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 (כז, כ) ואתה תצוה

 חכמי כל אל תדבר ואתה וכן אחר י"ע ולא תצוה בעצמך אתה ן"רמב' כ
 ושוב פרקו לאהרן שנה משה המשנה סדר] ב"ע ד"נ עירובין[ ל"אחז והנה, לב

 לו שיעשו לב לחכמי יאמר עצמו שאהרן יתכן לא והנה, ולישראל' לזקני אהרן
, לב חכמי אל בעצמו לדבר ה"מרע וצרךה כ"ע, ולתפארת לכבוד בגדים לעצמו

 כל פ"בע להם אמר ה"שמרע, ד"עכנלע, נרות מצות בעצמו שיצוה ט"מ אך
' מ כל והלא צריך הוא לאורה וכי העדות לפרוכת מחוץ בפסוקל"חז פלפול
 לאורו שהלכו אהרן על דקאי מדליקין במה' בפ' תוס' ופי לאורו הלכו שנה

 תצוה ואתה כ"ע בעצמו כן יאמר שאהרן תכןי ולא ש"ע אש עמוד' הי שבזכותו
 .אחר י"ע ולא

 (חתם סופר)

 (כז, כ) ואתה תצוה

 כן שאין מה, הסדר בזה משה הזכיר לא - תצוה "ואתה הטורים כתב בבעל
 משום והטעם. בה הוזכר שלא סדר אין משה שנולד שמשעה, החומש בכל

 תנאי על פילוא חכם וקללת) לב, לב להלן( כתבת אשר מספרך נא מחני שאמר
 . פנחס)' פר' הק בזוהר מובא (וכבר. בזה" ונתקיים, באה

 שתמיד כיון תצוה בפרשת דוקא ענין זה מרומז שלכן מובא, הגר"א בשם
 וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבינו מהפרשה. .זו בפרשה אדר' ז חל

 יוזכר לא שלו ההילולא שחל שבעת משה נענש למה להבין יש לכאורה
 הרבה עוד ישנם אבל, באה תנאי על' אפי חכם שקללת אמנם והן ?בתורה שמו

 ידוע הרי? שמו מזכר לא אדר' ז בו שחל בשבוע דייקא ומדוע, בתורה פרשית
 שכאן אפשר בדרך לומר ויתכן. שמו להזכיר עניין יש ההילולא ביום שדייקא

, ישראל כלל עבור נפשו שמסר ממה כתוצאה אלא, גמור עונש זה אין הרי
 שמו יוזכר שלא משה היא בשביל זכות ובכך, הרי", מספרך נא מחני" רואמ
 ז"עי מתעורר, שלו הילולא ביום ודייקא, ישראל לכלל נפש מסירות עניין על

 )תורה ציוני(     .מרעיתו צאן עבור מהימנא רעיא משהשל נפשו מסירות

ואחד פסוקים,  בנוסף, משה רבנו נרמז בפרשה זו: בפרשה ישנם מאה
עולה למנין מאה ואחד, שכן המלוי של  מלוי אותיות השם "משה" גם הואו

האות  ; ושל]ששים[; המלוי של האות ש' הנו י' נ' ]ארבעים[ האות מ' הנו מ'
הנסתר של משה רבנו הוא מאה  מאה ואחת. כלומר: -, סך הכל ]אחד[א'  -ה' 

 רבנו נסתר! ואחת, ובפרשה זו משה

פרק (ספר יהושע  על )ילקוט שמעוני(רש כת התורה": במדוומוסיף ה"חנ
שולח לו את המלאך, והכוונה למלאך  כתוב, שכאשר אמר הקב"ה שהוא )ה

אל תעלנו  משה רבנו לקבלו. מדוע? "אם אין פניך הולכים עמנו מיכאל, סרב
 .)שמות לג, טו(מזה" 

שאז בא המלאך  עד מתי משה רבנו דחה את המלאך? עד ימי יהושע,
 .)יהושע ה, ד(" ואמר "עתה באתי

אין  -את מיכאל  אין את מיכאל וכשיש -נמצא אפוא, שכשיש את משה 
בפרשה, יש את מיכאל בפרשה. היכן?  את משה; והוא הדין כשאין את משה

 הפרשה, שהוא מאה ואחד, עולה בגימטריה "מיכאל"... מנין פסוקי

רבנו אמר "מחני נא  ובשם האדמו"ר ה"בית ישראל" מגור מובא: משה
 תנאי היא באה, לכן היה הכרח למחק אותו. מספרך", וקללת חכם אפילו על

למחוק את שמו מספר  אבל הקב"ה אהב את משה וכביכול היה קשה לו
לשבוע. הגיעה פרשת ויקהל, אחר כך פקודי,  התורה, ולכן דחה זאת משבוע

שלאחר מכן.  עד שהגיע לפרשת תצוה בשנה -לויקרא, צו, שמיני וכו'  המתין
ולדחות לשבוע הבא כי הגענו שוב  ז אמר הקב"ה: אי אפשר להמשיךא

 אעשה זאת בפרשה זו, פרשת -לא מחקתי את שמו  לפרשת כי תשא ועדין
 תצוה.

-עשרה: שתים-שמונה והנה, מספר הפרשיות שמשה אינו מופיע בהן הוא
וכן שש פרשיות נוספות: "תצוה", "עקב",  עשרה פרשיות של ספר בראשית,

"מחני נא מספרך  "שופטים", "כי תצא", נצבים". והדבר נרמז במלים "ראה",
עשרה הפרשיות -אותיות, כנגד שמונה עשרה-אשר כתבת" המונות שמונה

מהן.שנמחה שמו

אתם נצבים,  -כתבת": א  פרשיות אלו גם נרמזות באותיות המלים "אשר
 עקב –), ת בראשית (הספר -תצוה, ב  -תצא, ת -כי -ראה, כ  -שופטים, ר  -ש 

 תשמעון.

 -הפרשה הכ'  רמז נוסף: את המלה "מספרך" נתן לקרוא מספר כ'.
עשרה -שכן בספר בראשית ישנן שתים בתורה היא פרשת "תצוה", -העשרים 

הפרשה  שמות הפרשה השמינית היא "תצוה", הרי לנו כי זו פרשיות ובספר
 העשרים מתחלת התורה.

 (הגר"ש לוינשטיין)

 כ)(כז,  ואתה תצוה

הנה בפרשת תרומה למדנו על כלי המשכן, ארון מנורה ומזבח, קרשי 
המשכן והיריעות, חצר המשכן וקלעיו. אחר זאת אנו לומדים פרשת תצוה. 
תחילה אנו מצווים להביא שמן זית זך, ובאמת כבר נאמר בתחילת פרשת 
תרומה כשנמנו י"ג דברים להביא התרומה ,'שמן למאור' ופרש"י 'שמן זית זך 
להעלות נר תמיד'. וא"כ יש להבין מה כפל כאן ציווי מיוחד להביא שמן זית 

 למאור?

והרשב"ם ומפרשי הפשט מיישבים דלעיל מדבר במצוה לפי שעה לצורך 
המשכן, וכאן הוא ציווי לכל הדורות לתת שמן למאור לכל שנה ושנה, לכן 

 כפל ואמר 'ואתה תצוה'. כי לשון צוואה הוא לדורות.

שה דרבי מאיר שפירא שאמר שיותר בנקל למצוא נדיב לבנין כנודע המע
הישיבה מהחזקת הישיבה, כי השמן היינו הלחם והחלב שלומדים תורה 
אוכלים ושותים, על זה קשה מאד למצוא נדיבים, כי הנדיב מעדיף לתרום בנין 
שיתנוסס שמו עליו, ולא על לחם שיהא נאכל ולא נשאר ממנו זכר. ואכן 

יר מעולמו על ענין זה. ואמר רבי מאיר 'ואתה תצוה את בני נסתלק רבי מא
ישראל'. אכן בנית משכן שלם, אבל אתה עתיד לצוות את בני ישראל תמיד 
על השמן זית, כך אמר ה' למשה רבינו, בנית כבר בנין, אך על השמן הקבוע 

(הגרמ"י רייזמן)         ,תצטרך עוד הרבה לבקש מבני ישראל...

 חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך רןלאה קודש בגדי ועשית
 ) ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו לב

 בגדי השרד שבבגדי והתועלת הצורך על מראים שלפנינו המקראות
 בנקל נמצא ראשון במבט אבל. מאחיו הגדול הכהן לאהרן הנעשים הקודש

 לנו מוכיח הראשון כתובשה בשעה - לשני הראשון הכתוב שבין הסתירה את
 בגדי כי ומגלה השני הכתוב בא, ולתפארת לכבוד נעשים הקודש בגדי כי

 את זה המכחישים כתובים שני הם ולכאורה, לי לכהנו לקדשו נעשו הקודש
 . זה

, האדם מכל העניו ה"ע רבינו למשה כי, זה באופן לפרש יש צחות ובדרך
 טעם גם יש הכהונה בגדי של ניםהשו הטעמים בין כי הסוד את לגלות מותר לו

 כבוד כי ידע הוא אם גם, דקדושה ותפארת כבוד -" ותפארת כבוד" של
 כבוד ויתבע הוא שיבוא חשש אין גבוה לצרכי חשובים ערכים הם ותפארת
 לאחרים אבל. ממערב מזרח כרחוק מהם הוא רחוק כי, חולין לצרכי ותפארת

 כבוד" מחשבת לצרף להם אסור ,זה רז לגלות אסור להם, סתם" לב חכמי" -
 במילי גם הכבוד אחר לרדוף טעות לידי יבאו פן, שמים במלאכת" ותפארת
 שיעשו לב לחכמי להגיד הגבורה מפי משה נצטוה לכן, חולין וצרכי דעלמא

     ".לי לכהנו לקדשו" זו עליונה בכוונה רק הבגדים את

 (אמרי דעת למהר"ם שפירא)

 חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד יךאח לאהרן קודש בגדי ועשית
 )ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו לב

 חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 לברר ויש לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו חכמה רוח מלאתיו אשר לב
 ואצל' ולתפארת לכבוד' אמרנ ועשית למשה הציווי שאצל הלשון שינוי את

 .'ולתפארת לכבוד' אמר לא הבגדים במלאכת העושים

 אשר כל את ידע ומרדכי אסתר במגילת הכתוב בהקדם לבאר בזה ל"ונ
 ק"דק צ"הגה ל"זצ ואאמו"ר ומרה גדולה זעקה ויזעק העיר בתוך ויצא נעשה

 וובטחונ בצדקתו מדריגתו לפי מרדכי דהנה נחמד דבר ז"ע אמר טשענגער
 כלל על שירחם' בה בטוח' הי כי הרשע המן מגזירת כלום נתפעל לא' בה

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
  ט˙˘ע" ‰˙ˆופר˘˙  

‰ ו˜רי‰"˙כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל ©
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 ה"והקב ו"ח לכלותינו ישראל שונאי עלינו עומדים ודור דוד ובכל, ישראל
 ידבר אם אולי חשש אך לבבם בכל' לה שבים ל"ר צרה שבעת יען מידם מצילנו

 יעשו ולא ודברי על יבטחו, הגזירה יבוטל כי, כלום יפחדו שלא ישראל לב על
 וזהו, הגזירה על ומיצר דואג הוא כאלו עצמו עשה חוץ כלפי לכן, תשובה
' הי ובטוח שידע מהגזירה' פי נעשה אשר כל את ידע ומרדכי הכתוב כוונת

 למען ומרה גדולה זעקה ויזעק אז ישראל בין העיר בתוך ויצא אך, שיבוטל
 '.ה אל וישובו מורא בלבם יעלה

 עונות כמה על מכפרים שהיו לישראל טובה סגולה 'הי כהונה בבגדיוהנה
 לומר' וכו אדומה פרה' לפ קרבנות' פ נסמכה למה' ח' פ זבחים' גמ כדאיתא

 חטאים וכמה כמה שם ופרט, מכפרין כהונה בגדי אף מכפרין קרבנות מה לך
 להמון בזה הפרסום אבל גדולה טובה שהוא הגם והנה. מכפרין כהונה שבגדי

, ישובו לא יחטאו ואם, החטא מן עצמם ישמרו לא כי גדול היזק לגרוס יכול עם
 שלם שלבם להצדיקים אבל, שמכפרים כהונה בגדי יש זה על הלא בחשבם

' ה בחמלת גיל כעל ישישו כי הבגדים סגולות ידעו אם יזיק לא בודאי' ה עם
 הכתוב היטב יבואר ומעתה, כהונה מבגדי כפרה להם להיות החוטאים על גם
 ידמו העם שהמון' פי ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קדש בגדי שיתוע ה"ב

 לב חכמי כל אל תדבר ואתה אבל ולתפארת לכבוד רק נעשולא כהונה שבגדי
 יעשו שהם' פי לי ולכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' ה עם שלם שלבם מי

 (חזון ישעי')   .ישראל בני על ז"עי שיכפר כדי' ה בעבור

 (כח, לו) לה' קדש חתם פתוחי עליו ופתחת

הגמ' במסכת תענית אורת שינם ג' מפתחות שלא נמסרים לשליח (יחד) 
יולדת), תחיית המתים, מטר. אומר הגאון -והם אך ורק בידי הקב"ה: חיה (

המפתחות של ח'יה ת'חיית  –מוילנא דבר זה רמוז כאן בפסוק: "פתוחי חת"ם 
 (אהל מועד)        הקב"ה. המתים ומ'טר "קדש לה'" הם אך ורק בידי

  ).כח, לד( ופעמוני זהב בתוכם סביב

 ענבלים שבתוכם, בין שני רימונים פעמון אחד ודבוק ותלוי פרש"י זגין עם
רמונים, רמז  וזהו פעמון ורמון פעמון ורמון, פעמון אחד בין שני בשולי המעיל.

פר . כי הפעמון כי"משתוקא בתרין ״מלה בסלע ח)מגילה י(למה שאמרו חז״ל 
הדיבורים המיותרים, ולכן תלו את הפעמון המצלצל  על חטא לשון הרע, על

 )ברכת אברהם(           שני רימונים השותקים. בין
 (כח, לב) בתוכו ראשו פי והיה

 ע"בש שאמרו מה על לרמז בא" לגויה כפול" פירש אונקלוס ובתרגום
 התפילה אין זה ידי על כי הפוך בחלוק לילך שלא לדקדק שיש ב"סי ח"או

 שתהיה" לתוכו ראשו פי" יהיה כאשר הכתובים סמיכות יבואר ובזה, נשמעת
 תפילתו תהיה אז" הקודש אל בבואו קולו ונשמע" אז לבפנים הבגד של הכפל

 האורים) (ילקוט            נשמעת.

 מאוצרות המגידים  
 (כז, כ) תמיד נר להעלת למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו

 אלא נקנית אינה שהתורה לומר. כתית זרמ כתב בש"ך על התורה: "עוד
, להעלות למאור וזהו, גדול אור בה מוצא הוא ואז, רב ובעיון ובצער בדוחק
 ל"ז שאמרו כמו, לא וטורח עיון בלא אבל, דבר מתוך דבר ומבין שעולה

 טורח בלא לך ובא שמצאת זה כי, תאמין אל ומצאת יגעת לא) ב"ע' ו מגילה(
 שלמה אמר וכן, תאמין ומצאת יגעת אבל, טעם בו שאין תמצא בו כשתעיין

 בלא אבל, תבין אז תחפשנה וכמטמונים ככסף תבקשנה אם') ד', ב משלי(
') ז', ד תהלים( טוב יראנו מי אומרים רבים מליצה דרך על או. יבין לא טורח
 בלא אבל לה ומתאוין, פיך תורת לי טוב) ב"ע, ט"קי שם( שנאמר התורה שהיא
 כמו, זית אמר לזה, נסה זהו, נס דרך על שיהיה פניך אור עלינו נסה זהו, טורח
 חכם תלמיד כן לעולם המאיר דבר ממנו מוציאין אותו שכותשין שאחר הזית
 באור ולראות לעלות החיים באור למאור כתית זהו, עצמו את לכתת צריך

 העליון".

ד כ"ק הגה"ק בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע דרש פעם מעניין זה שהתלמי
חכם יכול לגדול אך ורק אם מכתת עצמו ומונע מעצמו תענוגי עוה"ז, וסיפר 
שתי עובדות על גדלותם של הצדיקים שכבר לא הרגישו כלל טעם באוכל: 

שאיני  לה ואמרתי, מסוים מאכל לאכול ה"ע אמי פעם לי נתנה קטן בהיותי ילד
 והוכיחני על ,מאד לו וחרה דברי את שמע ע"זי אבי מורי ק"כ. זה מאכל אוהב
פעם , רע או טוב הוא אם מאכל על כלל יודע איני אני: לי ואמר, כך מדבר שאני
 ובכל, נפט של ריח קצת באפי עלה וכשאכלתי לאכול מרק לפני הביאו אחת

 עד, קרה מה ידעו ולא להקיא החילותי שסיימתי לאחר. לאכול זאת המשכתי
 להוסיף שביקשו ביתה ובני, מלאה היתה לא המרק שקערת שבדקו ומצאו

 לנו הרי. בסמוך שעמדה הנפט מצלוחית הקערה לתוך שפכו בטעות מרק עוד
 סיפור. בלבד בריח אם כי לנפט מרק בין חילוק שום לא הרגיש ע"זי שאבי מורי

 .ה"ע מאמי גם שמעתי זה

 תהלה (ראה ע"זי משה ישמח בעל ק"זקה על שנדפס וידוע המעשה
 ד"כ ללמוד בקודש דרכו שהיה ג) חלק המש ישמח בראש ספר הנדפס למשה

 בשעה לימודו חוק את שסיים עד לבו את היה סועד ולא, יום בכל שיעורים
 מביאה ה"ע הרבנית זקנתי היתה כלל שאז בדרך, הלילה חצות אחר מאוחרת

 המרק את והכינה, יצועה על לעלות ביקשה הרבנית אחת פעם. ארוחתו את לו

 אתק"לזקה שיגיש הבית מבאי נער אחדמ מבקשת כשהיא, במטבח והבשר
 לא לימודו חוק את ק"זקה וכשסיים ,תרדמה הנער על נפלה לבסוף. ארוחתו

 קערה שם וראה המטבח בעצמו אל הלך כן על, משינתו הנער את להעיר רצה
 בפוסקים הנזכר במים רותחים השרוי אפר שהוא - ג"הלוי מי מונחים היו שבה

 - את הכלים בהם להדיח כדי מלפנים מכינים שהיו ד) סעיף צה' סי ד"(יו
 זו בקערת קערה לו ונתחלפה, הכלים את מדיחים היו שבו בגד מין היה ובתוכו
שעל  הקערה שיירי את וראתה הרבנית כשקמה למחר. ואכלה ולקחה האוכל
 מונח האוכל את ראתה למטבח כשנכנסה אך, אכל ק"שזקה הבינה, שולחנו

 תיכף. ג"הלוי מי את אכל ק"שזקה לה שנתברר עד, מאד ותמהה כמו שהוא
 ק"זקה נענה. ג"הלוי מי את אמש אכלת הרי: לו ואמרה ק"אל זקה מיהרה
 גם שמעתי ב"כיו... ללעיסה מאד קשה היה הבחנתי שהבשר אכן: ואמר
 הביאו שפעם, מעשה בשעת נוכח שהיה בשם אחד, ל"זצ מנאסויד ק"מהרה
 שהמאכל התברר מכן ולאחר, ואכלומסוים  מאכל משה הישמח ק"זקה לפני
 הללו וכעובדות. בדבר לא הרגיש כלל והוא, רע וריחו לגמרי מקולקל היה

 .זו זכו למדריגה הצדיקים כל גם באמת, משה הישמח ק"מזקה

 שפע חיים) –(ש"ך על התורה 

 הגאון רבי זאב איידלמן זצ"ל היה מספר ספור מופלא שאביו היה עד לו:
לובסקי זצ"ל, בעל ה'אמרי משה', נוהג היה להסתגר הגאון רבי משה סוקו

בחדרו וללמוד שם בשקידה עצומה, שעות רבות יכול היה ללמוד שם 
 ברציפות, מבלי שיפריעו לו לעסוק במשוש חייו.

יום אחד אירע שרעייתו הרבנית הייתה צריכה אותו בדחיפות, באין ברירה 
בה שבוודאי הוא נרדם, היא דפקה על דלת חדרו, אך הוא לא פתח, בלבה חש

ולכן דפקה יותר חזק בתקוה שדפיקותיה יעירו אותו משנתו. לאחר שגם 
הדפיקות החזקות לא הועילו, החלו מנקרות מחשבות בלבה: 'מי יודע? אולי 
קרה לו משהו? אולי אינו חש בטוב?' משגבר חששה קראה לאביה. גם האב 

תיהם להעירו משנתו לא ניסה לדפוק בידו ובעזרת פטישים, אך כל ניסיונו
צלחו, או אז החליטו כי מקרה של פיקוח נפש הוא, וחייבים לקרוא לפורץ 
דלתות מקצועי כדי שיפתח את הדלת, ויצילו את רבי משה מהסכנה שאולי 

 …הוא שרוי בה
שהמנעולים של ימיהם לא היו  –הסביר רבי זאב איידלמן  –חשוב לציין 

י של הפורץ הדלת נפתחת, פעולת כמנעולים של ימינו שבסיבוב מקצוע
הפורצים של הימים ההם היתה פשוט ניסור הדלת לחתיכות. ואכן הפורץ 
החל במלאכת ניסור הדלת, כאשר בחוץ מחכים רופאים ואנשי הצלה, כדי 

 שיוכלו להעניק עזרה ראשונה לרבי משה, תיכף ומיד כאשר הדלת תיפתח.
ת אנשי ההצלה, רעייתו, והנה לאחר שנפער חור גדול בדלת אצו במהירו

חמיו ואנשים נוספים שהיו עדים לדרמה הגדולה, ולתדהמתם רבי משה ישב 
בחדר בשלווה וברוגע כשכל כולו שקוע בלימוד, כאשר התמלא החדר 
באנשים, הגביה רבי משה את ראשו, הביט סביבו ושאל: "איך נכנסתם הלא 

 …הדלת הייתה נעולה?!"
ללמוד תורה, ואף סגרו את תלמודי הבולשביקים אסרו על היהודים 

התורה של הילדים, והם נאלצו ללמוד בהיחבא, הם היו נודדים ממקום למקום 
 לבל יתפסו אותם השוטרים.

יום אחד שוטר גילה את מקום המסתור של ילדי בריסק, הוא נכנס לשם, 
תפס את אחד מהילדים וניסה למשוך אותו החוצה, ולעצור אותו בעוון לימוד 

המלמד שהיה שקוע בלימוד, בתחילה לא שם לב למתרחש, אך כאשר  תורה,
גברו הקולות הוא ראה שהשוטר מנסה למשוך החוצה את אחד הילדים, 
המלמד קם בחמת זעם, ניגש אל השוטר הכה בו כמה מכות נמרצות וקרא 

 …לעברו: "חצוף !! מנוול!!"
ורגל בכך השוטר נבהל כנראה מאומץ לבו של המלמד, הוא הרי לא היה מ

כלל, כי ברוסיה לצעוק על שוטר ועוד להכותו היה עונש מוות מידי ללא 
משפט, ומרוב בהלה עזב את הילד וברח מהמקום. הילדים ניצלו את מנוסתו 

 …ומיהרו לשוב אל ביתם
ילדי רבי חיים מבריסק זצ"ל למדו אף הם אצל המלמד, ולמחרת שאל 

לדים, אך איך העזת לעשות כך אותו רבי חיים: "אכן נס גדול היה לך ולי
לשוטר? איך לא פחדת?", השיב לו המלמד הצדיק: "כנראה שהרב לא שמע 
מה שהיה, היינו באמצע התוספות, ממש באמצע, ובדיוק אז אותו שייגץ נכנס 

 פנימה, חוצפה שכזאת להפריע באמצע התוספות?!.."

 

 (כח, לא) :תכלת כליל האפוד מעיל את ועשית

ו מוצאים שני דברים המכפרים על חטא לשון הרע, מעיל בפרשה זו אנ
 נסמכה למה ששון בר ענני' ר וקטורת. והוא מדברי הגמרא (ערכין טז, א) "אמר

 קרבנות? (וכתב רש"י: "בפרשת ואתה תצוה") לפרשת כהונה בגדי פרשת
 על מכפר מעיל מכפרין וכו', כהונה בגדי אף מכפרין, קרבנות מה לך: לומר
הקול,  מעשה על ויכפר שבקול, דבר יבא הוא: ברוך הקדוש אמר ,הרע לשון
 הרע, לשון על מכפרת? קטורת מה על ישמעאל רבי דבי וכו' ותנא מכפר ציץ
 קשיא וכו' חשאי, מעשה על ויכפר שבחשאי דבר יבא הוא: ברוך הקדוש אמר
בצינעא הא בפרהסיא" שהמעיל  הא קשיא: וכו' לא הרע?! אלשון הרע לשון

על לשה"ר שנאמרה בקול והקטורת מכפרת על לשה"ר שנאמר מכפר 



 

 ג 

בחשאי. יש להבין, למה מכפרים המעיל והקטורת דייקא על לשון הרע וכי 
 משום שמשמיע קול או שנעשה בחשאי כבר יכפר עליהם?

 לשון על מכפר שהמעיל בכלי יקר בפרשת תצוה כתב לבאר הטעם: "לפי
 וממנו בים יסתכל התכלת י"וע לים, דומה תכלת כי תכלת, כולו היה כ"ע הרע
 בריח ואשים חקי עליו ואשבור) יא-י לח איוב( נאמר בים כי יעשה. וכן יראה

דהיינו שהקב"ה שם גבול לים '. וגו תוסיף ולא תבא פה עד ואומר, ודלתים
 ש"כמ ובריח חומה הלשון אל ה"הקב נתן שלא ישטוף את העולם בגליו, וכך

עצם  של אחת חומות שני לך שהקפתי אלא עוד ולא) ב"ע טו ערכין( ל"רז
, רמיה לשון שמירה לך יוסיף ומה יתן (הלחיים) ומה בשר של ואחת (השיניים)

 בריח ויעבור העולם רוחות' ד לכל לשונו שחוט חץ ישלח ידבר לחוץ יצא כי
 והיה שהאדם המדבר לשה"ר פורץ את הגדר ששם הקב"ה ללשונו, ,ודלתים

, גדרו פורץ ואינו ובריח דלתים עובר אינו אשר הים מן םהאד שילמד הראוי מן
 שדומה הים אל נזכר יהיה בתכלת בהסתכלו כי לים שדומה התכלת טעם וזהו
 יעשה. וכן יראה וממנו הים במעשה אז יתבונן וממילא בצבע לו

ובעניין הקטורת אפשר לבאר בהקדם דברי החתם סופר (דרשות חת"ס 
 ח"ב עמ' שע"ו):

 ל"ז אליהו הנביא עם בהתווכחו אומרת שאחאב קיג) דריןהגמרא (סנה
 גברא (אחאב) ההוא והא, מטר יהיה ולא' ה אף וחרה אמר רבך משה אמר:

 נשבע ז"וע'! בזמני מטרא אתא ה"ואפ י"בא ותלם תלם כל על ז''ע העמיד
ואכן נעצרו הגשמים למשך ג' . דברי" לפי כי אם ומטר טל' יהי "אם אליהו

 פ''ע מטר ואתנה אחאב אל לאליהו "הראה ה"הקב ל''א וףשנים, עד שלבס
 וקידש, הכרמל הר אל ישראל את כל וקבץ אליהו הנביא הלך ואז האדמה",

 מטרא. ואתא, איש" ככף קטנה "עב ועלה והתפלל, ברבים שמים שם

 של קללתו עליו עלתה שלא אחאב קאמר שפיר א. הא, ויש לדקדק טובא
 ג. ותו,"? דברי לפי א''כ" לשון מה ב. ועוד,? ז"ע אליהו לו תירץ ומה ה,"מרע
 ישראל כל תחלה וקבץ התחכם ט"מ מטר, לתת שרצונו ה"הקב ל"שא מכיון
 ? דוקא קטנה עב עלה ט''ומ עיכובא? ד. ככה ועשה הכרמללהר

 מהארץ העולים מאידים בטבע מתהווים שהגשמים ידוע כי הענין, אבל
 הוא ועיקר בטבעי העולם, הכנה ואה זה כי ואם העולם, אנשי פה ומהבל
 בעבים ומתמתקים אוקינוס ממי שואבים שהעבים דתענית ק"ספ ל"כמאחז

 הוא העבים הוויית כי אמת זה גם מ"מ השמים, מן' ה מאת העליונים מיםי"ע
 אדם בני אם כי יעיד והשכל החוש שכן, והיות הארץ, מן העולים מהאידים

 ורכילות ר"ולה נבלה דובר פה בלמה הוא מהם העולים והאידים וההבל
 ופשעים עוונות קליפת מזוהמת מלוכלכים המה מזה המהווים הגשמים

 הבל' שיהי באופן שאת, ביתר אוכליהם מטמאים מזה המתהווים והמאכלים
 הבאה שנה גשמי ז"ועי אשתקד. משל יותר רע הבאה שנה של פיהם

 ושוב יותר, וחטאים םרעי אנשים ומגדל יותר ומרי טומאה וגורם רע ותבואתה
 חוזר לעולם וכן מבשנית השלישית בשנה יותר רע הגשמים אתהאנשים יגדלו

 למכתם תרופה אין כי עד וטומאה בחטא מושרשים כ"כ ו"שח עד חלילה,
  חלילה ה"י.

 לעצור ש"ית ישראל אלקי של ואיך נעצר הגלגל הרע הזה? אלא שמטובו
 הערל לבבם שיכנע עד רעים רותפי יולידו ולא רע מטר' יהי ולא השמים,
 ותפארתו,' ה מזיו ויהנו האויר (ע"י תפילתם ובקשתם) ויטהרו ה' אל וישובו
 והיינו ישראל" של קשיותיהן שמל -"מלקוש  )'ו (תענית ל"חז דאמרו והיינו
 יבולה" כדי את תתן לא והאדמה מטר' יהי ולא השמים את "ועצר דכתיב

עו למצב פחות ביותר שכבר לא נותנים האויר, ויש שהגי ויטוהר שישובו
משמים הזדמנות זו לתקן את האוויר אלא יושרשו בטומאתם עד שח"ו 

 מהרה". "ואבדתם

 נעצר לא כ'של "ואבדתם מהרה", וע השיעור לזה הגיעו כבר אחאב ובימי
לפי  "כי אם מטר יהי שלא נשבע אליהו, עם אחאב בהתלוצץ אמנם השמים.

 לו, כדומה או הצדיק אליהו דברי מפי בקדושה יצאש ההבל כפי דייקא דברי"
 שהאויר יודע והיה מטר ליתן' ה כששלחו כ"ע הרשעים, הבל י"עפ לא

 הוא' "ה וצעקו ברבים, ש''ש וקידש הכרמל להר ישראל כל קבץ מטומאה,
 הי שהרי לא איש ככף קטנה עב נעשה הצעקה ומהבל של אותה האלקים"

 לברכה. ע"כ. והי והם דבורים שני של הבל א"כ

ולטעם זה, הרי אין שום חילוק באם מדברים הלשה"ר בפרהסיא או 
בצנעא, שהרי ההבל העולה שווה בזה ובזה, ויתכן שהקטורת שהרי היה 
מתפשט ריחו עד שהבהמות ביריחו היו מתעטשות מחמת ריח הקטורת 

 כמובא בחז"ל, הבל זה היה מתקן את ההבל של הדיבורים הטמאים. 

                   ורה)(ציוני ת 

 

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות 
 נר תמיד"

אם לא אגלה את אוזנכם, מי אמר את הדברים שאמר להלן, תחשבו, 
ששמעתי את הדברים מפי חסידישע'ר רבי, ואני הרי מגזע עתיק של חסידים, 

ה שנאמר היום אלו דברים מפורשים וגם אומר "ויצמח פורקניה"... אבל מ
 בגמרא, פותח ר' שלום שבדרון את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:

 "כתתו עצמכם על דברי תורה". -"כתית למאור" 

"ליהודים היתה אורה אם אתה רוצה להאיר באורה של תורה כמו שכתוב 
עצמך  תכתת את -(מגילה דף ט"ז) כתית אורה זו תורה"  -ושמחה וששון יקר, 

 על דברי תורה.

 אספר לכם משל.

 יהודי שאל פעם את הרבי מקוצק:

למה הרבי לא יוצא בעולם להציל נפשות, הרי יש הרבה מה לעשות? מדוע 
הרבי נשאר בתוך ביתו פנימה, נכון, החסידים באים לבית מדרשו והרבי מדבר 

 לפניהם דברי תורה עמוקים, אבל מדוע אינו יוצא על פני העולם?!

 לו הרבי מקוצק זי"ע, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה: אמר

בבית האסורים נחבשו שלושה אנשים עשירים. הושיבו אותם בבור חשוך 
וקטן, ומי שיודע, בימים ההם, אין לתאר את העינויים שהיו מנת חלקם של 

 אסירי מלכות.

 ללא שכל. -שניים מהם היו פקחים, בעלי דעת. השלישי היה גולם 

הורידו להם אוכל לבור. האחד הזה, שהיה 'בטלן' גדול ללא  הסוהרים
לא מצא את האוכל ואת הכף, ובדרך כלל  -קמצוץ דעת, לא הסתדר עם עצמו 

בעקבות החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את 
האוכל, אבדו לו חפצים, נפלו לו המאכלים וכו'. השני, החכם, ריחם עליו וסייע 

ו רבות: לקח את ידו הכניס בה אוכל, אח"כ סייע לו להעביר את האוכל ביד
התייגע להדריכו להסתובב לימין  -מהיד לפה וכו', כך פעמים רבות מידי יום 

 ולשמאל, לעמוד ולשכב.

 אבל השלישי, כאילו עמד מן הצד. לא סייע בידו מאומה.

ם יחד כאן יום אחד פנה השני לשלישי, ושאל אותו בתמיהה: "אנו סובלי
 -בבור, ואתה ודאי מבחין איך אני מתאמץ על הגולם הזה פעמים רבות ביום 

עד שהוא מצליח להתקדם, מדוע אינך מסייע לפעילות שלי כלום, למה 
 תעמוד מהצד?

 השיב לו השלישי, בא אגלה לך:

אנו נמצאים בחשכה. חשוך בבור. וכאשר החושך שורר ולא רואים 
כמעט לריק, הנך משקיע בו מאמצים ללמד אותו  מאומה, אתה והוא מתיגעים

איך לאכול ואיך לזוז וכפי הנראה לא תגמר איתו לעולם, כי כבר כמה שבועות 
שאתה מתאמץ והוא עדיין לא למד כלום... אך אני, כמו שאתה שומע, 
בשעות שאתה עוסק איתו, חופר בקיר חור, קודח באצבעותי חור. כאשר 

ר לבור, יחדרו פנימה קרני שמש מועטות, מעט מן יכנס או -החור יהיה עמוד 
האור ידחה הרבה מהחושך, ואז ממילא הוא יראה, וכבר לא יצטרך לא לך ולא 

 לי. הוא יידע בעצמו איך לשתות ולאכול, וגמרנו.

 הבנתם? פלאי פלאים.

הדבר הראשון? "אורה זו  - "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון יקר"
אור, אם יש תורה, נכנס אור, ומשם ואילך יש כבר את תורה"" לקדוח ולהכניס 

 אור! -הכל: שמחה, ששון ויקר. כי חודר באדם פנימה 

ואיך תאיר לך את האור, כיצד קודחים להכניס אור מהתורה? "כתית 
להתיגע בעמל התורה  -הפשטות היא  כתתו עצמכם על דברי תורה" -למאור" 

 "לעסוק בדברי תורה".

 מאתיים "אני"

תכתת את עצמיותך, את האני, תכניע  -" עצמכםמז כאן עוד "כתתו מרו
תשליך את האני שלך  -את הקאוה. התורה אינה סובלת מי שלא נכנע 

 לאשפה! כאשר אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך.

תלמיד חכם, בעל חוש הבחנה מיוחד, פיקח היודע לבחון אנשים, לחש 
ציב לעצמו מטרה לבחון את כל האנשים באוזני. כי פעם חידד את מוחו, וה

ולא היה איש מאלו ששוחח איתם, שלא שמע ממנו  -שמשוחח איתם 
שלושים פעמים "אני": אני אכלתי, אני אמרתי לך, אני, אני, מאות פעמים 
ביום! "אני"! ואנו הרי יודעים מה נותר מכל האני הזה בסוף ימיו, רימה ותולעה, 

 :רימה ותולעה""ולאן אתה הולך, למקום כן, 

יהודי פלוני סיפר לי כי הוא נולד לפני חמש שנים, לא לידת הגוף אלא לידת 
שב בתשובה. אך התאונן באוזני, וכה אמר: "בשנה הראשונה, שנה  -האדם 

וחצי או שנתיים להתחזקותי, הייתה לי סיעתא דשמיא באופן נורא ממש, בכל 
שפכו עלי עזרא,  -מהשמים  בדרך החדשה קיבלתי סיוע -פניה, בכל תנועותי 

אבל אחר כך, התחלתי לאבד, כבר לא ניתן סיוע כמו שהיה. מה קרה? למה זה 
 קרה לי? שאל.

 השבתי לו.

"ולא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר וגם לא ליודעים כתוב בקהלת 
(קהלת פ"ט) הפשט הפשוט שהחכם לא משיג לחם יותר מהטיפש, חן" 

 , כי לא החכמה מביאה את הלחם היומיומי.עשירים רבים אינם חכמים

שאל הרבי מקוצק: בסדר, הלחם לא מגיע דרך החכמה אבל למה הוזכרו 
 רק החכמים, וכי דוקא לחכמים אין לחם.

מבאר הרבי מקוצק: כן, כן, דוקא הם המפסידים, להם לא מכינים. למה 
הרי מדוע? כי אומרים לו ל"חכם", אתה חכם גדול, לך תחפש בעצמך, אתה 

 כביכול, יודע להסתדר לבד, בבקשה!



 

ד 

 וכן גם ברוחניות.

לא, הנני דל במעשים" וכאשר חשבת  -בתחילה חשבת לעצמך "אני עדיין 
כך, נתנו לך מן השמים. אבל אט אט התחלת לחשוב "אני כבר צדיק" "אני, 

 אני", אומרים לך משמים:

ר", לא נותנים "נו, נו, אתה צדיק, לא זקוק ליותר עזרה, הגעת, בסדר גמו
 סיעתא דשמיא...

 להעלות נר

 "כתית למאור להעלות נר תמיד"

המצוה קרויה "נר", מה  "כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר".
הוא "נר"? בית קיבול לשמן, והתורה נקראת "אור", היינו מה שדולק בתוככי 

כלום כי אם הנר לא ללא אור אינו  -בית הקיבול לשמן  -הנר. ולכן, כמו שהנר 
דולק אין בו שום תועלת, כך אם אדם עושה מצוות ולא קובע עיתים לתורה, 

לא שווה מאום. לכן הדבר הראשון הוא: "ליהודים היתה  -לא מתייגע בתורה 
 אורה" שהאור יעלה את הנר "להעלות נר תמיד!"

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה 
 )להגיד(   ובה שלמה ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!לתש

 

 (כז, כ) שמן זית זך

בתקופתו של הגאון הנודע רבי יהודה אסאד זצ"ל, מגדולי גדוליה של 
הונגריה, חי בעיירה סערדליא יהודי פשוט אחד, שהיה שמש בבית הכנסת. 

הדליקו את נרות כל כך פשוט ותמים היה יהודי זה, עד שמידי יום בהעלותו וב
בית הכנסת, היה לובש את ה'גרטל' שלו, ואומר 'לשם יחוד קודשא בריך הוא 
ושכינתיה, הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות "כבדו את ה' באורים", ומכוון 
בהדלקת נרות זו בבית הכנסת לייחד את כל הייחודים שהיו בהדלקת נרות 

 יתירה. בבית המקדש. והיו הדברים יוצאים מפיו בכוונה

כך היה עושה מידי יום ביומו. והציבור, שהיה מאזין לו, יצא מהתפעלות 
 למראה גודל תמימותו וטהרת ליבו של שמש זה.

פעם הזדמן הקצב של העיירה לבית הכנסת בעת הדלקת הנרות של 
השמש, והמראה הזה הלהיב גם אותו במאוד מאוד, עד שהחל לקנא בשמש, 

כור לו את זכות המצוה הגדולה הזו של הדלקת ושאל אותו האם הוא מוכן למ
הנרות, ואף נקף בסכום כסף גדול מאד שישלשל לידיו באם יהיה מוכן לעשות 

 את העיסקה,

השמש, כמובן, סירב בכל תוקף להעביר את המצוה לקצב. אבל זה לא 
ויתר. מידי יום ביומו נידנד לשמש בית הכנסת, והתחנן לפניו לתת לו את 

 המצוה.

גברו נדנודיו, עד שהחליט השמש ללכת לרבי יהודה אסאד  כל כך
ולהיוועץ בו. מששמע הגאון את הסיפור, יעץ לשמש להעביר לקצב את 
המצוה, ולדרוש ממנו זהוב אחד על כל יום. המדובר היה בסכום כסף גדול 
מאוד, אבל, הוסיף רבי יהודה אסאד ואמר אל תשתמש בכסף זה שיתן לך 

 , למשמרת.הקצב. הנח אותו בצד

למרות שההוראה הזו היתה קשה מאוד עבור השמש, שחיבב את מצוות 
ההדלקה ביותר, ציית לאב"ד העיר, ועשה כהוראתו, וכך, מידי יום ביומו מגיש 

 הקצב סכום זהוב אחד לשמש בית הכנסת, וניגש להדליק את הנרות,

את השמש, מצידו, קיים גם את החלק השני של הוראת רבי יהודה, והניח 
 הכסף בקופה מסוימת, ולא נגע בו. במשך השנים התקבץ סכום כסף אדיר.

רק לחשוב באיזה דרגה של יהודים מדובר! מפחיד! איזה תמימות נוגעת 
 ללב! איזה רדיפה אחרי מצוות!

והנה, יום אחד פוגש אחד מבני הקהילה את הקצב בביהכ"נ, והוא בוכה 
אירס את ביתו ואין לו כסף לממן בקול גדול. כששאלו מה אירע, סיפר הקצב ש

 את הנדוניא.

משהגיעו הדברים לאזניו של רבי יהודה אסאד, קרא הגאון לשמש בית 
הכנסת, ואמר לו כדברים האלה: עתה הגיע זמנך להשתמש בכסף ולעשות בו 
מצוה גדולה. קח את כל הכסף ששילם לך הקצב ששילם לך הקצב במשך כל 

אותו ל...קצב, כדי שיוכל להשיא את בתו השנים, והנמצא באוצרך, ומסור 
 בכבוד. 

השמש, טהור הלב, לא אמר מילה, ועשה כמצווה עליו. המדהים ביותר 
 -היה שכאשר ספרו את הזהובים שהיו בקופה, "מעיד אני עלי שמים וארץ 

שהיה זה הסכום המדויק שהתחייב הקצב לנדונייתה  -אמר רבי יהודה אסאד
 אחד יותר, ולא זהוב אחד פחות! בדיוק! לא זהוב –של בתו 

הדליק נרות בכוונה גדולה. ממעשה זה צמח  –מה עשה השמש בסה"כ? 
לאחמ"כ כל גלגל המצוות הענק, שהכל יצאו נשכרים ממנו. לבד מעצם יראת 

 השמים שאפשר לקבל מסיפור כזה,

יש כאן כמה וכמה לימודי השכל. א. הקצב היה סבור שהוא נותן את  
בסוף התברר שהיה זה למען עצמו, כדי שיוכל להשיא את הכסף לשמש, ול

בתו בכבוד. ב. ע"י המצוה העצומה שקיים השמש בהדלקת הנרות המיוחדת 
שלו, זכה שהתגלגלה לידו זכות נפלאה של הכנסת כלה. ג. הדלקת נרות זו 

גרמה להדליק נרות של קודש גם בנשמתו של הקצב, שהיה אדם פשוט, 
 (טובך יביעו)              והתלהב מאוד מהמצוה.

 

 לקח מעיל תכלת

הייתי בליקווד בשבת פרשת תצוה, ונשאלתי על ידי ראש הישיבה, הגאון 
רבי שניאור קוטלר זצ"ל: חז"ל אמרו (זבחים פח ע"ב, ערכין טו ע"א) שהמעיל 

 מכפר על לשון הרע, מדוע?

האמת, תמהתי לשאלה. הואיל ויודע הוא דברי הגמרא, ודאי יודע הוא 
 -יבוא דבר שבקול ויכפר על מעשי הקול  המשכם:

 ואם הזכרנו גמרא זו, נאמר בה רעיון נפלא, ונוקב כל כך.

רבי ירוחם ממיר זצ"ל העיר, שהצרעת באה על לשון הרע, ואמרו בגמרא 
(ערכין טז ע"ב): מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפורים לטהרתו, 

[כלומר פטפט בלשונו] לפיכך  אמר הקדוש ברוך הוא: הוא עשה מעשה פטיט
אמרה תורה יביא קרבן פטיט [שהציפורים מצפצפות בכל שעה (רש"י)]. 
ותמוה, שהציפורים אינן מדברות לשון הרע ואינן מוציאות שם רע ומסכסכות 

 בין איש לרעהו, ומדוע מביאים אותן כקרבן על לשון הרע.

היא על רואים מכאן, הסיק, שיסוד התביעה על מספר לשון הרע, 
ה"פטיט". שנתן דורר ללשונו, שפטפט כציפור, ו"ברב דברים לא יחדל פשע, 

 וחושך שפתיו משכיל" (משלי י, יט)!

והוא הדין כאן, "יבוא דבר שבקול ויכפר על דבר שבקול", מה הדמיון בין 
קול הפעמונים שהוא קול סתמי, לדיבור לשון הרע, אסור ומרושע. אלא שהן 

ביעה, ששחרר שפתיו לפטפוט תדיר כפעמונים אלו הן הדברים: יסוד הת
המשמיעים קולם עם כל פסיעה, והדרישה היא: "והיה פי ראשו בתוכו, שפה 
יהיה לפיו סביב" (שמות כח, לב), לשים גדר ומחסום לפה (רבנו בחיי ו"שפתי 

 כהן"), וממילא ימנע מלשון הרע!

נתי שיש בפיו כל זה, בדרך אגב. אבל מה שאל ראש הישיבה. שתקתי, הב
 תשובה. וצדקתי.

אמר: "הגמרא מצביעה על קול הפעמונים, והמפרשים על אריגת שפת 
המעיל. ואני סבור, שהיסוד מובע גם במעיל עצמו. בין שפתו העליונה 
לפעמונים בשוליו, מהוה הוא יריעה ארוכהה שכולה תכלת, כרקיע השמים 

 -יג) הפרוש מעל לראשנו מאופק על אופק (במדבר רבה ד, 

 -מדוע? אסביר 

ב"כלי יקר" (ויקרא יד, ד) כתב, שמספר לשון הרע משול לזבוב, שאינו 
שואף אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצע ומוגלה ומטיל שם רמותיו, מזהם 
ומרעיל. וזהו שנאמר (קהלת י, א): "זבובי מות יבאיש [כל כונתם להבאיש ריחו 

עשיו כמו] שמן רוקח. [כי בעיניו] של אדם,] יביע [אומר וידבר אף על אדם שמ
יקר מחכמה ומכבוד, סכלות מעט". אם אך יראה מה שנחשב בעיניו כסילות 
ופגם, מעטים ככל שיהיו, זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות העצומות, 

 מחכמה ומכבוד.

 -ואם כן, מה ההוראה עבורו, מה העצה היעוצה 
ה, אלא יראה את יריעת שלא יהיה כזבוב המתמקד בנקודה אחת, זניח

התכלת, כיריעת השמים (שבת יא ע"ב), מאופק עד אופן, ויראה שהכל מאיר 
זניחה וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל  -אם ישנה  -וזוהר, ויבין שהביקורת 

הטוב והחיובי. וכמו שפרשו "הוי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו) 
שלילית פוסל הוא את האדם מכל וכל. שיש באדם תכונה, שבאבחנו נקודה 

ואין זה צודק ואינו הוגן, אלא "את כל האדם" תדון לזכות, והביקורת 
הממוקדת קלה לתיקון. כמו שהמשילו רבותינו "בראשית רבה מו, א) לתאנה 

 שאין בה פסולת אלא עקצה, "העבר אותו ובטל המום". כמה נפלא!
וסיף" (אבות פ"ו מ"ו) שמעתי וכידוע אחד מקניני התורה הוא: "שומע, ומ

אפוא, והוספתי: דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה, אבל אין מקרא יוצא מידי 
פשוטו (שבת סג ע"א), ש"יביע שמן רוקח" פרושו יתסיסו שיעלה אבעבועות 
כדרכו של השמן המתקלקל ומבאיש. ואף כאן, לא זו בלבד שהמספר לשון 

לא ששופט הוא כל מעשי הרע מתבית על הפצע ומתעלם מכל השאר. א
 -האדם לאור החיסרון שמצא בו, ודן הכל לכף חובה, ועיוות גורר עיוות  

כמו שסיפרו, שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל: "הים ראה, וינס 
לא מובן, אם הים ראה מה לו לירדן לנוס? המשיך לעין, ונחה דעתו:  -הירדן" 

תנוס הירדן". נו, 'ברוך  דוד המלך בעצמו התקשה בכך: "מה לך הים, כי
 שכיון'...

 טעה טעות אחת, שמשכה אחריה שרשרת טעויות...
 -ואספר מה ששמעתי. מעשה שהיה, והלואי ולא היה 

משפחה תל אביבית אמצה זוג אקדמאים, רופאים, עולים חדשים 
מרוסיה. דאגו להם בכל הלב, ושוחחו עמהם שעות באידיש רצוצה ובתנועות 

הלב. לב חם, אוהב ומבין. ואמנם, הם התקדמו צעד אחר  ידים, ובעיקר שפת
צעד, גם העברית שפיהם השתפרה ועזרה לקשר שהלך והתהדק. הם באו 
לשבתות ולחגים, הצטרפו לזמירות והשתתפו בתפילות. עוד זוג יהודים 

 הצטרף לעם ישראל.



 

ה 

עד ששבת אחת, כאשר נפרדו בלבביות מהמארחים, עמדו הללו בחלון 
וראו במו עיניהם כיצד מונית עוברת באקראי, האשה  -לשלום לנפנף להם 

 מאותת לה, המונית נעצרת, והשנים נבלעים בתוכה ונעלמים מן העין.

ההלם התחלף בחרון וזעם. זוהי שיא החוצפה, שערוריה. סטירת לחי, 
יריקה בפרצוף. לא היה די מלים להגדיר זאת. שיעצרו את המונית ברחוב 

 -ולנסוע במונית? ואם הם עצרו מונית  -ת! לישר זמירות השני. לא מתחת לבי
ודאי באו לכאן עם כסף! ואולי הגיעו לכאן במונית?! בקיצור, אין עם מי לדבר, 
הקשר נותק. הם אמנם ניסו פעמים אחדות להתקשר, אבל ענו להם בקרירות 

 והם הבינו את הרמז.

טר. בקשו, כעבור חדשים התקשרו מהארגון. הודיעו שהרופא ההוא נפ
אם אפשר, לבקר ולנחם את האלמנה, הוחלט להענות לבקשה. האלמנה 
קיבלה אותם בעיניים דומעות. התחילו לשוחח, כדרך המנחמים. "ממה הוא 

 נפטר?"

 "מהתקף לב" ענתה. "באיכילוב".
 "הוא סבל ממחלת לב?"

"רק בזמן האחרון", אמרה. "כאשר היינו בביתכם בשבת. כשירדנו 
א התאונן על מחושים בלב ובזרוע. הוא היה רופא, והבין את במדרגות, הו

חומרת המצב. עצרנו מונית ונסענו לבית החולים. הגענו בזמן. הצילו אותו. 
 (והגדת)                   שלשום, הגענו מאוחר מדי..."

 
 כלאיים בבגדי כהונה

בפרשתנו נצטוה משה רבינו על עשית בגדי הקודש לאהרן הכהן לכבוד 
שם כך "יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ולתפארת, ול

ח) והחשן (שם, -ואת השש" (שמות כח, ה) מהם נעשו האפוד וחשב האפוד (שם ו
טו) והאבנט (שמות לט, כט). ופרש רש"י (שמות כה, ד) שהתכלת והארגמן 
ותולעת השני היו חוטי צמר צבועיםב צבעים אלו, והשש הוא פשתן. נמצא, 

די הכהונה היו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה, שלמרות שהשעטנז נאסר שבג
הותר מכללו בבגדי כהונה. ברם, רבנו יוסף בכור שור (תלמיד רבנו תם) כתב (שמות 
ל, לח), שהמהלך הפוך. כשם שנאסר בעונש כרת לרקוח שמן כשמן המשחה 

לך, וכן ובשמים כקטורת הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מ
אסרו (ראש השנה כד ע"א) לעשות בית תבנית היכל ומנורה של שבעת קנים, כך 
נאסרה לבישת שעטנז לפני שבגדי כהונה היו של כלאים, ואין ראוי לזרים שילבשו 

 מעין לבושם של משרתי הקדוש ברוך הוא.

ולכאורה, לא הצמר והפשתן הם העיקר בלבוש הכהן הגדול, אלא התכלת 
לעת השני, דהיינו צבע חוטי הצמר. אבל בזוהר הקדוש (ח"ג פו, ב) והארגמן ותו

אמרו, שהצמר מורה על רחמים והפשתן על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן הבל 
והתקבל והפשתן מקרבן קין ונדחה. ואסור לערבם יחד אלא בהגיע האדם 
לשלמות ככהן בשעת עבודתו, ועל כך נאמר: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ 

ה" (משלי לא, יג. ויעוין ב"פנים יפות" דברים יג, א, וב"מכתב מאליהו" ח"ד כפי
עמוד קעה).

 למדנו כאן יסוד, ונעמוד עליו.
באדם מצויות כל המידות והיפוכן, והוא נדרש לשני דברים. ראשית, שלא 
לנעול עצמו במידה אחת, ואפילו טובה, אלא לכוף כל המידות, גם המידה הטובה 

 -שנחון בה, לכבוד קונו 

זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל (בבאורו למשלי ל, יז), שאברהם אבינו היה 
(מיכה ז, כ), אבל אימתי השתבח, כאשר עמוד החסד בעולם, "חסד לאברהם" 

כפה מדת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו: "עתה ידעתי כי ירא אלקים 
אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב, יב), בכך הוברר למפרע 

 כי מעשי החסד שלו לא נבעו רק מתכונתו הטבעית אלא כעבודת בוראו.

מעתי מהגאון רבי יצחק רודרמן זצ"ל מבולטימור, ואספר בענין זה מה שש
שפעם סיפר לו רבו, הסבא מסלבודקה זצ"ל, שעסק בשעתו בביסוס כוללי 
האברכים שהקים רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא 
ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי התורה, רבי שרגא פייביל, ויחדו הלכו להתפלל 

 ת הכנסת פנה אליו עני, וביקש רחמים קופיקות נדבה.מנחה. בדרכם לבי

 התעלם ממנו.

 אמר העני: "תן לי שתי קופיקות".

 המשיך ללכת.

העני רץ אחריו וחינן קולו: "תן לי לפחות קופיקה אחת!" ולא נתן. כפי הנראה 
 הכיר את המבקש וידע שהוא מטיל עצמו על הציבור בלא הצדקה.

ותו מעמד, הערכתיו שבעתים משהערכתיו ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל: בא
קודם לכן. כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום, נתבע ונותן. אך עתה, 
כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה אחת, הבנתי שכל 
סכומי הכסף העצומים שהוא מחלק לצדקה ולהחזקת תורה באים מתוך חשבון 

 ובחינה!

אחד מבני החבורה שהעניק כל אשר לו לצדקה. נקרא לפני וכבר היה מעשה ב
רבו, הרבי מפשיסחא זצ"ל, שהוכיחו על שעובר על תקנת אושא (כתובות נ ע"א) 

 שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות.

ענה: "מקור התקנה, בחשש מפני העתיד. ואילו אני מקיים את הכתוב: "תמים 
 -ם יח, יג), ואל תחקור אחר העתידות (רש"י)" תהיה עם ה' אלקיך" (דברי

 כאילו עברו מתקני אושא על הציווי...

העיר הרבי: "בהגדה של פסח, החכם שעיניו בראשו הוא המשובח, ולא הבן 
 התם"...

 והלה בשלו: "הן יעקב אבינו השתבח בהיותו איש תם (בראשית כה, כז)"...

איש תם', שפירושו בעלים על השיבו הרבי: "לא השתבח בהיותו 'תם', אלא '
מידת התמימות. כשצריך היה, התנהג בתמימות. כשהוצרך להתעמת עם לבן 

 הארמי, אמר: "אחיו אני ברמאות" (מגילה יג ע"ב)!

התנאי הראשון הוא אפוא, שלא יהא מקובע על מידה מן המידות, אלא שידע 
השתמש בכל להשתמש בהן ובהפכן. והתנאי השני, חשוב לא פחות: שידע מתי ל

 מידה!

ידועים בענין זה דברי הרבי מפשיסחא זצ"ל: לכל אדם צריך שיהיו שני כיסים. 
באחד, "ואנכי עפר ואפר" (בראשית יח, כז), ובשני: "בשבילי נברא העולם" 

 -(סנהדרין לז ע"א) 
 ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים...

ם (תנחומא ואז, עלול האדם להיות רחמן על האכזרים ואכזר על הרחמי
 מצורע א), להשתמש בכל מידה שלא במקומה ובשעתה.

דוגמה לדבר: שנינו (אבות פ"ה מ"ה) שלא הקפדן מלמד. ולאידך גיסא הורונו: 
"זרוק מרה בתלמידים" (כתובות קג ע"ב). הכיצד, כל מידה במקומה ושעתה. 

עת כיוצא בכך שנינו (ברכות לה ע"ב) אמר רבי שמעון בר יוחאי: אדם חורש בש
חרישה וזורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה וזורה בשעת הרוח, תורה מה 
תהא עליה! ואותו רבי שמעון בר יוחאי אמר במסכת מנחות (צט ע"ב) שאפילו לא 
קרא אלא קראית שמע שחרית וערבית קיים: "לא ימוש ספר התורה מפיך, והגית 

יך למצוא הפסוק בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). הכיצד, אלא שכל אדם צר
 המתאים לו. הבעיה, שאנשים מוצאים את הפסוקים המיועדים לאחרים...

נזכיר: רבי יוחנן ואילפא עסקו בתורה מתוך הדחק, והחליטו לצאת ולסחור. 
אמרו: נקיים בעצמנו את הפסוק (דברים טו, ד): "אפס כי לא יהיה בך אביון". כחום 

י יוחנן מלאכים האומרים: "הבה נפיל היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם, שמע רב
עליהם את הכותל. שמניחים חיי עולם ופונים לעסוק בחיי שעה", ואמר האחד: 
"יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו". שאל רבי יוחנן, ואילפא ענהו שלא שמע 
דבר. אמר רבי יוחנן: אם כן אין הדברים מיועדים אלא לי, ולי עומדת השעה. אמר 

ב ללימוד התורה". שאלו: "ומה על הפרנסה?" ענהו: "אקיים לאילפא: "אני ש
בעצמי את הפסוק (דברים טו, יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (תענית כא 

 ע"א).

 ויש להבין: וכי לפני כן לא ידע פסוק זה?

אלא שלפני כן סבר שהפסוק "לא יהיה בך אביון" מתיחס אליו, ועתה הבין 
 מקרב הארץ" מכוון אליו!שהכתוב "כי לא יחדל אביון 

זו הוראת השעטנז בבגדי הכהן הגדול [ויש אומרים: אף באבנט של הכהנים 
(יומא ו ע"א ודף יב, ועוד)], שבעבודת ה' יש צורך לנקוט במידות מנוגדות 
המאזנות זו את זו. ומקימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט, מ"ע ח). 

תהלים נב, ג) מצד שני "ואל זעם בכל יום" שמצד אחד: "חסד אל כל היום" (
 (תהלים ז, יב).

ברם, גם זאת נלמד: וכמה זעמו, רגע (ברכות ז ע"א), שנאמר: "כי רגע, באפו. 
 -חיים, ברצונו" (תהלים ל, ו). רגע של מדת הדין, מול עשרים וארבע שעות חסד 

ואף בבגדי הכהן הגדול: הצמר המסמל את מידת הרחמים, מצוי בתכלת 
ובארגמן ובתולעת השני. ומולם, חוט אחד של שש, הפשתן המסמל את מידת 

 -הדין 

 כמה עלינו ללמוד מזה!

שגם אם נשתמש בכל המידות לעבודת ה', השימוש העיקרי יהיה במידת 
החסד. וגם אם נאלץ לדחות חלילה, שהרי שמאל, היד הכהה, היא הדוחה, והימין 

), "כאדם המשתמש ביד ימינו, שהיא מקרבת (סנהדרין קז ע"ב, סוטה מז ע"א
 (והגדת)    עיקר (רש"י שבת פח ע"ב)!

 
 הקרב {כח, א} ואתהמיד אחרי הדלקת המנורה, מצוה הקב"ה את משה רבינו 

 ואביהוא נדב אהרן לי לכהנו ישראל בני מתוך אתו בניו ואת אחיך אהרן את אליך
 אהרן . בני ואיתמר אלעזר
 ?  אליך הקרב ואתהמה זה 

 משה שירד בשעה -יא את דברי המדרש על הפסוק הזה {מדרש רבה לז, ב}אני אקר
 לא והוא, בקורנס עליו מקיש והיה באהרן הביט, מעשה באותו ישראל וראה מסיני
 והיה, עמהן שתף אהרן שהיה סבור היה ומשה, משה שירד עד לעכבם אלא נתכון
 היתה אהרן היאך לש כונתו אני יודע, משה, הוא ברוך הקדוש לו אמר, עליו בלבו

  לטובה
משה רבינו יורד מן ההר... ורואה את אהרון מכה בפטיש על העגל ועל המזבח... אמר 

 משה רבינו "מה, אח שלי עושה עגל?! " ... נתרחק ממנו משה רבינו.
אתה רואה בעיניים, אני רואה מה נעשה בליבו של אהרון...  -אמר הקב"ה למשה 

מכה, אני יודע שכל מה שהוא עשה, זה הכל כדי אתה רואה אותו לוקח קורנס ו
 למשוך זמן...

 בית לחתר הצפורן את ונטל עליו דעתו שזחה מלכים לבן משל -ממשיך המדרש 
 יודע לו ואמר עליו המלך הציץ, אחתר ואני לי תן עצמך תיגע אל פדגוגו לו אמר, אביו
בשעה כך .אתה לאא שלי פלטין על בריה משליט איני חייך, כונתך היתה היאך אני

) ב, לב שמות( להם אמר, אלהים לנו עשה קום) א, לב שמות( לאהרן ישראל שאמרו
 נתעסק לא והוא, לפניו ומקריב אותו אעשה אני, כהן אני להם אמר, הזהב נזמי פרקו
היתה היאך אני יודע אהרן הוא ברוך הקדוש לו אמר. משה שיבוא עד לעכבן אלא

 הקרב ואתה: שנאמר, אתה אלא בני של קרבנותיהן על טמשלי אני אין חייך, כונתך
 . במשכן, למשה הזה הדבר לו אמר היכן, אליך



 

 ו 

יוצא , שמשה רבינו נתרחק מאהרון אחרי המעשה... אלמלא הקב"ה שאומר לו 
 , משה היה נשאר רחוק ממנו.אליךהקרב ואתה

 , בא תראה מה זה משה רבינו: נתן דעתאומר הספר 
... מאז ששת ימי  לי כאח יתנך מיל כך, שחז"ל אומרים עליהם האחים האהובים כ

 בראשית ועד עכשיו ,לא היו אחים כאלה. 
 כשרואה משה רבינו את אח שלו, מחובר לעגל, לא רוצה איתו שום קשר.

 למה !? זה אח שלך !
 עגל ואני , אין לי חיבור איתך ! לא רוצה להתקרב !

. דברי מדרש אחיך אהרן את אליך הקרב ואתהצריך שהקב"ה יחזור לצוות אותו 
 בפרשת השבוע.

 רבותי, אני רוצה ללכת לעוד מדרש אחד, ועליו בע"ה, נרחיב בס"ד:
 הוא הדא, אליך הקרב ואתה, אחר דבר -אומר המדרש שמות רבה {פרשה לז, ד}

 ברוך הקדוש כשאמר, בעניי אבדתי אז שעשעי תורתך לולי) צב, קיט תהלים( דכתיב
 היא שאלולי, לך ונתתיה לי היתה תורה לו אמר, לו הרע, אליך הקרב ואתה: למשה הוא

 לה אמר, ילדה ולא שנים עשר עמו ועשתה קרובתו שנטל לחכם משל. עולמיאבדתי
 כך. ענותנותך מבקש שהייתי אלא מרשותך חוץ לטל אני יכול לה אמר, אשה לי בקשי
 אלא, מדעתך חוץ גדול כהן לאחיך לעשות הייתי יכול, למשה הוא ברוך הקדוש אמר

 עליו. גדול שתהא מבקש שהייתי
 רבותי, המדרש פלא מופלא, כל הקטע במדרש... 

למשה רבינו נעשה רע, כשהקב"ה ביקש ממנו לקחת את לו   הרע, אליךהקרב ואתה
  אחיו, ולמנות אותו ?!

 נא ח{ד, יג} שלזה משה רבינו, שלפני כמה פרשיות ... פרשת שמות , אומרת התורה 
אין  – לי כאח יתנך מי... אני לא הולך לפגוע באח שלי... וחז"ל אומרים  תשלח ביד

 כמו האחים האלה...
משה רבינו שומע, שחמישה מיליון אנשים מחכים לגאולה, ואומר "אני לא הולך 

 לגאול את ישראל" !
אהרון אחיך מחכה לך...אתה תראה איזה  – בלבו ושמח וראךעד שהקב"ה לא אומר 

תזמורת הוא יעשה לך, כשאתה בא... עד שמשה רבינו לא שומע את המשפט הזה, 
 הוא לא הולך לגאול את ישראל...

, אחיך אהרן את אליך הקרב ואתהרבותי, בא הקב"ה למשה רבינו, ואומר לו 
שנתיים לאחר שמשה רבינו לא היה מוכן ללכת אם אהרון יפגע ... בא הקב"ה למשה 

 ת אח שלך...בבקשה, תמנה א -ואומר
 ... למשה רבינו נהיה לו רע !לו הרעאני ? את אח שלי ? 

 היתכן להבין דבר כזה... שאח קטן הולך למנות אח גדול , ונהיה לו רע ???
הוא היה מנהיג של ישראל לפניך... מגיע לו הנהגה לפניך...  הקב"ה נתן לך את 

 התפקיד שלו כדי שאתה תהיה המנהיג!
 ? תנים כהונה, אתה רוצה אותהיש תפקיד נוסף... נו

כתוב בחז"ל, שבשעה שמשה רבינו סירב בסנה ...  – השאלה היא עוד יותר גדולה
 בגלל שסירבת , אתה לא תהיה כהן... הכהן יהיה אחיך . –אמר לו הקב"ה 

 למה רבינו... מה מונח כאן ? לו הרעהוא כבר ידע שאח שלו יהיה כהן, אז מה זה 
הדברים, ישנם כמה וכמה מהלכים, לא נספיק את כולם  רבותי, כדי להסביר את

 :היום... אבל לפחות את חלקם
 בפרשת פנחס, אומר הקב"ה למשה רבינו, לעלות להר - הכתב סופרכותב 
 ונאספת אתה ישראל {יג} וראיתה לבני נתתי אשר הארץ את {כז, יב} וראההעברים...

 אחיך אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל
 אתה גםתעלה אל ההר, אתה עומד להסתלק מן העולם,  –למשה רבינו  אומר הקב"ה

  אחיך אהרן נאסף כאשר
 . אהרן של למיתתו משה שנתאוה מכאן. אחיך אהרן נאסף כאשר - אומר רש"י

? בלי  אחיך אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספתמה זה  -הכתב סופרשואל 
 , זה לא מסתדר?! אתה גםהמילה 

אדם חי בעולם הזה, כדי לקיים מצות,  – תשובה נפלאה ביותר סופרהכתב כותב 
 זה כי שמור מצותיו ואת ירא האלקים את נשמע הכל דבר {קהלת יב, יג} סוףשנאמר 

 ...האדם כל
 בשביל זה האדם יורד לפה... מאה ועשרים שנה לקיים מצוות. 

 קטו, יז} לא{ברגע שאדם סוגר את העיניים, אומר לנו כבר דוד המלך בתהילים 
 .דומה  ירדי כל ולא יה יהללו המתים

אלה שנכנסו בידיים של דומה... הוא הממונה על המתים ... אין להם  –דומה  ירדי
 שום דבר, לא יכולים להלל, לא יכולים לעשות שום דבר...

 אדם , יכל להמשיך לקיים מצוות, גם בלי קיום מצוות... איך ?-אבל הבן
 אילו לא מת.כל המניח בן כמותו, כ

 ? אם אדם מניח בן כמותו, שממשיך לעשות את המצוות, כאילו לא מת. למה
הבן הוא הרגליים של האבא...האבא כבר לא  – כרעא דאבוה, כי ברא – אומרים חז"ל

יכל ללכת, הוא נמצא בתוך הבור, הוא לא יכל לזוז... אבל הבן, בעשיית המצוות, 
 פועל מכוחו של האבא...

 מכוחו של האבא, אז המצוות ממשיכות להזדקף לזכותו של האבא. אם הוא פועל
הזכות בקיום המצוות , והחובה בקיום  –צריכים לדעת, שזה גם לחובה וגם לזכות 

 העבירות רח"ל.
אומרים ... ספרי חיים וספרי מתים נפתחיםגם על זה מענישים את ההורים, ולכן כתוב 

 מה שעושים הילדים במהלך השנה.מביאים את ההורים לדין מחדש, על  -חז"ל
האדם יש לו תפקיד אחד... לחיות ולקיים מצוות... וכשהוא מת  – הכתב סופראומר 

 להשאיר בנים כשרים, שימשיכו את העבודה שלו . –
כשהקב"ה מצוה את משה רבינו, בפרשת חקת, לקרוא לאהרון ולאלעזר ולהעלות 

 אותם להר ההר... שם אמור אהרון להסתלק. 
 הר אתם והעל בנו אלעזר ואת אהרן את קח - רת התורה {פרשת חקת, כ, כה}אומ

 ההר.
 נתון כתרך שתראה אשריך, לו אמור, ניחומים בדברי .אהרן את קח - אומר רש"י

 לכך. זכאי אני שאין מה, לבנך

 אשריך, אמר לו משה רבינו, מי זוכה לכזאת פטירה , שהכתר שלו עובר לבנים שלו ?!
הווה לכזאת פטירה ... אהרון עולה להר ההר , בריא עד יום מותו, משה רבינו הת

 בהפתעה מוחלטת..." הנה, תעביר את הבגדים לבן שלך" תראה איזה יופי, אשריך ! 
גם אתה תזכה  – אחיך אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספת -אמר לו הקב"ה 

 לזה.
 איפה זכה לזה משה רבינו ?! – הכתב סופרשואל 

 ... הוא לא זכהאחיך ...  אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספת ה אמר לוהקב"
משה רבינו עלה למות, אף אחד לא היה איתו ... מת לבד, רק הקב"ה התעסק 

בקבורה שלו, משה רבינו לא הוריד את הגלימה שלו והלביש את בניו... לא את 
 גרשום ולא את אליעזר... 

 ?אחיך  אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספתי אז איפה קיים הקב"ה את הציוו
 בא ונלמד את המדרש שלמדנו עכשיו...

 אהרן את אליך הקרב ואתה כיוון שאמר הקב"ה למשה רבינו – הכתב סופראומר 
 ? לו הרעלמשה רבינו...מה  לו הרע... לי לכהנו ישראל בני מתוך אתו בניו ואת אחיך

.. למשה רבינו לא היתה שום חלישות הדעת... .אהרן את  הקרבאילו היה אומר רק 
 אבל מה הוא אומר ?

 ...אתו בניו ואת אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה
 אתה ממנה אותו ואני מושך אותו ביחד עם הבנים שלו ?!  -אמר משה רבינו 

 נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספתהבטחת לי ריבונו של עולם...  הבטחת לי 
 !   אחיך אהרן
 לא רואה שאתה מצוה אותי, שאני אמנה את הבנים שלי אחרי בהנהגה...  אני

 בשר-לכל הרוחת אלקי {במדבר כז, טז} יפקד ה'בשעה שאמרתי לך ריבונו, של עולם 
 ?  העֽדה-על אישלמי הוא מתכוון  -... אמר משה רבינו העֽדה-על איש

 משיכי הדרך שלי.אמר משה, הגיע הזמן למנות את ילדיי למ – אומרים חז"ל במדרש
אם משה רבינו חשב שילדיו ראויים להמשיך את הדרך, סימן שהם מתאימים לזה 

 מבחינה רוחנית .
הבנים שלך לא יהיו ממשיכי הדרך... אז מי יהיו ממשיכי הדרך  –הקב"ה אומר לו 

 שלך ?
... הוא יכבד אדניו ושמר פריה יאכל תאנה {משלי כז, יח} נצרנון, שנאמר -יהושע בן

 שיך.ימ
 ישראל בני מתוך אתו בניו ואת אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה -אמר משה רבינו 

... ריבונו של עולם, אני הולך למנות את אהרון... ועל המקום, גם את בניו לי  לכהנו
 אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספתלממשיכי הדרך, איפה ההבטחה שלך  

 ??? אחיך
, מה אתה לך ונתתיה לי היתה תורהין מה אתה רוצה... אני לא מב –אמר לו הקב"ה 

 רוצה ?! 
 מה התשובה ?  -הכתב סופרשואל 

 אדם אומר "אני רוצה שהבנים שלי ימשיכו בדרכי ?! "-מה זה שבן
 אני כהן... הבן שלי ממשיך בדרך שלי... לוקח את הבגדים וממשיך בכהונה .

ים... אתה משה רבינו, כל עם זה סקטור מאוד מצומצם של כוהנ -אמר לו הקב"ה 
 !לך  ונתתיה לי היתה תורהישראל ממשיך בתורה שאתה הבאת... 

 אז כל מי שיושב ועוסק בתורה, זה נזקף לזכותו של משה רבינו !
 הרגליים של הבן ממשיכים את האבא . – כרעא דאבוה, ברא - אומרים חז"ל

 אתה לא צריך את זה, למה ?  –אמר הקב"ה למשה 
חת פשוטה ... כיון שאתה קיבלת את התורה, ועצם זה שאתה מקבל מסיבה א

התורה, כל תורה ותורה שנלמדת בעולם, נזקפת לזכותך !  אם ככה, מה אתה בא 
 בתלונות ??? 

 "איפה הילדים שלי?" –למשה רבינו  הרע לו... אחיך  אהרן את אליך הקרב ואתה
 הילדים שלך ?!

מסכת יומא והתחילו מסכת סוכה, זה הכל שלך !  כל מיליוני היהודים, שגמרו השבוע 
 שלך ! אז מה חלשה דעתך ?!ברא כרעא דאבוה  -זה הרגליים שלך !  זה ה

... ומה  לו הרעעכשיו תבין, מה אמר משה רבינו, מה  – הכתב סופראומר 
 התשובה שהוא קיבל משמים...

ו ילדיו של משה איזה נס שלא מונ – , לבעל קיצור שולחן ערוך הפריוןאומר הספר 
רבינו, כי אם התורה היתה ניתנת למשה רבינו בירושה, התורה היתה נשארת אך ורק 

 לבניו של משה רבינו...
אין דבר כזה שישראל יהיה כהן, כי הכהונה ניתנה לאהרון ולבניו... אין דבר כזה, שמי 

 שקיבל מלכות, זה עובר לבניו. 
כתר כהונה לקח אהרון,  –ת הגמרא מי שסיים מסכת יומא השבוע יודע ... אומר

וממשיך לבניו... כתר מלכות קיבל דוד המלך, וממשיך לבניו... כתר תורה, מונח וכל 
 אחד ואחד יכל לבוא לקחת אותו, וללמוד תורה.

 
 ממון יהי, אומר יוסי {יב, ב} רביזה מה שאומרים במשנה באבות  - הפריוןאומר ספר 

 יהיו מעשיך וכל. לך ירשה שאינה, תורה ללמוד ךעצמ והתקן. כשלך עליך חביב חברך
...התורה היא לא בירושה , היא ניתנה במתנה... אם כך, כל אחד יכל לבוא  שמים לשם

 וללמוד בה.
 לאחר היסוד הנפלא הזה, הבנו מה אירע למשה רבינו ומה התיקון...

של  , תלמידו זרע ברךרבותי, הפירוש הבא שנאמר אותו, הוא פירושו של הבעל 
... וכידוע  זרע ברך, ר' ברוך ברכיה שפירא, והרעיון שלו מופיע בספר המגלה עמוקות

נוגע בו, הוא פשוט חורש את הנושא מכל כיון שהוא,  שהזרע ברךלכולם, שכל נושא 
 ומגלה חידושים עצומים שלא שמעתם אוזן מעולם...

 היסוד שלו...הדברים שלו מאוד קשים לפיענוח , ולכן נאמר על קצה המזלג את 
אני אקדים הקדמה לדבריו, וברגע שנלמד את הדברים... לכאורה, הדברים יישמעו 

 לנו בלתי הגיוניים בעליל ... אבל יש להם סימוכין, בדברי חז"ל בפרשת כי תשא.
המנורה, כל הדברים שהיו בה, מכוונים כנגד חמישה  – ואומר כך הזרע ברךפותח 

ם, יש פרחים , יש גביעים , יש גובה י"ח טפחים, יש במנורה יש כפתורי –חמשי תורה 
 שבעה קנים... הכל מכוון כנגד חמישה חמשי תורה בדקדוק.



 

 ז 

שבעת הקנים של המנורה,  מכוונים כנגד שבעת התיבות של  - כותב האר"י הקדוש
 - הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשיתהפסוק הראשון, בפרשת בראשית...  

 , כנגד שבעת הקנים של המנורה .יש כאן שבעה תיבות 
עשר כפתורים... כנגד הפסוק הראשון -במנורה, כותב האר"י הקדוש, ישנם אחד

 . באו וביתו איש יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה -בחומש שמות
 משה אל ויקרא -במנורה ישנם תשעה פרחים, כנגד הפסוק הראשון בחומש ויקרא 

. הגובה של המנורה, כותב האר"י הקדוש , י"ח  לאמר ועדמ מאהל אליו וידבר ה'
 טפחים.

י"ח טפחים, הם לא י"ח טפחים מלאים... הגובה של המנורה  – כותב האר"י הקדוש
עשר טפחים ועוד קצת... הקצת הזה, נחשב -הוא לא מטר שמונים ... הוא שבעה

 לטפח מלא... ישנם י"ז טפחים מלאים. 
 

 ק הראשון בחומש במדבר , תמצא י"ז תיבות .בפסו – אומר האר"י הקדוש
...  18=  6*3יש במנורה כ"ב גביעים, בכל אחד מששת הקנים, היה שלושה גביעים... 

 ובקנה המרכזי היה ארבע גביעים.
18+4  =22 . 

 . משה ... דבר אשר הדברים {דברים א, א} אלהכ"ב גביעים, הוא כנגד הפסוק הראשון 
ים במנורה... כך כותב האר"י הקדוש... כך כותב הגאון יוצא, שכל הסימנים הנמצא

 מוילנה ועוד ... מכוונים כנגד התורה הקדושה .
כ"ב הגביעים הנמצאים במנורה, הם כנגד  – בא רבינו בחיי {פרשת תרומה} וכותב

 כ"ב אותיות, שבהם ניתנה התורה. 
ד פמליה של כ"ב הגביעים, הם כנג -  אם אתם רוצים, תסתכלו גם ברקנטי  שכותב

 מלאכי השרת, שליוו את הקב"ה, בשעת נתינת התורה. 22,000
 ששת הקנים שבמנורה, כנגד שישה סדרי משנה.– ואומר החתם סופרבא 

הכפתורים, הגביעים,  -רבותי, יוצא שכל המנורה הזאת, על כל הדברים שבה
 הפרחים ,הגובה... הכל מכוון לחמישה חומשי תורה .

מן רומז לחכמת התורה ... זה קשור יותר לחנוכה , כפי שידוע כל הש - אומרים חז"ל
 לכולם ...

 תורה למאור יצפה בחלום זית שמן הרואה – אומרת הגמרא {מסכת ברכות נז, א}
 זך.  זית שמן אליך ויקחו} כ-כז שמות{ שנאמר

 החכמה של האדם, מאירה לו על הפנים . – פניו תאיר אדם {קהלת ח, א} חכמת
 וזורק פצצה: ברך זרעבא הספר 

משה רבינו שבר את הלוחות... הוא יורד מן ההר, שבוע הבא בע"ה נקרא את זה, 
פרשת כי תשא...הוא רואה שעם ישראל עושה עגל, הוא לוקח את הלוחות וזורק 

 אותם.
... כשקראתי אותה בפעם הראשונה קבלתי  שאלה עצומה הזרע ברךשואל 

  לא שלך ?מי התיר לך לשבור לוחות ש –צמרמורת 
 עשה אשר הגדול המורא ולכל החזקה היד ולכל בפסוק האחרון בתורה  רש"י כותב

 .ישראל כל לעיני משה
 לעיניכם ואשברם שנאמר, לעיניהם הלוחות לשבור לבו שנשאו. ישראל כל לעיני

), א, לד שמות( שברת אשר שנאמר, לדעתו ה"הקב דעת והסכימה), יז, ט דברים(
 .)פז תשב( ששברת כחך יישר
 תודה רבה ששברת את הלוחות .  –ששברת  כחך יישר

מי התיר לך לשבור את הלוחות ? זה לא שלך, מה אתה  – ושואל זרע ברךבא הספר 
 שובר ?!

 מביא הספר ראיה מפורשת מדברי מדרש .
 אומר המדרש רבה {פרשת כי תשא מ"ו, א}:

, אמר תשמעו, עם ...משה רבינו יורד ורואה את העגל עמידה לישראל שאין ראה
ישראל לא יוצא מהחטא הזה... החטא הזה הוא לעד, אין יציאה ממנו... הלך משה 

... אמר משה כולם עשו את העגל, או שלא מיחו , היחיד שלא היה  עמהםנפשו וחבר
פה שעשו את העגל, זה אני. יוצא שאני היחיד שלא חטאתי , אלך להצטרף עמהם, 

 גם אני בחבילה.
 חטאתי ואני שעשו את העגל חטאו הם הוא ברוך להקדוש ואמר. חותהלו את ושבר

... קל וחומר. אומר משה חטאתי ששברתי את הלוחות. כל הקל הלוחות ששברתי
 וחומר לא רלוונטי, תבקש רשות. 

 כן, חטאתם תשא אם ועתה לב}, לב {שמות שנאמר, מחל לי אף להם אתה מוחל אם
 נא מחני לב}, לב {שמות אלא, לי תמחל אל להם מוחל אתה אין ואם, מחל לחטאתי
 . כתבת אשר מספרך

משה רבינו לא זז מהמקום, עד שלהם  חטיה שפנה עד משם זז לא, אחא רבי אמר
 .  משה וירד ויפן טו}, לב {שמות שנאמרשאמר לו הקב"ה שהוא מוחל לו על החטא 

א העגל... כיון שמשה רבינו הצליח להשיג כפרה על חט – שלהם חטיה שפנה כיון
 על מצטער התחיל, עלי יבקש מי אני, עליהם שיבקש מי לישראל היה הרי משה אמר
 הלוחות. שבור

 רבותי, עד כאן קטע ראשון במדרש. 
 הדבר הזה של שבירת הלוחות, הוא דבר לא מובן...

 ישר כוח ששיברת ... - אומר רש"י
 מי התיר לך לשבור את הלוחות ?  - הזרע ברךשואל 

 רבינו שבר את הלוחות, ואומר ריבונו של עולם חטאתי ! הנה משה 
 איפה נתכפר משה רבינו, על שבירת הלוחות ?

 רבותי זה פרשת השבוע שלנו, שימו לב ... 
 ... הייתכן ? למה  זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה - הזרע ברךאומר 

 החיבור? ו
 ?  תצוה ואתהף כלי, לא כתוב ... למה בא ישראל בני את תצוה אתהתגיד 

 כל שמן צריכים להביא אליך.תצוה  ואתה -אומר הרמב"ן
 למה צריכים להביא אליך ?  – הזרע ברךשואל 

כל כלי לא צריך להביא אליך... עצים למערכה, וחיטים ללחם, וכבשים לתמידים לא 
 צריכים לבוא, רק השמן, מה יש?

ריבונו של עולם,  –ר משה לפני הקב"ה פשוט מאוד... אמ – זרע ברךאומר הספר 
 לעם ישראל השגת מחילה לחטא העגל... איך השגת מחילה ?

 וזאת תרומתי {ג} את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי {כה, ב} ויקחו
  ונחשת וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה

 ויכפר ןשבמשכ זהב יבא – אומרים חז"ל במדרש {תנחומא פרשת תרומה , אות ח}
 .העגל את בו שנעשה זהב על

 יוצא, שהקב"ה נתן לעם ישראל כפרה על חטא העגל, לעשות משכן.
ריבונו של עולם, לעם ישראל נתת כפרה, יעשו את המשכן ויכפרו על  –אומר משה 

 חטא העגל... אני ששברתי את הלוחות, מה תהיה כפרתי ? 
רומה, נאמרת כפרה לישראל על ... הכפרה שלך... בפרשת ת ואתה –אמר לו הקב"ה 

חטא העגל....משה רבינו הרי לא היה בחטא העגל ... אם הוא לא היה בחטא העגל, 
 אז הוא לא צריך כפרה בבניית המשכן... על מה הוא צריך כפרה ? על שבירת הלוחות. 

  אתה יודע מה תהיה כפרתך, על שבירת הלוחות ? ...ואתה –אמר לו הקב"ה 
... אתה  תמיד נר להעלת למאור כתית זך זית שמן אליך ויקחו אלישר בני את תצוה

מטפל במנורה , אתה עושה את המנורה, את השמן מביאים אליך, רק אתה מתעסק 
 במנורה, למה ?

כי המנורה מכוונת , כנגד חמישה חמשי תורה...שבע הקנים, כנגד  – הזרע ברךאומר 
"ב גביעים, כנגד הפסוק הראשון  הפסוק הראשון בבראשית, וההמשך הסברנו ... הכ

בחומש דברים והתשע כנגד ויקרא...  הי"א כנגד שמות.. הי"ז כנגד במדבר... יוצא 
 שכל דבר, מכוון כנגד חמישה חמשי תורה.

 הם התכפרו במשכן, ובמה אתה מתכפר ששברת את הלוחות? –אמר לו הקב"ה 
טפל במנורה ...אתה תבנה ... אתה תיקח את השמן , ואתה ת זך זית שמן אליך ויקחו

 את המנורה כתיקנה, על זה  ששברת את הלוחות.
 אתה תעשה את המנורה, שהיא כנגד תורה שבע"פ , כי עפ"י שנים עדים, יקום דבר...

בפנים יש לך את הלוחות במ"ם וסמ"ך היו עומדים ... בחוץ, יש לך  – הכלי יקרכותב 
 את המנורה... 

 ראל, אז מה תהיה הכפרה ?שיברת את הלוחות לעיני כל יש
תהיה לך כפרה במנורה שאתה מתעסק  איתה ... יביאו אליך את השמן, ואתה 

 תעסוק בה, זה יהיה הכפרה שלך.
הם התכפרו בפרשה הקודמת ...פרשת תרומה,  –ואתה החיבור...   ולכן יש כאן 

 ואתה... מתי אתה מתכפר? 
 זך. זית שמן אליך ויקחו

 ? זך זית שמן אליך ויקחוזה עכשיו אתה מבין , למה 
 אמרנו תביא את זה אחרי הבניה של המשכן...

 הם התכפרו כבר, במה אני מתכפר? -אמר משה רבינו 
רגע אחד... לפני שאני מצוה על הבגדים, בא נסגור את הענין עם משה  –אמר הקב"ה 

 רבינו... נגיד מה הכפרה שלו, במה הכפרה שלו ? 
 . ישראל בני את תצוה ואתה

 רבותי, לאחר הפצצה הנפלאה הזאת, בואו נלך עוד שלב אחד:
שאומר... עכשיו תבין טוב  חקרי לבראיתי לפני שנים... נראה לי שזה היה בספר 

מאוד... בפרשת תרומה, לא מופיע שמו של אהרון הכהן... בפרשת תצוה, לא מופיע 
 שמו של משה רבינו, למה ?

עגל, שעשה אהרון הכהן... לכן שמו לא בפרשת תרומה, זה היה הכפרה על חטא ה
 מופיע.

 בפרשת תצוה , על מה הכפרה ? 
 על שבירת הלוחות , מי עשה ?

 משה רבינו, לכן שמו לא מופיע.
 עכשיו בא נלמד ביחד את המדרש... – הזרע ברךאומר 

 הוא הדא, אליך הקרב ואתה, אחר דבר -אומר המדרש שמות רבה {פרשה לז, ד}
 ברוך הקדוש כשאמר, בעניי אבדתי אז שעשעי תורתך לולי) צב, קיט תהלים( דכתיב
 היא שאלולי, לך ונתתיה לי היתה תורה לו אמר, לו הרע, אליך הקרב ואתה: למשה הוא

 עולמי אבדתי
 ונתתיה לי היתה תורה -שהקב"ה ראה שהרע למשה רבינו, היתה לו שאלה עצומה 

 , למה נתתי לך את התורה ? לך 
 מלפני משה שירד בשעה לוי בן יהושע ר''וא  – סכת שבת פט, א}אומרת הגמרא {מ

 הלך לארץ נתתיה לו אמר היא היכן תורה עולם של רבונו לפניו ואמר שטן בא ה''הקב
 הלך' וגו דרכה הבין אלקים} כג-כח איוב{ לו אמרה היא היכן תורה לה אמר ארץ אצל
 אמר תהום} יד-כח איוב{ שנאמר בי אין ל''א תהום אצל הלך עמדי אין לו ואמר ים אצל
 לפני ואמר חזר שמעה שמענו באזנינו אמרו ומות אבדון עמדי אין אמר וים היא בי לא

 עמרם בן אצל לך לו אמר מצאתיה ולא הארץ בכל חיפשתי ע''רבש ה''הקב
 ...לך אצל בן עמרםצריך להבין את המילה הזאת... מה זה 

 ...  זה כינוי גנאי .כולם יודעים, שמכנים מישהו שלא בשם שלו
כשכלב רצה להשתיק את כולם, בשעה שהוא חזר מהמרגלים, ורצה להגיד שהארץ 

 הזאת טובה, מה הוא אמר ?
 . עמרם בן לנו עשה בלבד זו וכי

... משה  לך אצל בן עמרם –ראיתי פעם, באחד המפרשים על הגמרא בשבת, שאמר 
 הוא מחק את עצמו לגמרי. רבינו כבר לא נמצא כאן, הביטול של משה רבינו, 

 משה רבינו איננו כאן.  – האדם מכל מאד ענו משה והאיש
משה רבינו קיבל את התורה, כי הוא לא נמצא כאן ... משה רבינו  – לך אצל בן עמרם

 קיבל תורה מסיני ... הוא האדם הנמוך ביותר , כמו הר סיני. 
 היא היכן ה''הקב לך ןשנת תורה לו אמר משה אצל הלך - ממשיכה הגמרא ואומרת

 אמר אתה בדאי משה למשה ה''הקב ל''א תורה ה''הקב לי שנתן אני מה וכי לו אמר
 אחזיק אני יום בכל בה משתעשע שאתה לך יש גנוזה חמודה עולם של רבונו לפניו
 שנאמר שמך על תקרא עצמך ומיעטת הואיל למשה ה''הקב לו אמר לעצמי טובה

.'וגועבדימשהתורתזכרו} כב-גמלאכי{
 עד כאן דברי הגמרא .



 

ח 

 היא היכן ה''הקב לך שנתן תורה מה זאת אומרת השטן אומר – הזרע ברךשואל 
 ?! מה הוא לא ראה את משה רבינו, יורד עם שתי לוחות העדות ? 

 ?! מה לילוד אישה ביננו -הרי כולם ראו... דיברנו שבוע שעבר,ש שאלו מלאכי השרת
 לם היו שם, גם השטן.לקבל את התורה בא. אז כו

 מי נתן למשה רבינו את הקטורת ?
! אז למה אתה  השטן... אתה יודע שמשה רבינו לקח את הלוחות, אתה היית שם

 שואל, איפה התורה ?
 לא זה הנידון ... אז מה הנידון ? -זרע ברךאומר הספר 

ל חוץ מהתורה הקדושה, נתן הקב"ה למשה רבינו גם פלפולה של תורה, גם הלכה ש
 תורה , גם אגדתה של תורה, הכל הקב"ה נתן למשה רבינו.

 נתן את זה למשה רבינו, אז השטן שואל "איפה זה"? 
לא  -נתת לו את הלוחות, אבל פלפולה של תורה לא נמצא כאן כבר, אגדה של תורה

 לא נמצא כאן . -נמצא כאן , פסק של תורה
 נתתי את זה למשה רבינו בגלל הענווה. -אמר הקב"ה 

אמר הקב"ה, הרע לו למשה רבינו ? אתה רע לך,  – זרע ברךאם ככה, אומר הספר 
 שאהרון אחיך התמנה ?

איך יכל להיות, אדם שקיבל את התורה בגלל הענווה שלו, נהיה לו רע שאחיו קיבל 
 תפקיד, זה מתאים לאדם שהוא עניו? איפה זה מסתדר עם הענווה שלו?!

משה רבינו ידע, שהתפקיד  – מה קרה כאןאני יגיד לך  זרע ברך,אומר הספר 
מגיע לאהרון הכהן ... משה רבינו חשש כאן מדבר אחר... משה רבינו חשש, שמה 

, היות ושני הפסוקים אחיך אהרן את אליך הקרב ואתה -שהקב"ה אמר לאהרון הכהן 
הראשונים בתחילת הפרשה, עוסקים בכפרת משה רבינו, על מה שהוא שבר את 

אתה שברת את הלוחות ... התקנה שלך,  – ישראל בני את צוהת ואתההלוחות 
 אליך הקרב ואתהשתתעסק בענין המנורה...ומיד אחרי שהוא גומר את זה... אומר לו 

 אחיך . אהרן את
 ? אחיך אהרן את אליך הקרב ואתהלמה זה מופיע כאן  -אומר משה רבינו 

 לא תהיה כהן. אתה גם תתקן גם את זה, וגם -פירוש הדבר, שהקב"ה אומר
זאת אומרת, חלק מהכפרה של משה רבינו על שבירת הלוחות, זה א' כל, שהוא 

 התעסק במנורה, וגם שהוא לא יהיה כהן.
 הראה לו משה רבינו, שזה העונש שהוא קיבל.

 עונש ? על איזה עונש אתה מדבר ? ישר כחך ששיברת ! -אמר לו הקב"ה
 עונש ?! שכר אני נותן לך, ששיברת !

 ה שכר ?איז
 זה השכר שקיבלת !  – לך ונתתיה לי היתה תורה

 איפה השכר ?
 , בא נקרא עוד קטע במדרש : הזרע ברךאומר 

 אל הוא ברוך הקדוש לו ואמר -ברגע ששבר משה את הלוחות, אמר לו הקב"ה 
 אני השניים ובלוחות, לבד הדברות עשרת אלא היו שלא, הראשונות בלוחות תצטער

 כי חכמה תעלמות לך ויגד: דכתיב הוא הדא, ואגדות מדרש הלכות בהם שיהא לך נותן
 שנאמר, שלך חטיה על לך שמחלתי מבשר שאתה אלא, עוד ולא, לתושיה כפלים

 . מעונך אלוה לך ישה כי ודע) ו, יא איוב(
 אתה אומר עונש ?!  –אמר הקב"ה 

 ... הרע לו למשה רבינו על העונש... איזה עונש ?!  אליךהקרב ואתה
 שכר אני נותן לך !

הלוחות יהיו שלך ... אני נותן לך פלפולה של תורה, אגדות, הלכות, אתה מקבל שכר, 
 ישר כחך ששיברת ! 

אז משה רבינו, מצד אחד צריך כפרה  על זה שהוא שבר בלי רשות, ועל זה הוא 
 תטפל במנורה... זה – זך זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את תצוה ואתה -אומר לו 

 יהיה כפרה. 
 אולי בגלל זה, הוא לא נתן לי כהונה ?!  –אמר משה רבינו 

 מה פתאום... אתה תקבל את הכהונה, תקבל את מה שמגיע לך ... הכל בסדר גמור.
 תקבל תוספת , בלוחות השניות !  –אבל מה, אומר לו הקב"ה 

 תרומה ולמה זה נכנס כאן, בצמוד לפרשת תצוה ואתהאם ככה, נוכל להבין,  מהו 
 : 

לאחר כל הדברים שאמרנו , רבותי, באו נשכח את הכל ונגיע לדובדבן ... שימו לב 
ראיתי את זה באיזה ספר,  -, הוא אומר אור גדליהלרעיון נפלא, שמצאתי בספר 

 ואינני זוכר איפה ראיתי.
, של תכלת מרדכי, הוא נקרא האור גדליהאני מצאתי בס"ד, את הספר שעליו דיבר 

ר' שלום מרדכי הכהן שבדרון, הסבא של הרב שלום שבדרון  – מבערזאן ם"המהרש
 הידוע .

...הוא מביא נוסח קצת אחר מהמדרש שכתוב אצלנו,  מבערזאן ם"המהרשאומר 
 : אבל זה לא משנה, אפשר להשתמש עם אותו נוסח

 לו אמר, לו הרע, אליך הקרב ואתה: למשה הוא ברוך הקדוש כשאמר -כתוב במדרש
 עולמי אבדתי היא שאלולי, לך ונתתיה לי תההי תורה

הרע לו למשה רבינו  –, הוא נוסח קצת שונה מבערזאן ם"המהרשהנוסח שמביא 
 מה הנ"מ אם זה בעיניו או לא?  -בעיניו  

 , ברעיון נפלא ביותר:אור גדליה, מביא אותו הספר תכלת מרדכיאומר הספר 
ינו ... הרע לו למשה רבינו חס וחלילה ! להעלות על הדעת, שהרע לו למשה רב

 ,שאהרון אחיו התמנה להיות כהן ?! 
 מה הרע לו ?

 תשלח ביד נא שלח -משה רבינו לפני שמונה פרשיות, קראנו בתורה, בפרשת שמות
 ... אני לא הולך... אני לא הולך לפגוע באח שלי .

ן אי – לי כאח יתנך מימשה רבינו לא הולך לפגוע באח שלו ... וחז"ל אומרים 
 אחים כאלה בבריאה, כמשה ואהרון .

בשעה שמשחו את  - מדותיו פי על שירד אהרן זקן –אומרים חז"ל {תהילים קלג, ב}
 אהרון , משה רבינו היה ביחד איתו, כאילו שמשחו אותו .

משה ואהרון כאלה אחים, הרע לו למשה רבינו, למנות את אח שלו, הגדול ממנו... 
 אתה יכל להאמין לדבר כזה ?!

 : אור גדליה, מביא אותו הספר תכלת מרדכיאומר הספר 
 חס וחלילה ! 

ריבונו של עולם , אני רוצה לשאול שאלה ... אתה מוכן  –אומר משה רבינו להקב"ה 
 להסביר לי, למה אני צריך לקרב את אח שלי ? למה אני ?

בסנה כשנגלית אלי בסנה ... בפרשת שמות , שלחת מישהו למנות אותי ? נגלית אלי 
 משה , אתה הולך להיות הגואל של ישראל.  –ואמרת לי 

 לא שלחת מישהו, אתה באת, ואמרת לי  "אתה תהיה הגואל" .
אומרים חז"ל , ששם בפרשת שמות, אמר לו הקב"ה ... אחרי שבעה ימים שהקב"ה 

 ידבר דבר-ֽכי ידעתי הלוי אחיך אהרן {ד, יד} הלא  -מנהל עם משה רבינו משא ומתן  
אתה היית אמור להיות כהן,  –בלֽבו  ושמח וראך לקראתך יצא הוא-הנה וגם הוא

 והכהונה תעבור לאהרון אחיך...
משה רבינו יודע שהוא לא יהיה כהן, הוא יהיה המנהיג ולא יהיה כהן ... כהן יהיה אח 

 שלו .
 הרע לו למשה רבינו ? -אז מה זה 

של עולם , תרשה לי  ריבונו -אמר משה רבינו  – תכלת מרדכיאומר הספר 
לשאול שאלה, למה אני האח הקטן של אהרון הכהן, צריך לגשת אליו ולמנות אותו, 

למה לבזות את אח שלי ? ריבונו של עולם, אתה לא יכל לבוא ולמנות אותו ? למה 
 ? תקרב אותו לבד !  אחיך אהרן את אליך הקרב ואתהאתה אומר לי 

מנהיג ואתה כהן, למה אני צריך לעשות את  אהרון, אחיך –תקרא לאהרון ותגיד לו 
 זה ?

 הרע לו למשה רבינו, שהוא שוב פעם צריך לפגוע באח שלו .
 "אני הולך לפגוע באח שלי ?! אני ?! לא הולך! "

 תרומה לי ויקחו...דיברנו בשבוע שעבר לך ונתתיה לי היתה תורה –אמר לו הקב"ה 
 ?  ויקחו... מה זה  יתנו ליו? היה צריך לומר  לי ויקחו...אומרים חז"ל 

 נתתי לכם את התורה... נמכרתי עמה !!!   -אמר הקב"ה
לקחתם אותי איתה ...אם  -מה אתה רוצה, קיבלתם את התורה –אמר הקב"ה 

 לקחתם אותי איתה, כשאתה, עמוד התורה מדבר, אז מי מדבר ?
 הקב"ה מדבר.

 התורה ?אחרי שנתתי את התורה, אני בתוך התורה... איפה נמצאת 
  אצלך !

רציתי לגלות כאן את הכלל, שתורה היא הממנה... ותורה היא  –אומר הקב"ה 
 . עמה נמכרתי כביכול ,תורתי לכם מכרתיהממנה ...ותורה היא הממנה, שנאמר 

 אז מה אתה אומר, משה רבינו, שאני פוגע באהרון אחיך ? 
אני ניגלה אליך בסנה, אם התורה לא היתה ניתנת, כמו שהיה שמיניתי אותך... אז 

 ואני אומר לך ...  
אם עדיין לא הייתי נותן את התורה... אז אני ניגלה לאהרון הכהן ואומר לו "אתה 

 כהן"
אחרי שנתתי את התורה, אז עתה, נמכרתי עמה ...כשאתה ממנה בכוח התורה, זה 

 אני ממנה !
הרע לו למשה, ...  אחיך אהרן את אליך הקרב ואתהלמדנו מכאן מה פירוש הדבר 

 שיש כאן פגיעה... 
אין כאן שום פגיעה ... כשאתה ממנה, התורה ממנה ואני ממנה ...  –אמר הקב"ה 

 הכל הוא אותו אחד.
, ובזה בע"ה האור החיים הקדושאם ככה, בס"ד נוכל להבין, את מה שכותב 

 :נסיים
 הובא מאמר דרך על הכתוב יתבאר רמז ובדרך –{כז, כ} האור חיים הקדושכותב 

 ממנו נגאלו מהם אחד כל ישראל של גליות' ד כי') ח בראשית( חדש זוהר בספר
 בזכות נגאלו' ב, השלום עליו אבינו אברהם בזכות נגאלו הראשון גלות, אחד בזכות
 שאין עוד כל כי הגלות נתארך ולזה משה בזכות תלוי' והד, יעקב בזכות' ג, יצחק

 .התורה מן בטלנים עם וללגא חפץ משה אין ובמצות בתורה עוסקים
 )ברוך שאמר(

 בדרך הדרוש  
 ) כא כח( ישראל בני שמות על תהיין והאבנים

 ב"כיו והיה מהאפוד אבן נאבד אחת שפעם מבואר קידושין' בגמ
 ומבואר ישראל לו ושילמו כביר סכום זה על ודרש נתינה בן דמא אצל

 שהיה מנין ולכאורה. ישפה אבני מסוג שהוא בנימן של היה אבן שאותו
 הוא ישפה אבן הרי שלכאורה הילולים פרי בספר ביאר  בנימן של

 מה ע"צ למעשה אלא .עבורו גדול כ"כ סכום לבקש יתכן והאיך, בנמצא
 הוצרכו שהרי, בנימן אותיות עליו לחרוט אפשר אי הרי, האבן עם יעשו

 בהכרח אלא .האותיות שיחרוט השמיר היה לא כבר זה ובזמןלשמיר
 שהיה כזאת קדומה אבן לו היה אבנים סוחר שהיה נהנתי בן שלדמא

, עתיקה אבן והיתה בשמיר נחרת היה ובזמנו בנימין בשם לאחד שייך

 היה האותיות חקיקת צורת הרי והנה  . גדול כ"כ שכר זה על ביקש ולכך
 אבן כל על יותר או אחת אות והוסיפו, מהאבנים אחד כל על אותיות שש

 אות לו הוסיפו אותיות חמש בו שיש ובןרא לדוגמא, השני שבט משום
 משמו אותיות ששה לו שיש" מבנימין" חוץ הלאה וכן משמעון' ש

 בשם השמיר ידי על נחרת שהיה אבן שמצאו יתכן שלא נמצא העצמי
שםשהואבנימיןבשםאלאהיהולא, כןיעשומדועשהריש""ראובן
אמרולמההיטבומובןהרבהכ"כשכרביקשולכן, הוספותבלאהמצוי

 (פניני קדם)            .היתה בנימן של

 כל לקיש ריש אמר) ב"ע ג"ע( וביומא ). א"כ, ח"כ( והאבנים 
 יצחק אברהם ומשני', צ כתיב לא הא ומקשה, אפוד על ב"א האותיות

 והקשו. כתיב ישורון שבטי ומשני' ט כתיב לא והא, שם כתב ויעקב
 מדרש י"עפ רצוותי', לצ שקדם' מט ברישא הקשה לא למה מפרשים
', וכו ראובן אודם כתיב אודם על עצמן אבנים שמות אמר חד והאבנים

, ובן אב אבות ודרוש יעקב יצחק אברהם אבות שמות דכתיב אמר וחד
). ד"כ, ט"מ בראשית( ישראל אבן רועה אבנים בשם יכונה אבות וגם

היהאבניםשמותדסוברל"די' מטלהקשותיכוללאדקודםשפירואתי
, יעקביצחקאברהםשכתיבותירץ' מצופריך, בפטדה' טוכתיבתבכו

 :ישורון שבטי ומשני' ט נחסר כ"א אבות על האבנים דדרשו וכיון

                       (פרדס יוסף)
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מֶֹׁשה נֹוַלד ֶאְצְל 
ָנַפל ַהּפּור ַעל חֶֹדׁש , ְּכֶׁשִהִּפיל ָהָמן ָהָרָׁשע ֶאת ַהּגֹוָרל

ַהחֶֹדׁש ֲאֶׁשר ִנְסַּתֵּלק ּבֹו הּוא ְוָהָמן ָׂשַמח ְמאֹד ִּכי ֶזה , ֲאָדר
ַא זֹאת א ָיַדע ִּכי ְּבאֹותֹו חֶֹדׁש ַּגם נֹוַלד מֶֹׁשה , מֶֹׁשה ַרֵּבנּו

 .ַרֵּבנּו
ֶׁשָהָמן ָהָרָׁשע ָׂשַמח ְלִהָּתֵפס , ים ְמבָֹארַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁש 

ֶׁשֵּמת ּבֹו ָּכֶזה ְוהּוא ָחַׁשב ֶׁשְּזַמן , ַעל ֻחְלָׁשָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
ּוִבְזַמן ָּכֶזה , ְּבַוַּדאי חֶֹדׁש ֶׁשל ַעְצבּות הּוא, ַרָּבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ְזָממֹו ְלַהְׁשִמיד  ְוהּוא יּוַכל ְלָהִפיק, טֹובַמָּזָלם ְּבַוַּדאי ֵאין 
 .ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ָחִליָלה

 ֶׁשְּביֹום ְּפִטיַרת מֶֹׁשה׳ םֵעיַניִ ר ְמאֹו׳ֲאָבל ָּכתּוב ְּבֵסֶפר 
ּוִמֵּמיָלא יֹום ְּפִטיַרת , ִנְכְנָסה ִניצֹוץ ִמִּנְׁשָמתֹו ְּבָכל ְיהּוִדי

ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו תֹו ָּׁש ֶׁשּכֹחֹו ּוְקֻד , מֶֹׁשה הּוא ְּבַעְצמֹו יֹום ֵליָדתֹו
 .נֹוַלד ְּבתֹו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל

ֶזה סֹוד ַהִּנְצִחּיּות ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר זֹאת א ָיַדע 
ָאְמָנם . ֵהם ֵאיָנם ִנְבָהִלים ִמְּזַמֵּני חֶֹׁש ִויִריָדה, ָהָמן ָהָרָׁשע

, ְּבִכָּיה ֶׁשל ַעְצבּות ְוֵיאּוׁשֲאָבל א ״, ַוִּיְבּכּו ָהָעם ֶאת מֶֹׁשה״
ִויִריָדה ָּכזֹאת . ֶאָּלא ְּבִכָּיה ֶׁשל ֵלב ִנְׁשָּבר ְוַצַער ֶׁשל ַּגֲעגּוִעים

, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהֵּלב ִנְׁשָּבר ֶׁשִּבְזַמן ַהְיִריָדה, צֶֹר ֲעִלָּיה ִהיא
ָרֵאל ֶׁשָּכל ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָזכּו ִיְׂש . ִמְתַעִּלים יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ֶּבָעָבר
 .תֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּוָּׁש ֶאָחד ְוֶאָחד ִקֵּבל ִניצֹוץ ִמְּקֻד 

ָּכִתית  :ֶאת ַהָּפסּוק׳ ֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה׳ְּבַרְעיֹון ֶזה ְמָבֵאר ָה 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר רֹוֶאה ָאָדם ֶׁשהּוא , ַלָּמאֹור ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד

ֶׁשאֹור ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות  - ״רָכִתית ַלָּמאֹו״וְ , נֹוֵפל ִמַּמְדֵרָגתֹו
ִּכי ֶזה ָהָיה ַרק ְּכֵדי , ַאל ִיַּמס ְלָבבֹו, ֶאְצלֹו ְּכתּוִתים ּוְכתּוִׁשים

, ַּתֲענּוג ָּגדֹול ְלַמְעָלהַוַּיֲעֶׂשה ֶׁשַאַחר ָּכ ִיְתַעֶּלה יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
ֵנר״ְוֶזהּו ָהאֹור״ְלַהֲעת ִּבְזַמן. ֶׁשּבֹוֶׁשִּיְתַעֶּלה ַרק א ֲאָבל

ֶאָּלא ַאף ִּבְזַמן ַהְיִריָדה , הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַהַּתֲענּוגָהֲעִלָּיה 
ְוֶזהּו , ַּגם ָאז ֵיׁש ַּתֲענּוג ְלַמְעָלה, א ְלצֶֹר ָהֲעִלָּיהיֲאֶׁשר ִה 

ַהְיִריָדה-״ָּתִמיד״ ִּבְזַמן .ַּגם

 )ב(ארון הברית 
 .הברית קורותיו וגלגוליו של ארון המשך

 הפלשתים מחזירים את הארון
ארון לקיחת הפלשתים רצו לבחון אם אכן בגלל 

 ה חדשהעגלהם המגפות והצרות, לקחו ילעה' באו 
גם עליה את הארון, והניחו ו ,שתי פרותרתומה ל

ארגז שבתוכה היו העכברים וצורות המעיים הניחו 
מזהב. את בניהם של הפרות שמו מאחוריהם, כדי 

במקום לראות באיזה כיון ילכו הפרות. אבל הפרות 
הפכו פניהם לכיון בית שמש, ללכת אל בניהן כדרכן, 

 והלכו עם הארון אל ישראל.

 שירת הפרות
פניהם סובבו את כשיצאו הפרות אל בית שמש 

, כשאינם מסתכלות ולא אל הארוןוהפנו אותם 
 רואות את הדרך שהולכות בה.

נס עצום היה בעת הליכת הפרות כמו שנאמר 
  ודרשו חז"ל״, ַוִיַּׁשְרָנה ַהָּפרֹות ַּבֶּדֶרךְ (ש"א ו, יב): "

יש  שירה. ) שהפרות אמרוראה ע"ז כד, ב; ובר"ר נד, ד(
כמה דעות איזה שירה אמרו. שיטת רבי אליעזר 
היא שאמרו "הודו לה' קראו בשמו", ושיטת רבי 

 יוחנן שאמרו "שירו לה' שיר חדש". 

 המגפה בבית שמש
אנשי בית שמש שמחו שהגיע הארון אליהם, 
ויצאו רבים להסתכל ולראות בארון. אבל הארון 
צריך להיות מכוסה ואסור להסתכל בו, לכן פגעה 

 בהם יד ה' ורבים מתו במגפה.
כיון שכך, שלחו אל אנשי קרית יערים שיקחו 

 מהם את הארון. ושם שהה בבית אבינדב.
 

באותו יום מת עלי הכהן כששמע שנשבה הארון,  )1
על פי תרגום יונתן. רש"י הביא ) 2ונחרב משכן שילה. 

שבעים איש שכל אחד היה שקול פירוש חז"ל: "
כחמשים אלף או חמשים אלף איש שכל אחד שקול 

 ".כשבעים סנהדרין



 

 

ֶׁשֶמן ַזִית ָז על ידי ש .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶלי
דבקים בצדיקים הם גורמים להם שפע רוחני רב, 

המרמז לחכמה  - , אל הצדיק - 
 )מאור ושמש( .עליונה

 
אלו המכתתים   .ָּכִתית ַלָּמאֹור ְלַהֲעת ֵנר ָּתִמיד

, זוכים שהצדיק צדיק הנקרא רגליהם לבוא 
נר ה' '(  -יעלה נשמתם למקורם ושרשם 

 (הרה"ק מרוז'ין)  . )'נשמת אדם
 

בלילה היא זמן . ַיֲערֹ אֹתֹו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר
וצים לשלוט על נשמות ישראל, שליטת החצונים שר

נשמת  '('נר הונרות המנורה רומזים לנשמות ישראל 
, ואהרן על ידי עבודת הדלקת היה שומר נשמות אדם')

 (תפארת שלמה) בהם הטומאה.ט וישלישראל שלא 
 

הפעמון  .ְוִנְׁשַמע קֹולֹו ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש... ַּפֲעמֹן ָזָהב ְוִרּמֹון
 -לדברי קודש   היהמרמז שי

שאינו משמיע קול מרמז לשתוק , והרמון 
 (החפץ חיים) מדברים בטלים.

 
הפעמונים היו  ָימּות. ְוא ַהּקֶֹדׁש ֶאל ְּבבֹאֹו קֹולֹו ַמעְוִנְׁש 

כדי לעורר את הכהן מדביקותו שלא תצא נפשו 
הפעמונים  ועל ידי ש 

 (מהרי"ד מבעלזא) מדבקות.
 

מציץ מן (כמו 'לשון הסתכלות   .ִּציץ ָזָהב ָטהֹור
 מכל שלך וראה שיהיה ההסתכל  - )'החרכים
 (הרה"ק מלובלין) .גזל חשש

 
 בזכות התורהרק תהיה העתידה הגאולה 

ֶמן  ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ ְוַאּתָ
ֲאָמר  .ַזִית ֶרְך ַהּמַ תּוב ַעל ּדֶ ֵאר ַהּכָ ֶדֶרְך ֶרֶמז ִיְתּבָ ּבְ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֻליֹּות ׁשֶ ע ַהּגָ ַאְרּבַ י ּבְ ֹזַהר ָחָדׁש ּכִ ַהּמּוָבא ּבְ
ְזכּות ֶאָחד ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ֵמֶהם ִנְגֲאלּו ִמּמֶ לּות , ּכָ ִמּגָ

ְזכּות ַאְבָרָהם ָאִבינוּ  לּות, ָהִראׁשֹון ִנְגֲאלּו ּבִ ִני  ִמּגָ ׁשֵ
ְזכּות ִיְצָחק ְזכּות , ִנְגֲאלּו ּבִ י ִנְגֲאלּו ּבִ ִליׁשִ לּות ׁשְ ִמּגָ

ינוּ , ַיֲעֹקב ה ַרּבֵ ְזכּות ֹמׁשֶ לּוָיה ּבִ לּות ָהְרִביִעית ּתְ  .ְוַהּגָ
לּות ַהזֶּה ֵאין עֹוְסִקים , ָלֵכן ִנְתָאֵרְך ַהּגָ י ָכל עֹוד ׁשֶ ּכִ

ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות  ה ָחֵפץּבַ ְטָלִנים  ֵאין ֹמׁשֶ ִלְגאֹול ַעם ּבַ
אֹוְמרֹו , ִמן ַהּתֹוָרה אן ּבְ תּוב ּכָ ָרַמז ַהּכָ ְוֶזה הּוא ׁשֶ

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ַצּוֶה ֶאת ּבְ ה ּתְ ֵני  - "ְוַאּתָ ר ֶאל ּבְ ְתַחּבֵ ּתִ ׁשֶ
ָרֵאל ְלָגֳאָלם ָרֵאל , ִיׂשְ ַעְסקּו ִיׂשְ יַּ ָבר ׁשֶ ּוְתַנאי הּוא ַהּדָ

ּתֹוָרה ֶמן ַזִית ָזךְ "ְוֶזה הּוא אֹוְמרֹו , ּבַ , "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ
ֶמן ָלה ְלׁשֶ ְמׁשְ ּנִ ֶמן ֵמִאיר ָלעֹוָלם , ֶרֶמז ְלתֹוָרה ׁשֶ ַמה ׁשֶ

ְך ַהּתֹוָרה  )לרבינו חיים בן עטר (אור החיים הקדוש .ּכָ

 
‰ ∆̆ ּל…‡  מ… ∆ ׁ̆  ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿̃  ˙ ַ‚ּ ַ„ר¿ יַע ל¿ ƒ‚ּ ƒ‰ נּו ַרּב≈

מו…  ¿ ׁ̆  ˙ ּיו… ƒ̇ ר ּבו… ‡ו… ּכָ ƒנ 
ה ַצּוֶ ה ּתְ א ִנְזָּכר ְׁשמֹו  .ְוַאּתָ ָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁש

ְלִפי ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו , ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבָכל ַהָּפָרָׁשה
ְוִלְכאֹוָרה ֵאינֹו ". ְרְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּספְ "ָאַמר 
הּוא , ְוִכי ֵּכיָון ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל, מּוָבן

ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו הּוא  .ְמַקֵּבל ֹעֶנׁש ַעל ֶזה
, ְּבִחיַנת ַהַּדַעת ַהּכֹוֵלל ֶאת ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל

ף ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ּוֹמֶׁשה ָהָיה ָּתִמיד ִמְתּבֹוֵנן ְּבֵצרּו
ה' ְוָהָיה רֹוֶאה ָּבֶהם ֶאת אֹור , ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַהּנֹוֵתן ַחּיּות ְּבֶאְמָצעּות ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשֵהם אֹוִתּיֹות 
. ְמַחֶּיה ֶאת ָהעֹוָלם"ה ּוָבֶהם ַהָּקּבָ , ַהּתֹוָרה

ַנְפׁשֹו ּוְכֶׁשִהְתַּפֵּלל ֹמֶׁשה ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוָמַסר 
ִהְתּבֹוֵנן ְּבִמי ֶׁשּנֹוֵתן ַהַחּיּות ְוַהְּקֻדָּׁשה , ֲעֵליֶהם

ּוְכַלֵּפי אֹור , ֶאָחדה' ֶׁשהּוא , ְּבאֹוִתּיֹות ְׁשמֹוֵתיֶהם
ְוַעל . ֵאין ׁשּום ְמִציאּות ֲאִפילּו ֶׁשל ָהאֹוִתּיֹותה' 

ז ְוֶזה ָהֶרמֶ  .ְיֵדי ֶזה ָּבַטל ֵמֶהם ָּכל ֵחְטא ְוָכל ִקְטרּוג
א ִנְזָּכר ְׁשמֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלַהְראֹות , ָּבֶזה ֶׁש

ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ַעל ְיֵדי ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ִהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה 
א , ְּגבֹוָהה ָּכֹזאת ַעד ֶׁשִהְתַּבְּטלּו אֹוִתּיֹות ְׁשמֹו ְו

 .ָהָיה ָלֶהם ְמִציאּות ִּבְפֵני ַעְצָמם

 
ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי במדרש איתא  .ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶלי

ֵהַרע כשאמר לו הקב"ה למשה להקריב את אהרן 
אמר לו הניח הקב"ה את דעתו ועד ש ,למשה

מדוע  אורבריך צו .התורה שלי היתה ונתתיה לך
 .וחלילה לחשוב שקנאה היתה בדבר ,הרע למשה

ועוד במה התנחם משה כשאמר לו הקב"ה תורה 
ונראה דהנה אמרו רז"ל . שלי היתה ונתתיה לך

התנצלות מדוע עשה את העגל ולא  השלאהרן הי
לא רצה שיתקיים הוא כי  ,רחּומו מסר את נפשו כ

 ,ק "אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא"הפסוחלילה 



 

 

,שבזמן החורבן העונש על זה הי' נורא ואיום
לכן לטובת מאחר שנהרג כבר חור הנביא, ו

, ויהיה שיהרגוהובהם גרות התישראל לא רצה ל
כשאמר הקב"ה למשה להקריב נהרג גם כהן. לכן 

דמזה שהוא מכהנו  ,את אהרן לכהנו הרע למשה
, ואם כן כהן העכשיו משמע דעד אז לא הי

התנצלותו של אהרן אינה נכונה, דגם אם היה 
נהרג לא היה מתקיים הפסוק "אם יהרג במקדש 

. אך הקב"ה אמר ולכן הרע למשה ה' כהן" וגו',
תיה לך, דאיתא בחז"ל תלו תורה שלי היתה ונ

התנצלות על אהרן אחיו וטען  תהלמשה הישגם 
לי  -בלשון יחיד  "אנכי ה' אלקיך"שהקב"ה אמר 

. חטאוממילא אין ביד אהרן  ,ציוית ולא להם
ובזה הניח דעתו של משה, דגם עכשיו יש לימוד 
זכות על אהרן, כי תורה שהיתה של נתתיה 'לך' 
 דייקא, ולא להם וממילא אין עוון 

  )ונתן אייבשיץרבי ילהגה"ק  (תפארת יהונתן לאהרן.

ה ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת ְוַאָּת 
ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְּדׁשֹו  וגו'ְּתַדֵּבר ֶאל ָּכל ַחְכֵמי ֵלב 

ויש לדקדק שבתחלה כתב שבגדי   .ְלַכֲהנֹו ִלי
הכהונה הם "לכבוד ולתפארת", ואחר כך כתב 

ם "לקדשו לכהנו לי". ויש לומר על פי מה שה
שאמרו בגמרא שרבי יוחנן היה קורא לבגדיו 

רך המון עם לכבד את האיש 'מכבדותא', שכן ד
שהוא הדור בלבושו, ולובש בגדי מלכות תכלת 
וחור. אך אנשי המעלה אינם מסתכלים בקנקן 
אלא במה שיש בו. לכן בפני המון העם היה הכהן 
גדול צריך ללבוש בגדי הוד והדר למען יהיו לו 
לכבוד ולתפארת ויכבדו אותו כראוי לו. אמנם 

היו בשביל  עיקר התכלית של בגדי הכהונה
הסודות הנפלאים שהיה טמון בהם ובשביל 

ר בתחלה שבגדי מהקדושה שבהם. לכן א
הכהונה הם "לכבוד ולתפארת" אבל זה רק בפני 
המון העם, אבל "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" 
אשר אינם מסתכלים בחיצוניות, ותאמר להם כי 
לה עיקר תכלית הבגדים, אלא "לקדשו לכהנו 

  )בשם הג"ר שמעון סופר מקראקאילקוט הגרשוני ( לי".

שנאבד אבן בגמרא מסופר  .ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹד
מהחושן והלכו אל דמא בן נתינה לקנות, ולא 
רצה להפריע אביו משנתו. וכתבו התוספות בשם 
הירושלמי, שאותו אבן היה אבן ישפה של 
בנימין, ויש להבין מנא להו זה. ויש לפרש על פי 

ראל (לרבי ישבספר 'הלכה אדם מישראל' שכתבמה 
שאבני  שנת תצ"ט)אב"ד זאלעשיץ ולאקטש, נדפס ב

החושן צריכים להיכתב כסדרן כמו פרשיות של 
לא תפלין. אם לפי זה אם היה נחסר אבן אחר, 

תבים כסדרן, כהיו יכולים להשלימו כי לא היו נ
על מוכרח שהיה זה של אבן הישפה של בנימין 

 )פנינים יקרים( האחרונה.שהיא 

שהציץ מרצה על עזות מצח, לכאורה ל "רו חזאמ
ֶאת : כפרה אחרת רי בפסוק כתובה ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן

רבי אליעזר מדזיקוב זצוק"ל ביאר . ֲעֹון ַהֳּקָדִׁשים
א עון הקדשים, שהיא בדרך צחות, כי עזות פנים הי

, קודשת ועוסקים במלאכה ואמצויה אצל מיוחסים 
 ...וד"ל

 פורים קטן
הרה"ק רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' סיפר בפורים 
קטן סיפור מהרה"ק רבי משה לייב סאסובער 

ה יצא לשוק זלה"ה, שפעם בערב יום אחר הסעוד
, איזה מצוה לגמול חסד עם יהודילחפש אולי יזדמן 

פגע בעני אחד ושאל אותו אם רוצה לשתות מעט 
לו העני: הן. נכנס עמו לבית סמוך יין שרף, ענה 

ובקש לתת לו מעט יי"ש. כשכלה העני לשתות 
שאל אותו אם רוצה יי"ש יותר טוב, ענה העני: הן. 
אמר לו בו עמי אל בית המזיגה ואתן לך. בבואם 
שם בקש רבי משה לייב שיתנו לו משקה מן 
המובחר שבמובחר. לאחר ששתה והטיב לבו, 

הבאת אותי מיד הנה?  שאל אותו העני: מדוע לא
אמר לו הרה"ק: כי רציתי לעשות לך נחת רוח 

 שתיטיב לבך עוד טרם בואך הנה.
בזה ביאר ה'דברי חיים' את הענין של פורים קטן, 
שנודע מהספרים הקדושים שבכל שנה ושנה 
מתעורר הנס, ובודאי יעשה לנו הקב"ה נסים 
ונפלאות בפורים הבא עלינו לטובה, אבל כדי 
להניח את דעתנו ולעשות לנו קורת רוח, נתן לנו 

 , שגם ביום זה יש התעוררות של הנס.פורים קטן
כדאמרי אינשי: "ביז צום קרעטשמע דארף מען ו[

(עד בית המזיגה גם צריך מעט אויך אביסל בראנפן" 
 ].משקה)



 

 

 ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש
 ֶׁשְּלַיד ְצַפת 'ֵעין ַּכַחל'ַהֵּכִלים ַהְּטמּוִנים ּבְ אֹודֹות 

ְוִנֵהל , ָּתֵאב ִׁשְלטֹון ָהָיה ֵקיַסר ָצְרַפת ַנּפֹוֵלאֹון
ִמְלָחמֹות ֲעקּובֹות ִמָּדם ְּכֵדי ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהעֹוָלם ַּתַחת 

ְּבִמְסֶּגֶרת ַמְסֵעי ִמְלֲחמֹוָתיו ִהִּגיַע תקנ"ט ִּבְׁשַנת , ָידֹו
 . ַּגם ַלָּגִליל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ִחּפּוׂש ָהאֹוָצרֹות
ת ַהְּטמּוִנים ָּבָהר מּוָעה ַעל אֹודֹות ָהאֹוָצרֹוְּׁש ַה 

ְוַנְפׁשֹו ָחְׁשָקה ְלַגּלֹות ֶאת , ִהִּגיעּו ַּגם ֶאל ָאְזנֹו
ְּכִפי ֶׁשְּמַסֵּפר ַרִּבי מֶֹׁשה , ָהאֹוָצרֹות ְוָלִׂשים ָידֹו ֲעֵליֶהם

ַחל" ':ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים'ֵרייֶׁשער ְּבִסְפרֹו  ין ּכַ ָע‰  ,ע≈ ¿̃ ƒב
ים, ƒב ם טו… ƒַין ַמי ‡…„ ּוָבּ‰ ַמע¿ ‰ מ¿ ָּ̃ ָל‰ ַוֲעֻמ „ו… מו…  ּ‚¿ ¿ ׁ̆ ַעל  ו¿

ַחל ין ּכַ ‡˙ ע≈ ר≈ ¿̃ ƒי  .נ ב≈ ¿ ׁ̆ ו… ּ̇ ים  ƒּ̇ ַעט ּבָ ם מ¿ ָ ׁ̆
ים ƒּי ƒב ים ַער¿ ƒל‡ ע≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒָוָרם  ,י ַ‰ּ בו… ָרָחּ‰ ַ‰ר ּ‚ָ ז¿ ƒמ ּול¿

„…‡ ע מ¿ ּפָ ֻ ׁ̆ ַער ָס˙ּום ,ּומ¿ ַ ׁ̆ מּו˙  ¿„ ƒו… ָחˆּוב ּכ ׁ̆ ר…‡ , ּוב¿
˙ּוב  ן ּכָ כ≈ ׁ̆ ו¿ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ י ּב≈ ל≈ זּו ּכ¿ נ¿ ¿‚ ƒם נ ָ ׁ̆ י  ƒים ּכ ƒר מ¿ ‡ו… ו¿

ר  פ∆ ס≈ ך¿ 'ּב¿ ל∆ ˜ ַ‰ּמ∆ מ∆  .ְוכּו' '"ע≈
ָנ‰ " ָ ׁ̆ ים  ƒ ּׁ̆ ƒֲחמ ‰ ּכַ עָ‡ן) ז∆ ל∆ ַפ˙ (ַנ‡ּפו… ר¿ ָ̂ ך¿  ל∆ ּומ∆

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ı ר∆ ∆‡ ָ‰ָי‰ ּב¿ ∆ י  ,ׁ̆ ≈„ לו… ָ‰ָי‰ ָי„ּוַע ַעל י¿ ¿̂ ַ‚ם ‡∆ ו¿
י ַ‰  ר≈ ב¿ ƒ„ּ י ר≈ פ¿ ƒיםס ƒמ ים  ,ּיָ ƒל ַחל ַ‰ּכ≈ ין ּכַ ַ‰ר ע≈ ם ּב¿ ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆

ים ƒנּוז יו…  ,ּ‚¿ ¿̂ ַעט ַע„ ח∆ מ¿ ƒר ּכ‰ָ‰ָ ˙ ָחַפר ‡∆ י˜  .ו¿ ƒך¿ ָלר‡ַ
לּו  ּל…‡ יּוכ¿ ∆ ׁ̆ י ל…‡ ָיַ„ע  ƒָי‰ ֲעָמלו… ּכ‰ָ ‡ ו¿ ָ ּׁ̆ ַל יעו… ו¿ ƒ‚ ָ‰ָי‰ י¿

ר ַ‡ח≈ ל…‡ ל¿ ָליו ו¿ ≈‡ ˙ ּלו… ַ‚ּ ¿̇ ƒ‰ „ , ל¿ ƒו ן ּ„ָ יַח ּב∆ ƒ ׁ̆ ב…‡ ָמ ּיָ ∆ ׁ̆ ַע„ 
ן ינּו ָ‡מ≈ ָימ≈ ָר‰ ּב¿ ≈‰ מ¿ ƒנּו ּב ≈̃ ¿„ ƒ̂". 

ַרִּבי ְמַנֵחם "ח ִּבֵּקר ָּבָאֶרץ ַהָגַה תרמ"ח ִּבְׁשַנת 
ְוֶהֱעָלה ֶאת ִרְׁשֵמי ִּבּקּורֹו ַעל ַהְּכָתב , ָראִּביןֶמעְנְדל 

י˙ : ְוכֹה הּוא ְמַסֵּפר', ַמַּסע ֵמרֹון'ְּבֵסֶפר  ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ "ּכ¿
ים  ƒּ̇ ˙ ּבָ ּבַ ‡ּו ֻחר¿ ר¿ ƒם נ ָ ׁ̆ ַ‚ם  ַחל ו¿ ין ּכַ ַפר ע≈ ל ּכ¿ ‡נּו ‡∆ ּבָ
ָין  ין ַמע¿ ‰. ע≈ ∆„ ָ ּׂ̆ י ַ‰ מ≈ ל¿ ַּ̇ ים ַעל  ƒח ים ֻמּנָ ƒּל ַ‚ּ ˙ רו… ≈̂ ַוֲח
ים  ƒע ס¿ י ַ‰ּנו… ר≈ ¿„ ּנּו ע∆ ּמ∆ ƒּו מ˜ ¿ ׁ̆ ם, ַי ָ ּׁ̆ ƒמ ‡ ≈̂ ָמ„ יו… ח¿ נ∆

ב ו… ׁ̆ ‡ ָו ָרˆו… ‰ ֲחפƒ  .ּב¿ ∆‡ ר¿ ƒם נ ָ ר ׁ̆ ∆ ׁ̆ י ָ‰ָ‰ר, ֲ‡ ƒ̂ יַר˙ ֲח
י  ל≈ ˙ ּכ¿ ם ‡∆ ָ ׁ̆  ‡ ˆו… מ¿ ƒָזב, ל ן ּכָ יו… מ¿ ƒ„ ען ּב¿ ‡ל∆ ָחַפר ַנ‡ּפָ
ם  ָ ׁ̆ י  ƒָל‰ ּכ ּבָ ַּ̃ י ַ‰ ƒע ַעל ּפ„ַ ּנו… ם, ּכַ ָ ׁ̆ ים  ƒמּונ ׁ̆ ַ‰ּט¿ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ

‡ ָ̂ ‡ּוָמ‰ ל…‡ ָמ ָיַ‚ע ּומ¿ ים ֲ‡ָבל ָחַפר ו¿ ƒפּונ ם ס¿ ≈‰". 
 ֵאֶפר ַהָּפָרה

ֶׁשָּׁשַמע ַמה  ְמַסֵּפר ֶׁשָּׁשַמע ֵמָאִביו 'ִצּיֹוןֵעֶדן 'ְּבֵסֶפר 
, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהעִליר ַזַצ"ל ַרָּבּה ֶׁשל ְצַפת"ק ִמִּפי ַהָגַה 

                                                      
י ַרִּב ן ַהָּגאֹום ְּבֵׁש ם ְירּוָׁשַליִ י ִזְקנֵ  ֶׁשָאְמרּוה ַמ ן ָּכאף ְלהֹוִסין ִנַּת  1

(התגורר בצפת "אַהְגָר ד ַּתְלִמיב זצ"ל ִמְׁשְקלֹולֶמעְנְדם ְמַנֵח

ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָּבא ֵאָליו ּתֹוָׁשב ַעְרִבי ֵמַעְכָּבָרא ְּכֶׁשֻּכּלֹו 
ּוִבֵּקׁש ִלֵּתן לֹו ֵעָצה ַעל ַהִּמְקֶרה ָהַרע , ַצַער ּוְבִכָּיה

 ֵאַרע ֶאְצלֹו ֶׁשהֹוְלִכים ּוֵמִתים ֶאְצלֹו ָנָׁשיו ִויָלָדיו.ֶׁש 
ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ְׁשמּוֵאל אּוַלי ָחָטא ֶנֶגד ֵאי ִמי ְּבגּוף 
אֹו ְּבָממֹון, ֵהִׁשיב לֹו ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּבַעְצמֹו ׁשּום ֵחְטא, 

ֵעת ַהִהיא, ְוַעל ְיֵדי ֲחִקירֹות ּוְדִריׁשֹות ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו ָּב 
ִסֵּפר ֶׁשָחַפר ַּתַחת ָהָהר ַההּוא ּוָמָצא ָׁשם ְׁשֵני ַּכֵּדי ָזָהב 

ִהְזִהיר אֹותֹו ַרִּבי  .ְמֵלִאים ֵאֶפר ּוְלָקָחם ּוְטָמָנם ְּבֵביתֹו
ְׁשמּוֵאל ֶׁשֵּתֶכף ּוִמַּיד ֵיֵל ְוַיְחִזיֵרם ִלְמקֹוָמם ְוִיְסּתֹם 

ִקֵּים ְוָעָׂשה, ְוַהַּמֵּגָפה ֶאת ַהָּמקֹום ְלַבל ִיְהֶיה ִנּכָ  ר, ְוֵכן
ְוָאַמר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶׁשְּלִפי ַּדְעּתֹו ָהָיה  ְּבֵביתֹו ֶנֱעָצָרה.

 .1ֶזה ֵאֶפר ַהָּפָרה ֶׁשִּנְטַמן ָׁשם
 ִמִּׁשיָנאֶווא"ק ְּתִפַּלת ָהַרהַ 

ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל "ק ַהָגַה א ָּב  ט"תרכְׁשַנת ף ֶׁשְּבסֹוָידּוַע 
ת ֲאפּוַפ ר ְלִבּקּו ,ִמִּׁשיָנאֶווא 'ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל'ְׁשַרָגא ַה 
ת ְּבֵע  .ֳחָדִׁשים 18 ֶׁשִּנְמַׁש ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלן ִמְסּתֹוִרי

ה, ֶׁשַּבְסִביָב ם ֶּבָהִריד ְלִהְתּבֹוֵד ת ַרּבֹוא יֹוֵצ ה ָהיָ  ִּבּקּורֹו
ִּדְבֵרי 'ַה י ּכִ ר, ֶהעִליל ְׁשמּוֵא י ַרִּב "ק ְלַהָּגַה  ִסְּפרּום ַּפַע 

 ְוֶהֱאִרי, תִלְצַפ  ָסמּוד ֶאָח ר ַה ד ְליַ ד ֶנֱעַמ  'ְיֶחְזֵקאל
ד ְמֻיָח ה ַמ  ָיְדעּוא ְו, הנֹוָרָא ת ְדֵבקּוִּב ה ִּבְתִפּלָ ם ָׁש 

 י.ְּפלֹונִ ם ְּבָמקֹו
ִּכי ְלִפי ַהְּמֻקָּבל,  ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶהעִליר

ְּבָמקֹום ֶזה ִהְטִמינּו ַהְרֵּבה ִמְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש ְּבֵעת ֻחְרַּבן 
ַהַּבִית, ְוַגם ָׁשם ִנְמָצא ַהַּכד ִעם ֵאֶפר ָּפָרה ֲאדּוָמה ֶׁשל 

י ָהַעְרִב ם ִע ה ֶׁשָהיָ ר ַהִּסּפּום ָלֶה ר ְוִסֵּפ  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו.
 ר.ָהֵאֶפ ם ִע ם ַהַּכִּדים ָׁש א ֶׁשָּמָצ 

א הּוה, ֲאדּוָמ ה ָּפָר ר ֵאֶפ  ִיְצָטְרכּום ֶׁשִא , )תקע"ו-בשנות תקס"ח
.)161ח"ג עמ' תולדות חכמי ירושלים (אִנְמָצא הּון ֵהיכָ ה ַיְרֶא
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ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן "

 (כז, כ) "זית זך
רבינו האור החיים הקדוש מביא את דברי הזוהר הקדוש שכל 
תלמיד חכם יש לו בנשמתו ניצוץ מנשמת משה רבינו, כי משה 
 רבינו מתלווה ומתחבר עם התלמידי חכמים שעוסקים בתורה. 

ולכן מוצאים בגמרא שהיו קוראים זה לזה משה, 'משה שפיר 
קאמרת', כי משה הוא בחינת נפש הלומדת תורה. וזה גם 
המשמעות בדברי הזוהר 'אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא' 

 שבכל דור ודור משה רבינו מתלווה ללומדי התורה.
 וזה מרומז בפסוק שלפנינו: 

וותא, שמשה רבינו יתחבר ויתלווה ', לשון ליווי וצאתה תצוה'ו
', רק עם החשובים שבעם ישראל, כי 'ישראל' זה אלישרת בני א'

 לשון חשיבות. 
' אלו יקחו אליך שמן זית זךוומי הם החשובים בעם ישראל, '

  שעוסקים בתורה הקדושה המשולה לשמן.
 

 "ויקחו אליך שמן זית זך" (כז, כ)
נתקשה משה במעשה המנורה א"ל הקב"ה הטל ככר של זהב 

 לאש והיא נעשית מאליה (רש"י). 
מפרש החת"ס מה שנתקשה משה במעשה המנורה יותר משאר 
כלים, כי בכל כלי וכלי שעשו במקדש היו צריכים להמשיך את 
ההשפעה שהכלי הזה מביא לכל הדורות, למשל השולחן הוא 
רומז על פרנסה ועשירות כמו שאמרו חז"ל הרוצה להעשיר 
יצפין שהשולחן בצפון, וכשעשה משרע"ה את השולחן המשיך 

ידו שפע פרנסה לכל ישראל עד סוף כל הדורות. והמנורה על 
רומזת לחכמת התורה, ונתקשה משה בעשייתה האיך ימשיך 
השפעה זו לכל הדורות, הרי אמרו חז"ל עתידה תורה שתישכח 
מישראל ח"ו, והיה קשה בעיני משה להמשיך השפעה זו לכל 
, הדורות, א"ל הקב"ה הטל ככר של זהב לאש והיא נעשית מאליה

שחכמת התורה הוא באמת בדרך נס ופלא, וכח זה נמסר 
למשרע"ה כמו שאמרו "סגולה נפלאה לאוקמי גירסא הוא לדבק 
עצמו ומחשבתו במשה רבינו ע"ה", ולרמז זה אמר הקב"ה ויקחו 
אליך שמן וגו" שעוסקי התורה ידבקו בך ועי"ז תזכה לאוקמי 

 גירסא. 
 

 (כז, כ) ""ויקחו אליך שמן זית זך
ישראל נמשלו לזית. מה זית זה מוציא את שמנו רק לאחר 
שכותשים וסוחטים אותו, כך גם ישראל מגלים את מעלותיהם 

 לאחר שמביאים עליהם ייסורים.
מעשה ביהודי שחכר אחוזה מפריץ שהיה הגון וטוב לב. לא פעם 

כסף לשלם והפריץ לא נגע בו לרעה, ואף ויתר לו. לו לא היה 
לימים, נסע הפריץ למקום 
רחוק, ומינה אדם שינהל את 
עסקיו ויטפל בנכסיו בימי 
שהותו מחוץ לבית, אלא 
שאותו אדם היה איש רע 

בליעל,    ובן  מעללים 

תשלומיו, היה נטפל אליו ואף הכהו מכות  וכשהיהודי איחר את
נאמנות. כשחזר הפריץ, התלונן היהודי על הממונה, ותיאר לו 
כיצד התעלל בו והלקהו עשרים מכות. הפריץ שהיה יפה נפש 
ואוהב צדק, העמיד את הממונה לדין. השופט פסק שעל כל מכה 

יתחייב סכום כסף, ומאחר שלא היה למכה לשלם  -ומכה שהכהו 
הסכום הנדרש, גבו ממנו מחצית מביתו ונתנוהו ליהודי את 

המוכה. אחר פסק הדין חזר היהודי לביתו ומירר בבכי. שאלוהו 
 אשתו ואנשי ביתו: ״על מה ולמה אתה בוכה״?

ענה להם: ״מצטער אני שלא הלקה אותי ארבעים מלקות, שהרי 
אז הייתי זוכה ומקבל את כל ביתו״... בשעה שיבוא האדם לעולם 

אמת ויראה מה גודל שכר המיוסר, ועל כל הסבל שסבל ה
עוונותיו נתמרקו, הרי יצטער על שלא קיבל ייסורים בעולם הזה, 
ועל אף שאמרו חז״ל ״לא הן ולא שכרן״, מכל מקום, אדם 
ש״זכה״ ביסורין, עליו לקבלן בשמחה, ולהיות מתון גם אם מידת 

וכאב את בן הדין מתוחה עליו, כי: ״את אשר יאהב ה' יוכיח, 
 .ירצה״

 

 "כתית למאור" (כז, כ)
רק אחרי שהאדם מזכך ומטהר עצמו, כותש את תאוותיו וכותת 

להבין את אור  –את המידות הרעות, רק אז ראוי הוא למאור 
  התורה. 

 (רב נחמן מברסלב)
 

 להעלות נר תמיד (כז, כ)

 )רש"י( .מדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה
וקשה בפר' בהעלותך על הפסוק (במדבר ח, ב) "בהעלותך את 
הנרות", אומר רש"י "מעלה היתה לפני המנורה שעליה עומד 
הכהן ומיטיב", למה כאן לא מפרש רש"י כך, וי"ל בפר' בהעלותך 
נאמר אל הכהנים בכל הדורות, אבל "ויקחו אליך שמן זית זך" 

ר למשה שהיה משמש בעבודת המשכן בשבעת ימי נאמ
המלואים, ועליו אמרו חז"ל (שבת צב.) גבהו של משה היה עשר 
אמות, היינו הרבה יותר מגובהו של מנורה שהיה י"ח טפחים 
שהם שלוש אמות, ממילא בכדי להדליק את המנורה משה לא 
היה צריך לעלות במדרגות, לכן אמר רש"י טעם אחר בתיבת 

  נר תמיד".  "להעלות
 )פניני קדם(

 

 "ואתה הקרב אליך את אהרן" (כח, א)
פעם אחת, בשמחת תורה בישיבתו של החפץ חיים, בשעת 

לאית, ביקשו התלמידים להרים את החפץ יחדוה והתלהבות ע
חיים ולרקוד עמו, אולם הוא לא נתן להם ואמר, כי על פי התורה 

לא כן,  אסור להרים בן אדם למעלה ממה שהוא באמת, שאם
היה נאמר כאן, ואתה 'הרם' 
אליך את אהרן. ומזה 
שנאמר, ואתה הקרב, משמע 
שרמז רמזה לנו התורה 
הקדושה, שאין להרים אדם 

 למעלה ממה שהוא באמת. 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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החפץ חיים היה מסביר, שכבוד אינו אלא עלבון. משל למה 
הדבר דומה, לבן מלך ששקע בתאוות, ובתור עונש שלל המלך 

וגרשו למדינה רחוקה. אנשי המדינה ההיא לא  ממנו את תאריו
רושו, כשהוליכוהו יידעו על כך, וחלקו לו כבוד מלכים גם בזמן ג

לרצות את עונשו אפשר לתאר מה הרגיש בן המלך באותה 
שעה, בהעלותו על דעתו את נחיתותו ומעמדו הירוד והשפל. כך 
 אני מרגיש, היה מסיים החפץ חיים, בזמן שהבריות טועים בי
ומכבדים אותי, ואנכי יודע בלבי את שפלות מצבי ופחיתות 

  ערכי.
 (המאורות הגדולים)

 

 "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך" (כח, א) 
במדרש שמות רבה (פרשה ל"ז) מובא שבשעה שירד משה 
רבינו מהר סיני וראה את ישראל כשהם עסוקים במעשה העגל, 
הביט וראה את אהרן אחיו שהיה עומד ליד עגל הזהב ומקיש 
עליו בפטיש. למעשה, כוונתו של אהרן היתה לעכב את בני 
ישראל מלעבוד את העגל, משום כך התמהמה בעשייתו, אולם 

רבינו חשב שהיה אהרן שותף עמהן, והיה בליבו עליו. אמר  משה
לו הקדוש ברוך הוא: משה, יודע אני את כוונתו של אהרן שהיא 
לטובה! משל לבן מלך שזחה עליו דעתו ונטל את חפירה כדי 
לחתור מערה מתחת לארמון אביו. ראה מחנכו של בן המלך את 

בר לא לפי מעשיו ואמר: אל תייגע את עצמך בחפירה זו, הד
כבודך ולא לפי כוחותיך, תן לי ואני אחפור... ראה המלך את 
המחנך כשהוא חותר מתחת לארמון, הבין מה אירע ואמר: יודע 
אני מה היתה כוונתך, בשכר מעשה זה שעשית אמנה אותך לשר 
הממונה על כל ענייני הארמון! כך בשעה שאמרו ישראל לאהרן: 

אהרן: "פרקו נזמי הזהב", וכך "קום עשה לנו אלהים", אמר להם 
טען להם: אני כהן, אני אעשה אותו ואקריב לפניו... הוא לא 
נתעסק אלא כדי לעכבן עד שיבא משה. אמר לו הקדוש ברוך 
הוא: אהרן, יודע אני מה היתה כוונתך, בשכר זה אין אני ממנה 

 ואתה הקרב אליך". "ותיהן של בני אלא אותך, שנאמר: על קרבנ
 

בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד "ועשית 
 ולתפארת" (כח, ב)

הגאון רבי שמעון סופר שאל: בתחילה ציווה הקב"ה לעשות 
בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי 
קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן מביאה 
התורה את הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: 

בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו "ועשו את 
הבגדים לכבוד ולתפארת או לקדש את אהרון הכהן?! והגאון 
מתרץ: פשוטי העם רגילים לחלוק כבוד רק לאלו המתהדרים 
בלבושם ולאלו: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד 
ולתפארת" יהיו הבגדים לכבוד ולתפארת... מסופר בספר "כה 

מנו": שבאחד הימים הגיע אליהו הנביא לעיר אחת עשו חכ
בבגדים פשוטים. נכנס לאירוע ואף אחד לא שם לב אליו... יצא 
וחזר עם גלימה מהודרת מיד הושיבוהו במזרח וכיבדוהו. 

כשאחד מהאנשים הביא לו 
מים ליטול ידיו, הכניס 

אליהו הנביא את כפות ידיו אל תוך שרוולי הגלימה וביקש 
ל את שרוולי הבגד. לפליאתו השיב אליהו הנביא: מהאיש ליטו

"אתכם כאן לא מעניין מי האדם אלא הבגדים שלו. אם כך נטול 
אלו המבינים את  -ידיים לבגד..." ואילו בעבור החכמים שבעם 

הכוונות העמוקות שיש בכל בגד ובגד מבגדי הכהונה לאלו 
 נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי"...

 

 ה הבגדים אשר יעשו חשן ואפד" (כח, ד)"ואל
כתב רש"י על האפוד לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש 
תבניתו, ולבי אומר לי וכו' שחוגרות השרות כשרוכבות על 
הסוסים. סיפר הצדיק הקדוש ר' יחיאל מאיר מגוסטינין זצ"ל כי 
בימי חורפו אסף כסף לדבר מצוה. בהגיעו לאחד הבתים, ראה 

בת אנשים ונשים משחקים בקוביא. כאב לבו מאד על שם תערו
שנזדמן לו לראות מראות כאלו, והכל חייבים בראיה. אולם 
כעבור עשרים שנה נזדמן לעירו גוסטינין חזן ושוחט שהציבור 
נהנה מתפילתו, ובאו עמו לרב שיקבלנו לחזן בעיר. כאשר הגיעו 

והבין כי לביתו לקודש פנימה, הכירו מאז שהוא שיחק בקוביא, 
מן השמים זימנו לו לראות זאת כדי שלא יכשלו בו. ואמר כי כעת 
מובן לו דברי רש"י שכתב 'ולבי אומר לי', כי לרש"י נזדמן לראות 
אשה רוכבת על הסוס לבושה בסינר, וחלשה דעתו מדוע נזדמן 
לפניו מראה כזה. אבל כשהגיע לבאר את עשיית האפוד כתב 

יתי אז את השרה לבושה בסינר היה 'ולבי אומר לי', כי מה שרא
זה כדי שאבין את עשיית האפוד שהיה עשוי כסינר של הנשים, 

  ולא לחינם ראיתי זאת.
 (מי הים השלם)

 

 "ששה משמותם" (כח, י)
בירושלמי אמר שבאבני האפוד היה שמו של בנימין מחולק, 
באבן הימיני היה כתוב 'בנ' ובשמאלי 'ימין', ודורש את זה ממה 

מקצת שמותם ולא כל שמותם, לכן  -ב "ששה 'מ'שמותם" שכתו
שמו של בנימין היה מחולק על שתי כתפות האפוד. ולזה אפשר 

 לומר רמז ממה שנאמר בברכות בנימין "ובין כתפיו שכן". 
 (משך חכמה)

 

שפה יהיה לפיו סביב... ונשמע קולו בבואו אל "
 לה)-" (כח, לבהקודש

חז"ל אמרו כי כל אחד מבגדי כהונה מכפר על עבירה אחרת, 
והמעיל מכפר על לשון הרע, והנה חשיבות שמירת הלשון 
ומעלת כח הדיבור, רמוזים בפסוקים שנאמרו בפרשת המעיל. 
"שפה יהיה לפיו סביב" שצריך האדם לעשות גדר ושמירה לפיו 

" שהוא סביב, ועל ידי כך יזכה ל"ונשמע קולו בבואו אל הקודש
ובלימוד התורה לעשות  -נותן כח בדיבורי הקדושה שלו בתפילה 

את פעולתם הרצויה, שכן פה כזה הוא כלי שרת מהודר וחביב 
  לפני ה'. 

  (אלשיך הק')
ו
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"ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות 

 נר תמיד" (כז, כ)
 )רש"י('כתית למאור' ולא למנחות. 

צריכים לעמול 'נר' רומז לתורה על דרך 'נר מצוה ותורה אור'. 
כדי לקנות את התורה על ידי 'כתית למאור' להתייגע 'ולא 

 למנחות' ולא במנוחה. 
אצל אירע סיפור נפלא שסיפר הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל, ש

באו לדין תורה, כש, בטיסמניץ הגאון רבי משולם איגרא זצ"ל
 שני בעלי בתים מאחת העיירות. 

לדחות את פסיקת הדין הענין היה קשה ומסובך ביותר, ונאלץ 
 ליום המחרת. 

לבעלי הדין ירט הדרך ולא יכלו לשהות עוד בטיסמניץ, אמרו 
אחד לשני הרי יש לנו רב בעיירתינו, נלך אליו ויפסוק לנו את 
הדין, וכך עשו, רבם היה תלמיד חכם אבל לא התמצא כל כך בדין 

לבדו,  אחרוביקש להמתין מעט, נכנס לחדר  תורה מסובך כזה,
נראה היה הפסק . הדיןאת אחר זמן מועט יצא ופסק להם ו

 בעיניהם, השביע את רצונם ובאו על סיפוקם.
כעבור זמן מסויים, כשהזדמן להם שוב להיות בטיסמניץ, אמרו 
זה לזה, הבה וניכנס אל הרב מטיסמניץ, אשר בשעתו אמר לנו 

 שיכול לפסוק את הדין רק למחרת, ונראה איך הוא פסק דיננו. 
נסו אל רבי משולם לשמוע את פסק דינו. השמיעו דברי נכ

התנצלות על שלא באו לשמוע את פסק הדין למחרת. אמר להם 
רבי משולם כך וכך פסקתי. בעלי הדין התפלאו לשמוע, כי 
פסיקתו של רבי משולם דומה ממש לפסק שפסק הרב שלהם. 
בשמעם זאת, הביטו זה אל זה כאילו בקורטוב של תמיהה, הבין 

בי משולם שדברים בגוי ושאלם, מה לכם תמהים. לא יכלו ר
להתאפק וסיפרו לו את כל המעשה כפי שהיה אמת לאמיתה, 
וכי גם הרב שלהם פסק כך, לאחר שהות של מחצית השעה 
בלבד, כששמע רבי משולם, כי רב פלוני באחת העיירות הקטנות 

זה ידע להשיב במשך זמן קצר על ענין כה קשה, אמר בלבו, הלא 
גאון נפלא בדורנו וצריך להכירו ולדעת ממנו, לא היסס רבי 

 משולם, ומיד נסע אל אותו רב.
בבואו התעטף ונכנס בחדרה ועמד לפניו בהכנעה רבה, כתלמיד 
לפני רבו, ושאל אותו, כיצד ידע כבוד הרב לפתור כמעט ללא 
שהיות, ענין כה מסובך, שאני בעצמי נאלצתי לדחות את בעלי 

יום המחרת. השיב לו הרב , האמת לא אכחד, אמנם הדין עד ל
לא ידעתי כלל מה להשיב בענין, ונעשה לי קשה על הלב. בצר 
לי, נכנסתי לחדר השני, התייפחתי בבכי וביקשתי רחמים, 
ואמרתי לפני השי"ת, הלא אני רב העיירה ובעלי הבתים לא 
יודעים להבחין בין דבר קשה לקל, ואם לא אדע להשיב להם 

בה, הרי זה יגרום חס ושלום לחילול השם, כנראה נתקבלה תשו
תפילתי, כי כאשר ניגשתי 
לארון הספרים, מיד מצאתי 
ספר ישן שבו מבואר היטב 

 כל הענין הזה, וכך פסקתי. 
מששמע זאת רבי משולם 

דלת   אל  מיד  פנה  איגרא,

היציאה ואמר לרב בזה הלשון, 'לבכות' גם אני יודע, אבל על 
עמול ולהתייגע ולהשתוקק השתוקקות עצומה התורה צריך ל

 לכוון אל האמת, והלך לו. 
זהו 'כתית למאור' לתורה צריך לכתת עד שיצא תורה לאור, 'ולא 

  למנחות' ללמוד תורה במנוחה.
 

 "להעלות נר תמיד" (כז, כ)
 פירש רש"י עד שתהא השלהבת עולה מאליה. 

בביתו  וש רש"י על פי הסבר לאיש שיושבאפשר לבאר את פיר
קופא מקור, סערות רוחות וגשמים בחוץ, חלונות הבית רועדים 
מפרצי הרוח החודרים דרך חרכיו, עד שהסערה שולטת פנימה 
בכל פינות חדריו, ארכבותיו דא לדא נקשן, ואין עצה אלא 

 להדליק את האור כדי לחמם את עצמותיו היבשות. 
רת בידו בתוך הבית מונחים להם עצים טובים, באין ברירה אח

ניגש הוא אל המלאכה למלאות צרכו במעט עצים אלה, הצית 
בהם את האש אשר חיש מהר נדלקו, אך לא עלתה בהם 
השלהבת כראוי עקב הכמות הקטנה שבהם, וממילא לא היה בה 

 בכדי לחמם את הבית ולגרש הקור השורר בין כתליו. 
בידעו פרק בטבעה של האש, טרח ואסף מכל פינות ביתו כלים 
מכלים שונים על מנת לנפנף בהם על יד האש, בכדי שינשב בה 
הרוח וללבות את השלהבת להיות עולה יפה, וכשגם עצה זו לא 
הפיקה את התועלת הרצויה נשכב הוא עצמו בפישוט ידים 
ורגלים אצל האור, ובכל כוחו נפח בפיו אנה ואנה, ובכל זאת 

 עדיין בוששה השלהבת מלעלות.
א לא אתיא, ניתי חדא מתרתי, ובבת אחת אמר בלבו, חדא מחד

 נפח בפיו בכל כוחו ובשתי כפות ידיו נפנף בכלים. 
לתוך ביתו, ומצאו שוכב על הארץ, לחייו  חברובאותה שעה נכנס 

נפוחות ואדומות מרוב יגיעה, ידיו עולות ויורדות ומנפנפות 
ברוח, זיעה מכסה את כל גופו, ומראהו כאחד המבוהלים 

 חברועמד הלה משתומם למראה עיניו, שמא יצא והמטורפים, נ
מדעתו, או מחלה איומה תקפתו, חיש מהר רץ אליו וצעק 

 לקראתו, מה לך ידידי כל הבהלה הזאת?
ענהו האיש, רצוני להעלות את שלהבת האש למען תטיב לחמם 
את קירות הבית, וכבר נסיתי את כל התחבולות וללא הצלחה, 

את פיו בצחוק ולעג לעומתו, דברים אלו מילא  חברובשמוע 
שוטה שכמותך! האינך רואה כי מעטים המה העצים אשר בהם 
הצית את האש, עליך לקום וללקט עצים מרובים להוסיף על 

 האש ואז תעלה השלהבת מאליה. 
והנמשל מובן הוא, ההתלהבות הרוחנית זקוקה לעצי העבודה 
בכדי שתעלה בקרב לב האדם, ולחנם יטרח להרבות אש 

למערכה גדרים  דושה בתוככי נפשו, אם לא יוסיף עציםהק
 .וסייגים בתורת ד'

והן הם דברי הבית אהרן זי"ע 
בפרשתן וז"ל, "שצריך 
להדליק עד שתהא שלהבת 
עולה מאליה, היינו שצריך 
לייגע עצמו בעבדות עד 
שתהא שלהבת עולה מאליה, 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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שוטים ין לזה, ולא כוה התלהבות ולא שיכוכי ממילא יעל

 ים להתלהבות.המצפ
 .ד ולהתייגע, והשלהבת תעלה מאליה"צריך לעמול, לעבו

 (דברי זקנים)
 

 ד) ,"לקדשו לכהנו לי" (כח
 מסופר על אחד שהגיע אל הרב וביקש: "רצוני להיות כהן". 

ציא מילה כבר הרב ניסה להסביר לו... אך בטרם הספיק להו
הונחה על שולחנו חבילת שטרות מכובדת... הרב לא הראה 
שביעות רצון והלה המשיך למלא את השולחן בשטרות... הרב 
הסביר לו שזה בלתי אפשרי "לקנות כהונה", אך הוא התעקש 

 והעלה את הסכום ואף שילש אותו... אך הרב עמד בסירובו....
מיו אל הקהילה בחרון אף עזב את ביתו של הרב ושם פע

הרפורמית. לאחר משא ומתן מייגע גם שם לא הסכימו להפוך 
את המסכן לכהן. בצר לו פנה אל האחראי מטעם הקהילה 
הקונסרבטיבית. שם הוא התקבל בחמימות ומשאחד מהם זיהה 

האמירו במחיר. ומיודענו שנפשו חשקה להיות  'פוטנציאל'האת 
 7בסכום של כהן, הסכים וכתב המחאה לפקודת הקהילה 

 אפסים....
נקבע הטקס לשבוע שאחרי, וברוב פאר והדר הוכתר מיודענו 

 לכהן באופן רשמי ואף קיבל תעודה המעידה על כך....
לאחר הטקס פנה האיש ללכת לדרכו כשהוא שמח וטוב לב. 
לפתע רץ אחריו ראש הקהילה וביקש לדעת: "סלח לי שאני 

כל כך להיות כהן?  מתערב אבל מסקרן אותי לדעת מה נחוץ לך
 ועוד ששילמת עבור זה סכום לא מבוטל "?

 השיב ה"כהן הטרי" בפשטות: "מה הפירוש למה" ? 
היה אאבא שלי היה כהן, גם סבא שלי היה כהן... למה שאני לא 

 גם כהן...
 

 "שפה יהיה לפיו סביב" (כח, לב) 
) מעשה במלך סיפרו חז"ל (מדרש שוחר טוב, לט. מעשה נפלא

ה למות, א"ל הרופאים אין לך רפואה עד שיביאו לך פרס שנט
חלב לביאה. ענה אחד מהם ואמר לו: אם רצונך אלך אני, רק תן 
לי עשרה עיזים. אמר לעבדיו ונתנו לו. הלך לגוב אריות והיתה 
שם לביאה מינקת גוריה, יום ראשון עמד מרחוק והשליך לה עז 

רת, וכן בכל אחת ואכלתה, יום שני נתקרב לה מעט והשליך אח
יום ויום עד שהיה משחק עמה, ולקח מחלבה והלך לו. כשהיה 
בחצי הדרך ישן וראה חלום, שהיו כל אבריו מהרסין זה עם זה; 
אמרו הרגלים: "אין בכל האברים כמותנו שאם לא היינו אנו 
הולכין לא היה יכול להביא מן החלב". ענו הידים: אין כמותנו, 

לא היה עושה דבר. העינים אמרו: אנו שאם לא היינו אנו שחלבנו 
למעלה מן הכל, שאם לא היינו מראים לו את הדרך לא היה 
נעשה. ענה הלב ואמר: אני למעלה מן הכל, שאלמלא לא נתתי 
לו העצה לא הועיל כלום. ענה הלשון ואמר להם "אם לא הייתי 
אני מה הייתם עושים". ענו לו כל האיברים וא"ל: לא יראת 

נו, ואת סגורה ונתונה במקום חשך ואפילה, ועוד להדמות אלי
שאין בך עצם כשאר כל 

האיברים, ענה הלשון ואמר, היום תאמרו שאני מלך ושליט 
עליכם! שמע האיש את הדברים האלה ונתפחד והקיץ משנתו 

ס אצל המלך ואמר לו, הא לך חלב והלך לדרכו, והגיע למקום ונכנ
לתלותו, וכשהיה הולך ליצלב  לביא (היינו כלבה) , מיד קצף וצוהכ

היו כל האיברים בוכין, אמר להם הלשון, הלא אמרתי שאין בכם 
ממש, אם אני מציל אתכם תודו לי שאני מלך עליכם? אמרו לו: 

ו: הן! מיד אמר הלשון השיבוני אצל המלך. והשיבוהו. אמר ל
לתלותי, זו תורה וזו שכרה. אמר לו, הבאת חלב  תוויצלמה 

מיתתי, אמר לו ומה איכפת לך ויהא לך רפואה כלביא לקרב 
ממנו, ועוד גם כן כי "לביאה" קורין אותה "כלביא", לקחו ממנו 
 ונסוהו, ונמצא חלב לביאה, אמרו לו, כל האיברים עכשיו אנו

 .מודים לך שאתה אמרת האמת. ע"כ
 .משלי יח, כא)( "מות וחיים ביד הלשון"

 

 "את הכבש האחד" (כט, לט) 
לה, יביהודי פשוט, אשר לא ידע את פרוש מלות התפמעשה היה 

אולם עובדה זו לא מנעה ממנו להתפלל בקול גדול, וכשהגיע 
ד", שאג בקול ובעינים בפרשת התמיד למלים "את הכבש האח

ד!"... משל היה עומד בקריאת שמע במלים "ה' -ח-עצומות "א
 אלקינו ה' אחד". 

מפי אחד מתלמידי סיפור זה שמע רבי שרגא פייבל מנדלוביץ 
ישיבתו, אשר הוסיף ודבר בלגלוג על יהודים פשוטים מעין אלו, 
'עמך', אשר אינם יודעים בתפילה אפילו את פרוש המלים, אולם 

 למרות זאת הם מנסים להתפלל בהתלהבות. 
הנימה שבה דבר התלמיד לא מצאה חן בעיני רבו, והוא העיר לו: 

מעיד שהחושים הרוחניים  "הלגלוג שלך אינו במקומו... הלגלוג
 תחים די צרכם...". ושלך אינם מפ

" ורבי שרגא פייבל המשיך: "יהודי תהה התלמיד: "על מה ולמה?
כששמע את תפילתו התמימה של אמיתי, בעל הרגשה עדינה, 

צריך היה לשנות אצלו את היחס כלפי המלים 'את יהודי זה, 
היה לחשוב בעקבות וא הצריך הכבש האחד' מכאן ואילך... 

ל ובל איש יהודי עילו, קאם הלייגם פה, במש –המעשה הזה 
 מלכות שמים על עצמו...". 

מעשה זה, המובא בספר "מרביצי תורה מעולם החסידות" 
מוכיח עד כמה דייק עם תלמידיו על כל דבר היוצא מפיהם, ועוד 

ים ומסופר שם כי בחור אחר השמיע חדושי תורה ובענין מס
בי התבטא כי "הט"ז אינו צודק בדבריו". באותו רגע שסע ר

שרגא פייבל את דבריו וקרא בקול, כשהתרגשות נמסכת בו: 
 בורים כאלו הם בגדר נבול פה!". י"ד

בהזדמנות אחרת שמע תלמיד ששר "בלבבי משכן אבנה", עצר 
דה זו?" כבר הגעת למ אותו רבי שרגא פייבל ושאל: "כלום

בל את הדברים, ישאלתו הנוקבת ירדה תהומות. התלמיד ק
לא היה מסוגל להעלות את השיר על דל ובמשך עשרות שנים 

 שפתיו!
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל











 

 

 

 

 

 תַהִּמּדֹות ַּכָּפרַ ד ְּכנֶגֶ ם ְּבָגִדי - הְּתַצּוֶ ָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט אדר א' י"א

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו        מיטל בת מלכה  
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים

 

729 

16:50 

17:07 

17:08 

17:10 

18:03 

 .(שמות ד, יד) "וְָרֲא וְָׂשַמח ְּבִלּבֹו"
 

ובכן, כנגד אותו טוב לב שגרם לאהרון 
לשמוח בגדולתו של אחיו הקטן, זכה הוא 
לחושן המשפט שהיה מונח על ליבו. לפיכך 
מתאים הדבר שחושן המשפט יכפר על 
עוולות שבין אדם לחבירו, שהרי אין תקנה 

מאשר פסגת  -יותר לעוולה חברתיתגדולה 
טוב הלב אשר באה לידי ביטוי באותו מעשה 

 את אהרון בחושן המשפט. שזיכה
 

היה מעיל המכפר על לשון הרע. צבע  ומעיל
תכלת, התכלת דומה לים, הים דומה לרקיע, 
והרקיע מסמל את הקדושה ואת ההתגברות 
על המידות הרעות! ברקיע אין קינאה ואין 
שנאה ואין כבוד! המעיל מזכיר את הרקיע 

לחלוטין מכל המידות הרעות שגורמות  נקיש
 ר לשון הרע, ועל כך הוא מכפר.לאדם לדב

 

: ),ט(קדלים יוזאת ועוד, ביחס לים נאמר בתה
ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל יֲַעבֹרּון ַּבל יְֻׁשבּון ְלַכּסֹות "

ץ", הקב"ה הגביל את מי הים, תחם את ָהָארֶ 
גבולו, ומנע ממנו את האפשרות לשוב 

 ולכסות את הארץ. 
 

התקנה היא כך ביחס לאיסור לשון הרע 
אם אדם יתן שהרי חלילה גבול ללשון, לשים 

חופש לדיבורו ויאמר ככל אשר עולה על רוחו 
 ת אסון.והתוצאות עלולת להיות הר

18:00 

18:01 

18:03 

18:40 

18:36 

18:37 

18:39 

 צווהתפרשת  עין חמדפניני 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

"אמר רב עיניני  :מובא (זבחים פח ע"ב)בגמרא 
למה נסמכה פרשת קרבנות 'בר ששון: 

לפרשת בגדי כהונה? לומר לך: מה קרבנות 
 מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין. 

  

 מכפרת על שפיכות דם.  -כותונת 
 מכפרת על גילוי עריות.  -מכנסיים 
 מכפרת על גסי הרוח.  -מצנפת 
 מכפר על הרהור הלב.  -אבנט 
 מכפר על הדינין.  -חושן 
 מכפר על עבודת כוכבים.  -אפוד 
 מכפר על לשון הרע.  -מעיל 
 מכפר על עזות פנים. -ציץ 

 

נמצא שכל אחד מבגדי הכהונה מכפר על 
ין מסויים. החושן והמעיל שניהם מכפרים יענ

 על עברות שבין אדם לחבירו.
 

, בדיןמכפר על הדינים. כל עוולה  -החושן
מוצאת את  -שנעשתה בין אדם לחבירו

לה יכפרתה לאחר התשובה והשבת הגז
 לבעליה, באמצעות החושן.

 

: (שבת קלט ע"א)בגמרא מופיע ביאור הדבר 
זכה  - (שמות ד, יד) 'וְָרֲא וְָׂשַמח ְּבִלּבֹו'"בשכר 

 בו". ישן המשפט על לולח
 

נו לגאול את בני משה רבינצטווה כאשר 
ישראל ממצרים, הוא חשש לקבל על עצמו 
את השליחות. אחד המניעים העיקריים 
בסירובו היה החשש מפני פגיעה אפשרית 
באהרון אחיו הגדול שהנהיג את ישראל בכל 

 התקופה בה שהה משה רבינו במדין.
 

אולם למעשה גילה הקב"ה למשה, כי כל 
התחושות הללו אשר בהחלט מתאימים 

דם מן השורה, לא יכולים למצוא מקום לא
בליבו הרחב של אהרון. והבטיחו הקב"ה 

 (שמות כח, ב) ת"וְָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶ "

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 להצלחת אברהם גורג'י דן דליה אפרת וב"ב
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 ?האם מותר לשפוך מים חמים על גבי מאכל שאינו מבושל

 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 

תוספות שבת (מב ע"ב), שו"ע (סימן שיח ס"י).  מקורות: אסור לערות [לשפוך] מים חמים מכלי ראשון על גבי דבר מאכל שאינו מבושל.
דהיינו שבשעה שהעירוי פוגע במאכל הנמצא בכלי שני  ולדעת רבים מן הפוסקים, אין עירוי מבשל כדי קליפה אלא כשלא נפסק הקילוח,

י עדיין העירוי מחובר לכלי הראשון בשפיכה רצופה ממנו. ראה רמ"א (יו"ד סימן סח ס"י). וע"ע לרמ"א (יו"ד סימן צב ס"ז) דבנפסק הקילוח הו
 ככלי שני. וע"ע משנה ברורה (סימן שיח ס"ק עד).

 

מותר לערות עליה מים חמים מכלי ראשון, ואין צורך לנגבם קודם שיערה כוס רטובה שיש בה טיפות מים מועטות, 
כן דעת הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ד (חאו"ח סימן לג), ובספרו הליכות עולם  מקורות: עליהם וטוב שינער את הכוס קודם לכן.

ה רק עירוי וי"א דעירוי לא מבשל. וע"ע חזון ח"ד (עמוד נו) מטעם חצי שיעור, וכן משום שדבר זה לא ניחא ליה כלל, וגם משום שכאן ז
ויש מחמירים לנגב את הכוס קודם העירוי  שבת (כרך ד עמוד שפב). וכן פסק בשו"ת שבט הלוי ח"ז (סימן מב אות ב). -עובדיה

שו"ת  מקורות: כאשר המים שנותרו בכוס לא התבשלו, כגון מי ברז שנותרו בכוס לאחר שטיפתם או לאחר שתייתם.
 לא), ובשו"ת אור לציון ח"ב (עמוד רלה). -משה (או"ח ח"א סימן צג, וח"ד סימן עד), שו"ת מנחת יצחק ח"ט (סימן ל אגרות

 

תבשיל רותח שנצטמק, אין לערות לתוכו מים רותחים אפילו שהעירוי מתבצע מכלי ראשון, אף אם הורד התבשיל מעל 
ע (או"ח סימן רנג ס"ד). וכ"כ בספרו הליכות עולם ח"ד (עמוד סא) מפני שו"ת יחוה דעת ח"ד (סימן כב) עפ"ד השו" מקורות: האש.

שכשיצאו המים מהכלי ראשון פסקה רתיחתם וחוזרים ומתבשלים בתבשיל. אולם אף לשיטתו יהיה מותר לערות מים רותחים לאחר 
כרך ד עמוד שפח). וע"ע שו"ת נחלת לוי ח"א שבת ( -שיעביר את התבשיל לכלי שני, היות ואין בישול בכלי שני. וכ"ה בספרו חזון עובדיה

(חאו"ח סימן יא). לתת בערב שבת שקית מים בתוך סיר החמין שבמידה ויתייבש החמין ינקבו את השקית ויצאו המים לחמין, נראה שמותר 
ן איסור הטמנה היות ולדעת לכל הדעות ואין כאן שני כלים שנחשוש שמא אחד חם ואחד קר. וע"ע ספר מעין אומר ח"ב (עמוד קכה). ואין כא

ש (סימן לז אות לב). ועוד יש עצה, שימלא מים "השו"ע (סימן שיח סי"ג) מותר להטמין כלי עם אוכל בתוך אוכל. וכמו שהוכיח החזון אי
ה מהמיחם במצקת, ויכניס את המצקת לסיר החמין, דיש לצרף דעת הסוברים שמצקת היא כלי ראשון, ובפרט אם משהה אותה עד שתעל

רתיחות. וכן מותר לבן ספרד לומר לבן אשכנז שיעשה זאת עבורו. ראה חזון עובדיה (שם עמוד שצז), ובספר מאור השבת ח"א (עמוד תסג) 
 בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל.

 

(סימן ח) הליץ טוב על בני העדה שו"ת שמ"ש ומגן ח"א  מקורות: ויש מתירים לערות מים רותחים לתוך תבשיל רותח שנצטמק.
המרוקאית שנוהגים לערות מים רותחים על החמין, כיון שאם המים והתבשיל נמצאים על הפלטה, חומם שווה. וכן פסק בשו"ת תפלה 
 למשה ח"א (סימן ה). ויעשה זאת בנחת שלא יהיה חשש מגיס. ולדעת בני אשכנז רצוי שימלא כוס מהמיחם וישפוך מהכוס לתוך הסיר
בנחת. אולם כאשר עושה עירוי ישירות מן המיחם לסיר, המים שבמיחם יכולים להפוך לבשריים, כמבואר ברמ"א (יו"ד סימן קה ס"ג) 
שחיבור ניצוק גורם למים שהם פרווה להפוך לבשריים. ושוב שכן העלה בטוב טעם ודעת שו"ת אמת להשיב ח"א (סימן ח). ויש לציין מה 

ומשתמש במים  "ד (סימן ד אות ג) כאשר מערה מים מהמיחם באופן ישיר לתוך קדירת החמין, והמיחם פרווהשהעיר בשו"ת נשמת שבת ח
שבו להכנת קפה עם חלב, יש להקפיד להרחיק את הקדירה מהמיחם, כך שהזיעה העולה מהקדירה לא תגיע לברז של המיחם אלא 

 תתפשט לצדדים.
 
 

סיפר הרה"ג רבי יונה צבי קראוס על אדם שלמחרת היה צריך לטוס לחו"ל לפגישה חשובה. ברגע האחרון תקפה אותו 
דלקת במקום מסוים, והוא הזדקק לתרופה. הוא התקשר להזמין תור לרופא בסניף הקרוב למקום מגוריו, וכיוון ששם לא 

ף באיזור. התברר, שהמקום הקרוב ביותר, שבו יוכל להתקבל היה תור פנוי, בירר במרכזייה, היכן יוכל להשיג תור דחו
היום, הוא ביישוב הערבי ג'לג'וליה. האיש הזמין את התור. כשהגיע לשם, הוא התקבל אצל רופא ערבי, והלה רשם לו 

 תרופה, ובנוסף דרש לבצע צילום רנטגן, ואף ִהְתנָה את קבלת התרופה בצילום. 
 

מטופל, באיזה מקום בגוף דרש הרופא לעשות צילום. והנה, כשהגיע אל בית המרקחת כשהיה אצל הרופא, לא הבחין ה
. הוא פנה ללקוח ואמר לו, באיזור הלבבמקום מגוריו, הבחין הרוקח בטופס הצילום, ובו נדרש המטופל לעשות צילום 

 ללכת נגד הוראותיו. שלפני שיקבל את התרופה, הוא מוכרח לעשות את הצילום, כיוון שכך התנה הרופא, ואי אפשר
 

האיש התקומם על ה'הסדרים החדשים' וטען, שמעולם לא קרה לו דבר כזה, שמתנים קבלת תרופה בצילום. ובכלל, מה 
פתאום דורשים ממנו לעשות צילום לב, כשמדובר בדלקת? אבל הרוקח אמר, שאין ברירה, כי כך כתוב במרשם, שנתן לו 

ן, שלא יעכבו אותו, מכיוון שמחר בבוקר יש לו טיסה דחופה, ולכן הטריח את עצמו הרופא בג'לג'וליה! הלקוח החל להתחנ
לנסוע לישוב בגילג׳וליה ולקבל את המרשם, אבל הצעקות לא עזרו לו מאומה. הוא פנה לרנטגן ועשה צילום באיזור הלב, 

חיים של ממש. "מכאן -כנס לסכנתומה התברר? שקיים אצלו חשש רציני ל'מפרצת' בלב, ובתוך זמן קצר הוא היה עלול להי
אתה הולך לטיפול נמרץ ולא לחו"ל", אמרו הרופאים, שבדקו את הצילום. אמבולנס הסיע אותו במהירות הבהילו לבית 

בטוח! והכל בזכות -לב פתוח. כך ניצל האיש ההוא ממוות כמעט-הרפואה, שם אבחנו מייד את המפרצת, וביצעו לו ניתוח
 (מעובד מתוך 'קול ברמה')לתי מובן בעליל, שהנפיק לו. כך שומר השי"ת על עמו ישראל! אותו רופא, והצילום הב
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בפלניצה כבן  )1926(כ"א תמוז ה'תרפ"ו -נולד ב -האדמו"ר הרב פינחס מנחם אלתר זצ"ל מגור
בלידתו. כבר בעודו צעיר נחשב כעילוי ואחיו הגדולים התייעצו עימו  60זקוניו של אביו, שהיה בן 

לפעמים. נודע בכוח זכרונו. נמלט עם אביו מאירופה אחרי כיבוש פולין על ידי גרמניה, ובשנת 
בה מונה ) 1957(עלו לארץ ישראל. התפרנס מניהול חנות ספרים עד שנת ה'תשי"ז  )1940(ה'ת"ש 

ר' ישראל, שכיהן אז כאדמו"ר מגור. עקב ענוותנותו והתבטלותו בפני  לראשות הישיבה בידי אחיו,
אחיו הגדול לא התפרסם עד אז כתלמיד חכם, אך הצלחתו כראש ישיבה ורמתם הגבוהה של 

 שיעוריו העלו את ההערכה כלפיו. 
 

 גם כראש ישיבה הקפיד על קיום אורח חיים צנוע. כיהן כחבר נשיאות ונשיא מועצת גדולי התורה,
התמנה ליו"ר אגודת ישראל. בשנת  )1971(וכחבר הנשיאות של מפעל הש"ס. בשנת ה'תשל"א 

נפטר אחיו ר' שמחה בונים ורבינו מונה לאדמו"ר השישי של חסידות גור. ) 1992(ה'תשנ"ב 
שנים.  69-חי כ ).1996(ט"ז אדר ה'תשנ"ו -נפטר ב הקודש. עזר רבות לזולת.-ענוותן. בעל רוח

ם בחצר ישיבת 'שפת אמת' סמוך לקבר אביו. על פי עדות המשב"ק התבטא לפני ציונו בירושלי
מיתת צדיקים מכפרת. כלל ישראל שרוי במצב קשה. צריך מסירות נפש בשביל כלל פטירתו: "

". אחיינו ר' יעקב אריה ישראל. אני רואה, שכאן קשה לפעול מלמעלה אפשר הרבה יותר לפעול
 חסידות גור. אלתר משמש כאדמו"ר השביעי של

 

 מאיר יעקב(בת ר' מרת פייגה מינטשא  אימו: (ה'אמרי אמת').האדמו"ר אברהם מרדכי אלתר  אביו:
 ,אביו :מרבותיו (1946). ו"תש'ה בשנת נישא. אלתר מרדכי אברהם 'ר בת )ציפורה מרת :אשתו. )בידרמן

' ר, בצלאל משה' ר, ליפל אסתר מרת, מאיר יעקב' ר: ילדיו .מילצקי חייקל' ר, מרדכי אברהם 'ר
 רוממה שכונת ורב גור חסידות של כולל ראש( לייב אריה יהודה' ר. )אמת שפת' ישיבת ראש (שאול

 חושן כולל ראש( חיים דניאל' ר), ברק בבני, גור המדרש בית להוראה כולל ראש( דוד צחק' ר ),בירושלים
, על הגדה כרכים) 5(דרשות על פרשיות התורה והמועדים  -פני מנחם• :מספריו .)בירושלים משפט

ענייני  -פנינים נחמדים•פלפולים על פרשת שבוע  -תורתך שעשועי•של פסח והגהות על הלבוש 
הגהות על  -שולי הגיליון•ענייני שבת  -פני שבת•מדרשותיו  -אוצר דרשות ומאמרים•פורים 

 ענייני נישואין. -פני מלך•מצווה -ענייני בר -מצותיך שעשועי•משנה תורה לרמב"ם וספר החינוך 
 אחת הפעמים פנה אדם לרבינו ושאל אותו, היכן לקנות דירה והרבי ענה: "חפש בניין שאחד השכנים בנה עלב

הגג!". הלה הביע את פליאתו והרבי הסביר, שכיוון שהשכנים איפשרו לו לבנות, מכאן שזה בניין של שכנים טובים, שהם מוותרים אחד 
 לשני, מפרגנים, בבניין כזה כדאי לגור! (מעובד מתוך 'נר לשולחן שבת')

ר את אביהם החולה. 'אומנם הוא היה בפנימית, אך עבירו אותו כבר לטיפול נמרץ", סחו בני המשפחה בדאגה לרבינו, שבא לבקה"
 …'.מחלתו הכבידה, ואמש הועבר לטיפול נמרץ, כאשר המשמעות ברורה

 

ליבם של ישראל, הרגיש בצערם. יהודי סובל נוראות ממחלה קשה, בני המשפחה סובבים  –הרבי שמע את הדאגה בקולם, וגם ליבו 
כשפניו המאירות נראו בשערי המחלקה, כבר התייצב במקום מנהל המחלקה, … ל מרובותסביבו כאובים ודאוגים, אכן, צרות עם ישרא

פרופסור ידוע שם, שקיבל קריאה דחופה, כי צדיק ידוע מגיע לבקר את מטופל פלוני. הרבי שוחח עימו בעניין, שמע סקירה רפואית 
 '…חודש ימים לחיות –במקרה הטוב  –ההערכה שלנו מותירה לו מקיפה, בסיומה אמר הפרופסור באופן די נחרץ: '

 

הרבי הקשיב לדבריו בכובד ראש, רק על מסקנת הדברים הייתה לו הערה קצרה: "בלי לפגוע בכבוד הרופא, אני דווקא חושב, שאולי ניתן 
הוא סיפר  אמר הרבי בקצרה וחתם את הדיון. אך נכנס הרבי לביקור בחדרו של החולה, מיד פרץ החולה בבכי מר.…" לבטל את הגזירה

לרבי את המצב הרפואי לאשורו ובמלוא כאבו, את ייסוריו הרבים ומכאוביו המתגברים, וגם את העובדה, כי הערכת הרופא ידועה לו, קשה 
"רבי", בכה החולה והתייפח מרורות, "הן לצדיקים יש כוח לגזור, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אנא, יגזור … ואכזרית ככל שתהיה

 רבי לבטל את דברי הרופאים, ולהחזירני לחיים תקינים ובריאים!".נא ה
 

הרבי הביט בחולה המתייפח לפניו, ועיניו התמלאו רחמים. יהודי מתייסר, דינו, מבחינה רפואית, כבר נגזר, והוא נאחז בתקווה כטובע 
את הגזירה. במקום בו יש מחלוקת, אין לצדיקים  הנאחז בקש. "יש פעמים", אמר הרבי אחרי הרהור ארוך, "שגם לצדיקים אין כוח לשנות

אם יש מחלוקת, אם חסרה אחדות, אין כל כוח שיכול לבטל את הרבי הגביה מעט את קולו והוסיף: "…". כוח לגזור דבר וחצי דבר
וך או מריבה הגזירה. יש להשקיע כוחות למנוע מחלוקת, ולחזק את האחדות. הביטו סביב וראו, אם יש משהו שנפגם באחדות, סכס

", אמר וכיוצא באלה. אם לעצתי תשמעו, השקיעו כוחות בנושא האחדות ואהבת חברים, ובעזרת השם תראו ישועה ורפואה שלמה
 …הרבי, וחתם את הביקור

 

בני המשפחה היו מופתעים, עד כמה קלע הרבי כחוט השערה לבעיה הבוערת. כבר מספר שנים, שסכסוך כספי מעיב על היחסים 
ם במשפחה, אח אינו מדבר עם אחיו, ואף בני הדודים אינם מחייכים אלה לאלה. סכסוך כספי גרם לתבערה גדולה, והמשפחה התקיני

הרי שזה בדיוק הרגע להבין,  –עכשיו ההוראה ברורה, וגם המוצא מהסבך הרפואי. אם הסכסוך נוצר על רקע כספי … מפולגת ומסוכסכת
עוד באותו ערב, כינס אחד האחים את בני המשפחה כולה. כולם ויתרו, חלקם … ל הון שבעולםשחיי האב חשובים לאין ערוך יותר מכ

 …ויתורים מפליגים, אך סוף דבר, כולם יצאו שמחים ומאושרים, לוחצים ידיים ומאוחדים 
 

רר מבית כשהשתח… מספר ימים אחר כך, החלה מסתמנת מגמת שיפור. המחלה הלכה ודעכה, אב המשפחה החל לשוב לכוחותיו
הרפואה הולך על שתי רגליו, נערכה סעודת הודיה חגיגית בנוכחות כל בני המשפחה המאוחדת והמאושרת, שציינו יחדיו את נס הצלתו 

 …שחזר מטיפול נמרץ לחיים תקינים, והדהים את הרופאיםהפלאית של אב המשפחה, 
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הֻמְפָלָאה יְׁשּועָ   

פתאום נעתקה נשימתו. כן, לא היה ספק בכך. אחת האותיות 
' הייתה סדוקה בצורה מכוערת. מזוזה פסולה נפשכםבמילה '

בעליל! ועוד בהקשר כל כך ברור. הרב וילימובסקי שלף מתיקו 
מזוזה כשרה למהדרין וקבעה במקום זו הפסולה. "אני בטוח, 

 , אמר למר ש'.שבקרוב תראו את התוצאות"
 

"גם אני מקווה", התעודד הבעל. יומיים לאחר מכן התקשר הרב 
וילימובסקי לאדון ש'. "יש חדש?". "עדיין לא", השיב האיש. 
"שמע", עלה רעיון במוחו של הרב וילימובסקי, "מחר בערב אבוא 
אליך הביתה, ויחד נתקשר למזכירות של הרבי מליובאוויטש. 

האישי של הרבי, תספר לו על הבעיה, בעצמך תדבר עם מזכירו 
על המזוזה שהוחלפה ובקש ממנו להכניס את שמך ושם רעייתך 

 אל הרבי, כדי לקבל את ברכתו". אדון ש' שמח לרעיון וכך היה.
 

יום לאחר ששוחח אדון ש' עם מזכירו של הרבי, חזר הרב 
וילימובסקי והתקשר לשאול בשלומו. הפעם נענה בקול שונה 
לגמרי, בצעקה ממש: "הרב וילימובסקי, בוא אלי הביתה! כעת. 

 בדחיפות!". 
 

ברגע שדרכו רגליו של הרב וילימובסקי על מפתן הבית, עוד 
ש' להתאפק ופתח בתיאור בטרם התיישב על כיסא, לא יכל אדון 

נרגש. "לא תאמין למה שאומר לך. מדי בוקר, טרם צאתי 
 לעבודה, אני מכין לעצמי ארוחת בוקר. כך עשיתי גם הבוקר. 

 

זיהיתי ריח לא  -לפני שעות ספורות חזרתי הביתה, וכשנכנסתי 
נזכרתי, כי בבוקר ברור מהמטבח. "אלוקים אדירים!", נבהלתי. 

. "רק שלא שכחתי לכבות את האש הכנתי לעצמי חביתה
 שמתחת למחבת!", חשבתי לעצמי.

 

אישתי עומדת ולא האמנתי למראה עיניי:  -"התקרבתי למטבח 
", ומבשלת! פשוט כך. שנה וחצי לא ראיתי את המחזה הזה

 נשבר קולו. אישתו של בן ציון המשיכה את הסיפור במקומו. 
 

לל ראה אותה. זו הייתה הפעם הראשונה שהרב וילימובסקי בכ
"זה התחיל בשמונה בבוקר, כבוד הרב. התעוררתי, כמו כל יום, 

 מבלי לרצות לקום מהמיטה. 
 

פתאום ראיתי מולי דמות של אדם זקן. הדמות פנתה אלי בטון 
לא יכולתי  -לא יודעת למה מפקד והורתה לי: קומי מהמיטה!". 

וזהו. מאז הבוקר אני מתפקדת כמו בימים  -לסרב. קמתי 
 ".טובים. חזרתי לעצמיה

 

הרב וילימובסקי הוציא מאמתחתו תמונה של הרבי והציגה לפני 
כן, זה הוא. זה האיש שצעק עלי! מי האישה. האישה החווירה: "

כעבור תקופה קצרה נסעה גברת ש' אל הרבי, "... האיש הזה?
 כדי להודות על המופת, שעשה עבורה.

 

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל     ברהם בן יונה ז"ל                         א                                                          נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

יקוט ז"ל יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרתבן יצחק ז"ל                 ר חסיבה ז"ל                                                                 חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דבדוד ב                     ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל בן פרחה סליםאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

זילפה בת רנדה ע"ה        ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל     יעקב בן נעמה ז"ל                                אורה בת נעימה ע"ה                                                            
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהישא אסתר בת זהרה ע"ה                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                                                  מ

ינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אברהם בן דאלון בן סעדה 

 לע"נ

 תנצב"ה

גם אם חלילה יהודי מוצא את עצמו בבעיה, שאינו רואה כל 
דרך לצאת ממנה, עליו לזכור, כי בורא עולם הוא המנהיג של 
העולם ועליו יש לסמוך, כאשר הצדיקים בעולם הזה הם 

 שלוחיו.
 

מילים מעל גבי הטופס. הטופס הגיע ה", זעקו דחוף ביותר!"
ין. מעניין מה לבית חב"ד בעיר חולון ממשפחת ש' מרחוב חנק

כל כך דחוף, חשב לעצמו הרב לוי וילימובסקי, תוך כדי שהרים 
 את שפופרת הטלפון וחייג למספר, שהיה כתוב בטופס.

 

זה היה יומיים לאחר חנוכה, לפני מעל ארבעים שנה. באותה 
תקופה שימש הרב וילימובסקי כשליחו של הרבי מליובאוויטש 

ובסקי במבצע ביקורי בית בחולון. לכבוד החג, פתח הרב וילימ
 רחב היקף. 

 

הוא הביא לעיר אוטובוס מלא בבחורים, תלמידי הישיבה 
בכפר חב"ד, ופיצל אותם לצוותים, שיעברו בין בתי העיר, 
יציעו לדיירים חנוכייה ונרות לקיום המצווה, וינצלו את 

 ההזדמנות לעורר אותם לקיים מצוות נוספות.
 

ידי משפחות שהיו -ולא עלהרב וילימובסקי הכין טופס שמ
מעוניינות, כי יגיעו לביתם לבדיקת מזוזות. מי שמעוניין בכך 
בדחיפות, התבקש לציין זאת בטופס. משפחת ש' הדגישה, 

 כאמור, כי מבחינתה הדבר "דחוף ביותר".
 

"שלום, האם הגעתי למשפחת ש'?", שאל הרב וילימובסקי. 
ים מבית חב"ד. "נכון", אישר הקול מבעד לקו. "שלום, מדבר

זה בקשר לבדיקת המזוזות, שביקשתם לקיים אצלכם 
 בדחיפות". 

 

"אה, שלום לכם ותודה רבה", השיב הקול בטון רועד. בן ציון 
הבדיקה באמת היה שמו של הדובר, אבי משפחת ש'. "

דחופה לנו. אישתי מאוד חולה. חשבנו, שאולי בדיקת 
 ", נסדק קולו. המזוזות תסייע לנו בעניין

 

עוד באותו ערב הופיע הרב וילימובסקי בבית משפחת ש', בן 
אביב למכניקה -ציון הציג עצמו כמנהל מפעל מצליח בתל

עדינה. "כל מה שחסכתי במשך השנים, הוצאתי לרפואתה של 
 רעייתי", סיפר בצער מעורב בייאוש.

 

חשכו  -"לפני שנה וחצי שקעה לפתע בדיכאון נפשי ומאז 
תי איתה? טובי הרופאים לא הצליחו לעזור חיינו. היכן לא היי

לה". תוך כדי שבן ציון מדבר, פנה הרב וילימובסקי להסיר את 
 המזוזות ולערוך להן בדיקה ראשונית. 

 

את הבדיקה המדוקדקת יערוך סופר מזוזות מומחה. המזוזה 
הראשונה שהסיר הייתה של חדר השינה. הוא הוציא את 

 חו ועבר עליו ברפרוף.הקלף המגולגל מתוך הנרתיק, פת

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
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  ""תצוהתצוה""פרשת פרשת  
  ].כ, כז[" ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך"

, היינו שימתיק לרעהו דבריו והסברת פניו" תק רעהוומ). "ט, משלי כז ("ומתק רעהו מעצת נפש, שמן וקטרת ישמח לב"
שיהיה אותו מתק והסברת פנים מעצת נפש השכלית דרך , כלומר, "מעצת נפש"ואמר . במתק שפתיים ורכות הדברים

:): א"כתובות קי(ל "וכן אמרו רבותינו ז, כי ייטב לו מתק שפתים יותר ממה שהוא נותן לו, ולא דרך חנופה, אהבה וחיבה
על שם שריח הקטורת מתקשר ', קטורת'וכבר ידעת מה שנקרא "...  המלבין שיניים לחבירו יותר ממשקהו חלבטוב"

והנה השמן הזה שהיה , ועל ידו הברכה נמשכת ונשפעת אל התחתונים, ושמחת המדות מתרבה על המקטיר, במדות
                            ")אי, בראשית ח(מר שנא, ביא אורה לעולםהיה שמן זית לפי שהזית ה, מתקרב בזמן הקטרת הקטורת

 ).רבינו בחיי(ועל כן ציוותה התורה במצוות הדלקת המנורה בשמן זית , ..."והנה עלה זית טרף בפיה"
 :ל"זצ' מפוניבז הרב לו מרן סיפר מאלף אותו מעשה ,ל"זצשטיינמן  לייב אהרן רבי הגאון מרן סיפר
 לפניו באו כאשר .בזה והצליח, גיטין מלערוך נמנע ',הרבנות בעיר פוניבז סאכ על' של הרב מפוניבז שבתו בימי
 ;אחת מפעם חוץ .בית שלום ובחכמתו הרבה תמיד הצליח להשיג, אותם שלא להתגרש שכנע ,להתגרש זוגות

 עם לחיות יותר איני מסוגל !גט שיהיה עד מכאן אזוז לא" וזעק, הרצפה על שנשכב ,המדובר היה בבעל עקשן
   ..."שלה החיצוני המראה גם !שתיא

  .גט להם סידר הרב בחוסר ברירה .המצב עם ישלים שהבעל סיכוי והיה נראה שאין ,השכנועים כל לא הועילו
  "...להתגרש בחכמתך ממני מנעת מדוע לא !?לי עשית מה ,הרב": להתלונן בפני הרב בא והבעל ,שנה חצי חלפה
שאינך יכול לסבול  אמרת הרי ,ובכלל ,דעתך ששינית את קרה מה ,נהנשת מה": אותו שאל , תמה'מפוניבז הרב

                    ...כי טעיתי הבחנתי ,לשעבר אשתי את כשראיתי ,עתה: "השיב האיש. !"?את המראה החיצוני של רעייתך
  ..."להתגרש מדוע התעקשתי מאוד לי וכואב ,שחשבתי כמו מכוערת אינה היא
 שבורה היתה היא ,תמידי בריב היו הם שכאשר, הסיבות אחת - ?גרוע כך כל לו היה שבזמנו הטעם באמת ומה
  . הטבעית החיים שמחת לה  חזרה,נפרדו כאשר אבל .נפש ועוגמת מצער הוריקו פניה ואכן ,שמחת חיים וללא

 -)ג"י, ו"משלי ט(ה ובעצבת לב רוח נכא, )מצודת דוד. שמחת הלב תיטיב מאור הפנים וזהרו(ים ב פנטלב שמח יי
  ).ופריו מתוק! (לטובה המראה את משנים רוח-שמחה ונחת

  ].ב, כח ["ועשית בגדי קדש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת"
זה גורם להם לאבד את , אנשים הלבושים סמרטוטים, הלבוש משפיע מאוד על סדר התנהגותו של אדם, כידוע

, כשאדם לבוש בגדים מכובדים התואמים את מעמדו, לעומת זאת. וזה מוביל אותם לחיי הפקרות, כבודם העצמי
במראה ה די לי בהצצ: "אמר בחור מישיבת סלבודקה. הוא מרגיש שישנם דברים שאינם הולמים את התנהגותו

  ".כדי שאתחיל לכבד את עצמי
כדי שנקבל רק , התורה העניקה לו מלבושי מלכות המציינים את גדולתו, בהתאם למעמדו הרם של הכהן הגדול

כדאי שנציץ בדברי הגמרא מסכת מגילה שמספרת על כבודו , מץ של מושג בכבוד ותפארת בגדי הכהן הגדולש
). מגילה יא(הוא נמנה מבין שלשה מלכים שמלכו על כל העולם כולו , ועושרו של המלך אחשורוש שלא ידע גבולות

  ...ערך לפניהם סעודה כיד המלךו, הזמין את כל שרי המדינות, בשנה השלישית למלכותו הוא עשה משתה גדול
ואיזה בגדים הוא , הוא התהדר לפניהם בבגדים המפוארים ביותר בעולם, וכדי להבליט את כבוד עשרו ומלכותו

הרי לפנינו שמלכים מתפארים ... שהוא לבש בגדי כהן גדול.) מגילה יב(אומרת הגמרא ? היה לבוש באותו המשתה
, ל במסכת שבת ניווכח לדעת שיש בכח הבגדים האלה לגייר גוי"מספרים חזוכשנראה את מה ש. בבגדי הכהן הגדול

  ...שכן מספרת שם הגמרא על גוי אחד שהתאווה ללבוש בגדי כהן גדול ואף היה מוכן להתגייר לשם כך
רק שנבין עד , התורה מעניקה לו את הזכות להתלבש בגדי מלכות, כך בהתאם למעמדו הרם והנישא של כל יהודי

שבנועם זמירותיו באו כל מלאכי מעלה לשמוע את , ל"זצארה 'מספרים על רבי ישראל נג, דברים מגיעיםהיכן ה
ל "וגילה לו האריז, ונסתלקו משם והלכו להם... שירותיו אשר חיבר ומצאו אותו יושב כשהוא מפשיל שרוולים

  .שיזהר מכאן ולהבא להתלבש כראוי
            :  בשולחן ערוך מובאת הלכה זו כחובה לכל אדם ובלי הגבלה,לגברים יש את הזכות לכסות את ראשם בכיפה

משתייך לאותם אנשים המקיימים אדם החובש כיפה מעיד על עצמו שהוא , כיום".  אמות בגילוי ראש4ולא ילך "
               בעוד שאדם המתהלך בגילוי ראש מסתווג לאותם אנשים שאין להם כל קשר לקיום , מצוות התורהאת 

  .מצוות התורה
פירושו של דבר , כשהתורה מצווה את הנשים להתלבש בצניעות. על האישה להצניע את שערות ראשה במטפחת

               .שהתורה מעניקה לבנות ישראל את המעלה הנשגבה לכבד את עצמן בלבוש הולם כדרכן של בנות מלכים
זכתה ויצא ממנה שבעה , ובזכות צניעותה של קמחית, ת דוד זכתה ויצא ממנה מלכות בי,  של תמרהבזכות צניעות

  .הנשים הצנועות מקפידות שלא לגלות אפילו מקצת משערות ראשן. בנים כהנים גדולים

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

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



 , ובנות משפחתן ,הן מתביישות מהתגובות של חברותיהן, נשים רבות נמנעות מלהתלבש בצניעות רק מפני הלחץ החברתי
איך כולם יקבלו את , ואיך כעת אתלבש כאישה דתית, כל החיים התלבשתי כאישה חילונית? לימה ידברו ע? מה יגידו עלי"
אך תשובה ניצחת נוכל להשיב ללחץ החברתי על ידי משל לאדם שנכנס . הלחץ החברתי מונע מהן להתלבש כנסיכה". ?זה

סם המוות : "כל הנוכחים במסעדהמיד התחיל אותו האיש לצעוק לעבר . וראה את השף מכניס סם המוות לקדרה, למסעדה
           , הם מתעלמים ממנו במחי יד, הם לא שמים לב למה שהוא אומר, אך כולם שיכורים!!!" סם המוות בתבשיל!!! בתבשיל

וכאן נשאלת השאלה האם הוא ייכנע ללחץ . ועוד הרהיבו עוז להציע לו לשבת ולאכול עמהם את התבשיל, ואף צוחקים עליו
אז מדוע שאת תיכנעי למה שיאמרו עליך בעוד ? אם הוא יאכל את התבשיל בעוד שהוא יודע שיש בו סם המוותה? החברתי

  !?ומה לך להתבייש מהם! ?שאת יודעת שהן השתכרו בתאוות היצר
           , אני רוצה בריאות, אני רוצה פרנסה, ריבונו של עולם: "אדם בא לעולם הזה ומבקש, עלינו לדעת שהעולם אינו הפקר

אבל תדע לך שאחר כך ! קח, אין בעיה? אתה רוצה עוד!  בבקשה–? אתה רוצה: "ה אומר"והקב...". אני רוצה... אני רוצה
  !תצטרך לתת דין וחשבון על כל מה שלקחת

          : שים ומבקשים ומצוות אינם מקיימיםן ממשיל משל נפלא המשקף את סכולתם של אותם אנשים שמבק"בספר ישא ח
כל חייו הוא היה אוכל רק ממה שגדל . לחם לאכולומכין מהם , וטוחנם בביתו, משל בכפרי אחד שהיה מגדל חיטים בשדהו

             , כשהגיע הכפרי לעיר .יום אחד יצא הכפרי מהכפר והלך לעיר". מסעדה"מעולם הוא לא ידע מה זה , אצלו בשדה
וראה לפתע אדם אחד שנכנס , המשיך הכפרי להסתובב ברחוב. ראה בשווקים וברחובות אנשים יושבים על המדרכה ואוכלים

: שמע הכפרי את אותו אדם אומר למלצר, לאחר מספר דקות. התיישב על כיסא והתחיל לאכול, "מסעדה"למקום שנקרא 
איך יתכן , הכפרי התפלא.  ובאמת המלצר הביא לו כל מה שרצה"...תביא לי חמוצים", "תביא לי סלט", "תביא לי גם בשר"

                    ! פלא פלאות! ?וכל מה שהוא רוצה נותנים לו, ומבקש שיביאו לו לאכול ,מתיישב על הכיסא, שאדם נכנס למסעדה
אבוא לגור בעיר ? יגיעהלא חבל על הזמן וה, למה אני צריך לסבול כל כך בשביל להשיג אוכל בכפר: "חשב הכפרי לעצמו

  ".וישרתו אותי כל פעם שארצה לאכול
הוא עוד לא דיבר , הכפרי נדהם". ?מה אתה מבקש, כן אדוני: "ומיד ניגש אליו המלצר ואמר לו, התיישב הכפרי ליד השולחן

               ,  דגיםתביא לי, תביא לי בשר! ?מה זאת אומרת מה אני מבקש: "אמר לו הכפרי. וכבר שואלים אותו מה הוא מבקש
  .ואכל ושתה, וכך הוא הזמין עוד אוכל ועוד שתייה..." תביא לי... תביא לי, ותביא לי עופות

הכפרי מעיף מבט על הפתק ונדהם , הניח את הפתק על השולחן, ניגש אליו המלצר עם פתק קטן בידו, כשגמר הכפרי לאכול
הוא יושב ומחכה לקבל את , שלם לו את הסכום המופרז הנקוב בפתקלראות שלא רק שהביאו לו לאכול אלא שגם רוצים ל

             !" ?מה לשלם: "והתפלא הכפרי. נדהם לראות את המלצר שניגש אליו ואומר לו מתי הוא מעוניין לשלםאך מה , הכסף
,  צעק הכפרי–!" ?מההה" .ח" ש3,000וסך כל הארוחה שלך עולה לך , וזה מחירו כך וכך, זה מחירו כך וכך, חביבי: "אמר לו

" ?מה תבקש עוד"ראיתי אותו איך שהוא בא ומתחנן אלי , חשבתי שאני עושה טובה לאדם הזה שהביא לי את האוכל"
  !!!"?ועכשיו אתה אומר לי שצריך לשלם, והבנתי שאני עושה לו חסד שאני אוכל כאן

אך לבסוף נוכח לדעת שמשלמים , והולכים, ים חייםעוש, נהנים, הוא חשב שבמקום הזה אוכלים, כמה מסכן אותו הכפרי
              ,כי עלינו לשלם על כל בקשה ובקשה, מכאן ניקח לעצמנו מוסר השכל .עליו לשלם על כל הנאה והנאה, לפני שיוצאים

                   ! ?יםומה אנו משלמ, מרפא' וה, אנו מבקשים בריאות. מכבד' וה, אנו מבקשים כבוד. נותן' וה, אנו מבקשים פרנסה
  ).דבש וחלב (!אין הפקרות בעולם הזה! אנו צריכים לשלם! ?וכי אנו חושבים שבחינם קיבלנו

  ].מד, כט[" ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן ליי"
           מתפלל אצלנו בבית הכנסת כהן  :א פנו גבאי בית כנסת מסוים בשאלה הבאה"שליטהגאון יצחק זילברשטיין ר "אל מו

  . ומידי יום אנו זוכים להתברך על ידו בברכת כהנים, שהינו הכהן היחיד בבית הכנסת, ירא שמים
ן "איש נדל ,ישנו בבית הכנסת מתפלל נוסף, והנה. לכהן זה ישנה קרקע שרכש לפני מספר שנים תמורת חצי מיליון שקל

  ). זה בבית הכנסתהשניים יושבים זה לצד (, שהינו ידיד וותיק של הכהן דנן, במקצועו
                ... מאוד הייתי שמח לקנות את הקרקע שלך, תשמע: "ן אל הכהן לאחר התפילה ואומר לו"פונה סוחר הנדל, יום אחד

  ...".במזומן, אני מוכן לשלם עליה מיליון שקלים
הרי יש לי פה רווח , 'בליבו חשב! ההוקסם מההצע, בשומת נכסים' מבין גדול'ואינו , ן"שאין לו יד ורגל בנדל, הכהן התמים

  ...מן הסתם ידע לנקוב במחיר מדוייק, וגם סמך על כך שהמומחה שלפניו', כפול
  .והקרקע עברה לבעלותו של הסוחר, השניים ניגשו עוד באותו היום למימוש העסקה, משכך

שהסוחר הוליך אותו  ,נמצא אפוא! קל מיליון ש4 - -  -שהקרקע נאמדת בשווי של , והתברר לכהן, לא חולפים ימים ספורים
  ...וקנה ממנו את הקרקע ברבע מחיר, שולל

!" הרי אין אונאה לקרקעות: "האיש הצטדק וטען, )וגם כשאחרים ניסו לדבר עמו(כשניסה הכהן לדבר עם הסוחר על כך 
א "ולדעת הרמ. ט"כ-ז"מ רכ"וע ח"כמבואר בשו, המקח קיים, או להיפך, ולכן אפילו מכר קרקע השווה אלף דינר בדינר אחד(

או במחיר הפחות , ולכן אם מכר קרקע בכפליים משוויה, יש אונאה, אבל ביותר מכך, דווקא עד חצי מהמחיר אין אונאה, שם
  ).   המקח בטל, מחצי דמיה
                : טען, וכי אין לנו כהן אחר מלבד, כשניגשנו לשדלו לחזור ולהתפלל עמנו. הכהן אינו מגיע לבית הכנסת, מאותו היום

                 : ולכן נוסח הברכה הוא, סכנה היא לו אם ישא את כפיו, הלוא הזוהר הקדוש אומר שכהן ששונא את אחד מהקהל"
אני מעדיף להתפלל לעת עתה , ומכיון שעדיין איני מסוגל להסיר מליבי את השנאה כלפי פלוני'; באהבה'לברך את עמו ישראל 

  ...".רבמקום אח
את הרשות לדרוש מהסוחר , האם יש לגבאים ולציבור המתפללים): בשם הציבור כולו(באים הגבאים ומבקשים לשאול , ובכן

  ? ...כדי שיוכל הכהן לחזור ולברך את הקהל, )עד שיירגע הכהן מזעמו(לעזוב לעת עתה את בית הכנסת 
                     ! אלא יש לסלקו מבית הכנסת תיכף ומיד, עבור זעםאין לבקש מהסוחר להדיר את רגליו עד י :א"ר שליט"השיב מו
  !בהוציאו במרמה נחלה מיד יהודי תמים, שעשה מעשה רשע מתועב, ככה יעשה לאיש נוכל וגנב: ולומר לו

                , אמנם נכון הוא שהמתאנה אינו יכול לתבוע את החזר סכום האונאה-' אין אונאה לקרקעות'ומה שטוען הסוחר ש
            ;)ן"כפי שכותב שם הרמב, ד"י, ה"ויקרא כ" (לא תונו איש את אחיו"המאנה הנוכל עבר על איסור תורה של , אך עם זאת

דברים " (ארור משגה עיור בדרך"כדכתיב , "ארור"וגם מקולל בקללת ; )א"נ-ז"ע רכ"סמ" (גניבת דעת"וגם עבר על איסור 
  ).  יא עצה רעה לעיור בדברשהמ: י"ופירש רש, ח"י, ז"כ

    ).ופריו מתוק (!עד שיקבל עליו לשוב מרשעו ולפייס את הכהן,  יש לסלק את הסוחר מבית הכנסת-ולפיכך 
  ,ל"ז נירהפארי בת מו מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com:  לשלחו בקשה, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

. ה . ב . צ . נ . ת

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין

נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה.  |   הונצח ע"י המשפחה

פניני פרשת השבוע
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6182918@gmail.com :משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א    לקבלת העלון במייל
לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 
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, מעט במקדשמכבדים ומפארים את השוכן 

לדבר מה שצריך ולא לדבר מה שלא צריך, 

 ה.וקול התפילה נשמעת למעלה לעשות פעול

חסידי בעלזאשעל ידי  "קדוש היכלך" מופץ על ידי חברת  עיה"ק צפת ת"ו מנין 

 בָסִביו ְלִפיה יְִהיֶ ה ָׂשפָ 
ֲאשֶׁ  דֶ ה ַיֲעשֶׂ ר ּכַ פָ ר ּגֶ ַדבֵּ ו ְלִפיה ְוׂשָ ְברֵ ר ִמּלְ יי ּדִ  זאָ , ןֻחּלִ

 וְִנְׁשַמע קוֹלוֹ ְּבֹבאוֹ ֶאל ַהֹּקֶדׁש
ּבּורֵ  ְמעוּ ו ּוְתִפּלֹוָתי ַהּקֶֹדשׁ י ּדִ ָ ֲעׂשוּ  ִיׁשּ תָ  ַוּיַ ֻעּלָ   הָהְרצּויָ ם ּפְ

 (ע"פ אלשיך הק')

 ןוְִרּמוֹ ן ַּפֲעמוֹ 
ֲעמוֹ  ִמיעַ ן ַהּפַ ִריךְ ר ְלַדבֵּ  -ל קוֹ  ַמׁשְ ּצָ ׁשֶ  רְלַדבֵּ  ּכְ
ִמיעַ  ֵאינוֹ ן ָהִרּמוֹ  תֹּ  -ל קוֹ  ַמׁשְ ִריךְ ק ִלׁשְ ּצָ ׁשֶ תֹּ  ּכְ  קִלׁשְ

 (ע"פ חפץ חיים)

ללל



 צים ישניםםמאגר קב|   mbelz.tsfas@gmail.com  אפשר להצטרף לרשימת התפוצה ולשלוח סיפורים אישיים ורעיונות במייל:

 

 

25קבלה כפול 
ההכרה בכוחה הפלאית של הסגולה 
הנפלאה של הקבלה שלא לדבר בעת 
התפילה חודרת יותר ויותר במחננו, סיפורי 
 ישועות ורפואות, הצלות וברכות, נשמעים

 ללא הרף.

המעשיות הנשמעים ברבים, הם בדרך 
כלל כאלו שיש בהם איזה ישועה מיוחדת, 
אבל בנוסף לכך ישנם עוד אלפי סיפורים של 
ישועות קטנטנות שאנשים זכו להם, 

מחמת פשטותם אינם זוכים לעבור מפה ש
 .לאוזן ואינם עולים על הכתב

 גם כח רבים, עוצמתיצטרף לזה כאשר ו
נכפלת פי כמה וכמה. גם זה כבר  סגולהה

נעשה למחזה נפוץ, שכאשר אחד מבני 
רפואה, ישועה בזיווגים, החבורה זקוק ל

חבריו לביהמ"ד זרע של קימא ועוד, פרנסה, 
ישיבה / תלמוד תורה, מתלכדים  /כולל  /

יחדיו וחותמים קבלתם על הדף, ורואים 
אינו דומה ישועות נפלאות. כי 'אינו דומה 

, למרובים העושין מצוהעושין מועטין ה
 מצוה'. 

כך היה מעשה בתלמוד תורה 'סקווירא' 
במספר קבלו  25 - במונסי, בני כתה אחת

עליהם להקפיד על כבוד התפילה, כדי לעזור 
 לחבירם בכיתה.

 ומעשה שהיה כך היה:

היה מאושפז בבית  כיתהמהתלמיד אחד 
חולים עקב זיהום חמור, זו לו כבר הפעם 
השלישית שהוא מאושפז בגלל זיהום דומה, 
ונחלש מאד עד שלא היה בכוחו אפילו לרדת 
ממיטתו, וכך שכב בבית החולים כשלשה 

 שבועות.

בני  ותשע"ט קבל -בזאת חנוכה האחרון 
שלא לדבר בעת  ם להקפידכתתו על עצמ

התפלה, היתה זו יוזמה אישית של 
תפילתם הזכה  כשלזאת מצורפתהתלמידים, 

היה לרפואתו השלימה של חברם שזה י
 לכיתה.

למחרת כבר התחיל החבר להרגיש יותר 
טוב, וכך הלכה הרגשתו והשתפרה מיום אל 
יום, תוך כמה ימים כבר התהלך על משענתו 

 בריא ושלם.

לכבוד שמחתם שהמשותפת של כל 
הכתה, השותפים לישועה, ארגנו תלמידי 

בתלמוד תורה 'סעודת הודאה' שמחה 
ך שבח והודאה לרבון העולמים במיוחד, תו

על השמחה הכפולה: גם על הרפואה שבאה 
לחברם ויצא מבית החולים במלוא הבריאות, 
וגם על הזכיה הנפלאה שזכו לקבל על עצמם 

 )'ךשיקדנ'מתורגם מגליון ( קבלה נשגבה זו.

 שטר הקבלה של התלמידים
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״מטרנה׳׳אנא ה׳ המצא לי ״
לום וברכה למזכי הרבים. ראשית אבקש ש

בענין כבוד  להודות על הדברים המחזקים
 התפילה.

טן שקרה ואבקש לשתף אתכם בסיפור ק
איתי ביום שישי האחרון פרשת תרומה, ג' 

 אדר א' תשע"ט.

, אך לתינוקלקנות 'מטרנה'  ךהייתי צרי
כיסי היה ריק ואין בידי לפורטה אפילו שוה 

שרויות ההלואה כבר נוצלו עד פרוטה. גם אפ
 וליבי מלא דאגה מאין יבא עזרי.תום, 

כשנכנסתי לבית המדרש לתפילת שחרית, 
אני  .ישוב הדעת ומצב הרוח היה ממני והלאה

אבל מיד אחרי שמונה  ,וחייב להתפלל ייהוד
אתקפל ואשא  עוד לפני חזרת הש"ץעשרה 

יון' כבר אשלים על 'אשרי ובא לצ. את רגלי
 .איפהיודע לא ני כה ... אדרך בוא

נעמדתי להתפלל שמונה עשרה, ובברכת 
'שמע קולנו' תפסתי שיש לי כתובת, הרי כך 
כתוב שם בתפילה לפרנסה: "אתה הוא ה' 

מקרני ראמים  ומכלכלומפרנס האלקים הזן 
: עד ביצי כינים", למה שלא אבקש אף אני

צא לי ולכל בני ביתי "הטריפני לחם חוקי והמ
: כו', והוספתי אף תפילה משלימזונותי" ו

 "."ותשלח 'מטרנה' לילדי הקט

בעצם אני  חשבה:מכה בי המתוך כדי כך 
אבל לפני המלך ומבקש על עצמי, עומד 
לברוח מכאן עוד רגע?! מיד החלטתי מתכנן 
 'עלינו לשבח' ואף לאעד אחר  רלהישא

הרי חלוץ את התפילין עד אחר התפילה. ל
כתוב בספרים שסיום ירידת השפע הוא 

 ב'עלינו' ואיך אברח לפני.

כחיד כי הרגשתי זרמים של חוסר לא א
בכל גופי, זה ממש לא היה סבלנות העוברים 

שאני מבטל היתה נה איתלטתי קל,  אבל הח
ר עד אהבורא יתברך, ואני נש רצוני מפני רצון

 סוף התפילה.

התקשרתי לאיזה אברך יקר  11:30בשעה 
ין יענבלהתייעץ  שאני בקשר טוב איתו

אם ה: שואל אותי, בסוף השיחה הוא מסוים
אתה יכול לזכות אותי במעשרות? ברגע 

נתו וחשבתי כי הוא הראשון לא הבנתי כוו
רוצה לקבל ממני מעשרות, מהרתי להתנצל 

י קן אותיי מאומה. אך הוא מיד תשאין ביד
שתזכה אותי ואמר לי: התכוונתי לומר 

 .שבידי מעשרותותקבל ממני את ה

יש לציין כי לא דיברתי איתו מאומה על 
גר בעירי , והוא אף אינו 'מטרנה'אודות ה

דוש שידע את מצבי לאשורה, וזה היה חי
דעתו להעביר לי את שבכלל עלתה על 

 .המעשר

משהבעתי את הסכמתי לקבל את 
העברה לחשבון לי שיעשה אמר  ,המעשר

נהל תמחשבונו ש. מה שהתברר הבנק שלי
מנהל את חשבוני, כך שאת אני באותו בנק ש

 ולמשוךללכת ההעברה רואים מיד, ואני יכול 
 את הכסף. תיכף

הפקיד לא הוא שראיתי והלכתי לבנק 
שקלים, אני מיד תרגמתי זאת  400-פחות מ

 'מטרנה' כפול שמונה.שזה 

על זה נאמר "אין אדם שומע לי ומפסיד", 
צונו והוא יתברך התנהג מפני רבטלתי רצוני 

 לפנים משורת הדין. עמי

אם תפרסמו את הסיפור לכבוד אשמח 
 )בעילום שם(  ך הכבוד.שמו הגדול של מל

 )נתקבל מחברת 'ומקדשי תיראו' תשואות חן חן להם(



 

 

 

  

ה  ָניו ְוֶאת ָאִחיךָ  ןַאֲהרֹ  ֶאת ֵאֶליךָ  ַהְקֵרב ְוַאּתָ ֵני ִמּתֹוךְ  ִאּתוֹ  ּבָ ָרֵאל ּבְ  ְלַכֲהנוֹ   ִיׂשְ
 כשאמר - )קי״ט תהלים( בעניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולא: שכתוב זה:ִלי

 למה לו הרע אחיך״ אהרן את אליך הקרב ״ואתה למשה הוא ברוך הקדוש
 היתה שלי תורה הוא ברוך הקדוש לו אמר, גדול כהן להיות הוא גם זכה לא

 אתהוא ברוך הקדוש ניחם במה להבין ויש)ד׳, ל״ז רבה שמות(,לך ונתתי
 גדול כהן לשמש יכול אינו אז התורה ניתנה ידו שעל בגלל וכי רבינו משה
 שהוא מנהיג היה דרוש החוטאים את גם לקרב כדי ברם?הטמאים את לטהר
 לא מדרגתו רום לפי משה ואילו, ביותר מהם נעלה ואינו העם אל קרוב יותר
 מתאים אינו ומפרשים גמרא הנערים את שהמלמד כשם; לכך מתאים היה

 מתמנההוא אין מדוע למשה לו חרה כאשר.ונקודות אותיות לקטנים ללמד
 עקב שזה - יתברך השם לו הסביר, העם על לכפר' ה שליח להיות גדול לכהן
 למדתיה לא - יתברך השם לו אמר - לי שהיתה זו תורה הנה, מדרגתו רום

 אתה ״היה כנאמר - שתלמדם מנת על לך נתתיה אם כי, ישראל לבני בעצמי
 גם הדבר הוא, בישירות ממני ללמוד יכולים היו לא שכן האלוקים״ מול לעם
 ישראל בני על לכפר בכדי מדי גבוהה שמדרגתך, גדולה לכהונה ביחס

 )יעקב אהל.( לכך מתאים העם בקרב יותר המעורב אהרן ורק, ולקרבם
      

ְחתָּ  ּתוֵּחי ָעָליו וִּפּתַ  הגמרא פי  על, רמז דרך על לומר יש':' לה קֶֹדשׁ  ֹחָתם ּפִ
 שליח ביד נמסרו שלא ה''הקב של בידו מפתחות' ג יוחנן' ר אמר) ב( בתענית

 מפתח המתים תחיית של ומפתח חיה של ומפתח גשמים של מפתח הן ואלו
 מלשון"(פיתוחי, "בתורה רמוז שהכל וידוע )יולדת,(חיה של מפתח, גשמים של

ּתוֵּחי'  ג כלומר' לה ֹקֶדשׁ  והם,מטר תחיה חיה תיבות ראשי הם ֹחָתם) מפתח  ּפִ
 )א"הגר( .לשליח נמסרו ולא', ַלה הם ֹקֶדש אלו ֹחָתם

 
ה ֹאתֹו: ֲעׂשֶ ים ּתַ ּטִ ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ֲעֵצי ׁשִ יָת ִמְזּבֵ של שני המזבחות  על ענינםְוָעׂשִ

כפי הנראה שב' מזבחות אלו מזבח הנחושת וממזבח הזהב כותב הכלי יקר:
נערכו שניהם לכפר על הנפש החוטאת כי מזבח הנחושת, בא לכפר על חלקי 
החומר והגוף הנגוף באבן החטא, ועליו מקריבים הבעלי חיים הבאים תמורתו 
כי יש להם דמיון אל חומר האדם ותמונת המזבח יוכיח כי זאת קומתו דמתה 

ינוני ג' אמות, וכן הבהמות הנקרבים דומים אל נפש הבהמית לקומת אדם ב
שבאדם נפש תמורת נפש כי מטעם זה נאמר במנחת עני ונפש כי תקריב 
(ויקרא ב.א) כי אין בידו להקריב נפש הבהמה תמורת נפשו והוא מביא מנחת 

גם אבל סולת על כן אמר הכתוב ונפש מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. 
מה צריכה כפרה, אחרי אשר הוטמאה בגוף הנגוף הזה ואינה מתכפרת הנש

בנפש הבהמה כי אין דמיון זה לזה, כי רוח בני אדם עולה למעלה ורוח 
הבהמה יורדת למטה (קהלת ג.כא) ואיך תהיה נפש הבהמה הכלה ונפסד 

לעשות מזבח הקטרת, ה' צוה  על כןתמורה לנשמת אדם הקיימת לנצח, 
ח ניחוח לה' לכפר על רוח בני האדם העולה היא למעלה המעלה עשן ורי

  כעשן הקטורת והיא גם היא מקוטרת מור ולבונה (שיר ג.ו) של מעשים טובים.
 

ין ַהּנֵֹרת ֶאת ַאֲהרֹן וְּבַהֲעלֹת ִים ּבֵ ה ָהֲעְרּבַ ִמיד ְקֹטֶרת ַיְקִטיֶרּנָ  :ְלדֹֹרֵתיֶכם  'ה ִלְפֵני ּתָ
 יהודי לקרב שמבקש חכם לתלמיד רמז, הקטורת להקטרת נרות העלאת נסמכה
 המשפיע על... התורה לרוח שלא שאלות מיני כל לו יש יהודי ואותו, לתורה
 לאורה מחשיכה היהודי את כשמעלה כלומר - הנרות״ את כש״מעלה לדעת
, קטורת יקריב פיו תמיד״ קטרת ״יקטירנה, הקדושה נשמתו להדליק בכדי
 והמקרבת הנאותה בצורה לדבר עליו כן - טוב ריח לה יש שקטורת כמו כלומר
 מתי בראשו עיניו וחכם. דבוריו ידי על במחיצתו להיות שיהנו כדי ליהדות
  ).משה דרש(... לדבר לא ומתי, לדבר וכיצד

 
 

המעמד של תפילה צריך להביא את האדם למורא גדול ושמחה עצומה, 
שהוא עומד ומתדבק בקב"ה. אי אפשר להעלות על הכתב רגש ויתענג בזה 

פעם אחת, יודע שזהו התענוג הנפלא מכל תענוגי זה. מי שהרגיש זאת 
 )רבי שמשון פינקוס זצ"ל-שערים בתפילה(עולם הזה.

 
החזון עם לבני ברק לראות איך : נסעתי פמשה אהרן שטרן זצ"ל ביר סיפר
הרגשתי איך אדם בשר ודם אומר שירה להקב"ה. חשבתי מתפלל.  איש

והרגשתי כזו עלייה נפלאה בחצי שעה זו, הרי כמה לעצמי, אם אני נהניתי 
המעריב של החזון איש  ,הרגיש בזה בעצמו החזון איש הפלא ופלא מה 

ת כמו תפילת נעילה נרגשביום חול רגיל היה בהתרוממות ובכוונה 
 )ארוממך אלוקי המלך(.שלנו

 
״חסידותם של החסידים הראשונים היתה ששהו שעה שלימה, אבל לשהות 
מעט לפני ואחרי התפילה היא הלכה לדורות! כמה זה ״מעט״? חמש דקות 
יהיה הרבה. השוהה לפני התפילה דקה אחת ממש, וישב בשקט על מקומו, 
מרוכז בעצמו ובתפילה שהוא עומד להתפלל, יראה נפלאות איך דקה זו 

ע על כל תפילתו.אנחנו רדופים מאד מקצב החיים המודרניים עשויה להשפי
שהכל צריך להיעשות במהירות. באוכל ובשיחת רעים אנו מאריכים 
למדי...אבל בת פילת שחרית אנו לחוצים. כל אחד ממהר לעבודתו זה בכה 
וזה בכה ובקושי רב אנו יכולים להתרגל בתפילה מתונה ,ואפילו דקה אחת 

לו דקה זו של שהיה לפני התפילה עולה לנו במאמץ יקרה לנו .לכן אפי
 (עלי שור) ומאבק ,אבל אין לוותר עליה!״

 
כי הנה כשירגיש האדם שמישהו מביט עליו ממילא ׳נהוג באופן יותר רצויה. 
שהרי טבע האדם הוא שאפילו כשבן אדם פשוט מביט עליו כבר נוהג 

קטנה, והביטה עלי, ישבה ילדה אחרת. פעם ישבתי על האוטובוס וממולי 
מיד בלי משים היישרתי אופן ישיבתי, שזהו טבע. וזהו ההרגשה שצריך 
שיהיה אודות הסתכלות ה׳.וידוע המעשה עם הגר״א שנסע פעם עם בעל 

מסתכלים, עגלה שהאכיל לבהמתו משדה עכו״ם, וצעק הגר״א לעברו 
ע ורץ בפחד, ואז הביט אנה ואנה ולא ראה שום איש, מסתכלים: והלה נרת

ופנה אל הגר״א בתמהון, והגר״א הצביע למעלה. והרגשה זו אנו חייבים 
לקנות. והאמת היא שהרגשה כזו כבר מושרשת בקרבנו, שנשמת ישראל 
מרגשת בטבעה כל הכרת מלכותו יתברך, אבל עלינו מוטל העבודה לעורר 

לכן, נשתדל בעצה זו, שכל פעם שמזכיר ולהוציא מקרבנו הרגשה זג ו
  אביגדור מילר זצ״ל)רבי -(שערי אורהבתפילה ״מלך, יחשוב שה׳ מביט עליו, 

 
רבי יצחק זילכרשטיין שליט״א:״שאלתי פעם את מורי חמי מרן רבי סיפר 
רי השולחן ערוך (או״ח, סימן צ״ח סעיף בדבאלישיכ,זצ״ל מה הפירוש  שלום

קטן -משנה כרורה (סעיף בג׳) האומר ״יתפלל דרך תחנונים כרש״, וכו׳? ו
אינו נכון,  תו,בלצאת ידי חו בט׳) אומר שאם האדם ׳מתפלל מפני החיו

וא בזה׳, וכו׳. מה זה ׳תחנונים׳, והיכן צריך הדכר לבומאוד צריך ליזהר 
לי, שאחד הכיטויים לכך  ב. והשימורי חמישאלתי את כך –יטוי? בלידי 

קול בקול תחנונים, דהיינו להוציא את מילות התפילה מן הפה בהוא הניגון 
ונים. כי כולו תחנ -ה, שכל בקש נדבמתחנן, כעני המתדפק על הפתח ומ

קול תחנונים, הוא מוכיח בכאשר האדם מתחנן, ומוציא את המילים מפיו 
להשי״ת את תלותו המוחלטת כו, ושהוא נסמך רק עליו, ואז קיים סיכוי 

׳שמע קול  םהרכה יותר גדול שתפילתו תהא נשמעת. וזה מה שאנו אומרי
 ח)ב(עלינו לשתפילה.בתחנונינו׳, את הקול המתחנן שהשמענו לפניך 
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קטנה שהיה בה מנין מצומצם והיה  בא פעם לעירהזי״ע פשיץ ונפתלי מר רבי

מהשנים הרי אחד  החידוד דרךעל הקברות, שאל אותם ובית להם בית הכנסת 
מהם  אחדולם בחיים בית הקברות מיותר, ואם ח״ו ימות כמיותר, אם ישארו 

ששמעה את  אחתה ין. השיבה ילדנבית הכנסת מיותר כי לא יהיה להם מ,
דבריו, בית הכנסת אנו צריכים בשביל המנין שלנו והבית הקברות בשביל 
  האורחים, אמר הרבי זי״ע ״מעולם לא נצחני אדם אלא ילדה הזאת״.

 (אמירה יפה)
 
 
 

תנו ובואנו״ ובשבת צאם למה ביום חול אומרים בתפילת ערבית ״ושמור טע
בתפילת ערבית אומרים ״ופרוש עלינו..., לפי כשהקב״ה רואה את ישראל 

, "ושמור"שמשמרים את השבת הוא משמר אותם לפיכך אין אנו צריכין לומר 
חול צריכים שימור לכך אומרים ״ושמור יום שהרי הוא משמר אותנו אבל ב

 )תמצוורי טעמי ה(שע. 'ווכ
 

 

והנה מתפללים אנו שלש תפילות בכל יום. שחרית מנחה וערבית, ונותנים 
הרבה זמן על התפילה, אך זה עדיין אינו הכרח כלל שיהא לנו שייכות אמיתית 

ולא אמירת  לתפילה, כי עיקר מעלת התפילה היא שתהא עבודת הלב,
השפתיים גרידא, ואם לא מתלמדים לכך בזמן השחרות הבחרות והנערות 
כשעדיין צעירים,. אז יכולים לעבור את כל החיים מבלי לדעת מה זה תפילה, 
כח ההרגל הוא לדבר בתפילה מבלי לשמוע כלל מה שאומרים ומבלי הרגש 

צריך עמל  הלב, ואם חסר ההרגל החיובי אז רחוקים לגמרי מתפילה, ולזה
ויגיעה, צריך הכנה ולימוד. תחילה צריך התבוננות המחשבה והלב במעשה 
התפילה, להחזיק את המחשבה לכוון המחשבה לפי רצונו ודעתו, ודומה האדם 
בזה לנהג המחזיק בהגה בידו שברגע שישמוט ההגה מידו יביא לידי אסון 

יא מפיו. ובאמת ר״ל, כך צריך לשלוט על מחשבתו לכוון מילות התפילה שמוצ
אין זה מהדברים הקלים כלל. אמנם, כשמתחילים ללכת בדרך זו אז הקב״ה 
עוזר שיוכלו להתפלל עוד יותר מאשר מסוגל האדם לפי כוחותיו, כי כן הוא 
בכל דבר טוב הבא לטהר מסייעים בידו, אם בשעה שאדם נעמד לתפילה הוא 

ש אני מהקב״ה שיתן לי נעצר ומתבונן לרגע, אני עכשיו מתחיל להתפלל ומבק
האפשרות שאוכל להתפלל טוב, וכמו שבאמת תיקנו זאת בסדר התפילה 
שמקדימים לפני תפילת שמו״ע ״ה׳ שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך״ שמבקשים 
  ומאת הקב״ה שהוא יתן לנו את האפשרות להגיד תהלת

 רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל)-(אמרי דעת 

 
 

ות לאחר שאכל עאיך יתכן שאפילו אם אדם שוהה יותר משש ש שאלה:
 בשר, וגם אין בשר בין שיניו. אסור לו לאכול חלב?

אם אכל את הבשר בסעודה ,ועדין לא בירך ברכת המזון או ברכה  תשובה:
  )יו״ד סי' פ״ט( אחרונה ,שאז נקראת סעודה אחרת.

ִית רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר  טילפן אל באחד הימים .ֹזאת ּתֹוַרת ַהּבָ
ידידו שגילו מעל שלשים, וסיפר שהוא עסוק כמה חודשים בחיפוש  זצ"ל

אחרי שידוך,וכפי הנראה זכה למצוא את המיועדת... בחורה ממשפחה טובה 
ומפורסמת של אנשים טובים ואצילים, והיא עצמה מהוללת במדותיה 

נעלות, בהטבה וחסד, וטוב לב מופלגים, הם נפגשו כבר שלש פגישות ה
והכל מתנהל על הצד הטוב ביותר. לכן נדברו ביניהם להפגש היום בערב 
כלומר למחרת יום הכפורים ולגמור את השדוך בשעה טובה ומוצלחת. אך 

רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ״ל הוא לא יגמור את השידוך ללא ברכתו של 
להצטרף אליו בכניסתו לבית רבי משה מרדכי (הסטייפלר), ולכן ביקש מאת 

הרב.ואכן נכנסו שניהם לבית הרב. הרב נטל את המכתב והחל קורא 
ומגיב: ״היא ממשפחה טובה מאד, הדודים  -בהתעניינות רבה.קורא 

אך מה איכפת לי מהדודים, הלא אינך  -מפורסמים לאנשים טובים״ וכו' וכו' 
, אלא עם המדוברת, ואם כן העיקר צריך לדעת עליה אם הולך להנשא להם
דוכים צריך לברר: אם המדוברת איננה ישה... דע לך שבשהיא איננה אשה ק

חייו אינם חיים, אלא כגיהנם עלי  –אשה קשה, היות ומי שנושא אשה קשה 
אדמות, רוגז, עצבנות, ומרירות עד אין קץ..והרב ממשיך לקרוא: ״היא טובת 

ד, וטיפלה בהוריה במסירות נפלאה״, וכו' וכו'.ממשיך לקרוא לב מאד מא
וכאילו משיח לעצמו: כן, כן, יש הרבה שהן טובות ומסורות לכל העולם בכל 
מיני הטבות וחסדים אך לבעל הן קשות ורעות. כך שאין ראיה מכל הסיפורים 
האלו שהיא לא תהיה אשה קשה לבעלה.והמשיך הרב ואמר: אינני אומר 

ום דבר נגדה, ואף אינני מכיר אותה כלל וכלל, ולא את דודיה חלילה ש
המיוחסים, אלא על ידי המכתב שמוסרים לידי, אני רק אומר סברא, כמצדד 
סברא בלימוד,ורק אומר דברים ידועים שאשה קשה זה לא טוב, וכמו 

ולא אשה רעה״, וצריך הרבה לברר  -שהגמרא אומרת (שבת יא.) ״כל רעה 
זר הרב על הנקודה הזו כמה וכמה פעמים, ולבסוף לחץ את פרט זה. וכך ח

ידו של הבחור בחמימות, ואמר לו בהתעוררות של שמחה: השם יתברך יזמין 
לכם במהרה את הזיווג ההגון המתאים לכם... גמר חתימה טובה ושנה טובה 

רבי והבחור מהחדר והיו המומים. שאל  רבי משה מרדכיוהצלחה רבה.יצאו 
חושב לעשות עכשיו, והשיב לו: ״הלא מה הוא  את הבחור משה מרדכי

הערב אנו צריכים להפגש כמדובר כדי לסכם על השידוך, אני אספר לה 
שהייתי בבוקר אצל הסטייפלר, ואראה לה את המכתב שכתבתי לו, ואגיד 

נפרד  רבי משה מרדכי לה כל מה שאמר, ונשמע מה תהיה תגובתה״...
יצא אחר השיעור מהבחור, ומאז לא ראהו עד יום טוב ראשון של סוכות כש

מ״ירחי כלה״ והנה הבחור בא מולו וניגש אליו בהתרגשות מיוחדת ואמר: 
תשמע! כל משפחתי רוצים לעלות לרגל לרבנו הקדוש הסטייפלר ולנשק את 
רגליו... הנה כמדובר,נפגשנו באותו ערב, וסיפרתי לה כל מה שאמר 

רים זה נכון מאד מה שכולם אומ -הסטייפלר, ואמרה מיד: ״אם כן 
שהסטייפלר הוא איש אלקים קדוש ורוח הקודש מדברת מתוך גרונו. הלא 

זו אני!״ וסיפרה על עצמה כמה וכמה דברים  -אם יש אשה קשה בעולם 
המוכיחים על הפלגה מיוחדת בגדר ״אשה קשה״... ברכת הרב עמדה לבחור, 
שעלה בדעתו לשאול אותה בעצמה על כך, וגם שהשיבה לו את כל 

בד זו השם יתברך זימן לו את בת זוגו המתאימה וההגונה לו האמת...ומל
.  לאריכות ימים ושנים טובים בכל מילי דמיטב בזכות ברכתו של הצדיק 

 )(פניני רבינו הקהילות יעקב ח״א

  "" "" 

 "" "" 

 "" "" 

 """" 

  המאבד נאמנותו אין לו עוד מה לאבד.( מאמר החכם)) 
  )ר' שלמה אבן גבירול.( כל מידה טובה מעוררת קנאה חוץ מהענוה

 ))מו"ר מקוצקדדהא (( עדין מדיחו יצרו לגאוה.. ,,כאשר מסתלקות כבר כל התאוות מן האדם
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1.

הסמל לחינוך  -מנורת המקדש
פרשתנו, העוסקת במצוות ניהול המשכן, פותחת 
במצווה החשובה של הדלקת המנורה, שכידוע לכולנו 

שיכת לכהן הגדול.

כשנתבונן בסדר הציווים של הקב"ה למשה בענין זה, 
נראה לכאורה דבר שאינו ע"פ הסדר, בתחילה מצווה 
הקב"ה את משה על כך שאהרון הוא יהיה זה שיערוך 

 ַעל ֲאֶׁשר ַלָּפֹרֶכת ִמחּוץ מֹוֵעד ְּבֹאֶהל"את המנורה 
 ְיהָֹוה יִלְפנֵ  ֹּבֶקר ַעד ֵמֶעֶרב ּוָבָניו ַאֲהֹרן ֹאתֹוַיֲעֹר ָהֵעֻדת
ִיְׂשָרֵאל" ורק בפסוק הבא  ְּבֵני ֵמֵאת ְלֹדֹרָתם עֹוָלם ֻחַּקת

 מצווה אותו על מינויו של אהרון ובניו לכהונה "ְוַאָּתה
 ְּבֵני ִמּתֹו ִאּתֹו ָּבָניו ְוֶאת ָאִחי ַאֲהֹרן ֶאת ֵאֶלי ַהְקֵרב

 ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַאֲהֹרן ִלי ְלַכֲהנֹו ִיְׂשָרֵאל
ַאֲהֹרן". ולכאורה קודם היה צריך למנותו ככהן גדול  ְּבֵני

ורק לאחמ"כ בתוקף היותו כהן גדול היה אמור לקבל 
 את הזכות של עריכת המנורה.

הגאו ר' משה פינשטיין זצ"ל בספרו 'קול רם' מבאר 
שסיבת ההקדמה בציווים באה ללמדנו, שאכן זכה 

ריכת המנורה לא רק מצד אהרון בזכות זו של ע
מסמליותה של  מיוחד הכהונה ויש פה אף לימוד

, ובאמת זכה בכך מתוקף המנורה לדורות הבאים
מרביץ תורה. כיוון שהמנורה והיותו תלמיד חכם 

רומזת לתורה ומלמדת כמה וכמה כללים והדרכות 
 בחינוך הבנים והתלמידים.

כלל ראשון שישנו דין בהדלקת המנורה שצריך 
ליק את הנר עד שתהא השלבת עולה מאליה, וכך  להד

 ולהבין גם החיוב ללמד את התלמיד עד שיוכל ללמוד
 .עצמו בכוחות בתורה ולהתגדל, מעצמו

 

דבר נוסף שאנו רואים שצריך שיהיה השמן "זך 
כתית" שהוא טהור ומזוקק, באופן שלא יהיו בו אף 
פעם שמרים, וכך צריך הרב להסביר באופן ברור וזך 

 שלא יבואו התלמידים לכדי טעות.

ומזה שצריכים לתת חצי לוג שמן אף ללילי תמוז 
ע"פ שלכאורה היה מספיק להם פחות הקצרים, א 

כמות שמן, ניתן ללמוד שגם את התלמיד הכשרוני 
ביותר צריכים ללמד ולחנך כמו שמלמדים ומחנכים 
את התלמידים הפשוטים. אין לסמוך על כשרונותיו 
ולחשוב שאין צריך ללמדו הרבה על סמך זה שיכול 
להבין מעצמו. כיוון שאם יסמוך ע"ז, הוא עלול לשגות 

יסטה לבסוף מן הלימוד, ואז ינצל את כשרונותיו ו
 לדברים אחרים, ולא לתורה ולמצוות.

 

 

 
 

ועוד שצריך להקדיש תשומת לב לתלמידים החלשים 
ולא לחשוב ח"ו שאין לתלמיד סיכוי לגדול בתורה 
בגלל כשרונות חלשים או מכח המצב הכללי של 
התלמיד ושל אבותיו וכדו'. שהרי במנורה נתנו אותה 
כמות שמן ללילות הקיץ הקצרים וללילות החורף 
הארוכים, ולא נתיאשו מלהדליק שאולי לא יחזיק הנר 
עד הבוקר. ומכאן שאין להפלות בין התלמידים שיש 
להם תפיסה מהירה לבין אלה שהינם קשיי הבנה 
כמו שמצינו אצל רבי פרידא שחזר לתלמידו ארבע 
 מאות פעם אע"פ שבוודאי יכל ללמד בזמן זה

ים ארבע מאות חידושי תורה תלמידים כשרוניים אחר
 חדשים ומפולפלים יותר.

שנזכה שבנינו יגדלו בתורה ובמצוות, ויאירו כאור 
 המנורה הטהורה אמן.

 לימוד מיוחד  אף פה ויש ''
 המנורה של מסמליותה
 " הבאים לדורות

  .תח"י בת מיטל שרה. לרגל הולדת הנכדה הגב' שמחהורעיתו  ר' אבנר בר דיין הי"ו: לכבוד דודנו היקרמוקדש 
 שיזכו לראות ממנה נחת יהודית אמיתית עד ביאת משיח צדקנו, לשמחת כל המשפחות, אמן.

אמן.  ,ומבורך שבת שלוםה
 לכל בית ישראל.



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עיניים במתנה

 חסרון מחמת מוקצה'' שבת מערב עליו שהונח להיתר שמלאכתו כלי
 שם שישאר דעת על, אקראי בדרך אפילו'', גופו מחמת מוקצה'' או ''כיס
 המוקצה אין בשבת שכרגע אף], השבת בכניסת[ השמשות בין זמן כל

'', האסור לדבר בסיס'' נקרא הכלי, הוציאו קטן ילד או ממנו שנפל כגון, עליו
 כדין בטלטול ונאסר, עליו שהונח למוקצה בסיס נעשה שהכלי דהיינו

 ) קלב ג שבתחזו"ע  . תעד ב. (ומקומו גופו לצורך אפילו, שעליו המוקצה
, אלבום על שהונחה] כיס חסרון מחמת מוקצה שהיא[ מצלמה: לדוגמא
  לדבר בסיס נעשה האלבום], השמשות בין[ שבת כניסת בעת שם ונשארה

 :סיפור לשבת
 

:סיפור לשבת

 חלה אשר יקר באברך מעשה. אנו בזמנינו שקרה סיפור הוא הבא הסיפור
 לראות להמשיך סיכוייו אפסו כי קבעו שהרופאים עד, קשה עיניים במחלת
 '. מתי' של אלא' האם' של שאלה אינו המלא ועוורונו, כמקדם
 הזמין, הרפואיים העסקנים בעצת. ומחמיר הולך עיניו ומצב, חולפים הימים

 מועד מבעוד. בעולם הגדול העיניים רפואת מרכז אל, לבוסטון טיסה בדחיפות
 למומחה הנחשב, במקום העיניים רפואת מחלקת מנהל אלהפניה לו סודרה
 .שלו הספציפית הבעיה בתחוםבעולם אחד מספר

 חות"ובדו, בצילומים, בעיניו לסירוגין בעיון והביט, מולו ישב הדגול הפרופסור
 נא ראה: 'קצרות ואמר לפניו מתוח שישב האברך אל פנה, מכןלאחר. שלפניו

 אשר כל את לראות שתספיק, הקרובים השבועות את היטב תנצל. צעיר איש
 אין ממש ממש, ואין, גמור לעיוור תהפוך שבועות מספר בעוד. חלדך בימי תחפוץ

 '...לגמרי אבוד שלך התיק, לעשות מה
 גלגלי. לחלוטין מרוסק כשלבו הסמוך הכסא על נחת, מחדרו האברך כשיצא

 עיוור יישאר לפיה, הרופא של הקביעה. נעתקה ונשימתו, בפראות הלמו מוחו
 שהתאושש אחרי. פנים לשני משתמע שאינו נחרץ בטון נאמרה, ואילך מעתה

 כי וביקש, הנה אותו ששלחו הרפואיים לעסקנים התקשר, הראשוני מההלם
 .כלשהו פיתרון ממנו לחלץ וינסו, הרופאעם שוב ישוחחו

 חזר הוא. נימה כמלוא הרופא עמדת את שינתה לא, התערבותם שגם אלא
 עיוור כבר הוא למעשה והלכה, מלתפקד חדלו הזה האברך שלעיניו כי והסביר

 ....קצתרואה הוא שעדיין אלא
 תרתי', בעיניים שחור' אך האברך מיודעינו ראה, הזו הנחרצת הקביעה עם

 להזמין וביקש הנסיעות סוכן אל האברך התקשר, באופק פיתרון באין. משמע
 יוכל שעוד הבודדים הימים את יבלה לפחות. בערב למחר לישראל בחזרה כרטיס
 נחת רגעי כמה עוד לראות הזכות את לעיניו ויעניק, משפחתו בחיק לראות
 ...בודדים
 גם היו הללו הדמעות. דמעות זולגות ועיניו, בחדרו האברך ישב ערב באותו

 – ובעיקר, התמונה את ישנה עוד שאולי גלוי לנסתפילה גם, מתח שחרור
 קהילתו אל, משפחתו בני אל הרחיקו מחשבותיו... הראיה מחוש פרידה דמעות

 עוד יזכה שלא מרגשים מקומות אותם כל – השכונתי הכנסת בית אל, האהובה
 ...הראיה בחוש לחוות

 מדרשן ששמע מעניינת בשיחה נזכר, השכונתי הכנסת בית במוחו כשעלה אך
 והדרשן, וישלח פרשת בשבוע זה היה. לכן קודם ספורים שבועות, הכנסת בבית

 את הוציאו בטעות אם וגם. המצלמה כמו מוקצה הוא והרי, האסור
 .האלבום את לטלטל אסור עדיין, המצלמה

 אסור, גופו מחמת מוקצה או כיס חסרון מחמת מוקצה בה שיש מגירה
 ) קל ג שבתילקו"י  . (האסור לדבר בסיס שנעשתה, לפותחה

 כלי אין ,להיתר שמלאכתו כלי על שהונח'' לאיסור שמלאכתו כלי''
 האיסור כלי את לטלטל ומותר שהואיל. האסור לדבר בסיס נעשה ההיתר

 ְלאיסור בסיס אינו למטה המונח שההיתר נמצא], מקומו או גופו לצורך[
 ) קלה ג שבתילקו"י . א אות לט סימן ז חלק אומר יביע ת''שו. (ממש

 צלחות ערימת על שהונחה] לאיסור שמלאכתו כלי שהיא[ מחבת :לדוגמא
, האסור לדבר בסיס נעשו לא הצלחות, השבת בכניסת שם ושהתה, בארון
 . בהן ולהשתמש הצלחות את לקחת בשביל המחבת את להוציא ומותר

 

 שבת שלום ומבורך

 :שבת כהלכתה
 הלכות שבת.

 לע"נ:
 מורנו ורבנו הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה.

יהודה בן אסתר.
 ברוך פרג' בן יצחק ומרים.

 אסתר עזת בת מרים.
 בוריה בוריס בן ספירה.

 יהודה אריה בן ר' צבי דוד ומינה.
 אברהם בבר חי בן שמחה אבלין.

יוסף בן משה וליאה.

 
 

 דוד ראובן בן נלי נעכא 
 רבקה אפרת בת שרה.

 ,אברהם בן דליה
 יוסף אברהם בן טובה.

 יעל בת בתיה.
 הגון לזיווג -, פורטונה מזל בת נועה

 .ק"וזש, ש"לרפוא -, יעל בת אסתר. מרים בן דניאל

 בסיס לדבר האסור

 טרם יעקב של תפילתו את המבאר, התורה על בחיי רבינו מדברי ביאור ציטט
 מכל קטונתי' במילים תפילתו את מתחיל הוא כאשר, עשיו אחיו עם המפגש
על יתפלל במצוקה הנתון שאדם, נותנת הדעת והלא'. האמת ומכל החסדים
אותם –' עשיו מיד אחי מיד נא הצילני' במילים מיד תפילתו את ויתחיל, מצוקתו

 ?תפילתו בהמשך אבינו יעקב אמר
בתוכה כוללת היא כאשר רק השם לפני מתקבלת שתפילה ידע אבינו יעקב, אלא

 ורק, כה עד זכה להם והאמת החסדים על הודה תחילה, לפיכך. העבר על הודאה
 אם רק להתקבל יכולה שתפילה הבנה מתוך, מצוקתו על להתפלל החל כך אחר

 !העבר על עמוקה הודאה לה קודמת
את לשנות עלי אולי. 'פטישים כאלפי האברך של בראשו הלמה החדשה ההבנה

 ברכה בלי ההלל את קרא, ידיו נטל, התעשת הוא. לעצמו לחש...' תפילתי נוסח
 האוירה על תודה, להקים שזכיתי הבית על תודה, אבא. 'להשם מודה והחל

 על תודה. בו הגדלים והמחונכים הבריאים הילדים על, בו השוכנת השמחה
מלוא לרוות, שבת בסעודת איתם לשבת העונג על תודה, לפרנסם היכולת
 ...שלהם מהחיוכים, מהצחקוקים, מהסיפורים נחת חופניים

 ושתי, הולכות רגלי ששתי על, 'התרגשות בדמעות האברך המשיך', אבא תודה
 פעולה שכל בעולם נכים רבבות יש, מאליו מובן לא שהדבר יודע אני. פעילות ידיי

. עצמיבכוחות הכל לעשות יכול אני ואילו, עבורם סוף ים קריעת היא שלי פשוטה
עד לראות הזכות ועל, עתה עד אבריי בכל השלימה הבריאות על אבא תודה
 ...'עתה
 שעיניי, טוב הרבה כה עליי שמרעיף טוב אבא, עזרני, 'בקצרה ביקש, בסוף

 ...'הזה החסד כל על בריאות בעיניים לך להודות ואוכל, ולתפקד לראות ימשיכו
 ההמתנה בחדר התייצב בוקר בשעת וכבר, יצועו על האברך מיודעינו עלה מעודד

 של המחזה את הכיר כבר הרופא. מראש תור ללא להיכנס וביקש, הרופא של
תור ללא בוודאי, שנית לקבלם סירב כלל ובדרך, לגזירה להאמין המסרבים חולים
 התבוננות דקות ואחרי, לקבלו הפרופסור הסכים הגיון כל נגד. מראש קבוע

 : בתימהון התעגלו גבותיו ארוכות
  - - -! להיות יכול לא זה, להיות יכול לא זה? אתמול כאן שהיית זה אתה'

 ...'למחר כבר המזכירה אצל תקבע, וקצר פשוט בניתוח נפתרת שלך הבעיה הרי
 ובעיקר, מאושר, מחוייך אברך הבוסטונאי התעופה בשדה צעד, שעות 48 כעבור
 עבורו שפתחה היא, מליבו שפרצה ההודאה המיית! לשלל לו היו עיניו. מודה
להתעשת שהצליח, הקשה הגזירה לנוכח והמיוסר השבור לבו. שמים שערי

 !מהפך כאן שחולל הוא – הודאה של במחול ולפצוח
 את לפרסם החליט שבליבו תוך, מלראות שבעו לא ועיניו, וכה כה הביט הוא
באמת הגדול הנס, בתחנונים תפילה יוצרת שמצוקה אף כי, הכל יידעו למען. הנס

כובשת התודה כאשר, התפילה את המובילה היא ההודאה כאשר רק מתרחש
 אור דוד) -(הרב קובלסקי                                                                 הלב כל את

2. 

נעכא נלי בן ראובן אדוד
 לבריאות והצלחה:

הגוןלזיווג
.ק"וזש, ש"לרפוא-, יעלת

 אסתר הדסה בת אילנה.

 נועה בת אסתר הדסה.
 שירלי בת דינה.   

 .אסתר בן ליאון

 .)052-7100-955חיגו:  הקדשהל (לחזרה בתשובה מאהבה, זיווג הגון, והצלחה בכל העניניים   הי"ו ז'קליןבן  דודמוקדש להצלחת 

2  ת.נ.צ.ב.ה
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:ָעִין ֲעֵלי ּפֹוָרת ֵּבן
 .בזוית יהודיתעין הרע 

:ָעִיןֲעלֵליּפֹוָרתֵּבן
.בזוית יהודיתעין הרע

  יקרים אחים ומבורכת שלום שבת

 יתברך' ה ובעזרת, עליונים מכוחות הרע העין עניין על דיברנו שעבר בשבוע
  זה. בענין המזלג קצה על לפרש השבוע ננסה

 גם שזה קליפות) 130( ל"הק שהם הרע עין סוד מובא עמוקות מגלה בספר
 מוציאין" שנאמר וזה ל"ק על רוכב מ"ס שהוא הרע ויצר במלוי" עין" מנין
 הוא יוסף כי, מ"הס שהוא עשיו של שטנו הוא ויוסף" העולם מן האדם את

(ברכות דף כ' א')  העין (כדברי הגמ' על עולה שהוא" עין עלי פורת בן"ב מבורך
 עולי אלא עין עלי תקרי אל אבהו רבי ואמר עין עלי פורת בן יוסף פורת "בן

 .הרע מעין ראיי ולא, קליפות ל"הק עין") שזה

 ניתנה אלמלא.) ו ברכות( הגמרא דברי את יותר אנו מבינים ענין ובאותו 
  -? לעמוד יכולים איננו מה מפני.  לעמוד יכולה בריה אין לראות לעין רשות
 שנמצאים המזיקים את לראות היכולת את לנו היה שאם.  המזיקים מפני

 לאשאנו חסד עמנו עשה ברחמיו' וה מפחד רועדים היינו פשוט סביבנו
 . האלו הדברים את רואים

 לילה בכל הזדמנות אדם לכל יש להשמידם רוצים שאנו האלו המזיקים וכל(
 ).בכוונה המיטה על שמע קריאת ידי על להשמידם

 התיבות  מספר את נוסיף שאם" עין עולי" זה מה יותר להתבאר יוכל ובזה
 מ"ס ה על זה את וכשנוסיף. אותיות 25 זה, אחד עד' וכו ישראל שמע של

 זכה שהוא יוסף כמנין 156 לנו יוצא) מ"הס של המלא השם פ"ע החישוב(
 . בתחילה שאמרנו כמו עין לעולי

 נחת לעשות ונזכה הרע העין סוגי מכל מוגנים להיות תמיד שנזכה יזכנו' ה
 .אמן שבשמים לאבינו רוח

 .ישראל עם לכל ומבורך שלום שבת 

כמו שמצינו בשיר השירים "מציץ מן  הציץ הוא לשון הסתכלות
החרכים", ונרמז  בזה, שיש לכל אדם להסתכל על ה'זהב' שלו 
שיהא טהור, דהיינו שיהיה משאו ומתנו ביושר ובאמונה, וטהור מכל 

 נדנוד איסור.
שכמו שמסתכל על  ,,  שיש בפסוק זה קריאה לכל יהודיביאור נוסף

נקיים ומצוחצחים, ושלא ,   K 24תכשיטי הזהב שלו שיהיו טהורים, 
יהא חסר כל שהוא ממשקלם. על אחת כמה וכמה בתפילות 

שחיסרון כל שהוא עולה לחשבון ועושה , מצוות ולימודים, וברכות
שיש לנו להקפיד בעינינים  -ה', בעיניני פתוחי חותם קודש ל  - רושם,

 אלו, שיהיו מצוותינו שלמות וזכות.
יל ידי הזהב  -יו פתוחי חותם""ופתחת עלבפסוק זה   ועוד רמז נאה

תוכל לפתוח קץ הפלאות שהוא סתום וחתום , וכל זאת על ידי 
 ."ושביה בצדקה"שיתן ממנו "קודש לה' " כדכתיב 

 

 (אלף המגן, לרבנו אליעזר פאפו זצוק"ל בעל הפלא יועץ)

1

פניני אור החיים:
 מתורתו של רבנו הק'
 ר' חיים בן עטר זיע"א

111111

 ָטהֹור ָזָהב ִּציץ ְוָעִׂשיתָ  "
 ִּפּתּוֵחי ָעָליו ּוִפַּתְחּתָ 
 " ה'לַ  ֹקֶדׁשֹחָתם

 ).כ"ח פס' ל"ו(פרק 

יקריםאחיםומבורכתשלום

סוד כוחו של יוסף הצדיק   
 'עולי עין' -

:בקיצע'ר
 .רעיון קצר לשולחן השבת

, שגיא יחיאלתח"י ובניה:  רבקהבת  נועה איריסלהצלחת מוקדש 
 . הי"ו לבריאות איתנה והצלחה ברוחניות ובגשמיות.יואב, ואופיר שרה

 ִמְצחֹו ַעל ְוָהָיה', וגו' ַלה ֹקֶדׁש ֹחָתם ִּפּתּוֵחי ָעָליו ּוִפַּתְחּתָ  ָטהֹור ָזָהב ִּציץ ְוָעִׂשיתָ 
 '.הִלְפֵני ָלֶהם ְלָרצֹון ָּתִמיד

 על ומרמז מסמל וזה', ַלה ֹקֶדׁש' המילים נכתבו גדול הכהן לובש שהיה הציץ על
', ַלה',  ישראל קודש' ירמיהו הנביא אותם שמכנה וכמו', ֹקֶדש' שהם ישראל כלל

 .יתברך' לה ומשועבדים ודבוקים חשוקים שהם
, רצונו את לעשות הגדול והשיעבוד' בה דביקותם את המסמל זה כתב ובאמצעות

 ָלֶהם ְלָרצֹון הכוונה וזה, טוב כל להם להשפיע העליון רצון מעורר היה ממילא זה
 להקדוש ובטלים מחוברים שהם, מלמטה שלהם ההתעוררות ידי שעל', ה ִלְפֵני
 להם להשפיע העליון רצון זה כנגד מתעורר, עצמי רצון שום להם ואין הוא ברוך

 .לבם משאלות כל
 ההתעוררות ידי שעל' לי ודודי לדודי אני' השירים בשיר שנאמר הענין סוד וזה

 חוזר באור מעוררים אנחנו', ה רצון לעשות הזה בעולם מעוררים שאנחנו והרצון
 .ולברכה לטובה עלינו עליון רצון

 ]לח פסוק כח פרק תצוה החיים אור[

חֹומצחעלוהיה'וגו'להֹקדׁשֹחתםּפּתּוחיעליוּופּתחּתטהֹורזהבּציץועׂשית

 'לי ודודי לדודי אני' - הציץ

 

 בסיור שגרתי שערכו שוטרי הרשות הפלסטינאית גילו 
 י מטעני חבלה.נהכביש ש בצד

 בא ניקח את זה בנידת לתחנה. : אמר האחד לחברו
 אמר לו השני ומה נעשה אם אחד יתפוצץ בדרך?
 ענה לו הראשון : לא משנה נגיד שהיה רק אחד.

 

 ,לגהחיים הם כמו משחק כדור
 צריך לדעת עם מי לשחק, ובמי לבעוט.

3. 

 להוצאת עיה"ר בעופרת, ויעוץ בעיניני החיים, ע"י רבני הארגון, 

 ..9955--77100--0052חייגו: 

 עוסק בתורה'הלאדם  - חשיבות'ה
 

 : ָז ַזִית ֶׁשֶמן ֵאֶלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה
 לו יש חכם תלמיד שכל הקדוש הזוהר דברי את מביא הקדוש החיים האור רבינו

 התלמידי עם ומתחבר מתלווה רבינו משה כי, רבינו משה מנשמת ניצוץ בנשמתו
 . בתורה שעוסקים חכמים

 נפש בחינת הוא משה כי, משה לזה זה קוראים שהיובגמרא מוצאים ולכן
 דרא בכל דמשה אתפשטותא' הזוהר בדברי המשמעות גם וזה. תורה הלומדת

 .התורה ללומדי מתלווה רבינו משה ודור דור שבכל' ודרא
 : שלפנינו בפסוקמרומז וזה

', ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת' ויתלווה יתחבר רבינו שמשה, וצוותא ליווי לשון', ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה'
 . חשיבות לשון זה' ישראל' כי, ישראל שבעם החשובים עם רק
 בתורה שעוסקים אלו' ָז ַזִית ֶׁשֶמן ֵאֶלי ְוִיְקחּו, 'ישראלבעם החשובים הם ומי

 .לשמן המשולה הקדושה
 אלא חשיבות אין כי ידעת כבר: 'הקדוש רבינו של לשונו ולשנן לזכור ועלינו

 '.התורה עסק באמצעות
 ]כ פסוק, כז פרק תצוה החיים אור[



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 אורין שליט"א, ומוגשות באדיבותו. ישראל ברהחידות נערכו ע"י הרב 

4. 

 . ירושלים.1(ע"ר). רח' חנה  580646396דדית" הערבות למרכז ה" :לאור בסיעתא דשמיא ע"י העלון יוצא

                        HLA580646396@gmail.com: מייל .1233-971-077./955-7100-052: טלפון

 .155024:ח"מ, 64:סניף 11-דיסקונט בנק: לתרומות

 .רביעיפתרונות ניתן לשלוח עד ליום 
 .077-971-1233 או בטלפון:ALONHLH@gmail.com  במייל:

 באמצעות "שלח הודעה" ":נדרים פלוס" עמדותב

ן

:ודה של פרשהח
 .לפרשה עפ"י רש"י והפסוקים חידה
:ודה שלל פרשהחח
.לפרשה עפ"י רש"י והפסוקיםחידה

 יחיד אני אך בעל תואר כפול.
 ומיועד אני דוקא לאיש הדגול.

כיועץ למלך ולשר מהיסוד במדבר, ובראשון 
 מלאתי תפקידי.

בשני נאלצתי להעדר, כי נשאר רק לבושי וחסר 
 כבודי.

הידעת מי אני אשר בכליון עיניים מצפים כולם 
 בבדי.שאבוא ואשכון 

זכור לא די שתציין את שמי, אלא באר תוכן 
 ) י"ב. רש"י– כ"ג(שמות  משפטים:פתרון החידה לפרשת בהצלחה!!! החידה שזהו יעודי.

, תאמר שלא ממקומה  בראשית שבת תעקר לא השביעית בשנה אף"וביום השביעי תשבות" 
(רש"י). וכידוע מחלל שבת דינו  - :בראשית שבת בה תנהג לא, שבת קרויה השנה וכל הואיל

 כגוי לגבי נגיעה ביין שנהיה יין נסך ולגבי צירופו למנין ולעדות במקרים מסוימים, ועוד.

      ב"ה
 זיכוי הרבים בכוס  

 

לצורך הרחבת תפוצת העלון אנו זקוקים  קוראים יקרים:
לעזרתכם, בהיות שגם במצב הנוכחי נצברו חובות לבית 
הדפוס, ואנו קוראים לכם לבוא ולקחת חלק בהדפסת 

 העלון.
בשבוע  "חש 5שימו לב בתרומה סמלית מצידכם של 

(עלות סטנדרטית לכוס איס קפה) אנו נוכל להגיע 
משפחות וזכות זו תעמוד  20לשולחן השבת של עוד כ 

 לכם לנצח נצחים.
 .052-7100-955להצטרפות :

  או בעמדות "נדרים פלוס" בבתי הכנסת
 

 ושמכם יוזכר לברכה בעלון ויועבר לתפילה בכולל מוצ"ש.
                  בעלון.כמו"כ ניתן לקחת חסות פרסומית 

 שבת שלום.תזכו למצוות ו       

לשאלת רבים: ניתן לקחת חלק גם בקפה 
 , משולש פיצה וכו'אייס תותהפוך, 

 

 בין הפותרים נכונה תערך הגרלה על: 
 

 עניבת "דה פיירו" יוקרתית,  
 "ח.ש 80בשווי           

 ם-י  8 -מלכי ישראל  מתנת "דיוויס"

 ב"ה

 יהודי יקר נא הקדש דקה מזמנך
 :הואמור פרק תהילים לרפואת הילד 

 תח"יסימה יוכבד  בתבת ציון אביגיל 
 וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים

 תזכו למצוות .

   

mediabar99@gmail.com 

ניתן לתרום בכל  הדפסה והפצה:
 .נדרים פלוסעמדות 

צרור ברכות ואיחולים נשגר בזאת לכ' מעלת ידידנו 
         ולמצוות איש חיל רב פעלים לתורה  ,החשובב

 .שמש רב קהילת "תהילה לדוד" בבית

 שליט"א.יוסף חיים בר אורין הרב 

 נ"י משהלרגל הולדת בנו 

 שיזכה הוא ורעיתו הרבנית
 לגדלו לתורה, לחופה ולמצוות   

 ויזכו לרוות ממנו  ,ומעשים טובים
 אמן. ,נחת יהודית אמיתית

  מאחלים רבני הארגון וצוות ההנהלה.

בי.
 ר

שה
 מ

ם:
לו

צי
 



 

הרשעים יש מהם שהם מפותים 
מתאות העולם הזה מראות פני 

 הטוב. 
ויודעים  ש ויש

בלבבם שאין בעולם המדומה 
ומחמדיו ממש אבל לא ירצו 

 לפרוש מהם בזדון ליבם. 

 

מחמיר על עצמו ומתחסד עם קונו גם בדברים  כשצדיקק
ין, חפץ להצניע עצמו בפני הבריות, לעיתים המותרים מעיקר הד
זצ"ל משה לויביעובדה זו חש רבנו רקשה היא מלאכתו.

 ות, כשביקר בביתו של מרן הגאון באחד מימי חול המועד סוכ
 . זצ"ל עובדיה יוסף ביר

תרבנו היה מחמיר על עצמו שלא לאכול ולא לשתות 
בתמרים, נבוך רבנו.  זצ"לכשכבדו מרן  , ואפילו כוס מים!

לסרב למרן? חלילה לו! לומר לו שמחמיר על עצמו? לא רצה 
הלא קיבל על  -בפני גדול הדור!. לקבל ולאכול  ת להראות 

  עצמו שלא לאכול מחוץ לסוכה...
והבא להיטהר מסיעין בידו. בעודו מקבל מיד מרן את התמר, הגיע 

 רבנו והכניס התמר לכיסו.ומרן פנה לדבר עמו... מיהר  

 . ו ה הנדיבה שהוא עומד לתת למייק  עומדת לשלשל לכיסו . ההלוואהנרי  חיכך את ידיו בהנאה                                         
 הנרי  היה מלווה בריבית. הוא אמנם היה אדם חובש כיפה, אבל על המצווה הזו, של איסור לקיחת ריבית, הוא כנראה לא שמע....                                                     

ם צחנית, וכאשר הלווים היו מתקשים לעמוד בתשלומים, הוא היה שולח אליהם בריונים ש'יסבירו' להם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שכדאי לההנרי  היה גובה ריבית ר
. 'אצל מלווים אחרים,  . 'זו ריבית גבוהה מדי', אמר להנריהנרימייק , שהגיע כדי לבקש הלוואה של מאה אלף דולר למשך חודשיים, החל להתמקח עם   מאוד לשלם בזמן...

. אני רוצה הנחה של אחוז אחד לפחות בשיעור הריבית'. הנרי לעבוד אתך', אמר מייק  'אז תלך אליהם', אמר הנרי   'נוח לי בעיר הסמוכה, אני משיג ריביות הרבה יותר נוחות'.
, בצהרים החליטו השניים לעשות הפסקה במשא ומתן,  2:00להסכמה.בשעה . המשא ומתן ביניהם נמשך זמן רב מבלי שהם הגיעו לא רצה לוותר על לקוח כמו מייק

. כשרב העיר ם. גבאי הצדקה היה אדם מסור וישר. לאחר ההלוויה, הסכימו השניים, הם יחזרו למשרד ויסכמו את הדבריה של גבאי הצדקה המסור של העיירהלהלווי 
  מחסורם של עניי העיר, וכיצד היה מבחין באנשים הזקוקים לעזרה ומסייע להם בצנעה ובלי פרסום רב.  עלה להספידו, הוא סיפר כיצד הגבאי היה דואג לכל

. 'כאשר אדם עולה לשמים', שפיע עליו שיעזוב את דרכיו הרעותבהתרגשות ואף מוחה דמעה, והחליט לנצל את ההזדמנות ולנסות לה   רב העיר הבחין שהנרי  
ות ם, 'לא מַלווים אותו הכסף והזהב שהוא צבר, אלא רק הצדקה והמעשים הטובים שהוא עשה בעולם הזה., בבית דין של מעלה, שוקלים רק את המצואמר הרב בקול בוכי

 והחסדים שהאדם הספיק לעשות בימי חייו'.
 

והוא יחדל ממעשיו.. אולי עכשיו  ם יווה הרב, 'הדברים לשמחתו של הרב, הוא נוכח לראות שהנרי  מקשיב לדברים ואף מנענע בראשו בהסכמה. 'אולי, אולי', ק
. גם הנרי  התקדם לעברו, יפסיק הנרי  לעשוק אנשים וינצל את כספו הרב לעשיית חסד.' לאחר ההספד ניגשו כמה אנשים אל הרב ולחצו את ידו בתודה על הדברים המרגשים

אוד לליבו וריגש אותו. 'אני מקווה שכמו שדרשתו של הרב השפיעה עלי', אמר הנרי לרב, 'כך היא תשפיע על שאר בני וכשהגיע אל הרב אמר לו שההספד חוצב הלהבות נגע מ
ות שלי יקרות מדי. אולי העיר. מה, הם לא מבינים שכסף זה הבל הבלים? מה הם שומרים כל כך את הכסף שלהם לעצמם? הנה, היום היה אצלי מייק , והוא מתלונן שהריבי

 ויסביר לו שזה בסך הכול כסף, ושיפסיק להתקמצן כל כך על הכסף שלו ולדרוש ריביות מופחתות'... תו הרב ייקח אותו  באמת
 

 מה אתם אומרים על הנרי ? נכון שהוא מגוחך? אך מה לעשות, שכולנו מגוחכים בדיוק כמותו. חז'ל אומרים 'אדם קרוב אצל עצמו', 
  –את חסרונותיו ואת מגרעותיו. גם כאשר הוא שומע דברי ביקורת ותוכחה, הוא ישר מוצא מי לא בסדר  א וכוונתם היא

 במהלך חיינו אנו מקבלים מסרים רבים כיצד לתקן את דרכינו.  וזה אף פעם לא הוא אלא החבר או השכן או האח...
 (העורך) .ולא לחפש מיד את כל הדברים הרעים אצל האחרים, ה חשוב שננסה

 

 יוסף בקטנותו התעמת רבינו יום אחדד
זצ''ל עם אחותו, מי יחזיק את נר  חיים

ההבדלה, ואחותו היתה בוכה אמר לו 
 אביו:תוותר לה היא קטנה ממך. 

אמנם בזאת נאות לוותר לך ואתה תזכה 
בהחזקת הנר, אם תדע לומר לי טעם בסדר 

יין, -ברכות ההבדלה שנתקנו על סדר יבנ''ה
 בשמים, נר, הבדלה.

, והוא בדבר ש על אתר ענה לו שיש 
שהסדר, יין בשמים נר הבדלה הוא בדווקא , 

 שהרי יין הוא 'טעם' שהוא בפה, 
אח''כ הבשמים במקום יותר גבוה 'ריח' 
בחוטם, והנר הוא יותר למעלה בראיית 

כמאמרם ז''ל אם אין  ,העניים, 
 דעת הבדלה מניין...

שיתן זצ"ל  מאיר אבוחצירא כאשר הגיע משלחת גדולה של ת''ח לבקש מרבי, יום אחדד
הסכמה על עיתון חרדי אשר רק דברי תורה יש בו, והרבה מגדולי ישראל חתמו והסכימו עליו. מאן 

ה: אבא, מדוע אתה ממאן הרי זה . כאשר יצאו שאלתי אותור רבי מאיר 
 אמר לי :בני, מגיל שלוש עשרה  , רבים מגדולי ישראל חתומים עליו.

 על אף אות חוץ מאותיות התורה הקדושה...  י קבלתי על עצמי 

 אדם המתרגל לומר שקרים  
 אותו ביד מלאך שקרן.  

 המלאך הזה מלווה אותו תמיד,
 ומלומר לו  

על מצווה שהוא עברה ועל עבירה 
 שהיא מצווה. 

להתנהג בכל המצבים לסמוך  עלינוו
ולבטוח על השי"ת ואז יעזרנו הקב"ה 

ועלינו להבין כי כל המצבים שנראים לנו 
לאדם שידע  ם כקשים הם

להתגבר ע"ז שלמרות הכל עליו לבטוח 
התעלות כי יסוד הישיבה נוסד ל בהקב"ה.

בתורה ולהיות בעל מדות טובות ויראת 
שמים וכל המצוות האחרות דברים טובים 

 המה אבל אין זה רוח הישיבה, 
 

 א כי רוח הישיבה היא
ולהיות גדול בתורה,דבעת שאינו גדול 

 בתורה כל תורתו בסכנה.

האמת היא "האור", העוזר לך 
 לצאת מן החשכה. הדלק אותו! 

 כל הברכות והישועותבני דבורה               ,     ,       ,             העלון לברכת והצלחת 

 
 

ע״טתשה אדר א ׳יאשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 18:40 18:02 17:10 ם-י

 18:36 17:59 17:07ת״א

 18:37 18:00 17:08חיפה

 18:39 18:02 17:10ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " םאתה בן אד"

יש נסיון לפני עשית המצוה וגם 
 שלא יבוא לידי גאוה. -לאחר מכן



 

 חד נמצא במגרש האימונים.א חייל
לאחר מספר פקודות שהחייל לא מבצע 

צעק: מטוסים בגובה  המפקדאותן, 
כל החיילים נשכבים על האדמה  נמוך!

 .ורק החייל שלנו בעמדה באמצע השדה
 

 - מה אתה עושה חייל?. - המפקדאומר 
  אני תפסתי מחסה מתחת לעץ.

איפה אתה רואה את  -המפקד שואל 
  -ייל הח אומרהעץ? 

  ? 

לעתים מבקש אדם 
, אבל 

 הוא מפסיד.
 

 "תפסת מרובה 
 לא תפסת".

 

אֹור (שמות כז, כ). ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ  ְוַאּתָ

 (ד"ה כתית): "כתית למאור ולא כתית למנחות".  
ווקא להדלקת המנורה הוצרכו לקחת שמן זית זך כתית פשט דברי רש"י הוא שד

למאור, היינו מהטיפה הראשונה שיוצאת מכל זית וזית, אך בשמן ששמים 
למנחות, לא צריך שיהיה דווקא מהטיפה הראשונה היוצאת מהזית אלא גם שאר 

 טיפות השמן כשרות.
אך אפשר להסביר דבריו גם דרך הדרש, יש בני אדם שמתאמצים מאוד 

כתתים עצמם בעבודתם, וזאת כדי שיוכלו לנוח, הם קורעים את עצמם שתיים ומ
 עשרה שעות בעבודה, כדי שבסוף השנה יוכלו ללכת לבית מלון ולנוח.

לנו רש"י הקדוש, התורה דורשת "כתית למאור ולא כתית למנחות", את  
י ֵנר ִמְצָוה וְ  תֹוָרה אֹור העמל והטורח אדם צריך להשקיע בתורה שהיא אור, ּכִ

(משלי ו, כג), דווקא בתורה צריך לכתת רגליו, אבל לא בשביל תענוגות והבלי 
לא  -לתורה שנקראת אור, "ולא כתית למנחות" –"כתית למאור" העולם הזה.

 לעמול ולטרוח יתר על המידה כדי שבסוף יוכל האדם לנוח. 
 

ִמיד (שמות כז, כ) ללמדך שעל הכהן להדל יק את הנר עד שתהיה ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ
 השלהבת עולה מאליה (תורת כהנים פרשה י"ג ה"ז הובא ברש"י).

לאב ומחנך, שיצית בתלמידיו אש קודש עד שתהא שלהבתם עולה  
ַמת ָאָדם (משלי כ, כז), כשאדם מרים  מאליה בלא שיזדקקו לו עוד, ֵנר ה' ִנׁשְ

מעט ויתעלה ואז יעזוב  ומרומם את חבירו בתורה ובמצוות לא מספיק שיתחזק
אותו שימשיך לבד, אלא צריך להמשיך לחזקו ולהיות לצידו עד שיהיה שלהבת 

עולה מאליה, שיהיה חי נושא את עצמו ויוכל בעצמו להדליק ולהלהיב את 
האדם להעמיד תלמיד שהוא בעצמו יכול לדרוש    האחרים.  

 כלית.ולהדליק אחרים באש התורה והמצוות, הרי שהגיע לת

שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי ה'  
 באהבה, אמן.  

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

 חברים נוסעים  שניי
במשאית ומגיעים לגשר 

מטר". הנהג  3שעליו כתוב "
אומר לחבר, "גובה המשאית 

מטר, אי אפשר לעבור,  4.5
רד תראה אולי יש דרך 

  עוקפת או שנחזור".
 

החבר יורד, מסתכל כמה 
דקות ואומר לו, "תיסע 

. "אבל חופשי אין בעיה"
המשאית יותר גבוהה!" אומר 

, , הנהג, "אל תדאג

חיים  הגאון רבי סיפרר
זצ''ל, כי בעת קרייזוירט

שלמד בישיבה היה שם בחור 
ור שנאלץ לישון על הרצפה יע

חם עליו ונתן יסר מקום. רומח
טתו . הוא עצמו ישן ילו את מ

 על הרצפה. 
שהגיעו הנאצים העמידוהו 

למשפט ורצו להוציאו 
להורג.בקש מהקב''ה שיזכור 
לו זכות זו. לפתע פנה אליו 

השוטר ואמר לו: "חבל עליך 
ברח, ואני יעשה את עצמי 

עליך 
 ומחטיא". 

ברח רבי חיים וניצל. והוסיף: 
"התורה שלמדתי בחיי, כלה 

כות אותו חסד. צא וראה בז
 כחו ושכרו של מעשה חסד".

אלא גם  ,הזוג אינה מובעת אך בביטוי מילים -לבן  ההערכהה
ת הפנים. במשנה בפרקי אבות כתוב: ''שמאי אומר ... בארש

 בסבר פנים יפות''.  והווי מקבל את כל האדם
 

להבין, שהמשנה מדברת אך ורק על תהליך קבלת  טעות היא
פרושו 'מקביל',  אורח, הבא לביתו של אדם. 'מקבל' במקרה זה

כלומר: כל אימת שאדם מצוי 'במקביל' לזולת, הוא חייב 
 .  לו להראות לו

 

מעוררים שאלות מספר: הלל היה רגיל  ,משנה זו, והאומרה
מתחיבים  להמריץ את שומעי ליקחו לעשות מעשי חסד, שאינם

 .דיבר שמאי, אך על חובותיו של האדם -לעומתו   .מן הדין
ם המלצותיו לעשות מעשי חסד, או פעולות של לפנים

 במשנה.  כלל לא נזכרו –שהוא עצמו עשה , 
 

 לכן אמרתו ''והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות'' 
פעולת חובה, ולא מעשה חסד של לפנים  מלמדת אותנו, שהיא

  .משורת הדין

הדינים וללמוד  ה ואהלהלך בגדולות ובנפלאות ואינו ר הרוצהה
אותם לא יעשיר כי איזהו העשיר השמח בחלקו ואינו הולך בגדולות ובנפלאות 

כי  ר קודם שממלא כרסו בלחם שהוא לבב אנוש יסעד ואי אפשר
  אם על ידי זה ולכן לא יהיה לו כלום.

הפתיחה של ישיבת חכמי לובלין התכוננו  את חגיגותת
לחגוג בשמחה רבה עם אלפי משתתפים ופרסום רב. 

 זיע"א, רבו של הגאון רבי מטשורטקוב הרה"ק
"ל טען שהפומביות זצ מלובלין שפירא מאיר

שנתנה לפתיחת הישיבה מסוכנת מידי, שכן לוחות 
ראשונים שנתנו ברעש, נשתברו. אך ר' מאיר שפירא 

טען, שהרי הקב"ה ידע מראש שישתברו הלוחות, ומדוע 
  נתנם בקולי קולות?

 

ה אלא משום שהעולם היה שקוע בבערות והיה
ו על מנת אמר הקב"ה אני נותן את הלוחות, אפיל .

שישתברו, ובלבד שיזדעזע העולם וידעו שמי. גם הרעש 
מסביב לישיבה יקדש את שם ה' וירים את קרן התורה 

ה ואת קרנו של בן ישיבה. הרבי הסכים, והמעמד היה
ואכן כבוד התורה גדל וערכו של בון תורה עלה, . 

 עד שרבים שאפו לגדול בתורה. 
 ןמכן בכל זאת, שנים מעטות לאחר 

במיטב שנותיו, הלוחות נשתברו...

שאומרים להם".  שיהיו בשקט, שיעשו מה" ?ילדיםם מה זה חינוךך
. אבל נכון, לפעמים מרוב שמפחידים אותו, הילד עושה מה שאומרים לו

זה נקרא שניצחנו אותו. עכשיו יש לנו , א לא נקרא זה
הדברים מתנהלים כרצוננו, אבל זה רק עניין שקט של מנצחים, עכשיו

אף אחד לא רוצה להיות  של זמן עד שמי שניצחת אותו ינצח אותך. כי
 מנוצח. 

עם  תשתמש –הרווחת לרגע. בסוף תפסיד הכל. אבל אם תהיה אדם 
תתמזג עם הזולת בשביל , , , רה שלךהבחי

 .ששונה ממך גם אם זה לא תמיד נוח לך התכלית. תן מקום גם למי

פעם אחת ראה אחד השכנים את  שירת האלמנהה
כשהוא עולה זצ"ל  איסר זלמן  מלצררבי 

לביתו,יורד,חוזר עולה ויורד,וכך נשנה הדבר כמה וכמה 
 פעמים.ניגש אליו השכן ושאלו לפשר מעשיו,

 שמא זקוק הוא לעזרה.
 

אמר לו רבינו: "בדירתי עובדת אשה אלמנה...כאשר 
תוך  א התקרבתי לדירה,שמעתי שהיא

כדי עבודה. ברור לי שכשהיא תראה אותי,תפסיק מיד 
רתה.ספק אצלי אם מותר לי לגרום לכך.שמא מזמ

השירה עוזרת לאלמנה לשכוח את צרתה...עליתי כמה 
את שירתה,ואוכל  ם פעמים כדי לבדוק אם

 להיכנס לביתי."

הפחד מביא אותך 
-למודעות להיותך בן

מוות, מוות הוא פחד 
 ממריץ במיוחד.

 

עצם 
הנישואין הוא 

מעשה של 
התאחדות 
 מקודשת 

 

 
לקשר עם 
 האלוקים.

 

הענווה 
מאפשרת 
לך לקבל 

ולקרב 
 אחרים.
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אלוקיו שהן תרי"ג מצוות 
 נכללות בברית  וכולן

 

כמו שאמרו (נדרים ל"ב א) 
 שקולה מילה כנגד כל המצוות

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן  זה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיילולו, 

יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינהיעקב יוסף בן מרגליתהרב רפאל בן קלרה, 

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה       אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב 
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  ...אודות האסון שקרה בשבוע האחרון
יהודים יראים ושלימים שנסעו ... שאירע באותו אוטובוס שיצא מקרית ספר לירושלים הנורא כולנו מזועזעים מהאסון

אסון ... והנה שם קרה האסון... מקום שנעשו בו כמה וכמה ניסים לישראל... בית חורון והנה הם במעלה... לירושלים עיר הקודש
  ...  שבא לעורר אותנו ולטלטל אותנו

גם אז זה היה ... 'גם אז זה היה בחודש אדר א!!! שאסון כזה אירע בדיוק אבל בדיוק לפני שלוש שנים... והנתון המפחיד ביותר
וקרה מה ... 'וגם אז זה היה אוטובוס שרוב הנוסעים היו יראים וחרדים לדבר ה... ם"ל שובביבשבוע האחרון ש... בפרשת תצווה

    ...הלא דבר הוא !!!שקרה
---  

החרשים שמעו והעיוורים ... נבואה בכתב ברייל... הנביא ישעיה מקדיש נבואה מיוחדת לעיוורים ולחרשים... בישעיהיש נבואה 

וחרש כמלאכי , מי עיוור כי אם עבדי : הוא מסביר... פנות לעיוורים והחרשיםאחרי שישעיה סיים ל "הביטו לראות
  !!!!זה העבד שלי??? העיוור הגדול ביותר הוא מי: אומר ישעיה הנביא ...  'מי עיוור כמשולם ועיור כעבד ה , אשלח

  !שלא מזהה לאן אני חותר' זה עובד ה?? מי החרש הגדול ביותר
ממנו כבר   ..הזה שמחובר לרשת האלחוטית זה לא היהודי הפשוט... אם יש עיוור: הנביא אומר לנו !!!נבואה נוקבת מאין כמותה

הוא כבר קיבל עידכון מפורט מי ... יודע בדיוק מי אשם והוא כבר... ראה את הסרטון הוא כבר ...שיבין עניין אי אפשר לצפות
!!! אין עם מי לדבר... אוחרזה כבר מ... אה?? ה רוצה לעורר אותנו"והקב ?! ?  ...אז להגיד לו שאשמים אנחנו... האחראי למחדל

אז  ... אף פעם בכלל לא התחיל לראות הוא כי... הוא לא עיוור -היהודי הפשוט כ"א... יותר מידי טוב מי האשם כבר ניתח העיתון
צריך להיות עיוור כדי לא ... נה מחרידהתאוכשיש כזו !!!! אתה... כן !!הבחור בן עליה!! הרציני!! האברך!! זה אתה?? מי עיוור

או כל שאר ... צריך להיות עיוור בשביל להיות עסוק עם הרשלנות של הנהג מ א י ת נ ו  ה רוצה משהו "לראות שהקב
בשביל להמשיך להאזין בכובד ראש לכל הלקחים והמסקנות והבירבורים שדואגים !! עיוור!!!! צריך להיות חרש ...הפרשנויות

  ...אותנו וללכת חלילה בקרילהלעיט 
  ...ם"בגיליון זה יבוארו בהרחבה נקודות חיזוק מסוימות הקשורות לימי השובבי 6במאמר דף 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

למה אהרן צריך להיות טהור : עכשיו אתה מבין... כולם מכירים שכולנו בני איש אחד נחנו!!! מקום שבו כל הלבבות מתאחדות
  ...ק היטב"ודו! ? ! ? לב בשביל שחושן המשפט יהיה על לבו 
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  ?מה הקשר בין שמירת העיניים להשגחה פרטית

... שמירת עיניים הנושא לדבר על אחת ולתמיד ואולי זו ההזדמנות... ת"ם ת"עומדים אנו בשבוע האחרון של שובבי
של  כמובן שברגעים ...של איסור הסתכלות והמעשית ולא רק מהזוית הפרקטית... יותר מרומם הפעם מרובדאבל 

בשקט של החורף ... אבל עכשיו... כי כעת אסור וזהו... הזה להגיע מזוית גבוהה התמודדות אין לנו את הלוקסוס
   :הרי כך!!!!   אולי זו הזדמנות אחת ולתמיד לגשת לנושא הזה מהגובה

ל המה משוטטים בכ 'עיני ה" :שנאמר "!!'עיני ה"השגחה פרטית נקראת בשם : משפט מבהיל ק אומר"זוהה
ל שאינו "קיי הרי... 'איך אפשר לקרא להשגחה פרטית עיני ה?? ולכאורה מה הפשט בזה ":)ב קז"ק ח"זוה( ...ארץה

  ? גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף

... אנחנו: כלומר !!!כי היא מכוונת ותלויה בעיניים שלנו --- 'שגחה פרטית נקראת עיני ההה??? אלא מאי
לאיפה ... אלוקי העיניים שלנו הם כמו מיקוד... העליונה לטוב ולמוטב בעיניים שלנו מפעילים את ההשגחה

ק ואומר שזה מה שדוד המלך "ומסיים הזוה... מופנית ההשגחה פרטית לשם... שאנחנו ממקדים את הראיה שלנו
מה ! !!עשיתי רע בעיניים שלך יתברך כביכול: דוד המלך אומר!!!! עשיתי בעיניךלך לבדך חטאתי והרע : 'האומר ל
  ... בהשגחה פרטית... 'בעיני ה?? הרי איפה פגמתי... ברגע שאני פגמתי את עיני?? הפשט

אבל  ..אמור להגיע בצורה מסודרת לעולםוהוא ... שפע אלוקי שיורד מהשמים מידי יום ביומו נויש :העניין הוא כך
זה ... ברגע שהעיניים פוזלות לכל עבר :עכשיו!!! זה דרך העיניים של יהודי .הניקוז שדרכו עובר השפע לעולם צינור

 פה יש: בר ראשוןאז ד?? מה קורה כשיש פיצוץ בצינור... נו... והוא משפריץ לכל עבר באמצע כמו צינור שהתפוצץ
אבל חוץ  ...והוא גם יכול להחליק ולשבור את הראש ממטרה באמצע הרחוב וכל מי שעובר מקבל טוש של מים

למה לא אמרתם . ..סליחה... ואז מתקשרים לעיריה... מים ברז פתאום רואים שאיןה כשמגיעים לפתוח את... מזה
אם בכל זאת אתם פותחים את הברז ו... הכל תקין!!!! יש מים... לא נכון?? ומה עונים בעיריה??? שיש הפסקת מים

שבאמת כל ק ומגלים ואז יוצאים לבדו... יש לכם פיצוץ בצנרת אולי ...אז תבדקו אולי הבעיה אצלכם... ואין מים
 !!!!עד כאן המשל  .הם יצאו פה והתפזרו לכל עבר... במקום להגיע למקום הנכון... חבל... המים יצאו מהצינור

... ה לא משאיר את העולם והולך לו"הקב... ה לא עוזב ומזניח את העולם"הקב !!!יש השגחה פרטית... והנמשל
אבל ... אה... העסק אף פעם לא יוצא מכלל שליטה... שגיחה מ"הקב "!!!השגחה פרטית"למושג הזה קוראים 

כאילו יש עצירה בשפע  ??...כאילו כן יש איזשהו הפסקת מים... לפעמים זה נראה כאילו כן יש הסתרת פנים
אני !! לא: ה"עונה הקב ??ע"איפה אתה הרבש? הופסקה כן ההשגחה פרטית אולי?? מה קרה... נו? ...האלוקי

בכל זאת רואים שיש  אם אתםאבל ... השפע ממשיך להישלח לעולם כתקונו.. שגחה פרטיתממשיך להשגיח בה
היהודי הוא  !!!!העיניים??? איזה פיצוץ יכול להיות בדרך... תבדקו אם אין איזה פיצוץ בדרך ...הפסקת מים ושפע

אז ההשגחה ... לכל עבראם העיניים משוטטות !!! אבל זה מאוד תלוי בעיניים... הכלי שדרכו השפע יורד לעולם
לך : לא נותר לנו אלא לבקש סליחה..  פרטית יוצאת בצורה לא מבוקרת ומתפזרת לכל עבר לפי שוטטות העיניים

 סליחה שפניתי אליך בטענה שיש הפסקת... ע שהתלוננתי"סליחה רבש  !!!!והרע בעיניך עשיתילבדך חטאתי 
  !!! עיניך עשיתיהרע ב... כעת אני מגלה שהפיצוץ היה אצלי... שפע

---  

  ??? מה הקשר באמת !!!!שמירת עיניים קשורה להשגחה פרטיתש: כתוב כאן

... ויש פריצות מראות אסורות מדוע צריך לשמור על העיניים זה לא בגלל שיש האמיתיתהסיבה  :העניין הוא כך
 הסיבה היותר שורשית!!! הנקודה זו לאאבל  ...והתופעות לוואי טומיםזה כבר הסיפ... זה כבר הבעיות ...לא

תשגיח על  !!!השגחה פרטיתמה שנקרא  !!!פרטיותזה כדי לשמור על  למה צריך לשמור על העיניים ועמוקה
כל מה שהוא צריך ה נותן לכל אחד מאיתנו את "הקב ??? מה הכוונה!!!! ה"והמושגח שלך עם הקב הפרטיהשטח 

 :אני רוצה שתבין... ה"ותא פרטי ואישי בינו לבין הקב כל אחד מאיתנו הוא קופסא סגורה! !מתחילה ועד סוף
ממילא אין ברירה אלא לתת לזה יותר ולזה ... צריך להתחלק בין כולםשאין בעיות עם תקציב מסוים  הרי ה"לקב

ה והוא "לגמרי בינו לבין הקב פרטיממילא כל יהודי הוא עסק  !ה אין את הבעיות האלו"אצל הקב!!! לא... פחות
את זה כי אין  לך לכן אם חסר לך משהו אין לך מה להסתכל אולי השני לקח!!!! ולכן... באחרים בכלללא תלוי 

לכל : עכשיו ככה? ??עד כאן ברור!!! ה"עם הקב עסק פרטי לגמריאתה  !!!פרטיתהכל השגחה ... ביניכם שום קשר
השגחה !!! לא אדוני... גם אני רוצהואז ... לראות מה יש לשני... אחד מאיתנו יש נטיה להסתכל על מה שיש לשני

ולכן  ..ה"של הקב עסק פרטיאתה ... ממנו יתברך פרטיתכל מה שיש לך או אין לך הכל מגיע בהשגחה  !!!פרטית
אל !!! ה"תשמור על הפרטיות שיש לך עם הקב !!!אל תזון את עיניך ממה שלא שייך לך !!!תשמור על העיניים

הכל  ...בבקשה... אם אתה מאוד מאוד רוצה משהו מסוים... ה איתך"הקב של הפרטיתכניס מושגים זרים לעסק 
 ??אבל לפזול ולהסתכל על מה שלא שייך לך... ולהתפלל ולבקש הכל מכל כל ה"זכותך לפנות ישירות לקב ...פתוח

 !!שלך תפרטיה נא לא לצאת מההשגחה!! הוא שטח פרטי חבר שלך!! פרטי שטח אתה!! שטח פרטי זה !!זהירות
אל תהפוך את עצמך לשטח ... על השטח הפרטי שיש ביניכם' תמשיך להתמקד ולהשגיח ולחיות ולהודות על ה

  ...ה"אל תהרוס את ההשגחה והשטח הפרטי שלך עם הקב... ציבורי

את זה לא רק בגלל שיש מראות אסורות ברחוב ולכן אסור להרים  !!!!זה העומק האמיתי של שמירת העיניים
!!! הוא מחוץ לשטח הפרטי שלך... כל דבר אחר שלא שייך אליך... להיות דבר אסור זה לא מוכרח... זובע... העיניים

  !!!!זה הקשר בין שמירת עיניים להשגחה פרטית!!!  ה"ות היחיד הפרטית שלך עם הקבמחוץ לרש

!! והוא חי ככה ...כשיהודי חי מתוך נקודת הנחה שכל מה שיש לי או אין לי הכל בהשגחה פרטית ממנו יתברך
עיניים כאלו ... אלא הם ממוקדות במה שנוגע אליו ולשליחות האישית שלו... והעיניים שלו לא פוזלות לכל עבר

 תופרטישמשוטטות ומנקזות את כל השפע על עמו ישראל ב' ת מלמעלה שפע של עיני הפרטיות וטהורות ממשיכו
אלא הוא כל הזמן ... ה איתו"חי את השטח הפרטי של הקב ולא... אבל ברגע שיהודי פוזל לכל עבר... ובהתמקדות

ההשגחה מתפזרת ולא ... ו פוגם בהשגחה פרטית"הרי הוא ח... עסוק בלזון את עיניו במה שלא נוגע אליו
... וחשוב להבין את זה!!! זו הנקודה.... כמו שהעיניים שלו לא מתמקדות לשליחותו בדיוק מתמקדת למקום הנכון

  ...ל"ואכמ... סדר בראשזה עושה הרבה 

 ------------------  

  :שמאוד נוגע אלינו הלכה למעשה מדרש נויש

  
אם אנחנו רוצים ש כתוב כאן הלכה למעשה :כלומר

וש בשביל זה אנחנו צריכים לדר... יום אחד להיגאל
גם לבית  :לשלושה דברים אלו ולהשתוקק

וגם למלכות !!! גם לעול מלכות שמים!!!! המקדש
כעת נעבור על הרשימה  בא... בבקשה ...נו!!! בית דוד

מה המצב  ...איפה אנחנו אוחזים ונראה ...אחד אחד
  ... של הדור שלנו

!!!! בית המקדשנתחיל עם : ובכן
!! בפירוש כן!! כן!! כן 

אז נדברו אני מעיד  בתור אדון... י מעיד בפה מלאאנ
מדור הלכה הזה  ...בעלון הזה שהמדור המבוקש ביותר

את  במילים אי אפשר לתאר... בקרוב ממש למעשה
גודל הערגה והכיסופים שיש לעם ישראל בשנים 

כל שיעור וכל .. לבנין בית המקדש בפרט האחרונות
עוסק בבית המקדש נחטף ונקרא רק שספר 

 ככל הנראה זה... זה משהו בלתי נתפס... בשקיקה
אז אפשר  ...)פ כך זה נשמע"עכ(פעם  לא היהש משהו

עם ישראל כבר משתוקקים לבנין בית !!! לסמן וי
... המקדש

האם ... נו 
  ?? נו כבר משתוקק לקבל עול מלכות שמיםהדור של

... פשוט כ"כ לא דבר עול מלכות שמים זה כבר... נו נו
ש פירושו לקבל באהבה ובתמימות את כל "לקבל עומ

זה כבר לא מהדברים ... נותן ולא להתלונן' מה שה
בפרט ... יש לציין שבדור שלנו בכל זאת אבל... הקלים

ומודעות  ותבשנים האחרונות יש איזשהו התעורר
מתחזקים יש הרבה יהודים ש... לנושא הזה כללית

ועושים שטייגן בלקבל באהבה  'לה בסוגיית ההודאה
תתפלא לשמוע אבל רוב (... להתלונן את המצב שלהם ולא

אם הם נעשים ... כיום שמאוד מקובלים מהטיפולים הרגשיים
אמור  הטיפול הרי ...וחותרים ליעד יהודי טהור נכונה בגישה תורנית

זה שהוא מקבל את עצמו ביל את האדם פחות או יותר למקום כלהו
עליהם ולא מנסה לשנות אותם בכל ' ואת הנתונים שלו ומודה לה

פ רוב לשם המטפל הרגשי צריך להוביל את המטופל "ע.. מחיר

אבל כמובן  )זה במאמר המוסגר.. ושם הטיפול יוכתר בהצלחה
אי  סמן ויאז ל ...שיש לנו עוד הרבה עבודה בנושא הזה

אנחנו ... משהו כזה באמצע... לא איקסאפשר אבל גם 
  ... הלאהו ...באמצע לעבוד על הנושא הזה

... והאחרון כעת נעבור לדבר השלישי
והם לא יגאלו עד שהם ירצו  

ו... וידרשו וישתוקקו שוב למלכות בית דוד

  
אבל לפני ... אני רוצה לרצות את מלכות בית דוד: תבין

כתוב שעם ... אל תשכח??? כן תסביר לי מה זה בכלל
 כ"סימן שזה לא דבר כ... ישראל פעם מאסו את זה

שלא בטוח שאוהבים  משמע שזה דבר... פשוט
ר לי מה זה תסבי... אז אולי תסביר לי מה זה... אותו

כדי  ...מה זה מחייב אותי... אומר לי במלכות בית דוד
  ??? שאני אדע מה לרצות
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בקרוב ממש

  !!כל הנוגע במזבח יקדש



”  

 

   ??...כיצד האסון הנורא קשור לכל אחד מאיתנוו
וכולנו רוצים להתחזק וכולנו רוצים להבין יחד ... בעקבות האסונות שקרו בשבוע האחרון

שלי יכול להציל את כלל ' בעבודת ה... וכיצד אני הקטן.. כיצד האסונות האלו קשורים אלי
 40היה זה לקראת סוף  :ובכן... הרי מאמר זה מוקדש לנושא זה... ישראל מאסונות שכאלו

והם ליצוק מים מתורת משה רבינו  שנה 40שזוכים כבר ... מדובר בדור דעה... שנה במדבר
ומאה !!! קרה משהו נורא יום אחד בהיר !!!!ופתאוםבקדושת התורה  עולים ומתגדלים

... נופלים בחטא פעור... מדור דעה נופלים עד שאול תחתית מרוממים ששים אלף יהודים
  ... והאפל ביותר החטא החמור

מדור דעה ככה נופלים לתהום  !!איך מאה ששים אלף יהודים?? איך קרה כזה דבר?? איך
 ועמוקה ושמעתי תשובה יסודית!!!  ...זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת?? הכי עמוקה

    :בעניין זה מאוד
יה יומית בשביל כל מה ה מזרים לעולם כמות אנרג"הקב ...חדשוכל בוקר מ כל יום :הרי כך

בכל יום המחדש בטובו : זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר... כן ...אותו יוםל שהעולם צריך
 ...כרטיס יומימה שנקרא ... כל יום מחדש תמתחדש האנרגיה הזו... מעשה בראשית תמיד

אם ו ...האנרגיה היומית הנקודתית לעולם כולו מחדש את תצרוכת ה מספק"כל יום הקב
 אבל... של חסד כמות בכל יום מחדשה מחדש "אז הקב... החייםבשביל  לם צריך חסדהעו

אנרגיה  ...ותתגברההעולם צריך מידי יום אנרגיה של  !!!גם דיןהעולם צריך  !!!חוץ מחסד
נות פלוס תאו... זה אומר צונאמי מכיוון הים ...יום ללא גבולות חלילה וחס... גבולות העולם חייב( ...גבולותשל 

וכל זה עוד רשימה ... פלוס אנשים שלוקחים אקדח בידיים ויורים ללא הבחנה... ביבשה דרכים על ימין ועל שמאל

ה צריך "כמו שהקב: בקיצור )איך היה יכול להיראות יום אחד ללא אנרגיה של דין וגבולות חלקית ממש
הכלל  בע בלחייםלחדש בכל יום את האנרגיה היומית של החסד והנתינה והמוטיביציה והצ

  ... מעצוריםו ה צריך לחדש בכל יום את האנרגיה של דין וגבולות"ככה הקב... עולמית
  !!!!ה כועס כל יום"בדיוק בשביל זה הקב!!!! ובשביל זה

 הואאלא  ...ולא סתם!!! ה כועס כל בוקר"אומרת שהקב .)ז( בברכות' הגמ: אם אתה זוכר
כי כעס  :וכמובן שזה מאוד תמוה ...לא יותר ולא פחות !!!וכל יום רק רגע!! כועס בדיוק רגע

... ויום למחרת אני כועס כל היום... יום אחד אני לא כועס בכלל... לא יכול להיות דבר קבוע
מה  ...ולא יותר ה כל יום כועס רק רגע אחד"ואילו הקב... ולמחרת אני כועס רק חצי שעה

אז גם יותר מרגע ... ס כי מכעיסים אותוה כוע"הקב אם: ממה נפשך?? הרגע הזה ו שלפשר
?? אלא מאי  ???גם לא רגע... ואם לא מכעיסים אותו אז שלא יכעס בכלל... הוא יכול לכעוס

 ..ותוכעס על משהו מסוים שמכעיסים א זה לא... ה כועס מידי בוקר"הכעס הזה שהקב
  !!לעולם מקור אנרגיה של דין כעס שמגיע בתור אלא זה

ה מחדש "אז כמו שהקב!! עולםשל ה ה מחדש את האנרגיה"חדש הקבמהיות וכל בוקר 
ובשביל זה .. מקור אנרגיה של דין גם ה מספק"ככה הקב.. מקור האנרגיה של החסד היומי

 מקור האנרגיה של דין שישתמשו בה שיהיה את... רק רגע!!! ה כועס מידי בוקר רגע"הקב
  ... במידת הצורך

... בזכות זה עדיין נשאר לי כסף בארנק ולא בזבזתי את הכל ...ובזכות הרגע של הדין הזה
ובזכות זה אנחנו  )...ברגע האחרו ולא לקנות את כל החנות כי היה לי את הדין ואת הגבולות לעצור את עצמי(

יוציא סכין ויתחיל ואנחנו לא מפחדים שכל בן אדם מסוגלים להסתובב ברחוב ברוגע 
כי רגע : נאמר בדיוק על זה! ועל זה ...)ות הרי איש את רעהו חיים בלעואם לא היו גבול... כן(... לדקור
... יתרצריך לדעת שבין ה... ה חיים"ב ואנחנו הסתיים אם היום הזה !!!חיים ברצונו -- באפו

ת הגבולות הנדרשים לעולם שלא יאבד ויחצה את שסיפק א רגע באפוה זה גם בזכות
  ?עד כאן ברור... הגבולות

---  
והמומחיות של בלעם ... ישראלקלל את עם יו באשי בלעםבלק שוכר את  יום אחד! !!!והנה
לבלעם יש כישור מיוחד לתפוס : כלומר... בו ה כועס"שהקב בדיוק הרגע לזהות מתי היא

בלעם מחכה לרגע של ... שהוא רוצה לאן ולנצל אותו ה כועס"שהקב את הרגע כעס הזה
ו לא ישאר "הרי ח... ויקטרג עליהם לל את ישראלהדין הזה ואם בדיוק ברגע הזה הוא יק

חפץ בטובתם של  ה הרי"הקב ???ה"מה עשה הקב... משונאיהם של ישראל שריד ופליט
 !!!!!ה לא כעס"הקב באותם ימיםלכן  ..םתולא רוצה שבלעם יצליח לקלל א ישראל והוא

ה לא "הזה הקב רגעגם את ה... ה כן כועס בו מידי יום"קבבודד הזה שהגם את אותו רגע 
  ...בשביל שבלעם לא ינצל את זה לרעתם של ישראל ...כעס

... אה ...ואז הכל מושלם ...אז בלעם לא יכול לקלל... ה לא כועס"אם הקב ...'ברוך ה 
אם ?? יש לך דבר נפלא יותר מזה... קללמגם בלעם לא ... ה לא כועס"גם הקב... אגיוואלדיג

 בשביל מה? ע יפסיק לכעוס לגמרי"בעצם אולי הרבש... אז בעצם ...כ טוב"אם זה כ.. ככה
ה יפסיק "אולי שהקב ..שלא לכעוסה יהיה סיבה "צריך לחכות שבלעם יבא ורק אז לקב

למי היה חסר הכעס הזה ?? ה לא כעס"וכי מה היה רע באותם ימים שהקב?? לכעוס לגמרי
   !!!!!אוי אוי אויש אז זהו      ??? באותם ימים

באמת הצלה בשביל  היה וזה.. אמנם בלעם לא יכל לקלל... ה לא כעס"שהקבבאותם ימים 
מיד אחרי הסיפור עם  כי !!!איום ונורא באותם ימים קרה אסון !!!!!!אבל במקביל... ישראל
קרתה הנפילה הנוראה של חטא פעור ונפלו מישראל מאות ... עוד באותה פרשה... בלעם

יוצא ... פילו רגע אחדה לא כעס א"באותם ימים הקבהיות ו ??מה הקשר ??מה קרה... אלפים
כל האנרגיות היו !! וגבולות כ שבאותם ימים העולם לא קיבל שום מקור אנרגיה של דין"א

   .. ודין של גבורה ורטובבלי ק ...רק של חסד
על  להתגבריהודי מ נדרש וכעת... לפתע עם ישראל התמודדו מול ניסיון של חטא פעור ואז

 שוב מנסה היהודי !!!!ולא מצליח... והוא מנסה ומנסה ו ...לעמוד בניסיוןו היצר הרע
מה קרה לי  ...מוצא את עצמו מול שוקת שבורה  ית כוחותיו להתגבר והוא פשוטבשאר

זה לא פעם  ...אני לא נולדתי היום הרי ???כ קשה לי להתגבר"למה היום פתאום כ?? היום
 מצליח להתגבר תמיד אניו אני מתמודד ג שנים"ע כבר שנים... ראשונה שיש לי ניסיונות

 באמת ...נו !!!כוחות להתגברה את אין לי!!! שאין כאילו אבל הפעם אני מרגיש... איכשהו
   ???מה קרה

ומהרגע הזה של הכעס ... ה כועס רגע"תמיד בכל יום הקב... מה אפשר לעשות :יהודי יקר
!! כח להתגברה ומשם אתה לוקח את.. .על עצמך אתה מקבל מקור אנרגיה של דין ושליטה
ה יכעס אפילו רגע לא ישאר ממך "ואם הקב... אבל מה נעשה שהיום הגיע לכאן בלעם

ולכן היום !! האנרגיות של דין את ה מצידו לא סיפק"לכן היום באופן חד פעמי הקב ... זכר
ות ולייצר התגבר אתה חייב להתאמץ מעל ומעבר לכוחות שלך!!! יש פה מצב חירום

אינו  ואלמלא עוזרו... ה עוזרו"תמיד מקובלנו שהקב(!!!! שמגיע רק מצידך בלי שום עזרה ממנו יתברך
ה כביכול לא מספק עזרה מלמעלה וכל ההתגברות צריכה להגיע רק "יכול לו אז היום זה משהו מיוחד שהקב

... התגברשתמיד הצליחו למאה ששים אלף יהודים  !!!!!וכאן קרתה הנפילה הגדולה )מצידך
אבל הפעם לא היה להם את המינימום עזרה ... תמיד הם עמדו מול ניסיונות וניצחו

  ... והם איבדו את הגבולות... מלמעלה
: י"רש אומר ??? מה פנחס עשה !!!את המצב ואז הגיע פנחס והציל

מחסור קריטי שיש בעולם  !!!שורש הבעיה תזיהה א פנחס :י"שים לב לדגש של רש
מוחלטת ולכן אנשים  כללית יש בעולם הפקרותוכתוצאה מזה ... של דין וגבולות

 אני בשביל זה !!!!פנחס הבין שאין ברירה ..לשאול תחתית נופלים כמו זבובים
 ה היום לא סיפק"ואם הקב ...ה במעשה בראשית"הוא שותף של הקב ויהודי!! יהודי

ואז פנחס קם  !!!אעשה את זה במקומו אני!!!!! אז אני... דין וגבולותשל אנרגיה 
ה לא כעס באותו "את אותו כעס שהקב... חילופית  דין וייצר כביכול אנרגיה של

פנחס עשה מעשה של התגברות במסירות נפש   !!!הרי פנחס כעס במקומו... יום
ה משבח "והקב... ה"בובמעשה ההתגברות שלו הוא פשוט קצף במקום הק.. עילאית

 בלעםכדי ש אני לא רציתי לכעוס... העולם כל אתה הצלת את! פנחס :אותו ואומר
העולם צריך מקור אנרגיה ש... אבל מה אפשר לעשות ...לא ישתמש עם זה לרעה

ת אתה ובמעשה עבשביל זה הג... כדי להתגבר ולעמוד בניסיונות של כעס
והצלת את כל העולם ... ל כעס במקומיאנרגיה חילופית ש תייצר ההתגברות שלך

   ...מאבדון
  ??כלפי מה הדברים אמורים --- 
 !!!צא את עצמו מול שוקת שבורהמל יכול ון לפעמים בחור בן עליהבדור האחר 

... דיאני מרגיש ש.. אני לא עומד בזה: ע"רבש... שאוי... מול ניסיונות קשים ומרים ש
גם בשלל ניסיונות בחיים שנדרש ... בניסיונות של קדושה ולאו דווקא(... להתגבר אין לי כוחות

   )...איש איש וניסיונותיו... מאיתנו שליטה והתגברות
   ...אני מרגיש שעסק יוצא מכלל שליטה... אבאלע ???מה עושים... נו

זה אומר ? מה זה אומר... עליהם כ קשה להתגבר"כיש ניסיונות ש אם: יהודי יקר
זה . ..ור כללי וגלובליוזה מחס!!! באנרגיה של דין וגבולות כללי שיש בעולם מחסור

מה הקשר  :יש לי שאלה .לדוגמא... לידי ביטוי באלף ואחד מישורים מחסור שמגיע
לבין הניסיונות הקשים  שיש לך ... קרית ספרשקרתה ב בין התאונה המחרידה

 !!בגבולות קרה כשלבתאונה הזו  :פשוט מאוד?? מה הקשר... נו?? בענייני קדושה
או  אם זה האוטובוס שאיבד בלמים... לא משנה מי איבד את הגבולות והמעצורים

ס אנחנו יהודים ואצלנו הכל בגזירת "סו(... לא משנה ממש זה ממש... טנדר שחצה מהקו

היה : דבר אחד ברור )...עליון וממילא אנחנו סוקרים כל מאורע כזה בהיקף  הרבה יותר עמוק ורחב
... חס לרצח המתועב שקרה השבוע בתקועיאותו דבר ב!!! בולותובג בדין פה כשל

שיש  :מכל האסונות האלו זועקת תמונת מצב כללית ...טשטוש גבולות?? מה זה
מה הפלא שגם אתה  ...נו !!!באנרגיה של דין וגבולות כעת כביכול מחסור כללי

יות האישיות בהתמודדו רק אצלך זה מתבטא ..בדיוק אותו מחסורבעצמך פוגש את 
זה קשור  ..כן .להתגברב שאתה מרגיש קושי מיוחד ויוצא דופן בחדרי חדרים שלך

את  מה עושים כשמסתכלים ימינה ושמאלה ורואים?? מה עושים... נו  !אחד לשני
  ?באנרגיה האלוקית של דין וגבולות כללי שזועק ממנה שיש כביכול מחסור' יד ה

לא  כנראה ה"שהקבוגבולות זה אומר  אם חסר באנרגיה של דין :התשובה היא
... בימים אלו בדין וגבולות ה ראה לנכון משום מה להמעיט"כנראה שהקב... כועס

ומשום מה בימים האחרונים ... ה מחדש בטובו את החסד ואת הדין"כל יום הקב... כן
זה לא ? ה ככה עושה"למה הקב? למה... ה החליט להמעיט באנרגיה של דין"הקב

ואנחנו לא צריכים שהוא ... ה ככה עושה סימן שיש לו סיבה טובה"הקב אם.. שאלה
וכעת יש כאן שאלה !!! יש מחסור בגבולות: דבר אחד אנחנו יודעים... ינמק לנו

מי יכול לספק אנרגיה של דין חילופית במקום ?? מי יציל את המצב: קריטית
... הבחור הקדוש !!!!היחיד שיכול להציל את המצב זה אתה!!!!!! היחיד???  ה"הקב

את הזכות להיות לך ה בחר בך ונתן "אתה היחיד שהקב... אתה היהודי המתמודד
וממילא אתה היחיד שיש לך את האפשרות להיות ... שותף שלו במעשה בראשית

ובהתגברות ... בניסיון שלך ???ואיך... ה"הקב םבמקופנחס ולעשות כביכול דבר 
וזה אמנם כרוך .. להציב לעצמך מץ בכח עליוןבולות שאתה צריך להתאובג... שלך

קוצף את הקצף  שאתה במלחמת היצר הפרטית שלך אבל תדע.. וראבקושי איום ונ
  ... כלל ישראל ובזה אתה מציל ומושיע את !!!ה לקצוף"שהיה לקב

וזו מלחמה ... יש לך כעת מלחמה עקובה מדם מול היצר הרע שלך... כן... בחור יקר
למה יש לי כאלו ניסיונות  ??כ קשה"כ כ"למה זה כ: תקשר ושואלואתה מ... איומה

  ? כ הרבה להתגבר"למה אני צריך כ?? נוראים
   !!!אל תקל ראש!!!! בחור קדוש

ה "במעשה בראשית הקב ה"בתור שותף של הקב!!! תגברות שלךה מחכה לה"הקב
 ה"או שהקב: וכעת אחד מהשתים!!! של דין!! רוצה להשפיע אנרגיה של גבורה

ה כעת לא רוצה שהגבורה תגיע "ואם הקב!!! יכעס וייצר אנרגיה של גבורה או אתה
לקצוף את הקצף בשביל זה אתה נבחרת ... אנחנו לא מתווכחים עם זה... ממנו

... ה"לייצר את האנרגיה של הדין והגבולות במקומו של הקב !!!!ה"במקום הקב
דרש ממך לייצר המון המון ה מעמיד אותך מול ניסיונות קשים שנ"בשביל זה הקב

ואתה פה מתמודד ונלחם ומתגבר וכועס ומתפוצץ ... והמון קצף... המון גבולות.. דין
אתה כעת מייצר אנרגיה  !!!!פועל ואתה לא קולט מה אתה... מבפנים מול היצר הרע

... אם יש מחסור בגבולות !!!! קריטית של דין גבולות שמצילה את כל העולם כולו
!!! ה"השותף של הקב!!!! אתה??? ומי היחיד שיכול לייצר אותם... גבולות צריך לייצר

מתמודד מול היצר הרע שלך ואיפה שאף אחד לא רואה אתה  כעת וכשאתה
אתה פשוט גנרטור עוצמתי ... מתגבר ומתגבר וכל שניה מחדש אתה שוב מתגבר

מי !!!!  ולםוהגבולות האלו הם קריטיים לע !!!!ותחנת כח אדירה שמייצרת גבולות
כמה איינע ... יודע כמה תאונות אתה חוסך באנרגית הגבולות שאתה שולח לעולם

בכימותרפיה ?? איך אתה בולם??? במה... מחלה אתה בולם שלא תתפרץ חלילה
הטבעית והחיובית שאתה מקרין ומשפיע לעולם בעוד התגברות שלך שהוא כח 

אנא ... ות מחוץ לגבולות שלהםבולם ולא נותן לאנרגיות שיתפרצו בלי פרופורצי
כ "יש כ... שראלברגעים הקשים האלו תתפלל על כלל י!!!! תתפלל... בחור יקר

. שזקוקים באופן קריטי לגבולות הקדושים שאתה מייצר כעת הרבה יהודים
שהכעס והדין והגבולות שאתה עושה פה למטה יתאדו ויעלו ... תתפלל עליהם

ענן גשם של ישועה ורחמים לכלל ישראל שצמא לרצון לפניו יתברך והם יהפכו ל
  ...לישועות






