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והגישו אדניו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו 
  )ו.כא(' במרצע וכו

 רבי שמעון היה דורש:): קידושין כב(ל "י הביא את דרשת חז"כבר רשוּ 
אמר ? מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, מקרא זה כמין חומר

דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי , ה"הקב
ולא עבדים  – "כי לי כל בני ישראל עבדים עבדי הם"ואמרתי , המזוזות
אך . ירצע בפניהם, זה וקנה אדון לעצמווהלך , )נה.ויקרא כה( ,לעבדים
דהנה , רבינו בחייהפ דברי "א רמז נחמד עובמ "ים של תורהחי"בספר 

גורם שיש לו מלבד האדון , העבד הזה שרוצה להמשיך להיות עבד לעבדים
ומחסר ממנו קבלת עול מלכות . ו"עוד אדון אחר ח, יחידו של עולם

ת שבפסוק "רומז לאות דל" ת"והגישו אדוניו אל הדל"ולפיכך . בשלימות
שנכתבה שם  דאח' אלוקינו ה' שמע ישראל ה" –ע הראשון של קריאת שמ

וזה שרוצה להישאר ". אחר"ו לקרוא "לבל נטעה ח, כידועת גדולה "דל
כי בוחר לו ". אחד"ת של תיבת "בדל, פוגם בקבלת עול מלכות שמים, עבד

בגימטריא " מזוזה" –" או אל המזוזה" ...מלבד יחידו של עולם, ו"עוד אדון ח
לרמוז שבזה , ה"שעולה גם כן ס, "אדנות"כמנין שם ) שישים וחמש(ה "ס

שרוצה לקבל עליו אדון , ו בבחינת אדנות"הרי פוגם ח, שחפץ להיות עבד
   ...  מלבד אדנות הבורא יתברך שמו, נוסף

   )יט.כא( רק שבתו יתן ורפא ירפא
שבת היא מלזעוק " ,נכנס לבקר את החולה אומרה.): שבת יב( בגמרא

ומסביר ". יכולה היא שתרחם"ורבי מאיר אומר , "ורפואה קרובה לבוא
, צריך להרחיב דעתם בתנחומים שלא יצטערו – "שבת היא מלזעוק: "י"רש

  ".ורפואה קרובה לבוא"שבודאי : אבל מפטירים, ולכן אסור לזעוק בשבת
מלהצטער אם תכבדוה  –" שתרחםהשבת יכולה היא "ורבי מאיר אומר 

שר 'ק ה"הרהואמר על כך . כ ששבת מסוגלת לרפואה"יוצא לנו א. בה
משה ידבר ) "יט. שמות יט(רמז לכך ניתן מהפסוק  ע"שלום מבעלזא זי

שאם לא , לזעוקמיא הבת ש: ת"ר" משה"דתיבת , "והאלקים יעננו בקול
דהיינו " קול"ת יעננו ב"יזעוק בשבת על רפואת החולה או אז יזכה שהשי

  . ..בואלרובה קרפואה ו
דמי שממעט ומקמץ , כ"יוצא לנו א ע"ק בעל הערוגת הבושם זי"הרהוכתב 

כי אם , בהוצאת שבת ויום טוב יצטרך לבסוף לתת את הכסף הזה לרפואה
ולכן מי שמכבד , אז עונשו יהיה מדה כנגד מדה ,השבת מסוגלת לרפואה

ד ומקמץ באך מי שאינו מכ, את השבת זוכה להינצל מחולי ויתרפא
: ובזה המליץ את דברי הכתוב כאן. בהוצאת שבת יחלה ויצטרך לרפואה

דאכין ", איתא.) סנהדרין מט(דהרי בגמרא , "רק שבתו יתן ורפא ירפא"
זה " רק"או " אך"איפה שכתוב בתורה המילה , כלומר, "ורקין מיעוטין הן
בת בהוצאת ש שהממעט -" שבתו רק: "כ זהו הכוונה"וא. בא למעט משהו

 .ל"לבסוף יצטרך לתת את אותו כסף לרופא שירפאו ר –" יתן ורפא ירפא"
מי שנכשל ולא כיבד את השבת כראוי יש בידו לתקן , ומאידך גיסא

 וזה יגרום לו לרפואה שהרי, שמכאן ואילך ירבה בהוצאת שבת ויכבדהו
שאם ירבה לתת  –" רק שבתו יתן"וגם זה מרומז . יכולה היא שתרחם

. ת ולא יצטרך שוב ללכת לרופא"ירפאהו השי –" ורפא ירפא"אזי , לשבת
בספר : ורמז לכך מצאתי –ע "ק בעל הערוגת הבושם זי"ומסיים הרה

, מובא ע"ק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זי"היכל הברכה להרה"הקדוש 
, )111(ף "אל, )81(א "פ, )510(ש "במילוי האותיות דהיינו רי" רפא"דתיבת 

  "... שבת"עולה בגימטריא כמנין 
  )ז.כב(' אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית וכו

  שפעם נקרא לשמש כסנדק ע"ק רבי מרדכי בנעט זי"הגהמסופר על 
   

  
  
  

ואחרי הברית בא אליו אבי הבן והתלונן שהיה כעת בביתו ששם , בברית מילה
שרצה  "פמוטים מכסף"והנה הוא רואה שנגנב ממנו ה, הוא גר בשכירות

המשכיר בעל הבית של אותה דירה גם ו. להשתמש בהם כעת בסעודת הברית
ק רבי מרדכי "ניגש אל הגה, וכששמע על המקרה מהשוכר שלו ,היה שם בברית

הלא בודאי ראיתם היום על : ע ואמר לו ספק ברצינות ספק בבדיחותא"בנעט זי
ל "הרכין הגאון הנ... א הגנבכ תשאלו אותו מי הו"א, הברית את אליהו הנביא

, הנה שאלתי אותו והראה על הבעל הבית: את ראשו על ידיו כמה רגעים ואמר
וכתוב אחריו ". אליהו"ראשית תיבות  – "נקרבוגנב המצא יא לם א"כי כתיב 

ואכן בדקו וחקרו ... !היינו שאליהו אומר שהבעל הבית הוא הגנב, "בעל הבית"
בשעת הברית כשהשוכר מל את בנו ונכנס ונמצא שאכן הבעל הבית הלך 

   "...  'בור כרה ויחפרהו וכו"ונתקיים בו הכתוב , לביתו וגנב משם את הפמוטים
  )כד.כב(' ה את עמי את העני עמך וכוואם כסף תל

וזה אחד . 'רבי ישמעאל אומר כל אם ואם שבתורה רשות חוץ מג :י"רש כתב
אלא הכוונה , אם תרצה להלוות –" אם כסף תלוה"אין כאן הכוונה , כלומר, מהן

ע "מלויא זיאק מש"הגה .חייב אתה להלוות – בלשון ציווי –" אם כסף תלוה"
פ מעשה שהיה עם זקנו מחסידי "ל ע"מפרש את הפסוק הנ בספרו אגרת הטיול

תמיד ללכת לאסוף אבי זקני היה דרכו : וכך כותב. ע"ק בעל הישמח משה זי"הרה
, פעם אחת נכנס אל גביר אחד, צדקה עבור עניים ואלמנות ותלמידי חכמים

כ שלא "והיה כואב לבו מאד על הקמצן שהעיז כ, וביקש ממנו צדקה ולא נתן לו
ע "ק בעל הישמח משה זי"ולכן נכנס אל רבו הרה, לתת אפילו פרוטה אחת

באמת תמוה בעיני : מח משהאמר לו היש. ותינה בפניו את צערו על אותו אדם
וסימניך עשירים .) "מנחות פו(ל "דהרי אמרו חז, למה האיש קמצן כל כך

ת כדי שהצדקה "הוא מחסדי השיש לאא, ולמה באמת העשיר קמצן, "מקמצין
מה נחשב  ,דאם לא יהיה קמצן, ה"יהיה לו חשיבות אצל הקבהעשיר שנותן 

ואין הכסף נחשב בעיניו הצדקה שלו שנותן להעני הרי יש לו הרבה מאד 
ה לב קשה וכבד שיהיה כילי וקמצן ואם בכל זאת "על כן נותן לו הקב, מאומה

אבל , אך כל זה אם הוא באמת נותן. אז יש לו חשיבות מיוחדתיתן את הצדקה 
  .ל"עד כאן היה המעשה הנ ...?אז למה הוא קמצן –אם אינו נותן כלום 

פי זה יש לאדם עשיר שהוא קמצן לו :וכותב ע"ק משאמלויא זי"הגהממשיך ו
כ "דאל, איך שהוא צריך לעשות גמילות חסדים וצדקהלהתבונן וללמוד מעצמו 

למה הוא עני בעיני עצמו שמחזיק את עצמו תמיד לעני כאילו אין לו מאומה 
ה בו טבע "אלא ודאי דהטביע הקב, הלא הוא עשיר ויש לו באמת רכוש גדול

ובזה נראה . ה"תן צדקה שיהיה חשובה לפני הקבומדה זו כדי שיגבור על זה וי
דהיינו , לשון ציווי" אם"י מפרש "וכמו שרש –" אם כסף תלוה את עמי"לפרש 

ויש לך ראיה שאתה צריך לעשות צדקה וחסד דהרי , שילוה ויעשה טוב וחסד
והוא למען שתהיה הצדקה  –אתה מחזיק את עצמך לעני  –" את העני עמך"

  ... שלך חשובה
והיה כי ' בול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו וכואם ח

  )    כו- כה .כב(יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני 
? מה ענין שמחה אצל צעקה הבאה מעוצם הכאב, ולכאורה. לשון שמחה" והיה"

בזמן שלכאורה , אם אדם שרוי בשמחה חדוה ובטחון, בשם צדיקיםאלא אומרים 
ה פונה "והקב, דבר זה עושה רושם למעלה, היה צריך לצעוק צעקה גדולה ומרה

  ...בשמחה יוצאים מכל הצרות –" כי בשמחה תצאון... "אליו לחונן אותו
  ) כז.כב(נשיא בעמך לא תאור ו

העיז לסטור לרב על שקצב אחד  ,שבפולין ה'מעשה בעיירה קטנה הסמוכה ללומז
ה 'משנודע הדבר לרבה של העיר לומז. אחר שזה הטריף לו ריאת בהמה, לחיו

הושיב בהם , שכר שלושה עגלות - ע"רבי אהרון בקשט זי ק"ההגבאותם הימים 
  הכרוז יצא. ה ונסעו לעיירה המדוברת'כמה עשרות מתלמידי ישיבת לומז

   
  



 

  
  

וכל אנשי העיירה , בבית הכנסתה עומד לדרוש 'כי רבה של לומז, בחוצות
עבודה זרה (ל "חז! ואז פתח ואמר יסוד גדול, באו והתכנסו להאזין לדרשתו

י שאינו בא "ופירש רש, "ה בא בטרוניא עם בריותיו"אין הקב"אמרו ) ג
כי כל מצוות התורה ניתנו באופן שניתן לקיימן , ללמדך.  בעלילה עליהם

לכך התורה מצוה . א היו ניתנותואלמלא היתה אפשרות לקיים ל, למעשה
ולעומת זאת ביחס לאדם , דווקא ביחס לרַע וחבר, "ואהבת לרעך כמוך"

ולא , "לא תשנא את אחיך בלבבך"הורתה לנו התורה , כמו אח, יותר קרוב
משום שהכתוב מדבר כאן על שנאה , והיינו". ואהבת את אחיך"נאמר 

שנוא את אחיו אשר באופן טבעי נוטה אדם ל, מחמת סיבה מובנת
אהבה במקרה . וכגון משום קנאה וכדוגמת שנאת האחים ליוסף, בעבורה

ומה ביחס . לכך התורה לא מצוה עליה, כזה היא כמעט בלתי אפשרית
לא תשנא "ואף לא נאמר , "ואהבת את הרב"לא נמצא בתורה ציווי ? לרב

ח הן הלא בתוקף תפקידו מוכי. שכן פעמים דבר זה קשה מנשוא, "את הרב
לא פעם הוא מכריע בדין שלא , וכיצד יאהבהו, הרב את קהלו על חטאיהם

לפיכך הסתפקה . כאילו הוא אשם בכך, כדעת פלוני והלה מתעורר לשנאו
, שנאואם אינך מסוגל שלא ל". ונשיא בעמך לא תאור"תורה בדרישה 

אבל איסור : ה את דבריו ואמר'וסיים רבה של לומז... לפחות אל תקללו
שכן ! זה לא מצאה התורה לנחוץ להזכיר כלל וכלל, רב על פניולסטור ל

  !...תופעה שכזאת היא כבר פריצת כל גדר אנושי
ק בעל "הגהמעשה בצעיר אחד שבא אל  -ומעניין לעניין באותו עניין 

מצאו מופלג בתורה ובקי ". היתר הוראה"לקבל ממנו  ע"זי" ברוך טעם"ה
כשתתמנה לרב , והוסיף ואמר לו, "הסמיכ"נתן לו . חלקי שולחן ערוך' בד

איזה : תמה הצעיר. עליך יהיה ללמוד את החלק החמישי של השולחן ערוך
 -, השיב לו הרב –כן ? חלקים לשולחן ערוך' הלא ישנם רק ד, חלק חמישי

...  והוא כיצד להתהלך עם בני אדם, בשביל רבנים יש עוד חלק חמישי
שאל אותו , שבינתיים נתמנה רב בעיירה, לאחרי זמן בא אצלו הצעיר

ההספקת כבר ללמוד את החלק החמישי של השולחן ": ברוך טעם"בעל ה
כיצד . ...אני כבר בקי גם בחלק השישי –השיב לו ההוא  –עכשיו  –? ערוך

  ....לנהוג עם פראי אדם
  )ז.כג(מדבר שקר תרחק 

כל אות ואות שבו  –" שקר"מדוע : מקשה הגמרא.) קד(במסכת שבת 
לכל אות , כלומר, שוכבת כמין לבנה" אמת"עומדת על רגל אחד ואילו 

קושטא : "'ומתרצת הגמ? והאות האמצעית רחבה שבה יש שני רגליים
, לא עומד –אך השקר . מתקיימת, האמת עומדת –" שיקרא לא קאי, קאי

יש  –אמת . אין לו רגלים –שקר : "ואכן בפי כל מורגל לומר. ולא מתקיים
להורות שהשקר עם כל היופי והחן  ,ל"פ הגמרא הנ"וזאת ע". לו רגלים

, לא כן האמת, סופו להתגלות ולהתבטל, שמנסים בעלי השקר להלבישו
ובספר אגרת  !לנצח, והיא תשב באיתן קשתה, יעבור עליה מה שיעבור

! מביא רמז נחמד מאד ,)ערך שקר( ע"ק משאמלויא זי"להגה הטיול
שאין לה " שקר"לעומת תיבת , בעצמותה יש לה רגלים" אמת"שתיבת 

וכשתכפיל . במספר קטן –תשע : הוא" אמת"שהרי הגימטריא של . רגלים
אשר גם ספרה זו , שמונה עשרה: הרי לפניך, םיאת הספרה תשע בשני

הרי , וכאשר תכפיל את הספרה תשע בשלש. במספר קטן תשע) 18(
כל , וכן לעולם. ן תשעהטאשר גם ספרה זו במספר ק, עשרים ושבע: לפניך

. לעולם תהיה התוצאה במספר קטן תשע' יל ותשלש ותרבע וכואשר תכפ
" אמת"אפשר להכפילה עשרות רגלים ונשארת ב –הרי שלאמת יש רגלים 

 –בגימטריא שש " שקר"כי , אין לו רגלים" שקר"לעומת זאת ה. שלה
הרי לפניך שנים , פעמיים" שש"וכשתכפיל ספרה זו של . במספר קטן

 –והולך לו  הרי שנתמעט השקר. שלש: טןאשר ספרה זו במספר ק, עשרה
      ... כי לשקר אין רגליים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה ' ועבדתם את ה
  )כה. כג(מקרבך 

ק מרן "כד בעומר בו נוהג מסורת של שנים "לפני כשנתיים ביום ל :אמר הכותב
במירון ולהדליק את  ע"זי י"הרשבעל קבר לעלות  א"ר ממישקולץ שליט"אדמו

נכנס על הדרך גם לבקר את  ,י אשר בכפר פקיעין"רשבהההדלקה במערה של 
אשר שהה אז בביתו שבצפת א "ניץ שליט'ר מסערט ויז"ק מרן אדמו"כ

א ואף לשמוע את "ר שליט"ק מרן אדמו"זכיתי גם אני להתלוות אל כ. למנוחה
ק "בין הדברים שאל כ. ו של עולםת ושאר עניינים העומדים ברומ"שיחתם בד

לאיפה הינכם : א"ר שליט"ק אדמו"א את כ"ניץ שליט'ר מסערט ויז"האדמו
שהוא לא נוהג לצאת באשר במקום  א"ר שליט"השיב לו האדמו? נוסעים למנוחה

' זה לשאול בדבר ה –מושבו בעיר פתח תקוה הוא מרגיש שרבים צריכים לו 
שבמקום זה ישנה , מה גם, כוונה טובהוזה בעצה בברכה או בה, זוהי הלכה

, עבודה יום יום בהרבצת התורה והיראה ולכן אין הוא מרגיש שמותר לו לצאת
והוא יושב פתח האהל כחם ) "א. בראשית יח(וכבר המלצתי פעם את הפסוק 

וכמו , "והוא יושב"צריכים להיות ', פתח תקוה'בעיר , האוהל' פתח'ב –" היום
לראות מי הם  –" ות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתולרא: "י מסביר שם"שרש

נהנה ... ל-הרוצים לשוב לאבינו שבשמים וצריכים חיזוק ועידוד להכניסם לבית א
ואז המשיך !...  אכן ממש כן: ניץ למשמע הדברים ואמר'ר מסערט ויז"האדמו

ק "הרהישנו הרי גם את הפשט של : א ואמר"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כ
וברך את אלוקיכם ' ועבדתם את ה"על הפסוק  ע"משה לייב מסאסוב זירבי 

שכל אדם צריך לברר , דהנה ידוע –" לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך
הניצוצות השייכים , והנה לפעמים. השייכים לשורש נשמתו' את הניצוצות הק

היה ו שי"ת שולח איזה מחלה ח"אז השיו, שורש נשמתו הם במקום רחוק ממנול
לשאוב שם , האדם מוכרח ללכת לאותו מקום בשביל רפואה בעצת הרופאים

וכשהוא לומד ומתתפלל שם . או לרחוץ שם במים הנמצאים שם, אויר זך ונקי
אבל אם יש . מתבררים על ידו הניצוצות ששייכים לשורש נשמתו, באותו מקום

חם או במים ה ברוב רחמיו ממציא לו את הניצוצות הקדושים בל"הקב, לו זכות
ועבדתם "וזהו פירוש הפסוק . ואינו צריך לנדוד למרחקים לתקנם, ששותה בביתו

ת "שהשי, דהיינו, "וברך את לחמך ואת מימך"ואז , בביתכם –" אלוקיכם' את ה
וממילא , ממציא את הניצוצות ששייכים לשורש נשמתו בלחם ובמים ששותה

רפואות ולתקן את הניצוצות  שאינך צריך לילך לבקש, "והסירותי מחלה מקרבך"
  ...  במרחקים, ששייכים לך' הק

  )      כו.כג(את מספר ימיך אמלא 
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם ): "י.צ(ה אומר בתהילים "דוד המלך ע

. שיבה –" שבעים.): "כח(ל במסכת מועד קטן "ואמרו חז". בגבורות שמונים שנה
ואם בגבורות , נו בהם שבעים שנהימי שנותי"דכתיב . גבורות –" שמונים"

שישים עשה יום רב יוסף כשנעשה בן ): שם(ואמרו עוד בגמרא . שמונים שנה
דכשהגיע לשנים אלו הרי יצא , אמר להם את טעם דבר שמחתו, טוב לחכמים

א "הגרונאמר בשם . שהיא פטירה מן העולם קודם לכן" כרת"מכלל מיתת 
, )שישים(' בגימטריא ס" ימי. "ל"שגם זה רמוז בדברי דוד המלך הנ ע"מוילנא זי

אך יש שמצוי שהגיעו לכלל " בהם. "שבשנים אלו יצאו מכלל כרת, "שנותינו"הם 
ועל פי זה יש לפרש את ברכת התורה כאן שיזכו "... שבעים שנה"שיבה 

' שעולה פ" ימיך"המספר של , את הגימטריא" את מספר"וזהו , לגבורות
  ...שיהיו לך שמונים שנה מלאות" אמלא) "שמונים(

: שטמון במקרא קודש זה את הברכה המורגלת בפי כל ואולי אפשר גם לפרש
שבהם יצא מכלל כרת המה , והיינו שסתם שנות אדם". עד מאה ועשרים שנה"
" את מספר ימיך"' ומברכת התורה הק". ימי"הרמוזים בתיבת , ל"שנה כנ' ס

תהיה " ימי"דהיינו שתיבת " אמלא"אותם " ימי"וזים בתיבת שנה הרמ' דהיינו ס
      !...    מאה ועשרים שנה, כ"ק: ד העולים בגימטריא"ם יו"ד מ"עם המילוי יו
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  א רב דקהילת מישקולץ ירושלים"ג רבי ישראל ברגר שליט"הרה

  עריכת השולחנות ושמחת השלום זכר תתקיים 
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