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 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 תמיד לבו של יהודי לשמים בפנימיותו
ר לֵּאמֹר. מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּר  ַאֲהרֹן ֶאל ַדבֵּ

ָליו ְוָאַמְרתָ   ְפנֵּי מול ֶאל ַהמֵּרֹת ֶאת ְבַהֲעלְֹתךָ  אֵּ

ן ַהמֵּרוֹת. ַוַיַעׂש ִשְבַעת ָיִאירו ַהְםנוָֹרה  ֶאל ַאֲהרֹן כֵּ

' ה ִצָוה ַכֲאֶשר נֵּרֶֹתיהָ  ֶהֱעָלה ַהְםנוָֹרה ְפנֵּי מול

 )ח, ג(מֶֹשה  ֶאת

אין קיום לעולם בלי אור האלוקות. כאשר 

ברא השי"ת את עולמו האיר אור שבעת ימי 

בראשית, כיון שראה שעתידים לעמוד מהעולם 

 )עי' חגיגההשי"ת בתורתו, לעמלי תורה  גנזורשעים, 

. גם על תפקידו של אהרן 2, לא ביטלו, רק גנזו(1.יב

בהדלקת המנורה הטהורה שבמקדש, נאמר 

אל מול פני  לעולםהשי"ת ' במדרש שאמר לו

, ומבאר זאת בנתיבות )תנחומא ג(המנורה יאירו' 

שלום, על פי מה שאמרו חז"ל עוד בתנחומא, 

שאחר החורבן נגנזה המנורה. וראה בכלי יקר 

שאכן 'קדושת' הנרות לעולם קיימת, ולכן גם 

אחרי שני החורבנות נעשו בהם ניסים, על כן 

חשמונאי  נעשה נס בהדלקת המנורה של בית

 .)ועי' רמב"ן(

 רצון ה' השלם שהאור לא ייגנז
והנה נדרש על הפסוק 'ויעש כן אהרן אל 

'מגיד שבחו  –מול פני המנורה העלה נרותיה' 

, וידועה )רש"י עפ"י ספרי ס(של אהרן, שלא שינה' 

הקושיא, וכי רבותא יש בדבר שהדליק את 

  הנרות כציווי השי"ת?!

אכן יש להקדים, בדברי חז"ל לגבי גניזת 

אור שבעת הימים, שרצון ה' בעת בריאת העולם 

                                                             
בחגיגה נזכר שגנזו לצדיקים, ובתנחומא )נח ג( כתוב  1

שנראה שלומד זאת  שגנזו לעמלי תורה שבעל פה. ועי"ש
מפסוק 'ובתורתו יהגה יומם ולילה', שדורש יהגה לשון 

ב',  פרק שבת המרדכי למס' הגיבורים על 'אור' )עי' שלטי
ולפי זה הוא קילורין לעיניים,  (ועי' ויקר"ר פר' יט, ב ועוד

ראו אור גדול, שהפך מה שהעמל בתורה 'יהגה' יומם 
שמאיר לו אור הגנוז, 'לא כן' הרשעים, להם האור  –ולילה 

 נסתר, בגללם לא נאמר 'ויהי כן', כמבואר במאמר. 
וכן כתב בדגל מחנה אפרים )פר' בראשית( בשם אביו, 

 והביא כן מבעל הטורים: 'את האור' בגימטריא 'בתורה'.  
 בתורה שנאמר הראשון הדבר נתיבות שלום: לכן זה 2

 אור כי, אור ויהי אור יהי לקיםא ויאמר, ה"הקב שברא
 הרוחנית. החיות מקור הוא האלקות

היה שיאיר האור תמיד ולא ייגנז, אך מפני 

, 3מבוארומציאותם של הרשעים בעולם גנזו, 

לא נאמר "ויהי כן" לגבי בריאת  שמטעם זה

. , אלא "ויהי אור"לגמרי כרצון ה' , שמשמעהאור

שזו גם  )דרוש לש"כ(גאנון ב'זרע רב' -ומוסיף ר"מ אבן

אני  ,אמר הקב"ה לרשעים' )שוחר טוב(כוונת המדרש 

בראתי את העולם שנאמר 'ויהי כן' ואתם 

, חייכם! על כן לא יקומו 4אומרים 'לא כן'

 .'וגו'רשעים 

והנה המנורה הטהורה שבמקדש נועדה 

להשפיע על ישראל אור האלוקות, והדלקת 

בפועל, אלא זו עבודה  המנורה אינה רק מעשה

גדולה, שהיה אהרן הסרסור להאיר אור 

האלוקות לישראל. וגם כאן היו שני אופנים, או 

שיהיה האור בגילוי, או שיהיה בהסתר, ורמז 

אהרן', שכאן היה ענין  כןכאן הכתוב 'ויעש 

 –מיוחד של העמדת הדבר כרצון ה' דיקא 

שיהיה האור בגילוי, אחר שהוצרך לגונזו מפני 

 הרשעים. 

תמיד לבו של יהודי וביתר ביאור, שבאמת 

, וזו הכוונה 'אל בתוככי פנימיותו הריהו לשמים

מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות', וכדברי 

הוא נקרא  הקב"ה אורו של עולםהכלי יקר ש

מול אל כל הקנים וכאשר פונים , 'פני המנורה'

 ,פונה מול השכינה שבמערבשהקנה האמצעי 

מול פני המנורה  םלו כולם פונימה כאינד

אשר ממנו ית' האור יוצא לכל  ,הטהורה

 .הנמצאים

והנה גם הנרות השמאליים, האנשים 

הנוטים לארציות, פונים בפנימיותם ל'פני 

ליבם לשמים, כל יהודי באשר הוא  –המנורה' 

מאיר אור האלוקות בנשמתו, ועולה שלהבת אור 

האדם  נשמתו מאיליה ]וכמ"ש הכלי יקר נשמת

                                                             
כה,  'הבהיר פי 'ס 'עי, וג מדרש לקח טוב בראשית א, 3

זוה"ק רעיא  'גירסת הגר"א שם; ועיו מימרת רב ברכיה
 .קסז ושם .שמות קכזזוה"ק  :מהימנא רמה

ז(. ויש מבארים  שנאמר "ולב כסילים לא כן" )משלי טו, 4
שהכוונה גם לנאמר כאן להלן "לא כן הרשעים", וכתב בטל 

ויחי( שדייק מייתור לשון הכתוב,  'לפר ב'אורות )דרוש 
בדומה ל"והרשעים ]שהיה צריך לומר "והרשעים כמוץ וגו'" 

וממילא היינו יודעים שאין  ([כ ישעיה נז,) כים וגו'"
 מתקיים בהם "אשרי וגו'".

כי היא 'נר ה'', ואף המנורה  5עולה מאיליה

את המנורה[,  –ה'  –עצמה נאמר בה כן עשה 

 –אין הארציות מאפילה על אור נשמתו  כאשרו

 . )עי' ספורנו(אז גם מבהיק אור נשמתו בגילוי 

 לעולם אל מול פני המנורה יאירו
וזאת אמר לו השי"ת 'אל מול פני המנורה 

שבעת הנרות', שדרשו מלשון זו חז"ל  יאירו

ש'לעולם' הוא כך, והיכן נרמז בלשון הכתוב 

שלעולם יהיה כן? ביאור הדבר, שחז"ל פירשו 

את דברי השי"ת הללו כקביעת עובדה מוגמרת, 

שאף אם לא יהיה לזה ביטוי וגילוי מכל מקום 

האמת היא שלבו של יהודי הריהו לשמים! אכן 

ציווי ה' 'אל מול פני  יש אופן נוסף להבין את

המנורה יאירו', שכלול כאן שהשי"ת מבקש שגם 

יהיה הדבר בגילוי. והשאיר ה' ביד אהרן הכהן 

את הבנת פירושו של הציווי אם כך או כך ]וכמו 

בציווי ה' 'יהי אור' שהיה את האופן שיתקיים 

כרצון השי"ת הגמור שיהיה אור בגילוי, ואז 

אופן שיהיה אור אך ייאמר 'ויהי כן', והיה את ה

 בהסתר, ואז לא ייאמר 'ויהי כן'[.

ומעתה זאת שבחו של אהרן, שהדליק באופן 

, אל מול פני בגילוישיהיה אור האלוקות 

נרותיה, שלא שינה מרצון השי"ת  העלההמנורה 

הגמור, לא הסתפק בכך שידליק את הנרות שלא 

'אל מול פני המנורה', ויאירו הנרות אל מול פני 

רק בפנימיות העניינים, שלא בגילוי.  המנורה

אהרן הכהן פעל אפוא, שגם אלו הנוטים 

לאורם, שיהיו פונים ל'פני  גילוילארציות יהיה 

 שיתגלה שליבם לשמים.  –המנורה' לעין כל 

מגיד שבחו של אהרן שלא שינה, אל מול 

כרצון ה'. ויעש 'כן'  –נרותיה  העלהפני המנורה 

ה לבריאת האור, אהרן, הוא פעל כעין השלמ

כרצון השי"ת, שיהיה אור  –שיהיה 'ויהי כן' 

האלוקות בגילוי! עדות לבאי עולם שהשכינה 

 .)שבת כב:(שורה בישראל! 

עצם מציאות המנורה והאור הינם קיימים 

לעד, ואהרן ממשיך להיות הסרסור להאיר, 

לעולם אל מול פני המנורה יאירו, "שלך קיים 

נזה המנורה, נגנז לעד", אכן אחר החורבן נג
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לעמלי  –האור, ושוב מתגלה האור הגנוז, אך 

 תורה. אשריהם ואשרי חלקם.

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 בין גברא לגברא

 על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו
י כֵּ  ַעל ָהאֶֹהל ְוַאֲחרֵּ ָעלֹת ֶהָעָנן מֵּ  ן ִיְסעווְלִפי הֵּ

ל, וִבְמקוֹם ֲאֶשר ִיְשָכן ָשם הֶ  ָעָנן ָשם ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

ל. ַעל ִפי ה' ִיְסעו ְבנֵּי ִיְׂשרָ  ל ְוַעל ַיֲחנו ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ אֵּ

י ֲאֶשר ִיְשכֹן ֶהָעָנן ַעל הַ  ִםְשָכן ִפי ה' ַיֲחנו ָכל ְימֵּ

... ְולֹא וְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן... ָיִמים ַרִבים ַיֲחנו.

. ַעל ִפי ְויֵּש ֲאֶשר ִיְהֶיה ֶהָעָנן ָיִמים ִמְסָפר.. ִיָןעו.

ָנן ְויֵּש ֲאֶשר ִיְהֶיה ֶהעָ  ה' ַיֲחנו ְוַעל ִפי ה' ִיָןעו.

ֶעֶרב ַעד בֶֹקר ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ַבבֶֹקר ְוָנָסעו א וֹ מֵּ

יַֹמִים אֹו  יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַנֲעָלה ֶהָעָנן ְוָנָסעו. אֹו

ן ִלְשכֹן חֶֹדש אֹו ָיִמים ְבַהֲאִריְך ֶהָעָנן ַעל ַהִםְשכָ 

ָעלֹתֹ ל ְולֹא ִיָןעו וְבהֵּ ו ָעָליו ַיֲחנו ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

-ַעל ִפי ה' ַיֲחנו ְוַעל ִפי ה' ִיָןעו וגו' )ט, יז ִיָןעו.

 כג( 

כידוע, נלמדו מלאכות שבת ממלאכות 

כה שנעשתה במשכן הרי היא המשכן, ומלא

 חשובה להיאסר בשבת.

איסור סותר הוא אחד מל"ט מלאכות שבת 

שנלמדו מהמשכן, שהיו סותרים ובונים את 

המשכן בעת מסעותיהם, ועל כן האיסור הוא רק 

באופן שסותר על מנת לבנות חזרה, כשם שהיה 

 במשכן.

הגמרא בשבת )לא:( מביאה את שיטת ר' 

נת לבנות במקומו חייב יוסי, שרק סותר על מ

משום סותר, אך הסותר דבר על מנת לבנות 

 חזרה שלא במקומו, אינו חייב משום סותר.

ומקשה הגמרא, הלא במדבר פירקו את 

–המשכן במקום אחד ובנו אותו במקום אחר 

אם כן במשכן הסתירה היתה  –בחנייה הבאה 

על מנת לבנות שלא במקומו, ומדוע פוטר ר' 

 יוסי?

מתרצת הגמרא: "שאני התם, כיון דכתיב 'על 

 פי ה' יחנו' כסותר על מנת לבנות במקומו דמי"!

 כגמול עלי אמו
המפרשים תמהו מאד בביאור דברי הגמרא, 

מה הקשר בין הדברים, שכיון שחנייתם הינה 

על פי ה' ייחשב בעקבות כך כסותר על מנת 

לבנות במקומו? וכבר נאמרו על כך יישובים 

 שונים.

הגר"ח שמואלביץ )שיחות מוסר, מאמר לג 

 בדפו"ח( ביאר את העניין להפליא:

משל לאם ובנה התינוק שדרו בארץ ישראל, 

והוצרכו לנסוע למדינת הים לצרפת לתקופת 

מה. בצער רב נפרדו ממשפחתם ומכל ידידיהם, 

עלו על האוניה, והפליגו במשך שלשה שבועות 

שם  עדי הגיעם למחוז חפצם אל ארץ נושבת,

שהו זמן מה ולאחר מכן חזרו חזרה לארצם 

 בשמחה וגיל.

נשאל נא את האמא היכן היית בחודשים 

האחרונים? תאמר היא, במקומות רבים שהינו. 

בתחילה היינו בים, לאחר מכן שהינו על אדמת 

צרפת, שם היינו במקום פלוני, באתר אלמוני, 

 וכו' וכו' , תפרט את כל מקומות נדודיהם.

אל את התינוק הקטן, היכן היית אך אם נש

בחודשים האחרונים? יענה אף הוא לעומתנו 

ויאמר; "הייתי אצל אמא!" על כתפיה ישנתי, 

 היא האכלתני, ובחיקה שהיתי.

 מקומם אצל הקב"ה
את קולו ויאמר, הלא  נשא הגר"ח שמואלביץ

בני ישראל במדבר בענני הכבוד היו מוקפים, 

ועל כנפי נשרים היו נוסעים, הרי הם כתינוק 

 בחיק אמו!

"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו", כל 

מהלכיהם על פי ה' היו, כשם שכל מהלכי 

התינוק על פי האם. ועל כן, לעולם היה מקומם 

זרועות אצל הקב"ה, כביכול כתינוק הנישא ב

אמו, מקומו של תינוק לעולם אחד הוא בזרועות 

 אמו. 

זהו הפשט 'כיון שעל פי ה' יחנו, כסותר על 

 מנת לבנות במקומו דמי'.

והקריאה מעוררת את הזמן, לחוש אף אנו 

בבהירות האמונה, כתינוק בזרועות אמו בכל 

מצב ובכל עת, וכדברי האדמו"ר ה'נתיבות שלום' 

 " שחיבר: מסלונים ב"שיר האמונה

"האמונה היא שירת החיים בעתים 

המאושרים, עת מתרפק על אביו שבשמים מתוך 

הרגשת 'אם אסק שמים שם אתה'. ועמה הוא 

חי בעתים החשוכים כאשר עולמו חשך בעדו, 

גם  -מרגיש כי גם כאשר 'אשכבה באחרית ים 

 .שם ידך תנחני ותאחזני ימינך"
 שבת שלום ומבורך!

  בר"ש ליפשיץלתגובות: הרב אהרן 

 במשנת האור החיים

 מה' מצעדי גבר כוננו
מסעותיו של האדם המה בהשגחה פרטית, 

שמשמים מכוונים ומורים לאדם באיזה דרך 

ילך, ובזה פירש מרן הבעש"ט הק' זי"ע )ראה 

מאור עינים סוף פר' ויקהל, ועוד( הכתוב 

)תהלים לז, כג( "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו 

" הקב"ה רוצה שיהיה האדם במקום פלוני יחפץ

נותן חפץ וחשק  –ופלוני, ולכך "ודרכו יחפץ" 

 בהאדם לשום לדרך פעמיו עכ"ד.

אומר הרה"ק רבי אהרל'ה  –ובזה מובן 

שישנם  –ראטה זצ"ל בעל ה'שומר אמונים' 

אנשים שיש להם חשק ורצון גדול ליסע נסיעות, 

בהיפך להיות  וישנם כאלו אשר רצונם דייקא

מיושבי אהל לקיים מה שנאמר 'אשרי יושבי 

שהכל  –ביתך',  והסיבה לכך הוא ביסוד הנ"ל 

לפי שורש ולפי תיקון נשמתו, כי יש שכבר 

השלימו חלקי הניצוצין בגלגולים הקודמים ומן 

המעט אשר נשאר לפניהם עוד לתקן אז אין 

צריך להרבות בנסיעות, ויש שמוכרחים ליסע 

ה עכ"ד, )שלה"ט מאמר אמונה דיקא הרב

 ופרנסה פ"ג ענף ד( יעו"ש באריכות. 

התבטאות חריפה התבטא הרה"ק רבי 

ישראל ממודז'יץ זי"ע: "האדם צריך להאמין 

שאין מקרה בעולם ואפילו צעדי רגליו ספורים 

בהשגחה, ואפילו עשרת אלפים צעדיו, וכמו 

שאנו מברכין בכל יום ה"מכין מצעדי גבר", ומי 

ועל ידי מאמין בזה ח"ו ברכתו לבטלה,  שאינו

שמאמין שהכל בהשגחה עליונה, ניצול ממרה 

" עכ"ד )דברי ישראל פר' שחורה ועגמת נפש

 בשלח(.

כא( "על פי ה' יסעו -בפרשתינו בפסוק )ט, יח

בני ישראל וגו' ובהאריך הענן וגו' ימים רבים 

וגו' ולא יסעו וגו' כתב רבינו האור החיים הק': 

יהיה הענן ימים מספר וגו' ויש אשר ויש אשר 

יהיה הענן מערב עד בוקר וגו'". דהיינו לפעמים 

התעכבו בני ישראל במקום אחד ימים רבים 

 ולפעמים שהו רק מערב עד בוקר ומיד נסעו.

כותב רבינו האור החיים הק'  -והטעם לכך 

יתבאר עפ"י מאמר אנשי אמת )ע"ח של"ב  -

היתה לברר פ"א( שטעם הליכת ישראל במדבר 

ניצוצי הקדושה השבויות ביד שוכן מדבר ציה, 

כמה  -ולכך ה' היודע נסתרות שיער בכל מקום 

הוא משך הזמן אשר יספיק לבירור המקום 

אם מעט ואם הרבה, והיו מתעכבים  –ההוא 

שם כפי הצורך, וכן היו מקומות שהיו מספיק 

לתקנם בדרך הילוכם ולא היה צריכים כלל 

 לחנות עכ"ד.

 –ול רק במדבר דור דעה שניזונו מהמן יכ

שהיו צריכים לתקן תיקונים  –הדברים אמורים 

גילה לנו  –תלמוד לומר ביום ההוא  –נשגבים 

מרן הבעש"ט הק' זי"ע שגם בזמנינו אנו צריכים 

 אנו לתקן זאת, וכנ"ל.

 חיוב לפרנס הבן מה"ת או מדרבנן?
האנכי הריתי )יא, יב(. רבינו האור החיים 

תב כאן לרמז על ב' זמנים שחייב האב הק' כ

לישא בעול בנו, הא' הוא דבר תורה שהוא עד בן 

שש עד בן שבע )כתובות סה:(, והב' מדברי 

סופרים עד בן י''ג שנה )שם מט:(, וכאן רצה 

משה לומר דעל בני ישראל אינו חייב כבר בכל 

זה כיון שכבר עברו גיל זה עי"ש בדבריו 

 באריכות.

אור )נדפס בספר יד אור ובקונטרס קוי 

החיים עמ' ת"כ ס"ק ז( פלפל בענין זה דחיוב 

מזונות של האבא לבנו הוא רק מדרבנן ומן 

התורה פשיטא שלא חייב ואם כן דברי רבינו 

 צ"ע עכ"ד.

ובספר נר למאה הביא דבריו וכתב ויש לומר 

דכוונת רבינו האור החיים הק' עולה על חיוב 



וד עם בנו שזהו לימוד התורה, שהאב חייב ללמ

 מן התורה, יעו"ש.

והעיר על דבריו הגאון רבי דוד א. מנדלבוים 

שליט"א )בספרו פרדס יוסף החדש כאן(, הרי 

רבינו האור החיים הק' כותב במפורש דכוונתו 

על ענין המזונות ולא על ענין לימוד התורה 

כלל, וזה לשונו: "ותמצא שאמרו רז"ל קיים 

רובי תבשילין. הגם אברהם אבינו ע"ה אפילו עי

שעדיין לא תיקנום כמו כן ידע נביא ה' מתקנת 

חז"ל וכו', עכ"ל. הרי לנו להדיא בדבריו דאין הכי 

נמי דהוי רק מדרבנן, ומשה רבינו קיים תקנת 

חז"ל גם כן, ורק כאן טען שאין לו חיוב גם 

מדרבנן לזונם כיון שכבר עברו י"ג שנה, ודבריו 

 צריכים עיון, עכ"ד.

נוסף כתב באור יקר שיש לומר מחמת תירץ 

שמתנאי כתובה שתקנו חכמים לאשה הוא חיוב 

מזונות לבניו, וכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש 

 הרי הוא דבר תורה, ודו"ק. –)גיטין לג.( 

 שבת שלום ומבורך!

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 ויצבור יוסף

 מרים           מסירות נפשו של אהרן כלפי
ַעל ָהאֶֹהל ְוִהמֵּה ִמְרָים ְמצֹרַ  ַעת ְוֶהָעָנן ָסר מֵּ

ַויֹאֶמר . ַכָשֶלג ַוִיֶפן ַאֲהרֹן ֶאל ִמְרָים ְוִהמֵּה ְמצָֹרַעת

ת ָעלֵּ  ינו ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹשה ִבי ֲאדִֹני ַאל ָנא ָתשֵּ

ַאל ָנא ְתִהי  .ַאְלנו ַוֲאֶשר ָחָטאנוַחָטאת ֲאֶשר נוֹ

ֶרֶחם ִאםוֹ ת ֲאֶשר ְבצֵּאתו מֵּ  רוַֹויֵָּאכֵּל ֲחִצי ְבׂשָ  ַכםֵּ

 יב(-)יב, י

בפרשת בשלח נאמר: "ותקח מרים הנביאה 

אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים 

אחריה" וגו' )שמות טו, כ(. ופירש רש"י שם: 

'אחות אהרן', לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה 

 על שמו.נקראת  –

ויש להבין, במה מסר נפשו עליה, הרי 

כשנצטרעה מרים הלך אהרן למשה אחיהם 

לבקש ממנו שיתפלל עליה, ותו לא, האם לזאת 

 בלבד יקרא "מסר נפשו עליה"?

ונראה לבאר את מסירות נפשו של אהרן 

לאחותו בכמה פנים, על פי העיון בדברי 

 המפרשים: 

 אהרן ביקש את התפילה ממשה
א. נקודה ראשונה העולה מדברי המפרשים, 

כי אהרן ביקש ממשה להתפלל על אחותו, 

]כנראה כי ידע כי יש לאחיו כח להתפלל 

ולהושיע יותר ממנו עצמו[, וכדי להכניס בלב 

אחיו את הרגשת האחריות כלפי מה שקרא 

לאחותו, המשיל הוא מקרה זה, לאדם אחד 

א תהי שלקה חצי מגופו, ולכן אמר למשה: "אל נ

כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו", 

דהיינו, אל תקפיד על אחותינו מרים במה 

שעשתה, שהרי סוף כל סוף היא אחותנו, בשר 

מבשרנו. בזכות חידוד הרגשת אחריות זו, נחשב 

 שאהרן מסר נפשו על אחותו. 

וכפי שפירש רש"י בפרשתנו, שאמר אהרן 

א לנו למשה: "מאחר שיצאה מרחם אמנו, הי

כאילו נאכל חצי בשרנו, כענין שנאמר )בראשית 

לז, כז( כי אחינו בשרנו הוא וכו', אין ראוי לאח 

 –להניח את אחותו להיות כמת. אשר בצאתו 

מאחר שיצא זה מרחם אמו של זה שיש כח בידו 

לעזור ואינו עוזרו, הרי נאכל חצי בשרו, שאחיו 

 בשרו הוא" עכ"ל. 

)פר' בשלח(:  וכך מובא בפסיקתא זוטרתא

"דבר אחר, על שנתן נפשו עליה נקראת אחות 

וגו' אל נא רפא שנאמר אל נא תהי כמת אהרן, 

 נא לה" עכ"ל.

וכן כתב רבי עובדיה מברטנורא, בספרו עמר 

נקא )שמות טו( וז"ל: "ומה שמסר אהרן נפשו 

 הוא שאמר למשהעליה בשעה שנצטרעה, 

בעבורה אל נא תהי כמת וכו', כדי שיתפלל 

 עליה, כי הוא לא הוצרך לתפלה, כי לא נצטרע". 

 אהרן הרבה לבקש ממשה להתפלל
ב. עוד נראה לבאר את מסירת נפשו של 

אהרן על אחותו, שכן הרבה אהרן לבקש ממשה 

שיתפלל עליה בריבוי דברים וטענות, כאשר 

 מובא בדברי המדרשים, ונביא את תמציתם:   

ה רש"י בפרשתנו מבאר, כי אהרן טען למש

שאם לא יתפלל עליה, לא יהא מי שיטהר את 

מרים, וז"ל: "דבר אחר אל נא תהי כמת, אם אינך 

רופאה בתפלה, מי מסגירה ומי מטהרה, אני אי 

אפשר לראותה, שאני קרוב ואין קרוב רואה את 

הנגעים, וכהן אחר אין בעולם, וזהו אשר בצאתו 

 מרחם אמו", ע"כ. 

כי אהרן  עוד מובא באבות דרבי נתן )פ"ט(,

הרבה טענות ובקשות לפני משה בדבר זה, וז"ל: 

"אותה שעה א"ל אהרן למשה, משה אחי, כסבור 

אתה בעצמך שצרעת זו על מרים נתונה, אינה 

נתונה אלא על בשרו של אבא עמרם. אמשול לך 

משל למה הדבר דומה, לאחד שנתן גחלת לתוך 

ידו, אף על פי שהופכה ממקום למקום, מכל 

נכוה, שנאמר אל נא תהי כמת )שם  מקום בשרו

שם יב(. באותה שעה התחיל אהרן מפייס 

למשה, אמר לו: משה אחי, כלום עשינו רעה עם 

אחד בעולם. א"ל לאו. א"ל, ומה עם אחר בעולם 

לא עשינו רעה, אתה שאחינו אתה, היאך נעשה 

עמך רעה. אבל מה אעשה שגגה היא בנותינו, 

אמר ולא זכרו ברית שבינינו לבינך בטלנו, שנ

ברית אחים )עמוס א, ט(. מפני ברית הכרותה 

בינינו שבטלנו, נאבד את אחותנו? באותה שעה, 

עג משה עוגה קטנה ועמד בתוכה וביקש 

רחמים עליה, ואמר: איני זז מכאן, עד שתרפא 

 מרים אחותי, שנאמר אל נא רפא נא לה", ע"כ.

עוד מובא בספרי )זוטא יב( שטען אהרן: בי 

בבקשה. אל נא תשת עלינו חטאת, אל  אדוני,

תקבל עלינו חובה. אשר נואלנו ואשר חטאנו, 

דבר אחר, אשר  נטפשנו ששלחנו יד בך.אמרו לו 

נואלנו ואשר חטאנו, אמרו לו: זו היתה תחלה 

עון ראשון שעוינו כלפיך[, שלא קלקלנו בך -לנו ]

 מימינו". 

עוד הביא שם שאמר אהרן: "אל נא תהי 

אדוני אין האחים מתפרשים אלא  כמת, אמר לו

מתוך המות שנאמר כי הוא בין אחים יפריד 

)הושע יג, טו( אחותנו עד שהיא בחיים נתפרשה 

 ממנו". 

גם בפרקי דרבי אליעזר )פרק נב(, מובא 

שהוסיף אהרן לומר למשה טענה נוספת, וז"ל: 

"ולא עוד, אלא עד עכשיו ישמעו כל ישראל 

אהרן מצורעת ויאמרו, אחותם אל משה ואל 

היא, וחצי שם רע שלך הוא, ונתרצה משה 

 בדברים ועמד ונתפלל עליה ונעתר לו".

 אהרן לקח אחריות החטא על עצמו
ג. מדברי רבינו האברבנאל עולה עוד, כי 

מלבד שאהרן הרבה וביקש רחמים על אחותו, 

לקח הוא עוד על עצמו את אחריות החטא, 

חותו, כאילו הוא לבדו אשם בכל מה שקרה לא

ודבר זה הוא מסירות נפש גדולה, מצד לקיחת 

 האחריות, וז"ל האברבנאל שם:   

"אלא, שכאשר פנה אליה אהרן לדבר עמה 

על הענין, ראה אותה מצורעת, ושלא היתה 

ראויה שתלך לדבר אל משה, ולהתנצל לפניו 

ולבקש ממנו מחילה. ולכך הוצרך אהרן לדבר 

א תשת הוא בלבד אל משה "בי אדוני, אל נ

עלינו חטאת, אשר נואלנו ואשר חטאנו", רוצה 

כי היא  , בי אדוני העון והאשם, לא במריםלומר

אשה דברנית, ודעתן של נשים קלה, אבל בי 

תלוי העון, ולכן "אל נא תשת עלינו חטאת" 

ואשם, עם היות ששנינו נואלנו בסכלות וחסרון 

 ידיעה", עכ"ל. 

 סיכום הביאורים
הטעם שנקרא שאהרן מסר נפש על  לסיכום,

 אחותו מרים הוא: 

א. אע"פ שאהרן לא נצטרע, והיה מקום 

לברוח מאחריות, הוא הרגיש כאילו הוא נצטרע 

בעצמו, וביקש רחמים מאחיו שיתפלל על 

 אחותו, שהיא חלק מעצמם ובשרם.  

ב. אהרן הרבה בתפילה ותחנונים על אחותו 

חיל את ]כנראה יותר מאחיו[, או לכה"פ הת

ההתעוררות בתפילה על אחותו, ולהכי זכה 

 ונקראת על שמו. 

ג. אהרן הודה בחטאו יותר מאחותו, ולכן 

"לקח עליה אחריות", ]אע"פ שאפילו לא נענש[, 

וכיון שתלה את האשם בעצמו, נקרא שמסר 

 נפשו עליה.

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 



 לוית ח"ן

 ושמח את אשתו! -לוית ח"ן 
לפעמים מדברים עם אברך טרי, כמה שבועות 

אחרי חתונתו,  ולפעמים אף לאחרי כמה חדשים, 

ומזמין אותו לאיזה אירוע בלילה, ותשובתו בצדו, 

בבית.. אני עוד תוך שנה  "סלח לי.. אבל חייב לישאר

ראשונה..", וכולנו מבינים, כי מקרא מלא דיבר 

 הכתוב, "נקי יהיה לביתו..".

והנה זכינו לפני כמה ימים להתחתן בברתא 

דמלכא, מלכו של עולם, וכמו שמפורש בחז"ל בכמה 

דוכתין אשר התורה הקדושה נמשלה לאשה, )ראה 

תי(, קידושין ל: ראה חיים עם אשה ועוד כמה דוכ

וא"כ עד כמה שיודעים אשר מדי שנה נתעורר לנו 

הכל מחדש, הרי יש לנו המצות של שנה ראשונה, 

זאת אומרת "נקי יהיה לביתו", "ושמח את אשתו"! 

והרי כל כמה שמדי שנה נתחדש מחדש חתונתינו, 

הרי נמצאנו במשך כל חיינו בבחינת "שנה ראשונה" 

 עם התורה הקדושה!

 זו..שלא יהיו צרות זו ל
הרה"ג ר' לייב גורוויץ זצוק"ל ראשי ישיבת 

גייטסהעד יצ"ו )בעמח"ס ענפי ארז( היה רגיל לומר 

לתחנים, כי עד עתה היה לך אשה אחת, הרי היא 

התורה הקדושה החביבה עלינו, והרי אתה עוד מעט 

נכנס להתחתן ולישא אשה שניה גשמיי, עליך ליזהר 

 6שלא יהיו צרות זו לזו!

 ימי רצון! -אלו  חשיבות ימים
חושבים אשר התחלנו  -שמעתי פעם דבר נפלא 

רצף של ימים מעולים מתחלת הארבע פרשיות, עד 

פסח, ספרנו ספירה, והגענו עד שבועות. אולם 

שוכחים אשר כעת התחלנו תקופה חדשה עליונה 

 ומעולה ביותר.

בימים אלו, נתעלה משה רבינו ללמוד תורה מפי 

צמו אשר במשך ארבעים הגבורה, וכמו שהעיד בע

יום לחם לא אכל ומים לא שתה. וביותר, כי ברש"י פ' 

עקב )ט', י"ח( מצינו אשר הארבעים מער"ח אלול עד 

 מה -" הראשונים כימים" יום הקדוש הם ימי רצון,

, זאת אומרת, ברצון האחרונים אף ברצון הראשונים

אשר הארבעים ימים ראשונים הם ימי רצון!! עד 

להתקרב אליו יתברך בימים נעלים אלו  כמה יכולים

מאחרי שבועות  עד י"ז בתמוז. יהא רעוא שנזכה 

 -נגילה ונשמחה בך  -לקיים הנגילה ונשמחה בו 

 הכלה החדשה שלנו! -כ"ב אותיות התורה הקדושה 

מסביר שליט"א  'דרכי נועם'השמעתי מידידי: 

את מנהג העלייה לתורה בשבת שקודם הנישואין: 

ת מאורשה, אם היא מאורשה כנראה התורה נקרא

שיש קידושין! העלייה לתורה לפני החתונה עניינה 

קדש מ ראש לכל הריהו –שלפני שאדם מקדש אשה 

 !את התורה

 א גוטן שבת!

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 
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כמה התחייבותין להנהגת הבית באופן של דרכיה דרכי 
נועם.. וכמאמר החכם "הבית הוא הבית מדרש של מסכת 

 "מדות", ואכ"מ.

 לשון לימודים
 האם עזב יתרו את מחנה ישראל

ל ְלִצְבאָֹתם ַוִיָןע י ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ ֶלה ַמְסעֵּ ו. אֵּ

ן ל ַהִםְדָיִני חֹתֵּ מֶשה  ַויֹאֶמר מֶשה ְלחָֹבב ֶבן ְרעואֵּ

ְך וגו'.  לֵּ ָליו לֹא אֵּ נְֹסִעים ֲאַנְחנו וגו'. ַויֹאֶמר אֵּ

 לא(-ַויֹאֶמר ַאל ָנא ַתֲעזֹב אָֹתנו )י, כח

כאן מסופר על תחילת המסע על פי 

באותם המסודרים לבית אבותם. בשעה שהחלו צ

הוא חובב בן רעואל  –במסע היה עמהם יתרו 

המדיני חותן משה, אשר שהה עמם מתחילת 

חנייתם בסיני. משה ביקש מיתרו שימשיך וילך 

עמהם, אולם הוא חפץ ללכת לארצו, והפציר בו 

 משה עוד 'אל נא תעזוב אותנו'.

ביניהם, האם  מה היה בסופו של הויכוח

נתרצה יתרו למשה, או שסרב לו גם אחר 

 שהוסיף לבקש ממנו? לא נכתב כאן דבר.

אך דברי תורה עשירים במקום אחר, 

ממקראות אחרים ניתן ללמוד מה היה בסוף 

 מעשה כאן.

 שב יתרו לארצו -בפרשת יתרו 
בנביא כתוב, שבשעה שעלו ישראל לארץ 

היו עמהם בניו של יתרו, וכך אמרו שם: וְבנֵּי 

ִעיר ַהְתָמִרים ֶאת ְבנֵּ  ן מֶֹשה ָעלו מֵּ יִני חֹתֵּ י קֵּ

ְיהוָדה )שופטים א, טז(, נראה מכך שיתרו לא 

 עזב את ישראל, והמשיך ללכת בדרך עמהם.

אלא, שבפרשת יתרו )שמות פרק יח( נכתב 

ו של יתרו למחנה ישראל, אל 'הר על בוא

האלוקים'. שם ראה כיצד שופט משה את העם, 

ויעץ לו למנות שרי האלפים המאות והעשרות, 

ומשה עשה כעצתו על פי דבר ה'. ואחר כל זה 

 שילח משה את יתרו 'וילך לו אל ארצו'.

יש לברר איפוא, האם הליכתו של יתרו שם 

לא  היא אותה הליכה המוזכרת כאן, ואם כן

נשאר יתרו עם ישראל. או שמא זוהי אינה 

אותה הליכה, וצריך לברר מדוע חזר יתרו 

למחנה ישראל ומה עשה לבסוף, האם נשאר 

 עמם?

 קודם מתן תורה
שאלה על הפרש הזמנים בין המעשה הנזכר 

שם לבין המעשה הכתוב בפרשתנו, נמצא מכך 

מתן תורה, ואילו קודם שפרשת יתרו כתובה 

בחדש השני,  השניתיעתם בשנה כאן היתה נס

 .הראשונההרבה אחרי מתן תורה, שאירע בשנה 

, אנו נפרש 7בפירוש דבר זה נחלקו רבותינו

על פי דרכו של הרמב"ן )שמות יח, א( הסובר 

                                                             
בפרוש דבר זה נחלקו רבותינו במדרש )מכילתא ריש  7

 יתרו( ובגמרא )זבחים קטז.(.
לדחות ולפרש שביאת יתרו למחנה ישראל היתה אחר ניתן 

מתן תורה, ורק נכתבה קודם לכן על פי הכלל 'אין מוקדם 
ומאוחר בתורה'. ועדיין צריכים אנו טעם לכך שהקדים 

הכתוב פרשת יתרו, וע"ע באב"ע ושאר מפרשים שם, בחלק 
מהמפרשים ניתן לעמוד על דבריהם דרך אגב מפירושם 

 למקראות.

. הוא מפרש 8שהמקראות כתובים לפי הסדר

שיתרו בא לפני מתן תורה, וכבר יעץ לו על 

די מינוי השופטים ואחר כך שב לארצו על י

שילוח של משה, ככתוב 'וישלח משה את חותנו', 

 ששילחו ולא ביקש ממנו להשאר עמהם.

למה שב יתרו לארצו? כתב רש"י בשם 

המדרש שהלך לגייר בני משפחתו. כלומר שגמר 

לסדר כל צרכיו במקומו, ואחר שסיים צרכיו שוב 

 חזר למחנה ישראל, שעדיין חנו במדבר סיני.

חלו העם ובשנה השני בחודש השני ה

בנסיעה, וחשב יתרו אל להמשיך אתם אלא 

ללכת לארצו, וכאן כבר לא שילחו משה אלא 

ביקש ממנו להשאר עמהם, ולא כתוב שהשיב 

אותו דבר, ונראה שקבל דבריו ועשה כרצונו ולא 

עזבם. וזכה שאכן היו מבני בניו מבאי הארץ 

 יחד עם בני ישראל.

כך זכה יתרו הגר הראשון להצטרף לעם 

ראל בנדודיו במדבר, וגם בסוף, בטוב אשר יש

היטיב להם ה'. נשאו לבו והלך אחר דרכי 

האמת, וזכה לגמולו הטוב. ומכאן נלמד לכל 

מעשה נכון הנעשה למען דעת דרכי ה', מה רב 

 טוב הצפון לו.

 א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 תלעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרב
ל ָנא ְרָפא ָנא -וִיְצַעק מֶשה ֶאל ה' לֵּאמֹר קֵּ 

ֶניָה ָלה. ַויאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה ְוָאִביָה ָירֹק ָיַרק ְבפָ 

ִמים ֲהלֹא ִתָכלֵּם ִשְבַעת ָיִמים ִתָןגֵּר ִשְבַעת יָ 

ף. ַוִתָןגֵּר ָאסֵּ ִמְרָים ִמחוץ  ִמחוץ ַלַםֲחֶנה ְוַאַחר תֵּ

ף ַלַםֲחֶנה ִשְבַעת ָיִמים ְוָהָעם לא ָנַסע ַעד הֵּ  ָאסֵּ

 טו(-ִמְרָים )יב, יג

 –במשנה )סוטה פ"א(: "במידה שאדם מודד 

בה מודדים לו, מרים המתינה למשה שעה אחת, 

 –שנאמר )שמות ב, ד( 'ותתצב אחותו מרחוק' 

לפיכך נתעכבו ישראל שבעה ימים במדבר, 

לא נסע עד האסף מרים'.  שנאמר 'והעם

ובמכילתא דרבי ישמעאל )סי' קו(: "מרים 

המתינה למשה שעה אחת, שנאמר 'ותתייצב 

אחותו מרחוק לדעה', והמקום עכב לה במדבר 

 הארון והשכינה, והכהנים והלויים וכל ישראל

שבעת ימים עם ענני כבוד, שנאמר 'והעם לא 

 נסע עד האסף מרים' ". זאת ועוד, בספרי זוטא

לרשימת  משה רבינו)פ' יב( נוסף גם 

 המתעכבים, זה שמרים דיברה בו! 

מכאן אנו למדים, הקב"ה העניש את אהרן 

ובעיקר את מרים על רקע דיבורם במשה, 

משכך, נאלצה לשלם את המחיר ונצטרעה כשלג, 

אגב הרחקתה מהמחנה. אולם, דוקא בשעה זו 
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 הסדר בו נכתבו.



זכתה מרים לביטוי מדהים של חיבה והערכה 

הקב"ה, כשהוא "מנצל" כביכול את העונש מצד 

, 9שהטיל על מרים, בכדי להשית עליה כבוד

 והדברים מופלאים ואומרים דרשני! 

 שלא נתעסק בו אלא המקום
ואולי אפשר להבין זאת, על פי המשך דברי 

המשנה שם: "מי גדול ממשה, שלא נתעסק בו 

אלא המקום! שנאמר )דברים לד, ו( ויקבור אותו 

היינו, בל נשכח שמשה רבינו לא שש בגיא". ד

לעלות השמימה לפני שיכנס לארץ הקודש, 

הלוא השתוקק כל ימיו לארץ הקודש וכה 

התחנן לפני ה' שיזכה לכך, ולא זכה בגלל 

דקדוק שלרוב צדקותו דקדק ה' עמו. גם כאן, 

כמו ביחס למרים, אנו למדים את טוב ה' וחסדיו 

עסק דווקא במקום הפרעון, שה' בעצמו הת

 בקבורתו כביכול! 

אף אנו נלמד מכאן ונדבק בדרכיו של מקום, 

כדברי חז"ל )סוטה מז.( "תנו רבנן, לעולם תהא 

שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כאלישע שדחפו 

לגחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו 

 .לאחד מתלמידיו בשתי ידיו"

 "א גוט'ן שבת!" 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך
 כיצד להתמודד עם תכונות שליליות

ָליו ְבַהֲעלְֹתָך אֶ  ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָת אֵּ ת ַדבֵּ

מֵּרוֹת. ַהמֵּרֹת ֶאל מול ְפנֵּי ַהְםנוָֹרה ָיִאירו ִשְבַעת הַ 

ן ַאֲהרֹן ֶאל מול ְפנֵּי ַהְםנוָרה ֶהֱעלָ  ה ַוַיַעׂש כֵּ

 ג(-. )ח, בה' ֶאת מֶֹשה נֵּרֶֹתיָה ַכֲאֶשר ִצָוה

רש"י להגיד שבחו של אהרן שלא ירש פ

רבים ושלמים עמדו על דברי חז"ל, מה  שינה.

החידוש שאהרון לא שינה וכי מדוע יעלה על 

דעתו לשנות בפעולות המצוות שנמסר למשה 

 ן?עשייתסדר רבינו כיצד 

 הרגל נעשה טבע
שהמעלות  :ו("ג מט"פירש הרמב"ם )אבות פ

עור גודל המעשה, אלא לפי ילפי ש לא יושגו

רוב מספר המעשה. וזה, שהמעלות אמנם יושגו 

בכפול מעשי הטוב פעמים רבות, ובזה יושג 

הקנין, לא בשיעשה האדם מעשה אחד גדול 

 ממעשי הטוב, שבזה לבדו לא יושג קנין.

גם בספר החינוך )מצוה טז( כתב יסוד זה. 

אזנך  ועתה בני אם בינה שמעה זאת, והטה :וז"ל

כי ושמע, אלמדך להועיל בתורה ובמצוות. דע 
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אף על פי שהענן סר מעל  –הספורנו כותב: "והעם לא נסע 
האהל, וכתיב 'ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל 
בכל מסעיהם' )שמות מ, לו(, מכל מקום לא נסעו, שהכירו 

לה אז אלא להרחיק המצורעת". לכאורה, העם יכול שלא נע
היה לפרש את עליית הענן כאיתות משמים  לנוע, 

ולהותיר את מרים מאחור, אך הם בחרו לפרש את עליית 
הענן באופן כזה שמכבד את מרים, ומעניק לה מעמד 
ייחודי )ראו ברוח זו דברים דומים אצל האור החיים 

 הקדוש(.

. וכו'. אם יערה רוחו האדם נפעל כפי פעולותיו

וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה 

ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל 

הטוב, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי 

הפעולות נמשכים הלבבות. כי ידוע הדבר ואמת 

 על כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. שכל אדם נפ
נוכל להסביר עניינו של אהרן  זהלפי 

הוי  :שפתחנו בו, כך איתא באבות )פ"א מי"ב(

מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וברע"ב שם 

הביא בפירושו מאבות דרבי נתן, מה היה עושה 

ם זה, שני בני אדם שעשו מריבה זה ע ,אהרן

הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, אמר לו: בני, 

ראה חברך שאומר אני הוא זה שסרחתי עליו 

הולך אהרן ויושב אצל האחר,  ר כךוכו', אח

ואומר לו כך, וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה 

ד(: כמה -יב גרק לזה. ובאבות דרבי נתן )פ

אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרן, 

ו לעולם. שהיה משים שאלמלא אהרן לא בא

שלום בין איש לאשתו והיו קוראים שם הילוד 

 על שמו.

 כיצד אהרון הורגל לשנות ולשקר מפני השלום
ידוע שחותמו של הקב"ה  ,הקשה היעב"ץ

( ואיך היה מוציא שקר מפיו? .אמת )שבת נה

ותירץ, כי השלום חשוב מן האמת, ולזה ראה 

 עכ"ל. ,לשנות מפני השלום

פירוש דבריו, שכיוון שהשלום חשוב מן הכל 

וכולל הכל על כן מותר לשנות מפני דרכי שלום, 

ואע"פ שאותם חברים שעשו מריבה זה עם זה 

לא ביקשו ולא סיפרו לאהרן שהם מתחרטים, 

אבל היה אהרן יודע שבתוך כל אדם יש הרצון 

להיות בשלום עם הכל, ולכן הורה לעצמו היתר 

הדברים במדויק, והיה  לשנות ולא לספר את

אהרן עושה כן לא פעם ולא פעמיים אלא אלפי 

פעמים, כמו שסיפרו חז"ל שרק משלום בית 

שעשה נולדו אלפי ילדים. והרי ידוע שאם יעשה 

אדם פעולה אחת ויחזור עליה הרבה פעמים 

היא תהפוך להיות קנין בנפשו. ואם כן היה 

אהרן נמצא באופן מיוחד בחשש שיהיה משנה 

 ל מעשיו. בכ

 מעלת אהרון שהתגבר על הרגלו ובזה לא שינה
וזהו ויעש כן אהרן להגיד שבחו של אהרן 

שאע"פ שהיה  אהרןשלא שינה. והדגש הוא על 

הרבה פעמים מפני דרכי שלום,  ל כךמשנה כ

אבל כשהגיע לעניינים אחרים היה שולט 

 במעשיו לעשות בלי שום שינוי.

בפעולות מוסר השכל סוד ההצלחה להרבות 
 טובות

נו ללמוד כי כל הרגל טוב שאדם יעלה ביד

ירבה בו יזכה לקנותו. לכן גם בקיום המצוות 

וגם בתיקון המידות, הרוצה להיות אהוב למעלה 

ונחמד למטה צריך לקבל על עצמו כל פעם 

הרגל לדבר אחד, ולהשתדל לחזור עליו כמה 

ך לטבע שני ויהפ ל ידי זהשיותר פעמים, וע

 כתוביה הדבר קל בעיניו, וכמאמר הויהאצלו, 

 '. והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד'

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מתהלך בג"ן

 שלמיאל בן צורישדי
ה ְבנֵּי ִשְמעוֹ ל ֶבן ְוַעל ְצָבא ַמטֵּ ן ְשֺלִמיאֵּ

 צוִריַשָדי )י, יט(

אמר רבי יוחנן: חמשה  :(סנהדרין פב) ראבגמ

שמות יש לו, זמרי, ובן סלוא, ושאול, ובן 

. וברש"י הכנענית, ושלומיאל בן צורישדי

)בראשית מו, י( בן הכנענית, בן דינה שנבעלה 

לכנעני, כשהרגו את שכם לא היתה דינה רוצה 

 לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה. 

 'ידוע מה שכתוב בספרים )ילקוט ראובני פר

בשלח( 'שכשנשאת דינה לשמעון ילדה לו זמרי 

בן סלוא שהוא גלגול שכם, וכזבי בת צור היא 

על כן היתה תאות זמרי לכזבי, גלגול דינה, ו

ונהרגו על ידי זה כ"ד אלף כמנין הרוגי שכם, כי 

אותן ההרוגים היה להם קצת שייכות בדינה', 

ועוד מבואר בספרים שאותם כ"ד אלף שנהרגו 

במעשה כזבי היו גלגולי נשמות כ"ד אלף הרוגי 

בכ"ד  ר כךשכם. וכן אותם כ"ד אלף נתגלגלו אח

 .אלף תלמידי רבי עקיבא

תיקון נשמת עשיו בזמרי בן סלוא וחמורו של 
 רבי פנחס בן יאיר

ובגלגולי נשמות לרמ"ע מפאנו )ליקוטים 

אות ו( כתב 'פינחס, דע שיצחק נתגלגל בפינחס 

)שניהם עולים כמנין ר"ח(, ועשו נתגלגל בזמרי 

וכו', והנה גם כן הרע שבעשיו, מה שהיה יכול 

ן יאיר, להתקן, נתגלגל בחמורו של רבי פנחס ב

עכד"ק. היינו שהניצוץ הטוב של עשיו נתגלגל 

בזמרי, והניצוץ הרע שבעשיו. ונראה שזה הענין 

שמצינו שחמורו של רבי פנחס בן יאיר הקפיד 

על המעשרות )חולין ז.(, שהוא נגד מה שאמר 

עשיו אבא האיך מעשרין את המלח ואת התבן, 

 שהוא מאכל בהמה. 

מור, והנה זמרי היה גלגול שכם בן ח

והניצוץ הטוב שבעשיו נתקן בזמרי נשמת שכם 

ו של רבי חמור, והניצוץ הרע שבו בחמורבן 

פנחס בן יאיר. והנה כל מעשה דינה היה כעונש 

על שהחביא יעקב את דינה מעשיו שהיתה 

יכולה להחזירו למוטב ועל כן נבעלה לשכם בן 

חמור )רש"י בראשית לב, כג(, והיינו שאם היה 

, למוטבעשיו היתה מחזירו דינה נישאת ל

שבו, ושכשזמרי נשא  הטובומתקנת את הניצוץ 

את כזבי, היה זה בחי' מה שעשיו )שנתגלגל 



בזמרי( נשא את דינה )שנתגלגלה בכזבי(, ואז 

חזר עשיו למוטב, ונתקן בחי' הטוב שבו. אמנם 

כיון שהיה על ידי חטא היה צריך להיות עיקר 

"ש ברמ"ע התיקון על ידי שהרגם פנחס, עיי

מפאנו. ונמצא שתיקון הטוב שבו היה על ידי 

, ותיקון הרע שבעשיו היה בחמורו של רבי פנחס

בן יאיר. וכשהרג פנחס אותם ניתן לו  פנחס

 בספה"ק.  תאברית שלום, שלום בגי' עשו כדאי

רז"ל וילך עשי אל ישמעאל לא מרו והנה א

הלך הזרזיר אצל העורב אלא מפני שהוא  לינם

מינו. ולפי זה מבואר בספרי המקובלים )עיין 

מגלה עמוקות ואתחנן אופן מ( דעשיו הוא 

קליפת עורב. ובסנהדרין פב: דרשו על זמרי בן 

סלוא הפסוק זרזיר מתנים. ולדרכינו יבואר היטב 

דלא לחינם הלך הזרזיר היינו זמרי אצל העורב 

פני שהוא מינו כי הוא גלגול הוא עשיו אלא מ

נשמתו. וראה עוד מה שכתב הרמ"ע מפאנו 

)אות ע, ח( שאנשי שבט שמעון שרצו לפגוע 

 בפנחס נתגלגלו בעורבים. 

ועוד בה מילין, שכל תיקון זה של עשיו בא 

על ידי מה שנשא שמעון את דינה ונולד ממנו 

זמרי בן סלוא, והנה שמעון נקרא על שם 

ה' כי שנואה אנכי,  שאמרה לאה כי שמע

ובגמרא )בבא בתרא קכג.( ששנואין מעשי עשיו 

בפניה. וכן אמר יעקב בברכתו של שמעון ולוי 

כלי חמס מכרותיהם, וברש"י שחמסו אומנותו 

של עשיו ממנו. ואכן תיקונו של עשיו בא על 

ידי זמרי בן סלוא משבט שמעון, ועל ידי פנחס 

 שהיה משבט לוי שהרגו אותו ברומח.

 נות אורכת
בספה"ק שעשיו היו  ה שכתבווהנה וידוע מ

לו בגדי אדם הראשון ואצלו היו בבחי' כתנות 

עור, וכאשר לקח יעקב אבינו, שהוא תיקונו של 

אדם הראשון, דשופריה דיעקב אבינו כשופריה 

דאדם הראשון, את הבגדים היו לכתנות אור. 

ועיין בזוה"ק )זוהר חדש רות דף לא:( כל הנקרא 

ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, בשמי 

דא כתנות  עשיתיויצרתיו דא כתנות אור, אף 

עור, וכידוע שעשיו הוא מלשון עשיה. ובתורתו 

של רבי מאיר היה כתוב כתנות אור, כי רבי 

מאיר שהיה מבני בניו של עשיו, והוא השלים 

התיקון של כתנות אור. והחילוק שבין אור לעור 

ו היה נותן יעקב לעשיו הוא במספר ס"ט. ואיל

את דינה העולה במספר ס"ט היה נתקן גם הוא 

לבחי' כתנות אור. והתיקון של כ"ד אלפי תלמידי 

בן יוחאי  שמעוןרבי עקיבא היה על ידי רבי 

)חתנו של רבי פנחס בן יאיר(, וכידוע שרשב"י 

 במערה היה לו בחי' כתנות אור האלו. 

היה והנה במצב תיקונו של זמרי בן סלוא 

נקרא שמו 'שלמיאל בן צורישדי', העולה כמנין 

'כתנות אור'. ושד"י הוא ענין כתנות אור כדאי' 

בספה"ק על מ"ש בתרגום עה"פ כתנות עור 

 .לבושין דיק"ר שהוא בגי' שד"י

 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 פרחים לתורה
 מהי? –מידת הענוה 

 ז(ָלָםה ִנָגַרע )ט, 

אֹד ְוָהִאיש מֶֹשה ָעָניו מְ בסוף פרשתנו נאמר "

" )יב, ג(. ידועה ִמכֹל ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה

השאלה, הרי משה רבנו ידע שהוא המובחר 

שבעם ישראל, וראה שרק הוא זוכה לדבר עם 

השכינה פה אל פה, והבין שהוא המנהיג ומורה 

ו ניתנה הדרך הרוחני של כלל ישראל ועל יד

התורה, אם כן איך ייתכן שהיה עניו יותר מכל 

 אדם אחר?

יש המיישבים שאדרבה היא הנותנת, מכיון 

שמשה רבנו השיג יותר מכולם, הבין שנדרש 

 –ממנו הרבה מאוד, וכמה שיעבוד על עצמו 

עדיין מוטל עליו לעלות ולהתקדם עוד ועוד, כי 

 עדיין אינו כטיפה מן הים מול –כל מה שישיג 

 גדלות הבורא יתברך.

 קטנים ושפלים... –אנחנו טמאים 
על פי יסוד זה, מבאר הנועם אלימלך, את 

טענת אותם אנשים אשר היו טמאים לנפש 

אדם: "למה נגרע". הגמרא )סוכה כה.( אומרת 

שהיו אלה נושאי ארונו של יוסף. אם כן, הם היו 

צדיקים וקדושי עליון, וככל שהשיגו ונתעלו 

שו שלא התחילו עדיין בעבודת יותר, הרגי

הבורא. הם הבינו שאינם כלום, והיו חשובים 

בעיני עצמם טמאים. לכן אמרו "אנחנו טמאים 

וכו' למה נגרע"? בכל פעם שאנו מתעלים, 

 –אנחנו נגרעים בעינינו. לפי רום מדרגתם 

הרגישו שנדרש מהם הרבה יותר ועדיין לא 

 התחילו בעבודת ה'.

 יניווישמע משה וייטב בע
על זה הגיב משה רבנו "עמדו ואשמעה מה 

יצוה ה' לכם". כלומר, כל כך הוטבו דבריהם 

אלך ואתפאר בפני ה'  –בעיניו, עד שענה 

יתברך לומר: היש לך עוד עם כזה, שככל 

 שמתקרבים, מקטינים עצמם יותר ויותר...

"ועשה  –על זה ענהו ה' יתברך: איש כזה 

"פסח" נקרא על פסח לה' בחודש השני". כלומר, 

שם הקדושה, ועל איש כזה מוטל לחזור בשנית 

ולקדש עצמו, ומיד יבא להשיג מדרגות יותר 

 גבוהות.

 או בדרך רחוקה לכם
המשנה )פסחים צג:( מביאה שלשיטת רבי 

יוסי, מי שהיה חוץ לפתח העזרה בשעת שחיטת 

הפסח, גם נקרא שהיה בדרך רחוקה ונדחה 

 לפסח שני.

ליה, מדוע לא נכנס והשאלה מתבקשת מא

פנימה? בספר דברי ישראל )פרשת ויקרא( מביא 

שהשיב על כך האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר 

זצ"ל, כי מחמת ענוותנותו ושפלותו בעיני עצמו, 

מי אנכי שאגש אל הקודש להיות עם  –אמר 

הכהנים משרתי ה' שם בפנים... וכל פעם שרצה 

ש לגשת, נסוג מרוב בושה, כיון שראה הקדו

אעשה לך יום טוב בפני  –ברוך הוא זאת, אמר 

 עצמו!

יתכן להוסיף שזו כוונת הפסוק "או בדרך 

הגם שנמצאים קרובים לפתח  –רחוקה לכם" 

העזרה, מכל מקום בעיניכם אתם נראים 

 רחוקים...

 מולידה הלכה חדשה –התשוקה לקיום המצוה 
בספר שפתי צדיק )בהעלותך טז( מביא 

פירש את הענין באופן אחר. כי  שחידושי הרי"ם

הוקשה לו מדוע טענו "למה נגרע"? הרי היו 

 אנוסים וממילא פטורים מן המצוה!

ותירץ, שעל ידי השתוקקותם וצמאונם 

זכו להמשיך פרשה חדשה להקריב את הפסח, 

 וזכו למצות פסח שני.בתורה, 

כיוצא בזה כתב התפארת שלמה )פרשת 

וקתם לארץ מסעי( על בנות צלפחד, שמכח תש

"ולא תסוב נחלה  זכו לחדש דין בתורהישראל, 

 ממטה למטה אחר" )במדבר לו, ט(.

נסיים בדברי הקדוש רבי יהושע 

מאוסטרובה זצ"ל )בספר תולדות אדם, פרשת 

פקודי( ששאל למה נתמשכן המקדש פעמיים? 

הרי הוא נחוץ לנו מאוד? והשיב, שכל עוד איננו 

צורך נפשי מרגישים רע בחסרונו. אין הוא 

עבורנו. הקדוש ברוך הוא מצפה שנרגיש בעומק 

נפשנו את החסרון בהעדר המקדש, עד 

שנשתוקק אליו מכל הלב, ואז הוא ישיב לנו 

 אותו, במהרה בימינו, אמן!.

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 קרסים
 והייתם לי סגולה מכל העמים

ל והקדוש חג הן אך עתה נפרדנו מהחג הגדו

השבועות, בו אנו מעלים על נס את היכנסנו 

בברית עם הקב"ה בו קרא לנו האלוקים "ועתה 

אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, 

והייתם לי סגלה מכל העמים, כי לי כל הארץ, 

 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" 

היסוד למעלת לימוד התורה יותר מכל 

'תלמוד תורה כנגד כולם',  המצוות, עד שנאמר

מלבד מה שכתוב בגמרא כדול הלימוד שמביא 

 לידי מעשה, עוד בו עומק נוסף, כמובא בספרים. 

 יש שתי סוגי התעניינות בספרים;

יש התעניינות בתוכן הספר, כאשר התוכן 

מעניין את האדם, ווארטים יפים, או סיפורים 

 נחמדים וכדו', 

הות המחבר, ויש התעניינות בספר בעקבות ז

כגון ספר שכתב ידיד קרוב, או ספר שכתב אחד 

ממנהיגי הדור וכדו', שאז אפילו אם אין התוכן 



מעניין מצד עצמו, אך מעניין לקרוא וללמוד מה 

 שכתב פלוני. 

וככל שיותר גדול הכותב בעיני הקורא, 

ויותר יקר לליבו כן תגדל חשקו לקרא וללמוד 

 ולהגות בדבריו.

 יהבית אנא נפשי כתבית
כן ממש הם פני הדברים בתורה, יש חיבור 

לתורה מתוך אהבה ללימוד התורה, מתוך רצון 

לדעת מה כתוב בתורה, מתוך רצון להיות דיין 

או ראש ישיבה, או מתוך רצון לדעת את 

 המעשה אשר יעשה. 

אך יש דרגה נוספת בזה, התורה הרי היא 

מתנת אלוקי השמים והארץ, אבינו אב הרחמן 

הוא נותן התורה, הוא כותב התורה, והוא מסר 

 לנו את התורה. 

החיבור לתורה יכול להיות מתוך אהבת 

השם, מתוך אהבה לאבינו שבשמים, מתוך רצון 

 לדעת מה כתב השם בתורתו.

מוק לדברי ומתוך כך מרגיש האדם חיבור ע

התורה, ויותר מכך אף מקבל בהם טעם ועניין 

 מיוחדים.

 והערב נא את דברי תורתך בפינו
יש מגדולי ישראל המתמידים בלימודם בכל 

עת, וניכר עליהם כי אין כאן רק עניין של ניצול 

זמן, או עקרון ובלכתך בדרך וכדו'. ניכר עליהם 

ת אותם, דברי התורה -נ-י-י-נ-ע-כי התורה מ

הם כמים מרוים לנפשם הצמאה, סוף סוף הם 

 יכולים לדעת עוד פסוק בתורה, ועוד דין בגמרא.

הבלתי מתמדת על הלימוד מגיע  גם החזרה

מאותו השורש של חביבות עצומה לדברים, 

וכשם שיש חביבות ללומדם, כך יש חביבות 

לזוכרם ולשננם שוב ושוב, עד שיהו מונחים 

בקופסא ממש. וכשם שאדם תאב ללמוד ספר 

בלימוד מראש הישיבה שלו, או ספר חסידות 

מהרבי שלו, וכדו' על זה הדרך, שהאדם אוהב 

מוד ולהגות בהם עד שיתמצא בהם לעומקם, לל

ואף ידע מה כתוב בכל פרק, וידע בכל שנה איזו 

 שיחה נאמרה וכדו'.

כך ממש הוא הרצון והתאוה ללימוד התורה 

בהיות התורה ספרו של הקב"ה הוגה בהם 

האדם שוב ושוב עד שממילא יודע היטב את 

 הנאמר בה.

ועל כן מצינו בתורה יותר מכל המצוות בו 

 והערבנו מבקשים בברכת המצוה של המצוה "א

נא ה' אלקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות 

 עמך בית ישראל וגו'". 

הערבות בתורה היא תנאי הכרחי ללמידתה 

שאם לא כן היאך יכול האדם ללמוד כל היום 

ולחזור עליו ולרצות ללומדו כאשר הנושא עצמו 

מא לא תמיד מעניין אותו, וכגון בלימוד בבא ק

שנלמד כעת בדף היומי, את מי מעניין מה דינו 

של שור שנגח, וכמה תשלומי נזקו, כאשר עניין 

זה כמעט שאינו בנמצא ובפרט לא לאדם 

הממוצע שאינו שואף להיות דיין? אין זאת כי 

אם אהבה לנותן התורה ולתורה הקדושה והיא 

אשר נותנת טעם בדיני השור והבור, ועל כך 

 .רב נא ה' אלוקינו וגו'"מתפללים אנו "והע

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

שתו ושיכרו   
 

 הנסיעה –התכלית 
ל ְוַעל ִפי ה' ַיחֲ  נו ַעל ִפי ה' ִיְסעו ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

  כג( ַעל ִפי ה' ַיֲחנו ְוַעל ִפי ה' ִיָןעו )כ, יח( ,)ט

התורה מקדימה פעם יסעו ליחנו ופעמים 

יחנו ליסעו לומר ששניהם מטרות חשובות. כל 

חניה היתה חשובה, אבל לא פחות כל נסיעה. 

והוא על פי האור החיים הק' )בפרשת מסעי 

ובפרשתנו( שעיקר התיקון שפעלו בכל מקום 

שחנו, היה כשנסעו משם ואז הוציאו  ושאבו את 

ו שבוים שם בתוך כל הניצוצות של קדושה שהי

 כוחות הטומאה. 

הגמרא בשבת )לא:( אומרת 'סותר על מנת 

לבנות שלא במקומו לא הוי סותר, והרי כל 

המלאכות לומדים מהמשכן, ושם היה סותר ע''מ 

במקומו, ומתרצת הגמרא כיון שעל  שלאלבנות 

פי ה' יחנו כסותר ע''מ לבנות במקומו דמי'.  

שאולי יצוה ה' הפירוש הפשוט של רבנו חננאל, 

לחנות באותו מקום שוב ]הגם שבפועל זה לא 

 קרה[.

 על הידים
לביץ זצ"ל אידוע תיאורו של רבי חיים שמו

על נסיעת הוא ואשתו מביתם בירושלים לתל 

אביב. יצאו מהבית, הגיעו לתחנה, התרחקו 

מירושלים, התקרבו לתל אביב ובסוף הגיעו. 

של 'אבל התבוננתי בתינוק שהיה על הידים 

הרבנית, הוא לא יצא ולא התרחק ולא התקרב 

 – ולא הגיע. הוא היה כל הזמן במקום אחד

בידים של אמא' וזה עומק הענין של על פי ה' 

יחנו ועל פי ה' יסעו, הכל על הידים כביכול, 

 .)השוה: מדור 'בין גברא לגברא'( במקום אחד

 תיקון במקומו
ואולי יש כאן עוד כוונה, בהקדם ההסבר 

לבנות במקומו, כי אחרת  ל מנתצריך ע למה

הסותר מקלקל את המקום, ומקלקל אינו 

מלאכה. ואף אם יעביר האבנים למקום אחר 

ויבנה, אבל המקום שסתר בו הוא לא תיקן. אבל 

כשסתרו המשכן ונסעו מהמקום, היה תיקון לא 

רק לניצוצות הקדושה, אלא בירור הטוב מהרע 

סכנת הטומאה כי עיקר מקום, היה תיקון גם ל

כשמעורב בתוכה גם קצת קדושה ואז יש 

לטומאה כוח גדול לפתות ולהזיק לאחרים, 

למקום, תיקון משא"כ כשאין ערבוב טוב ורע זה 

שלא יוכל הרע להזיק שם. וזה הכוונה 'כיון שעל 

פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו' ובנסעם הוציאו את 

סותר על מנת לבנות ככל הקדושה משם '

י' אף שלא יבנה במקומו מכל מקום במקומו דמ

 תיקן את המקום.

 המקום המתאים 
'ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' 

ויפוצו אויביך' פירש"י ששתי הנוני"ן ההפוכים 

באים לומר שאין זה מקומו. בלי הסימניות 

הייתי אומר בפשטות שזהו בדיוק מקומו, 

כשנסעו לראשונה, בפרשתנו.  אבל התורה 

שזה שייך לפרשת הדגלים בפרשת מלמדת  

]חמישים פרשות    10במדבר 'ונסע אוהל מועד'

[.  'ויאמר 11יותר ולכן הנוני"ן הפוכין מוקדם

משה קומה ה' ' אינו סיפור בשעת המסע 

שמשה אמר כן, אלא משה נצטוה לומר, כמו 

 . והמקום המקורי של זה הוא בסדריאמרובנוחה 

עו, תכלית הדגלים, כי כאשר יחנו כן יס חניית

חניית הדגלים היא הנסיעה. לכאורה פ' הדגלים 

סביב למשכן, ובפ'  חנייהבאה ללמד סדר ה

בהעלותך נסעו לראשונה. אבל באמת כל סדר 

חניית הדגלים הוא בשביל הנסיעה כמו שכתוב 

שם 'ראשונה יסעו' 'ושניים יסעו' 'ונסע אהל 

מועד' )ב ט,טז,יז( ודווקא שם היה המקום 

וב 'ויהי בנסוע הארון' 'קומה ה' המתאים לכת

 ויפוצו אויביך'.

 פדויים ברנה
ואולי המנהג 'לשיר' בשמחה את פסוקי 

צבא' בנסיעה הראשונה של -צבאו' 'ועל-'ועל

שבויים של -הדגלים בא לרמז לשמחת פדיון

קדושה  צבאי צבאות של נשמות וניצוצי

שהצטרפו והוסיפו קדושה לכל הדגלים ולכל 

 '.שבט ושבט  ולכל כלל ישראל בנסעם על פי ה

 א גוטן שבת! 

 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 תובנות

 שלא שינה –שבחו של אהרן 
ן ַאֲהרֹן ֶאל מול ְפנֵּי ַהְםנוֹ ָרה ֶהֱעָלה "ַוַיַעׂש כֵּ

  ג(, )ח ֶאת מֶֹשה 'ר ִצָוה הנֵּרֶֹתיָה ַכֲאשֶ 

להגיד שבחו של  ,"ויעש כן אהרן :וברש"י

נה". הנה רבים שואלים מדוע יאהרן שלא ש

הדגישה התורה שאהרן לא שינה מאשר ציווהו 

ה', הרי ודאי שאהרן יקיים בשלימות את רצונו 

א אף את ושל מקום, ואין שום ספק בדבר. הל

מיתת בניו הצדיקים קיבל בשתיקה, כי כן גזרה 

 ?רצונו ית'

 לא פנימי –שינוי חיצוני 
 ו( "ִכי ֲאִני ה' לֹא ָשִניִתי ְוַאֶתם, במלאכי )ג

"אע''פ שאני  :וברש"י .ְבנֵּי ַיֲעקֹב לֹא ְכִליֶתם"

לא שינה דעתי עלי מבראשונה  ,מאריך אפי

יאור לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב". וב

                                                             
 .יז ,במדבר ב 10
 .חכמים שפתי 11



כעין הדבר, שאף שיש פעמים שאצל הקב"ה יש 

שינוי, בעת שמאריך אפו לרשעים ולא מעניש 

אותם על מעשיהם. אומר לנו הפסוק "אני ה' לא 

שניתי" בפנימיות אין שום שינוי, הוא לא אוהב 

את הרע אלא ההיפך, כמו תמיד, הוא שונא את 

 הרע ואוהב את הטוב.

ישנו שינוי גם אם בחיצוניות במלים אחרות: 

, לעומת אינו שינוי כללכל שהוא, אך דבר זה 

 א נימה.וזזה כמל לאהפנימיות ש

 אהרן המשיך בהנהגתו הרגילה
אצל אהרן הכהן חל שינוי עצום, הוא החל 

להעלות את האור במנורה הטהורה באוהל 

מועד, אשר העידה שהשכינה הק' שורה 

בישראל. אך בהנהגתו הוא לא השתנה, הוא 

 ענוותנותו כימים ימימה.המשיך ב

היום מקובל לומר לאלו ש'נופל' עליהם עול 

הציבור, או מקבלים משרה מנקרת עיניים "גם 

שתשב בלשכה תזכור שהייתי חברך", תוכו של 

האדם, מטבעו להשתנות כשעולה לגדולה, 

מעטים מאוד אנשים שעליהם אפשר להעיד 

שלא שינה". על אהרן התורה מעידה  להגיד..."

אף תפקידו הרם והנישא, הוא לא השתנה. שעל 

 .הוא נשאר כמקודם

 שפל וסבלן - משה רבינו
על משה רבינו, אדון הנביאים, התורה 

כֹל מעידה בפרשתנו "ְוָהִאיש מֶֹשה ָעָניו ְמאֹד מִ 

"שפל  –ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה", וברש"י 

וסבלן". משה רבינו אשר עליו נאמר, פה אל פה 

אדבר בו, במראה ובלא בחידות, ותמונת ה' יביט. 

והוא נבחר להעביר את תורת ה' מסיני אל עם 

ישראל. עליו נאמר שפל וסבלן, הוא היה סבלן, 

ועל אף עיסוקיו הרבים, המשיך בהנהגתו 

על אף  .השפלה והסבלנית ללא שינוי כל שהוא

 הו.והמעמד הרם אשר לא היה כמ

י ה', שלא כמה יש לנו ללמוד מאותם עבד

 וזוהי גדולתם. –שינו הנהגתם 

 שבתא טבא!

  לתגובות: הרב נחמן דרקסלר 

 תורת החינוך
 סדרת "]דף[ קשר של קיימא". מאמר שלישי

 

 המלמד ודף הקשר
בפועל, מי שאחראי ליישום הדברים הוא 

כפי שירגישו  'המלמד'. הילדים יתייחסו לענין

בכיתה. זו הסיבה שחשוב שתהיה התייחסות של 

המלמד לדף הקשר לכל אורך השבוע. לדוגמא, 

'בעזה"י בדף הקשר אני רוצה לציין להורים את 

השתדלותכם'. 'בל"נ אספר להורים על הזריזות 

שלכם בבוקר'. 'אני אכתוב רמז למבצע שנפתח 

בשבוע הבעל"ט'. 'השבוע מיד כשאתם באים 

ה תראו להורים את דף הקשר כי יש שם הבית

 .משהו שמאד ישמח אותם'

 ליצור דף קשר 'חי'

מלמד נכבד, הנך כותב, משקיע, מקליד, 

מדפיס. אבל לא די בכתיבה יבשה. יש להוסיף 

חיות ונשמה בדף, להקפיד שהכתיבה והמסרים 

לא יהיו טכניים בלבד כמו 'השבוע הספקנו'; 

ולם להביא'; 'השבוע יש מבצע'; בשבוע הבא כ

אלא 'סיפוק רב היה לנו לסיים את סוגיית'; 

'בהשתדלותם ובהשתתפותם של הילדים 

פעמים על כל החומר'; 'הילדים  3הספקנו לחזור 

השקיעו הרבה בתפילה ולכן החלטנו על מבצע 

עידוד והערכה'. אפשר להוסיף תמיד נימה 

אישית, 'נהניתי לראות את הילדים בחברותות'; 

נס ביום ג' לכיתה ולראות ש'... 'שמחתי להיכ

התוכן הוא המרכיב הבסיסי והראשון בכדי 

 או ליצור ענין מהדף, להפוך אותו ממרשם רופא

רשימת מכולת להווי הכיתה. תמצות השקעה 

 של שבוע שלם במספר מילים.

 כלי עידוד
דף הקשר משמש ככלי עידוד בשביל 

לכל ההורים  הילדים וגם להורים. 'יישר כח

ששלחו טעימות ומגדנות'; 'תודה להורים על 

עידודם במבצע'. או לילדים 'כל הכבוד לילדים 

שויתרו'; 'כה לחי לילדים החלוצים שהגישו 

סיכומים'; 'הערכה והוקרה ל'מניין' ילדים 

 שהביאו במסגרת המבצע'...

לעיתים, ניתן לנצל את דף הקשר להשחלת 

ד. למשל לכתוב נימה אישית של הערכה ועידו

בעט להורה / לילד כמה שורות אישיות, ולא 

כחלק מהדף של כולם. חלוקת דפי הקשר צריכה 

להיעשות בחשיבות, ראיתי מלמד שמחלק 

בפרוזדור את הדפים שכל כך השקיע בהם. 

הילדים אצים רצים לאוטובוס ומבינים שדף 

קשר מחולק לצאת ידי חובה. התוצאה הייתה ה

ל הרצפה בחצר, דף נוסף דפים ע 2מאכזבת, 

נשכח באוטובוס, עוד כמה דפים סתם נזרקו על 

המדרכה. ראיתי את האכזבה על פני המלמד, 

הוא שידר לילדים  !אבל האשמה תלויה בו

שהדפים לא חשובים. פניתי למלמד והצעתי לו 

להקדיש לכך דקה או שתיים ברוגע ובשלווה. 

תספר לילדים: 'השבוע בדף קשר סיפרתי 

ם ש'..., 'שימו לב, אני מחלק כעת את להורי

ם -ל-ו-הדפים ולאחר שאני מרים את היד כ

לניילונית'. לאופן או  מכניסים אותם לתיקיה

החלוקה ולאופיה, יש השלכות משמעותיות 

ומיידיות להערכה שירחשו התלמידים וההורים 

 .לדפים

 מילות עידוד להורים
כדאי לשלב בדפים מילות עידוד להורים 

ו אותם להתייחס לדפים. משפטים כמו שימריצ

'תודה על המשוב בעניין'...'המשוב שאני מקבל 

ההורים השותפים בכל יום ראשון  –מכם 

בבוקר מעניק לי כוחות רעננים לכל השבוע, 

 למען בנכם היקר'. 

 2-3ביום ראשון בבוקר, יקדיש המלמד 

להקריא שמות התלמידים או  דקות לרישום

לת השנה לא החסרת שום שהביאו. 'יצחק, מתחי

דף קשר'. 'מוישי, אני רואה שמחנוכה אתה 

משתדל להחזיר את הדף ביום ראשון'. ואפשר 

להשחיל גם נימה ביקורתית עדינה כמו 'אני 

רואה שלושה תלמידים שכנראה הכינו את הדף 

  .קשר ושכחו להביא, אז..."

או  חשוב להחמיא לילדים ולהקריא משפט

תלמידים בקול:  שלושהשנים או מילה מכל 

'ילדים, מי יודע על מי כתוב כאן שנבחן על כל 

הגמרא אצל סבא שלו'; 'ילדים, יש כאן ילד 

שעשה קידוש ה' גדול השבת'. כשצריך אפשר 

 . יםלתת לילדים ממתקים סמליים, טופי, עדש

רעיונות נוספים יצירתיים בכדי להעשיר את 

ות התייחס א.העניין, ו'לחבר' את הקוראים: 

ללימוד לא רק תהיה לגמרא או בכיתות 

הנמוכות לחומש ומשניות, אלא, לשתף את 

ההורים גם במקצועות וערכים אחרים, כמו: 

הלכות, מוסר, נושאי העשרה, ענייני דיומא וכו'. 

לשתף את ההורים בתוכניות עתידיות. 'בעז"ה  ב.

בשבוע הבעל"ט נערוך חזרה מקיפה'. 'בימים 

רק'... 'שאלנו בכיתה מה הקרובים נתחיל את פ

יהיה הדיון במקרה ש... ונוכחנו לראות 

שבמשניות הבאות יש התייחסות מעניינת 

בנושא, אי"ה בשבוע הבא נרחיב בכך. השיתוף 

בתוכניות עתידיות נותן להורה תחושה של 

הנאה בכיתה, ויוצר אצל הילדים ציפייה 

ניתן לערוך כל מיני תוויות והערכות  ג.להמשך. 

הן בדף קשר, באופן מרשים. כגון: מצטייני למיני

התפילה, מתמידי השבוע, חתני המידות, כתר 

דירוג להשתדלות נאותה בלימוד  ד.שם טוב וכו'. 

מדבקה של דרגה א',  ל ידיע [או בתחום אחר]

ישנם תתי"ם שאף  ה.דרגה א' א', דרגה א' א' א'. 

התחילו להשתמש לעיתים עם 'תמונות' 

 ן.-ו-מ-תן לעשות ולקדם  המהכיתה. עם זה ני

מלמד יקר ונכבד, הנך עובד קשה, מתייגע 

רבות. עם קצת חשיבה, עם מעט יצירתיות, עם 

גילוי אכפתיות. הערכתך תבוא לידי ביטוי 

שבעתיים. היעדים והמטרות יושגו מהר יותר. 

האווירה תהיה יותר חמה, מלאה באהבה וחיבה 

 ווכח!היעם קשר רגשי לנעשה, נסה ו

חינוכי  בות: הרב שלום קמינר, ייעוץלתגו

    קבוצות והרצאות והכשרה, הנחיית

 חידת אספקלריא
 פתרון חידה קודמת

 החידה: אשרי האיש...

 ברש"י השבוע )במדבר( הפתגם שנון

 כמאמר אב"ד בארבל טמון

 והכהן החסיד בצאתו לראות דרך

 כי בברייתו של אדם זוהי הדרך



 

 מדוע לחלץ אותי מחייבים

 להשליך להקציע להביא אבנים

יַלי מדוע זה קורה  אינני כ ִ

ָהָיה קורא ָ בתפילת רבי ב ְ ְנת   ֲהִכו ַ

 

ַשע ומדוע נגזר ָ  מה ָחָטא מה פ 

 על כל המשמר החמישה עשר

ו  ידרימו בחלוקה  בזביחה ִיְתַגנ 

 תשובת נחמני בקץ סוכה

 

 ובהגיע ִקְלַלת בבל ְלִקָצה  

 ִיְרשו ָה עופות רעים ו ִביָצה

 יינזקו בהם גם השכנים

יָה לא יטעו כרמים ֶ ת  ְמקום ב ָ  ב ִ

 

 מיוחדים שבעדה היו האנשים

ֵרי ָשִנים וקובעי ֳחָדשים  ְמַעב ְ

 ֵשם להם בכל מקום

 אך אוי להם חנו בדרום

 

 בשמונה פסוקים כפולים ארי בכינוי נקרא

 גם גבולו צידון בשירת דבורה

 חמור גרם אף הוא בבואו חברונה ַלֲהָסָבה

 אין זאת אלא מרובה מידה טובה

 

 הפתרון: 'אוי לרשע ואוי לשכנו'
 

 ברש"י השבוע )במדבר( הפתגם שנון

ן  ּכָ ש ְׁ ָהת ַיֲחנּו ַעל ֶיֶרךְׁ ַהּמִ ֵני קְׁ חת ּבְׁ ּפְׁ יָמָנהעה"פ ִמש ְׁ ֵּ )ג, כט(  ת 

תימנה, אוי לרשע כותב רש"י, וסמוכין להם דגל ראובן החונים 

, לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים וחמישים איש ואוי לשכנו

 עם קרח ועדתו, שנמשכו עימהם במחלוקתם.

 כמאמר אב"ד בארבל טמון
ִלי אוֵמר, 13אשר קברו בארבל 12כמאמר אב"ד ּבֵ אי ָהַארְׁ , ִנּתַ

ן ָרע כֵּ ָ ק ִמש   )אבות א,  ז( וכפי שפירש הרע"ב הרחק משכן  ַהְרחֵּ

אוי קה עמו במפלתו דשלא תלמוד ממעשיו, ועוד שלא תל -רע 

 .לרשע ואוי לשכנו

 והכהן החסיד בצאתו לראות דרך
מחמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי  –וכדברי רבי יוסי הכהן 

ן טובאשר אמר ' – 14אשר במניית שבחם כינהו 'חסיד' כֵּ ' ש ָ

יזוִהי ֶדֶרךְ כשריב"ז אמר לתלמידיו  ק  ְצאו  ו ְראו  אֵּ ּבַ דְׁ ּיִ ָרה ש ֶ ש ָ יְׁ

ּה ָהָאָדם, ו' ן ָרעּבָ כֵּ יזוִהי ֶדֶרךְ ' כשאמר להם ש ָ  ְצאו  ו ְראו  אֵּ

ה ָהָאָדם. ּנָ ַרֵחק ִמּמֶ תְׁ ּיִ  ָרָעה ש ֶ

 כי בברייתו של אדם זוהי הדרך
להיות  דרך ברייתו של אדםכל זאת, כלשון הרמב"ם, כי 

הג אנשי נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנ

מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל 

 ויתרחק מן הרשעיםהחכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם 

אשרי ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם ]דילוג[ ואומר 

 )רמב"ם פ"ו מדעות ה"א( 15האיש וגו'

                                                             
 כמבואר ברע"ב אבות א, ד. 12
מקומות קדושים וקברי צדיקים בגליל מאת הרב ישראל  13

, בשם מקורות רבים, החל 403מאיר גבאי, ח"א עמ' 
 מתקופת בעלי התוס'.

 אבות ב, ח. 14
 אשרי האיש. –מכאן שם החידה  15

 

 מדוע לחלץ אותי מחייבים

 להשליך להקציע להביא אבנים

, שאם כותל מפסיק בין שני בתים ונראה 16יןבנגעי בתים יש ד

נגע בכותל לצד בית זה, בעל הבית האחר צריך להיטפל עמו, 

צו  דכתיב  ְ ַגע  ְוִחל  ֵהן ַהּנָ ר ּבָ ִליכו  ֶאת ָהֲאָבִנים ֲאש ֶ ֶהן ֶאל  ְוִהש ְ ֶאתְׁ

כוּ  פְׁ ש ָ ִית ָסִביב וְׁ ִצַע ִמּבַ ִית ַיקְׁ ֶאת ַהּבַ ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקום ָטֵמא. וְׁ

ר אֶ  חוּ  ִהְקצו  ת ֶהָעָפר ֲאש ֶ ָלקְׁ ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ֶאל ָמקום ָטֵמא. וְׁ

ִביאו  ֲאָבִנים ֲאֵחרות  ַחת ָהֲאָבִנים )ויקרא יד, מ ְוהֵּ  מב(.-ֶאל ּתַ

יַלי מדוע זה קורה  אינני כ ִ
הרי נגעי בתים באים על צרות עין, כפי שדרשו חז"ל עה"פ ּוָבא 

ר  ִית )ויקרא יד,  לוֲאש ֶ ּבָ ָאה ִלי ּבַ ֶנַגע ִנרְׁ יד ַלּכֵהן ֵלאמר ּכְׁ ִהּגִ ִית וְׁ ַהּבַ

, שאינו רוצה להשאיל כליו, לולמה לי, מי שמייחד ביתו  לולה( 

ואומר שאין לו, הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו )יומא יא:( 

יַלי, וע"ז באה התשובה,  והתמיהה, מה חטא שכנו שאינו ּכִ

ָ בת ְנת  ָהָיה קוראֲהִכו ַ  פילת רבי ב ְ
ָפֶניָך ...  ִהי ָרצון ִמּלְׁ האם כיונת בברכות השחר, בתפילת יְׁ

ָכל יום ...  יֵלִני ַהּיום ּובְׁ ּצִ ּתַ ן ָרעש ֶ כֵּ ָ ִמש   ... שהיא תפילת רבי  17ו 

בפרק היה קורא )ברכות טז:(, וכמפורש במשנה )נגעים יב, ו( 

רוּ ]מדין התורה ששכנו נטפל עמו[, אן ָאמְׁ ע אוי  ִמּכָ אוי ָלָרש ָ

נו כֵּ  .ִלש ְ

 

ַשע ומדוע נגזר ָ  מה ָחָטא מה פ 

 על כל המשמר החמישה עשר

ו  ידרימו בחלוקה  בזביחה ִיְתַגנ 

 תשובת נחמני בקץ סוכה

במשנה האחרונה במסכת סוכה נאמר, בילגה ]שם המשמר 

[ לעולם 18החמישה עשר מתוך עשרים וארבעה משמרות הכהונה

עה וחלונה סתומה. פירוש, משמר חולקת בדרום וטבעתה קבו

בילגה נקנס שבשבת בה מתחילה משמרתו, אינו חולק את לחם 

הפנים בצפון העזרה, מקום שחיטת קדשי קדשים, כשאר 

המשמרות, אלא בדרום העזרה. כמו"כ עליו להתגנות ולהשתמש 

תאים[  –במתקן השחיטה ]טבעת[ ובחלפי השחיטה ]שבחלונות 

)סוכה נו:( מובאת על כך ברייתא, של משמרות אחרים. בגמרא 

תנו רבנן, מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה והלכה ונשאת 

לסרדיוט אחד ממלכי יוונים, כשנכנסו יוונים להיכל היתה 

מבעטת בסנדלה על גבי המזבח ואמרה, לוקוס לוקוס ]זאב[ עד 

מתי אתה מכלה ממונן של ישראל ואי אתה עומד עליהם בשעת 

חכמים בדבר קבעו את טבעתה וסתמו את הדחק, וכששמעו 

חלונה. מקשה הגמרא, משום ברתיה קנסינן ליה לדידיה, 

מתרצת הגמרא, כדאמרי אינשי, שותא דינוקא ]דיבורי התינוק[ 

בשוקא, או דאבוה או דאימיה, מקשה הגמרא, ומשום אבוה 

ואימיה קנסינן לכולה משמרה, מתרצת הגמרא, אמר אביי 

=נחמני טוב לצדיק טוב לשכינו.  אוי לשכינואוי לרשע [ 19]

 ]הדרן עלך החליל וסליקא לה מסכת סוכה[

 

 ובהגיע ִקְלַלת בבל ְלִקָצה  

ִביָצה ָה עופות רעים ו   ִיְרשו 

 יינזקו בהם גם השכנים

יָה לא יטעו כרמים ֶ ת  ָ ְמקום ב   ב ִ

הגמרא אומרת )ברכות נח.( אמר רבי ירמיה בן אלעזר, נתקללה 

שכניה, נתקללה שומרון, נתברכו שכניה, נתקללה  בבל, נתקללו

בבל נתקללו שכניה, דכתיב ]בפסוק האחרון של משא בבל[ 

ֵמי ָמִים ]ביצות[ )ישעיה  ַאגְׁ מוַרש  ִקּפד ]עופות רעים[ וְׁ יָה לְׁ ּתִ מְׁ ש ַ וְׁ

ִעי  רון לְׁ י שמְׁ ּתִ מְׁ ש ַ יד, כג( נתקללה שומרון נתברכו שכניה דכתיב וְׁ

ֵעי כָ  ַמּטָ ֶדה לְׁ ָ ֶרם וגו' )מיכה א, ו(. ופרש"י, נתקללה בבל ַהש ּ

 .אוי לרשע אוי לשכנוכלומר  -נתקללו שכניה 

 

 מיוחדים שבעדה היו האנשים

ֵרי ָשִנים וקובעי ֳחָדשים  ְמַעב ְ

 ֵשם להם בכל מקום

                                                             
 נגעים יב, ו. 16
( ומשכן רע, כדי שלא נלקה ובאליה רבה )או"ח מ"ו סק"י 17

 עמו, דאוי לרשע אוי לשכנו.
 דה"א כד, יד. 18
עיין ר"ן נדרים נד: ד"ה איתמר שמעתא, שאביי נקרא  19

 נחמני בגלל שגדל בביתו של רבה בר נחמני.

ֻקמוּ  ָרֵאל  על הפסוק בפרשת קרח ַוּיָ ֵני ִיש ְׁ ים ִמּבְׁ ה ַוֲאָנש ִ ֵני מש ֶ ִלפְׁ

ם )במדבר טז,  י ש ֵ ש ֵ ִרֵאי מוֵעד ַאנְׁ יֵאי ֵעָדה קְׁ ש ִ ים ּוָמאָתִים נְׁ ֲחִמש ִּ

יֵאי ֵעָדה  ש ִ מיוחדין  -ב( דורשים חז"ל )במדבר רבה יח, כ( נְׁ

ִרֵאי מוֵעד   שיודעין לעבר את השנים ולקבוע  -שבעדה, קְׁ

י ש ֵ  ש ֵ  שהיה להם שם בכל מקום. -ם חדשים, ַאנְׁ

 אך אוי להם חנו בדרום
ועל האנשים האלה אומר רש"י בפרה"ש )ג, כט( משפחת בני 

, תימנהוסמוכין להם דגל ראובן החונים  - תימנהקהת יחנו וגו' 

, לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים אוי לרשע ואוי לשכנו

 וחמשים איש עם קרח ועדתו, שנמשכו עמהם במחלוקתם.

 

 שמונה פסוקים כפולים ארי בכינוי נקראב

ֵני אֶהל  ָמה ִלפְׁ ן ֵקדְׁ ּכָ ש ְׁ ֵני ַהּמִ ַהחִנים ִלפְׁ בהמשך הפרשה, עה"פ וְׁ

ַאֲהרן ּוָבָניו )ג, לח( כותב רש"י, משה ואהרן  ה וְׁ ָרָחה מש ֶ מוֵעד ִמזְׁ

וסמוכין להם דגל מחנה יהודה, והחונים עליו יששכר  -ובניו 

, לפי שהיו שכניו של משה וטוב לצדיק טוב לשכנוזבולן, 

 שהיה עוסק בתורה, נעשו גדולים בתורה.

הוָּדה  =אריה[ בתורה מביא רש"י את הפסוק יְׁ על גדלות יהודה ]

ִקי )תהלים ס;קח, ט(, הכתוב בשמונה הפסוקים שבספר  חקְׁ מְׁ

 בפרק ס' ובפרק ק"ח. -תהילים החוזרים על עצמם 

 גם גבולו צידון בשירת דבורה
ָכתו ַעל ִצידן )בראשית  -ה של זבולון על הגדולה בתור אשר ַירְׁ

ִכים  –מט, יג(  בּוֻלן מש ְׁ מביא רש"י את פסוק בשירת דבורה, ּוִמזְּׁ

ֶבט סֵפר )שופטים ה, יד( ש ֵ  ּבְׁ

 חמור גרם אף הוא בבואו חברונה ַלֲהָסָבה
ועל גדולת יששכר ]חמור גרם[ רש"י מביא מהפסוקים בדברי 

( המפרטים את מספרי ראשי חלוצי לז-הימים )דה"א יב, כג

אליו  לחברון להסבהצבא מכל שבטי ישראל אשר באו אל דוד 

ים  ֵעי ִביָנה ָלִעּתִ ָכר יודְׁ ש  ָ ֵני ִיש ּ את מלכות שאול, את הפסוק ּוִמּבְׁ

יֶהם  ָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ּפִ יֶהם ָמאַתִים וְׁ ָרֵאל ָראש ֵ ה ִיש ְׁ ֲעש ֶ לַָדַעת ַמה ּיַ

 )דה"א יב לג(

 לא מרובה מידה טובהאין זאת א
בסוף מסכת סוכה רש"י כותב את המקור של 'טוב לצדיק טוב 

לשכנו', כי מנגעי בתים למדנו 'אוי לרשע אוי לשכנו', ומדה 

 טובה מרובה. 

 לתגובות ופתרונות: הרב משה ברחבוים

 כתב חידה

פתרון חידת פרשת נשא 

 פירושי"לשון זירוז": 

 ם למונח עגלות "צב"המפרשי

אין צב אלא  :ות]בדרך צח

 .לשון זירוז[

 

 ]גם על גב הצב יש כיסוי[אף על גב 

]ש'צב' מורה על שאני המורה של לוט 

 כיסוי[

]אולי פירוש צב שמא הן מכילות 

או בגלל  עגלות 'מכילות', מלאות[

]או שצב פירושו שיש להן הכילות 

 מחיצות ואהל[

כמו בה"א  ]שהכוונה 'נפוחות'[או 

שעם ה"א למטה  ]לעיל פרק ה'[למעלה 

 למטה: 'צבה'[ "א]מלת צב עם ה

ממומתא  ]לסוטה[אשר הגיעתה 

 ]משבועת האלה )תרגום([דלווטא 

  



]אולי צב אולי מצמידה אני גב אל גב 

 פירושו שהשוורים צמודים[

כמו בסיומת תי"ו  ]פר צמוד לפר[פרפר 

 -]דהיינו שהוא כמו צב בסיומת תי"ו 

 'צבת'[

]או על מצב  או אולי זה פשוט מאוד רק

 שם 'מצב', יציבות ובלתי שבירות[

]או צב כמו או להוביל למזבח עציו 

עצים, על שם שנועדו להוביל  -'ציבי' 

 עצים למזבח[

  

]אולי צב שמא מבשרת אני צבא רב 

סוע בקבוצות נכמו 'צבא', שמיועדות ל

 גדולות ולדרכים רחוקות[

]יש ואולי אני בכלל רק ציור קו לקו 

 פירושו מצוירות[ פירוש ש'צב'

]יש פירוש יש סיכוי שחדשים לבקרים 

 ש'צב' זה סוג של שוורים[

ואולי מילות שם החידה עלי לא ניכרים 

]ואולי מורה על נסיעה איטית כצב, לא 

 [.ניכר 'לשון זירוז'

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר

 מאורי אור
 ה'ברכת אברהם' מסלונים

 " לפידות איש"

רבי אברהם וינברג )השלישי( 

בעל ה"ברכת מסלונים 

 אברהם" 

 ליומא דהילולא י"ב סיון
 

 אקדמות מילין

בין בני דורנו, ישנם עדיין 

רבים הזוכרים לטוב את תפילתו 

הלוהטת של מרן בעל הברכת 

אברהם מסלונים, שהיתה 

בערגה וכיסופים יוקדים 

ואינסופיים לקל חי, והיתה 

כסדרם בכריעות  רצופה תמידין

והשתחוויות, ומלווה בדמעות 

רותחות של רגשי הזדככות 

והתעללות, אשר זרמו בשופי על 

מורד פניו והספיגו את לב 

 רואיהם ברגשות קודש נעלים.

כעדותו של כ"ק מרן אדמו"ר 

מסלונים שליט"א, האורחים 

והמבקרים שלא היו מורגלים 

למראה הגדול הזה, בשעה 

שנוכחו לראות בפעם הראשונה 

בחייהם עד היכן הדברים 

מגיעים, עמדו תמהים 

ומשתוממים על הפסגות 

בעבודת התפילה שנגלו 

לעיניהם. תפילתו היתה מלמדת 

ל מהי כוונת נעים זמירות ישרא

 –בלשונו "ואני תפילה" 

כשהתפילה נעשית לחלק 

מהווייתו של האדם, ומעדנת 

את כל עצמותו באור האלוקות, 

כשבשרו ניסוך בשמן האפרסמון 

 של קרבת אלוקים. 

אודות רבינו עצמו הן דובר 

וידובר רבות, במאמרנו זה ננסה 

ללמוד מעט על הרקע לפריחתו 

כתמר של אותו צדיק, להתחקות 

הקדושים ולהכיר  אחר שרשיו

את הסביבה אשר באקלימה 

 היתמר ארז זה, הענוותן כאזוב.

 אילן יוחסין רב פארות

אילן היוחסין של רבינו היה 

רב פארות. במשך שנים רבות 

נשזרו חוליות זוהרות בשרשרת 

הדורות, ולא פסקה הגדלות מעל 

 שולחנם של אבותיו הקדושים. 

יחד עם מדרגותיהם הגבוהות 

והשגותיהם  מעל גבוהות

הרמות, לא נמנעה מהם יכולת 

ההשפעה וכשרון החינוך 

וההדרכה, ידעו היטב את 

המלאכה כבדת המשקל 

מהקשות שבמקדש, כיצד 

לצמצם את צינורות השפעתם, 

החובקים זרועות עולם ברוחב 

היקפם, בהתאם לכלי קיבולם 

של הדורות האחרונים, ואיך 

למצוא עבור האורות הגדולים 

ם, שכן אחריתה כלים מתאימי

של שבירת הכלים ח"ו מי 

 ישורנה. 

כוחות רבים השקיעו בכדי 

שהמורשת הנפלאה תעבור 

מדור לדור בטהרתה, ברטט של 

חרדת קודש ובשמירה קפדנית 

לבל לסטות כחודו של מחט 

מהדרישות הנשגבות להכניע 

את החומר ללא פשרות, ולגלם 

בארחות חייו מעין הציור 

של ששרטט הרמב"ם לדמותו 

אוהב ה', שהוא "חולה חולי 

 אהבה" לבוראו.

רבינו מיזג בקרבו כלי דעת 

רחבים וכשרונות גאוניים לעילא 

ולעילא, חדות הבנה ותפיסת 

בזק, שהתמזגו יחד עם כוח 

החידוש ומעוף כנשר ידאה, 

כאשר אלו מצאו את ביטויים בין 

בתורה בין בחסידות ובין במילי 

דעלמא, ואף בכך היווה רבינו 

ליה בשרשרת הזהב, בכל חו

אחד מהתחומים הללו ידעו 

צדיקים אלו לחדור לעומקו של 

כל ענין, לנתחו על כרעיו ועל 

קרביו, ולהגדיר בחריפות נדירה 

את תמציתו, באבחנה דקה מן 

הדקה בין תכלת לקלא אילן ובין 

שבאו בד בבד עם  –עיקר לטפל 

נפש גדולה מלאה על גדותיה 

ש באוקיינוס של רגשות קוד

שבערו בהם כאור היקוד וגאו 

בקרבם, עד שגרמו להם לחיות 

חיים של כלות הנפש, ורוממו 

את שאיפותיהם עד שלעולם לא 

באו על סיפוקם המלא לעלות 

 ולהתעלות עוד ועוד. 



יחד עם תקיפותם המרובה 

ודרישותיהם הגבוהות מעצמם, 

היתה עצומה אהבתם לכל אדם, 

וכתוצאה מכך גם היו רבי 

כשהחוט המשולש סבלנות, 

תורה עבודה וגמילות חסדים לא 

במהרה ינתק, היתה זו מסכת 

מופת בלתי מצויה של גדלות 

 שנרקמה בעולמנו.

הראשון ביניהם, הוא אבי 

שושלת הזהב הסלונימאית 

הצדיק רבי אברהם מסלונימא, 

הנודע בשערים על שם ספרו 

"יסוד העבודה", הספר החושף 

את תשתית שיטת החסידות על 

וד פסוקי התורה ודברי חז"ל, יס

ומלמד דעת בסוגיית "מתוך 

שלא לשמה בא לשמה" איך יש 

להשריש אף בקרבם של 

הזאטוטים ולהחדיר לעורקי דמם 

את הידיעה הברורה שאינה 

משתמעת לשני פנים, כי עבודת 

ה' "לשמה" זוהי חובת האדם 

בעולמו ופסגת מאווייו, לזכות 

להגיע לאיזושהי נקודת אמת, 

 דיה שום דבר לא יכון.שבלע

הסבא קדישא חיבר עוד רשימה 

ארוכה ביותר של ספרים בכל 

חלקי התורה, וחלקם הגדול אבד 

בתהום הנשייה בימות השואה 

ולא זכינו לאורם, וחבל על 

 דאבדין.

רבי מיכל אהרן, בנו של 

ה'יסוד העבודה' וזקנו של רבינו, 

היה אף הוא אדם גדול, מידת 

היתה ההכנעה והשפלות שבו 

למופת אצל גדולים וטובים, 

והיתה מידה זו טבועה בדמו 

ונסוכה בכל הליכותיו, עד 

שבשולחנו של אביו הקדוש, 

כשהאב שאל "האיך ניתן לבוא 

להכנעה אמיתית ושברון לב 

פנימי?!", תהה ר' מיכל אהרן 

בקול: "כלום עבודה היא זו? 

 והלא האמת היא כך!".

 בית גדול לאלוקים

צדיק, רבינו  לידתו של אותו

ה"ברכת אברהם", היתה בעיר 

טבריה, בשנת תרמ"ט ליצירה, 

בבית הוריו הצדיקים אביו רבי 

ואמו מרת חוה, ונקרא  20נח

בשמו של אבי זקנו בעל היסוד 

העבודה. הוריו קבעו ברכה 

לעצמם, והאקלים ששרר בביתם 

היה ראוי להצמיח גברא רבא 

כדוגמת רבינו. עולם המושגים 

סביב ציר אחד ששרר שם נע 

ויחיד "לעשות רצונך אלוקי 

חפצתי", והיו כל חייהם קודש 

לה' בלא שום הסח הדעת 

מחובתם בעולמם. אמו של רבינו 

היתה בתו של רבי מנדל רייסער 

מיקירי טבריה, שהרבה סיפורים 

הסתובבו אודות מעלתו 

וקדושתו, וקרנו היו רמה אף 

בעיני הערבים ומנהיגם 

 יש קדוש. ה"מופתי", שראו בו א

במשך כל ימיו זכר רבינו מוסר 

אביו ולא נטש תורת אמו, 

במשך כל ימיו  –כדוגמה לכך 

לא היתה אפשרות כזו שתגיע 

לאוזניו של רבינו שיחה שאינה 

מיועדת אליו, ורבינו הסביר 

שזהירותו הקיצונית בנושא זה 

נולדה כתוצאה מהערה בודדת 

שהעירה לו אמו בהיותו בן שש 

 שנים.
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השוחט של בריסק, בעל שו"ת מנחת יוסף. רבינו ניהל את 
דוך כשאמו בטרם מותה ביקשה ממנו באופן אישי השי

 שישדך לאביו אשה גדולה שתדע לעמוד על רום ערכו. 

קדושתו העילאית של מלבד 

רבינו ה'יסוד העבודה', כאחד 

משרפי מעלה, אף היה גאון 

נפלא בנגלה ובנסתר, הן בהיותו 

'סיני' ובקי בכל מכמני התורה 

ושולט בכל מקצועותיה, והן 

בהיותו 'עוקר הרים' וטוחנם זה 

בזה בסברא בעמקות עצומה 

ובמקוריות המחשבה. כך סלל 

נתיב לא ידעו עיט בבוסתן 

ה וגילה בה אור חדש מפזר התור

נגוהות, כשכוכבו דורך במדברות 

שממה תורניים בהם לא דרכה 

 רגל מעולם.

כישרונותיו העילויים הנדירים 

וחכמת התורה של אותו צדיק 

עברו בתורשה לנינו, רבינו, אשר 

נקרא בשמו, וכבר בגיל צעיר 

ביותר הוכיח חריפות יוצאת 

דופן וגילה הבנה עמוקה אף 

שהם מכבשונו של  בעניינים

עולם בלא שום יחס לגילו. גם 

סיפורי ההוד מימי הפעוטות של 

רבינו חורגים לחלוטין מכל קנה 

מידה מקובל, והם בגדר חידוש 

נפלא גם בעולמם של צדיקים 

 וחסידים.

 טבריה של מעלה

מלבד עילויו מעצמו ובית 

הוריו אף בא רבינו בסוד שיח 

שרפי קודש אלו הם הזקנים 

תלמידיהם של זקנו  הדגולים

היסוד העבודה ומרן רבי משה 

מקוברין, שחיו את דמותו בכל 

רמ"ח ושס"ה והציתו את העיר 

טבריה ברשפי שלהבת נפשם, 

בישמו את חללה באוויר נשמות 

 זך ועילאי.

אילו באנו למנותם כל אחד 

מהם על שלל גווני הזוהר 



הייחודים לו הרי שאין אנחנו 

ם מספיקין, שכן העידו עליה

גדולי עולם שכל אחד מהם היה 

ראוי להנהיג עדה בפני עצמו 

עוד בימיהם, ברם נמקד את 

העדשה על דמויות ההוד 

שנראה שהיתה להם את עיקר 

ההשפעה על עיצוב דמותו של 

 רבנו בימי חורפו.

הראשון והראשון שבהם הוא 

כפי הנראה החסיד רבי אליעזר 

הכהן רוזובסקי המכונה 'רבי 

חסיד נאכל כל ימיו לייז'ע. אותו 

בלבת נפשו, כשלבו הגדול לא 

יכול היה להכיל את הרגשות 

של אהבת ה' ויראתו שתססו 

בקרבו כ"ד שעות ביממה ושבעה 

 ימים בשבוע.

אותו חסיד הבין שהעומד 

לפניו אינו ילד ככל הילדים ולכך 

חבבו עד לאחת והשפיע עליו 

מאסמי רוחו, רבנו בפקחותו כי 

ר על רבה ידע כיצד להתגב

הבדלי הגילאים והפערים שבין 

הדורות ולשוחח עמו כמעט 

 כשווה אל שווים.

רבי לייז'ע נמנה היה על 

המחמירים והמדקדקים בהלכה 

ללא פשרות ומרוב גודל יראת 

השמים שהיתה אצורה 

בפנימיותו היה נוזף בבני 

החבורה של מצות שעליה הוא 

היה מופקד. אותם אנשים לא 

לה מספק הבינו את חרדתו הגדו

אבק חמץ, וצערו של רבי לייזע 

על חוסר השלמות בהידור בקע 

רקיעים וזעזע את הבאים עמו 

 במגע.

הילד בן השמונה ראה את 

כאבו של רבי לייזע על שלא 

עלה בידו להשיג מצות מהודרות 

כפי רצונו, וביקש ממנו למסור 

לידו את הטיפול בעניין, ושהוא 

בעז"ה יישר את ההדורים ויסדר 

העניינים כדת כראוי וכנכון.  את

רבינו היה אז אך ילד בן שמונה, 

ואולם אחר הפצרות ניאות רבי 

 לייזע לבקשתו.

בחכמה יוצאת דופן הבין 

הנער היכן טמון המוקש, וניצל 

את הצורך האנושי של כל פועל 

להכפיל את משכורתו ושהכול 

הולך אחר הציפיות, ולכך חילק 

את הכסף לשנים, את חציו 

ון נתן לפועלים כתשלום הראש

בסיסי, והטעים בפאתוס כי מי 

שיענה אחר משאלותיו הכבדות 

של רבי לייז'ע יזכה שיכפילו את 

 משכורתו.

כמובן שהפועלים גייסו את 

כל כוחותיהם בכדי להשביע את 

רצונו של רבי לייז'ע, ובכך 

נפתרה הבעיה. הילד בעל 

ההבנה החודרת לנבכי נפש 

רצון האדם דאג להשביע את 

שני הצדדים, וישם סערה 

 לדממה ויחשו גליה.

לא ידע את נפשו  רבי לייז'ע

וקיבל את הנער בתרועות 

שמחה וגיל אין קץ, והזמינו 

לביתו בשבת, שם יצק לעמקי 

השתין שבנפשו הרכה מכל רב 

טוב הצפון בנשמתו, וסיפר לו 

הרבה סיפורים שהיו שמורים 

באמתחתו על אודות רבותיו 

הקדושים, והמה היו לרבינו 

לעיניים ושימשו כתמרורי דרך 

 למרומי הר ה'.עבורו בהעפלתו 

עוד דמות שלא מעלמא הדין 

התגוררה בטבריה, הלא הוא 

החסיד רבי יהודה לייב קסטלניץ 

]אביו של מרן הרמ"ח, מי שהיה 

לימים המנהיג של עדת סלונים[, 

שייחודו היה בהיותו בעל מוח 

חושב ולב בוער המשועבדים 

כולם לאביהם שבשמים. כבוד 

ה' היה חופף עליו תדיר כשכל 

בשרו וכל ניצוץ משנפשו חוט מ

לא יצא מחוץ לקדושת העליונה 

 שסוככה עליו באברתה.

בעקבות השקיעות המוחלטת 

בעולם רוחני גבוה, היה משייט 

בעולמות העליונים בניתוק 

מוחלט מכל הסובב. בלילות, 

כשהחום בטבריה היה בלתי 

נסבל, היו עולים בני טבריה 

לגגות ומנסים לתת שם תנומה 

לא נחלו הצלחה  לעפעפיהם, אך

יתירה, כיון שהיו מנסרות בחלל 

האוויר שאגותיו של רבי יהודה 

לייב המרעידות את כותלי 

הבתים "סובב כל עלמין, ממלא 

 כל עלמין, תוך תוך כל עלמין!".

הערבים ששאגות אלו הטרידו 

את מנוחתם וקרעו אותם 

משנתם הערבה והמתוקה היו 

מבקשים ממנו בשפות המזרח 

סיק לצעוק, ואולם התיכון שיפ

הוא נשאר בשלו והמשיך 

בדבקותו בבוראו עד לכלות 

הנפש גם בעיצומה של שינה 

 טרופה וחום יוקד.

רבינו היה מספר על כמה 

עניין שזכה לחוות -אפיזודות רבי

בצל קורתו, שהציתו את נשמתו 

בראשית ימיו באור האלוקות, 

-והיוו בעבורו הזדמנות חד

פעמית להיחשף לאותו אור 

ופלא רום מעלה שהציף את מ

נפשו של רבי יהודה לייב 



בבחינת "טופח על מנת 

 להטפיח".

החתונות בטבריה היו ביום 

שישי בצהרים. פעם נשלח רבינו 

לקרוא לרבי יהודה לייב 

לחתונה, ובבואו לביתו ראה 

שהוא שקוע בשרעפי קודש 

וחוזר באש קודש על דברי חז"ל 

"מתנה טובה יש לי בבית גנזי 

 שמה".ושבת 

בזמנים אלו לא היה איש 

שיהין לנסות להחזירו לעולמנו 

ואולם רבנו שהיה עייל בלא בר 

סיפר לרבי יהודה לייב שהוא 

נקרא לחתונה. "רבי יהודה לייב 

נעץ בי מבט תמה על ההזמנה, 

ומיד אמר: איך האב מיין חתונה! 

הלוא יש לי את חתונתי -]

 שלי![", הן שבת קודש באה!

 ןבברית הנישואי

בהיותו מופלא הסמוך לאיש 

דברו בו נכבדות עם מרת הדס, 

בתו הצדקנית והחסודה של 

החסיד הידוע רבי מוט'קה לידר, 

מחשובי תלמידיו של הסבא 

קדישא בעל היסוד העבודה. 

היסוד העבודה העיד על רבי 

מוט'קה שהוא "דארך איד" 

]יהודי 'מעבר לעבר', יהודי בכל 

 מהותו[. 

האב אישר מהרה את 

השידוך, ואז בקשה האם מאחיו 

שיטפל  21של רבינו רבי מתתיהו

בעניין הכספי. הלה בא בדברים 

עם רבי מוט'קה, ואמר לו, 

שלאמתו של דבר כל סכום 

שיושת עליו יצדק, ואולם בכל 

זאת יקצוב סכום מסוים. הסכום 

                                                             
אביו של הרב נח וינברג ראש ישיבת אש התורה ואבי  21

אימו של הרב שמשון פינקוס שרבינו העיד עליו שהוא 
 היה רבו בהתמדה.

היה אסטרונומי במושגי אותם 

ימים, רבי מוט'קה קיבל עליו 

דוניה, בלא היסוס את סכום הנ

והיה מספר לימים בהומור דק 

על חרדתו לבל תעלה מחשבת 

חרטה בליבו של רבי מתתיהו 

ויעלה את המחיר עוד, לכך הוא 

הסכים מיד להצעת הסכום אף 

על פי שסכום מעין זה היה גדול 

 ממידותיו.

החסיד רבי מתתיהו לוריא 

היה אומר כי הוא לא הכיר 

אישית את רבינו בשנותיו 

לם הוא שמע הצעירות, ואו

מכמה יהודים שגם באותם ימים 

להתחתן בגיל ארבעה עשר היה 

מאורע חריג למדי, הגיל המקובל 

היה שש עשרה, ואולם רבינו 

 היה בר דעת כאדם בן שלושים.

מיד בתום שבעת ימי המשתה 

למד בישיבת אור תורה בטבריה. 

ראש הישיבה היה רב העיר רבי 

משה קלירס, שגידל את רבינו 

יו ודאג להחדיר באברך על ברכ

הצעיר את הרגש החסידי 

הלוהט שבער בו, ורבינו זכר 

 אותו לטובה כל הימים. 

עשרה נאלץ רבינו -בגיל שש

להתמודד עם כאב השכול 

שהלם בו, כשבנו הפעוט בן 

השנה מת ממחלת האבעבועות. 

באותה שעה התגבר רבינו כארי 

על הרגשות האבהיים ועל ליבו 

והמשיך  ההומה כנהר אל בנו,

 ללא לאות בעבודת הקודש.

 תחת צל כנפי איש האלוקים

באותם שנים עמד בראש 

העדה דודו של רבנו הרה"ק רבי 

שמואל וינברג מסלונים נכדו של 

הסבא קדישא שהיה מצדיקי 

הדור ומאותם ענקי רוח בעלי 

המבט המרחיק ראות שהקימו 

את תנועת אגודת ישראל 

במטרה לשמור על גחלת 

 תעומעם. היהדות לבל

רבינו השתוקק בכל ליבו נפשו 

ומאודו לנסוע אליו ולדבוק בו. 

כמה שנים לאחר החתונה עלה 

ביד רבינו להגשים את חפצו 

ונסע לפרק זמן של כשנתיים 

ימים לדוד הקדוש. קול פנימי 

אמר לו "פה אשב כי אוויתיה". 

לאחר כמה שבועות כשהצליח 

רבנו לתהות על קנקנו של 

פך נפשו עליו הצדיק אמר בהשת

כי הזקנים בטבריה הם אמנם 

קדושי עליון ואולם הדוד הוא 

 "גוטער איד".

רבינו היה מגולל באוזני 

שומעי לקחו בדמעות שליש 

טפח וטפחיים מקדושתו של 

הדוד. סיפר, שראה מכתב 

שנשלח מרבי לייז'ע לרבי, בו 

הוא מתאונן שאע"פ שהאברכים 

שנוסעים אליו שבים ממנו 

ות שהשיגו אצל באותם המדרג

היסוד העבודה, ואולם אין זה 

מחזיק מעמד לאורך ימים, 

ואפשר זהו מפני שהדברי 

שמואל אינו עורך שולחנו בימות 

 החול כדרך זקנו היסוד העבודה.

הדברי שמואל אימץ את 

הדברים לליבו וכמה ימים לפני 

ראש השנה ניהל טיש של כמה 

עשרות אנשים, ובו אמר 

י חיזוק, בשלהבת אש קודש דבר

אשר עיקרם שיהודי צריך לומר 

להקב"ה "לך אדוני המלך וכל 

 אשר לי".



הדיבורים הקדושים בטיש 

הפשוט ביום של חול רגיל פעלו 

את פעולתם, והטביעו חותם 

ניכר על החסידים, עד שבסוכות 

עוד היו שפתותיהם מרחשין את 

דברי הרבי "לך אדוני המלך וכל 

 אשר לי!". 

 קאיש סודו של הצדי

הצדיק הכיר בגדלותו של בן 

אחיו, והדריכו בפירוט רב כיצד 

עליו לנהוג, ומהם הדברים אשר 

יעשה אותם וחי בהם לטוב לו 

כל הימים. הוא אף הסמיכו 

להיות שלוחו הנאמן בענייני 

הכלל, ושיגר מכתב לצדיקי 

הדור בהם הוא מכנהו "ידידי 

 וידיד ה'".

רבינו ביקר אצל החפץ חיים 

מבריסק ששניהם  ומרן הגר"ח

חבבוהו עד למאוד, זה הראשון 

אף שלח להביא לו כסא מבית 

חתנו, ולאחר יציאת רבינו 

מביתו של החפץ חיים ראה 

צללית של אדם שדולק אחריו. 

כשהסתובב גילה לתדהמתו את 

החפץ חיים בכבודו ובעצמו 

שרצה לבקש ממנו לשמור על 

עצמו בדרכו מהבורות 

 והפחתים.

לגרמניה,  רבנו נסע עם רבו

שם הצטווה על ידי הצדיק 

לקרוא את הכיתוב. חרף ידיעתו 

המועטת בשפה הגרמנית, 

הצליח לקרא שכאן הוא בית 

כנסת. בסעודה שלישית התוודע 

הרבי לרב יעקב רוזנהיים נשיא 

אגודת ישראל, ששח לו את כל 

פעולותיו. כששמע הצדיק זאת 

 אמר "מחלקך יהא חלקי".

קר ]רבינו אף היה אמור לב

אצל הגדול ממינסק, ולא עלה 

בידו. אף היתה 'הוה אמינא' 

לבקר אצל המהרי"ד מבעלז יחד 

עם הרבי בכדי לדבר על לבו 

להצטרף לאגודה, ואולם לבסוף 

גם משימה זו לא יצאה מן הכח 

 אל הפועל.[

עסקנות שהיא לשם שמים 

 בענוות חן

לצד כל מעלותיו, היה רבינו 

דמות מופת של עסקנות שהיא 

לשם שמים, רבת עוצמה ומעוף, 

שאינה פוגמת כמלא נימה 

בטוהר הנפש ומידת האמת. 

האמת היתה אצל רבינו לתכונת 

יסוד. מיד כשסיים רבינו את 

העסקנות קיים את דברי 

הרמב"ם "ויחזור לתלמודו" 

בתמימות ובפשטות, בשכחה 

מוחלטת מעיסוקיו דקה קודם 

 לכן.

-תופעה פלאית זו של הרבות

ך גישה קדושה כשל פעלים מתו

רבינו, נדירה היא מאוד 

בעולמנו, והיא מהוה תמרור 

וציון דרך עבור כל אחד לפי 

ערכו, כיצד ניתן לקדש שם 

שמים גם כאשר עוסקים 

בעניינים מגושמים וחומרים, 

וכיצד להגשים את השאיפה 

החסידית להפוך לסולם מוצב 

ארצה וראשו מגיע השמימה, 

 באופן שכל השיג ושיח יהיה

ספוג ומדושן בצפיחית דובשה 

של משנת החסידות, כשגם 

הפעולות הגשמיות יהיו קודש 

לה' ויעלו לאשה ריח ניחוח 

לפניו יתברך. ]כדברי אנשים 

רבים שנהנו ממנו עצה ותושיה, 

בעצותיו במילי דעלמא היה 

רבינו בונה ארבעה מהלכים בכל 

 עניין.[ 

מלבד העיסוק בענייני אגודת 

בר שהתרחש ישראל, אף בכל ד

בקרב עדת סלונים היה לרבינו 

חלק בראש. הוא היה הראשון 

שחתם על כתב ההכתרה 

ל"יונגער רבי" לאחר פטירתו של 

הבית אברהם, והוא אף הכתיר 

את מרן הרמ"ח, משיירי כנסת 

 הגדולה, לאיש על העדה.

בשנותיו הצעירות, בימי 

הטורקים, נשלח על ידי רבו רבי 

ית משה קלירס לפעול בעירי

טבריה, בכדי לפרוס משם את 

מצודתו על ישיבת אור תורה, 

כשאגב כך גמל רבינו חסדים אין 

ספור עם כל מי שהיה ביכולתו. 

פעמים רבות אף השפיל את 

עצמו עד עפר ביודעין למען 

 כפויי טובה מובהקים.

שח לכותב השורות אחד 

מתלמידיו של רבינו כי התקיפות 

עם ההכנעה שהתמזגו בנפשו 

וירדו יחדיו כרוכים מן  כאחד

השמים, יש לראות בהם כעין 

בבואה בזעיר אנפין ממה 

שמצאנו אצל משה רבינו ע"ה, 

שהיה איש האלוקים שעלה 

למרום ומסר לעם ישראל את 

התורה, ובכל זאת היה עניו 

מאוד מכל האדם אשר על פני 

 האדמה.

אמר החכם: היסוד העבודה 

אמר על רבי נח מלכוביץ' שהוא 

יה להישבע ללא פקפוק יכול ה

בספר תורה שהוא הגרוע ביותר, 

ואולם הברכת אברהם לא היה 

נשבע על כך כי זוהי לפי דעתו 



"שבועת שוא", הלוא פשוט 

 שכך!... 

רבינו היה מזהיר הרבה 

במכתביו מפני "ענווה פסולה", 

ואפשר שדווקא מחמת 

ענוותנותו הגדולה ידע להעריך 

 מידה זו רק כאשר היא אמיתית.

 איש על העדה

לאחר פטירתו של הרמ"ח 

בשנת תשי"ד, החל רבינו 

להנהיג את צאן עדתו. בשנים 

אלו חדל מענייני העסקנות 

הכללית, והיה עולה ומתעלה 

מיום ליום ולא היה שייך לשמוע 

ממנו שיחת חולין. כשנשאל 

אחד מתלמידיו "האם היה נוהג 

שלא לדבר בשבועות לפני כתר" 

ימות  ענה נחרצה כי אף בשר

השנה היה דיבורו קודש. "דיבורו 

כל השנה היה נקי ומזוכך יותר 

מהדיבורים הקדושים של מקיימי 

 המנהג בליל השבועות" אמר.

בגאונותו הגדולה היה מסיים 

ש"ס בבלי ואת רוב המדרשים 

כל שנה, ובדברי התורה שאמר 

היה מסוגל לסטות במהירות 

רבה מעניין לעניין באותו עניין, 

עד כי מי שלא אימץ את מוחו 

יתר על המידה קשה היה עליו 

 לשמור על רצף הריכוז.

רבנו היה נחשב בערוב ימיו 

י לזקן האדמורי"ם ולאחד מחשוב

חברי מועצת גדולי התורה, 

ולדוגמה גם ה'בית ישראל' מגור 

היה מתחשב בדעתו בהעריכו 

את גדלותו. כן הפליא את גודל 

 אהבת ישראל שהיה בלבו.

בשנת תשמ"א נסתלק רבינו 

לבית עולמו זקן ושבע ימים, 

ובהלוויתו השתתפו המוני קהל 

עדת ישראל, נהרות של אנשים. 

לינו תם ולא נשלם. זכותו תגן ע

  ועל כל בית ישראל אמן.
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 סיפור
מה הפירוש שאסור 

 לשקר?!
היה זה באמצעה של ארוחת 

גוני -ערב שגרתית ביום אפור וחד
לחלוטין. בני הזוג, איתן ואילנה 
ספיר )ש"ב(, מדענים דגולים 

 ובעל
י שם בינלאומי בתחומם, 
בקשו כבכל יום לנצל את שעת 

ת עד תומה. האיכות הבודד
בשעת איכות זו ביכולתם 

את מלוא  9-להעניק לבתם בת ה
תשומת הלב, הם נוהגים להאזין 
ברוב קשב לחוויותיה הילדותיות, 
כשהם מנסים, ככל אשר לאל 
ידם להיות מעורים ושותפים 

 בעולמה.
איתן ואילנה, הגם שאינם 
שומרי תורה ומצוות, שומרים 
הם על ערכים של יושר והגינות, 

תדלים להנחיל זאת לדורות ומש
הבאים. את השעה היומית הם 
מנצלים למטרה זו, ומחדירים 
באוזני בתם הפעוטה את 
השקפת עולמם המוסרית. הפעם 
פיתחו עם הילדה שיחה נינוחה 
על סוגיית ה"שקר", בהטעימם 
לילדה בשפה פשוטה המתאימה 
לגילה, על חומרתו של השקר, 
ונאמו לה בלהט אודות הצורך 

מי בשמירה על האמת, הקיו
 "אסור לשקר!" לימדו אותה. 

הילדה האזינה לדברים קשב 
רב, ותוך שהוריה נואמים 
בפאתוס, קטעה היא את שטף 

תם ילדותית -הדיבור בשאלת
"אבל אבא ואמא! מלאת חינניות: 

מה הפירוש ש'אסור' לשקר? מי 
 .החליט?!"

השאלה הלמה בהם, מה 
הופתעו לגלות שהם בלתי 
מוכנים בעליל, אין בידם מענה 
מספק לשאלה פשוטה זו. אילו 
היתה שואלת אודות מהלכו של 
כדור הארץ סביב השמש, היו 
מופתעים פחות. השאלה 
הפשוטה הזו, מנפש ילדותית 
שאיננה יודעת חכמות, היממה 
אותם. היא באה, השאלה, 

קסיומה וערערה באחת את הא
הזו, שנחשבת למושכל ראשון 
אצל כל בן תרבות, כי השקר הוא 

 פשע. 
 מה הפירוש ש'אסור' לשקר?

בלית ברירה העבירו ההורים 
נושא שיחה בדיפלומטיות, 
וסיימו את הארוחה המשפחתית 
בהרגשה טעונה ובלתי נעימה. 
הם ניסו להדחיק את שאלתה 
הישירה של הילדה לתהום 

ערבה  הנשיה, אולם שנתם לא
להם באותו לילה. הם התהפכו 
על משכבם מצד לצד בחוסר 
מנוחה, ושאלו זאת את עצמם 
שוב ושוב, לא הצליחו לעמוד 
מול הראי ולענות לעצמם 
תשובה הגונה שתספק את מוחם 

 החקרני. 
למחרת היום, כשהלכו איש 
לעבודתו, המשיכה השאלה 
לנקר במוחם, והריכוז שלהם ירד 

ה, מ-פלאים. לאחר תקופת
כשנוכחו לראות שהחיים אינם 
יכולים לחזור לשגרה, החליטו 
פה אחד לנסות לחקור את נושא 
איסור השקר במשקפים מדעיות, 
לא ינוחו ולא ישקטו עדי יבואו 



על פתרונה של החידה. לאחר 
חקירות ודרישות יסודיות 
ומקיפות, התוודעו בני הזוג 
למושג ששמו: "תורה", בה כתוב 

של "מדבר שקר בפירוש "איסור" 
 תרחק".

בכח ההיקש השכלי הגיעו 
למסקנה הבהירה שהתורה אשר 
נכתבה במכתב אלוקים מחייבת 
כל בן אנוש לצעוד בעקבותיה 
וללכת לאורה. בידם יש כבר 
תשובה מוכנה לילדה לשאלתה 

 'מנין שאסור לשקר'.
את ארוחת הערב הבאה הם 

שיח פורה וערני עם -הקדישו לדו
ר, הילדה על נושא השק

והשתדלו בכל יכולתם להוריד 
את המסקנות הרציונאליות 
שלהם לרמתה של הילדה. 
הילדה התגלתה כעקשנית לא 
קטנה והחלה לדון ולהתפלסף 
עם הוריה בשאלות נוקבות, כמו: 
"האם יאבד אדם את חייו במחיר 

 האמת?"...
שוב נדדה שנתם באותו לילה, 
"הלוא אנשי מדע אנחנו" אמרו 

ו את חיינו בכדי זה לזה, "הקדשנ
לפצח את סודות היקום. ושנינו 
יודעים גם יודעים שמה שלא 
לומדים לא יודעים. מאחר 
שמעודנו לא למדנו על היהדות, 
שומה עלינו לפנות לרב 
אורתודוקסי, ולברר את הנתונים 

שחסרים לנו להשלמת חלקי 
 הפאזל".

ממחשבה למעשה, ביררו 
אודות רב המתאים לאנשים 

מסוגם, וכשאיתרו אינטליגנטים 
רב כזה קבעו עמו פגישה, ובה 
פתחו בפניו את סגור ליבם, וירו 
בבת אחת צרור של שאלות 
חסרות אונים. השאלות שנולדו 
כתוצאה משאלתה הבודדת של 
ילדתם, אשר שמטה את הקרקע 

 מתחת רגליהם.
אותו רב, מהותיקים בתחומו, 
שלט היטב בהלכות תשובה, 

לות וידע לזהות מתוך קטעי שא
את המצוקה המקופלת בהם, 
הניסיון הרב שצבר בחייו לימד 
אותו כיצד להבין דבר מתוך לא 
דבר ולנקז את המורסה בסבלנות 
הלל'ית, ואיך לסדר לאדם 
העומד לפניו את מחשבותיו דבר 

 דבור על אופניו. 
הלה שאל אותם בנימה 
שקטה ורגועה, המתובלת בקורט 
של סרקזם דקיק: "כלום סבורים 

ם שהחלק הפילוסופי של הנכ
השאלה הוא זה שהטריד את 
הילדה? הלוא היא צעירה מכדי 
לעסוק בשאלות הגותיות 
מעמיקות מכבשונו של עולם! 
אין ספק שהדבר שמטריד אותה 
הוא הסתירה בין הערכים 
הגבוהים להם אתם מטיפים, לבין 

המציאות הריאלית של 
התנהגותכם בחיי היום יום, 

ן לה עדיין מפאת גילה הצעיר אי
 את הכלים לבטא זאת!". 

"לאחר בקשת המחילה, אתם 
מחליקים עניינים ועושים לשקר 
שינוי השם, מ'שקר' ל'קומבינה', 
ודי לכם בכך בכדי לשקר שקר 
עסיסי בלא להניד עפעף! הלוא 

 כן?!".
ההורים הנכלמים עמדו 
בבושת פנים, והודו פה אחד 
בצדקת דברי הרב. השיחה 

שינתה  הנוקבת והמטלטלת
אצלם תפיסות יסוד, והביאה 
אותם לאימון מלא ברב ובתורתו. 
אט אט זכו בני הזוג גם לחוות 
את ההרגשים הנפלאים שלהם 
זוכה כל יהודי שעוסק בתורה, 
התחושה המוחשית של 
התאחות השכל האנושי עם שכל 
התורה, והעונג המשכר 
וההתבשמות ממרתפי יינה, וכך 
בצעים מדודים חזרה המשפחה 

 לצור מחצבתה.
נפלאות דרכי ההשגחה 
העליונה. כך, עקב שאלה תמימה 
של ילדה בת תשע, חזרו זוג 

 המדענים אל חיק היהדות.
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