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  ק"ש ד ערב"בס

  תשא-כיפרשת  
   

  ו "תשע'ה 'אדר אז "י                          
 

 )1424( 23' ליון מסגי

נאמר  על משה רבינו

, ויתן על פניו מסוה: "בפרשתנו

לדבר אתו ' ובבוא משה לפני ה

  ".יסיר את המסוה עד צאתו

בשם  מסביר 'גן רוה'בספר 

, ל"הגאון רבי עקיבא איגר זצוק

ה ה הי"דהנה משה רבינו ע

אבל על , אדםהבטבע עניו מכל 

 היה צריךכל פנים בשעה ש

בעל כרחו  ,להיות מנהיג הדור

תו והיה צריך לנהוג נשיא

  .ברמה

תו וכך אנו מוצאים את הורא

ל "כאמרם ז ,ליהושע תלמידו

טול מקל והך 'שאמר ליהושע 

  . 'על קדקדם

בהשתמשותו ספק  ללאו

ה ענוותנותו לו תהי ,בענווה

  . למוקש

על כן הוצרך להתחפש בפני 

ת ושפלאת הקהל ולהסתיר 

וזהו ענין המסוה שנתן על  ,רוחו

   .ניופ

 -'' הובבוא משה לפני 'אבל 

התראה בלי  ,הבוחן כליות ולב

 ,תנותוושום מסוה כי אם בענו

  . אשר היתה העצמות שלו
              

  שבת שלום           

               

 

ק "שבעלותו ארצה ביקר אצל הרה ,ל"ש אונגר זצ"צ מהרי"הגה סיפר   

ואמר , ל שהתגורר באותם ימים בתל אביב"ניץ זצוק'מויז" אמרי חיים"ה

ביקרתי " ונדסהיים"קורים בהיותי אצלכם במחנה הע": "אמרי חיים"לו ה

  ".לשבות בשבת קודש אצלנוכעת הנני מזמין אתכם , אצלכם

 "ניץ'קריית ויז"כשכבר העתיק הרבי את משכנו ל, מה לאחר זמן ,ואכן   

לשבות ש אונגר "המהריבא  ,אשר נבנתה בפאתי עיר הקודש בני ברק

  .אצלו

: ץ ואמר לוני'פנה אליו הרבי מויז, ממנופרדו יבעת ה, השבת לאחר   

שיצאתי להתגורר במקום מרוחק , הנני מיצר וחושש על כך! הרב אונגר"

  ".והנני מטריח יהודים לבוא עד הנה, מחוץ לעיר –

מר דבר תורה בשם וא, אם יתן לי הרבי רשות"לו הרב אונגר  אמר   

  .כיםרבי כמובן הסוה ".ע"זי' הק" חתם סופר"ה

ומשה יקח את האהל " )ז ,ו לגבפרשתנ(כתוב : ואמר הרב אונגר פתח   

יצא אל ' והיה כל מבקש ה ... ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה

  ".אהל מועד אשר מחוץ למחנה

עניו "ה, היעלה על הדעת כי משה רבינו, על כך" חתם סופר"ה מקשה   

יוצא אל מחוץ למחנה ומטריח את , "מכל האדם אשר על פני האדמה

  ?אליו העם לבוא

, כל זמן שהיה משה רבינו מתגורר בישוב, "חתם סופר"יישב המ ,אלא   

היה מעלה , הרי אם פלוני ביקר אצל חברו שהתגורר בסמוך למשה רבינו

אלך לבקר גם אצל רבן , בהזדמנות זו שאני נמצא בקרבת מקום, על לבו

תה אולם כוונתו לא הי... לשמוע ממנו דבר מה, משה רבינו - של ישראל

אך  .ן כי לא בא במיוחד אל משה רבינו לדרוש אלוקיםיע, ה כל כךרצוי

כי אם אדם , לא היה בא אליו, לאחר שנטה משה את אהלו מחוץ למחנה

חתם "עד כאן דברי ה(. שרצה באמת ובתמים לשמוע לקח מפה קדשו, כזה

  .)'הק" סופר

אין הרבי מטריח איש , אם כן: "ניץ'מר לרבי מויזהרב אונגר וא סיים   

כי בזאת מתברר שאותם הבאים אליו אין כוונתם כי אם  ,לבוא אליו

  ".באמת ובלבב שלם' לשמוע את דברי ה

  ".ניחמתני: "ואמר לו, ניץ ממאמר זה'הרבי מויז נהנה   
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  דינים מנהגים וטעמים
  ז -הנהנין בברכת 

  
 ;בעשרה מאמרות נברא העולם) ה משנה א"פ(בות כלשון המשנה בא 'שהכל נהיה במאמרו'שאין מברכים  הטעם

הכוונה  'נהיה בדברו'ו, ומאמר משמעו יש מיש, שהבריאה יש מאין כיון ,"ויאמר אלהים") ג-בראשית א(וכן בכתוב 

  ).ט רב א"מלבושי יו(וזה מעליותא יותר , שנעשה יש מאין

 'נהיה בדברו'אבל , מלאכה של יש מיש נאמר על 'עשיה'לפי שלשון  ';שהכל נעשה בדברו'והטעם שאין מברכים 

  ).ט רב א"מלבושי יו(נופל על לשון הוה מהאפס הגמור והמוחלט 

הנהיה "דבקמץ פירושו שכבר נעשה כמו  והטעם, לאומרו ביוד קמוצה ולא בסגול שצריך ש אומריםי' שהכל נהיה'

 "ונהיה אנחנו וצאצאינו"כמו שמצאנו  ,לה פירוש לעתיד שאנחנו נהיה כןוד סג"אבל ביו) לב-ואתחנן ד(" כדבר הזה
  )באר היטב רד כ(

ורוב ברכות  ,ובקמץ לשון עבר ,לשון הווההוא לפי שבסגול : והטעם, לאומרו בסגול ולא בקמץ שצריך ויש אומרים

מפני : והטעם, מהםשהדין ע וכתבו). הטור רב' ה הגה"כנ, :ג ברכות לב"של(וה ולא בלשון עבר נתקנו לומר בלשון הו

והרי העולם  ,ואיך יתכן לומר שהכל מתהווה ונעשה עכשיו בדברו, היא ברכה כוללת לכל המציאות 'שהכל'רכת שב

  ).וכן כתב בבאר היטב רד כ ושערי תשובה שם כ(קיים מששת ימי בראשית 

על כל דבר  'שהכל'דבדיעבד יוצא בוהטעם , )ע רד יג"שו(פוטרת כל דבר שהוא מסופק בברכתו  'שהכל' ברכת

רב ע "שו(ל "הרי הוא בכלל בור שקללוהו חז 'שהכל'י שהפוטר עצמו בברכת "ר בשם האר"וכתב בא) ק ס"ב שם ס"שנמ(

  ).ק א"ס

אבל מי שלא למד לא יאכל עד שילך אצל , שלמד ואינו יכול לברר למי הכוונה, אם הוא מסופקב "וכתב המשנ

  ).ק כד"ב רב ס"משנ(ברכות הלכות חכם ללמוד 

  

  

  א"שליט יהודה לבהרב                       

 לב המועדיםי מחבר ספר

  )ב, לא( ואמלא אותו רוח אלוקים...  ראה קראתי בשם

  ל מה הלשון "זצ מגור" פני מנחם"הק "הרהאמר 

   ?"קראתי בשם"

כי לכל אדם יש שם הרומז על  דושיםמובא בספרים הק

 "נפש"הנשמה נקראת . יעודו ותפקידו בעולם, כח נשמתו

הנשמה גדולה . שהיא גדלות ורביה -  "נפישא" ןלשומ

, אם האדם מכשיר את גופו, ורוצה להתפשט ולהתרחב

בכך נותן מקום  - הבלי עולם הזה מטהר את עצמו מ

בצלאל השלים כוח נשמתו ויעודו . לנשמה להתפשט

לפי ". ואמלא אותו רוח אלוקים"וזו הכוונה , בעולם

על ידי כך הוכשר להיות , שמירק וטיהר עצמו מכל רע

ואמלא "ממילא  -והרי לית אתר פנוי מיניה , כלי קיבול

  ."אותו רוח אלוקים

מידת בשר ודם כלי ":) וכה מוס(ל "זה נרמז במאמר חז

רמז שעל הגוף להתרוקן ולהזדכך מכל  - " ריקן מחזיק

  ."מחזיק - כלי ריקם "ולהיות , מדת בשר ודם
  יגדיל תורה                                                    

 

  )כג, לג( וראית את אחורי ופני לא יראו

כל על פי רוב קשה להבין מתחילה , ת"בהנהגת השי

פעמים אחר זמן ל .רק לאחר מעשה ,מה שעינינו רואות

שהכל היה , רואים ומבינים את פלאי ההשגחה, רב

אתם חשבתם עלי ", כגון מכירת יוסף למצרים. לטובה

  . "רעה אלוקים חשבה לטובה

בשעת מעשה פעמים שקשה להבין  - " ופני לא יראו"

ננו אולם עלינו להאמין כי אף שאי. ת"השי) פני(את דרכי 

  ."כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", מבינים
  סופר חתם                                                     

  

  )יט, לד( וחנותי את אשר אחון

  דרך האדם שכאשר יש עליו איזה משפט הוא משתדל 

 

 בתוך שמא, אחר לזמן המשפט את לדחות יכלתו בכל

 את לנקות זכות איזה לעצמו למצוא בידו יעלה, זה זמן

   .מהאשמה עצמו

בעידן ריתחא טוב , גם כן כך הוא העליונה ובמלכות   

כי על ידי זה יזכרו עוונותיו , לאדם שלא יזכר שמו למעלה

כגון בעת שהוא מדבר על , ויצא אז חייב בדין של מעלה

על ) פרק יא(וכמו שאמרו במדרש משלי , חבירו רע

 :וזה לשונו, )כז, משלי יא( "ודורש רעה תבואנו"פסוק ה

אם ראית אדם שהוא מדבר רעה על חבירו אף מלאכי 

כמו שנאמר , ה"השרת מדברים עליו רעות לפני הקב

  . "ישוב עמלו בראשו") יז, תהלים ז(

כמו , אם דרכו לדבר טוב על חבירו ,להפךאם מתנהג ו

 "ש רצוןשוחר טוב יבק"שאמרו במדרש שם על הפסוק 

, אם ראית אדם שהוא מדבר טוב על חבירו -) משלי שם(

, ה"אף מלאכי השרת מדברים עליו זכות טוב לפני הקב

ה "הקב, כלומר, "וחנותי את אשר אחון"הדא הוא דכתיב 

  .מחונן את מי שמדבר טוב על בניו
  ל בספרו חובת השמירה"החפץ חיים זצ                       

 

  )כ, לד( ה ולא יראו פני ריקםכל בכור בניך תפד

אפשר לפרש את הסמיכות של שתי המצוות הללו 

שהפסוק בא להוציא מלב המתחכמים , בדרך רמז מוסר

ועושים תחבולות לתת לכהן את החמשה סלעים רק 

אף על פי שיש ביכלתם לתת  "מתנה על מנת להחזיר"ב

שעל פי רוב , בשלימות' כסף מלא ולקיים מצות ה

ועל ידי זה , רק פעם אחת בכל ימי חייומזדמנת לאדם 

כי הרבה פעמים אין הנתינה , באים הרבה מכשולים

  .נחשבת נתינה ואין בנו פדוי

ולא "אבל , "תפדה ךכל בכור בני"זהו שאומר הפסוק 

  קרבן העני    .אלא שלם את הכל כדינו -" יראו פני ריקם
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אצל  - תו ולאחר פטיר ,ל"ניץ זצוק'הסתופף בצל המגיד מקוז. גאון עצום ועילוי כבר בצעירותוכרבינו היה מפורסם    

  ק "ל והרה"ק רבי בונים מפרשיסחא זצוק"הסתופף בצל הרה יוואחר ,ל"ניץ זצוק'ק רבי משה מקוז"בנו הרה

  .ל"צק זצוקאמק

ומשלהב את ', היה מדריך את שומעי לקחו גם בדרכי עבודת ה, נוסף לשיעורים בתורה שהיו לו עם תלמידיו   

גדולות אתה "והיה אומר שאין זו בבחינת . רה לשמה דייקאהיה מזרזם לעסוק בתו. הנקודה היהודית שבקרבם

משמע אם , "נאמן, ישר, חסיד, להיות צדיק"כי הלומד לשמה תורתו מכשרתו  "קנין תורה"שהרי מצינו בפרק , "מבקש

  .כן שאפילו עדיין אינו צדיק ואינו חסיד ואינו ישר ואינו נאמן בכל זאת הנהו מסוגל לעסוק בתורה לשמה

מה במזון כשהוא רעב מברך . לפי שהיא כדוגמת המזון ?לפניה ולאחריה, תיקנו ברכה בתורהמה טעם : אומרוהיה    

כך גם , וכשהוא שבע מברך ומודה על שהשביעו שביעה הנמשכת בכל משך זמן העיכול, ה לחמו"על שזימן לו הקב

אחרי הלימוד , לשבור רעבוננו לפני הלימוד מרגישים רעב לדברי תורה ומברכים על שהזמין לנו במה, בתורה

  .מברכים על שקיבלנו חיות ושביעה מן התורה הנבלעת בדמינו

מי שיש לו מנה רוצה : "הלא כך אמרו חכמים. הרעבון לעולם איננו פוסק ,בלימוד אמיתי, מ"הוסיף הרי, עם זאת   

  ...בידוע שאפילו מנה אחת אין לו, ומי שאינו רוצה מאתיים, "מאתייים

שנתן  אברי איפו, בעין יפה נותן -  והרי נותן, "התורה נותן"ת שהוא "אנו מקלסים להשי - אמר-  התורה בברכת   

המלמד תורה "אנו מברכים . ונתן לכל אחד גם כח ושכל ללמוד ולהבין אותה, לנו גם את הדרך להגיע אל התורה

אלא מחוייב לדאוג גם , בקניית החומשולא די לו , הרי זה כמו אב שקנה חומש לבנו הקטן. ולא בכדי" לעמו ישראל

  .ה נתן לנו את תורתו והוא עצמו מלמד תורה לעמו ישראל"כן אנחנו הקב, למלמד אשר ילמד עם הילד

  .ו"תרכ'ג באדר שנת ה"לישיבה של מעלה בכנסתלק    

 

  

  רב בעשיית העגל-הערבמה היתה מטרתם של        

 
 
  

 ל"ק רבי יצחק מאיר אלטר מגור זצוק"הרה                       

 "מ"חידושי הרי"הבעל  

 

לא , שהיה משה במצריםכל זמן , בוא וראה: 'וכותא חזי כל 
 שאמר, רגז פרעה ל כןוע, אלא שם הויה, הזכיר את השם אלקים

והוא משום שלא יהיה תוקף , )ב, שמות ה( "לא ידעתי את הויה"
 ם כןא נקראת ג"כי הס, שלא יתחזק בעולם, לסטרא אחרא

דהיינו לכח  -  עתה רצו הערב רב דבר ההוא, "חריםאלהים א"
 ,שמות לב( "קום עשה לנו אלהים", נווהיי, השמאל שנקרא אלהים

 -אנו צריכים לדבר זה , שהערב רב אמרו, הוא מדויק -לנו  )ב
משום שמשה לא , שהיה נדחה עד עתה, לחזק את הצד שלנו

  .הזכיר את השם אלהים
אלא כך  :ומשיב ?מה אמרו בזה, שואל: "אשר ילכו לפנינו"

ואנו , יש לכםכל טוב וכל יקר העולם , ראינו שאתם ישראל. אמרו
 )כא ,שמות יג( "והויה הולך לפניהם יומם" - לכםכי , נדחים לחוץ

כמו שלפניכם הולך , "אשר ילכו לפנינו אלהים", אף אנו רוצים כן
אם נזמין לו , לפנינו ם כןכי יש רשות לצד שלנו ללכת ג, הויה

  .דהיינו עשית העגל - מעשה
ד שהלכו במדבר כל ענני כבו, בוא וראה: 'וכוכל ענני  א חזית

שכתוב , וענן היקר ההוא. ראל בלבדאלא על יש, לא היו חופים
ואלו ערב רב וכל אלו . הלך לפניהם -  "הולך לפניהם יומם' וה"

ובוא . היו הולכים מחוץ למחנה באחרונה ,הבהמות צאן ובקר
שום לכלוך , כל אלו ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר, וראה

צאן ובקר שהיו אוכלי עשב  ל כןוע, וטינוף לא היה מעננים ולפנים
  .וכל אלו שהיו שומרים אותם, היו לחוץ

, ם כןא, אבא: מר רבי אלעזרא: 'וכואבא , אלעזר מר רביא
אלא מה , ודאי כך הוא :מר לוא ?לים מן המןהערב רב לא היו אוכ

היו , וממה היו אוכלים. שנתנו להם ישראל היה כמי שנותן לעבדו
והמקרא  .הפסולת -  מה שנשאר מאחר הריחים, אוכלים מתמצית

בני  -  "אכלו את המן ארבעים שנה ובני ישראל", מכריז ואמר
שאר  ולא". ויאמרו מן הוא בני ישראלויראו . "ישראל ולא אחר

  .צאן ובקר שהיו ביניהם, הערב רב
ועתה קמו , עד עתה היו נכנעים הערב רב: 'וכועד השתא הוו 

או נהיה כולנו עם , אמרו. ובקשו מעשה לחזק את הסטרא אחרא
 או יהיה לנו מי שילך לפנינו כמו. ונהיה בכלל ישראל עמכם. אחד

  שאלו ישתתפו, חס ושלום, אמר אהרן. שאלקיכם הולך לפניכם

  

  

ולא יתערבו עם הקדוש . שיהיה כולם כלל אחד, בעם הקדוש
עד , אלא טוב הוא להפרידם מן עם הקדוש. בעם הזה בכלל אחד

  .שיבא משה
אלא היו רבים , ואהרן התכוון לטוב: ואהרן לטב אתכוון

ומשום זה כשבא . בלב - שנשתתפו עם הערב רב, מישראל
, תו החטאהיה צריך לברר וללבן את העם הקדוש מאו, משה

  עד שנבררו כולם ולא נשאר בהם , קוייוהשקה אותם ש
  .פסולת כלל

, "פרקו נזמי הזהב" :אמר להם אהרן: 'וכואמר לון אהרן 
אלא  :ומשיב ?חוץ מנזמי הזהב, היה להם זהב אחרוכי לא , שואל

, יתעכבו, בעוד שיהיה להם ריב עם בניהם ונשיהם, אמר אהרן
קשים גרים לישראל ", למדנו ,בוא וראה. ובתוך כך יבא משה

שלא היו , אלו ערב רב ל שכןכ, :)יבמות מז( "כספחת בבשר החי
ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב ", מה עשו ,הם. גרים כראוי

כמה אלפים ורבבות נזמים היו שם מנזמיהם של ". אשר באזניהם
  .הערב רב

" ויקח מידם ויצר אותו בחרט", מה כתוב: 'וגומה כתיב ויקח 
אהרן לא נשמר מאלו שני חכמים שהיו בראשיהם של . 'ווג

כיון . והאחר היה עושה כשפיו, אחד מהם היה מלפניו, הערב רב
, שלישים ביד האחד' ב, לקחו זהב ההוא, ששניהם נתיעצו יחד

  .כי כך צריך להיות במין ההוא של הכשוף, ושליש ביד האחר
אי חסיד  :אמר, בי שמעוןבכה ר: 'וכואמר  ,בי שמעוןבכה ר

בחסידותך נפלו כמה מעם , משיח האל הקדוש, הקדוש אהרן
גיעו שש כשה, מה עבדו. ואתה לא היית יודע להשמר, הקדוש
דהיינו בצהרים שהשמש באמצע  -  והיום היה במאזנים, שעות
כמו הלשון  ,ואינו נוטה לא למזרח ולא למערב ,הרקיע

 ?עםמהו הט. הב ההיא שפרקו מאזניהםלקחו הז. שבמאזנים
, משום שמי שרוצה לעשות כשוף אין עינו צריך לחוס על ממון

אין , אם אנו בעצמינו לא נעכב, השעה עומדת לנו, והם אמרו
הוא . מהו ויתפרקו". ויתפרקו כל העם"מיד . השעה לחוס על זהב

כי חבלו , )ט"מלכים א י( "הרים משבר סלעים מפרק" כמו שאומר
עם הקדוש אי עם  אי ,ואמר, בכה כמקודם. ושברו אזניהם
  עג –פירוש הסולם פרשת כי תשא סעיפים סה      .ה"הקדוש של הקב

  



   
  

  4מתוך    4 עמוד.   ו"תשע'ה  תשא- כי  פרשת"  ס"ל  הפרד"שבי"

 

    

 בכוחם, שבלבך העזה והחרטה, העמוקים התשובה הרהורי"   
 –והוסיף , א"אמר לו המגיד מטריסק זיע –" חטאך את לתקן

 ,וטף נשים אנשים, העיר אנשי כל את אסוף :עשה זאת אך"
 תספר שם, נסתהכ בית לבימתאתה  ועלה, הכנסת לבית

 גודל את רבים ילמדו למען, הלזה המעשה כל את בפרוטרוט
 "אשמות"הכש אף ,זכות לכף אדםה כל את לדון החיוב

   ".ספק כל ללאאמיתיות  נראות הנחשדלכאורה על 
 ביתו בני ומזונות פרנסתם את אף: "עוד הורה לו המגיד   
 ולזון אותם לכלכל ,עצמך על לקחת עליך העני המלמד של

 בני צורכי את תספקבה  מידה באותו, רחבה ביד םאות
 שתביא כפי טובה בעין חופתם תחת תביאם ואף, ביתך

 לבזיון בנוסף, האלו המעשים .חופתם תחת ביתך בני את
 תלכפר לך יהיו, ברבים המעשה סיפור בעת, לנפשך שיהיה

  "נפשך ותיקון נךועו
  .העיר תושבי כל באזני הסוחר סיפרכה  -   

 רבינוביץ אשר יהושע רבי צ"הרה סיפרזה מעשה    
 סוחר שאותו בעת בטריסק מעמד באותו שנכח, ל"זצוק
  .שקרהו המעשה כל את סיפר

  

  "דנהורא עמודא" מהספר לוקט
 

 

 ב - כף זכות               

  

כל בני עיירת את סיפורו יהודי עמד וסיפר לפני  :תקציר
, היה יהודי עני שלא היה לו כסף לחתן את בנותיו :טריסק

 ,והשכיר את עצמו שנתיים בתור מלמד הרחק ממשפחתו
ים רובלים העלהו סוחר כששב לביתו עם סכום של מאתיבדרך ו

 ,במלון באמצע הדרךללון יחד עצרו ו ,גביר על מרכבתו
העשיר שם . יצא המלמד לדרכו והתפלל ביערמוקדם ובבוקר 

החשד נפל על המלמד ו ,לב שנעלם לו סכום של מאתיים רובלים
  .והשיגו ביעראחריו רדף  .מפני כמה סימנים והשערות

  

 - " סופך יהיה רומ רע, לא ובאם, כספי את החזר"   
 של בממונם נגעתי לא מעולם. "המלמד על הסוחר שאג

 אחפש - כן אם. "לעומתו המלמד השיב -" אחרים
, לא הירפה הסוחר –" דבריך צדקו אם לראות, בכליך

 לדברי המלמד הסכים, בדלית ברירה .והמשיך בשאגותיו
וראה את צרור הכסף של המלמד , חיפש הסוחר. הסוחר
, כספי צרור זה הרי, הא הוא". מה לשלושהיה דו, העני
 -" !לדרכי צאתי טרם אותו צררתי כזה בחוט הלא

 להפליא תואם הרי הסכום", הסוחר מפי שאגה פרצה
 הוא סביבו שכרוך החוט גם, באמתחתי החסר לסכום
 שמעולם לומר תעיז ואיך, בביתי אותו שצררתי החוט

, רב בכעס הסוחר זעם -" ?שלך שאינו בממון נגעת לא
, טובה עמך שגמל למי מחזיר הינך כך !שכמותך שפל"

 והחל, בשאגותיו הסוחר הסתפק לא כאן "?במרכבתי לנסוע
  .והנדכה החלוש במלמד, רב בזעם מכותיו את להפליא

 צרור את עמו לקח, בו מכותיו את שהפליא לאחר   
 פעמיו את הסוחר שם ומשם, מלונו לבית וחזר, כספו
 ששם לעיר סמוך מלון לבית בהגיעו. היריד לעבר

 מיידעים בו ,ביתו מבני מברק אליו הגיע, היריד התקיים
 לסכום הבית בני הוצרכו, לדרכו צאתו שטרם, אותו
 מן נסיעתו ולאחר, כסף צרור מאמתחתו הוציאוו, כסף

הסכום שהיה צרור בצרור שהוציאו הינו ש ראו, הבית
 לההח ודאגתם ,זהב רובלים מאתיים ,רבעצום ו סכום

 יידע כשלא, לסכום הסוחר ידאג שמא בלבם לכרסם
 את הוציאו שהם ליידעו במברק זה ביקשו לכן, נעלם להיכן

  .הצרור מחסור על דאגה כל מלבו ויסיר, מאמתחתו הצרור
 ומחשבות, מראותעיניו  חשכו -משקרא זאת הסוחר    

 בו והפליא, אותו ביזה כך שכל עני מלמד אותו אודות
 כיון .במוחו לנקר החלו, בכפו עול לא על מכותיו את

, עקבותיו על לחזור הוכרח, לנפשו מנוח מצא שלא
 ולבקש אחריו לברר, המלמד של צעדיו אחר חקותהתול

 את פגש שם ליער הסוחר חזר. לפצותו ואף, סליחתו את
 ענקית דם שלולית דבר מלבד שם מצא לא אך, המלמד
ו הפליא באותו מקום ב, היער בקרקעית היתה שספוגה

 דמו את" - לעצמו חשב -" מסכן" .בו את מכותיו
 החל עזים חרטה בהרהורי נקפו וכשלבו". לחינם שפכתי

 קצר בירור. אחריו ולברר המלמד צעדי אחר חקותהתל
 לאחר לו עמדו לא החלוש המלמד של כוחותיו כי, העלה

 את נפח קצר זמן וכעבור, ספגש הנוראות תמכוה
  .הכפר של קברותה בבית וקברוהו, נשמתו

, הסוחר של ישותו כל את מילאו רוח ודכאון לב שברון   
 עוול לא על, עני מלמד של דמו את ששפך ששמעמ

 מנוח מצא ולא, בנפשו עצות להשית ידע ולא, בכפו
 פנה לו בצר. והופשתק תשובההו חרטהה להרהורי

, א"זיע מטריסק המגיד ק"הרה של למעונו הסוחר
, יעשה אשר הדרך את הרבי ול שיורה בפיו ובקשתו

  .ישראלבשפיכת דם נקי מ ,החמור עונו על לכפר

  

  ) ו"תשע(' מחזור טלוח הדף היומי בזוהר עם פירוש הסולם 
  

  סעיפים  עמודים' רזוהר פ  תאריך  יום
 ע-נט כד-כא פנחס אדר א חי  שבת

 פג-עא כט- כה פנחס אדר א טי  'א
 צד-פד לג-כט פנחס אדר א כ  'ב
 קו-צה לז-לג פנחס אדר א כא  'ג
 קיז- קז מ-לז פנחס אדר א כב  'ד
 קכז-קיח מד- מא פנחס אדר א כג  'ה
 קלט-קכח מח-מד פנחס אדר א כד  'ו

 קנג-קמ נג- מח פנחס דר אא כה  שבת

 

  י"שאלות בפרשת השבוע עם פירוש רש
 

  ?תנופה"רם הרמת גומה . א   

התעלות  )ב .מעכבת ומבטלת פורענות ורוחות רעות )א 

  .כל התשובות נכונות )ד  .קידוש שם שמים) ג  .הנפש
 

  ?כמה אותיות היו על כל אבן שוהם. ב   

  .27 )ד   .26) ג   .25 .)ב .  24 )א 
 

 
 

  "ארחות צדיקים"שאלות בספר         
    

  ? מדוע העניו זוכה להתחכם. ג   

כי  )ב.  לא מסתלקת ממנו על ידי הגאוה כי חכמתו )א

נע לחכמים ומתאבק בעפר כי נכ )ג.  לומד מכל אדם

  .כי לבו שקט מטרדות העולם )ד.  רגליהם
 

אם היה קטן : העניו ידין כל כל האדם לכף זכות". ד   

  ?  "...אמרתי, בחכמה ממני

  .  ונותיעוונותיו מועטים מעו )ב.  הוא שוגג ואני מזיד )א

  .הוא ירא יותר ממני )ד.  לבו נכנע יותר לאלקים )ג
 

  :התשובות לשאלות שהופיעו בעלון הקודם
 

  .גתשובה  .ד . אתשובה  .ג.  דתשובה  .ב.  בתשובה  .א

  

  הסיפור בשבוע זה הוא המשכו 

  של הסיפור מפרשת משפטים
 


