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 סיפוריםוליקוטים  
 אמור -נפלאים 

 
 (א, כא" )הכהנים אל אמור"

 . מזהירים(י"רש) הקטנים" על גדולים להזהיר ואמרת "אמור
 של וגדולתם כוחם כי, בקטנים יזלזלו שלא הגדולים את

 ...בא הוא" קטנים"מה" גדולים"ה
 

 (א, כא" )הכהנים אל אמור"
 .י"רש -" הקטנים על גדולים להזהיר"
 נותנים יהיו, המת שמלבד מוזהרים, במת המטפלים", גדולים"ה

 .הנפטר שהניח היתומים", קטנים"ה על גם דעתם את
 

 ( א, כא) אהרן" בני הכהנים אל "אמור
 ישראל את מזהיר ה''הקב למה, טהורות אמרות' ה אמרות
 (. תנחומא מדרש) וטהרתן קדושתן בשביל

 להיות עליהם לפיכך, וטהורים קדושים כה הם ישראל שבני כיון
 מלך בן. אחרת אומה מכל יותר ותועבה טומאה מכל מופרשים

 פשוט כפר איש אבל, בחולי לוקה הוא מיד גס מאכל שאוכל
 רגישים, ועדינותם קדושתם מפאת. מהר כה לחלות נוח אינו
 יש כן ועל, להם שמזיקה קלה טומאה לגבי מאוד ישראל בני

 . כך על מאוד להזהירם
 ( חיים שערי דברי)

 

" אליהם ואמרת אהרן בני הכהנים אל אמור"
 (א, כא)

 שהם מכך נובעת הכהנים קדושת שאמנם, לדעת אנו צריכים
 אבא: "ולומר אבות בזכות להסתפק די לא אבל, אהרן מזרע

 .וכהנה כהנה ועוד..." וכך כך היה שלי סבא" או..." רב שלי
: אומר הפסוק זה ועל, להיטהר בנפרד אדם כל צריך, אלא

 יסתפקו שלא אהרן בני את למד -" אהרן בני הכהנים אל אמור"
 שהדיבור -" אליהם ואמרת" אלא", הגדול הכהן של בניו" שהם

 בזכות ולהיטהר להתעלות חייב אחד כל כי אליהם ישר מופנה
 .עצמו

 

 (א, כא" )בעמיו יטמא לא לנפש"
 גחלים'' מלשון'' בעמו)'' בעמעום הנפש את לטמא אין

 האלוקי הניצוץ של דעיכתו את למנוע יש. ובקרירות''( עוממות
 ... הרף בלי להלהיבו אלא, האדם בנפש

 (.מאלכסנדר ל''ז ה''רח ק''הרה)
 

 (א, כא) "בעמיו יטמא לא לנפש"
 בקיץ זה היה (.י"רש) מצוה מת יצא, עמיו בתוך שהמת בעוד
 עקיבא רבי ברחוב, ל"רח, למוות נדרסה אישה. ט"תשי שנת
 אנשים התאספו במקום .הגדול הכנסת בית ליד, ברק בבני

 את בתיקה ומצאו חיפשו. אותה הכיר לא אחד אף אך, רבים
. חולון בעיר וכתובתה שמה הופיעו בה, שלה הזהות תעודת

 חזרו. משפחה לנפטרת יש אם מגוריה בעיר לברר שלחו
, גלמודה אישה שהיתה מספרים השכנים כי, ואמרו השליחים

 והרופאים, 'מתים ניתוחי ימי' היו הימים אותם .ופשוטה שקטה
 פסקו זאת לאור. הנפטרים באברי מאוד זלזלו הפתולוגים

, אותה ינתחו בוודאי כי, החולים לבית להעבירה שאין הרבנים
 להביאה ומשם, הגדול הכנסת לבית להכניסה הוחלט ולכן

 שעל וטענה, המשטרה למקום הגיעה .מצוה מת כדין, לקבורה
. ולנתחה פתולוגי במכון לבדיקות לקחתה חייבים הם, חוק פי

! "לא אופן בשום" התנגדו מסביב שהתגודדו האנשים
 בבני עברה השמועה אבל, מתוגברים כוחות הזמינו השוטרים

, הכנסת לבית מסביב איש אלפי כנגדם התאספו וכך ...ברק
 בית בתוך לנפטרת מסביב תהילים אמרו נוספים מאות בעוד

 האנשים טבעת את בכוח לפרוץ התעקשה המשטרה. הכנסת
 יוזמה עסקנים כמה לקחו, שכך מכיון. הגופה את לקחת כדי

, 'ומתן משא' לאחר. המצב את המשטרה לקציני והסבירו
 גופת על לשמור שנלחמים האלפים את הקצינים ובראות

 התחילו מיד .המקום את לעזוב לשוטרים הורו, הנפטרת
 כל תחושת. אותה מלווים יהודים כשאלפי, האשה בהלוויית

 שרשרת: ביותר מופלא הדבר כי, היתה בהלוויה המשתתפים
, ברק לבני מחולון מגיעה האשה - התרחשויות של שלימה
 תהילים אומרים איש מאות ,הרחוב באמצע כאן נפטרת
, משתתפים רבת הלוויה, ינתחוה שלא נלחמים אלפים, למענה

 מה על, הוא פלא ...עבורה קדיש שיגיד אדם וממנים, הספדים
 אימי: א"שליט קניבסקי חיים רבי הגאון מרן סיפר ?ולמה

 עיירתם ילידת היתה שהיא ואמרה, הנפטרת את הכירה
, ליהדות כך כל קרובה שאינה פשוטה אשה והיתה, קוסובה

 לבסוף ?!גדול כזה כבוד לה נתן ה"הקב מדוע התפלאה ומאוד
, תומו לפי וסיפר, ל"מחו אותה שהכיר אחד הגיע - הדבר נודע

 נפש במסירות, בגטו קוברת היתה זו אשה המלחמה בעת כי
 אין, להסביר מיותר זה כל אחרי .שנפטרו הנשים את, ממש
 שאין כולם ראו - מידה כנגד מידה לה שילם ה"הקב; פלא
 (.מתוק ופריו! )בריה כל שכר מקפח ה"הקב

 

 ( ב, כא'' )ולאביו לאמו''
, "אביו" לפני "אמו" הכתוב אמר שלפיכך, אומר עזרא" ה"אבן
 והאם נקבה של מחייה ארוכים זכר של חייו רוב פי שעל משום

 . קודם מתה
 באותה להלן נאמר הלא, עזרא" ה"אבן על העולם ומקשה

 ? אמו לפני אביו – יטמא" לא ולאמו "לאביו(: יא פסוק) פרשה
 תירוץ מוורשה ל''ז גזונדהייט לה'יעק רבי הגאון השיב כך על

 כהן והרי, גדול בכהן מדובר הן י"א בפסוק להלן. וברור פשוט
 את ממלא והוא מת שאביו אחרי ההדיוט הכהן נמשח גדול

 המשיח הכהן: מקומות בהרבה התורה שאמרה כפי) מקומו
 טומאת תמיד קודמת גדול כהן אצל כן אם –( מבניו" תחתיו

 לא עדיין הרי קודם מתה אמו אם שאף משום, אם לטומאת אב
 . גדול כהן אז היה
 לפיכך: ''מקלט לעיר הגולים לגבי הגמרא אומרת כן על
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 כדי וכסות מחיה להם מספקות גדולים כהנים של אמותיהם

 שבהיותם לפי –( י"א מכות) שימותו" בניהן על יתפללו שלא
 ...אמהות רק אם כי אבות להם היו לא כבר גדולים כהנים

 

    " קודש והיו... לאלוקיהם יהיו קדושים"
 (ה, כא)

 עצמם על ואוסרים הדין משורת לפנים להתקדש שרוצים יש
 קודם, לו מותר להתחסד הרוצה כל לא אולם, המותרים דברים

 לו מותר זה אחרי ורק לקיים ציוותה שהתורה מה לקיים עליו
 קדושים" כל קודם: שכתוב וזהו, שמותר מה על סייגים להוסיף

 שייקימו לאלוקיהם שנוגע במה קדושים שיהיו" לאלוקיהם יהיו
 להתקדש הם יכולים" קודש והיו" זה ואחרי, הבורא מצוות

 .וסייגים חומרות ביתר מעצמם
 (קלוגר ש"ר)

 

 שם יחללו ולא לאלוקיהם יהיו "קדושים
 ( ו, כא) אלוקיהם"

 אלוקים "כי: הכתוב על אחד מין ששאל, בירושלמי מצינו
 על מוכיחה הכתוב שנקט רבים לשון והלא – הוא" קדושים

 קדושים 'אלקים נאמר לא "הן: לו והשיבו? חלילה רשויות שתי
 שהם ישראל של אלוקיהם שהוא והיינו, "הוא" אלא' הם

 . קדושים
 באמת הם שישראל בעת רק לאומרו ניתן זה דבר, ברם

 קושייתם את להקשות המינים יכולים כן לא אם אבל, קדושים
 '. ה לחילול לגרום עשוי וזה

 באמת שיהיו – לאלוקיהם" יהיו "קדושים: הכתוב אמר לפיכך
 שהוא, הם" קדושים "אלקים לפרש אפשר שיהיה כך, קדושים
 שם יחללו "ולא ממילא אז כי – קדושים של אלקיהם

 חלילה שיש, לומר למינים פה פתחון יהיה שלא, אלוקיהם"
 ... רשויות שתי

 ( הקדמון משה תורת בשם טוב ילקוט)
 

 (ו, כא" )לאלוקיהם יהיו קדושים"
 רק ידוע שהוא - במחשבתם אפילו קדושים להיות שיזהרו רמז

 .אדם לכל שנראה בגופם רק ולא, לאלוקיהם

 

 (יא, כא" )יבוא לא מת נפשות כל על"
 אחד לכל מתמסר, ישראלית כלל אישיות הוא הגדול הכהן
 תהיה משפחתו בני אל הקרבה שתחושת אסור .מישראל ואחד
 לאביו" כ"וע .מישראל אחד כל כלפי שחש ממה גדולה אצלו

 ".יטמא לא ולאמו
 

 (יא, כא" )יטמא לא ולאמו לאביו"
 כדי, ולאמו לאביו אפילו להיטמא גדול לכהן התורה אסרה כןל

 . יהודי סתם לכל מאשר יותר למשפחתו שייכות לו שאין ללמדו
 (מקוצק מ"ר)

 משאני יותר בני את אוהב שאני זמן כל: אומר היה ט"הבעש
 אפילו הגעתי שלא משמע, קרובי שאינו אחר יהודי סתם אוהב
 !ישראל אהבת מדרגת לחצי

 

    '' הוא לחמו כי הקדשים מן יאכל ואחר''
 ( ז, כב)

 לא דאמת אליבא, אלא''? הוא לחמו כי'' שבטעם הכוונה מה
 לחמו כי, ''אולם. היום יאיר אשר עד תרומה לאכול צריך היה
 בחינת שזוהי עד, הקדושה אל משתוקק כה שהוא כיון –'' הוא

. בלעדיו להתקיים יכול שאיננו במעלה ראשון צורך'', לחמו''
 . השמש הערב לאחרי מיד תרומה לאכול לו התירו, לפיכך

 הפנים מלחם המלך דוד אכל שלפיכך, ל''בחז מצינו כן כמו
 של בולמוס שאחזו משום(, כא-א שמואל) אחימלך לו שנתן

 השתוקקות אותו שתקפה, כדלעיל היא הכוונה כאן וגם. רעב
 וממילא, לשאתה כח עוצר היה שלא עד, הקדושה אל עצומה

 ... הפנים מלחם לאכול לו היה מותר
 (. ל''זצ מגור מ''רא ר''אדמו בשם)

 

 מן יאכל ואחר... וטהר השמש ובא"
 (ז, כב" )הקדשים

 לגמרי אחר לאיש נהפך, תשובה ועשה עצמו את שטיהר אחרי
 מן יאכל( לגמרי אחר איש בבחינת) ואחר: "הכתוב שאמר וזהו

 ". הקדשים
 (טרונק הרב בשם)

 

 (לב, כב) "ישראל בני בתוך ונקדשתי"
 ביותר לכוין צריך( ד"סק קכה סימן) ברורה המשנה כתב

 'ית 'ה עליו ישרה זה ובזכות, יתברך 'ה את לקדש בקדושה
 בני בתוך ונקדשתי הפסוק לקיים ויכון, מלמעלה קדושה
 דבריו ושנה ד"עכ זה על מאוד מזהיר היה ל"ז י"והאר ישראל
 קדיש כשאומרים מקיימים הזוהר שלדעת הבית תורת בספרו

 בספר ."ישראל בני מתוך ונקדשתי" של עשה מצות וקדושה
 בספר המובא נורא ענין כותב( רנט עמוד) אמונים שומר

 ישמעאל רבי אמר: ל"וז גדול כהן ישמעאל לרבי שלמה מרכבה
 תהא מה לך ואגיד בחיקי שב ידידי, הפנים שר ססגיאל לי סח
 מעיניו יורדות דמעות והיו בוכה והיה בחיקו ישבתי, ישראל על

 ידידי, לי אמר ,בוכה אתה מפני זיוי הדר לו אמרתי, עלי ונופלות
 בידו תפסני, הקדוש עם לישראל גנוז מה ואראך ואכניסך בא

 את ונטל ולאוצרות גנזים ולגנזי חדרים לחדרי והכנסני
 אמרתי, מזו זו משונות צרות כתובות אגדות והראני הפנקסים

 ישראל יכולים לו אמרתי, לישראל לי אמר, הן למי הללו לו
 .מאלו משונות צרות ואודיעך למחר בא, לי אמר? בהם לעמוד
 צרות והראני חדרים ולחדרי גנזים גנזי לבית הכניסני למחר
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 לחרב ואשר למוות למוות אשר, וקשות הראשונות מן משונות

 זיוי הדר לו אמרתי, לשבי לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר לחרב
 קשות גזירות מתחדשות יום בכל לי אמר, ישראל חטאו כך כל

 מדרשות ולבתי כנסיות לבתי ישראל שנכנסים וכיון, מאלו
 מחדרי לצאת אותם מניחים אנו אין, רבא שמיה יהא ועונים
 .ד"עכ חדרים

 על גזירות כמה ישראל על נגזר שאפילו אהובי אחי תראה הרי
 לחוץ לצאת שלא הגזירות מתעכבים רבא שמיה יהא עניית ידי

 .כ"ע
 צריך מאוד מה(: הלשון שמירת ספר סוף) חיים החפץ כתב

 יהא ואמן הקדושה אמירת לבטל שלא לשמור להתחזק האדם
 אלפי כמה יש דלמעלה ל"חז שאמרו מה ידוע דהנה, רבה שמיה

 באימה תמיד יום בכל קדושה שאומרים השרת מלאכי רבבות
 מאות ארבע יש( טז פרק) אליהו דבי בתנא ואיתא. וביראה

 לפניו שעומדין השרת מלאכי רבבות אלפים וששה ותשעים
 עד החמה מיציאת תמיד יום בכל הגדול שמו ומקדשין
 עד החמה ומשקיעת ,קדוש קדוש קדוש אומרים שקיעתה

 .ממקומו 'ה כבוד ברוך אומרין יציאתה
 הרעש כל את ויראה העליון לעולם בבואו האדם יתבייש וכמה

 שמקדשים קדושים מלאכים רבבות מאלפי היוצא הגדול
, ובשמחה בחדוה ובראם שיצרם ה"הקב של שמו ומשבחים

 את כן גם ה"הקב לו נתן העשיה בעולם דכשהיה כשיזכור
 עת בכל תמיד הגדול שמו את ולהקדיש לפאר הזאת המעלה

. נפשו בחפץ זאת וביטל התעצל והוא במרום המרום כצבא
 לפאר נפשו בכל שיחפוץ עת שיבוא חייו בימי שיתבונן והעיקר
 לו אין דאדם זה על רשות לו תהיה לא אבל 'ה שם את ולקדש

 בחייו בעודו אם כי, 'ה שם את לקדש וכן בתורה לעסוק רשות
 .בזה שהאריך ש"ע. כידוע הזה בעולם

 
 ראיתי: אמר. לב בשברון ל"זצ "חיים חפץ"ה לפני בא אברך

 ומצוות שהתורה הקדוש מהזהר שהביאו, הקדושים בספרים
 אינן, לעילא פרחת לא, ואהבתו 'ה יראת ורחימו דחילו בלא

 דברים כתב הקדוש י"האר מגורי כהן והשפתי -למרום עולות
 תחללו ולא, 'ה אני אותם ועשיתם מצותי ושמרתם": נחרצים

 "מקדשכם 'ה אני, ישראל בני בתוך ונקדשתי קדשי שם את
 להם והמתינו שמרו, "מצותי ושמרתם"(. לב-לא, כב ויקרא)

([. יא, לז בראשית) "הדבר את שמר ואביו" מלשון] יבואו אימתי
 וחיבה באהבה ותעשום לשמה עשיה תהיה שכשיבואו כדי

 ולא". לשמי כלומר ,"'ה אני אותם ועשיתם": זהו, והשתוקקות
 לשמה שלא המצוה עושים וכשאתם, "קדשי שם את תחללו

 ואתם לצרככם במצוה משתמשים אתם הרי פניה לאיזו אלא
 :ש"ב-ת"בא צ"מ "מצוה". ה"הקב של שמו את בזה מחללים

, לחולין שמו מוציאים כן ואם. ה"הוי שם הרי ה"ו ועם, ה"י
 רחוק שכה בי אני יודע, אברך אותו אומר, ואני - שלכם לפניה

 ולאן, בא אני ואנא, ורחימו בדחילו, לשמן מצוות מקיום אני
 לפני - ואספרה, שמעני: חיים החפץ ענהו ...מצוותי הולכות

. מאפיה בבעל פגשתי - הראשונה העולם מלחמת - המלחמה
 הלילה כל הוא טורח: כרימון תלונות בפיו והיו, למצבו שאלתיו

 עקרות באות ולבסוף, ורודה ואופה ועורך ומקטף לש, בפרך
 תפחה וזו דיה תפחה לא זו: עינים בשבע ככר כל ובוחנות הבית

 וזו יפה אינה זו, נחרכה וזו דיה אפויה אינה זו, המידה על יתר
 להן שאין מיותמות ככרות עשרות נותרות היום בסוף. חסרה
 ברכת וברכתיו בצערו הצטערתי .לטמיון יורדים ורוחיו, דורש

 קודרים הלכו הכל. אותותיו נתן והמחסור, פרצה המלחמה .כהן
 ?הענינים מה .באושר זורח, לקראתי האופה והנה, ועצבים

 או כך אפוי, יחסר בטרם וחוטפים באים האנשים: שמים חסדי
 את ומרוקנים, ליד הבא מכל לוקחים, כך או כך נראה ,כך

 'הק הזוהר דברי "חיים חפץ"ה סיים, אתה מבין !המדפים
 אז. דעה בדור, קודש שרפי, התנאים רבותינו של בדורם נאמרו

 , בדורנו - דחו וחלק קבלו חלק ,ומצוה תורה כל בחנו
 (והגדת)

 

 "שכםמקד 'ה אני ישראל בני בתוך ונקדשתי"
 (לב ,בכ)

 וכשהוא, שמי וקדש עצמך מסור -"ונקדשתם" י"רש ופירש
 חיים החפץ כתב וכן .למות מ"ע 'אפי עצמו ימסור, עצמו מוסר
: שנאמר ברבים 'ה את לקדש עשה מצות: המצוות בספר

 במסירות לעשות צריכים אנו וזה, "ישראל בני בתוך ונקדשתי"
 שאם ,שמו יתברך אמונתו לפרסם, מאודנו ובכל, למות נפשנו

 וימסור, ישמע ולא יאבה לא, מהאמונה להסירו להכריחו ירצו
 הנאמן החייל כי: כותב ישרים המסילת .זה בשביל למיתה נפשו
, אהבתו להראות הקשות העבודות את ע"ע נוטל, למלך

 הרב סיפר .הזכייה טמונה ושם, למלך ומסירותו נאמנותו
 גודל את בתוכו שרואים מצמרר סיפור א"זיע ב'מלובזו הקדוש

 הוא וכך! יהודית אם של שמים שם וקידוש נפש המסירות
, ש"ימ הנאצים של הכפייה ממחנות באחת כשהייתי :סיפר
 הרוצחים כי לאוזני שמועה הגיע, פרך עבודות עובד בעודי

 טעמו שלא תינוקות אלפי של משלחת הערב להביא הולכים
 ענק במדורת לשורפם והולכים ,אמותיהם עם יחד חטא טעם

 רוחנו את שברה, כך על המחשבה שרק כמובן... המחנה בקצה
 המשאות את סוחב אני ובעוד. גדול לפחד אותנו והכניסה
, תינוקה את נושאת אם למרחוק רואה אני פתאום, הכבדים

 מה לשם להרהר מתחיל אני בעוד. לעברי במהירות ומתקרבת
 ואז! סכין צריכה אני: מרחוק לעברי צועקת היא, הזאת הריצה

? סכין צריכה את מה לשם אותה שואל אני מתקרבת כשהיא
 רעות מחשבות איזה יודע מי בליבי חשבתי. מגיבה לא והיא

 כדי סכין רוצה היא ולכן, ל"הנ השמועה עקב לליבה נכנסו
 ניסיתי! לאש מושלך עוללה את לראות ולא עצמה את לאבד
 חדה חרב ואפילו, הזה כדבר עושה אינו שיהודי ליבה על לדבר

 הגיח -ואז. הרחמים מן יתייאש אל אדם של צווארו על מונחת
 מה: בקול ושאל דיבורינו את ושמע, רשע נאצי קצין פתאום

 את לו אמרתי אבל בגופי שרעדתי כמובן? הזאת האישה רוצה
 את בשומעו הרשע הקצין !סכין רוצה הזאת האישה: האמת

, חרבי את קחי הנה :בשחצנות לה ואמר, חרבו שלף, הדברים
 התינוק את האם לקחה! לעשות יכולה את מה נראה בואי
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 ברוך":ושאגה, בידה החרב את תפסה, הארץ על אותו והניחה
 את ומלה, "המילה על וציונו במצוותיו קידשנו אשר... אתה

 פעורות בעיניים מביטים ואני הגרמני ובעוד... בנה עורלת
 יכול אתה עכשיו: ואומרת הילד את מרימה היא, הזה למראה

 האם נשרפו, יום באותו ואכן! יהודי כשהינך 'ה קידוש על למות
 ברגעים דבר שום בער לא אמא לאותה כי... 'ה קידוש על ובנה

 ונתקדשתי ":הכתוב בבנה שיתקיים אלא לחייה האחרונים
 זה... מהול כשהוא, יהודי כשהוא שימות -"ישראל בני בתוך
 (לוי בית פניני)! 'ה קידוש נקרא

 

 קודש מקראי אותם תקראו אשר' ה מועדי"
 מלאכה תעשה ימים ששת מועדי, הם אלה

 (ג-ב, כג" )שבתון שבת השביעי וביום
 ימים שבעה ישראל לעמו ה"הקב נתן: מוילנא הגאון מסביר
 שמיני, סוכות של הראשון יום, כיפור יום, השנה ראש - טובים
 .השבועות וחג פסח של שביעי, פסח של הראשון יום, עצרת

" מלאכה תעשה ימים ששת" הפסוק מדבר הללו ימים ולשבעה
 אבל, נפש אוכל לצורך מלאכה לעשות אלו בימים שמותר

 כל... שבתון שבת" שזהו כיפור יום דהיינו", השביעי ביום"
 לעשות אסור נפש אוכל מלאכת אפילו", תעשו לא מלאכה

 ..בה
 

" במועדם אתם תקראו אשר'... ה מועדי אלה"
 (ד, כג)

', אתם' שכתוב כאן אם. ו"ק הדבר: ניץ'מקוז המגיד אמר
 במקרא -' וכו מזידין אפילו', אתם' כתוב כאילו דורשים, בחולם

 אחת על', אתם' בפירוש שכתוב", אלקיכם' לה אתם בנים"
 .בנים נקראים אז שגם, מזידין אפילו אתם שנדרוש וכמה כמה

 

 לחודש בתשעה נפשותיכם את ועיניתם"
 (לב, כג" )בערב

 תשיעי התענה כאילו הכתוב עליו מעלה, בתשיעי האוכל שכל
 .ועשירי

 היום נורא כמה מתבונן אדם כאשר: אלימלך' ר אמר הרבי
 עינוי לך יש וכי? פיו אל אוכל להביא יוכל כיצד, הזה הקדוש

 ?מזה גדול
 

 " ימים שבעת אלקיכם' ה לפני ושמחתם"
 (מ, כג)

 ראינו לא, השואבה בית בשמחת שמחים כשהיינו, יהושע ר""א
 אלא ?בעיניים שינה לראות אפשר כיצד .בעינינו" שינה

 השינה את רואה הוא ואז", דמי כישן בטל יושב" כשאדם
 .בעיניו

 

 עשרה שתים אותה ואפית סולת ולקחת"
 (ה, כד) "'וגו חלות

 על להניח להשתדל יש קודש שבשבת א"זיע י"האר רבינו כתב
, חסידות מנהג אלא חובה זו אין הפשט ולפי) חלות 12 השולחן

 (.משנה לחם שיהיה הפחות ולכל
 של הלחמים 12 בעניין קודש בשבת שדרש גדול ברב ומעשה

 אדם בקהל והיה, קיים המקדש בית שהיה בזמן הפנים לחם
 את לה וסיפר לאשתו הלך. בספרד מהאנוסים שעלה תמים
 והיא, הלחם את ה"לקב להביא רוצה שהוא לה ואמר, העניין
 את יקח והוא החלות את תאפה, פעמים 13 הקמח את תנפה

 .עשתה כן, בתמימותה, אשתו. זה
 ארון בתוך אותן הניח, המשובחות החלות את לקח ל"הנ האיש

 לאחר. והלך - מידו מנחתו את שיקבל ה"מהקב ביקש, הקודש
 ולקח החלות את ראה, התורה ספרי את להכין השמש בא זמן

 כשראה, לתומו חשב התמים והאיש. קודש לשבת לביתו אותן
 ושמח הלחם את לקח ה"שהקב, הלחם בלי הארון את למחרת

 .שבועות כמה במשך לעשות החל וכך. מאוד
 בו גער. שם היה והרב, הכנסת לבית החלות עם הגיע אחד יום

. 'השמש זה? הלחם את לוקח ה"שהקב, חושב אתה מה' הרב
 מטעם שליח בא ובינתיים. לביתו וחזר מאוד נצטער האיש
 לא המקדש בית חורבן מיום' ל"הנ לרב ואמר ל"ז י"האר רבינו

 גרמת ואתה, הזה האיש של התמימות כמו 'לה רוח נחת הייתה
 תשיב, בשבת לדרוש עתיד שאתה בשעה, מחר לכן. יפסק שזה

 .הנורא המעשה כאן עד. היה וכן. 'ליוצרך נשמתך
 מנהג זה אם גם, רואים שאנו דבר שכל זה מכאן שלומדים ומה

 זה כן אם אלא, להתערב לנו אסור - חשוב לא שנראה דבר או
 .ממש התורה נגד מנהג

 
 (כ, כד" )בו יינתן כן באדם מום יינתן כאשר"

 נותן ו"שח ומי, ממעל אלוקי חלק היא מישראל אדם כל נשמת
באדם  מום יתן כאשר! "בשכינה פגם נותן כאילו, בישראל פגם

 . ה"בקב" בו" המום את נתן חלילה חס כאילו" בו ינתן כן -
 (הזהב רביד)

 

 (כ, כד" )בו יינתן כן באדם מום יתן כאשר"
 כן" - בדבר יש סימן, הזולת אצל חסרונות מוצא שאדם שעה
 .מומים מלא עצמו שהוא", בו יינתן

 ".פוסל במומו הפוסל כל"
 

 

 א גוט שבת 

mailto:LikutimNiflaim@gmail.com

