זאת ידע אהרן הכהן ברוח קדשו, ועל כך נאמר: "וירא אהרן ויבן מזבח 

 מה הוא ראה שהביא אותו לבנות את המזבח?  לפניו".
אמר רבי אלעזר: ראה חור שזבוח לפניו, אמר: אי לא  "אמר רבי בנימין בר יפת

השתא עבדו לי כדעבדו בחור, ומיקיים בי: 'אם יהרג במקדש ה' כהן  -שמענא להו 
ונביא', ולא הויא להו תקנתא לעולם. מוטב דליעבדו לעגל, אפשר הויא להו תקנתא 

 בתשובה" (סנהדרין ז ע"א).
לסיעם עשית העגל, ועתה, אם לא אהרן ראה שאת חור הרגו בני ישראל כשסרב 

יהרגו גם אותו כפי שהרגו את חור. ויתקיים בו "אם יהרג במקד ה'  -ישמע אליהם 
כהן ונביא" ושוב לא תהיה, חלילה, תקנה לכלל ישראל. מוטב, אפוא, שיעשה את 

 העגל ויעבדו ישראל עבודה זרה, כי על כך יכולים הם לעשות תשובה בהמשך.
נצייר לעצמנו באיזה מצב עמד אהרן הכהן: אפשרות אחת היתה שיתעקש שלא 
לעשות את העגל וכתוצאה מכך יהרגוהו עם ישראל, ונמצא שהוא מת על קדוש ה' 
ויזכה בעולם הבא למדרגה הגבוהה ביותר ["הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד 

צלן, ילכו לאבדון. יתקיים במחיצתן" (פסחים נ ע"א)], אבל כלל ישראל, רחמנא לי
 בהם "אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא", אין להם תקוה.

עתידו  -האפשרות השניה היתה, שיעשה להם את העגל, ואז מה יהיה אתו? 
זה כילוי בנים.  -מחוסל, בעולם הזה ובעולם הבא. ו"ובאהרן התאנף ה' להשמידו" 

ר שמשה רבנו התפלל עליו, אבל מתו שני בניו וזאת אח -(דברים ט, כ. וברש"י שם) 
 במקרה כזה לכלל ישראל תהיה תקוה, כי על עוון עבודה זרה ניתן לעשות תשובה.

אהרן הכהן העדיף את כל ישראל על פני עצמו! בוא העדיף לעשות את העגל 
 ולאבד את הכל, ובלבד שלכלל ישראל תהיה תקומה.

היגים שמוסרים את כלל היש לך מנהיג גדול יותר ממנו?! כיום מכירים אנו מנ
ישראל עבור עצמם.. כאן מתגלה לפנינו אהרן כמנהיג המוסר את עצמו על כלל 

 )ומתוק האור(      ישראל.

 
 (לב, א). "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר..."

"בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל: לסוף ארבעים יום בתחילת שש אני 
את העולם... הראה להן דמות מיטתו..." (שבת פט בא. לסוף ארבעים יום בא שטן וערבב 

 ע"א).
 "...סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה..." (שמות לב, ח).

"...ביום שעשו את העגל, בו ביום ירד להם המן, ונטלו ממנו והקריבו ממנו לפני 
לן חוקק העגל... אמר רבי לוי: ישראל יושבין למטה וחורטין את העגל... והקב"ה למע

 לוחות ליתן להם דברות חיים" (תנחומא, תשא, יד).
על הגאון "החכם צבי" מסופר שכאשר למד בבחרותו בישיבה, התאכסן אצל בעל 
בית אמיד, אבי אביהם של בני משפחת רוטשילד. הימצאותו בבית זה גרמה קשיים לא 

מאוחרת. בני מעטים, כיוון שבהיותו מתמיד עצום הגיע לפעמים אל הבית בשעת לילה 
הבית לחצו על אביהם שיוציא את הבחור וישלחהו למקום אחר, אך הוא לא נענה להם. 
כך נמשך הדבר זמן רב, ובעל הבית עמד בנסיון ולא העז להוציא מילה אחת של טרוניא 

 מפיו.
ויהי היום, וגם בעל הבית עצמו הגיע למצב שכבר לא היה מסוגל יותר לסבול את 

שר בדיוק באותו יום ניתקל בבעיות שונות בענייני מסחרו, ובליבו הקשיים. היה זה כא
כעס ומרירות, וכל אלה הביאוהו לפלוט כמה מילים נגד -הצטברו מלאי של תחושות

הבחור, אמנם הוא לא אמר לו במפורש שייצא מביתו, אבל הנימה שהיתה בפיו גילתה על 
 יחס שונה מעט ממה שהיה עד אותו היום.

הרגיש בעל הבית בדבר, והתחרט מאוד על כך, אף ניגש אל הבחור מיד לאחר מכן 
 וביקש ממנו בדמעות מחילה, סליחה וכפרה.

והנה, לא עברה שעה קלה מאז פליטת הפה, הגיעו פרנסי הקהילה הסמוכה לבקש 
מהבחור שיכהן כאב"ד בעירם. ה"עסקה" נחתמה בו ביום, וכבר למחרת יצא ה"חכם צבי" 

 רר בעיר ההיא.מן הבית ועבר להתגו
בצאתו את הבית, פנה לרוטשילד ואמר לו כדברים האלה: "אתמול, כאשר לא 
התגברת על עצמך, היה היום האחרון שהייתי צריך להישאר אצלכם. עוד בתחילת בואי 
אליכם, נגזר כך מן השמים שזה יהיה היום האחרון. אם היית מגלה אורך רוח עוד שעה 

היית  -הקשיים שגרמתי לך על ידי לימוד התורה שלי  קלה בלבד, ולא היית מתרעם על
בנים מופלגים  -זוכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. עכשיו שלא זכית לכך 

 לא יהיו לך"... -בעשירות ובממון יהיו לך, אך בנים תלמידי חכמים 
 עם ישראל ממתין ל'אישור יציאה' ממצרים

מתאר בקצרה את ענין ירידת ישראל למצרים  דוד המלך בספרו תהלים (במזמור קה)
ויציאתם ממנה. גם רוב עשרת המכות מנויות שם בהקפדה על סדרן. אך משום מה, 
חושך, שהיא המכה התשיעית, מספר עליה דוד המלך לפני כל המכות (שם פסוק כח): 
"שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו", ורק לאחר מכן הוא מספר על יתר המכות: דם 

 פרדע וכו'.צ
מדוע, תמהים גדולי ישראל, הקדים מכה זו לשאר המכות? גם המחצית השנייה של 

 הכתוב אינה ברורה, וגם לא מובן הקשר בינה לבין המכות.



 

 ג 

מסבירים גדולי ישראל: עם ישראל יכלו בקלות לנצל באותה שעה את מכת החושך 
פקו ולא עשו כלום, ולא ולהסתלק מבית העבדים, ממצרים. אך הם היו סבלניים. הם התא

ניצלו את ההזדמנות הנפלאה לצאת מכור הברזל של בית העבדים המצרי. הם ציפו לקבל 
 הוראה מפורשת לכך, כפי שנאמר להם מראש.

יוצא איפוא, שהסבלנות וההמתנה של 'שב ואל תעשה' שהיו מנת חלקם, הם שעמדו 
 בראש הזכויות לגאולתם!

הנזכרת בו, אלא כדי לתאר את דרגתם  הפסוק הוקדם לא משום מכת החושך
הרוחנית של ישראל במצרים, שעמדו במבחן הסבלנות ואי העשייה, למרות ההזדמנות 
הבלתי רגילה להיגאל גאולה עצמית. דרושה אמונה חזקה מאד וכוחות נפש אדירים כדי 

 לעמוד בנסיון כזה.
 כח ההבלגה של דוד המלך

דוד המלך הועמד גם הוא בנסיון דומה, מקביל כנראה לנסיון שנכשל בו שאול, והוא 
עמד בו בהצלחה. הוא גילה סבלנות רבה והתאפקות כאשר לא עשה דבר, ובתוקף 

 כד):-ב ה כב-ו האיתנה צלח את הנסיון הקשה בגאון. כך מסופר בנביא (שמואלאמונת
"ויספו עד פלשתים לעלות, ויטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר: לא תעלה. 
הסב אל אחריהם ובאת להם ממול בכאים [אילנות]. ויהי בשמעך את קול צעדה בראשי 

 מחנה פלשתים".הבכאים אז תחרץ, כי אז יצא ה' לפניך להכות ב
 ומה אירע אז באותה מלחמה? מספרים רבותינו בילקוט שמעוני (רמז קמב):

"כיון שיצא [דוד] היו הפלשתים קרבים ובאים, וישראל רואים אותם שלא היו רחוקים 
מהם אלא ארבע אמות(!). אמרו לו ישראל: דוד! מה אנו עומדים? אמר להם? מצווה אני 

ד עד שאראה ראשי האילנות מנענעים. אמרו לו: ואם אין מן האלוקים שלא לפשוט בהם י
פושטים אנו יד בהם אנו מתים. אמר להם: מוטב נמות זכאים ולא נמות רשעים. אלא אני 

 ואתם נתלה עינינו אל הקב"ה.
נענעו האילנות ומיד פשטו יד, כמו שכתוב "וישע דוד...". אמר  -"כיון שתלו עיניהם 

דוד לשאול, שאול עומד ונשאל באורים ובתומים  הקב"ה למלאכים: ראו מה בין
 והפלשתים באים עליו והניח את האורים ואת התומים וברח ואמר לכהן: "אסוף ידיך".

 מבחן הכניסה של נבוכדנצר
בתחילת ספר דניאל מסופר שנבוכדנצר מלך בבל אסף נערים בעלי חכמה וסגולות 

המלך וישרתוהו. אבל, נוסף  מיוחדות. מהם רצה לבחור את אלה אשר יעמדו בהיכל
לסגולות החכמה והכישרון, צריכים היו הנערים להיות בעלי כוח לעמוד לפני המלך. את 
הסגולה הזאת האחרונה פירשו חז"ל, בין השאר, כיכולת התאפקות מלצחוק: מי שאינו 
יכול בשום אופן להתאפק מלצחוק כאשר הוא רואה או שומע דבר מצחיק, אינו ראוי 

 פני המלך.לעמוד ל
 כך נבחנו הנערים שמתוכם נבחרו המועטים הראויים לעמוד לפני המלך.

בחיי החברה אנו עדים לעתים קרובות למעשים טובים של אנשים טובים ואנו 
מתרשמים מהם ולומדים ממעשיהם. והנה, דווקא מעשים של בלימה הדורשים כוחות 

דווקא הם אינם נראים בדרך נפש הרבה יותר חזקים מאלה הדרושים לסתם מעשה טוב, 
עשייה, אשר רק בעלי עין חדה יכולים להבחין -כלל. הרי אלה בדרך כלל "מעשים" של אי

בהם, ולעתים הם עלומים מעין כל חי, ורק האדם ואלוקיו היודע צפונות לבו, יודעים על 
 כך.

קורה שראובן פוגע בשמעון, עוקץ אותו ומעליבו בנוכחות אחרים, ולעתים עולה 
מוחו של שמעון לומר איזשהו משפט חד כתער, שאם רק יוציא אותו מפיו, יפרצו כולם ב

בצחוק על ראובן והלה יקבל את המגיע לו כדת וכדין. כמה כוחות נפש דרושים לשמעון 
כדי לשתוק ולא להוציא מלה מפיו? אף אחד לעולם לא ידע על ההתאפקות שלו. אף אחד 

איש לא ייתן לו מחמאה כי זכה להיות מהנעלבים לא יטפח לו על שכמו לאחר מעשה ו
ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כה גדולה וחשובה היא בלימה כזו בעיני 
ה' בורא שמים וארץ, עד אשר העולם כולו עומד בזכותו של בעל כוח הבלימה הזה 

של כאלה. ה', הארץ כולה תלויה היא ועומדת על זכותם  -כנאמר: "תולה ארץ על בלימה" 
 אנושית ועל גדלות רוחם.-ורק הוא, יודע עליהם, על התאפקותם העל

 הפזיזות מהשטן
הבה ונראה: כיצד הביא השטן את ישראל לידי חטא העגל? הדברים מפורשים בדברי 

 חז"ל, על הפסוק: "וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר..." (שמות לב, א):
"בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל, לסוף ארבעים יום בתחילת שש אני 
בא. לסוף ארבעים יום בא שטן וערבב את העולם. אמר להן: משה רבכם היכן הוא? אמרו 

ולא השגיחו עליו. הראה להן  -ולא השגיחו עליו. מת  -לו: עלה למרום. אמר להן: באו שש 
זהו שאמרו] לאהרן: 'כי זה משה האיש לא ידענו מה דמות מיטתו. והיינו דקאמרי ליה [ו

 היה לו" (שבת פט ע"א, וברש"י שמות לב א).
מסביר הסבא מנובהרדוק בספרו "מדרגת האדם": זהו כוחו של השטן, להביא חושך 

 -ואפלה, ערפול המוחות, ולצייר דמיונות כוזבים, וברגע של רפיון החליטו החלטה פזיזה 
 וכבר עשו עגל.

היו ניצולים מן  -יו ישראל אומרים: אין מה למהר, נמתין עוד יום אחד ונראה אילו ה
 החטא האיום.

מן השטן". המתינות מצילה מן החטא. כמאמר הכתוב:  -לא לחינם אמרו: "הפזיזות 
 ותינצל מן העבירה! -ואין רשע". חכה רגע  -"ועוד מאט 

והכסיל בחושך הולך" על כך אמר שלמה המלך בחכמתו: "החכם עיניו בראשו, 
 (קהלת ב, יד).

 ושאל החוזה מלובלין זצ"ל: הכסיל, בחושך הולך. ומה עושה החכם בחושך?
 והתשובה: אינו הולך!

 כשהמוח מעורפל בחושך ואפילה, לוקחים פסק זמן!
 סרו מהר

ראיה נפלאה לדברים מביא בעל ה"נחלת אליעזר" מתיאור התורה את אופן 
ראת עבודת העגל: "וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו ההיערכות של עם ישראל לק

 שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקומו לצחק" (לב, ו).
 השטן זירזם כדי שיחטאו". -רש"י מפרש: "וישכימו 

הגורם לחטא היה, איפוא, החיפזון. החוטאים איבדו את סבלנותם ולא התגברו על 
מן הדרך" (פסוק ח), ונסחפו לחטוא  הדחף לפעול במהירות ללא שיקול דעת: "סרו מהר

 ללא שהיות וללא מחשבה.
אהרן ראה את בהילותם וקוצר רוחם, ולכן הכריז: "חג לה' מחר". הוא קיווה שמשה 
יחזור בינתיים, ומבלבד זאת רצה לעצור בעדם. הוא סבר כי ההמתנה ל'מחר' תיתן להם 

ם השכימו למחרת הזדמנות למחשבה נוספת ואולי תסייע להחלטה הנכונה. אך ה
 בזריזות, וחוסר הסבלנות והאיפוק לא נתנו להם מקום למחשבה.

זו היתה עצת משה רבינו במחלוקת קרח: "בקר, ויודע ה' את אשר לו" (במדבר טז, ה). 

נתכוון בזה איש האלוקים לתת להם זמן הלילה, להתבונן. ואלי יכירו כי לא טוב עושים, 
 ויחזרו בתשובה (אור החיים, שם).

זו היתה התביעה בחטא המרגלים: "ותשא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם 
 בלילה ההוא" (שם יד, א), והביאו עליהם את אסונם.

 ללכת לישון... -מה היה עליהם לעשות? 
 ומיד לבכות... -שמענו, נחשוב, ואח"כ נגיב. לא לשמוע 

 פרק בהלכות סבלנות
ן וכליו, קוראים אנו בפרשתנו (פרק לא). על על הציווי החוזר ונשנה של עשיית המשכ

הקשר שבין המשכן ועשיית העגל, עמדו חז"ל מהשם "משכן העדות" שניתן למשכן: 
"עדות לישראל שויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי השרה שכינתו 

 ביניהם" (רש"י, שמות לח, כא).
 טא העגל למשכן?ותמה הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל: מה הקשר בין ח

 טמון כאן יסוד נורא.
בניית המשכן וכליו ארכה בסך הכל שלושה חודשים. מלאכה שעל פי הטבע אמורה 

לא -להמשך כמה שנים, הסתיימה במהירות שיא, והכל נעשה בדיוק כאשר ציווה ה' 
 בערך.

יי בני ישראל, אנשים ונשים, עבדו ללא ליאות וללא הפוגה ביום ובלילה. היו שם גילו
התלהבות מופלאים. מדוע? לפי שרצו להוריד שכינה. וכיון שכל כך רצו, הקב"ה עזר להם 

 והבנייה נמשכה שלושה חודשים בלבד.
בניית המשכן הייתה בבחינת "ארון נושא את נושאיו". הכל היה נס גלוי, יד ה'. אשה 

יוצא  הכניסה את המחט והחוט בתחילת השורה, והנה כעבור רגע היא רואה את החוט
 בסופו והכל תפור. אדם דפק על המנורה והנה הסתדר הציור שעליה.

סוף סוף, לאחר מאמצים כבירים, בחודש כסליו סיימו לבנות את המשכן, ואז, למרבה 
הפלא, מצווה הקב"ה את משה לקפל את המשכן ולהניח אותו במחסני החירום עד 

ים בני ישראל אל משה ושואלים אותו שיקבל ציווי אלוקי להקים אותו. ומני אז, כל יום פונ
מתי כבר נזכה שיקום המשכן, והוא עונה להם: המתינו בסבלנות, עוד לא הגיע הזמן... כך 
המתינו בקוצר רוח שלושה חודשים עד ראש חודש ניסן, שבו הגיע בשעה טובה הציווי 

 להקים את המשכן.
ע הקימו אותו רק נשאלת השאלה: אם סיימו לבנות את המשכן בחודש כסליו, מדו

 בר"ח ניסן? לשם מה נתן להם הקב"ה להמתין שלושה חודשים, מתוך לחץ וחרדה?
אלא, רצה הקב"ה לתקן בזה פגם נוסף בבני ישראל שהתגלה בחטא העגל. יסודו של 

"וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר". כשסיימו  -חטא העגל נעוץ היה בחוסר סבלנות 
הקמתו, אמר הקב"ה: עתה תמתינו לא שש שעות, לא חצי את בנין המשכן והגיעה עת 

יום, אלא מאה ועשרים יום! רק אז תזכו להשראת השכינה בקרבכם. ללמדם פרק בהלכות 
 סבלנות... ("נתיבי אור" גלות וגאולה, להרה"ג ר' נסים יגן זצ"ל).

 (בנועם שיח)

 
 קשיות העורף

זצ"ל עמד על נקודה מרעישה. כשחטאו בעגל, "עלובה כלה  הסבא מסלבודקה
שסורחת מחופתה" "סרו מהר מן הדרך אשר צויתם, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, 

 -ויזבחו לו, ויאמרו אלה אלקיך אשר העלוך מארץ מצרים" (שמים לב, ח), נורא 
מדוע ביקש ה' להשמידם? לא בעוון העגל, לא בפשע העבודה הזרה, אלא מה: 
"ויאמר ה' אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא, ועתה הניחה לו ויחר 

 י)!-אפי בהם ואכלם" (שמות לב, ט
 על מה, על קשיות העורף!

ושרשת. המעשה עצמו, ככל שנורא הוא, מעשה בודד הוא. הנורא ההיא המידה המ
ומה היא? כתב הספורנו: "והנה עם קשה ערף הוא", גיד ברזל ערפם ולא יפנו לשמוע דברי 
שום מורה צדק, באופן שאין תקוה שישובו בתשובה. ואם אין תקוה שישובו, אין להם 

 תקנה: "הניחה לי, ויחר אפי בהם, ואכלם"!
בעמך אשר הוצאת ובהמשך: "ויחל משה את פני ה' אלקיו ויאמר, למה ה' יחרה אפך 

מארץ מצרים" (שמות לב, יא). ואמרו במדרש (שמות רבה מג, ז): מה ראה להזכיר כאן 
יציאת מצרים, אלא אמר משה: רבון העולם, מהיכן הוצאת אותם, ממצרים שהיו כולם 
עבודי טלאים. ולמדו מהם בניך, ואף הם עשו העגל. לפיכך אמר: "אשר הוצאת מארץ 

 -את אותם מצרים", דע מהיכן הוצ
והראב"ע (שמות לב, ט) הזכיר, שבמצרים היו ישראל עובדי עבודה זרה, ככתוב: 
"ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו. וימרו בי ולא אבו 
לשמע אלי, איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו, ואמר לשפך 

 ח).-תוך ארץ מצרים" (יחזקאל כ, זחמתי עליהם לכלות אפי בהם ב
נזכיר, שכעבור תשע מכות, על סף הגאולה, עוד הוצרכו לומר להם: "משכו ידיהם 

 מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצוה" (רש"י שמות יב, ו)!
 ועל כגון זה נקונן: אוי להם, שנעשה סנגורם קטגורם!

עיד בהם שלא עבדו אמת, במצרים שקעו במ"ט שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא ה
עבודה זרה אלא מתוך שעבוד וטרוף הדעת, בשוגג ובאונס (ילקוט שמעוני שמות יד), 

 -ולמדו מהמצרים, וזו המלצת זכות 
 -ובאונס (ילקוט שמעוני שמות יד), ולמדו מהמצרים, וזו המלצת זכות 

 אבל אי היכולת להתנתק, קשיות העורף, היא המעוררת הקפדה!
 רא רבה ל, ז)!יקועבר, מכאן ולהלאה נתחיל מחדש" ( אי היכולת לומר: "מה שעבר

ואם אמרו (סנהדרין קב ע"א) שאין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה 
הם חטאתם" (שמות לב, לד), יום פקדי ופקדתי עלמעונש חטא העגל, שנאמר: "ובי

ובידענו שאין הקדוש ברוך הוא פוקד עון אבות על בנים אלא כשאוחזים מעשה אבותיהם 
בידיהם (סנהדרין כז ע"ב), הרי שמקננת גם בנו מדה זו של קשיות עורף, אי יכולת לשפר 

 דרך גם כשיודיעם שדרכנו שגויה!
ל חיים ידוע, הבונה. בונה הוא סכרים בנהרות, וחי בספר "דברי שמואל" מסופר על בע

בנבכיהם. חמרי הגלם, זרדים וענפים שהוא מקושש בחורשות שעל גדות הנהרות. פרותו 
יו. של הבונה יקרה והצידים חומרים אותה. אך כיצד יוכלו לצודו, והוא מסתתר במחילות

דה לקטום ענפים . מפעם לפעם מגיח הוא אל הגהצהתחקו אחר אורחותיו, ומצאו ע
ידים, סורקים את סביבות הסכר, ינוספים, לחזק בדקי הסכר ולעבודתו. מה עושים הצ

מחפשים בקרקע הלחה עקבות רגליו. אם מצאו שהלך לחורשה חורפים וטומנים מלכודת 
בתנאי צעדיו. מסתמכים על טבעו של הבונה לחזור באותו מסלול, כדי שלא לטעות. 

 כים בדרכם, למצוא עקבות נוספים ולטמון עוד מלכודות.מציבים את המלכודת וממשי
, ולפתע סומר הבונה אסף את הזרדים, ושב עמם אל הסכר. פוסע על עקבות צעדיו

 הוא מה היא, ומה פעולתה, בוכה, ונכנס לתוכה... שערו: מלכודת! יודע



 

ד 

 שאלו כל חולה סוכרת המושיט ידו לעוגה, בוכה, ובולס.
יט שבסדר הזה ילמד ברציפות, ופותח בשיחה, שמחר יקום שאלו כל בן ישיבה שהחל

 לתפילה.
סבלתי מכאב גב, לא עליכם. המליצו על רופא מומחה בפתח תקוה. נסעתי,   -ואספר 

והתפתחה שיחה. סיפר שאת התמחותו עשה אצל מומחה נודע ביוהנסבורג, בדרום 
אפריקה. רופא דגול, גוי, חובב תנ"ך. כשגמלה בו החלטה לעלות לארץ ישראל, בא להפרד 

זה המקום! שם  -ארץ היהודים  ממורו. שמח הלה לשמוח על החלטתו: "זה רעיון טוב.
 תהיה לך פרנסה בשפע!"

גם הוא חשב שהרעיון טוב, אבל מדוע סבור הפרופסור שבארץ הקודש מובטחת לו 
 פרנסה בשפע?

"אה", הסביר הפרופסור, "משום שבתנ"ך כתוב שהיהודים הם קשי עורף. פרושו של 
 דבר שהצואר שלהם תפוס, והם יעמדו בתור כדי לשחרר אותו!"

 וא סיפר לי זאת, וחייך: השגה של גוי במושג "קשיות עורף".ה
נעניתי ואמרתי: "אותי זה לא מצחיק, הטעות שלו היתה אחת: את הצואר התפוס 

 (והגדת)    שלנו לא אחרים ישחררו. זה תלוי רק בנו עצמנו"...

 
 (ל, טו)העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל 

ידוע מה שפירשו המפרשים, שהעשיר לא ירבה בממונו כ"כ למצוה עד שלא ישאר 
צריכה להתחלק בין  לזולתו להשתתף בה, והדל לא ימעיט בטענה שאין לו, כי המצוה

ולא רק הפרט, ולכן כל אחד ואחד צריך להשתתף בה כפי  -כולם, כדי שיזכו בה הכלל 
 יכולתו.

 -ואם חלילה העשיר חוטף לעצמו את כל המצוה ואינו מניח מקום לזולתו להתגדר בו 
אזי טורפין לו את מצוותיו על פניו, וכמו שנראה במעשה שהיה עם רבינו ר' יהונתן 

 זצ"ל. איבשיץ
נדוניא של שלושת אלפי  -שהיה נגיד  -בעת נישואיו של ר' יהונתן, הבטיח לו חותנו 

זהובים, כדי שיוכל לשבת באהלה של תורה ללא מפריעים. כך ישב לו ר' יהונתן על התורה 
 ועל העבודה יומם ולילה עם החברותא שלו, בקדושה ובטהרה.

נה סובלתו, ותיכף היא באה הטומאה אי -אכן כידוע, בעת שהקדושה מתפשטת 
ללחום כנגדה, וגם כאן: קדושתו וטהרתו של ר' יהונתן אשר השפיעו על כל סביבתו 
הפריעו לכח הטומאה, ונסתובב העניין שהחליטו להקים "בית תיפלה" בדוקא על יד בית 

 מדרשו של ר' יהונתן.
, אולם החלטה זו כמובן הרעישה את ליבות כל המתפללים והלומדים שם בביהמ"ד

היה אחד שלא היה יכול להתאפק. היה זה החברותא של ר' יהונתן, אשר ראה עד כמה 
ועשה מעשה: בחצות הלילה, בחסות  -מפריע הדבר לר' יהונתן, ולפיכך לבש קנות, קם 

 עלה לגג "בית התיפלה", וניתץ את הצלם שניצב שם. -העלטה 
מעלה ראש, והבינו הגויים ידעו שחמתם של היהודים עלתה ל -אך דא עקא 

שבמוקדם או במאוחר יקום אי מי ויעשה מעשה, ואשר לכן החביאו שומרים ב"בית 
מיד נתפס בידי  -התיפלה", וכאשר עלה החברותא של ר' יהונתן אל הגג וניתץ את הצלם 

 ונעלם. -השומרים 
כמובן שכל הקהילה היהודית החלה מיד לחפש אחריו, אך הם העלו חרס בידם, ולא 

 אפילו רצה חוט שיוכל ללמד היכן הוא הוחבא. מצאו
כך נמשכו החיפושים, עד שבאחד הימים בא שומר "בית התיפלה" לאחד מפרנסי 
הקהל וסיפר לו דברים כהוויתם, איך שתפסו את אותו יהודי בעת שעלה אל הגג ושבר את 

 ונידון לשריפה. -הצלם, ואף סיים ואמר שכבר נשפט הוא על ידי הכמורה 
הוסיף וסיפר, שהיהודי נמצא במקום סתר בתוך "בית התפילה", וכי הוא יודע  השומע

אך  -היכן הוא, ולפיכך הצעה בפיו: הוא מסכים להבריחו ממקום מסתורו אל החופש 
 תמורת זאת הוא דורש שלושת אלפי זהובים, אפילו לא זהוב אחד פחות!!!

עושים כדי לפדות נרתעו מעט, אבל מה לא  -אנשי הקהילה ששמעו את הסכום 
יהודי מבין הגויים? ובפרט שמדובר בת"ח, וידוע שנגמר דינו לשריפה!! מיד יצאו היהודים 

 לאסוף תרומות בכדי לשחררו.
חשש פן יועבר חבירו ממקומו קודם שיאסף  -כשהגיעה השמועה לרבי יהונתן 

ח את כל הסכום הגדול, או שיוציאו אותו להורג בינתיים, ולפיכך נכנס אל ביתו, לק
 -הנדוניא שהיתה לו בסכום של שלושת אלפי זהובים, הלך לשומר ומסר לו את הכסף 

 ואכן השומר הבריח את היהודי למקום מבטחים.
לא ידע איש מהנעשה, המתרימים המשיכו  -מכיון שהדבר נעשה בחשאיות גדולה 

 -סוף במלאכתם, אך כאשר באו אל ר' יהונתן לתת בידו את סכום הכסף שהצליחו לא
אמר להם ר' יהונתן: כבר אין צרוך, אני בעצמי נתתי את כל הכס, השבוי כבר נפדה 

 ושוחרר, ואין צורך בכסף שנאסף.
מששמעו הגבאים שר' יהונתן נתן את כל הסכום, טענו כלפיו שיקח לכה"פ את מה 

בני  -שהם כבר אספו עד עתה, אעפ"י שאין זה אלא חלק קטן מהסכום, באמרם: "גם אנו 
חפצים לקחת חלק במצוה הגדולה של פדיון שבוים!!". אך ר' יהונתן השיב  -הקהילה 

 שהוא כבר נתן מה שנתן, ואין הוא רוצה לקחת ממון אחרים.

הגבאים יצאו את ביתו בעצב על כך שלא זכו הם והתורמים להשתתף במצוה רבה זו 
אך אם הרב פסק כפי של פדיון שבויים, ובפרט כאשר היה מדובר בשבוי ת"ח גדול כזה, 

 מה הם יכולים לעשות? -שפסק 
עבר זמן מה, ור' יהונתן מתחיל לחשוב מה יקרה כאשר אשתו תגלה שהוא נתן את כל 
הנדוניא למצוות פדיון שבויים... הלא ודאי תקצוף היא עד מאד, והוא לא יוכל לרצותה, 

 שכן אין מרצים לאדם בשעת כעסו!
מן הסתם תגלה  -לכמה ימים, כדי שעד שיחזור  מה עשה? עמד והחליט שיסע מביתו

יוכל לרצותה ולהסביר לה  -כשישוב  -אשתו את חסרון הכסף, וכבר תספיק להירגע, ואז 
את חשיבותה של מצות פדיון שבויים, ואת הסיבות שמחמתן החליט לתת את כל הסכום 

 ולא להמתין עד שיאספו התרומות מכל בני העיר.
בינתיים התגלה דבר הבריחה, הכמרים גילו שהנידון למוות נמלט, עד מהרה הגיעו 
למסקנה שבודאי ידו של השומר במעל והוא זה שהבריח את היהודי אל מחוץ לכלאו, 

 וברוב זעמם החליטו אנשי הכמורה לעשות לשומר את מה שזממו לעשות ליהודי.
החליט שעליו למהר  -וארו השומר, שהבין שטבעת החנק הולכת ומתהדקת סביב צ

ולברוח מהר ככל האפשר, אך מכיון שהיה שומר וותיק בכנסיה במשך עשרות שנים, 
לא ידע מה  -והספיק במרוצת הזמן לגנוב הרבה כסף ויהלומים מרכוש "בית התיפלה" 

 יעשה עתה בכל רכושו הרב... הרי לא יכול לסחוב עמו את כל רכושו...
ושלשת אלפי הזהובים שקיבל  -ושו, כסף זהב ויהלומים בצר לו הלך ולקח את כל רכ

זה עתה בכלל, הכניסו לחבית אחת, נכנס לביתו של ר' יהונתן, ושאל את אשתו: איפה 
 האיש?

האשה ענתה שהוא לא יהיה בבית כמה ימים, ולכן בלית ברירה, מכיון שפחד השומר 
עתה ולהימלט על  עמד וסיפר לה כל מה שקרה, ושעליו למהר -להשתהות אף לרגע 

נפשו, ואמר: "איני מוכן בשום אופן להשאיר את רכושי זה לכמרים שרוצים להרוג אותי!! 
 לא ולא!! לא אשאיר להם מאומה מכל זה!!"

וכאן התחיל הוא להרעיף שבחים על ראשו של ר' יהונתן, והמשיך: "גיליתי יהודי 
להציל את חבירו!! אני בטוח המוכן לתת מכספו שלושת אלפי זהובים בשביל  -אציל כזה 

אני מחזיר לכם במתנה את שלושת אלפי  -שהוא אדם ישר ונאמן, ולפיכך: דבר ראשון 
אני מפקיד בידכם את כל שאר רכושי שנמצא  -הזהובים שנתן לי בעלך, ומלבד זאת 

בודאי יחזיר לי בעלך הצדיק את כל הסכום, ואם לא  -בחבית הזו, והיה אם אחזור בשלום 
מעדיף אני שיישאר כל הכסף אצל אדם כמותו, אשר לבטח יידע לעשות בכסף  אזי -

 דברים טובים!!"
כך קרה שהאוצר הגדול נותר בביתו של ר' יהונתן, ואילו שומר "בית התיפלה" יצא 
לדרכו, וברח הרחק מהכנסיה. אכן לאחר זמן מה הגיעה השמועה שהכמרים שלחו אחריו 

 ו ותפסוהו, ותיכף ומיד הטביעוהו בנהר.שליחים להשיגו, אלה רדפו אחרי
עתה כבר ממילא ידעה אשתו של ר' יהונתן את כל סיפור המעשה, והבינה שהקב"ה 
שילם להם על המעשה הטוב והנאצל שעשה בעלה הגדול, באשר לא זו בלבד שכספם 

 אלא אף זכו לעושר שהוא עשרות מונים רב יותר ממה שהיה להם קודם. -הושב להם 
אשר לא ידע  -ן התמלאה ששון ושמחה, וחכתה בציפיה דרוכה שר' יהונתן היא כמוב

 יחזור, בכדי שתוכל לבשרו את הבשורה הגדולה. -מאומה מהנעשה 
בינתיים ר' יהונתן יצא לדרכו חזרה אל ביתו, ומשהגיע סמוך לביתו הוגיע את 

הובים? מחשבתו: מה יאמר לאשתו? כיצד יגלה ויספר לה מה קרה עם שלושת אלפי הז
יוצאת אשתו לקראתו, שמחה וצוהלת, וקוראת  -וכך כשהוא הולך תפוס במחשבותיו 

לעומתו: "אני כבר יודעת הכל! הקב"ה כבר גמל לנו בכפל כפלים!", כך עמדה וספרה לו 
 את כל הסיפור, כשהיא בטוחה שבודאי ישמח גם הוא על הטובה שבאה להם מן השמים.

 -פרץ בבכי אז!! הוא בוכה ומילל  -תן את דבריה אבל לא כך היה. מששמע ר' יהונ
והאשה עומדת ותמהה: "למה זה תבכה? הלא הרבש"ע כבר שילם לנו שכר גדול עבור 

 המצוה!"
ענה לה ר' יהונתן ואמר: "דוקא מפני כך אני בוכה!! מכך שרואה אני שמיהרו לשלם 

היו מרוצים בשמים מבין אני שמשליכים לי את המצוה בפנים!! אילו  -לנו על המצוה 
היו מניחים לי אותה לעולם הבא, שכן ידוע שאין מתן שכרן של מצוות בעולם  -ממצוה זו 

הזה!! רק מצוה שאינה נרצית משתלמת בעוה"ז, כביכול אומרים לו לאדם: קח לך!".
רבי יהונתן עמד ובכה ללא הפוגה בלא שהיה מסוגל להירגע, עד שהחליט לצום 

ואחרי כן לעשות שאלת חלום, ולבקש לדעת על מה ולמה לא  -שלושה ימים רצופים 
 רוצים את המצוה שלו.

ואכן כך עשה, ומן השמים השיבו לו: "אמנם כן, צדקת בבכייך, לא חפצו בשמים 
במצוותך! והכל מפני שלא זיכית גם את הגבאים ואת שאר הציבור, ולא איפשרת להם 

 בבקשה, קח לך!!". -ד ליטול חלק במצוה הזו!! רצית את כל המצוה לב
הנה כל בעל ונפש יבין וירגיש כי הסיפור הזה הוא נורא, להתבונן עד כמה צריך האדם 
להיזהר ולדעת שהמצוה אינה רק שלו, אלא צריך הוא לשתף את כל מי שיכול, ורק בכך 

 )לב שלום(        תהיה זכותו שלמה ונרצית!!

 בדרך הדרוש  
 לה' נפשו כפר איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את תשא כי
 כאן' ארי בפני הקשה ל, יב)( :אתם בפקד נגף בהם יהיה ולא אתם בפקד

 מחצית אחד כל יתנו אלא לגלגולת תמנם אל שכתב ל"ז י"פירש על
 על העובר כל י"פירש בסמוך ואילו, השקלים את ותמנה השקל

 אשר כל וכן, זה אחר זה הנמנין את מעבירין המונין דרך - הפקודים
 אלו מדבריו משמע. מונה ידי על הצאן תעבורנה וכן, השבט תחת יעבור

 דהכי' ותי. בעצמם מרון כבני העברה י"ע זה אחר זה נמנין דהאנשים
, השקלים את ותמנה, השקל מחצית אחד כל יתנו דבתחילה, פירושו

 מחצית בלא הגלגולת במנין שולט הנגף כי לגלגולת בתחילה תמנם ואל
 רשעים יהיו כי, שקליהם כולם יתנו לא פן מחשש אמנם, תחילה השקל
 על לכפר' וגו יתן' וגו הפקודים על העובר כל כ"אח ל"לכך א, עין וצרי

 על תעבירם כ"דאח נתן לא ומי נתן מי תדע בזאת ל"ר, נפשותיכם
 יהיה השקל מחצית נתן שכבר מי ואז, שנית לגלגלותם ותמנם הפקודים

 עכשיו שנמנה פ"דאע, הנגף שוב בו ישלוט שלא, נפשו על לכפר לו
 אזי, השקל מחצית נתן שלא מי אבל. כלל לו יזיק לא, לגלגולת שנית
 ומכח, תחילה נפשו בעד כיפר ולא לגלגולת נמנה כי הנגף בו ישלוט
 מנין להם יזיק שלא כדי תחילה השקל מחצית יתנו כולם בודאי זו מורא

 (בא ישועה ונחמה) .כ"שאח הגלגולת

 ברית לדורותם השבת את לעשות השבת את ישראל בני ושמרו
 את' ה עשה ימים ששת כי לעלם הוא אות ישראל בני ובין ביני, עולם

 ויש), יז - טז. לא שם( וינפש שבת השביעי וביום הארץ ואת השמים
 ובפסוק, ו"וי מלא עולם ברית כתיב הראשון בהפסוק מדוע לדקדק
 דאיתא מה פי על לבאר ויש, הוא דבר הלא, ו"וי חסר לעלם כתיב השני
 יודע ואינו במדבר או בדרך מהלך היה ה"אר) ב"ע ט"ס דף( שבת' במס

 אומר א"בר חייא, אחד יום ומשמר ימים ששה מונה שבת אימתי
 סבר מר דפליגי בגמרא שם ואמרינן, ימים ששה ומונה אחד יום משמר
 הראשון כאדם סבר ומר] תחלה נמנו חול ימי[ עולם של כברייתו

 ל"קיי אנן והנה] היה שבת למנינו הראשון ויום שבת בערב שנברא[
 לנו רמזה דכאן לומר ויש, אחד יום ומשמר ימים ששה דמונה ה"כר

 לרמז ו"וי חסר לעלם התורה כתבה הכי דמשום, הזה הדין ק"התוה
 במסכת ל"חז שדרשו כמו[ העלמה לשון לעלם כוונתו לעולם דהאי

 דאסור, העלימהו ל"ר. ו"וי חסר לעלם שמי זה גבי) א"ע' נ דף( פסחים
 כשהולך השבת יום ממנו נעלם אם היינו] לבטלה שמים שם להזכיר
 השביעי וביום ז"ואח, בתחלה' וגו' ה עשה ימים ששת זה בכל, במדבר
       .עולם של כברייתו ה"ר כדעת והוא. וינפש שבת

 הגר"א) –(קול אליהו 

 מן ברדתו משה ביד העדת לחת ושני סיני מהר משה ברדת ויהי

 רבה במדרש (לד, כט) אתו בדברו פניו עור קרן כי ידע לא ומשה ההר
 בציצית וקנחה בקולמוס שנשתייר ממה הוד לקרני משה זכה מהיכן
 לומר סובלת הדעת היאך להקשות ויש. שם עיין' וכו משה של ראשו
 דיו כמה מתחלה ידע לא וכי בהקולמוס דיו שנשתייר ה"הקב אצל

. תימה דבר והוא מהצורך יותר שלקח עד כולה התורה לכתיבת יספיק
 הא הדיוידי על ומתרץ זכה מהיכן דהקשה המדרש בדברי קשה ועוד

 דאיתא מה פי על לפרש ויש. זאת לו בא זכות מאיזה היה הקושיא
 תצוה בפרשת שמו נמחה מספרך נא מחני משה שאמר בשעה במדרש

 ה"שהקב בהיות והנה'. וכו תצוה ואתה בלשון אם כי שמו נזכר שלא
 כתיבת לצורך דיו הקולמוס בתוך והיה מראשיתו דבר של אחריתו יודע
 שמו נזכר ולא עונשו עליו חל נא מחני משה כשאמר אך כולו התורה כל

 נשאר הוא משה לכתוב ראוי שהיה דיו דאותו נמצא תצוה בפרשת
 בעבור והנה. בקולמוס שנשתייר ממה לומר שייך ושפיר בהקולמוס

 לונתפרע זכות אותו ישראל כלל על נפשו מסר שמשה ה"הקב שראה
 שמסר על הוד לקרני זכה זה ובעבור ראשו בציצית הקולמוס שקינח
 השלום עליו רבינו למשה ליה דהוה דידוע יאמר או. ישראל על נפשו

 לכתוב דיו השיעור נשתייר כן אם ד"יו בלא ענו וכתב מאד עניו לכתוב
  (חנוכת התורה)    :ד"יו



 

 

 

 יתירה שמהנ
שמעון בן  אמר": )11כתוב בגמרא

לקיש נשמה יתירה נותן הקב''ה 
ולמוצאי שבת  ,באדם ערב שבת

ָׁשַבת 'נוטלין אותה הימנו שנאמר 
 ."כיון ששבת ווי אבדה נפש 'ַוִּיָּנַפׁש

 לב למנוחהוחב ר
רוחב לב למנוחה "ביאר:  )2רש"יב

 ,ולהיות פתוח לרוחה ,ולשמחה
ויאכל וישתה ואין נפשו קצה 

 ".עליו
 וספת חכמהת

קדש זה  'ה"כתב:  )3האבן עזרא
היום וזימנו לקבל הנפשות תוספת 

 ".חכמה יותר מכל הימים
"חל  :)4וכעין זה בשיטה מקובצת

עליו שפע אלקי ושכל יותר, 
".לעסוק בתורה ולעיין במעשה ה'

 אהבה ויראה
איתא בגמרא ששני כתרים נתנו 
לישראל בקבלת התורה, ובחטא 

 .נטלו מהם ונתנו למשהגל עה
ת בשבש כתוב )5בכתבי האר"יו

מחזירן משה לישראל, וזהו סוד 
ומבאר במאור  תוספת נשמה.

כי שני כתרים אלו הם  )6עינים
ה, ובשבת מקבלים אהבה וירא

 הארה בשתי בחינות אלו.
 

שמות כ, ח.  )3 שם. )2 .יצה טז ע"אב )1
) פרי עץ חיים שער השבת 5 ביצה שם. )4

) בפרשתינו ד"ה עם הארץ. ומבאר 6 פ"ח.
: (דמאי פ"ד ה"א) בזאת מאמר הירושלמי

, כי נשפע עליו "עם הארץ אימת שבת עליו"
 .בנשמה היתירה יראה
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הכיור . דמֹוֵע ל אֶֹה ל ֶא ם ְּבבָֹא ה... ְלָרְחָצ ת ְנחֶֹׁש ר ִּכּיֹו ְוָעִׂשיָת 
נעשה ממראות הצובאות שעשויים ליצר הרע, לרמז 

לרחוץ עצמו מתאוות רעות, שתחילה צריך האדם 
 )מהר"ש מבעלזא( אל הקודש.בוא לואחר יכול 

 
נוטריקון  ראשי תיבות ה .ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשֹמרּו

פי פתח, וסופי תיבות תי"ו נוטריקון פתי דנ"י 
הלתך, שהשומר שבת כראוי זוכה להתפלל גיד 

 )דמשק אליעזר( כדבעי.
 

אף שכל הגדול מחבירו  .ֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיאֵּביִני ּוֵבין ּבְ 
בשבת תתעלו לחשוש שאם לכם אין יצרו גדול הימנו, 

יצר הרע, כי רק  כםיתגבר עלי
 (דברי הרב) ואין יצר הרע והחיצונים יודעין מזה. 

 
 .םְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאִקי... ן ֶאל מֶֹׁשה ְּכַכֹּלתֹוַוִּיֵּת  ַוִּיָּנַפׁשת ָׁשבַ 

בערב שבת בין  - רמז שבשעה ש
 )תורת משה( הלוחות והכתב והמכתב.השמשות נבראו 

 
ְּבַעֶּמ משה המליץ לטובת ישרא .ָלָמה ה' ֶיֱחֶרה ַאְּפ 

'אלקי ישראל' על מי תהיה נקרא  -תהיה ה'  ואמר 
 .תעשה בהם כלה חלילהו 

 ) דגל מחנה אפרים( 
 

 לככ .ּוָפַני א ֵיָראּום ... ָּפִניל ֶא ם ָּפִניה ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶֹׁש 
, הבין יותר שזכה משה יותר לגילוי של 

 ., שבלתי ניתן להשיג גדלות ה'ש
 )רת שלמהתפא( 

 
 .ְוִדֶּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו

מתי אפשר לזכות להשראת השכינה, כאשר יש 
באהבה וחיבה, אחדות בין ישראל ו

 )רבינו ה'בת עין'( .ופיו ולבו שוים

 
חלת היום לה' תקל עליו העבודה אם יקדיש ת

 בכל היום
נֵ  ֹראשׁ ת אֶ א ִתשָּׂ י כִּ  ָראֵ י ּבְ  .םִלְפֻקֵדיהֶ ל ִיׂשְ

ָאמַ ה מַ י ּפִ ל עַ ר ְלָבאֵ ר ֶאְפׁשָ  י ַרּבִ  מֹוֵרנוּ "ק ָהַרהַ ר ׁשֶ
סוּ ל עַ ב, ֵמִריְמָנאל זצוק"ל ֶמעְנְד ם ְמַנחֵ  יק "ַהּפָ ת ֵראׁשִ

ִרימּו ְתרּומָ ם ֲעִרֹסֵתיכֶ  ה ּתָ ִריךְ ", הַחּלָ ּצָ כֶ ם ָהָאָד  ׁשֶ ף ּתֵ

קּומוֹ  ָנתוֹ  ּבְ ְ  ן ה'ָרצוֹ ת ַלֲעׂשוֹ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ְלַקבֵּ  ִמׁשּ
לֵּ  ְזכֶּ ה' לַ ל ּוְלִהְתּפַ ּיִ  ִיְהיוּ ם ַהּיוֹ י ַמֲעשֵׂ ל כָּ ז ְואָ , הָלזֶ ה ׁשֶ
ִכי בָ ר ַאחַ ם ִנְמׁשָ ְחׁשָ  ְוֶזהוּ , ןָהִראׁשוֹ ן ְוָהָרצוֹ ה ַהּמַ

י" בָ " םֲעִרֹסֵתיכֶ ת ֵראׁשִ ֲעׂשוּ ן ָהִראׁשוֹ ר ַהּדָ ּתַ קּוְמכֶ  ׁשֶ ם ּבְ
ּטָ  לוּ ה" ַחלָּ ", הֵמַהּמִ ּלְ ְתּפַ  ָתִרימוּ "וְ  ה)ֹמׁשֶ ל ַוְיחַ ן "ָלׁשוֹ ( ּתִ
יׁשוּ ה" ְתרּומָ  ְקּדִ ּתַ לוּ  ׁשֶ ה'. לַ ת ִלְהיוֹ ם ַעְצְמכֶ ל עַ  ּוְתַקּבְ

סוּ ר ְיֹבאַ ה ּוָבזֶ  ָ י כִּ ק "ַהּפָ לָ ן ָלׁשוֹ א" ִתׂשּ ַתְר ה (ַקּבָ  ּגּומוֹ ּכְ
ַקבֵּ ם ִא ל'), ְתַקבֵּ י ֲאֵר ' י ַעְצְמךָ ל עַ ל ּתְ ֵראׁשִ ם ַהּיוֹ ת ּבְ

ְהיוּ  ּיִ יֹוֶתיךָ  ׁשֶ י ְבנֵ "לִ ְוִסּיּועַ ר ְלֵעזֶ  לוֹ ה זֶ ה ִיְהיֶ ה', לַ  ֲעׂשִ
ָראֵ  ּיּוְכלוּ ם" ִלְפֻקֵדיהֶ ל", "ִיׂשְ ּקּוֵד ם ְלַקיֵּ  ׁשֶ  -י ה' ֶאת ּפִ
ְצוֹ ה ַהּתֹוָר   ּוְבֶנֶפשׁ ם ה' ְלשֵׁ ם ַלֲעׂשֹותָ ת ְוַהּמִ
 )הרה"ק רבי מאיר מדזיקובל אמרי נועם( ה.ֲחֵפצָ 

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

ָעִתיה ַהּתֹורָ ר אוֹ  ּלְ  דׁשֶ
ֹבֶדךָ  לֹא תּוַכל  ַויֹּאֶמר ַויֹּאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ

נָ  תִלְראֹ  ִתי .יֶאת ּפָ צֵ י ֵמִאתִּ ה ֲחָדשָׁ ה ּתֹורָ ב "ּכְ א", ּתֵ
רּושׁ  ִעקַּ  ּפֵ ִניִמּיוּ ר ׁשֶ  ְוסֹודֹוֶתיהָ ה ַהּתֹורָ ת ָחְכמַ ר אוֹ ת ּפְ
ּלוּ  מַ ד, ֶלָעִתיק רַ  ִיְתּגַ ָאנוּ ה מַ ל כָּ  ַהזֶּהן ּוַבזְּ ם ְיֵגִעי ׁשֶ
ּתֹורָ ם ַוֲעֵמִלי ּנּוכַ ה ֲהָכנָ ק רַ א הוּ ה ּבַ ָעִתיל ְלַקבֵּ ל ׁשֶ  דּבְ

דוֹ ר ָהאוֹ ת אֶ  ִניִמּיוּ ל שֶׁ ל ַהּגָ ל כָּ  ָצִריךְ ן ָלכֵ ה. ַהּתֹורָ ת ּפְ
ָראֵ  ִאישׁ  עַ ל ִיׂשְ כָ  ַעְצמוֹ  ְלַיּגֵ תֹורָ ת ְיִגיעוֹ י ִמינֵ ל ּבְ ה ּבְ
דֵ ת, ּוִמְצוֹ  ְהיֶ י ּכְ ּיִ לִ ה ׁשֶ ר אוֹ ל ְלַקבֵּ ד ֶלָעִתין מּוכָ י ּכְ

ִניִמּיוּ ל שֶׁ ה ַהָחְכמָ  "ל זַ  ֲחָכֵמינוּ  ָאְמרוּ ה ְוִהנֵּ  ה.ַהּתֹורָ ת ּפְ
י" ִ עֹוָלםם ֲחִמׁשּ יָנה ִנְבְראוּ ּבָ ֲעֵרי ּבִ ה  ,ׁשַ נּו ְלֹמׁשֶ ן ִנּתְ ְוֻכּלָ

ּנֱֶאַמר  ֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלִקים'ָחֵסר ֶאָחד ׁשֶ ַחּסְ ּמֹשֶׁ '", ַוּתְ ה ׁשֶ
נוּ  ָגתוֹ ף אַ ל עַ  ַרּבֵ ָ דֹולָ  ַהׂשּ ָחְכמַ ה ַהּגְ ִניִמּיוּ ת ּבְ ה, ּתֹורָ ת הַ ּפְ

ִניִמּיוּ ל שֶׁ ן ָצפוּ ר אוֹ  אֹותוֹ ר ָחסֵ ה ָהיָ  לֶּ ה ַהּתֹורָ ת ּפְ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ
ׁש עַ ד, ֶלָעִתי נוּ ה ֹמשֶׁ ה זֶ ל ּוִבּקֵ ,  ַרּבֵ
י רּוְך הּוא לוֹ ב ֵהׁשִ דֹוׁש ּבָ ,  ַהּקָ

נֵ 'הַ ת אֶ  ות אוֹ ִלְר ל תּוכַ א לֹ ה ַהּתֹורָ ל שֶׁ  'יּפְ י כִּ , ַעְכׁשָ
יחַ ת ְלִביאַ ה ְנצּורָ  ׁשִ ְמֵהרָ  ַהּמָ  .ְבָיֵמינוּ ה ּבִ

ַאֲהרֹן ְלָפָניוַוַּיְרא ִמְזֵּבַח הרבה פירש רש"י .ַוִּיֶבן
דברים ראה, ראה שחור מחה בידם והרגוהו 

" המוטל "לפניו" כי אינו חַ בֻ ּזָ " שהבין "ִמ ַוָּיֶבן"
. ויש להבין למה נקהלו על חור יכול למחות בידם

 יחזקאל ארנסטר; פנחס ארנסטר; אהרן ווייס; חיים מאיר פרנקל  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

ויש לומר כי סברו תחילה לפני שבאו אל אהרן.
שמשה רבינו כדפירש רש"י שהשטן הראה להם 

באויר, לכן חשבו כי אהרן אבל  מיטתו של משה
על פטירת אחיו ואין השכינה שורה אלא מתוך 
שמחה, לכן סברו שאהרן לא ידע להשיב להם 

  )חתם סופר( דבר.

םָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה' ְמַקִּדְׁשכֶ וגו'  ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּות ֶא  ַא. 
אין לי אלא דברים שהם משום  איתא בילקוט,

דברים שהם משום שבות מנין תלמוד  ,מלאכה
מנלן להבין קשה . "את שבתותי תשמורו"לומר 

דהנה לאסור שבות. ויש לומר מפסוק זה למידק 
ידוע דהקב"ה ברא את העולם במאמר פיו כמה 

אם כן על כרחך , דאת אמר בדבר ה' שמים נעשו
בשבת היה מן צריך לומר מה ששבת הקב"ה 

את "מדכתיב הילקוט דייק לפי זה  ,אמירה
אמר ש ,דהיינו שבת שלי "תשמורו 'שבתותי'

מן אמירה כן אתם  בתתיהקב"ה כמו שאני ש
אם כן שפיר  ,תשמרו את השבת אף מן אמירה

הוא נשמע מכאן איסור אמירה לעכו"ם ש
 חנוכת התורה)( שבות.
שכתוב "לדעת כי אני יבואר המשך הענין  ובזה 

כי אני האומות  שידעושכם" וכתב רש"י יה' מקד
', איך ידעו האומות מכך, אלא כיון ה' מקדישכם

 יראו העכו"םומששנלמד מכאן איסור לעכו"ם, 
מירה להם, ידעו שישראל נמנעים בשבת אף מא

בזה שה' מקדשם, שנתן להם את השביתה שלו, 
 (מהר״ש מבעלזא) שהיא שביתה מאמירה.

ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמ לך 'ברש"י . ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֶל
. נראה לרמז דהנה בפרשתינו 'רד, רד מגדולתך

 שללקמן כתיב "לא תשתחוה לאל אחר" הרי"ש 
היא כדי שלא תתחלף ח"ו בדל"ת ו ,אחר גדולה

כתיב "ה' אלוקינו ה' אחד"  ריאת שמעק שתובפר
שלא תתחלף  הדל"ת במילת אחד גדולה היא כדי

את  עזבו ישראלבמעשה העגל והנה ח"ו ברי"ש. 
דל"ת  , והחליפוה' אחד והשתחוו לאל אחר

 - "לך רד"לכן אמר הקב"ה למשה ר"ל, "ש ירב
גדולות ר"ד שנכתבו אותיות שה 'רד מגדולתך'

 , לא פעלו את פעולתןכדי שלא תתחלפנה
  )מבעל הברוך טעם(מרגניתא דב״ב  וגדולתן ירדו. 

ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני הְו ְתַּבֲע א ַיְחמֹד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצ' 
ֶק ֱאׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ימצות הנה ויש להבין ד .ָׁש

פרשת כבר נכתבה ב עליה לרגל בשלש רגלים

"ולא אמר ההבטחה שללא שם ו,משפטים
ויש לומר על פי מאמר יחמוד איש את ארצך". 

ת ראשונות לא חז"ל 'אלמלא נשתברו לוחו
קודם שנשתברו  ם כןשלטה בהם אומה ולשון', א

הלוחות לא היו צריכים לירא פן יקח אחר את 
כי לשום אומה לא היתה שליטה בהם, ארצם, 

שנשתברו הלוחות יכולים כבר לאחר אבל כאן 
להבטיחם שבעלותם  , לכן הוצרךלשלוט בהן

 (משך חכמה) לרגל לא יחמוד איש את ארצם.

יש אנשים הרואים תמיד חסרונות, אבל לא 
חסרונות של עצמו אלא החסרונות של הזולת, 
אמנם מה שרואה באחרים נמצא גם אצלו [כידוע 

רואה חוץ, מנגעי  מאמר הבעש"ט "כל הנגעים אדם
שיש בו להכריז צריך חוצפה יתירה עצמו"...], אמנם 

יש בזה, שזה  , אך נחמה פורתאאחריםעצמו על 
סימן מובהק לעיקבתא דמשיחא, כמו שאמרו חז"ל 
"בעיקבתא דמשיחא חוצפה יסגא". ובזה מבאר 

ִּכי ִּתָּׂשא  : ה'אהבת שלום' מקאסוב בדרך מליצה
מתי תדע שהגיע זמן , ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

כשתראה  ִלְפֻקֵדיֶהםפקידת ישראל מן הגלות, 
ון: "ולא נפקד ממנו (לששאנשים מכריזים על חסרונות 

 של אחרים. איש")
 מ

הושלמה מלאכת בניית ישיבת חכמי לובלין.  כאשר
הגה"ק רבי מאיר שפירא זצוק"ל במסע פתח 

 גדוליגה כראוי למאורע פרסום אדיר לקראת החג
זה. שאל אותו רבו הרה"ק מטשארטקוב זי"ע האם 
אין ראוי לחגוג את המאורע בהצנע, הרי אמרו חז"ל 
לוחות הראשונות שניתנו ברעש נשתברו ואילו 
האחרונות שניתנו בהצנע נתקיימו. השיב רבי מאיר: 
האמת הרי הקב"ה צופה ומביט עד סוף כל הדורות 

עתידים הלוחות להשבר, ולמה נתנן וכי לא ידע כי 
בפרסום? אלא העולם היה באותה תקופה שקוע 
בעבודה זרה והיה צריך לרעש להפוך את הדעת, 
לפיכך אמר הקב"ה אני נותן על מנת שישתברו 
ובלבד שיתקדש שמי בעולם ע"י מעמד הר סיני. 

גם אם חלילה  -סיים רבי מאיר  -וגם אני טוען 
ינא בישא אשר יזיק לי, עלולה לצמוח מהפרסום ע

מוכן אני למסור את נפשי כדי לרומם קרן התורה 
 בעולם.



 

 )ב( ַאּבּוַהבֵּבית ְּכֶנֶסת 
, ַאּבּוַהב"י ָּכַתְבנּו ַעל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַמֲהִר  :ַהּקֹוֵדם ַּבַּמֲאָמרר

 .ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהָּקדֹוׁשעל ַנְמִׁשי ָּכאן ְּבִסּפּוִרים ְוֵתאּוִרים 

 ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ַהֵּסֶפר
"י ְמֻסָּפר ֶׁשַּפַעם ָּגְנבּו ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַמֲהִר 

ם ִסְּבבּו ֶׁשִּיְתקֹוְטטּו ַהַּגָּנִבים ַא ִמן ַהָּׁשַמיִ , ַאּבּוַהב
ֶהְחִזירּו ֶאת , ּוִמֶּׁשֹּלא ִהִּגיעּו ְלֵעֶמק ַהָּׁשֶוה, ֵּביֵניֶהם

 .ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ִלְמקֹומֹו
ַהֲחזֹון ְמֻסָּפר ֶׁשִּביֵמי ְׁשהּותֹו ֶׁשל ַהּדֹור' 'ְּפֵאר ְּבֵסֶפר 

ְוָרָצה , ּבּוַהבָּבא יֹום ֶאָחד ְלֵבית ְּכֶנֶסת ַא , 1ִאיׁש ִּבְצַפת
, ִלְראֹות ֵאיֶזה סּוג ְּכָתב הּוא

ֶאת ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ּוְלִפי ֶהְראּו לֹו 
ַמה ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ַהְּכָתב ֶׁשֹּלא 

ַא  ,ְּכִפי ֶׁשָּסַבר ַהֲחזֹון ִאיׁש
ַהֲחזֹון ִהְתִחיל ִלְגלֹול ֶאת 

ְוָרָאה ֶׁשָהַעּמּוד , ָהַעּמּוִדים
ה ִמְּׁשָאר ֶׁשֶהְראּו לֹו ׁשֹונֶ 

ְלַאַחר ֲחִקיָרה  .ַהְּיִריעֹות
ִמִּפי ַהָּדָבר ּוְדִריָׁשה ִנְתָּבֵרר 
 :ִסֵּפרֶׁשּכֹה , 2ָהַרב ַנחּום ֶאְתרֹוג

ִהְרִהיב ָׁשָנה ְּכֵמָאה ִלְפֵני 
ֶאָחד ֵמֲעִׁשיֵרי ְוַתִּקיֵפי עֹוז 
ֶאת ֵסֶפר ְוהֹוִציא , ָהִעיר

 ְלָפֵאר ּבֹוִמְּמקֹומֹו ְּכֵדי ַהּתֹוָרה 
ִּבּתֹו ִׂשְמַחת ַהְכָנַסת ֶאת 
ְלִפי ַהָּמסֹוָרה ֶנֶעְנׁשּו ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָיְצָאה ָהֵאׁש  .ְלֻחָּפה

ְוָהיּו ְצִריִכים , ְוָאז ִנְׂשְרָפה ְיִריָעה זֹו, ֶׁשָּגְרָמה ְלָאסֹון
 . ְלַהְחִליָפּה ְּבַאֵחר

 'ִמְנַחת ֶאְלָעָזר'הַ 
ְמָתֵאר ֶאת ִּבּקּורֹו ֶׁשל  3'ַמְּסעֹות ְירּוָׁשַלִים'ְּבֵסֶפר 

ַאַחר : "ַהִּמְנַחת ֶאְלָעָזר ִמּמּוְנַקאְטׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
ְּתנּוָמה ֵאין ִלְפֵני ַרֵּבינּו ְוֵׁשיָנה  )ֶׁשל יֹום ַהַּׁשָּבת(ַהְּסעּוָדה 
, ְלגֶֹדל ִחַּבת ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ַאִּדיר ָּכל ֶחְפצֹו, ֵאין ְלָפָניו

ָבר טֹוב ְּבֹעֶצם ִהְׁשּתֹוְקקּות ִלְקרֹות ְּבֵסֶפר ָרַחׁש ִלּבֹו ָּד 
ְועֹוד ְּבָכל ַהֶּדֶר "ע, (ַאּבּוַהב ִזי"י ּתֹוָרה ֶׁשל ַמֲהִר 

                                                      
ָׁשם ָׁשָהה , אּותָּבא ַהֲחזֹון ִאיׁש ִלְצַפת ְלָצְרֵכי ְּבִריתרצ"ד ִּבְׁשַנת  1

ְּבאֹותֹו ְזַמן ָקַבע ְמקֹומֹו ִלְלמֹד ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל . ָקרֹוב ְלָׁשָנה
 .ָׁשם ָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף

 .ִּביִׁשיַבת ֲחַתם סֹוֵפר ִּבְצַפת"מ ִּבְצַפת ְוַר "ד ַרֲאַב  2
ָעָלה ְלַבֵּקר ְּבֶאֶרץ "צ תרִּבְׁשַנת  .דַמֲאָמר יֹום ֲעִׂשיִרי אֹות  3

נּו ַעל ַהְּסִפיָנה ּוִבְפָרט ַעָּתה ִּבְצַפת ִּדֵּבר יְנִסיָעֵת 
ְוַעל ) ְוָחַקר ְוָדַרׁש ָעֶליָה , ִמֵּסֶפר ּתֹוָרה ַהָּלֶזה"ק ַרֵּביַה 
ַּיד ִנָּׂשא ַרְגֵלינּו ֵליֵל ֵלָהנֹות ֵמאֹור ְקֻדַּׁשת ֵסֶפר ֵּכן ִמ 

ּוָבאנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּמֻיָחס , ּתֹוָרה ַהִּנְזָּכר
ִיְצָחק ַאּבּוַהב "ר ְלָמָרן ָהֱאִקי ַחד ִמן ַקָּמֵאי מֹוַהַר 

, ַלת יִֹפיּוַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַרֲחַבת ָיַדִים ְּכִלי"ע, ִזי
ִהְתַּפֵּלל ָׁשם ִלְפֵני ַהֵּתָבה "ל] ַזַצ "א) [ְׁשִליָט "ר (ַאְדמֹו

ַוְיִהי ִּבְנסַֹע , ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְּבִצּבּור ְּבִרְגֵׁשי ִהְתַלֲהבּות
ָהָארֹון ּוְפִתיַחת ַהֵהיָכל הֹוִציאּו ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה 

... ָּנח ָׁשָּמהַהֻּמ "ל ַאּבּוַהב ַהּנַ "י ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ַמֲהִר 
ַמְרֶאיָה ִמַּבחּוץ ְּבֵתָבה ְוַאְרָּגז ְוֵעץ ַחִּיים ֲעגּוָלה 

ּוַמה )... ַּכָּנהּוג ְּבִסְפֵרי ּתֹוָרה ֶׁשל ַהְּסָפַרִּדים(ּוְסתּוָמה 
ְמאֹד ָהָיה ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ָהאֹוִתּיֹות ַהְמִאירֹות 
ַהְּטהֹורֹות ְּבֵסֶפר ַעִּתיָקא 

ַאְׁשֵרי ַעִין ָרֲאָתה , הַקִּדיָׁשא ַהָּלזֶ 
 .זֹאת

 "לֵּביתֹו ֶׁשל ָהֲאִריזַ 
ַנְחזֹר ֶרַגע ְלֶׁשַטח ֵּבית ְּכֶנֶסת 

ַאּבּוַהב "י ּוַמֲהִר "ל ָהֲאִריזַ 
ָסמּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת . )ַהְּמקֹוִרי(

ֶׁשּלֹו ָׁשם ָהָיה ֵּבית ִּדיָרתֹו ֶׁשל 
 "ל.ָהֲאִריזַ 

ר ְמַסֵּפ ן' ִצּיֹות ַאֲהַב 'ְּבֵסֶפר 
ַמה , ַרִּבי ִׂשְמָחה ִמַּזאֶלעִׁשיץ

ָּמׁש ַּׁש ַמע ֵמַרִּבי ִּבְנָיִמין ַהָּׁש ֶׁש 
 "לֶׁשל ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִריזַ 

ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּבָנה ֶאָחד , ְוַאּבּוַהב
ַּבִית ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶׁשָהָיה ֵּבית 

ֶׁשר ִּכי ַהָּמקֹום ֲא  !ַּדע ְל: ָאַמר לֹו ָזֵקן ֶאָחד, 4"לָהֲאִריזַ 
ָמקֹום ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש , ַאָּתה עֹוֵמד ָעֶליָה ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא

ּוַמֲעִלין ַּבּקֶֹדׁש ְוֵאין ?! ּבֹו קֶֹדׁש ֵאי ִיְׁשַּתְּמׁשּו ּבֹו חֹול
 .מֹוִריִדין

ּוְכֶׁשִּנְגַמר ַהַּבִית , ִלְׁשמַֹע ַא אֹותֹו ְיהּוִדי א ָאָבה 
ַמֲאַבק ְׂשֵרָפה ְוִנְׂשְרפּו ַּכָּמה  ָיָצא ֵאׁש, ְוָרָצה ְלַחְּנכֹו

ְוִנְּתצּו ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ָּכל ֲעַפר , ְנָפׁשֹות
ַעד ֵיָעֶרה , ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם א ִתָּבֶנה עֹוד, ַהַּבִית

  .ָעֵלינּו רּוַח ִמָּמרֹום

מֶֹׁשה ָגאְלדְׁשֵטיין ר' ֶנֱאַמן ֵּביתֹו . ְוַכָּמה ָיִמים ָׁשָהה ִּבְצַפת, ִיְׂשָרֵאל
ַמְּסעֹות 'ְוִהְדִּפיָסם ְּבֵׁשם , ֶהֱעָלה ַעל ַהְּכָתב ֶאת ִרְׁשֵמי ַהַּמָּסע

 '.ְירּוָׁשַלִים
ָקָׁשה ָלַדַעת ִאם ֶזה ָהָיה  ַא, ַמְׁשַמע ִמָּכאן ֶׁשַהָּמקֹום ָהָיה ָחֵרב 4

 .קֶֹדם ְרִעיַדת ָהֲאָדָמה אֹו ַאֲחֶריהָ 

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרל לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"

ח ֻמּנָ  ּבֹות ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ְּבֵבין ָהָארֹו ָ ֵןָ ְָ ַ ֶ ֶ ְ ַָ ֻ ְְֻ

 ַאּבּוַהב"י ַהֵּסֶפר ּתֹוָרה ֶׁשל ַמֲהִר 
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 אגדה ובקיאות   

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור ואמלא 
ובכל  ובדעת  ובתבונה  בחכמה  אלוקים  רוח  אותו 

מלאכה לחשוב מחשבות" (לא, א)

היכן מצינו שהיתה קריאה קודם לכן לבצלאל? צריך גם להבין, 
מה מובן המלה ראה?

בזה  היתה  שהקריאה  זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  ביאר 
אותך  חנן  הקב"ה  אם  אלוקים"  רוח  אותו  "ואמלא  שנאמר  גופא 
בכשרונות מסויימים זו עצמה הקריאה שלו אליך שתשתמש בהם 

ותעשה את אותם דברים שהאצלתי לך.
"והיה  ע"ה  אבינו  לאברהם  הקב"ה  צו  את  גם  מבאר  היה  כך 
ברכה" היינו שאתה אברהם תהיה בעצם מציאותך ברכה לעולם 
היא  בעולם  וחיותו  מציאותו  עצם  חכם,  ותלמיד  גדול  אדם  כי 

ברכה לעולם.
הגה"צ רבי זיידל אפשטיין זצ"ל סיפר שכשהיה פעם ראשונה 
ה"בית  באדמו"ר  ופגש  חיפה  לעיר  הזדמן  תשל"ד  בשנת  בארץ 
ישראל" מגור זצ"ל ששהה במקום למנוחה. הוא ניגש וביקש את 
ברכתו והאדמו"ר לא נענה (כנראה ראה שהוא אדם גדול בעצמו) 
כשביקש שוב, ענה הרבי: "הלא הקב"ה משפיע עלינו טובה וברכה 
כל הזמן, ומחכה רק שנבא לקחת הברכה, אם כן איזה השתדלות 

צריך, רק לבא עם כלים גדולים ואז זוכים לסייעתא דשמיא".
(מגד גבעות עולם)

"חרות על הלוחות" (לב, טז)

צריך להבין, איך יתכן שמשה רבינו שבר את הלוחות, וכי משום 
לכאורה  היה  ראוי  תורה,  בלי  ישארו  העגל  את  עשו  שישראל 
שימתין מללמדם עד שיתקנו מעשיהם, אבל לא לשברם לגמרי 

ולאחר מכן להתנפל לפני השם לבקש לוחות שניות?
רבי  הגאון  הישיבות  ראשי  זקן  ספרו  בפתח  הציב  זו  שאלה 
שמעון שקאפ זצ"ל ראש ישיבת גרודנא וביאר על פי דברי חז"ל 
(עירובין נד) שסגולה מיוחדת היתה בלוחות הראשונות שנלמדת 
מהפסוק כאן, "מאי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלא לא נשתברו 
שהיתה  היינו  מישראל",  תורה  נשתכחה  לא  הראשונות  הלוחות 
כבר  אחת  פעם  לומדם  אדם  היה  שאם  בלוחות,  מיוחדת  סגולה 

נשאר היה שמור בזכרונו לעולם.
זה  ידי  על  להיות  שעלול  ע"ה,  רבינו  משה  הרגיש  זה  ענין 

אפשרי,  בלתי  מצב  שיזדמן  שיתכן  מאוד,  נורא  הקודש  חילול 
בכל  בקי  שיהיה  רעים  במעשים  ומגואל  מושחת  איש  שיהיה 
פסח שאמרה  וחומר מקרבן  קל  התורה. ולמד משה רבינו  חדרי 
משה  מצא  לכן  בו",  יאכל  לא  נכר  בן  "וכל  מג)  יב,  (לעיל  תורה 
רבינו ע"ה שראוי שלוחות אלה ישתברו ולהשתדל לקבל לוחות 
גוף  כמו  אלקים  מעשה  היו  הראשונים  דהלוחות  היינו  אחרים, 
ידי  מעשה  היו  האחרונים  והלוחות  בתורה  שמפורש  כמו  הכתב, 
אדם כמו שכתוב "פסל לך שני לוחות אבנים" וענין הלוחות הוא 
דבר המעמיד ומקיים שלא יהיו אותיות פורחות באויר וכיון שהיו 
מעשה השם היה עומד לעד, אבל הלוחות השניות שהיו מעשה 

אדם אינם מתקיימים, רק בתנאים וגדרים מסויימים.
היתה  רבינו  משה  ע"י  התורה  קבלת  שתחילת  שמצינו  מה  זה 
אות לכל בני ישראל, מקבלי התורה כמו שאמר הקב"ה למרע"ה 
"פסל לך שני לוחות אבנים" רמז בזה לכל מקבלי התורה, שיכין 
כל איש ישראל לוחות לעצמו לכתוב עליהם את דבר השם, וידע 
ישנו  רווח  עוד  קבלתו,  תהיה  כך  הלוחות  בהכנת  הכשרתו  שכפי 
וממילא  התורה  בו  תתקיים  לא  הלוחות,  אצלו  יתקלקלו  שאם 
לא יתחלל שמו יתברך, שכן לפי ערך מעלת האדם ביראת השם 
קנין  השמים  מן  לו  ינתן  זה  ערך  לפי  לבבו,  לוח  שהוא  ובמדות 
התורה ואם יפול חלילה ממדרגתו, בדיוק מוחלט לערך זה תשכח 

התורה ממנו.
.                                       (הקדמת שערי יושר)

"וישלח מידו את הלוחות" (לב, יט)

הוא  הקרי  ואילו  יחיד  לשון  "מידו"  הוא  הפסוק  של  הכתיב 
"מידיו" לשון רבים, צריך להבין מה זה בא ללמדנו.

משה  חשב  בתחילה  זצ"ל:  סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  ביאר 
זרה  בעבודה  כשנכשלו  שהרי  בלבד,  הראשון  הלוח  את  להשליך 
לא פגעו במצוות שבין אדם לחבירו רק בבין אדם למקום בלבד 
וזה שייך ללוח הראשון בלבד ולא לשני שהוא בין אדם לחבירו, 
אדם לחבירו בלי שיהיה  תתכן שלימות בין  לא  שכן  נמלך  ושוב 
שלם גם בין אדם למקום, לכן תחילה חשב להשתמש ביד אחת 
השני  את  ידם  על  להשליך  ידיו,  בשני  השתמש  שוב  אבל  בלבד, 

הלוחות.
(לתתך עליון)
     

אגישמקע ווארט
                        גליון שמ"ג פרשת כי תשא י"ח אדר א' תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל | ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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 "ואם אין מחני מספרך אשר כתבת" (לב, לב)

"שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים" 
(רש"י).

איך יתכן שמשה רבנו העניו מכל אדם, אכפת לו מה שיאמרו 
עליו?

תירץ המשגיח דלייקווד הגה"צ רבי נתן ווכטפויגל זצ"ל בשם 
רבינו  שמשה  זצ"ל  קוטלר  שניאור  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
עולם  לדורות  ישראל  בעם  להטמיע  רצה  התורה,  מוסר  בהיותו 
את הידיעה שכח התורה מועיל שהתפילה תתקבל, שלא יאמרו 
שכח התורה לא חזק מספיק, כדי לכפר, שלא תצא פגיעה בכבוד 

התורה.
(לקט רשימות עמ' ריב)

"ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל" 
(לג, יא)

לב:) "ארבעה צריכין חיזוק... תורה מנין שנאמר  בגמ' (ברכות 
(יהושע א, ז) "רק חזק ואמץ" חזק בתורה. צריך להבין הרי יהושע 

היה נער לא ימיש, מדוע נצרך לחיזוק?
ראש  זצ"ל  שיינברג  פנחס  חיים  רבי  דהגאון  בפומיה  מרגלא 
על  שכתב  רש"י  בדברי  נמצאת  התשובה  אור:  תורה  ישיבת 
"ארבע צריכין חיזוק" - שיתחזק אדם בהן תמיד בכל כוחו, היינו 
מהות  אלא  ונפל,  ונחלש  שהתרופף  אחרי  בחיזוק  הכוונה  שאין 
החיזוק שצריכין כל אחד ואחד אף הגדול שבגדולים, הוא שלא 
לתת לשום רפיון להכנס ואפילו יהושע צריך היה חיזוק להשאר 
בדרגת "לא ימיש מתוך האהל" בכל המצבים שעובר מנהיג הכלל 

ומצביא מלחמות השם.
כל שכן כל אדם מישראל צריך לשמור כל ימי חייו על שקדנות 

בלימוד התורה בדרגתו, שלא יסור ממנו. כך מצינו שיהושע נתבע 
"עתה באתי" (יהושע ה, יד) פירשו חז"ל (עירובין סג:) על ביטול 
תורה, שלמרות שראשו היה שקוע במלחמת מצוה היתה תביעה 
לא על שלא למד, אלא על עומקה של הלכה העמקות והשקדנות 
שהיו לו אצל משה רבו, נתבע שאסור שיחלשו ואפילו כשחייב 
לעסוק במלחמה וכמו שפירש רש"י שצריך שיתחזק בכל מקום.

איך נכנס פסוק זה כאן באמצע חטא העגל?
פסוק  בדוקא  כתבה  שהתורה  מבאר,  זצ"ל  הנצי"ב  הגאון  היה 
זה כאן להשמיענו שאף שהיה זה זמן של סערת רוחות ובלבול 
הדעת בעם ישראל שהשטן הראה משה מת ומטתו פורחת באויר, 
בכל זאת יהושע נשאר נאמן ואיתן ברוחו ובאמונתו ונשאר אותו 

נער לא ימיש.
בשם  שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  אמר  דומר  באור 
הגאון הישיש רבי נפתלי צבי ריף זצ"ל נכדו של הגאון רבי רפאל 
שבאה  ברק  בבני  ימיו  בסוף  שהתגורר  מוולאז'ין  זצ"ל  שפירא 
התורה ללמדנו שלמרות שיהושע היה תלמידו הגדול של משה 
רבינו ואולי תפקידו עכשיו לעשות מחאות והפגנות על הפגיעה 
שתפקידם  ללמדינו  ולמד,  ישב  הוא  זאת  למרות  התורה,  בכבוד 
איך  זה,  ודבר  במחאות  להתעמק  ולא  וללמוד  לשבת  הת"ח  של 
ומה למחות מסור למנהיגי הדור ולא ביד התלמידים שתפקידם 

אחר, לעמול בתורה.
(קובץ שיחות מוסר עמ' י - מנחת תודה עמ' ב)

"וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" 
(לג, יט)

מה ענינה של הכפילות כאן במידת החנינה והרחמים?
ביאר הרב ר' יעקב מוורשה, שהרי דרכו של אדם למחול לחבירו 
אם פגע בו והתחרט על מעשיו, אבל כשיודע הוא שיפגע בו אח"כ 

 בעומק הפרשה 
"השב תשיבם לאחיך" (כב, א)

חייב  אינו  עכו"ם  אבידת  א)  ס"ק  רסו  סימן  (חו"מ  קימ"ל 
להחזיר שנאמר אבידת אחיך, והמחזירה הרי זה עובר עבירה.

הזה  שהחפץ  ויודע  עכו"ם  אבידת  שמצא  מי  לחקור  יש 
מובטח ע"י חברת ביטוח של יהודי שאם זה נאבד הם צריכים 
הפסד  גורם  דהויא  כיון  אבידה,  השבת  חיוב  יש  האם  לשלם, 

לממון לישראל, הויא כאילו אבידת ישראל.
הנה בחכמת שלמה (חו"מ סימן רס"ו) כתב וז"ל הנה בדין 
אם היה ביד ישראל פקדון מיד נכרי ומצאו ישראל אם חייב 
להחזיר או לא, חייב להחזיר, חזינן מדבריו דכיון לישראל יש 
אחריות על החפץ המופקד אצלו, הויא כאבידת ישראל וחייב 
לשלם  יצטרך  דהישראל  כיון  דידן  בנידון  ה"ה  א"כ  להשיבה, 

הויא כאבידת ישראל, וחייב להחזיר.
יש  וז"ל  כתב  ב"מ)  למסכת  (בהשמטות  רע"א  ובחדושי 
לדון ראובן שהיה שומר של נכרי וקיבל עליו אחריות שמירה 
ונאבד החפץ, היה נראה לענ"ד שיש על המוצאו חיוב השבה 
אף דגוף החפץ של נכרי, מ"מ הוא מציל הישראל מן ההפסד 

שלא יצטרך לשלם, לא מיבעי לרבי שמעון דאמר דבר הגורם 
דבר  להו  סבירא  דלא  לרבנן  אפילו  אלא  דמי,  כממון  לממון 
אבל  השומר,  של  החפץ  זה  שאין  היינו  כממון,  לממון  הגורם 
מ"מ הוא מציל הנכסים של ראובן שלא יתחייב לשלם כך היה 
הרב  ידידי  חביבי  אמנם  גמור,  בפשטות  בסברא  לענ"ד  נראה 
מו"ה ישראל מפקפק בדבר, דמ"מ י"ל דלרבנן דר"ש הך חפץ 

לא מקרי אבידת אחיך וצ"ע לדינא.
ולענין הלכה נראה: דאפילו דבר הגורם לממון לאו כממון, 
מלא  וילפינן  ממון,  מהפסד  ישראל  להציל  חיוב  יש  מ"מ 
תעמוד על דם רעיך, ומכאן ילפינן דחייבים להציל ממון חברנו 
כשהולך לאבדו, ובחנוך מצוה רל"ז כתב שהכובש עדותו לוקה 
משום לא תעמוד על דם רעך, א"כ כאן דאם לא יחזיר אבידה 
לעכו"ם יבא הפסד ליהודי א"כ יש חיוב להחזיר החפץ ולקיים 
א'  פרק  אבידה  דיני  חושן  בפתחי  עין  אבידה.  השבת  מצות 

הערה נ"ה.
(מעדני אשר)
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אלא  כן,  אינו  הקב"ה  אבל  לו.  לסלוח  מסוגל  איננו  הוא   - שוב 
כשאדם מבקש מחילה - הוא סולח לו על אף שיודע מראש שגם 

בעתיד הוא עלול לחטוא.
וזוהי כוונת הפסוק: "וחנותי את אשר אחון" - אסלח אף למי 
 - ארחם"  אשר  את  "ורחמתי  וכמו"כ  בעתיד,  גם  לחון  שאצטרך 
ארחם גם על מי שברור לי כי להבא אצטרך שוב לרחם עליו. זוהי 

מידת טובו של הקב"ה.
(ר' יעקב מוורשה)

"ויעבור ד' על פניו ויקרא ד' ד'" (לד, ו)

לפני  שיעשו  זמן  כל  לישראל,  השם  הבטיח  נשגבה  הבטחה 
סדר זה של י"ג מידות אני מוחל להם, צריך להבין, מדוע מגיעה 
ראשית  בספר  בנוסף,  אלו?  מידות  אמירת  על  מחילה  לישראל 
חכמה (שער הענווה פ"א) הביא קושיית הגאונים שעינינו הרואות 

שפעמים שאנו צועקים י"ג מידות בקול גדול ולא נענים?
וביאר, שאין הכוונה לאמירת י"ג מידות גרידא, אלא צריך גם 
מעשה, כלומר שנלך בדרכי הקב"ה ונדבק בי"ג מידותיו: "מה הוא 
גם  כך כותב  חנון".  אף אתה  חנון  הוא  אתה רחום מה  רחום אף 
השל"ה ומדייק זאת מכך שלא כתוב "יאמרו לפני" אלא "יעשו" 

לפני כסדר הזה, הרי לנו שבמעשה תליא מילתא.
צריך להבין, הלא בחז"ל כתוב הלשון יעשו כסדר הזה, דהיינו 
לעשות כמו שאני עשיתי, אך הקב"ה כביכול רק אמר הי"ג מדות 
למשה ולא היה בזה שום מעשה עשייה, ובפרט שאכן אנחנו בימי 
הסליחות והרחמים אומרים סדר זה שוב ושוב באמירה, מבואר 
שכוונת המאמר כפשוטו, שהאמירה מביאה מחילה ואם כן שבה 

הקושיה, מה הן מעלותיה של אמירה גרידא?
יתכן להבין ששניהם אמת, אכן קבע זאת הקב"ה כאמירה כמו 
שהוא אמר, אך כשם שכשאמר זאת הקב"ה היו הדברים ממי שזו 
מהותו, כך אמר הקב"ה לאמרם אך שתהיה איזו שייכות לדברים, 
במידות  דבקות  מתוך  אלא  בעלמא,  כאמירה  יאמרו  שלא  כך 

השי"ת וכך יתכפר להם.
לחברו  אדם  בין  עבודת  של  המיוחדת  ההדגשה  מובן  מכאן 
המידות  שי"ג  כדי  הדורות,  גדולי  אצל  שמצינו  נוראים  בימים 
עליהם חוזרים פעמים כה רבות יפעלו את פעולתם מתוך שייכות 

מעשית אליהם.  
(לתתך עליון)

"ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירע בכל ההר 
גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא" (לד, 

ג)

"הראשונות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהלה, שלטה 
בהן עין הרע, אין לך מידה יפה מן הצניעות" (רש"י)

כמה  עד  צריך להבין, הלא הכל גלוי לפניו, וברור היה מראש 
הקולות והתשואות לא מתאימים לנתינת התורה ואף מסוכנים, 

למה א"כ ניתנו בצורה כזו?
על  אופקים  ישיבת  ראש  זצ"ל  קמיל  חיים  רבי  הגאון  ביאר 
בתשובה  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי  הגאון  שהמשיל  המשל  פי 
לקושיא נוספת שיש להקשות, לשם מה נצרך כל המעמד הנורא 

של מעמד הר סיני, הרי מיד אח"כ חטאו בעגל.
המשיל זאת רבי ישראל לאדם שטעה ביער עבות והוא שרוי 
בחושך ועלטה ואינו יודע איך יצא מכאן ולאן עליו לפנות, הבזק  
קצר של אור של ברק, שכבה מיד, מראה לו את הכיוון והוא כבר 
יודע איך לצאת מהיער. כלל ישראל היו צריכים במעמד נתינת 
התורה לראות לאיזה מדרגה גדולה ניתן להגיע על ידי קבלת עול 
תורה, אמנם הם נכשלו בחטא העגל, אבל ראו כבר וידעו היטב 

ערכה של תורה.
הביאור  לכאורה  זהו  אבל  עצום,  חידוש  זהו  חיים,  רבי  אמר 
הסכנה  למרות  וקולות  בתשואות  ניתנה  התורה  לשאלתינו, 
של  הצורה  מהי  תורה,  זה  מה  ישראל  שיראו  המטרה  שבדבר, 

קבלת דברי תורה "ברטט ובזיע", אז כבר יש להם את הכיוון.
ראש  ורבי  מורי  היה  בסלבודקא  כשלמדנו  חיים:  רבי  סיפר 
הישיבה הג"ר אייזיק שר זצ"ל מדריך תמיד להתחיל את לימוד 
המסילת ישרים דווקא במידת הקדושה, למרות שסדר העבודה 
דתורה  בברייתא  יאיר  בן  פנחס  רבי  לנו  שיסד  כמו  בוודאי  הוא 
מביאה לידי זהירות וכו' (ע"ז כ' ב') אבל צריך לראות מהו הכיוון, 

לאן אנחנו חותרים להגיע.
הקדושה!  במידת  ישראל  כלל  עם  התחיל  כביכול,  הקב"ה, 
ונורא)  נפלא  דבר  זהו  אבל  מליצה,  בלשון  כמובן  הם  (הדברים 
להגיע,  עתידים  הם  למה  הזה,  הנורא  במעמד  להם  הראה  הוא 
אמנם עדיין הם היו צריכים הרבה עבודה, הם היו צריכים לעבור 
תהליך שלם, תהליך של דור המדבר עם כל הנפילות שהיו להם, 
אבל הם היו צריכים לראות מה זה קרבת השם, להתחיל ללמוד 

מידת הקדושה, לראות מה זה קרבת השם.
(שפתי כהן - שבועות מע' קג)

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

מבן  אומר  אחד  כתוב  ע"א  כ"ד  דף  חולין  גמ'  שאלה: 
מכאן  וכו'  אומר  אחד  וכתוב  ומעלה  שנה  ועשרים  חמש 
לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו שוב אינו רואה ר' 
יוסי אומר ג' שנים שנאמר וכו' ע"כ. יש לשאול האם כוונת 
הדברים כפשוטם, דהלא מצינו בכמה אנשים שזמן ארוך 
בשנים  רבות  אחרי  פתאום  ולפתע  בלימודם,  הצליחו  לא 
גדלו והצליחו ועשתה תורתם פירות. וכן האם יש להסיק 
מכאן שמי שאחרי שלש או חמש שנים לא הצליח בלימודו 
יש לדחות אבן אחרי נפילתו, כיון שבין כך לא יראה סימן 
יפה בתלמודו. ותמה אקרא, היד ה' תקצר שגם אחרי זמן 
השי"ת  יחוננו  במשנתו  יפה  סימן  התלמיד  ראה  שלא  זה 
מפיו דעת ותבונה, ועפי"ז יש לשאול כיצד לנהוג לעמעשה 

עפ"י הגמ' הזאת ילמדנו רבינו?               
זכות  צריך  רק  רואה  אינו  שוב  הטבע  ע"פ  תשובה: 

מיוחדת וס"ד גדולה.
ובהזדמנות אחרת ענה לשאלה דומה:

כל אלו אם היו מתעקשים מאוד ומתפללים בכל כוחם 
היו מצליחים.

(דרך תורה)                        
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בין שבילי המוסר    

"וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה" 
(לד, לה) 

אדם שפניו קורנים, בעל 'מאור פנים', יוצר אוירה טובה והרגשה טובה 
־סביבו ומעניק הרגשה טובה לבריות. אדם שכזה - מתנהגים אותו ומתנה

גים אתו מהשמים באותה מידה, הקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים.
מהי הברכה הגדולה ביותר שאפשר לברך יהודי? מהי הברכה שממצה 
ומרכזת בתורה את כל הטוב שנתן לאחל? "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור 

־פניך, כי באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וב
רכה ורחמים וחיים ושלום" - זו ברכה שמרכזת את כל מה שניתן לבקש.

ד)  המילים בתהלים (פ,  על  כה)  ו,  ויחונך" (במדבר  פניו אליך  ה'  "יאר 
לנו  אין  אנו  טוב":  "שוחר  במדרש  חז"ל  אומרים   - ונושעה"  פניך  "והאר 

אלא הארת פניך!
בדיוק  היא  הדעת  על  להעלות  שניתן  ביותר  הקשה  הקללה  ומנגד, 

־ההיפך מהארת פנים, הסתר פניו של הקב"ה. כידוע, הגמרא במסכת חגי
גה מספרת על אחד האמוראים הקדושים שקרא את פרשת התוכחה ב"כי 
ההוא"  ביום  פני  אסתיר  הסתר  "ואנכי  הפסוק:  את  קרא  וכאשר  תבוא" 
(דברים לא, יח) פרץ בבכי. הסתרת פנים היא דבר נורא. גם אמא נותנת 

־לפעמים מכה לילד. הילד הקטן הזה סופג את המכה ובוכה ומצטנף בס
תאמר  אמא  אם  אבל  אהוב.  הוא  בחיקה  מוגן,  הוא  אצלה  אמא,  של  נרה 
לבן שלה, רחמנא לצלן: "אינני רוצה קשר אתך" אע"פ שאולי לא יקרה לו 
עליו,  ההגנה  ממקור  מנותק  והוא  מושגח  אינו  שהוא  העובדה  עצם  דבר, 

זהו הדבר הקשה ביותר.
־כך הגדיר הרב מבריסק את עונשו של קין: "ויצא קין מלפני ה'" (ברא

נבהל"  הייתי  פניך  "הסתרת  ה'.  לפני  היותו  של  ממצב  יצא  טז)  ד,  שית 
(תהלים ל, ח) זוהי הבהלה הגדולה ביותר!

רצויים  להיות  ברצוננו  פניו.  לנו  שיאיר  יתברך  מהבורא  מבקשים  אנו 
(שערי  מהשם"  רצון  ויפק  ה',  לפני  רצויים  להיות  הצדיקים  "תכלית  לו. 
תשובה) כל אדם שיש לו קצת תבונה יודע את גודל הסכנה וגודל הצורך 
לגייס כמה שיותר נאמני שלומי ישראל להגן על עצמו כדי שיהיה זכאי 
להגנה מכל הקמים עליו. אנו נמצאים בסכנת אמת, ממש בגדר של כבשה 
בין שבעים זאבים. אויבינו שואפים למחותינו מעל פני האדמה. תחת הדי 
האיום האיראני, הסכנה הגרעינית, נתן לחוש בנקל את הפסוק בתהלים: 
אנו  ה)  פג,  עוד" (תהלים  ישראל  שם  יזכר  ולא  מגוי  ונכחידם  לכו  "אמרו 
חייבים לשנס מתניים ולהפעיל את "והיא שעמדה" לנו למעלה משלושת 

אלפים ושלוש מאות שנים.
ששרדה  האיומה,  השואה  נצולת  אמו,  על  מספר  שליט"א  שטיין  הרב 
דמו,  יקום  ה'  יצחק,  אחיו,  הקרקע.  מתחת  ספונה  כשהיא  מוראותיה  את 
נרצח בדם קר ע"י הגרמנים שייצרו מבשר גופו לסבון רחצה. עם ישראל 
כל  גלום  לשרוד,  הכוח  גלום  הפנים  ובהארת  זאבים,  שבעים  בין  ככבשה 
הטוב והחסד. וכיצד מעוררים את הארת הפנים הזו? ה"חפץ חיים" שלו 
היה כוחו במותניו, היה הולך מקהילה לקהילה ומפרסם את הדרך לזכות 
אם  השמים".  מן  עליו  מרחמים  הבריות,  על  המרחם  "כל  פנים:  להארת 
תרחם על זולתך, תזכה לרחמי שמים. כך פירש הבעל שם טוב הקודש את 
המילים "ה' צילך" (תהלים קכא, ה) - כצל המלווה את האדם, כך מלווה 
בשם  מוואלוז'ין  חיים  ר'  פירש  וכך  הנהגתו.  כפי  היהודי  חיי  את  הקב"ה 
הגאון את המילם בפרקי אבות: "דע מה למעלה ממך" מה למעלה? ממך! 
מה שנקבע למעלה, נקבע ממך, בעקבות הנהגתך. "המעביר על מידותיו 
מעבירין לו על כל פשעיו". רבנו יונה בספרו "שערי תשובה" מייעץ לנו: 
כך תוכלו לשוב בתשובה, היו מהנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם 

ואינם משיבים.
בין  לבתה,  אם  בין  לבנו,  אב  בין  מגשר  החם  הרגש  גשר.  אותיות  רגש 
כל אדם לזולתו. מספרים על רבי חיים פרידלנדר זצ"ל שבסוף ימיו, בימי 

־מחלתו התקשה להאיר פנים והתאמץ לעשות זאת בכל עת, אפילו בט
לפון. הוא אמר שזו חובה גמורה, כמו לולב ושופר. הוא טען שזו מצווה 
גמורה, כי גם בטלפון שומעים היטב אם המשוחח מחייך, אם לאו. ולכן גם 

בטלפון חשוב להאיר פנים.
מורו ורבו, הרב דסלר, כותב במכתב מאליהו שאת המשנה "והוי מקבל 
בכך  שיש  לומדים,  מכאן  שמאי.  כותב  יפות",  פנים  בסבר  האדם  כל  את 

חיוב גמור ואין זאת מידת חסידות.
כתוב בספר יראים שמי שלא מאיר פנים עובר על לאו דאורייתא של 

"ולא תונו איש את עמיתו" (ויקרא כה, יז)
מבאר  במקום  רש"י  יד).  ג,  (ישעיהו  בבתיכם"  העני  "גזלת  אסור:  יש 

־שמדובר בכבוד העני, שהרי כסף - אין לו. אומרים בשם הסבא מסלבוד
קא שלו יצויר שהיו שואבים מהאדם את הכבוד שלו, מבזים אותו ברמה 
כזו שכל כבודו יתרוקן ממנו - הוא ימות מחוסר כבוד. הכבוד מקיים את 

האדם. הדבר הזה הוא מציאות נצרכת לעצם הוויותו של האדם.
כל  "את  אלא,  האדם"  את  מקבל  "הוי  כתוב  שלא  דייק  המאירי  רבנו 
האדם" - בא לרבות כל סוגי החוגים. גם אדם שלא משתייך לעדה שלך, 
לא בדיוק במפלגה שלך, "כל האדם"! כי יש לו נשמה, צלם אלוקים ועליך 
לכבד בהתייחסות המאירה הזאת את צלם האלוקים שיש בו. הדבר הזה 

הוא בסיסי ביצירת אווירה חיובית בכל מעגל שהוא.
חיים  ר'  דברי  עפ"י  וולבה,  הרב  מדריך  לחתנים"  הדרכה  ב"קונטרס 

ויטאל זצ"ל להיות נחמד, בראש ובראשונה, בבית פנימה.
מספרים על הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שלפני שהיה מגיע 
זכיתי  בביתו.  שורה  ששכינה  אמר  הוא  עצמו.  את  מסדר  היה  הביתה, 
לראות ראש ישיבה מפורסם, שגם הוא נהג כך. אחרי יום מפרך שכלל לוח 

־זמנים צפוף, ראיתיו מסתדר ומתארגן. לשאלתי השיב שעליו להיות במי
טבו לקראת הפגישה עם נוות ביתו. אם תצא מהבית בלבוש קל ויפתיע 
אותך גשם, ותמהר לשוב; האם תעדיף שיגישו לך כוס חלב חם או שיקבלו 

אותך בחיוך חם ומאיר?
של  ערכן  אולם  וחולף,  הולך  הכסף  של  ערכו  אומר  מפראג  המהר"ל 

פנים מאירות לא נמוג לעולם.
פעם השארתי הודעה לאישה אלמנה, מכרה של משפחתנו. התקשרתי 

־בערב שבת לומר "שבת שלום", אולם היא לא ענתה, ולכן השארתי הוד
־עה. ביום ראשון התקשרה אלי בתה וסיפרה שהם נסעו לשמחה משפח

תית, ובשובם לביתם האזינה האם להודעות. הבת הבחינה שאמה מאזינה 
להודעות זמן רב, והסיקה מכך שהיו מספר הודעות. היא התעניינה מי ומי 

־המחפשים אותה, והאם הסבירה שנעים לה לחזור על אותה הודעה יחי
דה שוב ושוב... התעניינות מעניקה תחושה של "ביחד", אינך לבד! הגאון 
מוילנא כותב שגמילות החסדים הגדולה ביותר היא להעניק כבוד לבריות. 
"גמ"ח כבוד" - הוא הגמ"ח המומלץ והמוצלח ביותר! ארגון "אוזן קשבת" 

־הוא ארגון שפועל בעיקר למען ישישים בודדים. הרקע להקמתו הוא סי
שלט  תלוי  היה  ברק  בבני  השומר  רחוב  באזור  מאוד.  ועגום  מעניין  פור 
על  שהתעניין  הרצוג  מקריית  אברך  למכירה"  "הדירה  הדירות:  אחת  על 
דירה באזור, עבר שם וביקש לראות את הדירה. הוא שאל למחירה ונענה: 
"שלש מאות ושמונים אלף דולר, לא פחות!" זהו מחיר מופרז לכל הדעות. 
הופתע, ועזב את העניין. כעבור שנה, עבר שם וראה שהשלט תלוי  הוא 
עדיין על הסורגים. הוא עלה אל הבית, נקש על הדלת, ומשזו נפתחה ע"י 
הישישה שאל: "מה מחיר הדירה? אני האדם הראשון שהגיע לכאן לראות 
אותה ואני מתאר שאמז המחיר ירד". הזקנה נענעה בראשה והשיבה: "לא 
הוא לא ירד". האיש נדהם. ומפיו נפלטה השאלה שעליה הצטער כל כך: 
"את רוצה למכור? לעולם לא תצליחי למכור במחיר כזה!" תשובתה שלא 
שנים.  לפני  נפטר  בעלי  אני,  בודדה  "אישה  אותו:  צמררה  לבוא,  איחרה 

־שני בניי מתגוררים באמריקה, ואין לי מכר, אח וגואל. אינך מעלה בדע
תך לכמה טלפונים זכיתי בעקבות השלט התלוי בחוץ, כמה פגישות אני 
מנהלת כמה קשרים ויחסים פיתחתי בעקבותיו. נראה לך שאוותר על כך? 
איני רוצה למכור את הדירה, רוצה אני במתעניינים בה"  (אמונה שלימה)
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 ליקוטים נפלאים
 כי תשאפרשת 

 
 )יג, ל" (הפקודים על העובר כל יתנו זה"

 כיסא מתחת אש של מטבע כמין למשה ה"הקב "הראה
 לומר , שציווהו"אלימלך נועם"ה בעל מסביר. הכבוד"... (רש"י)

, מחממת ואש שורפת שאש, אש כמו כספם עם שיתנהגו להם
 לשריפה להשתמש ואפשר לתועלת באש להשתמש אפשר

 המצוה אזי חסדים וגמילות בצדקה כשורה מתנהג אם ו."ח
 כהוגן שלא בכספו מתנהג ו"ח ואם, הכבוד כיסא עד מגיעה
 .שורפתו האש

 

 )יג, ל" (השקל מחצית"
 את לפטור יכול ואינו, תמיד צדקה ליתן האדם שעל לרמז בא

 לכן. ויתן ויחזור יתן אלא, אחת בפעם גדולה נתינה י"ע עצמו
 זה כשייתן הבאה ובפעם, השקל מחצית רק ליתן התורה ציותה

 רבינו דרש. תמיד ליתן להמשיך שיצטרך כך, מחצית רק כ"ג
 השקל מחצית רק יתן יהודי שכל התורה ציותה אלקבץ שלמה
 יתחבר וכאשר, חצי רק הוא עצמו בפני יהודי כל כי לרמז, בלבד

 )סופר כתב( . לשלמות יגיע, שלם יהיה לישראל
 

 )ד, לא" (מחשבות לחשוב"
 המחשבה ניקיון ולפי, מנדב כל של מחשבותיו את ידע בצלאל

 מהמרעה החל, נדבה כל של ייעודה ואת מקומה את קובע היה
 שהייתה נדבה. הקדשים לקדשי ועד לעגלות הבקר בשביל
 זרה מחשבה או, גאות, כבוד שאיפת, פניה של משמץ נקיה

 של מקודשים היותר הכלים בשביל מנצלה היה -אחרת 
 הנותן למחשבת בהתאם מנוצלת נדבה כל הייתה וכך, המשכן
 ) צדיקים שיחות( . הנתינה בשעת

 

 )יג, לא" (מקדשכם' ד אני כי לדעת"
, כולה התורה כל קיים כאילו שבת המשמר כל' אמרו ל"חז

 שמצינו לפי, המצוות בכל כופר כאילו אותה המחלל, ולהיפך
 ושבת גנזי בבית לי יש טובה מתנה רבינו למשה אומר ה"שהקב
, קרואה כלה ישראל וכנסת, לישראל ליתנה מבקש ואני שמה,
 זה הרי, לה ששיגר הסבלונות את לחתן מחזירה הכלה ואם

 אין אם בשבת, גם כך מתבטל. והשידוך בו רוצה שאינה מוכיח
 ובזה, אלוקים לנו שנתן המתנה שמחזירים הרי אותה שומרים
 לאביהם ישראל שבין בקשר חפץ לנו שאין חלילה מראים

  . שבשמים
 )חיים חפץ(

 

..." לכם היא קודש כי השבת את ושמרתם"
 )יד, לא(

 אבל, לכם וחציו' לה חציו חלקהו): טו ביצה( נאמר טוב יום אצל
 גם, קודש כן גם הוא" לכם"ה". לכם הוא קודש כי" בשבת

 . הם קודש הגוף לצורכי שהם והשתייה האכילה
 )לוי קדושת(

 

 )א, לב" (אלהים לנו עשה קום"
 המדבר שדור להודות עלינו זאת בכל, גדול היה חטאם אמנם
 .דורנו על עלה
, אלהים מהם לו לעשות כדי וזהבו מכספו התפרק המדבר דור

 ממנו לעשות כדי מאלוקים מתפרקים אחרונים דורות ואילו
 ).חריף אייזל הרב י"עפ( . וזהב כסף

 

 )ח, לב" (צויתים אשר הדרך מן מהר סרו"
. כולה התורה כל על שעוברים עד ניכר זמן דרוש העבירות בכל
 שהיה( חמץ איסור על לעבור כדי הפסח חג שיעבור ההכרח מן

-בין הדבר נעשה זרה בעבודה זה, לעומת בו. וכיוצא), ברשותו
 בכל כופר" אדם נקרא זרה עבודה של אחד רגע בגלל, רגע

  ."כולה התורה
 במהירות ,"צויתים אשר הדרך מן' מהר' סרו" הכתוב פירוש זהו
 ) קדומים נחל( . העגל מעשה עקב התורה דרך מכל סרו רבה

 

 העגל את וירא המחנה אל קרב כאשר ויהי"
 את מידיו וישלך משה אף ויחר ומחולות
 )יט, לב" (הלוחות
' ה מפי הדבר את רבינו משה שמע כבר והרי השאלה ונשאלת
 ?עתה ראה חידוש ומה, יתברך
, ישראל בני את לתקן בידו יעלה כי סבור היה מתחילה, ברם

 להם לתת עוד שיוכל כך, בתשובה ויחזרו בחטאם מיד שיכירו
 עוד שהם, העגל סביב המחולות את משראה אך. הלוחות את

 ולכן לתקנם תקוה כל ראה ולא נתייאש, בחטאם שמחים
 ) ספורנו(   ."הלוחות את מידיו וישלך"
 

 )לא, לב" (גדולה חטאה הזה העם חטא אנא"
, גדולה חטאה הזה העם חטא אנא' ד אל משה שאמר מה

 באם נראה אך. החטא את עוד משה הגדיל מדוע ולכאורה
 בכעס אביו אליו רץ אזי, מהסולם ונופל הסולם על עולה תינוק
, וכדומה בסולם לעלות לך היה לא לו ואומר עוד אותו ומכה
 אם גם ומה רגלו, או ידו ושובר מהסולם נופל התינוק אם אמנם

 לוקח הוא ואדרבה, אותו מכה אביו אין אז גולגלתו נתרוצצה
 משה שטען וזה. לרפאותו הרופא אל עמו ורץ מהר חיש אותו
 נוגע הוא כי להעניש עת עתה אין עולם, של רבונו ה:"להקב
 )צדיקים של ספרן( . כולה האמונה לכלל

 

      וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם""
 ) לד ,לב(

 איזה על כשאדונם" פקדי וביום: "לטובה זה פסוק לפרשיש 
 חטא להם אזכור -" חטאתם עליהם ופקדתי, "שיעברו חטא
 על בוודאי כ"א להם, סלחתי זאת ובכל חמור יותר שהוא העגל
 )ע"זי מאמשינוב ק"הרה( . להם אמחל חטאים שאר
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 אשר את וריחמתי אחון אשר את וחנותי"
 )יט, לג" (ארחם

 מרחם אם. השמים מן בו נוהגים כך באחרים נוהג שאדם כדרך
 כי אף, עליו גם מרחמים, וחסד טובה עמו ועושה הזולת על הוא
 . לכך ראוי איננו

אחון", " תמיד שאומר זה את" אחון אשר את -וחנותי "
  ."ארחם" תמיד שאומר זה את" ארחם אשר את – "וריחמתי

 ) דאורייתא רזין(
 

 בעבור והיה הצור על ונצבת אתי מקום הנה"
 )כב-כא, לג" (הצור בנקרת ושמתיך כבודי
' ה הורה: אומר היה, לובלין של רבה, ל"ז שפירא מהר"ם הגאון
 שבו מקום כל" אתי מקום הנה: "ישראל של למנהיגם יתברך
" הצור על ונצבת" אזי, שמים כבוד, בכבודי מדובר העניין

. שמים כבוד למען כצור איתן ותהיה הראוי הגובה על תתייצב
 כבוד של הרגע לכשיעבור" כבודי בעבור והיה" זה לעומת
 ושמתיך" אזי, אישית, צדדית נגיעה של ענין כאן ויהיה שמים
 ...ברך ושפל ענו ותהיה בנקרה עצמך תצניע" הצור בנקרת

 

 )לג, כג"וראית את אחורי ופני לא ייראו" (
נתאר לעצמנו שני חברים טובים שרוצים לעקוב אחר 
המתרחש בדירה מסוימת, הם ניגשים בלאט לדלת ומנסים 
להציץ מבעד לחורים הפתוחים בה. האחד מהם גבוה ומיתמר 

על, והשני מתחרה עם הנמוכים שבין קצרי הקומה בעולם -אל
 למי מגיע התואר קצר וקולע. -כולו 

הנמוך מציץ מבעד לחור המנעול (צריכים להכיר במגבלות), 
השתאות חרישית: "ראית?!" הוא שואל ומפיו נמלטת קריאת 

את חברו בפליאה, "אני רואה עט שכותב מעצמו על דף". חברו 
היסה אותו בהכאת אצבע על קדקודו: "שוטה שכמותך, הלא 
יש אדם המחזיק את העט והוא הכותב. ננס כמותך מצליח 
לראות מבעד לחור רק את חוד העט הרץ על פני השורות, אבל 

 שבדלת ורואה את הכותב בעצמו"...אני מביט מהעינית 
באופן זה, הסביר הרה"ק רבי פנחס מנחם אלטר, ה"פני מנחם" 
מגור את התשובה שענה הקב"ה למשה רבינו על בקשתו 
לדעת סודות מכבשונו של עולם, וכה דבריו: הבריאה כולה 
מושתתת על מהלכים חכמים ואלוקיים שקשה לנו להבינם. 

קלוט מעט את התכנית האלוקית ואף אם נצליח בשכלנו הקט ל
אנושי הטמון בה, עדיין איננו יכולים להבין מדוע -וההיגיון העל

 פלוני מצליח וחברו תמיד מפסיד.
וכל כך למה? משום שכל תכנית אלוקית מתפרסת על פני 
שנים ארוכות מספור, לעתים עוברים מספר גלגולים של אותה 

ם כל הקשורים נשמה עד שמגיע הדבר לתיקונו. לעתים נמצאי
לאותו תיקון יחד בעולם הזה, אך עדיין הם מפוזרים במדינות 
שונות וכל אחד משלים חלק בפאזל האנושי. ודוגמאות רבות 

 ניתן להוסיף.

אמר הקב"ה למשה: לפני שאני משלים מהלך אלוקי שכזה, אין 
העניין בבירור. אפשר  נברא שיוכל לראות את יד ה' בתוך

באמונה שהכל לטובה. אבל אין סיכוי  להאמין, ניתן להתחזק
וחי". לפעמים, לאחר  –שתראה במוחש. "כי לא יראני האדם 

שמסיים הקב"ה את סיבוב הגלגל האלוקי בחכמה רבה, אז 
מגלה הוא קצת לעינינו מעט מזעיר מאהבתו הרבה אלינו, איך 
כל נתון קטן שהשתבש לנו בדרך, בעצם עזר לנו מאוד 

 )במחשבה תחילה(  .בהמשך
 

 )כג, לג" (יראו לא ופני אחורי את וראית"
 תכליתם את בתחילה מבינים אין וסיבות מאורעות של רובם

 כעבור רק. כמופלאים הבריות בעיני הם נראים כי, ומשמעותם
 של משמעותם לנו מתבררת, ההיסטוריה במרוצת, רב זמן

 העליונה ההשגחה מגמת את תופסים ואנו המאורעות
 . בהתארעותם

 אפשר כך אחר רק" אחורי את וראית" הכתוב שאומר זהו
 אפשר אי מתחילה" יראו לא ופני" ההשגחה דרכי את להשיג
 )משה תורת( . להבינן

 

" מסוה פניו על ויתן אתם מדבר משה ויכל"
 ) לג, לד(
 וגם מחול כבודו אין כבודו על שמחל מלך) ל בקידושין' (אי

 אימתו שתהיה" מלך עליך תשים שום" מהפסוק ל"חז למדו
 איך" מאוד ענו משה והאיש" שנאמר ה"מרע על ואילו עליך,

 י"בנ עם דיבר רבינו משה כאשר לכן? אלו דברים שני נתקיימו
 כילה כאשר אבל מלכות בנימוסי תקיפה ביד מלכותו ניהג
 אחר שנאמר כמו בענווה עצמו וניהג המסוה הסיר איתם לדבר

 ". המסוה את יסיר" כך
 )איגר עקיבא' ר הגאון בשם רווה גן(
 

 מסוה פניו על ויתן אתם מדבר משה ויכל"
 את הסיר אתו לדבר' ד לפני משה ובבא

 )לד-לג, לד" (צאתו עד המסוה
 מסתכלים הכל היו ההוד מקרני משה של פניו קרנו כאשר
, במסוה פניו את משה כיסה שבו וצניעות ענוה מתוך, בפניו

 מסתכלים אדם בני כאשר מתביישים אשר ביישנים של כדרכם
 נכנס כאשר', ד לפני משה בא כאשר זה כל, אלא, בפניהם
 מידת טובה לא כאן שהרי, המסוה את מסיר היה, תורה ללמוד
 הביישן ולא) 'ו משנה' ב פרק אבות( ל"חז שאמרו כמו, הבושה
 משה היה, לבושה מקום אין תורה במקום, כך ומשום', למד
 . מפניו המסוה את מסיר

 )יקר כלי(

 א גוט שבת 
 



 

 ~1 ~  

 סיפורים נפלאים
 כי תשאפרשת 

 
 השקל מחצית... נפשו כופר איש ונתנו"

 ) יב, ל'" (לה תרומה
: שנאמר וזה נפש=שקל בגימטריא כי מפרש הטורים בעל

 שבתו: מספרת שבת במסכת הגמרא". ממוות תציל צדקה"
. נחש י"ע חופתה ביום למות צריכה שהייתה, עקיבא' ר של

 מראשה והוציאה שערה את סידרה, ובלילה שאחר החופה
. לה תאבד שלא כדי שבקיר צר בסדק אותה ותקעה סיכה
 בתוך שרבץ מסוכן נחש וראתה הסיכה את הוציאה, מכן לאחר
 מבתו עקיבא' ר ביקש. בראשו נעוצה הייתה והסיכה הקיר
 בשעת עני בא כי לו וענתה? ממוות היא ניצלה מה בזכות לדעת

 באולם שהיה מרוב הרעש לקריאתו שעה לא אחד ואף החתונה
 עם אליו יצאה, הכל עזבה, בו הבחינה בלבד כשהיא. השמחות

 בראשו הנהן... לפניה מונחת והייתה עבורה שהכינו האוכל מנת
 ".ממוות תציל צדקה, "אכן: עקיבא רבי

  

 ) יב, ל'" (לה תרומה השקל מחצית"
 לו אשר כל ופיזר מפרנקפורט אביש' ר היה גדול צדקה בעל

 – קהילתו אנשי פעם אותו שאלו – הרב כבוד לנו אמור. לעניים
 במסכת חכמים אמרו והרי, לו אשר כל רבינו מחלק מדוע

, אמנם"? מחומש יותר יבזבז אל המבזבז): "נ דף( כתובות
, מחומש יותר לבזבז אסור אמנם, הרב השיב, אתם צודקים
 צדקה במצות יש כן ואם". ממוות תציל צדקה" נאמר אולם
 כל... השבת את לחלל אף צריך נפש פיקוח ועל נפש פיקוח
 של משפחתו בני שאלו דומה שאלה. מחומש יותר לבזבז שכן
. לצדקה ממונו מפזר שהיה', לודז של רבה, מייזל חיים אליהו' ר

 כתוב אולם! בידי עבירה אכן, אתם צודקים, אליהו' ר ענה
 עליו עוון בידו שיש אדם"... פרוק בצדקה וחטאיך'): "ד דניאל(

 כדי צדקה נותן אני וכאשר עוונו על לכפר כדי בצדקה להרבות
 יותר נותן אני ששוב מפני, גדל חטאי ממילא, עווני על לכפר

 ...זה עוון על גם לכפר ועלי מחומש
 

 )יג, ל" (יתנו זה"
 בידכם שיש שמעתי: מסוכטשוב אברהם לרבי אחד אדם אמר

 מה הרב לי יגלה אם. הון ולעשיית בעסקים להצלחה" סגולה"
 הסגולה: רבו לו השיב. רחבה ביד אגמול, זו סגולה של טיבה

 נתקשה שכאשר), טז רבתי פסיקתא( ל"חז בדברי מופיעה
 כמין ה"הקב הוציא, "השקל מחצית של הציווי בהבנת משה
: לו ואמר למשה הראהו, הכבוד לכיסא מתחת אש של מטבע

. כסף יש הכבוד לכיסא שמתחת, למד אתה מכאן". יתנו "זה
 יומא" (הכבוד כיסא עד שמגעת תשובה גדולה" הוסיפו ל"חז
 לכיסא שתגיע עד שלמה תשובה לעשות שעליך מכאן.), פו

 .לרוב כסף לצבור תוכל ושם הכבוד
 

' ד אני כי לדעת תשמרו שבתותי את אך"
 )יג, לא" (מקדשכם

 מתנה, למשה ה"הקב ליה "אמר איתא:.) טז( ביצה במסכת
 לישראל ליתנה מבקש ואני שמה ושבת גנזי בבית לי יש טובה

 של ביתו אל. להודיעו" צריך לחברו מתנה הנותן והודיעם, לך
 היה לא, נדבה וביקש עני נכנס מניקלשבורג שמעלקי' ר ק"הרה
, הרבנית של יפה טבעת ומצא בבית חיפש, מאומה בידו לרבי
 קול הרימה, בנעשה והבחינה הרבנית חזרה, לעני ונתנה לקחה
 ה"כ הפחות לכל ושוויה מאוד יקרה הטבעת הלא, צעקה
. העני אחרי לרדוף ויצא צעקותיה את שמעלקי' ר שמע, זהובים
 חשש כי פסיעותיו את החיש, אחריו רץ שהרב בראותו, הלה
 הרב נזדרז. בחזרה הטבעת את ממנו לתבוע הרב אומר אולי
 ושווה יקרה שהטבעת לך דע, אמר, שהשיגו עד מרוצתו את
 ק"הרה דרש קודש ובשבת, בפרוטות תמכרנה אל, זהובים ה"כ

 לו שאירע מה להם שסיפר אחרי, עדתו בני לפני מניקלשבורג
 ה"הקב שאמר זהו, הוסיף, והטבעת העני עם, השבוע בזה

, והודיעם לך שמה ושבת, גנזי בבית לי יש טובה מתנה, למשה
 אותה יבזבזו שלא, השבת מתנת היא יקרה כמה להם והודיע לך
 ושיחה באכילה היום את יבלו שלא, בכך מה של דברים על

 . לאדונינו היום קדוש כי, הבאי ודברי בטלה
 )הנצח ממעיינות(
 

 ) יז, לא" (וינפש שבת השביעי וביום"
 להיכל פעם שנכנס, ין'מוולוז חיים רבי הגאון על מסופר
 שחלק ומצא, הצהריים אחר בשבת שלו הגדולה הישיבה

 רבי אליהם ניגש. בטלה בשיחה הזמן את מבלים מהתלמידים
 אילו היה מוטב, בשיחה עוסקים שאתם עד: ואמר חיים

 של התיבות ראשי את מקיימים הייתם ובכך, לישון הלכתם
: הבחורים אחד כנגדו קרא! תענוג בשבת שינה": שבת" המילה

 בשבת שיחה: שבת של אחרים תיבות ראשי דורש אני! רבי
 מכל החכם אמר עליך: דיבור כדי תוך חיים רבי לו השיב. תענוג
: ימנית בשין קורא החכם( לימינו חכם לב): "ב, י קהלת( אדם
: שמאלית בשין קורא הכסיל" (לשמאלו כסיל ולב) שינה
 ). שיחה

 

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

, מדובנא המגיד בשם משל מספר היה ל"זצוק מקוצק ר"האדמו
 והמשל, תורה של לאמיתה המגיד בו כיוון המשל בזה כי ואמר
 מאוצרות לגנוב נוהג היה ממקורביו אחד אשר חשוב לשר, הוא

 הגנב כשנתפס פעם. בעדו ממליץ השר היה תדיר אולם, המלך
 אוכל לא, המלך אל השר אמר, למאוד וחשוב יקר רכוש בגניבת

 עצה ואלם, בך לפשוע שהרבה לאחר, עליו זכות ללמד עוד
 כי, גנב אותו ידע ואז, מגדולתי אותי הורד, לך לייעץ אוכל אחת
, מהגניבה ידו את ימנע ושוב, המלך לפני בעדו שימליץ מי אין

 של טענתו גם הייתה כזאת. מוות בסכנת הוא כי שידע לאחר
 יסמכו לא ואז', כתבת אשר מספרך נא מחני, 'רבינו משה

 מן זהירותם תגדל ושוב, בעדם ושאמליץ שאתפלל עלי ישראל
 )יעקב אהל( . החטא
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 )לב, לב" (כתבת אשר מספרך נא מחני"
 מאיר רבי ק"מהרה ע"זי מגור" ם"הרי חידושי"ה נפרד כאשר

לרבי  לפרשיסחא לנסוע שדעתו מ"ר הרגיש, ע"זי מאפטא
 מ"מהרי וכשנפרד מאפטא קאפיל' ר החסיד עמו נסע, בונים
: הקדוש בפיו לו ואמר, ב"להרר למסרו חתום מכתב לו מסר

 מוחין בעל שהוא מפרשיסחא בונים' ר הרבי על אומרים
 הבקשה ת"מהשי מבקש שאני בשמי לרבך תאמר, ומדרגות
 אשר מספרך נא מחני" שאמר ה"ממרע בתורה הכתובה
 מוחין לי תן", נא מחני" ת"מהשי לבקש וכוונתי", כתבת

 והמדרגות השגות", כתבת אשר מספרך" רק אבל, והשגות
 . בדאנציג... מסחרים מן ולא, התורה מלימוד לי יבואו
, כדבריו האמת אין כי מ"ר ק"להרה בשמו שישיב לשליח אמר
 לשמוע טוב), "ה, ז קהלת( החכם מכל האדם שלמה אמר כי

 כתוב מדוע להבין ויש", כסילים שיר שומע מאיש חכם גערת
, הוא הפירוש אלא', מלשמוע' לכתוב צריך היה" שומע מאיש"
 שומע איש" שהוא - כזה מחכם -" חכם גערת לשמוע טוב"

, לו מזיק ואינו, כסילים שיר את גם ומבין שיודע", כסילים שיר
 . חכם גערת לשמוע טוב, אחד מכזה, חכם הלאה נשאר אלא

 )צט אות הגולה עיני מאיר(
 

 )יג, לג" (ואדעך דרכיך את נא הודיעני"
 את להבין יכולים אנו ואין, רבה בחכמה עולמו את מנהיג ה"הקב
 להתפלל בשבת שנכנס באורח, משל דרך על להבין ויש. דרכיו
 שחילק בגבאי התבונן הוא התורה קריאת בשעת. כנסת בבית
 מתחלקות שהעליות גילה הוא ולהפתעתו לתורה העליות את
 הלוי, הכנסת בית מירכתי לעלות נקרא הכהן. הגיוני סדר ללא
 לב האורח שם, כן כמו. הלאה וכן הכנסת בית במרכז ישב

, הכנסת בית במזרח היושבים, פנים ונשואי מכובדים שאנשים
 אנשים להעלות העדיפו ובמקומם עליה קיבלו לא חלקם

 התפילה של בסיומה. מהם פחותים, עין במבט לפחות, הנראים
 אופן על תמיהותיו את בפניו והעלה התנצל, לגבאי ניגש הוא

 נובעות תמיהותיך כל. לו וענה הצטחק הגבאי. יותהעל חלוקת
. פעמי חד באופן שלנו הכנסת בבית ומתפלל אורח שהנך מכך
 הגיון ויש סדר שיש לדעת נוכח היית קבוע מתפלל היית אילו
 עלה הוא שבוע לפני כי עליה קיבל לא פלוני, העליות במתן
 קיבל לא אלמוני. במשפחתו שאירעה שמחה בגלל לתורה
, עליה אז קיבל והוא זיכרון יום לו היה, שבועיים לפני כי עליה
 שמכיר למי רק מתגלה הוא אולם, מדויק סדר קיים. הלאה וכן
 השונות הסיבות את גם ומכיר, זמן לאורך המתרחש את

 ומעורר בעולם החי באדם גם בדיוק וזהו. זה סדר הקובעות
 ומדוע, עני פלוני מדוע, עיניו למראה בהתאם שונות שאלות
 ומשפחה בשלוה יושבת אחת משפחה מדוע, עשיר רעהו
 הינו אדם שאותו היא התשובה. ייסורים אותה פוקדים אחרת
 ואם שנה שבעים בהם שנותינו ימי. 'הזה בעולם בלבד אורח

 קיום שנות לעומת). י-צ תהילים' (שנה שמונים בגבורות
. בלבד חטופה הצצה זוהי, הנצח לעומת שכן וכל, העולם

. מאוד ומורכבים מסובכים הינם העולם הנהגת של שבונותהח

 שנים מאות כמה לפני הקודם בגלגול עשיר היה היום של העני
 להבין כדי הנתונים כל את לנו אין. הלאה וכן, בניסיון עמד ולא

 הוא עולמנו לכך בנוסף. ה"הקב של ההנהגה סוד את ולפענח
 אחד לאדם. השכר קבלת מקום ואינו והניסיון התפקיד עולם
 ה"הקב מועיד לשני, ייסורים או עוני של ניסיון ה"הקב מועיד
 שורש לפי הכל, מדויק בחישוב הכל, שלווה או עושר של ניסיון

. הבורא של החסד למידת בהתאם והכל האנשים של נשמתם
 את מכיר שאינו למקום ממקום העובר כאכסנאי לחוש עלינו
 ואז, הענווה מידת את ללבנו להחדיר עלינו. המקום מנהגי
 ורק אך היא הנהגתו וכל פעלו תמים ה"שהקב 3 ונבין נשכיל
 .ובמישרים בצדק

 )חיים חפץ(
 

 )טז, לג" (העם מכל ועמך אני ונפלינו"
 מרת הצדקנית הרבנית אמרה בבעלזא הכנסת בית את כשחנכו
 הוא שהמנהג היות. ע"זי' שלום שר'ה מרן לבעלה ה"ע מלכה
 תפילת לפני הכנסת לבית נרות הכיפורים ביום מביא שהגוי
 שיתקן יותר טוב אולי, הלכה פי על כך כל אינו וזה, נעילה

 אחרי עד שיבערו הכיפורים יום קודם גדולים נרות להדליק
 רוצים אנחנו, 'ולא לא, מרן לה השיב. לגוי יזדקק ולא' נעילה'

 את יראה ה"שהקב כדי הכנסת לבית גוי יכנס הזה שבזמן
 '. בינינו ההבדל

 )בעלזא אדמו"רי(
 

 )ו, לד" (ואמת חסד ורב"
 כל על שעבר רשע שכן גר מטשרנוביל נחום' ר צ"הרה יד על

 צ"הרה את לפגוש שלא תמיד מתכוון והיה שבתורה העבירות
, שעברו העבירות את להגיד היה, נחום' ר של דרכו כי, ל"זצוק
 צ"הרה ואמר, ע"זי צ"הרה עם ונפגש התכוון לא אחת פעם
 לבית נכנס וכשנתעורר ונתעלף', וכו התוודה רשע, ל"הנ לאיש
 לו וסיפר, ל"זצוק מאטעלא' ר בנו רק בביתו אז היה ולא צ"הרה
 עצמו על לקבל מוכן והוא תשובה לו שייתן לפניו ובכה ל"הנ כל
 ואמר. תתקבל שתשובתו שידע ובלבד והסיגופים העינויים כל
 על תקבל רק סיגופים שום לך נותן איני, ל"זצ מאטעלע' ר לו

, שגיאותיך על תחזור לא והלאה שמהיום שלם בלב עצמך
 תעבור לא אם לו אמר, שלי העבירות עם יהיה ומה לו ואמר
 והשיב. העבירות כל את עצמי על מקבל אני עבירות מהיום
 גם תחתום אם צ"הרה לו ואמר, ממנו כתב רוצה הוא כי השכן
 לזה והסכים. כזה מכתב לך אתן אני גם אז כזה כתב על אתה

. לביתו השכן והלך לזה זה ומסרו כתבים על שניהם וחתמו
 הכתב השולחן על וראה, ל"זצוק נחום' ר צ"הרה נכנס כשיצא
, בנו לו ואמר. שעשה מה בנו על לצעוק והתחיל ביניהם שעשו
 ואמרתי, עוון נושא שאתה בתורה כתוב הלא ה"להקב אמרתי

 מה עוונות של חבילות הרבה כך כל, עוון נושא הנך אם לו
 ובלבד, עבירות של קטנה חבילה עוד שתשא לך אכפת

 .בתשובה יחזור הזה שהיהודי
 )לו אות יב עמוד אליהו קובץ(
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ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

המאבק הנצחי בעבודה הזרה
הקב"ה הוא לבדו הקובע אם העסק יצליח, אם המעסיק 

ירצה בהעסקתך, אם הזרעים שזרעת יצמיחו יבול

פ

לא עניין פרטי

זמני השבועתודה על הכול

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

הכרזה המבטאת את תמצית אמונתנו (צילום: ישראל ברדוגו)

ניו!יורקאילתבאר!שבעחיפהתל!אביב  ירושלים
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שינוי המנהג

הפסוק הטבעי

המשאלה המתפרצת

 (תורת מנחם תשמ"ג, כרך ב, עמ' 1137)

בעזרת איזה פסוק סופרים?

נתינה של אש

(רבי מנחם!מנדל מקוצק)

מטבע כאש

(נועם אלימלך)

מחצית נשמה

(רבי חנוך מאלכסנדר)

נתינה כפויה

(לקוטי שיחות)

לתת חומש

(קרן העני)

מי משלים

(הרבי מליובאוויטש)

לתקן את האש

(ספר המאמרים תרפ"ה)

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

זיכוי אחרים

רבי  אל  צדקה  גבאי  באו  אחת  פעם 
ביהודה',  'נודע  בעל  לנדא,  יחזקאל 
סכום  נדרש  שבעבורו  חיוני  בעניין 
נכבד. שאלם הרב מה הסכום הדרוש 
לארבע! זקוקים  שהם  והשיבו  להם, 

מאות רובלים.

ותשעים  שלוש!מאות  הרב  מנה  מיד 
הגבאים,  תמהו  להם.  ונתן  רובלים 
למה חיסר עשרה רובלים אחרי שנתן 

כמעט את כל הסכום.

"רצוני  ואמר:  בתמיהתם  הרב  הבחין 
שלא  כדי  במצווה,  יזכו  יהודים  שעוד 
'הרוצה  נאמר  שעליהם  ממי  להיות 
צרה  עינו  אחרים,  ייתנו  ולא  שייתן 

בשל אחרים'".

אמרת השבוע מן המעיין

"כאשר אדם מבקש לתת צדקה, מתייצב 

נדרש  והאדם  כוחו,  בכל  כנגדו  היצר 

למאמץ עילאי כדי לנצחו. לכן הצדקה 

נחשבת כופר נפש"     (רבי משה מקוברין)

פתגם חסידי



תשובה 
בסיפור 

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

לחשוף את האש
פעמים רבות, כשיהודי עומד לקיים מצווה כלשהי, הוא חש שעשיית המצווה 
תהיה מלאכותית וחיצונית. לא תמיד יש בו היכולת לחוש שמחה והתעלות 
בקיום המצווה. הוא שואל את עצמו: מה הטעם בעשייה כפויה? אולי מוטב 
להמתין עד שיתעורר בו חשק לקיום המצווה, ואז היא תבוא מבפנים, מתוך 

ליבו ונפשו.

בדרך כלל מקובל לומר במצב כזה, שכל ההתחלות קשות. גם אם בהתחלה 
עדיין אין האדם חש את החוויה הרוחנית שבקיום המצווה, ואולי אף מרגיש 
מנוכר וזר, עליו לקיים אותה בכל!זאת, ועם הזמן ייפתחו מוחו וליבו להבין 
הלבבות",  נמשכים  המעשים  "אחרי  הכלל  את  מזכירים  כמו!כן  ולהרגיש. 
היא  העשייה  ודווקא  המעשים,  דרך  עוברת  הלבבות  את  לעורר  שהדרך 

שתגרור אחריה את הלב.

קשר בלתי�מעורער
הרבי  מסביר  ואילך)   390 עמ'  טז,  כרך  שיחות  (לקוטי  משיחותיו  באחת 
מליובאוויטש, כי זו הייתה תמיהתו של משה רבנו כאשר הקב"ה ציווהו את 
מצוות מחצית השקל. המדרש אומר שכאשר נצטווה על כך "שמע משה 
ונבהל ונרתע לאחוריו". מסביר הרבי, שתמיהתו נבעה מהיותה של המצווה 
בלתי!תלויה ברצונו של האדם, אלא הכול חייבים לקיימה, אפילו בכפייה — 
"כופין את מי שלא נתן עד שייתן, וכל מי שלא ייתן, ממשכנין אותו ולוקחין 
עבוטו בעל כורחו, ואפילו כסותו" (רמב"ם הלכות שקלים פרק א, הלכה ט). 
משה תמה: איך ייתכן שנתינה כפויה כזאת תהיה "כופר נפשו" ותכפר על 

האדם? 

את התשובה על כך נתן הקב"ה על!ידי "מטבע של אש" שהוציא "מתחת 
אפילו  מהיהודי  שנלקח  'מטבע',  שאותו  למשה,  הראה  הוא  כבודו":  כיסא 
על!כורחו ושלא ברצונו, הרי בשורשו ("מתחת כיסא הכבוד") הוא של 'אש' 
— הוא לוהט באש האהבה לה'. היהודי אולי אינו יודע זאת ואינו מרגיש זאת, 
שיש  היא  האמת  אבל  לרצונו,  ושלא  בכפייה  נעשית  שהמצווה  לו  ונדמה 
בנשמתו 'אש' של אהבה וקשר עם הקב"ה. לכן נתינת מחצית השקל מכפרת, 

כי היא חושפת את הקשר הבלתי!ניתן לערעור של יהודי עם הקב"ה.

הרצון האמיתי
מכאן אפשר ללמוד הוראה חשובה: לפעמים פוגשים יהודי ומשדלים אותו 
לקיים מצווה, כמו תפילין או קריאת שמע. יש השואלים מה הטעם לבקש 
מיהודי כזה שיניח עכשיו תפילין או יקרא קריאת שמע וכדומה, בשעה שאין 
רצון לקיימה.  בו שום  ואין  עניינה  אינו מבין את  הוא מזדהה עם המצווה, 
מה התועלת 'להכריח' אותו לקיים את המצווה, כשהוא עושה זאת רק מפני 
משמעות  שום  אין  עצמה  למצווה  אבל  לסרב,  לו  וקשה  עדין  אדם  שהוא 

בעיניו?

על זה באה ההוראה ממצוות מחצית השקל: כשיהודי מקיים מצווה, אפילו 
בדרך של כפייה, בלי שום תענוג ורצון, מגלה הקב"ה שלאמיתו של דבר יש 
כאן "מטבע של אש". מאחורי ה'מטבע', מאחורי העשייה החיצונית הכפויה, 
נמצאת 'אש', הנובעת מעצם הנשמה, וממילא זה רצונו ותענוגו האמיתי של 

היהודי.

להפך, על!ידי שמשפיעים על יהודי לקיים מצווה, אפילו בדרך של כפייה, 
מכיוון שבאמיתות הדברים המצווה קשורה עם ה'אש' שבנשמה, היא תפעל 
בסופו של דבר שה'אש' הפנימית תבוא לידי גילוי, עד למעשה בפועל. על!
ידי כך יתגלה שהרצון והתענוג האמיתיים של יהודי הם לעבוד את ה' על!ידי 
התורה והמצוות, וסוף כל סוף הוא יקיים את המצווה בכל להט האש של 

הנשמה. 

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

42)  

ריקוד נגד קשיחות

איתור יהודים

כמעט מתעלף

החסיד שמגלה נשמות אבודות

שמחה ממיסה. הרב ברנד עם הכומר ועם קבוצת נערים

סולם הווידוי
החטאים  סוגי  על  הווידוי  סדר  מהו  שאלה: 

ובקשות המחילה שבו?

מקורות: ראה יומא לו,ב. ירושלמי סוף יומא. ויקרא רבה ג,ג. רמב"ם הל' 
עבודת יוה"כ פ"ד ה"א, ובנוסח הווידוי בסו"ס אהבה. אבודרהם עמ' רפג. 
ונו"כ.  סי"ג),  (ושם  ס"ה  ותרכא  ס"ז)  אדה"ז  (ובשו"ע  תרז  סי'  טושו"ע 

שו"ת נו"ב מהדו"ק סי' לג. שער הכולל פמ"ד ס"י.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

kh@ff-yt.org

12.3 10.303-9302030
www.hitkashroot.com

ספר לכל המשפחה

03 -960 -6120  ' טל

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

70 סיפורים מופלאים על 
צדיקי ישראל מכל העדות

עריכה חדשה | עיצוב מרהיב
  כריכה קשה | 352 עמודים

הספר שמסביר 
בשפה בהירה וקולחת 
כל מה שרציתם לדעת 

על הגאולה 
ועל ביאת המשיח

368 עמודים | כריכה קשה 

ימות המשיח!

 טל' 03�960�6120



 
 
 
 
 
 

 (ל"ב כ"ו) ".אלי ויאספו אליו כל בני לוי ה'ויאמר מי ל"ויעמוד משה בשער 
 

שלושת רק היכן היו כל בני ישראל?! הרי לא עבדו את העגל אלא 
שגם אדם שלא נסחף עם הזרם מכל  ,אלפים איש?! אלא מכאן

מקום להתאסף תחת דגל עובדי ה' עדיין רחוק הוא, שהרי לא 
 ("אור יהל" ח"ב)                       נאספו לקריאתו של משה רק בני לוי.

 
 עגל הזהב

 

 הכוונה לצעירים לשימוש נכון בכסף! -מעט מתוך "הכסף לחיוב ולשלילה" 
 מאיר מונקרבי מאת המחנך הנודע הרב ספר חובה 

 

עוצמה ש הרגשה מתוקה של חכסף, הוא בידו כאשר ילד מחזיק 
 לבחור ולקנות כל מה שהוא רוצה.  ,חוזק, הוא יכול להכנס לחנותו

 

זאת ועוד, ילד לומד לבזבז כסף לפני שלמד להרוויח. אין לו 
 .שצריךמושג כמה צריך להתאמץ ולטרוח כדי להרויח את כל מה 

 

 כאשר שני הרגשים אלו מלווים את האדם, קל מאד לבנות חיים
 של בזבוז כפי שהורגל מילדותו, גם כאשר תם הכסף.

 
 כללי חינוך יסודיים ונחוצים

 

ישתדלו לאחר ככל האפשר את הכרת הכסף לילדים. ככל 
 שיאחר להכירו ולדעת את כוחו, כן נוכל לשומרו מלהסחף אחריו.

 

לשמוע שאין מוציאים ומבזבזים כסף סתם, צריך הילד צריך 
 תמיד לחשוב ולחשב אם ההוצאה היתה נחוצה ורצויה.

 

כי זה עלול לגרום  ,אין לומר לילד "אנו עניים, אין לנו כסף"
שהילד בבגרותו ישקיע עצמו לרדוף אחר הכסף, כדי שלילדיו 

 לא יחסר כפי שהיה לו.
 

סתפקות במועט. להרבות בשיחות, רעיונות ועובדות על ה
על  ,בסיפורים על אנשים בזבזניים שהפסידו את כספם. מאידך

 (עיי"ש עוד כללים)אנשים שחיו בהשקט, שהסתפקו במה שיש להם. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אף כי מצד עצמם כסף וזהב אינם שווים, הקב"ה בחכמתו החדיר 
בטבע האדם שאנשים יחשיבו את הכסף והזהב שיש להם ערך, 

 ,כדי שיוכל להיות מסחר בעולם ויאגרו כסף רב,שאנשים ישאפו 
                                                           )"חובות הלבבות"(   .ה'זה מרחמי  - שעל ידי הכסף יוכלו לרכוש דברים

 

אף אחד לא  ,מדוע יש מעט עשירים? כי אם לכולם היה ממון
איני צריך  ,כסף יש לי משלי ,כי במה תשלם לי ,היה קונה ומוכר

האנשים אין כסף, וראובן מוכן  באת שלך. לכך עשה ה' שלרו
כל  ,נעליוויהודה את  גבינותיושמעון את  ,למכור את פירותיו

     (שם)   כולם מתכלכלים ומתפרנסים. כך ,אחד קונה את הנצרך לו
 

 ם!' לתויכמרה כי מקור מחלת דורנו שחיים יותר ווכבר מילתי אמ'
 

  ואותי יום יום ידרשון בנושאים כאלה. - 'דבר שאני מצטער מעודי
זה רוצה לקנות, וזה להרחיב דירתו, ושניהם אינם אמידים. על 

 (מכתבי הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר) שאלתי, כסף מנלן, אומר יש מלווים...'

 
 
 
 
 
 

הגה"צ רבי ראובן דב דסלר היה עשיר גדול. בשנת תרע"ח, עם 
החרימו את רכוש שהשתלטות הבולשביקים על רוסיה 

 הוא נעשה עני גמור.  ,העשירים, ערך הרובל נפל
 

ולא עוד, אלא שרבי ראובן דב נעשה בעל חוב על סכומים 
היותו אדם נאמן.  מחמת ,עצומים, בשל הפקדות שהפקידו בידו

שהדברים לא היו כלל באשמתו, ובוודאי שעל פי דין היה  אף
 ,צאצא למשפחה נעלה ,פטור. אך לא איש כרבי ראובן דב

 הידועה בישרותה ונאמנותה, איש קלם, לא יעשה כן.
 

במשך עשרים שנה עמל ויגע בעזרת בני משפחתו לפרוע את 
היה זה  .םפריעתאת להשלים  הזכ , בהעד שנת תרח"צ ,החובות

הגה"צ  ,המשגיח ,בעיקר על ידי יוזמות ומסירות מיוחדת של בנו
 שעזב את ביתו ומשפחתו ונדד לאנגליה.  ,רבי אליהו אליעזר

 

 דוגמא ומופת לישרות ואצילות נפש!
 

ר בעצמו כתב כעבור עשרים שנה באחד ממכתביו לבנו: הרב דסל
"אין שום עושר גשמי בעולם, רק עושר רוחני, מי שהוא עשיר 

 ("מחנך לדורות")  ברוחניות הוא הוא המאושר ולא אחר בשום פנים!"

 
לבנות את הבית על יסוד של "והצנע לכת", שכל הדברים  'יש

 ושישתדל לבנות את בית... כל מי  יהיו בפשטות ולא עם מותרות
בוודאי הקב"ה יעזור שיצליחו בכל הענינים הרוחניים  ,על יסוד זה
 )עיי"ש - שטיינמן הרבמכתבו של מרן תוך (מ       .'ויהיה להם כל טוב ,והגשמיים

 
כמעט כל אדם אוהב כסף, שואף לכסף, כמעט כולם משועבדים 

כמה חורבן, הרס והשחתה מביא הכסף לעולם, ומאידך  לכסף.
 כל הנצרך לאדם.  אתאפשר לקנות בו יש בו תועלת עצומה, 

 

 ,לדעת שהכסף הוא רק אמצעימטרתנו להגיע לדרך הממוצע, 
 !להיות דורשי ה' ולא דורשי ממון - ולא להיות להוט אחר העושר

 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ל"ב ל"ד) ".הם חטאתםיוביום פקדי ופקדתי על"

 

 השליט שהעניש את עם ישראל על מעשה העגל
 

שלט הוא אל חאכים היה החליף השישי של השושלת הפטמית. 
 .)996-1021 ד' תשנ"ו ד' תשפ"א( על אימפריה עצומה, ממרוקו עד סוריה

 

אל חאכים נודע ברדיפותיו את הנוצרים והיהודים. הרס את בתי 
על היהודים ציווה לענוד  .הם מסגדיםבהכנסת בירושלים ובנה 

מעשה העגל לאחר חטא על צווארם צלם דמוי עגל, זכר ל
ן, כדי לענוד פעמוגם ציווה עליהם  לאחר זמןמצרים.  יציאת

 .אותו חלילה.. , לבל יטמא'הנה מתקרב יהודי'שמוסלמי ישמע, 
 

פחד רדיפה. תקופה זו על ידי  נשלט ,לקראת סוף ימי שלטונו
התאפיינה בפרסום חוקים יוצאי דופן. כמו איסור על משחק 
השחמט... ציווי לעבוד בלילה ולישון ביום... אסר על נשים 

סנדלרים להכין נעלי נשים... הלצאת לרחוב, ומתוך כך אסר על 
 (ס"ה)                                        נתן הוראה להרוג את כלבי העיר...

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

gmail.com@ner4499 
 5791486ב"ב  21צבי רח' 

© 

 

 
 ב"ר זאב עזראחיים ר' משה נ "לע

 י' אדר א'  -הכהן ז"ל  
 

 לע"נ מרת יהודית ב"ר שלמה ע"ה
 י"ט אדר א' תשנ"ז 

 כי תשא
 518גליון 



היהודים בארצות האיסלאם חיו בנחת עוד אודות האגדה ש
  ובשלווה... האמת האכזרית

 

 ם ביהודי ירושליםיחאכ-הפרעות הקשות שערך החליף הקנאי אל
 

הכושים  חייליו גדודי ,(לעיל) ד' תשע"ב בשנת יוגזירותבעקבות 
מכריחים את היהודים לעבוד עבודות : יומיישמים את גזירות

פרך, לשאוב מים, לחטוב עצים, לסחוב משאות כבדים שהם 
ברגליים הם מצווים לעשות כל זה תוך שהם למעלה מכוחם. 

 , על אבנים חדות.על קוצים דורכים, יחפות
 

הנשים המצריות. הורסים את  של הופכים את הנשים לשפחות
בהמות מכריחים אותם לאכול בשר  מכים אותם, בתי התפילה.

. דם הקרבנות זקנים, נשים וטףרוצחים . , גמלים וחמוריםטמאות
   , גופותיהם נטושות ללא קבורה.ירושליםמכסה את רחובות 

 

 :מנהר, נביא מוקינה על כך נכתבה בידי הפייטן רבי יוסף אבן אבית
 

 ישאבו מים/ לכושים יחפים ירמסון קוצים/ רבים מעונגים/בכו "
עלי עבדות ולא  בכו על איש אשר עשה / ...ולהם יחטבו עצים

 ./ ולא יכול שאת משא'סבול גם שא'ויאמרו לו  /נסה
 

 אשר בפז מסולאים/ ביד כושים מחוללים. /בניהם המהוללים
 

טמאים לאכול שקצם להשכיחם ברית  בכו זכים אשר מכים/
ויות וכז בכו עלי בנות/ / ...ואת ארצם מקום חפצם צורם/

 אשר היו שפחות לשפחות מתועבות. /מחוטבות
 

ובהם  בכו בכה וגם אבלו/ עלי בתי כנסיות אשר פרץ פריץ חיות/
 )יש"כ להרה"ג י"ו !הקשים את הקטעיםהשמטתי בשל השבת  – תרצ"טג' ("קבץ על יד"  ."נקבצו דיות

  
 לוי יעלהלא יעלה ישראל בפרשת העגל, אלא ש תיקנו חכמים

 ועיין עלון כי תשא תש"ע) ז"מ" אומץ יוסף"(בעגל.  חטאו לא םלפי שה ,לקרות
 

 

 ("דבר. לן אם הכהן רוצה לעלות לתורה במעשה העגל, לא איכפת

והלויים  ,נכון להעלות לוי, כיון שאהרן עשה את העגל ויותר אמת")
 (ספר חיים ט' כ"ג)              וכן נוהגים בכל המקומות. ,משובחים בפרשה

 
יזהר הגבאי לבל יקרא לתורה למי שהוא בעל מום בפרשת 

מי שנכשל בעריות, אסור להעלותו לפרשת עריות, וכן מומים. 
 דהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא,

 

ה או אמנם מי שחטא ועדיין לא חזר בתשובה, ואין לחוש לתקל
              להעלותו בפרשת עריות, שאפשר שיעשה תשובה. ניתןקטטה, 

 ) ועיין עלון אמור תשע"ד או"ח קל"ח כנה"ג, באה"ט, משנ"ב ועוד ,(ספר חסידים תשס"ח          

 
הלכה ב כתב החת"ס כי מורו הגאון החסיד רבי נתן אדלר הקפיד מאד

 דוגמאות: והביא שתי ,בפרשה בה חטא חוטא שלא להעלות לתורה ,זו
 

קפיד על איסור חדש, ביום טוב של מ אינולא להעלות לוי ש
ו והיעללא  ,סוכות, שקוראים פרשה זו. ומי שלא עשה פרוזבול

 (שו"ת חת"ס או"ח ט"ו)                    בכל אלו יש להזהר. ,בפרשת "לא יגוש"

  
הקיסר  , בקצין יהודי בצבאמעשה היה בוינה בירת הקיסרות

 הרבה הוא שהתקרב ליהדות והיה נכנס מעת לעת לבית הכנסת.
  .והבנתו התפלל כמיטב יכולתואבל  ,לא הבין

 

שבת אחת רצה הגבאי לכבדו באחד הכיבודים. עליה לא היה שייך 
 לתת לו, כי לא ידע לברך. נתן לו גלילה. המגביה היה נער צעיר. 

 

כיון שכך חשב הקצין שהוא קיבל כיבוד לא מכובד, של ילדים, 
וחמתו בערה בו, היתכן?! זה היחס לקצין בשירות הקיסר ירום 

 הודו?! 
 

היה  .ביום ראשון נשמעו נקישות חזקות על דלת ביתו של הגבאי
הקצין קרב. בגלל הפגיעה בכבודו הזמין -זה שליח עם הזמנה לדו

 אותם ימים... קרב, כמנהג -את הגבאי לדו
 

 !קרב זה-תדהמה אחזתם, גזר דין מוות, היה ברור מי ינצח בדו
 (ס"ה)                                          נאלצו לפצותו בסכום גדול ביותר...

 
הגאון רבי מרדכי הלוי הורביץ אודות  ,נשאל אב"ד פרנקפורט

  .ורהאותם יהודים הרחוקים מהיהדות, אם ניתן להעלותם לת
 

כל אותם עבריינים אין לכבדם לתת להם עליה, אבל אם הם 
לדעתי אין אנו יכולים למונעם מעשיית  ,קונים לעצמם עליה

שקורין לתורה לפרשת  מצוה. אדרבה, כבר כתבו האחרונים
                                                         כדי שיהרהרו בתשובה. ,עריות אנשים שעברו על איסורים אלה

 ) בפוסקים: חילוקי דינים, מומר לתאבון, להכעיס אריכותיש בהלכה זו  - שו"ת "מטה לוי" ח"ב ד'(
 

אחד מימי הפורים . בוים שארעו ניסחודש אדר מרובה בימי 
 וינסנט"-וינץהידועים חל השבוע, ונקרא "פורים 

 

 סיפורו, וזה פורים פרנקפורטל ארבע מאות שנה
 

עלה הנסיך מתיאס על כס המלכות בגרמניה.  1614בשנת שע"ד 
העיר פרנקפורט נבחרה כמקום בו יערך טקס ההכתרה המפואר. 
ראש עיריית פרנקפורט כינס את המועצה, והודיע על ההחלטה, 

 כשהוא מסביר שארוע ההכתרה הזה יכניס לנו כסף רב. 
 

 כפי שקורה תמיד, אלפתע נשמע קול גס: "לא אנו נרויח מזה, אל
היהודים שעושקים אותנו הם שירויחו מכך..." היה זה וינסנט 
פטמילך ראש "גילדת האופים", איש חזק כשור ואלים. הוא 

שאם לא יסכימו לתביעתו לגרש חצי מיהודי העיר,  הכריז
יחרימו  שהאופים הריגזירות והגבלות, ולהטיל על השאר קנסות, 

 את טקס ההכתרה! 
 

החזק ראש העיר שהבין שהוא בבעיה, והכיר את כוחו הפוליטי 
 של וינסנט ניסה לשכנעו, אך ללא הועיל.

 

 .לאחר זמן וינסנט, "המן החדש" השיג רוב במועצת העיר
 .על היהודים קיסרתלונה רשמית ל השלח המועצהבעקבות כך 

שהם גורמים נזק לנוצרים, ובה דרישה לקצץ בזכויותיהם על 
 דחה את דרישתם. קיסרם. הולגרש חלק מה

 

על  חברי הגילדותיחד התנפלו  .הדבר הרגיז את וינסנט וחבריו
היהודים נלחמו בהם בגבורה והחזיקו מעמד יום  .רחובות הגיטו

ם רוכזו יהודיה .ולילה, יהודים רבים נהרגו, לקראת הבוקר נכנעו
לעזוב מיד את העיר, הצוררים בבית הקברות, שם הורו להם 

 ת עמהם דבר מרכושם, כך גורשו בחוסר כל. מבלי לקח
 

ערים הסמוכות, ומשם נדדו בערי ה לאהגיעו תחילה היהודים 
 הסבל היה נורא, איש לא ידע כיצד תסתיים אומללותם. .גרמניה

 

 ואז הגיעו ימי הניסים 
 

 קיסרכאשר הידיעות על חורבן קהילת פרנקפורט הגיעו ל
היהודים נחשבו לרכושו שהרי , חמתו בערה בו, מתיאס גרמניה
ולפיכך התקפה עליהם נחשבה בעיניו  ,'עבדי הקיסר' - הפרטי

 כהתנכלות לאוצר המדינה, וראה בכך נסיון למרידה בו.
 

שלח שליח מיוחד אל עיריית פרנקפורט בדרישה לעצור  הקיסר
וה ואת וינסנט, "המן החדש", ולהביאו למשפט, ואשר ליהודים צי

 מחדש את בתיהם ולפצותם.להחזירם לעיר, לבנות 
 

עד  התקוממות,וינסנט שהבין שכלתה אליו הרעה, המשיך ב
 שנתפס ונידון כמורד במלכות. יום הוצאתו להורג נקבע לכ' אדר. 

 

היהודים לפרנקפורט בהמון חזרו , 1616 וי"ט אדר א', שנת שע"
דרך שער העיר שבו הוצאו באותו נכנסו  .חוגג ובכבוד מלכים

ורדים לגרדום התלייה, וכך באותו שער, אלו הזמן ראשי המ
 עולם... וןצועדים לכבוד ואלו לדרא

 

בראש  .גדודי חיילים עם דגלנים ומתופפים הלכו לפני היהודים
אחד נשא את  ,שיירת הגולים צעדו שני פרנסי העדה, וכמנצחים

נס הקיסר "נשר", והשני היכה בתוף לאות תרועת שמחה. לזכר 
ם מהיום ההוא לכבוד בשמות המשפחה הדבר נקראו הפרנסי

 הנודעת, נשר, הוא אבי משפחת אדלר-'אדלר' ,מתופף-'טרומלר'
  .אדלר רבי נתןמצאצאיה הגאון הצדיק 

 

אנשי העיר לפנות את ערימות האשפה הענקיות ציוו על  החיילים
בכוונה בכניסה לגיטו. וכך נכנסה השיירה בכבוד  ערימום השה

 גדול לרחוב היהודים.
 

, מעמוד התליה, פטמילך היהודים הסירו את ראשו של וינסנט
 ותלוהו על חומת העיר... 

 

בו  ,, במקומו הציבו "עמוד קלון"קיסרבפקודת ה את ביתו הרסו
 נכתב בגרמנית ובלטינית "מעשה וינסנט": 

 

קודם איבד בכיכר ההוצאה להורג שתי אצבעות, אחר כך את "
לארבעה חלקים, ותלו אותם ראשו, אחר כך חתכו את גופו 

בארבעה שערי העיר, ואת הראש תקעו ב"מגדל הנשר"... את 
רשו לנצח מהארץ, ואת הבית ישרו עם האדמה... יאשתו ובנו ג

 " !אני העמוד מוצב כאן בתורת אזהרה נאמנה
 

כך קבעו לדורות את י"ט באדר ליום תענית, ואת כ' ליום משתה 
 ("יוסף אומץ", "דרך הנשר" וס"ה)                                ושמחה "פורים וינסנט".

 
, בהיותו בארץ אחרת גם ,יליד העיר פרנקפורטשהיה  החת"ס

"ומכל מקום אני נוהג להחמיר  ציין יום זה: בפרשבורג הרחוקה
כדי  -" פורים פרנקפורט" לסיים איזה ספר באותו היום

 חת"ס או"ח קצ"א)(שו"ת        "!שהסעודה תהיה בהיתר בלא פקפוק
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  ""כי תשאכי תשא""פרשת פרשת  
ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש "

  .רבי שבת]. יד, לא[" ההוא מקרב עמיה
לפתע הבחין בשני צעירים יהודים . בדרכו למקווה,  אברהם מקאפיטשניץ צעד בבוקר השבת בניו יורקהצדיק רבי

איני : "ניגש אליהם ואמר בנעימות. כשבפיו של אחד מהם סיגריה בוערת, גלויי ראש משוחחים ליד המקווה
כדי לא לצער , א היית מעשן ל–לו ידעת כמה כואב לי הדבר . אך בטוח אני שלב יהודי טוב פועם בך, בני, מכירך

  ".אותי כל כך
. אנחנו לא באירופה, רבי: "התערב הבחור השני ואמר. ושמט מפיו את הסיגריה! הצעיר התרגש מהדברים הכנים

  !"ואל יפריע לנו הרבי לעשן, אנו איננו מפריעים לרבי לשמור שבת! ננהג כל אחד לפי רצונו, ארץ החרות, באמריקה
אם תראה , בבקשה, אמור לי. וגם אתה נראה לי טוב לב, גם אותך איני מכיר: "ר פניםחייך הרבי וענה במאו

וזכותו של אדם , לא תאמר שזו מדינת חופש! בודאי?  האם תיגש להושיט לו עזרה–מישהו נופל ורגלו נשברת 
  . לשבור את רגלו מבלי שאתערב בענייניו

, "ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. "מסכן את כל נשמתואלא , דע לך שהמחלל שבת שובר לא רק את רגלו, עכשיו
  "? איך אתעלם ולא אציע עזרה–כשאני עובר ברחוב ורואה יהודי שנשמתו שותתת דם . אומרת התורה הקדושה
  .בקש הרבי, "שמור את השבת", "?מה אתה רוצה שאעשה, רבי: "ושאל הצעיר, נכנסו הדברים אל הלב

  ".איני יכול לשבות יום נוסף, ןהעסקים שובתים כבר בראשו. לא אוכל"
לאחר זמן מה בא . ואף התחייב, לכך נאות הצעיר. אמר הרבי ובקש הבטחה, "שמור לפחות את השבת הנוכחית"

הוא מקבל על עצמו לשמור שבת מעתה ואילך לכל ימי , לרבי והודיע לו כי לאחר שטעם טעמה של שבת אחת
  !!!חייו

, אפילו בתנאים הכי קשים, להעיר ולעזור לאחיהם בעניין שמירת שבת קודשומטעם זה נהגו היהודים בכל הדורות 
 שאירע מעשה נוראשסיפר על ', ניצול גטו לודז, אוד מוצל מאש, אותו סיפר יהודי', הנה סיפור שהתרחש בגטו לודז

  .ב"המופיע בארה, "די צייטונג"הדברים פורסמו בשבועון החרדי , שתחת הכיבוש הגרמני' בגטו לודז
אלא , הגיעה הנהגת הגטו להסכמה עם הגרמנים שלא יגרשו את יהודי הגטו' בלודז: 'רקע קצר על גטו לודז, אך לפני הסיפור

כך הניחו הגרמנים ליהודים לעסוק בעבודת פרך קשה ומרה . יאפשרו להם להמשיך בפעילות הייצור למען הרייך השלישי
  .ל"זה שעבוד כפיה מר ובני אדם מתו כזבובים מרעב וממחלות רחהיה . כשהם מפיקים מהם תועלת יצרנית, במפעליהם

למשל מבין הילדים או הזקנים שלא ניתן היה להפיק , מפעם לפעם היו הרוצחים הנאצים מבצעים בכל זאת גירושים שונים
' ילת לודזונפ, כשהרוסים ערכו התקפות עזות בחזית המזרחית, ד"בשנת תש, ובקיץ האחרון של המלחמה, מהם שום תועלת

לא נותרו , לידי הרוסים לא היתה אלא שאלה של זמן חיסלו הגרמנים את הגטו וגירשו את אחרוני היהודים שעברו דרך הגטו
  .גטו זה היה אחד הקשים והמרים שבין הגטאות.  איש10,000-בחיים אלא כ

שבזמנים הטובים היה שייך ליהודי , לבשנות המלחמה הועסקתי על ידי הגרמנים במפע: 'ניצול גטו לודז, וכך מספר יהודי
  .הגרמנים החרימו את המפעל והמשיכו את פעילות הייצור שלו לתועלת הרייך הגרמני. 'לודז

במשך כל השבוע דיבר , אלא משום שתמיד, לא משום ששמו היה שבת. שבת' בין העובדים הרבים היה יהודי אחד שכינוהו ר
שני ופעמים אף בימי , בימי ראשון. את המילה שבת או לתבל עניין מענייני השבתבכל שיחה נוהג היה לשבץ . על שבת קודש

אך מימי שלישי ואילך כבר נהג להזכיר את השבת הממשמשת ובאה ודיבר , היה עדיין משיח על השבת שחלפה, שלישי
  .אפילו במחנות האימים, כל השבוע" זכור את יום השבת לקדשו"הוא קיים את , אודותיה
עד כדי כך , אך זאת ידענו שידיעותיו ביהדות היו קלושות מאד, דברים ברורים על כך לא ידענו? שבת ומנין בא' מי היה ר
  ".בעל תשובה"היו לכן אף כאלה שסברו שאין הוא אלא ". עם הארצות"שגבלו ב

' כשצירפו את ר. ומאז שעבר המפעל לבעלות הגרמנים נאלצנו לעבוד גם בשבת קודש כדי למלא את המיכסות שהטילו עלינ
פתח את , דבר שהיה כמובן בגדר פיקוח נפש הדוחה את השבת, והוא נוכח שאנו עובדים בשבת, שבת אל קבוצת העבודה שלנו

מוכרחים כבר , רק משום שצריך לעמוד במיכסות ולייצר את הכמויות הנדרשות? היכן השכל שלכם! יהודים: "פיו בצעקות
דרשות גם בלי לעבוד בשבת נוכל לעמוד בכמויות הנ, השבוע נעבוד עוד שעה או שעתייםאם בכל יום מימות ? לעבוד בשבת

כ יקרה כמו החיים "הרי שחשיבות השבת קודש כ" מחלליה מות יומת"הרי התורה הקדושה אומרת על השבת קודש ... קודש
ים לולי זאת  אין להאדם זכות השבת קודש היא זו שנותנת את הסיבה לחי. שלכן מי שפוגם בשבת קודש דינו למות, עצמם

ובכל יום ששי , וסופו של דבר שדבריו נכנסו באוזנינו,  כך טען באוזנינו שוב ושוב"...כ מחלליה מות יומת"ל וע"לחיות רח
אך במקום לעבוד התפללנו שם בציבור את תפילות , אמנם הגענו אל המפעל .אחר הצהרים היו כבר מיכסות הייצור מוכנות

  .שבת שלנו' וכמובן שעל התפילות והזמירות ניצח לא אחר מאשר ר, מירות שבתהשבת ושרנו ז
היינו מציבים תמיד שומר , כדי שלא יוודע לגרמנים שאנו עורכים תפילות ושרים זמירות שבת. אולם בדבר אחד נזהרנו מאד

זה היינו מפסיקים מיד וניצבים ובמקרה כ, "חם"יודיענו מיד שהדבר , סמוך לשער המפעל כדי שאם יבחין במישהו הקרב ובא
  .על משמרת העבודה שלנו

לא היה ערני מספיק ולא הבחין שאחד מאנשי , בחור צעיר, השומר שהוצב. ובאחת השבתות אירעה תקלה חמורה, ויהי היום
הנאצי . וכבר לא ניתן היה להזהיר אותנו מפני העומד להתרחש, היה מאוחר מדי, וכאשר הבחין בו. הגיסטפו מתקרב למפעל

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

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גו הגאוןרבנונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



וכי כולם עומדים ושקועים , נכנס לפתע לאולם העבודה כמו חיית טרף ומצא שאף אחד מבין העובדים איננו עוסק בעבודתו
וכך דיבר באידיש שוטפת ואפילו , ועבד בין היהודים' שגדל בעיר לודז, אותו נאצי היה ממוצא פולני .בתפילת שמונה עשרה

  :פרץ בצעקה, כשראה שהציבור עומד ומתנועע בתפילת שמונה עשרה. ותיהםהכיר את כל מנהגי היהודים ואת תפיל
האם כבר ? ומה עם קריאת התורה? באמצע שחרית או באמצע מוסף, איפה נמצאים פה! מתפללים פה בכוונה גדולה! אהא"

  .קרא הנאצי תוך צחקוק מרושע וציני" ?שלכם" בעל קורא"ומי היה ה? קראו פה
היחידי בינינו שלא , והנה. לא יכולנו לפצות פה. לא יכולנו להניע אבר מרוב בהלה, משהבחנו בצרה שהתרגשה עלינו לפתע

  :ללא מורך לב ובאומץ ניגש אל חיית הטרף הנאצית ואמר לו. שבת שלנו' איבד את עשתונותיו היה ר
מחר בשבת קודש יהיה יום , בני': ואמר לי, ם אמייחד ע, ובחלומי בא אלי אבי, אמש חלמתי חלום נורא! אדוני הנכבד"

אני מזהיר . ארד אליך משמיים ואהרוג אותך, והיה אם לא תעשה כן. ועליך לכנס מנין ולומר אחרי קדיש, היארצייט שלי
 ובגללו כינסתי הפעם. זה היה החלום אשר חלמתי שגרם לי לבהלה נוראה .שכן אחרת דמך בראשך! אל תשכח זאת, אותך בני

. ואני נושא במלוא האחריות לכך, לכן אף אחד איננו אשם בדבר מלבדי". קדיש"כדי שאוכל לומר , את כינוס התפילה הזה
  ".'הם רק רצו לעזור לי לקיים את החלום ולהצילני ממות. עליהם לא רובצת שום אשמה

אבל אני מזהיר אתכם ,  טוב בסדר,ואמר, למרבה הפלא הנאצי קיבל את דבריו ברצינות, אף אחד לא האמין למה שהתרחש
, אז שיהיה לכם די שכל להציב שומר ליד השער, כך שאם יתקוף אתכם שוב השיגעון ותרצו לפתע להתפלל, להיזהר היטב

  .והלך לו לדרכו, סיכם בצחוק, "אגוטן שבת", יהודים, אם כן. שכן לא כל נאצי הוא נחמד כמוני
ולא היו מסוגלים , הציבור נותר בפיות פעורים מרוב בהלה ופחד. מוחלטתשררה באולם דממה , משעזב הרשע את המקום

שיבצעו בנו . ס. עדיין פחדנו שהרשע יחזור עם קבוצת שלימה של אנשי ס. להתאושש מהלם האירוע שהתרחש פה לעיניהם
.  תהיה לנו אכזבה מרהכדי שלאחר מכן, וכל דבריו כדי להרדים את חושינו ולתת לנו הרגשה שיצאנו מן העניין. מרחץ דמים

  .ומתברר שהתכוון למה שאמר, אולם למעשה הוא לא חזר
שכן מיד אחרי שהנאצי עזב , שבת שהתאושש במהירות' היה זה ר, ובהדהמה שלאחר מכן, חייבים להוסיף שגם באותו משבר

כאילו , ל לא אירע מאומההוא דיבר בטון רגוע מש". הבה ונמשיך בתפילתנו, ועתה אחים יהודיים: "את המקום פרץ בצעקה
והאנשים החלו , ו הצדיקים"מאז אותה אפיזודה החלו רוב העובדים לחשוד שהאיש איננו אלא אחד מל .דבר לא התרחש

. היה רחוק מאד מלהיות מקרה פשוט, לעינינו, שכן מה שהתרחש שם, צדיק ומלומד בניסים, להתייחס אליו כאל איש קדוש
  ).נצוצות(שבת ' ששבת קודש כאילו באה להציל את ר, שמייםהיתה תחושה שהיה כאן נס מן ה

  ].יט, לב[" ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות, ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלתת"
. יורק הדיבורים בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה עלו למעלה ראש-בקהילה מפורסמת בניו. מעשה שהיה כך היה

, אך ללא הועיל, ניסה לדבר על ליבם ולהסביר בפניהם את גודל האיסור. וכיח את הציבור פעמים רבותרב הקהילה ה
  .ואי אפשר היה להפסיקם, המתפללים המשיכו בשלהם

  .עסקו בדיבורים, כהרגלם, בעוד המתפללים, הוציאו את ספר התורה והחל השליח ציבור בקריאת הפרשה, ויהי בשבת אחת
ניגש לשליח ציבור וציוה להפסיק מיד את , עלה הרב לבימה. והחליט לקום ולעשות מעשה, א בערה בוחמתו של המרא דאתר

  !!! סגר הרב את ספר התורה והחזירו לארון הקודש, ולעיניהם המשתאות של הציבור! קריאת התורה
ומאז ,  את חומרת מעשיהםהם הבינו. המתפללים ראו ויפג ליבם... לאחר מכן פקד על השליח ציבור להתחיל בתפילת מוסף

, אולם לבו של הרב נקפו על אשר עשה .אין פוצה פה ומצפצף בעת התפילה וקריאת התורה! שרר בבית הכנסת שקט מוחלט
  .חשב הרב בלבו', ואף ביטלתי מציבור שלם את מצות קריאת התורה, יתכן שגרמתי חלילה לביזוי הספר תורה'

וביקש לדעת האם אכן נהג כדין או , א"ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"של מואשר על כן החליט לשגר טלגרמה למעונו 
  ?שמא היה אסור לו לעשות כן

כיון שבגלל הדיבורים הם ,  השיב שהרי בין כך אין המתפללים יוצאים בקריאה זוא" יצחק זילברשטיין שליטמורינו הרב
 -אותו רב ביטל קריאה מבוטלת ? ריאה לאנשים כאלואם כן מה ענין להותיר את הק, אינם שומעים את הבעל קורא
הוא עשה להם טובה , הרי בכך שמנעם הרב מלהמשיך לשמוע את קריאת התורה, ואדרבה ...שהתבטלה כבר על ידי הדיבורים

  "...יכלו' ועוזבי ה: "כמו שכתוב, שכן עונש גדול מחכה למי שמדבר בקריאת התורה, גדולה
הוא הצדיק את מעשיו של , ל"זצ הציע את השאלה לפני מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב כי כאשר, וסיים מורינו הרב

ויהי כאשר קרב אל " :באומרו שהיא פרשת שבירת הלוחות על ידי משה רבינו המוזכרת בפרשת כי תשא, המרא דאתרא
ביטולה זו "ש,  אף לגבי שאלתנווניתן ללמוד מכאן, "ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות, המחנה וירא את העגל ומחלת

והכשרים שבקהל ילכו לבית . כדי להציל את הציבור מזלזול בה, וכן זוהי כבודה של התורה להחזירה לארון הקודש". קיומה
באופן , שבשבת הבאה יורה הרב לקרוא גם את הקריאה הקודמת שביטלוה, והנכון הוא. הכנסת אחר לשמוע קריאת התורה

  . )והערב נא (ולאחר מכן את פרשת השבוע, )מתחילתה(פרשה של השבוע שעבר שיקראו תחילה את ה
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 "תשומת לב" - כי תשאפרשת 

"וראו בני ישראל את פני משה כי קרן על הפסוק בפרשתינו 
(לד, לה) כתב בספר "אור דניאל" כי כאשר פניו  עור פני משה"

אדם קורנים, הכוונה "מאיר פנים", יש לכך סגולה נפלאה של 
ליצירת תחושה ואווירה טובה לכל הסובבים אותו וכשם 

 שאדם מאיר פנים לזולתו כך יאירו לו פנים בשמיים. 
המשגיח רבי חיים פרידלנדר זצוק"ל (שפתי חיים א, דרך של 
עליה, ו) ביאר, כי הארת הפנים אינה מעלה וחשיבות גרידא, 

א היא ליבו של העניין. כלומר, אדם אינו זקוק מרעהו אל
למתנות יקרות מזהב ומפז, אלא רק לתשומת לב וחיבה. 
הארת הפנים, הינה למעשה הארת הפנימיות, וכאשר אדם 
מאיר את פניו לקראת חברו, כל אישיותו אומרת שמחה 

 וששון,  ואין לך נתינה גדולה מזו!! 
יודעים ומאמינים באמונה בספר "ברכת דוד" כתב כי כולנו 

שלמה שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, אך אנו צריכים לדעת 
שגם אנו יכולים להחיות מתים. נכון, איננו יכולים להקיץ 
מתים ממיתתם, אך בינינו מסתובבים אנשים רבים שבפנים 
הם ממש מתים; הם בצער גדול, ובפעולה קטנה אנחנו יכולים 

עד מאוד ולהיות אהובים  להחיות אותם ולזכות בשכר רב
ביותר על החברה. הרב שמשון פינקוס זצ"ל מביא על כך 

אספר לכם מעשה על בספרו "נפש חיה" מעשה מופלא: 
ששמעתי על ראש ישיבה אחד. יום אחד הוא מקבל הזמנה 
לחתונה שתיערך בשוויץ. להזמנה צורף כרטיס טיסה ונכתבה 

ראש הישיבה עליה הבקשה "אנא ממך, בוא לחתונת בתי!". 
ניסה להיזכר מיהו השולח עד שנזכר כי יהודי זה למד איתו 
בישיבת פונוביז' בהיותם בחורים. אך הדבר היה לפלא גדול 
בעיניו: הרי הוא הכיר בקושי את הבחור הזה בישיבה. אמנם 
הם למדו יחד אך עד כדי כך שישלח לו הזמנה עם כרטיס 

בה התקשר אל אבי טיסה?! פלא גדול ביותר... אותו ראש ישי
הכלה ושאל אותו "מה שלומך, ידידי היקר? אמור נא לי, 
מדוע ראית להזמין אותי לשמחתך, ועוד להעניק לי כרטיס 
טיסה? הרי לא היינו חברים כל כך קרובים בישיבה..." פתח 
אותו יהודי וענה לראש הישיבה "איני יודע אם אתה זוכר, אך 

ת פונוביז' שבארץ באותם ימים כשהגעתי משוויץ לישיב
ישראל, הייתי בחור צעיר והיה לי קשה מאוד. "הפרידה 
מהמשפחה העיקה על הלב, בנוסף לא ראיתי הצלחה 
בלימודים, ואף יותר מכך העיק עלי רבות שאף לא השתלבתי 
בחברה. הרגשתי בודד לחלוטין וממש כושל בלימודים 
 בישיבה. "הייתי ממש שבור ולאחר תקופה מסוימת החלטתי
החלטה נחושה בליבי לעזוב את הישיבה המפוארת ולשוב 
הביתה לשוויץ, כדי לחיות כיהודי פשוט ולוותר על השאיפה 
והחלום להיות תלמיד חכם גדול. הקשיים הרבים והבדידות 
ניצחו אותי. התקשרתי להוריי וסיפרתי להם עם ההחלטה 
הקשה והמצערת. הם נתנו לי את האישור לקנות כרטיס 

עשות את הדרך חזרה הביתה... ישבתי בספסלי טיסה ול
הישיבה ברגעיי האחרונים שם ובארץ ישראל בצער רב, טרם 
הליכתי לקנות את כרטיס הטיסה. כמובן, שאף אחד מבחורי 
הישיבה לא ידע על ההחלטה המצערת שלי. והנה לפתע 

החולצה שלי לא מסודר,  ניגשת אתה אלי וכשראית שצווארון
ד מפנקת ואוהבת. באותו הרגע הרגשתי סידרת לי אותו בי

תחושה כה נפלאה: הנה, למישהו אכפת ממני! באותו הרגע 
החלטתי נחרצות: אינני חוזר הביתה! האכפתיות, והיד 

כך  המחממת שלך שסידרה לי יפה ולאט את הצווארון, כל
שימחה אותי. בזכותך נשארתי בישיבה וכיום, ברוך השם, 

בשוויץ! אם לא היית נותן לי  חכם גדול-זכיתי ואני תלמיד
היום הייתי ספק יהודי פשוט בחו"ל. כל  –יחס באותו רגע 

בזכותך! כיום, לאחר  –חיי ניצלו בזכותך! כל משפחתי וחיי 
שנים רבות מאז אותו מקרה, מחתן אני את בתי בשעה טובה, 

אותה  ואני מזמין אותך כאורח הכבוד של החתונה, על
 –שסידר לי את כל החיים!"  אכפתיות בסידור הצווארון

סיים התלמיד חכם משוויץ בשיחת הטלפון המצמררת 
 והמרגשת. 

כן, אי אפשר לדעת מה יכולה מילה טובה לעשות בזמן הנכון 
 למישהו. במיוחד כיום, כשישנם כל כך הרבה אנשים

 
 

המסתובבים בינינו עם צער, זה מחוסר בשלום הבית שלו, וזה 
אין לו חיים, האחד עם חולי קשה, מתייסר בעבודה ומרגיש ש

לא עלינו, ולפתע אתה בא ונותן לו איזו מילה טובה, מפרגן 
ומעודד, למשל "אני חייב לומר לך משהו, אתה בן אדם ממש 
מקסים. תמיד שמרתי זאת בליבי, אך אני כל כך מתפעל 
מהמידות הנפלאות שלך, מהאיכפתיות שלך, מהישרות שלך..." 

אותו! הפחת בו רוח חיים! הכנסת לו אושר באותו רגע החיית  –
בלב! הוא נעשה באותו הרגע לאדם המאושר ביותר, ועל אף 
הצרות הרבות שהוא נתון בהן, הוא ירגיש אושר ותקווה, שיש 
מישהו שמעריך אותו, מישהו שבאמת "תופס" ממנו, שמכבד 

 אותו. היום זו ממש הצלת נפשות! 
תינו לימדו אותנו פרק בספר "אור דוד" הוסיף וכתב כי רבו

חשוב בחיים שאדם צריך להראות לחברו פנים שוחקות. קצת 
איכפתיות, ישנם אנשים עם מועקה בלב חייבים לעודדם 
ולשמחם ולדאוג להם, ובפרט אדם עם רעייתו. תשומת לב 
שמעניק הבעל לרעייתו, הינו הגורם המרכזי לשלום הבית, כיוון 

אות לבעל, ועל כן דורשת שדרכה של האישה להיות עיניה נשו
היא שימת לב תמידית, ולכן, כשלובשת האישה בגד מסוים, הרי 
היא מצפה למילה טובה מבעלה, וכן כשמבשלת ארוחות 
וטורחת שתהיינה תואמות לטעמו, והוא לא מוצא לנכון לשבחה 
על טוב טעמה, הרי שגורם לה אכזבה רבה. ולכן צריך כל אדם 

י אהבה וחיבה מידי פעם בפעם, לדעת שהאישה זקוקה לגילוי
ואל לו להיות אדיש כלפיה, כי האדישות בכוחה להרוס את 
שלום ביתו חלילה. וישתדל מידי פעם לשמחה על ידי קניית חפץ 

ויש לו לזכור או תכשיט עבורה או דברי מאכל הערבים לחכה. 
שאין חשיבות החפץ נמדדת לפי מחירו, אלא לפי תשומת הלב 

י עיקר שמחתה של האישה היא שיודעת אשר הוא מבטא, כ
היא שבעלה חושב עליה ואיכפת לו ממנה ומתחביביה, וכפי 
שמסופר על אחד מצדיקי הדור שהיה רגיל להביא לאשתו 
בחזרו מלימודיו ממתקים, ובזה גילה לה את תשומת ליבו ואת 

 התעניינותו בה.
היום, יותר מכל התקופות, אנשים צמאים למילה טובה, 

 –, לשבח ולעידוד. פעולה קטנה, תשומת לב קטנה לפירגון
ומצילים חיים של ממש! טלפון אחד לאיזה יהודי בודד או 
לאיזה חבר שבור יכול להחיות מתים של ממש! והשכר בעולם 
הבא גדול ונשגב כל כך... ואולי בדורנו ההצלה הגדולה ביותר 
היא לבחורי הישיבה, אותם אלו שאינם יכולים להחזיק מעמד 
בישיבה ודווקא כאן זקוקים אנו להארת פנים כדי לעודד, 
לחזק, לתמוך. אנו עדים היום לתופעה התופסת תאוצה רבתי: 
בחורי ישיבות רבות נוטשים מהר מדי את ספסל הלימודים ולא 
מחזיקים מעמד ומקבלים החלטה מיידית כ"אני לא יכול יותר 

 ..להשאר בישיבה" ופשוט ביום אחד... קמים והולכים.
רבי אריה לוין זצ"ל, רבינו לאפיאן זצ"ל, רבי נתן צבי פינקל 

דרך לחינוכם של הילדים -זצ"ל ועוד יכולים לשמש עבורנו מורי
ופשוט לחדור לתוך נפשם בעת הצורך, בזמן משבר. בעדינות 
נפשם ידעו להחזיר את הבחור למסלול הלימודים ולנסוך בו 

בליבו ואינם  כוחות חדשים להתמודד עם הקשיים שנוצרו
נותנים לו מנוח ושלוות הנפש להמשיך וללמוד תורה. דורנו הוא 
דור התפנוקים. הנערים עדיין נשארו צמודים לתענוגות הבית, 
ובאופן טבעי קשה עליהם ההסתגלות וההתמודדות עם הלחצים 
ההולכים וגוברים בישיבות. כאן אנו זקוקים להרבה תפילות, 

 רחמי שמיים ו...דמעות!
ר "דרך עץ החיים" הביא את דברי רבותינו (כתובות קיא:) בספ

אשר אמרו כך: "גדול המלבין שיניים לחברו, יותר ממשקהו 
חלב, שנאמר 'ולבן שיניים מחלב'. אל תקרי 'ולבן שיניים', אלא 
'ליבון שיניים' ". ואכן, כאשר נתבונן מעט בדברי רבותינו נמצא, 

אדם מחייך), היא כי הלבנת השיניים (אותם רואים כאשר 
הארת הפנים, נחשבת לחסד העצום ביותר. ומדוע? משום 
שאדם שמלבין שיניים לחברו, נותן לו את ליבו ממש. הרי הוא 
מגלה במעשיו שחברו חביב עליו ביותר, עד כדי כך שמראהו 
מעורר אצלו שמחה וששון, ואין לך חסד גדול מזה. ואין 

אם נחקור מעט את  הדברים אמורים רק במשנתם של רבותינו.
 העניים המחזרים על הפתחים ונשאלם מה הוא החסד החביב
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עליהם ביותר, תהיה תשובתם ללא ספק "מי שמאיר לנו מפנים 
ומחייך לקראתנו, גורם לתחושה הנעלה ביותר". וכך אמנם 
אומרת לנו הגמרא (בבא בתרא ט:): אמר רבי יצחק "כל הנותן 

והמפייסו בדברים, מתברך פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. 
באחת עשרה ברכות". הרי לנו, כי מי שמפייס את העני 
בדברים, משוחח עמו ומעודדו, זוכה לשכר כמעט כפול לעומת 
מי שמעניק צדקה לעני. ביאור נפלא ישנו בזה, והוא, שאדם 
הנותן צדקה לעני, אמנם מסייע בידו, אבל מכל מקום, העני 

לא וגדוש בצער ועגמת נפש. הצדקה נותר בעניותו. הריהו עני, מ
אפוא, לא העלתה את העני ממצבו הנחות, אלא רק סייעה לו 
לשרוד אותו. ברם, כאשר אדם מפייס את העני בדברים, מעניק 
לו תשומת לב חיובית, מאיר לו פנים ומעודד אותו בנועם, העני 
שוכח לשעה קלה ממצוקותיו ומדאגותיו. הרי הוא חש לפתע 

נכון, גם לו יש קשיים ומצוקות, אולם הקדוש כאחד האדם. 
ברוך הוא יעזור ויהיה בסדר, ובכלל, אין מי שזוכה לחיים 
מאושרים בכל המובנים, וייסורים מכפרים עוונות וכו' וכו'. 
ופתאום העני כבר אינו עני. על כך זוכה המפייס לאחת עשרה 
ברכות, על כך שבבת אחת העלה את העני ממצב עוני ומחסור 

מצב טוב ומשופר יותר. והנה המהר"ל ב"חידושי אגדות", ל
עמד על נקודה נוספת. שנתינת כסף אינה מסייעת אלא לזמנה, 
עד שהפרוטה שניתנה תכלה מן הכיס, אמנם נתינת תחושה 
טובה מלווה את המקבל לאורך זמן, ולתקופה ארוכה הרבה 
 יותר. הנה לפנינו שני סיפורים אשר ימחישו לנו דברים אלו

'אני אומר לך, זה לא יאומן מה שקורה  סיפור אחד:  היטב.
היום', אמר איש אחד לאשתו בשעה שפסעו ברחוב הראשי, 

לזוז ברחוב, הכול מלא בקבצנים'. כבר יומיים  'אי אפשר
שהוא נאלץ ללכת ברגל, מאז התאונה. והוא, עם החולצה 
המגוהצת החליפה המחויטת ותיק העור המהודר, מרגיש לא 

ם כשהוא עובר ליד הקבצנים האלה שיושבים על המדרכה נעי
'בשביל לחם!' בוכה אחד מהם, אבל הוא  ומתחננים לפרוטה.

'יש לי עשרה ילדים!'  מסתובב לצד השני כאילו לא ראה.
תוקע לו קבצן חולף דף מקומט עם המלצה. אבל הוא כאילו 

'זה בלתי אפשרי', הוא אומר לאשתו בפעם המי יודע  חירש.
, 'חייבים להוציא חוק נגד הקבצנים האלה, שילכו לאכול כמה

בבית התמחוי, ולא יעמדו לנו על המדרכות. במקום עציצים 
ברמזור האדום תפס אותו קבצן. ניכר היה  יש לנו קבצנים'.

במקצוע, הוא עמד בראש מורכן, בפנים מבוישות,  שהוא חדש
סר הוא לא הישיר מבט ודף ההמלצה שלו עדיין היה חדש וח

קמטים. 'פיטרו אותי מהעבודה' לחש האיש, 'הייתי איש 
אשתו דחפה לו מרפק. 'תן  מכובד. עכשיו אני מקבץ נדבות'.

לו משהו. אני מכירה אותו. הוא עבד פעם עם אח שלי. הוא 
על פניו עלתה הבעה כואבת. היה לו קשה  היה איש טוב'.

 לפתוח את הארנק. היה לו קשה להיפרד מהשטרות האהובים
 עליו. אבל אשתו אמרה...

הוא הוציא שטר של מאתיים שקלים. לא היה לו נעים לבקש 
הוא דחף את השטר בידו של הקבצן בלי להביט בו  עודף.

בכלל, 'קח, ואל תבוא אלי שוב. נמאסתם עליי כולכם. אי 
'תודה' מלמל הקבצן ודמעות  אפשר לעבור ברחוב בשקט'.

א היה שם בשביל לענות בעיניו, דמעות של בושה. הוא כבר ל
לו. את הקללות שלו על הקבצנים העלובים אפשר היה לשמוע 

 עוד דקות ארוכות.
 סיפור שני:

 'שיהיה לך בוקר טוב, ידידי', לחש עובר אורח חביב לקבצן
עטוף בשמיכות בקרן הרחוב. עיניו של הקבצן אורו, 'שיהיה 

אבל לא 'אני מצטער', אמר עובר האורח, ' -גם לך בוקר טוב'. 
לקחתי איתי כסף הבוקר. אתה יודע אני עדיין עם המכנסיים 

'לא נורא', לחש הקבצן והוריד קצת את  - של שבת, ושכחתי'.
 השמיכה, משהו התחיל להתחמם בלבו. 'העיקר הבריאות'.

עובר האורח המשיך ללכת, אבל הוא לא דילג על אף אחד, כל 
פיחה על השכם, קבצן קיבל אצלו מילה טובה, חיזוק עידוד, ט

'כמה מסכנים יש בעולם!'  ברכות איחולים ודרישות שלום.
לחש האיש לאשתו, בקול ממש חלש, שאף אחד לא יישמע. 

'וזה בטח חדש באזור', לחש שוב עובר  'חייבים לעזור להם'.
האורח לאשתו, 'תראי את הפנים שלו, תראי את הבגדים 

איש הנקיים, את השיער המסורק. הוא בטח היה פעם 
'שלום ידידי', פנה  מכובד. אפילו ההמלצה שלו לא מקומטת'.

עובר האורח לקבצן החדש, 'אני מבין שאתה חדש באזור. אני 
מאחל לך בהצלחה, ורק רציתי שתדע, שאם תעמוד בצד 
שמאל תוכל להרוויח הרבה יותר, יש שם אנשים שיוצאים 

יתי מבית המלון ומקניות. הם נותנים בדרך כלל. וגם אני הי
שמח לתת לך ידידי, אתה נראה איש הגון שהחיים לא 

 היטיבו אתו, אבל אני כל כך מצטער שלא אוכל לעזור לך כי
 
 

אין עלי אפילו שקל. אבל אני באמת מאחל לך הצלחה. והכי 
חשוב שלא תצטרך בכלל להזדקק לבריות, ושיהיה לך שפע של 

בעיניו, 'תודה, תודה!' מלמל הקבצן בהתרגשות ודמעות  טוב'.
הפעם היו אלה דמעות של התרגשות. ועובר האורח היה שם 
כדי לתת טפיחה על השכם ולומר עוד מילה טובה לפני שנפרד 

 ממנו.
 שני סיפורים, שני אנשים.

תגידו אתם מי מהם טוב יותר? מי מהם שווה יותר? האם 
האיש שנתן מאתיים ולא ביקש עודף. או שאולי דווקא האיש 

ביותר את הלב, את  אבל נתן את הדבר החשובשלא נתן כלום, 
 התחושה הטובה. את החיוך והאהבה? תגידו אתם.

אם אתם חושבים שהשני טוב יותר אתם בוודאי צודקים, כי כך 
ינו:'גדול המלבין שיניים לחברו יותר רבותלימדו אותנו 

מהמשקהו חלב', כלומר גדול ונעלה הוא מי שמלבין את שיניו 
מי שטורח להשקותו בחלב לבן, אבל לא של העני בחיוך, מ

 טורח לתת את הלב והחיוך.
להיזכר באחת  וחיוך לא עולה כסף, אבל הוא שווה זהב. נסכן, 

במצב רוח לא כל כך טוב ולפתע חייך  םהפעמים בהם היית
את היום. אין לנו מושג עד כמה יכול  כםמישהו ושינה ל כםאלי

גדולי המוסר אומרים  להשפיע חיוך קטן שלנו על הסביבה כולה.
שפניו של אדם הם אינם רשותו הפרטית אלא הם נחשבים 
לרשות הרבים, פנים חמוצות הם כמו בור ברשות הרבים, 

 .על נפש עייפה ולעומת זאת חיוך הוא כמו ברז של מים קרים
  כולנו יכולים להיות נחמדים אם רק נרצה.

גמ"חים  הנה זה ידוע כי בריכוזי הקהילות החרדיות מצויים
(גמילות חסדים) בכל מכל כל. בין מאות הגמ"חים הפזורים 
בריכוזי הקהילות החרדיות ישנו גמ"ח יהודי מיוחד הנקרא 

יהודי תושב  "גמ"ח עידוד" מדוע הוקם הגמ"ח? נפתח במעשה:
אחת השכונות בפאתי בני ברק, עבר יום אחד ברחובה של עיר 

בדעתו כי מן וראה שלט המבשר על מכירת הדירה. הוא שקל 
הסתם הדירה לא במחיר יקר וכדאי לעבור לשם. הוא קבע 
מועד עם בעלת הדירה ובא להתרשם ממצב הדירה. אחרי סיור 
בדירה שאל את בעלת הדירה מה מחירה? והיא נקבה בסכום 
מופרז שעליו איננה מתפשרת. בסכום הנ"ל הוא לא יכל לעמוד 

באותו איזור והנה  וויתר על חלומו. אחרי קרוב לשנה, עבר שוב
רואה הוא כי השלט 'דירה למכירה' עדיין ניצב על מקומו. הוא 
שער כי מן הסתם עקב המחיר לא רצו לקנות ומן הסתם בעלת 
הדירה הורידה את המחיר ועתה יוכל לרכוש את הדירה במחיר 
'מציאה'. הוא הגיע לדירה וכשבעלת הבית בקשה להראות לו 

כבר מכיר את הדירה מסיורו את החדרים, אמר לה כי הוא 
הקודם ורק מתעניין כמה המחיר? היא נקבה באותו סכום 
כאשתקד. הוא התפלא ושאל, הלא לפני קרוב לשנה היה אותו 
מחיר ומן הסתם בגלל מחיר מופרז זה לא קנו את הדירה, מדוע 
אין שינוי במחיר?! בעלת הבית החווירה ופרצה בבכי... התברר 

הדירה, אלא היא גלמודה ללא  מכור אתכי איננה רוצה כלל ל
משפחה ויושבת כל היום בביתה עם ארבעת כותלי ביתה ללא 
שאיש יפקוד את מעונה. באחד הימים הגתה רעיון. היא 
תפרסם שלט מטעה של 'דירה למכירה' כך יכנסו אנשים 
לראות, היא תנקוב במחיר מופרז כדי שיבואו עוד ועוד וכך 

התנצלות כשירד הלה מביתה, פגש  תפיג את בדידותה... אחרי
את אחד השכנים ושאלו אם הוא יודע דבר או חצי דבר על 
השכנה והלה השיב כי הוא יודע שהיא מעוניינת למכור את 
דירתה... כשסח לו את המעשה, נרעש ובאותו מעמד הוחלט 
להקים גמ"ח עידוד לעודד מרי נפש ובודדים ולשמחם. לתת 

כדי לחייך ולהאיר פנים, לא צריך להם חיוך ותשומת לב. כן, 
 להמתין למקרים כגון אלו...

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה, עד כמה 
נדרש מאתנו להתבונן סביבנו אולי נמצא מישהו הזקוק 
לתשומת לב ולהארת פנים, משהו שמבחינתנו זה לגלות מעט 

פשוטו תשומת לב לזולת ואילו למקבל זה כמו החייאת מתים 
 כמשמעו... 

  אני בת יחידה להורי, נולדתי כשהם היו כבר מבוגרים יחסיתת
ולאחר שעברו חיים לא קלים, הייתי מרכז חלומותיהם ותקוותיהם, 

גדלתי. ידעתי שאין כמוני וכי אם היו יכולים היו קוטפים  ךוכ
עבורי את הירח, אך הם לא יכלו, שניהם היו די מוגבלים מבחינת 

ות קנסות  שלהם, וחיינו תמיד בצמצום ובהסתפיכולת ההתפר
במועט. אבל פרט לירח לא היה חסר לי כלום, כיוון שהייתי בת 

היה בשבילי, אוכל חם תמיד וסנדוויצ'ים  –יחידה כל מה שהיה 
עטופים באהבה חיכו לי כל בוקר, גם בימים שבהם הייתי תלמידת 

י לשלוח סמינר בוגרת, שלא צריכה שאמא תתעורר בבוקר כד
 .אותה ללימודים. עם זאת הורי ידעו את הגבולות ולא העיקו עלי

 
 



הם היו חכמים ומסורים דיים להבין, שיש זמנים שבהם אני  
צריכה ללמוד על בשרי את המציאות, וגם אם זה כואב אין 
לחסוך זאת ממני. אולי משום שהם נתנו לי ללמוד את החיים 

שיהיה להם נחת ממני,  בעצמי וכיוון שהם לא פסקו מלהתפלל
יצאתי   -ות מאושרת כי אחרת הם יהיו בצער וזה אומר שעלי להי

לחיים מאוד בריאה בנפשי, עצמאית ובנויה ולא מפונקת 
תחלתי לבנות את הורכרוכית. עובדה זו עזרה לי מאוד לאחר ש

נישאתי לבעל שכל מה שהוא נגע בו  .ביתי שלי. חיי לא היו קלים
כישלונות שהשליכו על חיינו לתקופות  נכשל כישלון חרוץ,

ארוכות וגרמו לבעיות שונות כמו חובות. נולד לנו ילד לא בריא 
וההתמודדות עימו הינה עד היום יומיומית ולא פשוטה, ובעלי 
חלש מטבעו נטה להתרחק יותר מאשר להתמסר. אולם היו הרבה 
 מאוד דברים מאירים בחיי ובחרתי להתמקד בהם. היו הילדים

פלאים שהרוו אותי בנחת ושמחה. הייתי שיכורה מאושר עם הנ
כל מתנה שהתווספה למשפחה, למרות שפיזית היה לא פשוט 
ונפשית סחבתי את כל העגלה שלנו כמעט לבדי. אבל ידעתי 
להתמלא מחיוך ראשון, ממילה ראשונה, ממבחן טוב או מסתם 
 הברקה. נשאבתי בגידול ילדי לחוויה הכי גדולה של החיים,
ולמרות הקשיים והמהמורות בדרך אני יכולה להגיד שהימים שלי 
היו יפים, התעקשתי להחזיק רק בצד החיובי, וגם הבן הלא בריא 

שנתנו לו בתחילה,  הצליח בעזרת השם מעל ומעבר לסיכויים –
משום האווירה החיובית בבית, שבה כל אחד התקבל כפי 

תיו. הורי היו תמיד שקיבלנו אותו מהבורא על יתרונותיו וחסרונו
מעורבים בחיי מאוד, הם גרו קרוב יחסית והיו חלק מהמשפחה, 
חלק חשוב ועיקרי מאוד. אני עבדתי כל השנים בחנות שהקמתי, 
ואמא שלי הייתה העוגן שלי בבית, היא בעצם גידלה את הילדים 
יחד איתי ועשתה את זה באהבה ובשמחה. כשחשבתי מדי פעם 

תי שאולי אני מכבידה עליה, היא כעסה להעסיק מטפלת, כי חשב
"מה את רוצה שאני אעשה כל היום?" שאלה,  "אחפש לי 
תעסוקה כשיש לי קרוב וזמין את הדבר שאני הכי אוהבת לעשות 

כל כבחיים, לשמור על הנכדים שלי?" זה היה נכון, אבל 
שהתבגרה זה היה יותר קשה, למרות שפיזית הילדים שלי בגרו 

כים אותה פחות לעבודה מאומצת ויותר גם הם והיו צרי
לנוכחותה המרגיעה המיוחדת. במשך השנים החנות התרחבה, 

אני זו שנשאתי בעיקר העול, בין  –ולמרות שהכנסתי עוד עובדת 
בחשבונות בין בענייני ספקים וסחורה וגם במכירות. החנות 
הרוויחה טוב, אבל תמיד מאוד מדויק, לא בשביל לחסוך ולא 

יות ברווח. להוצאות חריגות ההורים שלי דאגו, ואין בשביל לח
 צורך לומר כמה הם עזרו בכך שלא הייתי צריכה לדאוג כלכלית.

אחר כך גדלו הילדים והתחילו לפרוח מהקן. בתוך עשר שנים 
הבית התרוקן, הם כולם בנו את קיניהם רחוק מאיתנו כי לא 

פרויקט, יכולתי לממן להם מגורים במרכז, כולם הלכו לגור ב
בכל אופן חשתי  –ולמרות שחשתי צער קטן על שהם לא קרובים 

שמחה גדולה, כי למרות חוסר האפשרויות הכלליות שלי הם 
כולם מסודרים וגרים בדירות משלהם בלי לנדוד מדירה שכורה 
אחת לאחרת. ובעיקר שהם מאושרים ומסתדרים, כי אני כבר לא 

שקועה מעל ומעבר  יכולתי לעזור ולו באגורות ממש, הייתי
לצווארי בחובות מהחתונות. למרות שלא קנינו דירות יקרות, 
חובות היו לנו די והותר. חובות גדולים שאבא ואמא מעולם לא 
שמעו את סדר גודלם וגם לא אמרתי להם, כי אין טעם להכאיב 

הם לא יכלו לעזור בכל מקרה בסדר הגודל הזה. לאמא היה , להם
ה כוח לנסוע לבקר את הילדים שלי משעמם. לא היה ל קצת

ואז אבא נפטר. השמים נפלו עלינו ביום  .והבית שלי כבר היה ריק
בהיר, אמא איבדה את השותף הנאמן, את החבר הכי טוב, את 
האדם היקר לה ביותר עלי אדמות, אני איבדתי הרבה אבל בוודאי 

ת ממנה. שתינו התקשינו להתאושש, ועד היום הכאב לא ופח
מרות שעברו שנים רבות. היה ברור לכולנו ללא צל של נמוג ל

היסוס שאמא לא נשארת לבד בדירתה. הדירה של אמא, שהייתה 
נמכרה. הסכום  –קטנה וגם לא ממש שלה אלא בדמי מפתח 

המועט הוכנס לבנק למרות שאמא הציעה לי אותו ברוחב לב 
לכיסוי החובות, אבל אני לא הסכמתי, משום שחשוב שיהיה 

מידה רך. גם אם הייתי מקבלת טכסף בצד למה שאולי תצ לאמא
הסכום לא היה מספיק לכיסוי אף לא שליש מחובותי.  –הנדיבה 

המצב הכלכלי הכביד עלי מאוד. עוד לפני שפקחתי את עיני 
 בבוקר כבר חשבתי על איך אשלם את החוב שהתחייבתי לשלם

 
 

הר ממה היום. משאת חיי הייתה לשלם את החובות הרבה יותר מ
שהצלחתי לשלם. אמנם ההוצאות של הבית קטנו ויכולתי להפנות 
חלק מההכנסה לתשלום הגמ"חים, אבל זה היה טיפה בים 
החובות, ואני כמהתי למשהו שיעזור לי להתעורר בבוקר בלי 
הרגשת המועקה. ואז כשנדמה היה לי שכל החיים אתמודד עם 

תה אלי. הם קיבלתי את ההזדמנות. רשת גדולה פנ –החובות 
מכירים את סוג עבודתי ויודעים שיש לי ניסיון בניהול חנות עם כל 
המשתמע מכך, והחנות שלי תמיד גילתה יציבות למרות המצב 

 הכלכלי שעלה וירד עם השנים.
ולמרות שאינה מציעה דברים שאי אפשר בלעדיהם, הם עקבו 
אחרי זמן מה ויש להם הצעה נהדרת להציע לי: ניהול הסניף 

להם בעיר. מדובר בסניף ענק עם הרבה עובדים. לא אמכור, אבל ש
אדריך את העובדים, אהיה אחראית על הניהול התקין ועל השרות. 
הם מוכנים לשלם היטב, הסניף אינו חדש אבל הוא מדשדש 

הם בטוחים שעם הניסיון שיש לי והמזג הנעים ובמקום כבר שנים, 
הצעה קסמה לי מאוד. גם ה אוכל להרים אותו גובה הרבה יותר. –

משום הרווח שבה שהיה דרוש לי כאוויר לנשימה וגם משום 
שהעבודה בחנות שלי כבר לא אתגרה אותי. שלושים שנה אני 
דורכת באותו מקום, ושינוי בהחלט היה מועיל לי. אחרי התייעצות 

בעלי נתתי את הסכמתי וקבענו מועד להתחלה. אמא התלהבה  םע
. סדר היום שלנו היה לה נוח מאוד, הייתי פחות והיא ידעה למה

זמינה לה שעות רבות וזה עמד להשתנות: החנות רחוקה מהבית 
שלנו בנסיעה של שעה לכל כיוון בשני אוטובוסים. בעבודה הזו 
אין הפסקת צהריים כי החנות פתוחה ברצף כל היום, ולעיתים עד 

יקוצץ  שעות מאוחרות מאוד. לא אהיה זמינה בצהריים וגם הבוקר
מאוד, כי אצטרך לצאת מוקדם הרבה יותר ממה שהורגלתי ולחזור 
יותר מאוחר בהרבה. מבחינתי לא הייתה בעיה: אין לי ילדים 
קטנים לדאוג להם והדאגה הגדולה ביותר שעמדה על ראשי היו 
החובות שלי. החלטתי לנסות, התקבלתי לתקופת ניסיון של חצי 

י להתחייב לפני שאני יודעת שנה, זה היה התנאי שלי. לא רצית
בדיוק את מהות העבודה, ומתברר שזה גם היה נוח להם. אם אני 

ניפרד כידידים וזהו. השארתי את החנות שלי על  –לא מתאימה 
כנה בניהול העובדת שלי, גם היא לתקופת ניסיון של חצי שנה, אם 

אולי אשקול את סגירת החנות.  –נמשיך, אם לא  –נראה שזה טוב 
ה. התחלתי בעבודתי החדשה. היה קשה להתרגל לנסיעות נרא

הארוכות שארכו כל כך הרבה זמן, אבל לא הייתה לי בעיית 
תעסוקה, אמרתי את כל התהילים של אותו יום, קראתי את העיתון 
היומי, פטפטתי בנייד ולפעמים אפילו השלמתי שינה. החודש 

הייתי  הראשון ברשת היה חודש עמוס במיוחד פיזית ונפשית,
 צריכה להתרגל לשינוי גדול ולהתחיל ללמוד את העסק מהתחלה:
לזכור שמות של אנשים, להבין למה מתכוון כל אחד מהם, ללמוד 
על הספקים, להתעסק עם חשבוניות בסכומים של מיליונים, דבר 
שגרם לי בתחילה לא מעט דפיקות לב בשל האחריות הכרוכה 

ו בעזרת השם כל הזמן. לא בכך, ללמוד לפתור בעיות שצצות וצצ
היה לי רגע אחד של שקט. התרוצצתי כל הזמן והמוח שלי היה 
חייב להיות ערני בלי הפוגה, הגעתי לאחר יום עבודה לביתי כשכל 
מה שאני רוצה לראות זה את מיטתי. ממוטטת ועייפה ברמות שלא 

הלכתי לישון כדי לקום בבוקר ליום עבודה חדש.  –הכרתי 
דה כי מדובר בהתחלה, וכידוע כל ההתחלות קשות התנחמתי בעוב

ומסובכות, ועוד מעט הכל יירגע ויהיה קל יותר. בהגיע הצ'ק 
הראשון של המשכורת הופתעתי לטובה מגובהה, החזרתי חוב 
שלא הייתי יכולה להחזיר חצי שנה מסכום הרווחים שלי מהחנות 

ידעתי הקטנה, והייתי מאושרת. בחודש השני העבודה הוקלה. כבר 
מי מספק מה, כבר הסתדרתי בנבכי מערכת העובדים המסועפת, 
וגם חשבוניות עם שש ספרות לא הפחידו אותי כמקודם. אבל 
העבודה לא התמעטה, היא לקחה לי את כל הזמן והנשמה, אך לא 
התלוננתי. הרגשתי שאני מקבלת תמורה מלאה על מאמצי. 

האתגר שבעבודה המשכורת הייתה גדולה ויפה, והאמת? נהניתי מ
החדשה, גם התחלתי לראות ניצני הצלחה. בעיות החלו להסתדר, 
סכסוכי עבודה נפתרו. כן, היה לי סיפוק לא קטן. בחודש השלישי 
הייתי פנויה יותר נפשית, לכן אולי רק אז שמתי לב גם לקליינטים. 
זו לא הייתה חכמה גדולה, מדובר היה בחודש שבט סוער מהרגיל 

כמעט ריקה בכל שעות היום, אין הרבה אנשים  והחנות הייתה
שיצאו מהבית במזג אוויר סוער כל כך לקניות, אם הם לא ממש 

 מוכרחים. זו שעה לכוס תה מהביל והתכרבלות ליד תנור מחמם
 
 



עם ספר ביד. לכן לא יפלא שאת עיני צדה אחת הקונות, קשישה  
ריה. שבקושי הלכה. לא יכולתי לתאר לי אותה נאבקת ברוח מט

שהיא יצאה לקניות רק מחוסר ברירה. לכן,  לא היה לי ספק
למחרת היום כשראיתי אותה באותה שעה עומדת ליד הקופאית, 

 קרובחוץ צנחו בהיא שוב משכה את תשומת ליבי. המעלות 
לאפס, החנות הייתה ריקה, רק קופה אחת עבדה כי לא היה צורך 

כשיו היא הייתה בעוד, והקופאית חלמה לה רוב שעות הבוקר. ע
עסוקה בשיחה עם הקשישה, התקרבתי וראיתי כי בשקית הניילון 
שארזה לה הקופאית כמעט ואין כלום, השקית הייתה ממש ריקה. 
הלכתי לעיסוקי, תוהה, אך מהר מאוד שכחתי את הקשישה. 
נזכרתי בה למחרת. מזג האוויר לא הוקל, יום האתמול אופיין 

חי לא הביא איתו צפי ליותר מזה, בפדיון מינימאלי והיום הנוכ
היו מעט מאוד קונים והייתה גם הקשישה. ראיתי אותה שוב ליד 
הקופה משוחחת בערנות עם הקופאית. מרחוק ראיתי שהשקית 
שהיא מחזיקה בידה כמעט ריקה. תוהה המשכתי בעבודתי, מה 
היה לה כל כך דחוף לצאת בכפור הזה, להיאבק בגשם וברוח? 

ותה שוב, לקופאית לא הייתה כמעט עבודה והן למחרת ראיתי א
שוחחו בנעימות עד שלקוחה אחרת הגיעה אל הקופה. הקשישה 

יום אחר כך  נפרדה מהקופאית ויצאה אל מזג האוויר הסוער.
התבהר מזג האוויר והמוני קונים שארבעה  ימים לא הוציא את 

גדשו את החנות. לא זכרתי מהקשישה וגם לא הייתי -אפם החוצה
יכולה לראות אותה, הקופות היו עמוסות, אנשים באו והלכו 
והקופות שקשקו ממזומנים. הייתי עסוקה בענייני ובכלל שכחתי 
ממנה. עבר שבוע, מזג האוויר חזר להיות מתאים לעונה, כלומר 
חורפי וסוער. בקושי הגעתי לעבודה, כל מה שכמהתי אליו היה 

סן עם ערימת שמיכה רכה ועוטפת. במקום זה ישבתי במח
חשבונות ומדי שעה עשיתי סיבוב בחנות הכמעט נטושה, לוודא 
שהכל בסדר. ואז שוב ראיתי אותה. היא נכנסה בצעדים איטיים, 
נאבקת ברוח ובמטריה ההפוכה שלה. עמדתי בצד והבטתי בה, 
לא יודעת אפילו למה, היא נופפה בידה לקופאית שהחזירה לה 

פילו לא הייתה אותה קופאית של נפנוף עליז כמכרה ותיקה. זו א
שבוע שעבר, כך שהסקתי שזו קונה ותיקה שרוב הקופאיות 
מכירות, היא הלכה בכבדות, ששוב העלתה את התהייה איך היא 
יוצאת במזג אוויר כזה, היישר אל טור הממתקים, בלי להתעכב 
הרבה לקחה משם חבילה קטנה של מסטיקים ומשם אל הקופה. 

היא שילמה תוך דקה אבל לא יצאה. יותר  החנות הייתה ריקה,
מרבע שעה עמדתי מרחוק לראות מה יתפתח, אבל כלום לא 
התפתח, היא דיברה עם הקופאית בחביבות, יכולתי לראות את 
החיוכים מרחוק. כשהגיעה לקוחה פינתה את מקומה ושוב חזרה 
לשוחח עם הקופאית לאחר שזו סיימה את תפקידה, כך עברו 

שבסופם נפרדה ויצאה. הלכתי אל הקופה. "את דקות ארוכות 
מכירה את הלקוחה הזו?" שאלתי את הקופאית. "בוודאי." היא 
השיבה, "היא קליינטית ותיקה פה." "קליינטית?" שאלתי, "היא 

כמעט לא קנתה כלום." "היא קונה מעט מאוד. היא לא צריכה 
ה הרבה מוצרים." אמרה הקופאית, "היא אישה בודדה, היא צריכ

דיבורים וחיוכים והתעניינות, בשביל זה היא באה, המוצר שהיא 
שמה בשקית הוא רק תירוץ." הבנתי והשמים נפלו על ראשי. 
הרגשתי שאני לא יכולה להישאר אף לא דקה נוספת בעבודה. 

אמא שלי  –לקחתי מונית הביתה, יעלה כמה שיעלה. כשנכנסתי 
לראות אותי ישבה על הספה ובהתה בקיר מולה. היא שמחה 

ותמהה למה הקדמתי. בלעתי את הדמעות, לא יכולתי לצער אותה 
יותר משציערתי בחודשיים האחרונים. גם אמא שלי, למרות שיש 

היא אשה בודדה, תהיתי אם גם היא יוצאת לפעמים  –לה בת 
כשאני לא בבית לקושש לה קצת תשומת לב וחמימות אנושית 

ידעתי שאני לא יכולה  במקום אחר. בלילה ההוא נדדה שנתי.
לעזוב את העבודה, לראשונה מזה שנים התחילו העניינים הכספים 
להשתפר, אבל גם לא יכולתי להשאיר את אמא אף דקה אחת בבית 
לבדה, גם אם אאבד את העבודה. אחרי ליל נדודים כואב במיוחד 
נראה היה לי שמצאתי את הפתרון. הצעתי לאמא עבודה בחנות, 

ות שהביעה חשש שהיא לא תביא הרבה תועלת. והיא שמחה למר
הבטחתי לה שהיא ממש נחוצה, ואכן היא מצאה את מקומה 
כמעט מיד. חצי יום היא עבדה בחנות, בקצב שלה, מסדרת לי את 

קוראת לעובד  –בודקת אם המדפים מאורגנים ואם לא  החשבונות,
המתאים, בשעות של פנאי לימדו אותה הקופאיות לשבת בקופה. 

ך זה שמישהו (אני?) חשב שכל מה שנשאר לה לעשות זה אי
לשבת בבית, בודדה ומשועממת ולחכות לי? בצהריים אמא נסעה 
הביתה לנוח וגם להעמיד משהו על הכיריים, "שיהיה לך מה 
לאכול בלילה." פתאום היא הייתה עסוקה, והיו לה המון סיפורים 

ת שלאחר כמה על אנשים שהיא פוגשת יום יום, קליינטיות קבועו
פעמים של 'שלום שלום' הפכו למכרותיה וידידותיה. בשלב מסוים 
הכרתי לה את הקשישה. הראיתי לה אותה מרחוק וסיפרתי שהיא 
אדם בודד, אולי היא תוכל לגמול איתה חסד. אמא הבינה מיד. 
"בוודאי," אמרה, "בדידות זה דבר נורא". מהר מאוד הן הפכו 

משולחן במחסן כדי שהן תוכלנה לשתות לחברות ואני פיניתי חלק 
בלעתי  –יחד תה עם לימון ולפטפט. בכל פעם שראיתי אותן יחד 

את הדמעות. חצי שנה עברה ביעף. הגיע הזמן לסיכומים 
ולמחשבה על ההמשך. העבודה מצאה חן בעיני ואני נשאתי חן 
בעיני הבעלים, הייתה לי רק דרישה אחת: אמא שלי צריכה 

ישלמו  –ת העובדים. שכר מינימום ואפילו פחות להיכנס אל מצב
לפחות את עלות המוניות שהתחלתי לקחת הלוך ושוב כדי להקל 
על אמא את שעת הנסיעה באוטובוסים. הבוסים הסכימו. המוכרת 
בחנות שלי ביקשה להישאר ולא הייתה לי סיבה לסרב, החנות 

ן שכיסה הרוויחה כמו קודם, ובניכוי עבודה עוד נשאר לי רווח קט
את עיני  חהשפקההיא עוד חוב. כולנו הרווחנו. במיוחד הקשישה 

 ..!וליבי.

 

 אחים יקרים!
 

כאשר אדם מאיר פניו כלפי סובביו ומשמח את ליבם, הוא גורם להם לחוש כלפיו אהבה וחיבה ולהאיר גם הם את פניהם 
ומחייבת, אולם לאמיתו של דבר היא משחררת אליו. קבלה זו, להאיר פנים לזולת, נראית אולי קשה ומכבידה, כובלת 

ומביאה נעימות וחביבות, שמחה ואושר. כאשר האדם הופך את הארת הפנים להרגל, הוא לא חש בכך כל כבדות. אדרבה, 
 ההיפך הוא הנכון, הוא מתמלא נעימות כשהוא מקרין על סובביו אור וקורת רוח. 

, להחזיר אל הפנים נולוגיה המודרנית והריצה הבלתי פוסקת אחרי החומרטכיש בדברים הללו כדי לעורר אותנו, בני דור ה
ואולי בדרך זו נזכה לקרב  שלנו את הארת הפנים לזולת, לתת משלנו את מה שבאמת שלנו, להלבין שיניים ולהאיר לבבות.

דם לחבירו. והלוואי את ביאת משיח צדקנו ואת הגאולה שכולנו מייחלים ומצפים לה, והתלויה בעיקר בהנהגות של בין א
 ונזכה!!

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי
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 בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר  לרפואת:
 רפאל בן אסתר,  הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל.

 ג'ינה בת בובה. אסתרינה בת זולה,  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי,
.אופיר בן אביבה טוהר חיה בת איילה, ענבל בת סימי, חנה בת רבקה,

 

 שמואל בן מסעודה, טוני בת כרייה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  שושנה שמעה בת סעדה. עפרה בת שרה, , ציון בן אברהםמשה בן כוכבה, 

 רפאל בן לאה,  אפרים בן זו'רה, יהודה בן אסתר,שלום בן לאומה, 
  נה, מזל בת אמן,תמר בת סעדה, עדי בן ח, מנחם בן שרה ג'נט בת לונה,

  , אליס בת חנה,קלמנט עמוס בן אסתרינה. רפאל בן שלבייה חיים בן מיסה,
 .שושנה בת רבקהליליאן בת חנה, 

 העלון מוקדש
 לרפואת אוראל בת מזל שתחי'

 יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה ולבני משפחתה 
 לעבודתו יתברך. אמן.לכל טובה וברכה, בריאות איתנה ופרנסה בשפע 
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   (ל, יב)ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף 
לא ייתכן, שמישהו קוד אותם לבין נגף? הרי איזה קשר ישנו בין לפ

יחליט לספור בני אדם והם יסתכנו? הרי הם לא חטאו ולא עשו 
  מאומה, מדוע לא ייענש הסופר אותם?

ר' יושע בער מבריסק אמר: בשעה שהקב"ה אמר למשה למנות את 
בני ישראל, היה חשש, שאם שש מאות אלף איש ירצו לקיים את 

הר, יהיה דוחק הצו, וכל אחד ירצה לקיים את המצוה מה שיותר מ
כזה, שעלול לגרום ל"נגף" ויהיה אסון. לכן אמר לו הקב"ה, שאת 
המניין יש לקיים באמצעות תשלום מחצית השקל ואם קיום 
המצוה תהא קשורה בהוצאה כספית, כבר לא ימהרו כל כך ובזה 

  ימנע נגף.

זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש 
  (ל, יג) קל תרומה לה'עשרים גרה השקל מחצית הש

מדוע דוקא מחצית השקל, וכדי שלא נטעה פירטה התורה, שערכו 
  גרה לשקל שלם. 20

במדרש נאמר, שתרומת מחצית השקל באה לכפר על חטא העגל. 
היום"  במחציתגם בירושלמי נאמר כך: "לפי שחטאו (בעגל) 

ה"ג). אמר בעל "אור יקרות", שמחצית השקל נובע  (שקלים פ"א,
  לו של העגל.ממשק

דינרי  100 קנתורין (מדרש) קנתור = 120משקלו של העגל היה 
 25שקלי זהב. שקל זהב =  12,000קנתורים =  120(שקל) זהב. 

שקלי  300,000שקלי כסף. הוי אומר שערך החומר של העגל היה 
גברים יוצאי מצרים יתרמו כל אחד מחצית  600,000כסף. אם 

  כסף, בדיוק כערך החומרי של העגל.שקלי  300,000השקל, יצטברו 

שנינו (שקלים א, א): "באחד באדר משמיעין על השקלים ועל  שם.
  הכלאים". ולכאורה מה הקשר בין שקלים לכלאים?

אומר רבי יהונתן איבשיץ: מה הענין של מצות מחצית השקל? למה 
נצטוו לתת "מחצית השקל" ולא שקל שלם? אלא הדבר בא לרמוז 

כשלעצמו אינו שלם, הוא רק 'מחצית', ורק על ידי צירוף שכל יהודי 
שלם. נמצא שטעם מחצית השקל בא  האחד עם השני נהיה שקל

  מוז על ענין אחדות ישראל.לר
לרמוז על  –זהו שאמרו: "באחד באדר משמיעין על השקלים" 

הצורך באחדות בעם ישראל. שמא תאמר, אם כל כך חשובה 
עם הרשע. על כך הוסיף האחדות, אם כן יתחבר הצדיק 

שמשמיעים גם על הכלאים, להשמיענו כי האחדות צריכה להיות 
בין יראי ה', צדיק מתחבר אל הצדיק, שהוא בן מינו, אך הצדיק לא 

  (יחי ראובן)   יתחבר עם הרשע, כי אינו בן מינו, והרי זה כלאים... 

  (לא, יג) אך את שבתותי תשמרו
א את משלו: לילד אחד תפרו בבאור פסוק זה נשא המגיד מדובנ

שתי חליפות יפות ויקרות. לבש אחת מהן ויצא אתה החוצה, אל 
הרחוב. את השניה השאיר בתוך ארון בבית. בדרכו בחוץ עבר לידו 
בן בליעל, נער ריק ופוחז, שלא יכול היה לסבול את העובדה שלנער 
שממולו יש חליפה יפה וחדשה, והוא לקח רפש, טיט ובוץ, ומרח 

על כל החליפה, מכף רגל ועד ראש... הנער רץ הביתה בבהלה,  לו
זעקות שבר בקעו מגרונו: "געוואלד! געוואלד!! איזה לכלוך... איזו 
טנופת"... אמו מיהרה ולקחה את הבגדים לכיבוס. לאחר הכביסה 
אמנם סר הלכלוך, ומכל מקום נשאר ממנו איזשהו רושם. הבגד 

  כבר לא נראה כמו בגד חדש... 
עומת זאת, החליפה השניה, שהיתה מונחת בארון, נשארה במלוא ל

  דרה! יפה ומפוארת, ללא כל רבב...הודה וה

  
אומר המגיד מדובנא: כשהנחש הקדמוני החטיא את אדם הראשון, 

הוא גרם לכך שכל מה שנעשה במשך  –ביום הששי לבריאה 
ששת הימים התקלקל ונפגם. אמנם האדם עשה תשובה על חטאו, 

  כל מקום נשאר עדיין מעט רושם מן החטא.אך מ
היחידה שלא נפגמה כלל היתה השבת. היא לא היתה עדיין קימת 

  בפועל בעולם, וכך נותרה במלוא הודה והדרה!
"אך את שבתותי תשמרו", ממשיך המגיד ואומר, כי היא היחידה 
שנשארה שמורה, לא דבק בה שמץ של לכלוך. אשר על כן אפשר 

של "מעין עולם הבא", וצדיקים גדולים אכן זכו לטעום בשבת טעם 
  (שם)  לכך, כי לא דבק בה מאומה מן החטא ונותרה בשלמותה.

המשגיח שלנו בישיבה היה תלמיד מובהק של הגאון רבי שם. 
אברהם גרודז'ינסקי הי"ד. פעם אחת הלך עמו אל אחד האדמורי"ם 

רים הידועים בפולין. שאל האדמו"ר את רבי אברהם: חז"ל אומ
(ביצה ט"ז.): "אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, מתנה טובה 
יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך 

לשם מה היה צריך  –כך שאל הרב'ה  –והודיע אותם". ולכאורה 
משה להודיע? הרי מצות שבת כתובה בתורה כמו שאר מצוות 
התורה!" הוא שאל והוא תרץ. "הקב"ה בקש ממשה: לך והודיעם 
  שלא יחליפו את השבת בקוגל!..." כך אמר אותו רב'ה, א מוראדיגע זאך!

  ה"בן איש חי" בספרו "בן יהוידע" מביא משל נפלא בענין:
לצורך עסקיו נאלץ לנסוע למרחקים, ואת היה פעם עשיר אחד ש

משפחתו השאיר בעירו. לא היה אז טלפון, והקשר עם משפחתו 
  נותק לתקופה ארוכה.

באחד הימים הוא רואה יהודי עני מעירו שהגיע למקום במטרה 
לאסוף נדבות. נגש אליו וברכו: "שלום עליכם", וגם הלא שמח 

ה נשמע עם המשפחה לראותו: "עליכם השלום". "אולי אתה יודע מ
  שאל העשיר את ההלך העני. –שלי, מה שלום כולם?" 

"אני מבקש ממך שתעזבני לנפשי כי חבל לי על הזמן", אמר העני.  
"עלי לאסוף כסף ואם אתחיל לספר לך מעשיות מהנעשה בעירנו, 

  יס אפילו פרוטה אחת לפרטה!"ייכלה הזמן ולא אצליח לג
תך עסק. כמה הוא הסכום יה א"אתה יודע מה", אמר העשיר, "אעש

  זרק לו סכום. המרבי שהנך מרויח ביום בקבוץ הנדבות?" 
"ובכן, מחר אתה לא הולך לקבץ נדבות כל היום, ובמקום זה תשב 

ם מה נשמע עם המשפחה ומה נשמע יאתי ותספר לי בפרטי פרט
  בעיר. את הכל אני רוצה שתאמר. עליך להיות פנוי בשבילי כל היום".

  העני הסכים. 
למחרת בבוקר, כשהגיע הזמן לקום, חשב העני לעצמו: "א מחיה, 
יש זמן. היום לא צריך לעשות "שנאר", אין צורך למהר לעבודה... 
קם מאוחר, בקושי התפלל, וזמן קצר אחרי כן כבר הלך שוב לישון. 

  הרי לא צריך היום לעבוד, משלמים משכורת ללא עבודה...
להעיר אותו, הניח לו לישון במנוחה. בשעת העשיר מצדו לא רצה 

צהרים מאוחרת התעורר העני ופנה בנחת לבית העשיר. כשראהו 
העשיר הוכיחו קשות: "אני משלם לך על היום הזה כדי שתהיה 
בחברתי ותספר לי על עירי ועל משפחתי, ובסוף אתה הולך 

  לישון?! בשביל זה נתתי לך את היום הזה שלא תצטרך לעבוד בו?!
הקב"ה נתן לנו את השבת בכדי  –אומר ה"בן איש חי"  –וכך 

ת אשנהיה עמו במחיצתו, בתפילה ובלמוד תורה, ואנחנו מבזבזים 
  השעות היקרות הללו למנוחה?!

זהו יום קדוש. הבה  –"ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם" 
  (שם)     ננצל אותו כראוי!

  

   (רמז: או"ח סי' נ"ג סעי' כ"ב) ימו תמורת תשלום?יאיזה מצוה עדיף שיק                    
  "וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה". תשובה לחידה משבוע שעבר:

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה      



 סיפור השבוע    
  "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה""

רבה') היה זה בעצומו של יום ראש השנה. יהודי אחד, בעל אמצעים, הגיע ומעשה נורא ארע בירושלים ב"חורבה שול". (בית הכנסת 'הח
צומה של התפלה בבית הכנסת, בשעה שכל הקהל עמד בתפלה, נגש יהודי אחד עברין לבית בו ימחוץ לארץ להתארח באזור. והנה, בע

  ילו את הפמוטות שהביא עמו היהודי מחו"ל גנב... התגורר הגביר ורוקן אותו... אפ
  ותהם כל העיר. היה ניכר לעין כל כי ידו של יהודי היתה בגניבה... כל הסימנים הראו שהיתה זו א אידישע גנב...

גנבה, וכרוז יצא במוצאי החג הוציאו דיני בית הדין מכתב חריף ובו איומים, חרמות וקללות, פולסא דנורא, הפונות אל הגנב להחזיר את ה
  לא יוציא את שנתו, רחמנא ליצלן! –ברחובות העיר שאם הגנב לא ישיב לאלתר את הגנבה 

סרב לחתום עליו. "בכרוז הזה", הסביר, "אין כל  –צעיר לימים, ומשראה את נוסח הכרוז  באותה העת היה הגאון רבי שמואל סלנט
לא יתרגש למשמע קללות של רבנים. יהודי שהגיע לדרגה שפלה  –ראש השנה תועלת. מי שמסוגל לשלוח ידו בגניבה בעצומו של יום 

  שכזו משולל כל אימה ופחד מן הדין! הוא זקוק לכסף וזה הדבר היחיד המענין אותו"...
"ומה כן ניתן לעשות"? שאלוהו הדינים. "אני מוכן לתת עצה", אמר ר' שמואל, "אבל בתנאי שאתם לא שואלים אותי שום שאלה... 

  עליכם לציית לדברי באופן מוחלט, עד הסוף"... 
  בלית ברירה הסכימו הדינים לשמוע את עצתו בכפוף לתנאי שהתנה, וזאת על אף, שכאמור, היה רבי שמואל הקטן שבדינים.

ית הדין, וכאן לב –"עצתי היא", נענה ר' שמואל ואמר, "שתשלחו שני שליחים מטעם בית הדין לביתו של בן אדם פלוני, שיביאוהו לכאן 
  יהיה מוכן ומזומן שליח בית הדין הממונה כל נתינת המלקות, להלקות את אותו פלוני"...

"אני התניתי אתכם שלא תשאלו שאלות, וכבר התחלתם לשאול?"...   "ומנין לך שהוא הגנב"? שאלוהו הדינים. "האם יש לך ראיות לכך?".
  ר' שמואל פנה אליו בדיבור נחרץ: "השב מיד את הגניבה שגנבת!" שני השליחים יצאו והביאו את האיש לבית הדין. 

"אינני יודע על מה אתם מדברים?" אמר האיש. "הסבירו לי במה דברים אמורים?" "בסדר! נסביר לך! אמר לו ר' שמואל. "תשכב כאן על 
  יח בית הדין החל ב"הסבר"... השולחן. עוד רגע תקבל את ההסברים שבקשת! ההסברים שלנו הם באמצעות השוט הזה"... ושל

"רגע! רגע! זעק האיש. "דעו לכם שאתם נותנים מלקות לאדם חף מפשע! אתם תצטרכו עוד לבקש ממני מחילה על הפשע הנורא 
אין לי כל מושג מה אתם רוצים ממני! כנראה חלה אצלכם טעות בכתובת!" בקיצער, נהיתה אוירה מתוחה מאוד בבית  שאתם עושים לי!

. האמת נתנת להאמר שגם הדינים פקפקו בצדקת המעשה... ורבי שמואל? מה הוא אומר? "תקשרו אותו היטב! המשיכו להפליא הדין..
  בו מלקות נמרצות! עד שישיב את הגזלה שגזל"... תפסו אותו, קשרו אותו לשולחן, והחלו לתת לו קלעפ...

  י להשיב את הגנבה"... לפתע האיש צועק: "הפסיקו! הפסיקו! אני הולך לבית ולפתע...
ותהום כל העיר. מהיכן ידע רבי שמואל? כלום רוח הקודש נזרקה בו? נענה רבי שמואל ואמר: "אין לי רוח הקודש! פשוט מאוד, בתפלת 
. מוסף הבחנתי שיהודי זה יצא מבית הכנסת, ושמתי לב שהוא שב רק לאחר זמן מרובה... כמו כן הבחנתי שבשעה שחזר פניו היו מסערות

משום מה, לא היתה לי הרגשה טובה לגביו... אחר כך, משנוגע דבר הגנבה, נדלקה אצלי נורה אדומה, הוספתי לברר עוד פרטים על 
  הברנש הזה, צרפתי פרט לפרט, עד שהוברר לי מעל לכל ספק שהוא הגנב!"

יש את הכל, כל  –רבותי! "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה". מי שיש לו יראת שמים זוכה ל"חכמת התורה", וכשיש את "חכמת התורה" 
   (יחי ראובן)   החכמות שבעולם, וזוכים לסיעתא דשמיא מיוחדת על כל צעד ושעל.

  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בעניני הפרשהשו"ת 
   שעשה מעשה? רבה והדל לא ימעיט" (שמות ל,ט"ו) ויל"ע א המרבה היה לוקה כיו שאלה: "העשיר לא י

   תשובה: לוקה.
   הקדש ג המחצית אינו הקדש? ויותר אינלקני את וחמור וכיו שה יל"ע א מי שנת שקל של קיי את המצוה דבכלל מאתיי מנה, או שזה דומה  שאלה:

.    תשובה: קיי
" (שמות ל"א,ט"ו) פרש"י מנוחת מרגוע ולא מנוחת שאלה: "וביו השב    עראי. וצ"ב מה הכונה מנוחת מרגוע? יעי שבת שבתו

   תשובה: שתהי' רגוע ולא תחשוב מתי כבר יגמר השבת.
   שאלה: יל"ע א הנח בשבת מנוחת עראי לא מקיי את המצוה כראוי?

.    תשובה: נכו
) פרש"י שמירת קדושתה     במצות שבת שצרי לשומרה לש ה' ולש מצוה? לשמי ובמצותי. צ"ב למה הודגש במיוחד שאלה: "קדש לה'" (ש

  . תשובה: כי התורה אמרה שבתותי
? " (שמות,ל"ב,י"ב) צ"ב מאי נ"מ בי הריגה לכליו    שאלה: "להרג את בהרי ולכלת

.    תשובה: הריגה בידי אד וכליו בידי שמי
. עוד צ"ב מה הכונה  ? בהרי איזה הרי היו בלכת במדבר, הרי הענ הי' מיישר שאלה: ש    לה הדר

   תשובה: בהרי שנשתוו.
   נקרא מול ההר? שאלה: "ג הצא והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא" (שמות ל"ד,ג) יל"ע עד איזה מרחק 

   תשובה: עד תחו שבת.
  

  קילו, כמה שוקלים יחד חתול, ארנב וכלב? 24קילו, וחתול וכלב שוקלים  20קילו, כלב וארנב שוקלים  10שוקלים יחד  נבאם חתול ואר
  ורק לתושבי פ"ת שתי החידות!מותנית בתשובות על הגרלה : כניסה לתזכורת                   משפחת חמדי: שם הזוכה  תשובה משבוע שעבר: אח אחד.                             

   

  משפחת תיק לאירוסי הבת    *   למשפחת הרב זאב יואל טננבוים להולדת הבת הנכדהוהרב אריה גולדשטיין למשפחת  - גני הדר

  משפחת חקק להולדת הבן  מרכז העיר:            משפחת שער לאירוסי הבן        

       
  3 קומה  24פנקס ניתן להיעזר בשרותי גוי של שבת, ע"פ היתר מרב, הגוי נמצא ברחוב 

  בחסות היחידה לחינוך חרדי     -      23:00 מכניסת שבת עד השעה
  

  השלימה בתוך שאר חולי ישראל םלרפואת יאיר רפאל בן לאה, ,בתפילה ובתחנונים עבור הילד איתמר בן אושרתהרבו 
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 סבור בהיותו.  בעירו הרב על תואנה שבקש העליון הגליל מן ביהודי מעשה
 פחות מים מכיל, הרב הוראת פי על נבנה אשר במקומו שהמקוה בטעות

: שאלה כשבפיו, איש-החזון אל ונכנס ברק לבני נסע. פסול והוא, מכשעור
 להשיבו במקום אך? סאה ארבעים בן כשר במקוה שיהיו צריך מים ליטרים כמה
 היודע בעירך הרב מפי לחקור עליך זה דבר: איש החזון לו השיב, השאלה על
 ביום בו. והלך השואל פני על אכזבה סימני נראו תשובתו לשמע... ודין דת

 אשר, איש החזון חתום בו בהול מברק קיבל כאשר, עיר באותה הרב הופתע
 648-מ פחות לא הדחק בשעת. ליטר 750 לכתחילה מקוה שיעור: ''נאמר שם

 אליו להבריק איש החזון מצא מה לשם, המברק פשר את הרב הבין לא''. ליטר
, כשעה לאחר... כלל זה בדבר ידו על נשאל לא הוא בעוד, המקוה שעורי את

 וישאל, איש החזון לפני שעות כמה לפני שעמד יהודי אותו הרב אצל נכנס
! ליטר 750 שעורה איש החזון לדעת: הרב השיבו? בכמה מקוה שעור: במפתיע
 עוד מכיל בעירם שהמקוה ומצא בדק קצר בירור לאחר. נבוך השואל האיש
 למרא להתנכל כאמתלה זה'' מכשול''ב להאחז ניסה לשוא ואך, זו מכמות יותר

 המברק משמעות על ועמד. זה שואל כוונת רב לאותו נתחורה עכשיו. דאתרא
 והפקחית החדה בעינו שהבחין לאחר, איש החזון היה חושש. שקיבל הבהול
 הנהוגות הליטר מידת פי על בשעורים בקי אינו ואולי, להרב הנרקמת במזימה
 )הדור פאר(. והצליח - זו בדרך ומעמדו כבודו את להציל  איפוא מצא - בימינו

 
 שנפטר, לייבשיל אריה בנו מהלווית א"זיע מצאנז" חיים דברי"ה בעל כשחזר
 שחרית תפילת לפני מוקדמת בוקר בשעת היתה והלוייתו, שנים שבע בגיל
 חזקה במכה חש הוא ולפתע לדרכו לתומו אדם הולך :דלהלן הדברים את אמר
 כי לדעת נוכח הוא, המכה הוא מי  לראות כדי אחורה פונה הוא כאשר, בגבו
 אם שגם ספק אין ,וחיבה אהבה כאות המכה את לו נתן אשר הוא נפשו ידיד

  ישמח ואדרבה, באהבה זאת יקבל עתה, המכה על לכעוס היה סבור מתחילה
 - ואמר" חיים דברי"ה בעל הוסיף - אני אף .אוהבו ידידו של החיבה גילוי על

 לעצמי אמרתי, זו מכה קבלתי  ממי התבוננתי כאשר, איומה מכה היום קבלתי
 באהבה זאת אקבל בוודאי כן אם, אוהבו כך כל שאני יתברך הבורא הכני הרי

  והכריז שחרית בתפילת הקודש בעבודת מיד פתח אלה דברים בסיימו, ושמחה
 שיחו לו זמרו לו שירו עלילותיו בעמים הודיעו בשמו קראו' לד הודו" בקול
 ".נפלאותיו בכל

 
 גדול צורך יש אולם. גדול עיקר בודאי הוא יםבדינ והחומרות הדקדוקים עניין

 עניין בערך המפליג כל: הנפש בכוחות גדול כלל. נזק לידי יבוא לבל להיזהר
 בזה נשקפת גדולה וסכנה. אחר עניין ערך בעיניו יוקטן זה ידי שעל קרוב אחד

 בדקדוקי האדם את להשביע זו בתחבולה להשתמש היצר שעלול ברוחניות
 ולהחמיר להקדים הוא נכון כן על.רבות בעבירות ו"ח להכשילו כדי אחת מצווה

 להימלט כדי' וכו הרע לשון תורה ביטול כמו עיקריים בעניינים בדקדוקים
 ו"ח דעתו האדם יסיח הידורים בהידורי צדדיים דקדוקים ידי שעל מהסכנה

 בזה ידמה הלא. בהם כך כל נכשלים אנו לדאבוננו אשר העיקריים מהעניינים
 סחבות  בלויי לבוש והוא, מאוד יפה בעניבה המלך לפני הבא אדם-לבן

 )ג"ח מאליהו מכתב( וסמרטוטים
 

 ולשמח לעודד איך השתמש בגאונותו, ל"זצ מלצר זלמן איסר רבי הגאון מרן
 מילי לקיים חסידא למיהוי דבעי מאן: אומרים ל"חז. לאנשים רוח נחת ולעשות
 להיות קודם צריך החסידות למעלת להגיע שרוצה מי כי: היא הכוונה, דנזיקין
 מהרבה שומעים. לחסידות להגיע יכול כ"ואח לחברו היזק לגרום שלא זהיר

 להיות רגש להם אין זאת ובכל ישראל אהבת להם שיש שמתיימרים אנשים
. זלמן איסר רבי הגאון מרן אצל שראינו כמו חברו של דק צער להרגיש זהיר
 לא המוסר ששיטת חבל. ל"זצוק ישראל רבי של המוסר משיטת יסוד זהו

 איסר רבי כמו סגולה יחידי אצל רק נשארה אלא העם שכבות בין נתפשטה
 להתיר יכלה לא וחסידות צדקות שום כי: היא המוסר שיטת. וכדומה זלמן

 היתה ישראל רבי של  מיסודו המוסר שיטת אילו, אני בטוח. בחברו פגיעה
 בגללה אשר, בישראל שחיתות הרבה כ"כ רואים היינו לא, העם בכל מתפשטת

 כמו לחברו אדם בין מתנהגים היו אנשים הרבה אילו. פנינו תכסה בושה
 )מוסר דרכי( .העם כל על משפיע הדבר היה, הזהירות בכל זלמן איסר רבי שהתנהג

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
יר ה לֹא ֶהָעׁשִ ל ַיְרּבֶ ֲחִצית ַיְמִעיט אלֹ ְוַהּדַ ֶקל ִמּמַ ָ  על הנגינה טעמי הנה:ַהׁשּ

 בכתובות( ל"ז אמרם בזה דמרומז ונראה. רביעי מונח הן ירבה לא ההעשיר

 אמר ולזה. מנכסיו מחומש יותר יבזבז לא לצדקה ממון דהמבזבז.) נ דף
 ארבע, רביעי מונח אלא, מנכסיו מחומש יותר בצדקה ירבה לא דהעשיר
 )אליהו קול( .לבזבז רשאי החמישי חלק ורק, לעצמו מנוחים יהיו מנכסיו חלקים

 
ה ר ְוַאּתָ ּבֵ ֵני ֶאל ּדַ ָרֵאל ּבְ ֹתַתי ֶאת ַאךְ  ֵלאֹמר ִיׂשְ ּבְ ֹמרוּ  ׁשַ ׁשְ י ּתִ יִני ִהוא אֹות ּכִ  ּבֵ

 מלאכת לאחר רק השבת על התורה ציוותה תשא כי בפרשת  ּוֵביֵניֶכם
 התורה ויקהל בפרשת ואילו. תצוה תרומה בפרשיות הכתובה המשכן
 מדוע, השבת על אזהרה מקדימה אך, המשכן מלאכת על ישראל את מצוה

 ולשם, בנו את משיא שהיה לגביר משל ממשיל הלוי הבית? הזה השינוי
 הםהבגדים. ותכשיטים בגדים כגון, רבים דברים לקנות צריך החתונה
 נבחין כיצד. והידור פאר ליתר שבאים אלא, פחות והתכשיטים, הכרחיים

 כי יען, הכרח מתוך או, לבנו עצומה אהבה מתוך הדברים את קונה אם
 בסדר להבחין יש כך לשם? חתונה צרכי לו לקנות ומוכרח בנו הוא

 שאינם הדברים את בהתחלה לו יקנה, עזה לבנו אהבתו אם. עשייתם
 שמשתעשע ניכר שבזה, וכדומה" זהב של שעות מורה" כגון, הכרחיים
 אם אך. לסוף יניח ההכרחיים הדברים שאר ואת, לבנו המגיע בתענוג

, קודמיםהם כי, החיוניים בדברים יתחיל, ההכרח מצד הכל עושה האב
, לישראל ומצוותיו ה"הקב הוא והנמשל. התכשיטים את יקנה בסוף ורק
 כגון, בלעדיהם יהודי להיות אפשר ואי, הכרח בגדר שהן מצות שיש

 להיות בשביל הכרחיים ואינם, קדושה לתוספת שהן מצות יש אך. השבת
, העגל מעשה קודם, כן ומפני. והקרבנות המקדש בית בנין כגון, יהודי

 אהבתו על מורה שבזה, השבת למצות המשכן מעשה את התורה הקדימה
 השבתבמצות התחיל, ויקהל בפרשת, העגל מעשה אחר אבל, הגדולה

 .המשכן מלאכת להם אמר כ"ואח
 

ֵלךְ  ׁשְ ָדיו ַויַּ ֹחת ֶאת ִמיָּ ר ַהּלֻ ּבֵ ַחת ֹאָתם ַוְיׁשַ  למשה ה''הקב לו אמר: ָהָהר ּתַ
 יש תועלת מה לשאול ויש :) יד בתרא בבא( ששברת כחך יישר

? שעשה המצוות משאר יותר זה על כח יישר לו נתן ולמה הלוחות בשבירת
 רד לך למשה אמר הקב״ה. אחרת שאלה בהקדמת יתבאר זה דבר אמנם

 המתין למה לשאול יש ובצדק,  עולות והקריב מזבח בנו אשר אחרי רק
 מן שירד העגל את שעשו ומיד תיכף לו אמר לא ולמה כך כל הקב״ה
 עדיין הזהב עגל ישראל בני שעושים בזמן כי. הוא כך והענין? השמים

 ממעשיהם ויתחרטו תשובה רוח עליהם יעבור כי, כך כל גדולה הסכנה אין
 אין אז המתועבים למעשיהם שמים שם משתפים אם אבל, המתועבים

 והקריבו מזבח ישראל בני בנו כאשר ולפיכך. מחטאם שישובו לצפות
 את וידון שירד תיכףומיד הקב״ה ציוהו, שמים שם ושיתפו עליו עולות

 דורו שבני מאד ירא היה כי הלוחות את משה שיבר ולפיכך. ישראל בני
 ).עולם שערי(הרעים למעשיהם גם האלוהות את ישתפו

 
ה א ִאם ְוַעּתָ ָ ׂשּ אָתם ּתִ ְפְרךָ  ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחּטָ ר ִמּסִ ָתְבּתָ ֲאׁשֶ  מסירות:ּכָ
 האוצר שר של המקורבים אחד. משל פי על תובן רבינו משה של נפשו
 ומחל קרובו על זכות ולימד השר הלך. המלוכה מאוצרות גנב המלך של
 הדבר נשנה וכך, רחמים השר עליו ביקש ושוב, וגנב הלך שוב. המלך לו

 של בפיו היה שלא עד גדולה גניבה הגנב בצע פעם אך. פעמים כמה
 מתפקידו אותו שיפטר המלך מן השר ביקש. עליו זכות לימוד שום השר
 אשר הוא. עוד יגנוב לא וממילא, לסמוך מי על לגנב יהיה שלא בכדי
 לא וממילא, בעיניך חשיבותי את ממני טול נא״ ״מחני רבינו משה אמר

 ותפילתי השתדלותי על עוד יסתמכו לא שכן ישראל בני עוד יחטאו
 ).מדובנא המגיד(. למענם

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                     

       

 כי תשא  דבס"
 212גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )י״ג י״א דברים רש״י( תפילה הוא וזולבב שהיא עבודה                                                               

   ).להרמב״ם, השם קידוש מאמר אגרת. (ממונו על מחמלתו יותר, דיבורו על שיחמול לאדם לו ראוי                                    
 ):כ״ו ברכות תוס׳ ( קרבנו טלב זמנו רבע                                           

 )קנ״ב סי׳ חסידים ספד( כבודו זהו אדם של רצונו                                  
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מייל בתגובות הערות והארות 
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 משה דוקטור עם אחת במסיבה פעם הייתי:ל"זצ גלינסקי יעקב' ר צ"הגה סיפר

 והזכרתי דברים נשאתי". הישועה מעיני" הרפואה בית מיסד, ו"הי רוטשילד
. עירו, נהרדעא כשבילי דרקיע שבילי לי נהירין: שמואל מאמר את בדברי

 כי. ברק בני כשבילי רקיע שבילי לי שנהירים לומר יכול אני גם: ותמהתי
 שמואל הכיר מהיכן! רחובותיה את מכיר ואיני, בה מתגורר אני שנים עשרות

 לבית מביתו הדרך את אלא להכיר עליו היה לא, לכאורה? עירו סמטאות את
 לדפוק והצורך, ישיבה ראש שהיה: הראשונה. בדבר תשובות ושתי! המדרש

 מומחה דיין שהיה, והשניה. הכתובות כל את להכיר לו גרם נדיבים פתחי על
 שכניו את היזיק זה: בעיר החריגות הבניות כל את הכיר וממילא, ממונות לדיני
 )והגדת.(..הגג  על לבנות נתנו לא ולזה, ראיה בהיזק פלוני ברחוב

 
 
 
 

. לקידוש  הבדלה דומה שאינה הפת על מבדילים ואין הפת על שמקדשים טעם
 במקום אלא קידוש אין לן דקיימא אחריו לסעוד שלא לו א״א שהקידוש מפני

 על מקדש לסעוד שלא אפשר ואי קבועה וסעודתו קבוע ששלחנו וכאן סעודה
 העשירו בברכות כדאמרינן היין על אלא הפת על נתקנה לא הבדלה אבל הפת

 )אבודרהם(. הכוס על קבעוהו
 
 

 
 

 וסרמן אלחנן רבי הגאון מרן סיפר. כלל ישיבה זה אין מוסר בלי ישיבה הנה
 איזה במעלת לו לספר והחל חיים החפץ מרן לרבו בא אחת פעם כי, ד"הי

? מוסר בישיבה שם לומדים האם, חיים  החפץ מרן שאלו. מסוימת ישיבה
 המוסר לימוד בלא  כי חיים החפץ מרן אמר, בשלילה אלחנן רבי וכשהשיב

 ווי: "חיים החפץ דמרן בפומיה מרגלא היה. הפורח אבק אפילו שווה זה אין
 בלי יהודי להיות יכול איך –" מוסר קיין לערנענדיג ניט אאיד זיין מען קען

 להרגיש יכול מוסר טעם הטועם. הזה בלימוד להתחזק לנו יש מאד מה?! מוסר
 ועיניו יושב אחד בחור ראיתי מוסר סדר אחרי אחת  פעם". תבלין תורה"

 רק, ו"ח צרה כאן שאין לי והשיב  בשלומו לשאול נגשתי, דמעות זולגות
 מתעורר המוסר לימוד י"ע פעמים: לו אמרתי. בוכה הוא ולכן במשהו נתעורר
 )ב"ח מרדכי מאמר, ל"זצ שוואב מ"הגרמ(. אחר לאיש נהפך והוא בכיה כדי עד האדם

 
 
 
 

לפי מה שנוהגים שנער שלא מלאו לו י"ג שנים לא [איך יתכן  : שאלה:
בליל שבת מ״מ אין לו להתפלל אם מלאו לנער הי״ג שנים ]עולה לפני העמוד
 ערבית של שבת ?

 
במקום שנוהגים להתפלל של שבת מבעוד יום משום תוספת שבת,  תשובה:

אין לו להתפלל ערבית של שבת. שהרי עדיין לא נשלמו לו י״ג שנים עד ליל 
 (ספר החידות)שבת, שתוספת שבת אין מועיל לענין שנות הנער. 

 

במספעםהייתיל:ל"זצגלינסקייעקב
הישועהמעיני"הרפואהביתמיסד

דרקישבילילינהיריןשמואלמר

זק הה עללבנותנתנולאולזה,רא

שאהפתעלמבדיליםואיןהפתעל
דקיימאאחריולסעודשלאלוא״א

כהייןעלאלאהפתעלנתקנהלאה
)אבודרהם(.

מרסיפר.כללישיבהזהאיןמוסר
והחחייםהחפץמרןלרבובאחת

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

י ַהּזֶה ָהָעם ְוֵיְדעוּ  ֲעֵנִני' ה ֲעֵנִני     ה ּכִ  :םקיוָהֱאלֹ' ה ַאּתָ

 שסיפר אדם פגש יורק בניו בהיותו בזמנו סיפר, ל"זצ יגן ניסים הרב
 שחי ופשוט תמים יהודי על מסופר. מאד ומחזק מדהים סיפור לו

 חיים של רוח ולהפיח היהודים אחיו את לעודד ניסה עת ובכל... בגטו
 חוטף היה למצוות הזדמנות שהייתה פעם בכל. העבודה מחנה בתוך
 מצווה כל, תפילות, קדיש שיעשו דואג היה איש 21 היו כאשר. אותם

 הגרמנים. בשמחה מקיים היה אדם אותו בגטו לעשות ניתנת שהייתה
 שאר מכל יותר, יהודי אותו בזכות במחנה שם חזקה היהדות שרוח ראו

 שובב אחד לה'ינק שיש ומתברר חקירה עשו הם. בגטו המקומות
 שראו פעמים מספר אותו הזהירו. בגטו יהדות של רוח הזמן כל שמפיח
 זה עם יפסיק לא שאם אותו הזהירו. הגטו בתוך ומתפלל שר אותו
 בעודך עצמך את תקבור אתה"ו המחנה בתוך' לינץ משפט לו יעשו
 ולשיר לרקוד המשיך האדם אך, אותו ירתיע שזה חשבו הם!". חי
 סוף"ו.  שם מתרחש מה הבינו לא הם"... בשמחה השם את עבדו"

 והגברים הנשים כל את להביא: המחנה ממפקד דין הפסק יצא" סוף
 מצוות ששומר חוצפן יהודי זה מה יראו האנשים שכול פומבי למשפט

 התחיל! שלך הקבר את כאן תחפור כולם ליד לו אמרו.  גרמנים ליד
, הנאצים הגרמנים". בשמחה השם את עבדו: "שר היה הזמן וכל לחפור

 ולא מעשיו את הבינו לא הם, להתבלבל החלו והארורים האכזריים
 להיות יכול הוא כמה עד עצמם לבין בינם תהו! שם קורה מה עיקלו
 לו אמרו, בידיים שלו הקבר את חופר הוא!?! המוות לפני!? עקשן
 מאלפי פיך תורת לי טוב: "שר עדיין והוא חי אותו יכסו חי ימות שהוא
 הזה היהודי"... וכסף זהב מאלפי פיך תורת לי טוב".. "וכסף זהב

 במותו אחרים של החיים את לקדש לפחות רצה הוא, לשיר המשיך
. הקבר את חופר בעודו ורקד שר הוא אז. מת שהוא לפני אותם ולעודד

. חי אותו לכסות ברגעים מחכים והגרמנים הקבר את לחפור סיים הוא
 הרתיע לא זה גם. עירום לקבר ולהיכנס להתפשט עליו ציוו הגרמנים

 להתכנס מתכונן נעלים, מכנסים, הגופיה, החולצה הוריד הוא. אותו
 את...  קטנה הטלית את להוציא הסכים לא אחד דבר.  לקבר ערום

 כמה אותם שלבש המיושנים החוטים. להוריד הסכים לא קטן הטלית
 שוב זה את להוציא ממנו דרש וזכרו שימו ימח הגרמני.  לו רקדו שנים
 לא אתה למה לי תגיד לו אמר הרשע הגרמני. הסכים לא והוא ושוב

 מה לי תסביר אותך קורע שאני לפני? הטלית את להוריד מסכים
 שם את בהם יש... האלה בחוטים: לו אמר? לך עושים האלה החוטים

 הם. אתה ולא העולם את מנהיג אשר אלוקים שיש מראים הם! השם
!! ממך דמי את ינקום אלוקים אותו. עלי וגם עליך גם בוס שיש מראים

 לשמוע יכל לא המפקיד.  עליכם גם בשמיים עליון כח שיש מראה זה
:  לו ואמר היהודי העם של נלאים הבלתי והעוז האומץ הגבורה את

 אותו פגש שם...  הברית לארצות לברוח ויזה לו ונתן! מייד תתלבש
 .זה סיפור את לו וסיפר יגן ניסים הרב

ם: לואמרת. בוכההואולכן פעמ
מ"הגרמ(.אחרלאישנהפךוהואבכיה

לפי מה שנוהגים שנער של[ך יתכן 

  

המעונינים לתרום 
אפשר להפצת העלון 

לצלם את העלון או 

 :להתקשר ל

0583238724 















 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ ש''רפונ או ''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
 

 הנשק הסודי
 

 
 

 ימים שנתיים מלאו ,ו"התשע במרחשון 'ג שישי ביום ,השנה
 ל"זצוק יוסף עובדיה רבי הגדול רבינו מרן של להסתלקותו

 .א"זיע
  ממשיכה ורוחו נשמתו אבל .מעמנו נסתלק הטהור גופו אמנם
 ,נשמתו לעילוי עושים שאנו הדברים כל את רואה ,בינינו לרחף
 דף חולין 'מס( ל"חז אמרו וכבר .ממרומים בתפילה עלינו ועומד

 .מבחייהם יותר במיתתם צדיקים גדולים :)ב עמוד ז
  דומה אבל .בה ספק של צל לנו ואין ,ברורה היא זו ידיעה

מחטיפההשנהשניצלה,)בדוישם(.לאסתר'גבשלשסיפורה
 ,פטירתו ביום ,ל"זצוק הגדול רבינו של בזכותו עוולה בני בידי
 שאת ביתר הזו האמונה את לנו מחדירה ,חשון 'ג שישי ליל

 .חיים קרויים במיתתם צדיקים ,אכן .עוז וביתר
 'לגב הדיבור רשות את וניתן הבה .בהקדמות להאריך לנו מה

   :המרגש סיפורה את לספר ,המעשה בעלת ,אסתר
 ובסוף ,בירושלים מיוחד מחינוך ילדיםשל במוסד עובדת אני"

 משם .וגן בית לשכונת עד הילדים את בהסעות מלווה אני היום
 האוטובוסים של הקרובה לתחנה עד הנהג עם ממשיכה אני
 .בביתר לביתי חזרה ,עירוניים הבין
  האחרון חמישי ביום אולם .יהודים הינם הנהגים כלל בדרך
  הוא ,דקות כמה של איחור לאחר ,כשהגיע מיד .ערבי נהג הגיע
  בי מתבונן שהוא הרגשתי ,עלי וכשהצביעו ,המלווה מי שאל

 .מאד ומשונה מוזר ,חודר במבט
 לעלות שלא חשבתי שלא כך ,מאד רגוע טיפוס מטבעי אני

  יעלה שאני לעצמי אמרתי זאת בכל אבל .כך בעקבות לרכב
 .בטוח שבטוח מה .אחרונה
 בבית עובד הוא שגם מורה הנהג אל פנה ,שעליתי לאחר
 לרדת צריך הוא כי ,להסעה לעלות רשות מהנהג וביקש ,הספר
 כך על שמחתי .המסלול מסתיים שבו מקום באותו בדיוק
  הייתה ששמחתי התברר מיד אולם .ברכב מישהו עוד שיהיה

 .מוקדמת
 יותר לך יקח וזה ,בגין דרך נוסע אני" :אותו לדחות ניסה הנהג
 צריך הוא מדוע הבנתי לא אני .אמר כך - "לך כדאי לא ,זמן

 לנסוע אפשר וגן לבית מכאן להגיע בשביל" .בגין דרך לנסוע
 :התעקש עדיין הוא אולם .לו אמרתי - "קצרה יותר הרבה בדרך

  לכן ,משם הגעתי עכשיו ,פקקים הרבה יש הרגילה בדרך"
 לעלות זאת בכל החליט מורה אותו ."בגין דרך לנסוע חייבים
 .בנסיעה התחיל האחרון כשזה ,הנהג של רוחו למורת ,לרכב
 לרדת תרצה :הנהג אותו שואל,מהשכונה ליציאה הגענו כאשר
 כבר שהוא לו עונה המורה ?וגן לבית אוטובוס ותיקח ,כאן

 ,ברירה בלית .הסוף עד איתו להמשיך עדיפות לו שיש הסביר
 .בעליל רגוע לא נראה כשהוא בנסיעתו המשיך הנהג

 אולי :אליו ופנה הנהג עצר שוב וגן בית של לכניסה כשהגענו
 

 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

 בתוך צריך אני" - המורה לו עונה - "לא" ?כאן לרדת תרצה
 רגוע היה לא הנהג ."המלווה עם שרת ברמת ארד אני .וגן בית
 .וכלל כלל

 עד לבד איתו ממשיכה אני ואז ,תחנות שתי עוד רק נשארו
 ,עוצר פשוט הנהג אחת תחנה לאחר .עירונית הבין לתחנה
  הכי זה כאן תרד בא :לו ואומר השלישית בפעם למורה פונה
 .ישירות מגיע ואתה למעלה עולה אתה מכאן ,לך טוב

  לו היה לא אבל .עוד להמשיך רצה הוא כי ,נבוך היה המורה
 .ירד אכן והוא ,מידי יותר להתווכח נעים

 ילדים ושתי ,הנהג ,אני ,בלבד אנשים ארבעה ברכב נשארנו
  לא זה טוב ,לעצמי אמרתי .כך כל חששתי לא עדיין .אחרונים
 סתם שזה יתכן ,מלחיץ באמת לא עדיין אבל ,תמים הכי נשמע

 .טוב לא משהו כאן שיש דמיונות
  הוא ,לחוץ יותר כבר נהיה הנהג ,ירד כשהמורה מיד אולם 

 בשקט ואמר הראש את הוריד ,שלו הקשר מכשיר את הוציא
 מילים כמה לו החזיר לקו מעבר חברו וגם .בערבית מילים שתי

 .בערבית
 דברים כמה .משלוותי אותי להוציא הצליחה הזו השיחה
 .ב .מאד ולחוצה דרוכה ,קצרה היתה השיחה .א :אותי החשידו

  היתה השיחה .ד .בשקט היהדיבורו .ג .הראש את הוריד הוא
 עם בהסעה כשהם בערבית לדבר רשאים לא הנהגים .בערבית
 .בכלל רגועה הייתי לא כבר ,אז .אותם להלחיץ לא כדי ,מלווים
  חשודה בצורה התנהג הנהג ,הזו המפחידה לשיחה בנוסף
  המורה ירד שבה האחרונה התחנה בין המרחק כאשר ,מאד
 בפועל אבל .נסיעה שניות כמה ממש זה ,הסופית התחנה לבין
  פספסתי כבר .נורמלית לא בצורה המסלול את האריך הוא
 .לביתר אוטובוסים שתי
 ,17:10 בשעה המסלול את מסיימת אני כלל בדרך ,להבין כדי

 !שלימה שעה כמעט ,18:00 לשעה קרוב רק סיימתי והפעם
  שאני איך .המסלול את גמר הוא השקיעה לפני ממש רק

 'ה ...ואז חושך שיהיה חיכה פשוט הוא ,הסיפור את הבנתי
 .ישמור
 ,האחרון הילד לרדת צריך בה ,האחרונה לתחנה מתקרב הנהג
  לא .בחזקה פועם ליבי.לבד איתו להמשיך צריכה אני ומאז
  כדי ספורים רגעים לי נשארו .עצמי עם לעשות מה ידעתי

  .עושה אני מה להחליט
  החלטתי – שלי החלטה לא כמעט וזה – רגע של בהחלטה

  שאין למרות( למטה הילד אתמלווה רק אני כאילו מראה שאני
 ופשוט ,)הילדים את ללוות מההסעה לצאת מתפקידי זה

 .חזרה להסעה עולה ולא שם נשארת
 אז ורק .הילד עם וירדתי התיק את לקחתי .עשיתי כך ואכן

  אני" ,המסלול את איתו ממשיכה לא שאני לנהג אמרתי
 .לו הודעתי – "ישירות לביתר הולכת אני מכאן ,לבד מסתדרת

  הוא .בנסיעה המשיך ולא פתוחה הדלת את השאיר הנהג אבל
 .עליתי לא  - אני אבל .יעלה שאני ציפה זאת בכל

 
 

ניתן להעביר כספי זכר למחצית השקל  
 "דרכי חזקיה"לטובת העלון והכולל 

0504120812 



 המשך סיפור לשבת קודש

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק ה''זסוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם
נא להתפלל על זוגות שלא זכו  
:  לזרע של קיימא כעשרים שנה
יחזקאל בן מהין וכוכבה בת  

,  מנשה בן טובה ורעייתו, שרה
יצחק בן  , ורעייתוכתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  
 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 
 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלינ מרדכי בן ''לע
ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

  ש''הגר במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד 

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

מיכאל  . רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלי

,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  ממשיכה אני" :תקיף יותר בקול ואמרתי קצת התרחקתי
  .לי מסתדר יותר כך .היום לי קל יותר ככה .לבית הזו מהסמטה

 ."להגיע צריכה אני לשם
  איך יודעת לא שאני ,מבט כזה בי תקע הוא .הנהג על הסתכלתי
 מבט .אותו להגדיר איך יודעת לא ...חצי כועס חצי .אותו להגדיר

 את דמיינתי שלא הבנתי ,המבט את כשראיתי .באמת מוזר
  ופנה הדלת את סגר הוא .בכלל טוב לא משהו כאן יש ,הסיפור
 .לדרכי פניתי אני וגם .לדרכו

  ,לחוצה כך כל הייתי לא הכל בסך .עלי עבר מה עדיין הבנתי לא
  יכולה הייתי ,הרגוע טבעי עם עצמי את מכירה שאני ואיך

 ,משמים נס היה באמת זה שירדתי מה .איתו ולנסוע להמשיך
   .מאליו מובן לא משהו

  נחרד הוא .הסיפור כל את לבעלי וסיפרתי הביתה כשהגעתי
  זה .רעה כוונה כאן שהייתה 100% לא זה ,אסתר :לי ואמר

 !למשטרה מתקשר אני הרגע !!200%
  ,שלו הפרטים את לקחו .הסיפור את לחקור התחילו במשטרה

  שהבנתי איך .עדות למסור בשביל לתחנה יבוא שאני וביקשו
 .ל"ר חטיפה כנסיון מוגדר היה זה ,מדבריהם

  איך .נס לי שהיה אחזתי לא עדיין אבל .מלחיץ די היה זה
 .בניסו מכיר הנס בעל אין ?אומרים
  לעילוי נר ובעלי אני הדלקנו ,חשון במר 'ג ,שישי ליל ,לילה באותו
שלאנזכרתיפתאוםואז,ל"זצעובדיההרבמרןשלנשמתו
  בשלומו מתעניין כשהוא ,אליו בא עובדיה שהרב חלם בעלי מזמן

 אמר ואז .בסדר הכל 'ה שברוך לו ענה בעלי .ביתו בני ובשלום
  !להתפלל צריך ,פשוט הכל לא ?פשוט שהכל לך נראה :מרן לו

  מה על ?פשוט הכל לא מדוע .אז נבהלנו די .התעורר הוא ואז
  מה עשינו .חלום רק היה זה אופן בכל אבל ?להתפלל צריך

  נזכרתי עכשיו רק .היום לסדר ועברנו ,בתפילה הרבינו ,שיכולנו
 .מיוחד חלום באותו
  לארועים שלו והקשר ,בעלי של חלום באותו מהרהרת אני עוד

 על חלמתי עצמישאני מה בזכרוני ועולה צף ,האחרונה ביממה
 פניו את ראיתי אז ,רביעי בליל ,יומיים לפני ממש ,ל"זצ מרן

 נר ולידו ,ענק ממש,ענק בגודל עובדיה הרב של הקדושות
  לי היה זה אז ..מחייך ומרן ,מאד וגדול ענק הוא גם ,דולק נשמה
  ולמה ,בחלום עובדיה הרב מרן את שראיתי הקשר מה ,מוזר
 ??נשמה הנר מרמז
  נגזרה כנראה משמים .הקצוות כל להתחבר התחילו עכשיו אבל
 יושר למליץ עלי עמד ל"זצ מרן אבל .ל"ר טובה לא גזירה עלי
 .לחיים ממוות אותי פדה רחמיו ברוב ה"והקב ,יתברך 'ה לפני
 ל"זצ שמרן לי הייתה זכות איזה .לי מובן היה לא עדיין אחד דבר

  גדול מעשה איזה ??עבורי והתחנן התפלל ובעצמו בכבודו
   ??לכך שזכיתי עשיתי

  יום באותו .שישי ביום ,למחרת כבר קיבלתי לכך התשובה את
 את שאלתי .הכל את להם וסיפרתי ,שלי ההורים אצל ביקרתי

  כדי לעשות צריכה אני מה ?הגומל לברך צריכה אני אם אבי
 משהו לא זה במתנה חיים שמקבל בנאדם ?להשם להודות

 עובדיה שהרב שבזמן ,אחותי לי הזכירה ,הסיפור כדי תוך ..רגיל
 

  על קיבלו שאנשים טובים קבלות הרבה אספתי ,נפטר
   .יתברך 'ה כבוד וגילוי הגאולה למען ,נשמתו לעילוי עצמם
  כל את ראה הוא !!חי עדיין עובדיה הרב ,הכל הבנתי כעת
  לי עמד הוא !!כפליים בכפל לי והשיב ,בשבילו שעשיתי מה

 ..ירחם 'ה בטוח ממוות להצילני יתברך 'ה לפנייושר למליץ
  נוסף בחלום נזכרתי שישי ביום .תם לא הסיפור עדיין אך

  עצמי את רואה אני ,חלום באותו .ימים כמה לפני שחלמתי
 בגמרא פרק כזה יש ...גמלים הרבה הרבה ומסביבי במרכז

  .]ברכות במסכת תשיעי פרק הוא[ "הרואה" לו שקוראים
  מי על כתוב מה .גמלים אומר זה מה לי שיבדקו ביקשתי
  נו דף[ שם שכתוב ומצאו לי בדקו .בחלום גמלים שרואה
  והצילוהו עליו נקנסה מיתה – בחלומו גמל הרואה :]ב עמוד
 !!ממנה
  מה יודע לא אדם .כולי הזדעזעתי – זה אתעיכלתי כשאני
 !החיים את לו להציל יכול קטן דבר כל וכמה ,עושה הוא
  ,סיפוק הרבה לי היה ,הקבלות את שאספתי זמן באותו הרי

 .חיי את מצילה אני שבזה מחשבה של צל לי היה ולא נהנתי
 בכל אופף כשהפחד ,הזאת בתקופה אותי שחיזק מה זה

  הכי שהביטוח הרגשתי ,ברחובות ,בעבודה ,בבית ,מקום
  ,לקום פשוט זה ,החיילים או השומרים לא זה ,עכשיו גדול

 ."קטן מעשה בערך ולהכיר לעשות
  הטובים מעשיה שבזכות ,אסתר של המדהים סיפורה זהו

 .קשות גזרות כל מעליה נקרעו
  האמיתי הנשק ,הסודי הנשק מהו יודעים כבר אנחנו כעת
 לכלותינו עלינו הקמים אויבנו כנגד לנו לעזור יכול הוא שרק

  חיזוק עוד ,טובה קבלה עוד ,מצוה עוד ,תורה לימוד עוד –
  דבר מכל להצילנו יושר למליץ לנו יעמדו אלו כל ,בצניעות

 .אמן .קשות פורעניותמיניומכל רע
 )מפי בעלת המעשה(

 

 'כללות א -פלא יועץ 
 למלי בין ,העולם עניני כל כי ,מאוד רעה היא המשכרת שתיה
 ימלאו חדרים בדעת כי ,דעת צריך ,דשמיא למלי בין דעלמא

 יעשה ובתחבולות ,בדעת יעשה ערום וכל ,)ד-כד משלי(
 דבר על ומשכיל ,בו ולדבקה בוראו את לעמוד יצרונגד מלחמה
  והישר הטוב לעשות האדם לו שיבור ישרה דרך איזוהי ימצא
  תנחומא .ו ,א ר"ויק( החכם אמר וכבר .ואדם אלוקים בעיני
  .חסרת מה קנית דעת ואם קנית מה חסרת דעת אם ).א ויקרא
  והשכל מדע כך-כל בנו ואין ,מאוד דלונו בעוונותינוכי ודיינו
  אשר המעשה ואת בה נלך אשר ישרה דרך איזוהי לדעת
 הרי ,חיינו ומה אנו מה ,דעתנו ויתבלבל נשתה עדין אם .נעשה

 כהוגן שלא עושה דעת בלא גם .לדעת עצמו למאבד דומה זה
 עיניים-כסות היא כי והשכרות השתיה ורעת .ומגרעת בתוספת

 אורחותם והמַישרים .מדעת נבער בה שוגה כל ,ונודעת כל את
 :ידיהם מושכים ,מעשיהם מתוקנים שיהיו ורוצים

 
  

  

  ויכולת כח לנותנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
 אנו ."חזקיה דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך

 לנו ואין הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים
!עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות

 מרגלית ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
 ושושנה יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת
 שלום בת שרה ,חוה בת
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

כי תשא

בס"ד

371 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 18:12, ת"א 18:13גלי

”וישבר אותם תחת ההר“
התורה  את  לקבל  עולה  רבנו  משה  בפרשתנו 
י״ז  ביום  כן  אחרי  יום  ארבעים  ויורד  סיון  בחודש 
את  שובר  העגל,  את  שעשו  וכשנוכח  בתמוז, 
שהם  אלול  ר״ח  עד  בתמוז  י״ח  מיום  הלוחות. 
ובר״ח  בתפילה,  משה  עומד  נוספים  יום  ארבעים 
אלול לאחר שה׳ קורא לו לעלות שוב להר, שוהה 
הקב״ה  לו  אומר  ואז  יום  ארבעים  בשמים  משה 

ביום הכיפורים: ״סלחתי כדבריך״.
מה הועילה שבירת הלוחות?! אומרים חז״ל משל 
המלך  את  שעזבה  למטרוניתא  דומה:  הדבר  למה 
קרא  למלך.  זאת  וסיפרו  ובאו  אחר  לאיש  והלכה 
המלך לשופטי הממלכה שיפסקו את דינה למיתה 
וקרע  השושבין  זאת  ראה  איש!.  אשת  היא  שהרי 
את הכתובה של המלכה וטען לפני המלך כעת אין 

שום ראיה שהיא הייתה אשת איש...
הנמשל הוא: 

כך משה רבנו בעצם זה ששבר את הלוחות הסיר 
במקום  בעגל  שבחר  ישראל  עם  על  הקטרוג  את 

בורא עולם.
את  רבנו  משה  הכניס  מה  לשם  ברור:  לא  ועדיין 
הלוחות השבורים לארון הברית? והלא הן מזכירות 

את החטא?! 
משל למה הדבר דומה: לאחד שנכנס לחנות מתנות 
תוך  לחמותו.  ״מיוחדת״  מתנה  ומחפש  יוקרתית 
המנהל  את  שומע  הוא  המבחר,  את  בוחן  שהוא 
יקר  חרסינה  אגרטל  ששבר  חדש  עובד  על  צועק 
לבעל  ניגש  הוא  חלם,  לא  כזו  להזדמנות  מאוד. 
החנות ובמחיר סביר שילם עבור איסוף השברים, 
אריזתם והמשלוח למסיבת יום ההולדת תוך בקשה 
לפני  כביכול   - בטעות  המתנה  את  יפיל  שהשליח 
דלת הכניסה... התוכנית מתבצעת בשלמות וכולם 
הכוונה״...  העיקר   - נורא  ״לא  החתן:  את  מנחמים 
הכול היה מסתיים באופן מושלם אלמלא החליטה 
נראית  איך  ולבדוק  האריזה  את  לפתוח  הגיסה 
של  במקומו  להיות  רוצים  הייתם  לא  המתנה! 
ארז  הטיפש  שהעובד  ראתה  כשחמותו  מיודענו 

כל שבר באריזה נפרדת... 
שאדם  להורות:  השבורים  הלוחות  את  שם  משה 
שלא זוכר את שגיאות העבר, איננו יכול להתקדם 
אל עבר העתיד בצורה בטוחה ובפרט שאלו הביאו 

לאחדות העם ואמונה בה׳. השבר הוא גאוותנו...

נלמד מהפרשהכאיש אחד בלב אחד

”כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו“  
לדעת  ישראל  בני  את  למנות  כשתחפוץ  רבינו  למשה  אומר  הקב“ה 
מחצית  אחד  כל  יתנו  אלא  גולגולת  לפי  אותם  תמנה  אל  הם,  כמה 
מה  להבין  צריך  ולכאורה  מניינם.  ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל, 
גולגולת  לפי  ישראל  בני  את  לספור  רבינו  משה  על  שנאסר  הסיבה 
ואיזה חסרון יש בכך? ונראה שהטעם בזה מפני שהספירה מראה על 
פירוד, כי אדם לא ישב ויספור את אבריו, כי הכל גוף אחד. כך גם עם 
ישראל הם גוף אחד, שאי אפשר לספור אותם, וכמאמר הפסוק ”שה 
הגוף  כל  קודקודה  על  מכה  אתה  אם  הזו,  השה  מה  ישראל“ –  פזורה 
הרי  סובל,  מהם  אחד  ישראל.  גם  כך  סובל,  הגוף  כל  רגלה  על  סובל, 
כולם צריכים להרגיש שהם סובלים כי הם נחשבים לגוף אחד בבחינת 
הספירה  כי  אותם  לספור  אסור  ולכן  לזה“.  זה  ערבים  ישראל  ”כל 
יכול  ישראל  עם  כי  ישראל,  לעם  מסוכן  וזה  פירוד,  על  מראה  כאמור 
באדם  מעשה  הבא:  המעשה  שיעיד  וכפי  האחדות  ע“י  רק  להתקיים 
לוטש יהלומים. שפרנסתו היתה בריוח, אך קמצן היה חסך כל פרוטה, 
לא קנה כלים ובגדים מהלך היה בסחבות בלואות וקונה משיירי המזון 
כל  את  לחסוך  בידו  עלה  לא  שהרי  דעתו.  נחה  לא  עדיין  אך  בשוק, 
לאשפה.  שסופו  מתכלה  אוכל  על  פרוטות.  הוא  מוציא  עדיין  רווחיו 
יום אחד שומעת אשתו זעקות מחרידות מחדר עבודתו הצילו! גזלן 
משטרה,  והזעיקה  מיהרה  לבית!  חדר  שודד  חמסן...נרעדה,  שודד 
קרעים,  לבוש  כחוש  אדם  ומצאו  לחדרו,  הסתערו  השוטרים  מיהרו 

ודאי גנב הוא שניסה לשדוד כדי להחיות נפשו! 
אסרוהו וגררוהו אל השופט. והאשה משתרכת אחריהם. טוענת שזה 
אירע  שוד  השופט,  שאל  הענין?  מה  לה.  מאמין  אינו  ואיש  בעלה, 
בעלי“  השוטר. ”זה  הצהיר  בו,  מסתתר  נמצא  זה  ואדם  הצורף  בחדר 

התייפחה האשה הוא הצורף. 
הביט בו השופט בבגדיו הבלואים והתקשה להאמין: ”והיכן השודד?“ 
שאל. אני הצורף ופי השודד צרח הבעל בטירוף, מה לי ולו מדוע חומס 
הוא את יגיעי ומכלה את כל עמלי? הבין השופט שלפניו קמצן מועד 
אין  הנעשה  את  אמנם  אתה!  צודק  אכן,  ופסק:  דעתו,  שנתבלבלה 
והורהו:  לשוטר  קרא  צדק!  משפט  ישרור  ואילך  מעתה  אבל  להשיב, 
עליך להתלוות עם האדון לביתו ולהשגיח על פיו שלא יחמסנו עוד! 
והשוטר  לביתו  הלך  שמח...  המטורף  הקמצן  רק  ותמהו,  שמעו  הכל 
עימו, עשה השוטר מלאכתו נאמנה, וכעבור שבוע ימים ביקש הקמצן 
מאכל  דבר  לקחת  וביקש  השופט  אל  שישאהו  כוחותיו  בשארית 
לפיו, תמה השופט: כלום ברצונך לפטם במו ידיך את השודד האכזר 
החומס את יגיעך? סכלתי, התוודה הקמצן, טעיתי בחושבי שפי הוא 
איבר לעצמו. כל גופי חטיבה אחת, והאוכל הבא לפי מזין את האברים 
אחד  שכל  אחת  כחטיבה  הם,  בארץ“  אחד  ”גוי  ישראל  עם  כך  כולם. 

ממרכיביה תורם לכלל ומושפע ממנו.
בברכת שבת שלום,

רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:58, ת"א 17:13



סיפור השבוע

עוד לפני שהגענו לראשונה לאותו ישוב בפאתי הנגב. נקרא לו 
המקום,  טיב  על  לשמוע  הספקנו  כבר  הסיפור  לצורך  ”תקוה“ 
במקום  להתגורר  שבא  ועשיר.  מודרני  ציבור  המאכלס  ישוב 
יאמר  לא  שאיש  רגוע  נווה   – כפיה  מכל  ונקי  שקט  ונקי:  שקט 

לשני מה יעשה ומה לא יעשה.
באותו  השבת.  שולחן  הציוד  כל  עם  באנו  הזה –  המעוז  תוך  אל 
איש  על  כופים  איננו  שבת.  שולחן  גם  יהיה  קניונים.  יש  ישוב 
מאומה. אנו כאן בכדי לעמוד לשירותו של המעונין בנרות שבת 

קודש.
שנפגשנו.  הראשון  התושב  זה  היה  אודי  אמר  מצטער,“  ”אני 
”אם אפשר להרחיק בבקשה את השלחן“. יצא במיוחד מהחנות 
לא  כדי  מטרים,  כמה  התרחקנו  הדברים.  את  לומר  כדי  הגדולה 
פיו  מבקש“.  אני  לכם...  איכפת  לא  אם  ”אה  לזרימה.  להפריע 
דיבר ועיניו סקרו את אשר מונח על השולחן: פמוטות, גביע יין, 
מפת חלות רקומה ועוד מכלי שבת המסורתיים. ”מה זה בעצם“. 

הכשילו פיו לרגע, ”התרחקו עוד קצת אם אפשר“...
דחייה מעורבת בפליאה. התנכרות מהולה בכמיהה. שתי פסיעות 
הזעם  מן  בה  שיש  פנים  ארשת  מתקרבת.  ואחת  מתרחקות 
והסקרנות כאחת. התרחקנו עוד קצת והתחלנו עונים לשאלתו: 
”זהו שולחן שבת יהודי כמוהו עורכת כל משפחה יהודית בביתה 
גדולה  בשעה  הנרות  את  מעלה  הבית  אם  קודש.  שבת  לקראת 
שניתן לבקש בה הכל. ראש המשפחה מקדש על היין, בוצע את 
החלה, עורך בביתו מעמד נפלא שאין כמוהו“... מילים ראשונות. 
הוא שומע וחזר פנימה אל חנותו הגדולה יהודי גבה קומה וגחלת 

נשמה לוחשת בו בחשאי.
יותר  צעדיו  היו  הפעם  הוא.  גם  שם.  אנו  שוב  השבוע.  ככלות 
התרחקו  לכם  אמרתי  כבר  הרי  עזרה?  צריכים  אימתניים. ”אתם 
מהשטח שלפני החנות, והרבה... בכלל, עבור מה אתם כאן... מה 

אתם רוצים בכל העסק הזה“?
”להראות שולחן שבת ליהודים שלא ראו אותו עדיין“. 

”והפמוטות בשביל מה? והצלחות? מה זה, כמות כה גדולה של 
כאן  כולם  הרי  הרבה.  יקחו  ”יקחו.  בכלל?  זה  את  יקח  מי  נרות 

יהודים לא כן?“
אדון  סייענו  בתוכו.  מתחולל  משהוא  פנימה  פסע  טוב,“  ”נו 

הנשמות לסייעו, ולהאירו מתוך אפילתו.
בסיומה של המשמרת. באה השעה לשוב הביתה. והנה הוא יוצא 
מנופף  והוא  ידיו  על  שחולקה  נרות  ערכת  בידו  כמנצח.  לעברנו 
בה: ”רואים? את זה מצאתי בפנים. זרוק ונטוש. מישהו לקח כדי 

להנותכם אך אין לו בזה כל צורך“...
שתקנו והוא דיבר: ”נעשה עסק. אקח גם אני נרות בתנאי שאקבל 
מענה מושלם לשאלה המנקרת את מוחי: אם אנחנו העם הנבחר. 
מדוע אנו סובלים ומעונים ונהרגים? זו השאלה ואם תביאו עליה 

תשובה מספקת אני לוקח את הנרות.
מענה  יש  התשובה.  בהירות  השאלה  וכבהירות  שאלת  ”יפה 
אחת“.  רגל  ”על  להעביר  מגוחך  שיהא  אלא  ענין,  לכל  מושלם 
ודאי לא בשעה שהטנדר כבר צופר לנו. אמור את מספר הטלפון 

שלך. מבטיחים לחזור אליך במהלך השבוע.
מן  מנסר  נודע  דרשן  של  קולו  והנה  הרכב.  אל  בעלותינו  מיד 
סבל  על...  רבה  בבהירות  עונה  הקול  והנה  אוזן  הטינו  הקלטת. 
עמינו. מצטט מהגמרא והמדרשים בהרצאה מקיפה על הנושא 
שאלותיו  קשות.  ומתווכחים  שואלים  מאזינים  לאודי.  המכאיב 

של אודי כאין וכאפס מול השאלות העולות כאן. 
דרכי  להבין  מסוגל  אינו  בצורה: ”יציר  כחומה  המרצה  ותשובות 
השולחן  הקמת  מלאכת  באמצע  לנגריה,  אדם  יכנס  לא  שמים. 
משוייף  איננו  שלו  המשטח  וגם  רגליים  ארבע  לו  שאין  המגוחך 
כדבעי. יבין כי אין מעירים עד גמר המלאכה וכי אין הגיון ברצון 
לכפרי  משל  לסיומה.  היצירה  הגיעה  בטרם  מושלם  דבר  לראות 
פיסקה  קורא  החזן  של  קולו  את  ושמע  הכנסת  לבית  שנכנס 

תמוהה: ”שומר ה‘ את כל אוהביו ואת כל הרשעים“. 
מיד יצא הכפרי מבית הכנסת ופילאה ניכרת בו: מדוע ישמור ה‘ 
את הרשעים? למחרת נכנס שנית ושמע פיסקה סותרת התמוהה 

בזכות נרות שבת
שבעתיים: ”את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד“ (ח“ו ורח“ל). 
נזדעזע הכפרי עד עמקי נשמתו. מילא הרשעים שיושמדו. אולם 
אוהביו מה חטאו עד כי נגזר דינם אחת עם הרשעים?!... מבולבל 
היה כפליים. אחר שאתמול שמע את ההיפך הגמור. חסר מרגוע 

פנה לרב ודרש הבהרה על הדיבורים הנוראים הללו.
השלים  טרם  מדי.  מוקדם  יצאת  ”אתמול  הרב,  לו  השיב  ”הבן“, 
החזן את סיום הפסוק. היום איחרת להגיע, לא שמעת את פתיחת 
 – סופו  ועד  הפסוק  מתחילת  הכנסת  בבית  לכשתשהה  הפסוק. 

תיווכח לראות כי אין כל סתירה ותמיהה“...
לא  אז  גם   – סופה  ועד  הבריאה  מתחילת  חי  האדם  היה  ”אילו 
היה לו מושג והבנה בדרכי הנהגת ה‘. על אחת כמה וכמה יתמה 
השואל שנולד אחר שהעולם כבר עשה כמה אלפי שנים, ויקדים 

להיפטר בטרם השלים העולם את סיומו“.
הנהג  מן  רכשנו  דשמיא,  הסיעתא  מן  נפעמים  הטנדר  מן  ירדנו 
במקומנו.  לדבר  לה  ניתן  לאודי.  אותה  נעביר  בעז“ה  הקלטת  את 
עבור  חם  מכתב  הכנתי  כך  בתוך  שליח.  אחר  בחיפוש  התחלתי 
גודל  אודות  יקרין  ומילין  לעמו  יתברך  ה‘  אהבת  של  שורות  אודי 

הזכות להיות נמנה כאחד מבני עם סגולה.
קול  מצלצל.  הטלפון  והנה  נשלחה.  טרם  והקלטת  רביעי  יום 
ילד  הבתים  מאחד  כאן  הוציאו  עתה  ”זה  בשטף:  מדבר  מבוהל. 
מצב  על  מדווחים  ”ההצלה“  אנשי  את  שמעתי  הכרה.  מחוסר 
של  החלמתו  עבור  להתפלל  הצורך  את  חש  אני  אנוש.  כמעט 
הילד. שמעתי הרצאות על כוחה של שבת. בקשתי אליכם: פתחו 
עכשיו  תורם  הנני  הילד.  לרפואת  זאת  ויהי  נוסף.  שבת“  ”שולחן 
ככל  בו  להשתמש  תוכלו  שלכם.  הפעילות  עבור  כסף  סכום 

שתמצאו לנכון – להסעות או לכל דבר אחר“.
מדברים  שאנו  רב  זמן  ”הנה  במוחי:  רעיון  חלף  הדברים  לשמע 
כי  עצמינו  על  נקבל  נדר  בלי  בבנימינה.  שולחן  הקמת  על  כאן 
חן  נמצא  ואם  שולחן.  שם  יועמד  כבר  הקרובה  שבת  בערב  כבר 
בעיני ה‘ ונישא חסד ורחמים לפניו – יהי זה לזכותו של הילד הרך, 

לרפואה שלימה.
לסגור  סיימתי  כאשר  הלילה.  חצות  אחר   00:15 היתה  השעה 
קצוות להקמת שולחן בבנימינה והנה קולו של המתקשר מתנגן 
ענין...להסעות  לכל  בו  להשתמש  כסף...תוכלו  ”סכום  באוזני: 
דקה  אחר  המוניות,  לתחנת  התקשרתי  בבוקר  השכם  למוניות...“ 

כבר המתין ספיישל לפתחי. הקלטת עם המכתב הועברה לאודי.
באותו יום שישי השיב אודי את הקלטת, נרגש ונפעם. ”קיבלתי 
מענה“, הודה בפנים סמוקות. ”קיימתם את הבטחתכם, בתוספת 
מכתב שלא אשכח כל חיי. גם אני אקיים: הנה באתי לקבל נרות“. 
עד  מהתחלה  המעניינות  ההתפתחויות  כל  את  באוזניו  שחנו 
הנרות  להדלקת  הדרכה  לקבל  ביקש  ללבו.  נגעו  והדברים  הסוף 

וביקש שהקשר יישמר.
הוא לא היה הראשון שבעקבות ערכת נרות השבת הגיע לסמינר 
ערכים. עוד יעברו כמה חודשים עד שאגלה כי אותו ערב היה צעד 
שמירת  ואל  התורה  לימוד  אל  היהדות  אל  אודי  של  בדרכו  ענק 

המצוות.
לאחר צאת השבת. היה על הקו המתקשר שזכות התגלגלה לידו 
להאיר את בנימינה. התקשר במיוחד לדווח לי על מצבו של הילד: 
הסבר  לי  שאין  הענין.  אל  נפשי  קשר  מתוך  אמר.  נסים“,  ”ניסי 
עליו, יצאתי אל בית החולים לאחר שיחתינו הטלפונית, לשהות 
שכנראה  התלחשו  הרופאים  הילד.  למיטת  בסמוך  הלילה  במשך 

לילד פגיעה מוחית ר“ל. ההורים לא ידעו את נפשם...
והצפיות  התחזיות  לכל  בניגוד   00:15 על  השעון  כשהורה  והנה 
לבכות  והתחיל  עיניים  פקח  אחת  בבת  לחיים.  הילד  התעורר 
”ניסים“ מלמלו כולם. כל הצוות הרפואי הוזעק אל מיטתו. במשך 
הלילה המצב הלך והתיצב ברוך ה‘, מקווים לטוב. משתאים מול 

חסדי ה‘ יתברך.
--כשהורה השעון על 00:15 אחר חצות הלילה...

חזר  השבת  שבמהלך  אחר  לביתו  הילד  שוחרר  בבוקר  שני  ביום 
לעצמו כליל ורפא לו. ”אין לנו הסבר מה שקורה כאן“, סיכם. 



פינת ההלכה - הלכות ריבית

רואה חשבון - האם נחשב לסופר שעובר על איסור רבית
שאלה: רואה חשבון בכיר נבהל לשמוע כי גם הסופר שכותב את שטר הרבית שבין המלוה ללוה עובר בלאו של רבית, שהרי באים אליו כל סוגי אנשים, וביניהם גם 

כאלו אשר אינם שומרי תורה ומצוות שאינם משגיחים על איסור רבית, ונמצא שאם כותב שטרות על עיסקאות שלהם הוא נכשל בעוון רבית ח“ו.
תשובה: תלוי בג‘ סוגי רואי חשבון.

אם יש לו חלק בניהול העסק, והכל מתנהל על פיו- עובר על איסור רבית. א]  
אם הוא רק כותב על פי מה שמכתיבים לו ואין לו חלק בניהול- אין בזה חשש רבית. ב]  

אם הוא גם מייעץ מבחוץ מה לעשות - עליו להשגיח שלא יתן עצות שיש בהם חשש רבית. ג]  
סברת הדברים: נראה לחלק את סוגי הרואי חשבון לשלשה.

יש רואה חשבון שהוא ממש כמו מנהל העסק, וכל הצ‘קים של המוסד מתנהלים על ידו וכל המשכורות יוצאים מתחת ידו. ברואה חשבון כזה נראה שבאמת יש 
חשש רבית, והוא נחשב ממש לסופר, ואפילו ליותר מסופר כיון שהכל מתנהל על פיו, וכל עניני חשבונות המוסד מתנהלים על ידו, ועל כן רואה חשבון כזה חובה 

עליו להשגיח שלא לקבל תחת ידו מוסד אשר אינו משגיח על איסור רבית.
מאידך, יש רואה חשבון אשר אינו נכנס לפרטי ההוצאות והכנסות והוא רק מקבל את הניתונים מראש המוסד והוא רק כותב את הדברים על פי מה שמכתיבים לו. 
’רואה חשבון‘ זה נראה שאינו נכלל בכלל סופר ואין בו שום חשש, שהגדר של סופר הוא רק שעל ידי כתיבת השטר שלו נגמר העיסקא של המלוה והלוה, ועצם 
כתיבת השטר מהוה חלק בלתי נפרד מן העיסקא, אולם רואה חשבון שעומד מחוץ לעסק אין כתיבתו חלק מגמר העיסקא אלא העיסקא נגמרת על ידי בעלי העסק 

בלבד ולפני שמגיעים אליו כבר יש תוקף לכל העיסקא, והוא רק כותב את הניתונים על פי מה שהם כבר גמרו, ועל רואה חשבון זה אין חשש של סופר.
ויש סוג שלישי של רואה חשבון, אשר אינו עומד מחוץ לעסק, אלא הוא גם מייעץ לכל פרטי העסק ובכל שאלה מתייעצים אתו, אבל אינו כרואה חשבון הראשון 
שכל העסק מתנהל על ידו, אלא עצם העסק עומד על ידי אחרים, אלא שבנוסף לתפקיד של רואה חשבון הרי הוא גם מייעץ לכל עניני העסק. ברואה חשבון זה 
נראה שמה שנעשה בעסק כמה עסקאות של רבית שלא נעשו על ידו, אינו עובר על זה שאינו נחשב למנהל העסק שכל עניני המוסד נעשים על פיו, אולם עליו 
להשגיח שבעסקאות הנעשים על ידו לא יהיה חשש רבית, ויזהר להשתמט ולא לכתוב שטר על עיסקאות אלו, כי כשהוא כותב שטר זה הרי נגמרת העסק על ידו, 

ודינו כסופר העובר על איסור רבית. וכ“ש שלא ייעץ להם לעשות עסקאות שיש בהם חשש רבית.

המשלם דמי חבר לקהילה – יכול לשלם על המקום בבית הכנסת ביותר תשלומים
שאלה: באחת מחצרות הגדולות מגיעים החסידים מכל קצוות תבל, להסתופף בצל האדמו“ר בימים נוראים, כמובן שבית הכנסת הרגיל של כל השנה, צר מלהכיל 

את כל האורחים, ומוסיפים הרבה ספסלים בר“ה ויוכ“פ. 
בתחילת חודש אלול משכירה ההנהלת ביהמ“ד מקומות ישיבה לר“ה ויוכ“פ, וצורת התשלום הוא שאם השוכר אינו משלם דמי חבר לקהילה, יכול לשלם לביהמ“ד 
על המקום רק ב-6 תשלומים, ואם הוא חבר בקהילה ניתנת לו אפשרות לשלם על המקום ב-12 תשלומים שוים.  האם יש בהסכם זה חשש איסור, דנמצא שבגלל 

שמשלם דמי חבר הוא מקבל הלוואה ופריסת תשלומים על המקום. 
תשובה: כיון שבית הכנסת הוא קרן צדקה – אין בזה איסור ומותר לעשות הסכם זה. 

סברת הדברים: נפסק בשו“ע (סי‘ קעו סעיף ו) שבשכירות קרקע, מותר לפרש לשוכר שני מחירים. מחיר אחד אם יקדים לשלם ומחיר אחת אם יאחר לשלם, אולם 
היינו רק אם שני האפשרויות הם בתוך תקופת השכירות, וכגון שמשכיר דירה לחודשיים ומתנה שאם ישלם עכשיו יוזיל לו, ואם ישלם במשך החודשיים ישלם 

יותר, אבל אם האפשרות השניה הוא שישלם יותר לאחר גמר השכירות, אסור לפרש שני מחירים. 
ובנידון דידן הרי מפרש שני מחירים, שאם אינו משלם דמי חבר צריך לשלם ב-6 תשלומים, ואם רוצה לאחר לשלם ב-12 תשלומים צריך לשלם דמי חבר, ופריסת 

התשלומים הוא הרבה אחר שנגמר שכירות המקום בר“ה, וא“כ יש בזה איסור.
ללוות  שמותר  יח)  קס סעי‘  שנפסק בשו“ע (סי‘  וכמו  ללוות ברבית דרבנן,  מותר  לקרן הבית המדרש השייך לצדקה,  הוא  וכן הרבית  זה שההלוואה  ברם, בנידון 

ברבית דרבנן לצורך צדקה, והכי נמי הוי רק רבית דרבנן שהרי הוא דרך מקח ושכירות, וא“כ מותר לעשות הסכם זה.

מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 
לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882

מי הוא בן חורין באמת?!
”והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות“ - חז‘‘ל מבארים במשנה באבות פרק ו‘: 

מי  אלא  חורין  בן  לך  שאין  חירות  אלא  חרות  תקרא  אל  הלוחות  על  חרות  הוא  אלוקים  מכתב  והמכתב  המה  אלוקים  מעשה  ’‘והלוחות 
שעוסק בתורה‘‘ יוצא איפוא, שקיום מצוות התורה ולימוד תורה הם חירותו של האדם ולא כפי שנראה לעין שזוהי מגבלה המונעת את 
הדרור והחופש.  ולכאורה נראה ההפך?! אין ספק שניתן לייחס לקיום המצוות את התענוג ותחושת אושר עילאית ביותר בסיפוק שיש 
מצות  את  לקיים  באמת  הרוצה  האדם  הרי  ועוד,  הדעת.  על  מתקבל  זה  אין  לכאורה  זאת כחירות?!  ולהגדיר  לבוא  אך  גמרא,  דף  בלימוד 

התורה קלה כבחמורה - מוגבל במעשיו ומחשבותיו ואם כן היכן החירות?!
התירוץ יובן על פי משל: לאדון אחד היה משרת טיפש וקל דעת. לא הייתה לו חשיבה עצמאית לחלוטין. הדבר בא לידי ביטוי בשירות 

שהעניק לאורחים, לדוגמא: אם היו מבקשים ממנו תפוחי אדמה, היה רץ ומביא שק שלם... 
אם ביקש האורח לשתות, היה סוחב על גבו מיכל מים ומביאו לסלון... בקיצור החשיבה ממנו והלאה.

האדון התרגז עליו והחליט ללמדו לקח, מה עשה? קשר חבל לגדר הבית, ואת צידו השני תחב בין שיני המשרת וביקשו להדק את שיניו. 
התמים עשה כאשר הורהו בעליו ולא זז משם. לפתע הגיעו חבריו ואמרו לו: ”אנו הולכים לרחוץ בנהר התבוא עימנו?“ סינן הוא בין שיניו: 
”אינני יכול... אינכם רואים? אני קשור לגדר...“  פרצו חבריו בצחוק רם וקראו לו: ”טיפש פתח פיך והשתחרר מהחבל...“ - אבל מיודענו 

נשאר כשהיה - איננו מסוגל לפתח מחשבה עצמאית משל עצמו...
הנמשל:  זה מצחיק כשמדובר במישהו אחר אך האמת שכולנו קשורים כאותו משרת... למי? לרצונותינו למאווינו...

לרצונות והתשוקות הרבה אדונים הם פשוט מתחלפים כל פעם בתשוקה אחרת: פעם זה אוכל לא כשר כדבעי, ופעם זה לשון הרע על 
הזולת... 

לא  אני  תם  אני  לא  הקשר!  את  תוריד  תתנתק!  קשורה?  הפירוש  מה  ככלב...“  בו  קשורה  עבירה  אדם  ג:): ”עבר  רז“ל (סוטה  שאמרו  זהו 
יכול... ועוד אמרו חז“ל: ”אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה‘‘ רק הוא יכול לומר לא! לרצונות שלו - לשים להם בלם -מעצור. להיות 

אדון עליהם ולא נשלט בידם...
להמנות על הצדיקים שליבם ברשותם ולא עם אלו שברשות ליבם...

פרפראות לתורה
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