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(כא,  ולאחיו ולבתו ולבנו ולאביו לאמו אליו הקרב לשארו אם כי

 ב)

יש להבין מדוע הקדים להזכיר את האם קודם האב, בשונה מכל 
 התורה שהאב מוקדם לאם כדאיתא במשנה סוף כריתות "האב

 מקום"? בכל לאם קודם

 קודם אמו להזכיר ב"אבן עזרא" כאן, כתב תירוץ פלאי: "וטעם
יש להבין, שבהמשך  ברוב". אמנם מהנקבה יותר חי הזכר כי האב

 הגדול יא) "והכהן -הפסוקים לגבי כהן גדול, אומרת התורה (כא, י 
 לאביו יבא לא מת נפשת כל וגו' ועל ראשו על יוצק אשר מאחיו
יטמא", והקדים את האב לאם, ולפי האבע"ז הרי האב  לא ולאמו

 מאריך ימיו יותר?

 של ואפשר לתרץ עפ"י דברי חז"ל (מכות יא, א) "אימותיהן
 בניהם על יתפללו שלא כדי וכסות מחיה להן מספקות כהנים

שימותו", דהיינו שאימותיהם של הכהנים גדולים היו מספקות מזון 
ובגדים לתושבי העיר מקלט בכדי שלא יתפללו על הכהנים הגדולים 

 דעסק רבה קאתו, עלי מדבית ואביי שימותו. והנה איתא בגמ' "רבה
 חיה חסדים ובגמילות בתורה דעסק אביי שנין, ארבעין חיה בתורה
שנין". חזינן מכאן שגמילות חסדים מאריכה את ימיו של  שיתין

 האדם. 

ובזה מיושב הקושיא שהבאנו, שאכן בדרך כלל האנשים 
מאריכים ימים יותר מהנשים כנ"ל מהאבן העזרא, אבל אצל כהן 
י גדול, שאמו עסוקה תדיר בגמילות חסדים לספק מים ומזון לתושב

ערי מקלט, היא מאריכה ימים יותר, ולכן כתוב אצלו "לאביו ולאמו" 
                  שכן אמו מאריכה יותר ימים.

 (ציוני תורה) 

בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קנייבסקי לתרץ בשם אביו, 
שהיות וה"כהונה גדולה" בדרך כלל עוברת בירושה, א"כ אביו של 

ול ו"הרבנות מקברת בעליה", לכן מת הכהן גדול הרי גם היה כהן גד
    אביו קודם לאמו.

 (טעמא דקרא) 

בספר "אמרי בינה" כתב לתרץ, שלכן כתיב אצל הכהן הגדול 
בר"ח  –קודם 'לאביו' ואח"כ 'לאמו', שכן בזמן שנאמרה פרשה זו 

ניסן, היו ג' כהנים בעולם: אהרן, אלעזר ואיתמר. והנה אצל אהרן 
לאביו ולאמו שכן אביו ואמו כבר לא היו  לא שייך לומר שלא יטמא

אז בעולם, על כרחך שהכוונה היא לאלעזר, שכשיתמנה לכהן גדול 
לא יטמא לאביו ולאמו. והנה באם אמו תמות לפני אביו, עדיין לא 
יהא כהן גדול כי אביו אהרן עדיין משמש ככהן גדול, ורק אם קודם 

ג, וע"ז מזהירה אהרן, אז יתמנה הוא במקומו לכה" –ימות אביו 
התורה שלא יטמא לאביו, ולאחמ"כ כשאמו תמות, ג"כ לא יטמא 

                                                              לה שכן הוא כה"ג.

 (אמרי בינה)

בספר "ציוני תורה" מבאר עפ"י ה"אמרי בינה" הנ"ל אף את 
קודם "לאמו הטעם למה אצל כהן הדיוט בתחילת הפרשה מזכיר 

שדברה התורה אל "בני אהרן", ובאם ימות קודם  תולאביו": היו
אביהם אהרן הרי אחד מהם יהפוך לכהן גדול ולא שייך לומר עליו 
"יטמא" שהרי אסור לו להיטמאות לאביו, לכן כתב "לאמו ולאביו" 
שקודם מתה אמו ונשארו כהנים הדיוטים שמצווים להיטמא, ואין 

אמרי בינה", כיוון שכשדיבר הכתוב מעניין זה סתירה לדברי ה"

הראוי למקרה זה וכשהזהיר על כהנים  רכהנים הדיוטים כתבם בסד
גדולים כתבם בסדר הנכון לעניין זה, והרי נאמר זה לדורות, אלא 

      שסדר הכתובים כפי העניין באותו שעה.

 (ציוני תורה)

     (כא, יג) יקח בבתוליה אשה והוא

 "הוא) ב"ה ג"פ (הוריות וכן בירושלמי ז), ב (אמור כהנים בתורת
הביא ב"פרדס יוסף" בשם "פרפראות לחכמה",  ,ונזיר" המלך ולא

 הוא כי הוא אל תמיד "עיני לפרש את הפסוק בתהילים (כה, טו):
 כותב דגט שבע, בת על לדוד תירוץ רגלי", שהיה מרשת יוציא

 דהיא אבתולה רמוזה היה אם איסור עביד היה עדיין אך, לאשתו
 מקום מכל איש אשת משום מיתה חייב דאינו ג"ואע, בעולה היתה
 באותו אפילו תמיד עיני אמר לזה, איסור מצודת ברשת נלכד היה
 שאינו מלך למעט הוא תיבת, מרשת יוציא "הוא" כי' ה אל פעם

                                                                        הבתולה. על מצווה

 (פרדס יוסף)

 ובבשרם לא יגלחו לא זקנם ופאת בראשם קרחה יקרחו לא"
 )ה, כא( "שרטת ישרטו

 התורה באה –" חי איש בן"ה אומר – הם רתחנים והכהנים הואיל
 ל"חז אמרו, שכן .הכעס מדת על במיוחד להזהירם זה בפסוק

 חכמתו – הוא אם חכם, שכועס אדם כל): "ב"ע סו פסחים(
 הוזהרו לכן. בראש? נמצאת החכמה והיכן", ממנו מסתלקת
 תסתלק שלא כדי תכעסו אל –" קרחה בראשם יקרחו לא: "הכהנים

 .חכמתכם מראשכם

 נעשים – רגועים הנם כלל שבדרך אנשים גם, צום ביום, והנה
 לכעוס שלא באופן מיוחד להזהיר אפוא צורך ויש, יותר עצבניים

 .הצומות בימי

 לפני', האות ו באה' ז האות לפני –" זקן: "בפסוק הרמז הוא וכך
" קרחה יקרחו לא" :התורה אומרת. צום יוצא', מ –' נ ולפני' צ –' ק
 מחמת חכמתם את שלא יפסידו כדי, לכעס לכהנים להם אל –

, זו מלה שלפני האותיות, הזקן של את צדו –" זקנם ופאת. "הכעס
 ".לא יגלחו" – צום היינו

 לשמור על עליהם –" שרטת ישרטו לא ובבשרם, "לזה מעבר
 .לכעוס ולא הבריאות

", חזון איש"ה מתלמידי, ל"זצ כהן שלמה רבי את פעם שאלו
 :מיוחס כהן שהוא עליו העיד" איש חזון"שה

 ?"כהן מיוחס שהנך" איש חזון"ה עליך אמר, באמת, מדוע"

 "...רתחן שאני בגלל אולי. "ענה –" יודע אינני" -

 !"כועס אותך ראינו לא מעולם הלא? רתחן אתה" -

 על עצמי שעבדתי אלא, מאד כעסן הייתי שמלידה האמת" -
 עוד, באיזה ספר ראיתי פעם: לדוגמא. הכעס מדת על להתגבר
, הכעס עבור חליפה מיוחדת בבית תהיה אדם שלכל – עצה, בוילנא

, לכעוס כדי החליפה את ילבש ,השני לחדר ילך – לכעוס וכשירצה
 ".הכעס ישכך ובינתים

 היא היכן ,בלבד לשבת וחליפה חול ליום חליפה יש לך אבל" -
 ?'"כעס של חליפה' אותה

 "...בחנות אותה השארתי, השיטה את שכללתי אני" -

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

  ט˙˘ע" ‡מורפר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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 (ומתוק האור)
 בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל
 (כב, ג)ה'.  אני מלפני ההוא הנפש ונכרתה עליו וטמאתו לה' ישראל

 ממקומו יכרת זה לצד זה מצד יכול -' וגו "ונכרתהכתב רש"י: 
 אני". מקום בכל' ה אני ל"ת אחר במקום ויתיישב

 אצל חוכר שהיה אחד ליהודי פעם שאירע נורא מעשה שמעתי
 כדי פסח מ''בחוה הפריץ בית אצל והלך, גאליציה במדינת פריץ
 שהיו ארוך זמן אחר, דבר וסוף, החכירה חשבונות על עמו לעבור
, טוב היותר הצד על הוא שהכל למסקנה הגיעו,  בחשבונות טרודים

 על לחיים לשתות כדי שכר - ש''יי בקבוק הפריץ והוציא, ונכון ישר
 פתאום נזכר לדרכו והלך היהודי ששתה ואחרי, החשבונות גמר

 .בפסח גמור חמץ ושתה שנכשל על רעדה ויאחזנו היום שפסח

 שאול יוסף ר''הג, ומשיב שואל בעל הגאון אל היהודי הלך
 סדרי הרב לו שיסדר ובקשו, לעמבערג ד''אב, ל''ז נאטאנזאהן

 התנגדותו למרות, כידוע אשר, מ''השו. הנורא חטאו על תשובה
 ר''האדמו על המליץ, ראשיה את מעריך היה החסידות לתנועת
 שיסע ליהודי ואמר, לצ"ז ע'יהושעל בירהרה"ק , האמצעי מבעלזא

 לשאול לא עליו וציוה שהוסיף אלא. לבו תוגת את לפניו ויציע אליו
 ממנו שישאל לעשות מה עצה לו יתן כשהרב אלא, תמים חסיד כמו
 . זו עצה דווקא לו נותן למה

, לבעלזא ונסע, ומשיב שואל בעל הרב כמצות האיש עשה
 היהודי של סיפורו את ששמע אחרי ל''ז לה'יהושע' ר ר''והאדמו

 בארץ דירתו את ויקבע ממקומו ויעקור עסקו את שימכור לו אמר
 .ישראל

 על ראה מה יהודי אותו שאל ומשיב שואל בעל הרב וכמצות
, עמי נימוקים שני, ר''האדמו לו אמר, זו עצה דווקא לו ליתן ככה

 יהודה גלתה נאמר לכך) "כח, א( רבה באיכה מדרש מכח הוא האחד
 יש שבגלות הרי, עוני" כדכתיב "לחם בפסח חמץ שאכלו על מעוני
) יט, יב שמות( שבפסוק,  שני טעם ועוד, חמץ אכילת עוון על תיקון

 היא ונכרתה תיבת על הנגינה' וגו הנפש ונכרתה מחמצת אוכלכלכי
 שיש, ונכרתה בהם שכתוב מקומות משאר בזה ושונה", גרשיים"

 חובת ידי לצאת אפשר" גירוש"דב רמז יש ובזה, אחרת נגינה להם
 אז אחר למקום ממקומו לגלות צורך כבר יש ואם. הזה ''ונכרתה''ה

 ק.''לארה לנסוע עדיף בוודאי

, הדברים את לפניו והציע מ''שו בעל הגאון אל חזר כשהלה
 ונכרתה בהם שכתוב המקומות בכל לבדוק והתחיל חומש הוציא

 גרשיים ונגינתו ונכרתה שכתוב פעם עוד יש אמור' שבפר שמצא עד
 בני יקדישו אשר הקדשים אל זרעכם מכל יקרב אשר איש כל"

'". ה אני מלפני ההוא הנפש ונכרתה עליו וטומאתו' לה ישראל
 עוד תפקוד י''לאר לנסוע לדרך צאתך לפני בוודאי מ''השו לו ויאמר
 ואז, פרידה ברכת ממנו לקבל כדי מבעלזא ר''האדמו בית את פעם

 על גרשיים נגינת נמצאת בו שגם הזה המקרא עם מה ממנו תשאל
  .ונכרתה תיבת

 שאלתו את ושאל לבעלזא' א פעם עוד נסע היהודי, הוה וכך
 לו ויאמר ל''ז מבעלזא ר''האדמו ויען, מ''שו בעל הרב כפקודת
 וכתב' ה אני הכתוב בו מסיים ששם, שכתב מה י''ברש שםשיעיין

 ממקומו יכרת זה לצד זה מצד יכול' וגו ונכרתה: ל''וז י''רש זה על
 מתורת והוא( ל''עכ" אני מקום בכל' ה אני ל''ת אחר במקום ויתיישב
 שהוסיף שבתורה היחידי המקום הוא שזה תמוה ולכאורה). כהנים

 זה לצד מצד' שנפרשנו חש לא מקומות בשאר ולמה, ונכרתה על כן
בדבריוהכתובהאריךכאןודווקא' אחרבמקוםוישבממקומויכרת
 . כזו אמינא הוה מלבנו להוציא כדי

 לטעות מקום והיה גרשיים היא ונכרתה על הנגינה שכאן אלא
 האריך לכן, אחר במקום וישב ממקומו שיכרת בזה שדי ולחשוב

דחמץ'ונכרתה'בשרקנמצא. אנימקוםבכל' האנימלפני"לומר
 מקום איפוא יש ''ה אני מלפני' אמר ולא גרשיים היא הנגינה ששם
       בלבד. בגירוש חובתו ידי לצאת שיכול לדייק

 (אוצר אפריים) 

 (כב, כז)שור או כשב כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו וגו' 

באר  איתא במדרש: "מכאן לתחיית המתים מן התורה". ותמוה.
אסאד: האדם הוא נזר הבריאה. והנה למרבה הפלא, בעת  המהר"י

שהוא נולד, אין בכוחו לדאוג לעצמו. הוא נזקק לאחרים שיאכילו 
אותו ויטפלו בו במשך כמה שנים עד שיעמוד על רגליו. וכשמגיע 

שוב זקוק הוא לעזרה ולסיעוד. לעומת זאת השור,  –לימי הזקנה 
עצמאיים, ומשום כך  הכשב או העז, שבוע לאחר לידתם הם כבר

 "ביום השמיני והלאה ירצה לקרבן".

 נזר הבריאה? –יראה האדם  היתכן שכך

על כרחך שישנו המשך לאחר המיתה, והרי לנו תחיית המתים 
 מן התורה.

 ובעניין הזה ראוי להזכיר את המעשה הבא:

בחור שעמד להתקלקל ולסטות מן הדרך, בא לשוחח עם רבי 
 שלום שבדרון זצ"ל.

"אני"  אותו רבי שלום: "מי יותר מאושר אתה או הפרה?" שאל
 "מדוע?" - ענה הבחור

"מפני שהפרה שותה מים ואוכלת קש, ואילו אני שותה קפה  -
ואוכל עוגות. הפרה ישינה בבוץ ואילו אני יושן במטה על מזרון. על 

 הפרה יורד גשם ולי נעים בבית".

 "לא". - הגב?""האם ראית פרה שהולכת לרופא כי כואב לה  -

 - "האם ראית פרה שהולכת לרופא להתלונן על קלקול קיבה?" -
 "לא".

"אם כן מה יעזור לך לישון על מזרון ולחיות בבית חם ונעים  -
 בחורף, או לאכול מאכלים משובחים?!"

 התחיל הבחור לבכות.

 "מדוע הנך בוכה?" שאל רבי שלום.

 ."ענה הבחור: "אני בוכה על כך שאינני בהמה..

      אמר לו רבי שלום: "תנוח דעתך, אתה באמת בהמה"...

 (ומתוק האור) 

 (כג, ג) מושבתיכם בכל לה' הוא שבת

יש להבין מה הכוונה "בכל מושבותיכם", וכי תעלה על דעתך 
 שאין צריך לשמור שבת בכל מקום?

אלא, ידוע שבכל העמים בחרו להם יום אחד למנוחה, ואפי' 
ש שמשה רבינו פעל אצל פרעה שישבתו יום רבמצריים, מצינו במד

אחד בכדי שיהא להם כח לעבוד כל ימי השבוע, והנה איך נידע באם 
כוונת האדם בשמירת השבת היא בכדי לנוח יום אחד או שכוונתו 

 לקיים מצוות ה'?

באם נראה שהאדם מתגורר בין האומות ששם קבעו למנוחה יום 
ע"כ שכוונתו  –ום השבת אחר בשבוע, ואעפ"כ מוסיף לשבות גם בי

במנחותו לקיים מצוות בוראו שהרי לצורך מנוחת הגוף כבר שובת 
שיש לקיים את  –ביום אחר. וזה כוונת הכתוב " שבת היא לה' 

השבת כי היא מצוות השם, והיכן זה ניכר. באם תשמרו שבת "בכל 
                 מושבותיכם" גם ביון האומות, כנ"ל.

 (עפ"י כתב סופר) 

 ימים ששת' וגו' ה מועדי אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר
 (כג, ב) שבתון שבת השביעי וביום מלאכה תעשה

 על לפרש ויש. מועדות אצל שבת ענין מה הידוע הקושיא הנה
 פסח של' ב ימים ששה הם טובים הימים של המספר דהנה רמז דרך
 יום בכל והנה. סוכות של' וב השנה ראש של' וא שבועות של' וא

הכונההואוזאת. נפשאוכלצורךשלמלאכהלעשותמותרטוב
 תעשה המועדות כל דהיינו ימים ששת רק מועדות על הכל דקאי

 שבת כיפור יום דהיינו השביעי וביום אבל נפש אוכל לצורך מלאכה
אסור.נפשאוכלצורךאפילותעשהלאמלאכהכלהואשבתון

(חנוכת התורה)

בהוציאיישראלבניאתהושבתיבסכותכידורותיכםידעולמען
 ) מג. כג(  'וגו מצרים מארץ אותם

 שהוא כיון בתשרי סוכות עושים אנחנו למה מקשים רבים הנה
 תחילת היה בניסן כי בניסן לעשותו ראוי היה כבוד ענני היקף נגד



 

 ג 

 ואז העננים נסתלקו העגל את שכשעשו לפי ל"י אמנם, עננים היקף
 הכפורים ביום ירד ומשה, המשכן לעשות שהתחילו עד חזרו לא

 וזה, המשכן מלאכת על וצוה משה ויקהל הכפורים יום וממחרת
 בבוקר נדבה עוד הביאו והעם) ג. לו שמות( וכתיב, בתשרי א"בי היה

 לב חכם כל נטלו בתשרי ד"ובי, בתשרי ג"י הרי, ימים' ב עוד בבוקר
 ואז, לעשות התחילו עשר ובחמשה, ומשקל במנין הזהב את ממשה
        .בתשרי ו"בט סוכות עושים אנו ולכך כבוד הענני חזרו

 להגר"א) –(קול אליהו 

 (כד, י) ישראלית אשה בן ויצא

 פת לאכול המלך דרך יערכנו השבת ביום ואמר וברש"י: "לגלג
 .בתמיה" ימים תשעה של צוננת פת שמא יום בכל חמה

 מצוות את לקיים האדם על חובה כתב בספר "אזנים לתורה"
 על. לאו אם ובין טעמן מבין אם בין, וכמשפטן כהלכתן התורה
 הנהגה איזו ומשיג מבין אינו שכאשר בלבו להשריש האדם

 אלא זאת אין, התורה ממצוות מצוה איזו או ת"השימהנהגות
 בקיומה זה כהוא יפגום לא ולפיכך, המשיג ומיעוט קוצר מחמת

 . בשלימות

 שלגלג בכך היתה חטאו תחילת. המקלל של ממעשהולנו ראיה
 וסופו, בעיניו תמוה היה שעניינו לאחר, הפנים לחם מצות על

 . בסיני ששמע המפורש שם וגידף שקילל

 ולא יום בכל חמה פת לאכול המלך ראוי הבנתו פי על אכן והנה
 אמת' ה שמשפטי מאמין היה לו, ברם, ימים תשעה של צוננת פת

 שמונה לאחר כי לדעת נוכח היה, ימים שבוע וממתין, יחדיו צדקו
 .ומעונשו זה חמור מחטא ניצל היה ואז, חמה הפת עדיין היתה ימים

       

 (טללי אורות)

 

 

 מאוצרות המגידים  
ושמרת מצוותי ועשיתם אותם אני ה', ולא תחללו את שם קדשי 

 ל"ב)-(כ"ב, ל"א ונקדשתי בתוך בני ישראל

ונחדיר ללבנו את דברי חז"ל בגמ' יומא (פ"ו.) להבין הבה נלמד 
 ולהתבונן מהו קידוש השם:

"מי שקורא ושונה ומשמש ת"ח, ומשאו ומתנו באמונה, ודיבורו 
בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו, אשרי אביו שלמדו תורה, 
אשרי רבו שלמדו תורה, ראו פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה 

ם מעשיו, עליו הכתוב אומר ישראל אתה עבדי אשר בך מתוקני
 אתפאר".

הנה אנחנו מורגלים במושג "קידוש השם" למסור נפש ולמות על 
קידוש השם. אולם כאן מלמדים אותנו חז"ל, שדבר ראשון חובתינו 
"לחיות על קידוש השם"!! וכן רח"ל בהיפוך כמו שחז"ל ממשיכים שם 

 רח"ל.עיי"ש, זהו לחיות בחילול השם 

 ומהו לחיות על קידוש השם?

 הנה שמענו ולמדנו בגמרא זו שלושה יסודות.

א) שאפי' ה"בריות" הפשוטים שאינם ת"ח, מכירים ויודעים שיש 
הנהגת עדינות פנימית והנהגת אמת של בן תורה!!! וגם יודעים הם 

 כולם ומכירים שיש הנהגת נימוסין של אדם רגיל.

שמייחסות את  -"ראו"  -ואומרות  ולכן גם הבריות מראות באצבע
אצילות הנפש לכך ש"פלוני שלמד תורה כמה נאים דרכיו וכמה 
מתוקנים מעשיו", וזהו האמת שבלי תורה ובלי שימוש ת"ח, אין ולא 
שייך "נאים דרכיו". אין ולא קיים "מתוקנים מעשיו", ואיננו בנמצא 

 כלל!!

להבחין, ושיבחינו כולם את  -ב) למדנו, שזהו עיקר הקידוש השם 
הנקודה הזו קופא, שבלי תורה אין הנהגה ראויה גם בבנ"א לחבירות, 
שבשעה שרואים את ההנהגה הראויה של בן תורה, מבחינים ולומדים 
מתוך כך שכל ה"יפת אלוקים ליפת" כל ההתיפיפות של הרחוקים 

עם, אינו אלא מן השפה ולחוץ וכחתול מתורה המתיפים בהליכות נו
 מאולף, עד שרואה את העכבר...

ואשר זהו גופא מקדש את הקב"ה שנתן לנו את התורה, שדרכה 
ורק דרכה אנחנו נעשים בני אדם, והמתנהג כבן תורה, וכבן אדם אמיתי 
שמשתקף ממנו רוממות האדם הנמצאת רק בבן תורה, מוכיח שתורתו 

של הקב"ה אמת, שרק דרך התורה בלבד של הקב"ה אמת, וחותמו 
 ניתן להחתים חותם 'אדם' על הנבראים!! ורק זהו מקדש את השי"ת!!

 איננה קידוש ה' -הלאומיות והעדינות המזויפת 

ואילו כל המצפצפים באימרות שונות, ובפרט כאשר לא מוצא חן 
בעיניהם ההנהגה של בני התורה ששונה ויוצאת דופן מעמי הארץ, 

ים ב"חילול השם" ואומרים 'זה לא יפה שיאמרו כך וכך' וכדו' ומיד נתל
 השם!! וחילולהרי"ז קידוש הלאומיות... 

שמי שלא מבין יסוד זה ועדיין סבור שאפשר להיות בנ"א  -ג) למדנו 
ישר דרך ושכולו טוב והגינות, גם בלי כל שייכות ל"קורא ושונה 

ל ה"בריות" ומשמש ת"ח", הרי ממילא מעיד על עצמו שאפי' בכל
הפשוטות שמזכירים חז"ל, אינו נכלל! ואינו אלא בריה שפלה 

 ומושפלת!...

*** 

 הבריות מדקדקים בהתנהגות "הבן תורה"

וכך עלינו להתעורר ממילא בצד השני של חילול השם, שמנו חז"ל 
ואמרו במי שקורא ושונה וכו' ואין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו 

הבריות אומרות עליו, אוי לו לרבו שלמדו תורה בנחת עם הבריות, מה 
 וכו' ראו פלוני שלמד תורה כמה מגונים מעשיו כמה מקולקלים דרכיו.

שהבריות ועמי הארץ כאשר יראו בן תורה שמתנהג לא כשורה מיד 
יאשימו את הבן תורה שבו. וכי לא נפגשים המה במי שמתנהג לא 

 כראוי גם אם לא למד תורה?!...

למד, אז דווקא התורה אשמה!... למה? כי מחפשים אבל אם כן 
מומים בבני התורה! ומחפשים מומים בכל שומר תורה ומצוות, והכל 

 - -לתת לעצמו תירוץ למה לא לקיים מצוות ולמה לא להיות בן תורה! 

ולכן עלינו להיזהר במשנה תוקף שלא ימצאו תירוץ להתרחק 
וזהו החילול השם!  מהתורה והמצוות דרך הנהגה לא ראויה שלנו,

 נו לעיל.רכשגורם להתרחק מן התורה, בהיפוך מהקידוש השם שביא

*** 

 בן תורה יכול להיכשל בכפליים

ובתוך הבית מדרש פנימה נוכל להוסיף, ולהעמיס ברמיזת חז"ל, 
שבן תורה המקולקל במידות יכול ויראה גרוע ממי שאינו בן תורה, כי 

וארו, ואת עדינות התורה לא את הנימוסים החיצונים פרק מעל צו
לבש. וע"כ נראה גרוע שבעתיים ברמיסת פיו כחץ מקשת לכל דבר 

 וענין.

"כי כיון שלמד אדם תורה נכנסה בו ערמומיות" ומנצל אותה לרעה 
בבחינת ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו שאותה לכל הפחות 

 וקברים ואינה מדיפה ריח לכל עובר ושב. ה' ישמרנו.

את הדברים בשתי מעשיות, על "כמה נאים דרכיו" שקיים רק נסיים 
 אצל גדולי התורה, כאמור:

הגאון ר' שלמה היימן זצוק"ל, שהיה מגדולי תלמידי ר' ברוך בער 
זצוק"ל, נפטר צעיר לימים כבן חמישים שנה, והוא ערירי ללא בנים, 
 ובימי "השבעה" לא היה את מי לנחם כי אם את אשתו הרבנית, בלבד.

תלמידיו הרבים קיימו מנינים כסידרם בביתו בזמן השבעה, והיו 
 אח"כ מנחמים את הרבנית והולכים לדרכם.

פעם אחת, לאחר התפילה עת ישבו התלמידים בדומיה, נכנסה 
הרבנית מהחדר הפנימי, נעמדה בפתח וביקשה את רשות הדיבור, וכה 

 אמרה:

כה, כעת אתם שמעתם מבעלי הגדול שיעורים רבים בגמרא ובהל
שמעו נא ממני שיעור במידות! אותו תלמדו ממה שאספר לכם על 
בעלי ר' שלמה ע"ה מתוך חייו האישיים שחי עמי. כולם כרו אוזנם 

 כאפרכסת, והרבנית המשיכה ואמרה:

דעו לכם, כי בעלי ז"ל, חי איתי כעשרים ושש שנים ובלא בנים, כפי 
ב שאין לבני הזוג שאפשר להבין מאליו, הרי בדרך הטבע, שבכזה מצ

ילדים, נוצרים חיכוכים ונערמות טענות בלב וכו' וכמובן שהמצב רוח 
 בבית ירוד ואפלולי, מה שגורם לכך שהכבוד ההדדי, לא שלם.

 נאים דרכיו



 

ד 

ועתה, מעידה אני על בעלי ז"ל, שבכל העשרים ושש שנים, עד יומו 
כולה האחרון, ועד רגע הפטירה, לא שמעתי ממנו ולו מילה אחת שי

היתה להתפרש כאילו ישנה איזה תרעומת או איזה תביעה כלפיי, 
והשלום והשלוה, הכבוד והאחוה, שררו בינינו כל חיינו, כמו בשנה 

 הראשונה לנישואינו!!

 מתוקנים מעשיו

ועוד יתרה מזאת, שהיו פעמים שכאשר הייתי ממהרת לצאת, 
הקפיד, אלא ולפיכך לא הייתי מכינה בשבילו ארוחת ערב, לא די שלא 

שכאשר הייתי שבה הביתה, היו מוכנים על השולחן שתי חתיכות 
עוגה, לצידם היו ערוכים שני כוסות עם קפה, והקומקום אף הוא היה 

 חם, מוכן למזיגה. הכל ערוך ומסודר בשבילי!!

הנה שמעתם ממני, שיעור במידות ממנו! סיימה הרבנית את 
' משה אהרן שטרן זצ"ל דבריה. וכפי ששמעתי את כל זה מהגה"צ ר

 שהיה נמנה על תלמידיו.

הנה ראינו "כמה נאים דרכיו וכמה מתוקנים מעשיו" עליו אפשר 
להראות באצבע ולראות בעין פשוטה, שאין אלא תוצאה של "ראו 
פלוני שלמד תורה" שרק מתוכה שייך לעלות לדרגה כזו של מתוקנים 

ורה וקרובים מעשיו! שכן כולנו יודעים שאצל הלו הרחוקים מת
לחיוכים בחוצות, במקרים כמו אלו, בבית פנימה אין שקט ושלווה, ואין 

 כוס קפה עם עוגה...

 גם השפחה מכירה בעדינות הת"ח

וכעת נראה עוד, איך שלא רק לאחר מעשה אפשר לראות בבירור 
את הקשר שבין תורה למידות, אלא שגם קודם מעשה, יכולים ויודעים 

ות, שאצל גדולי התורה, אפשר לדעת ולצפות אפי' ה"בריות" הפשוט
מלכתחילה את התנהגותם המרוממת, ולחזות מראש את תגובתם 
השונה מכל אדם! ולהערים עליהם בהתאם לכך!!... הבה ונראה מעשה 

 פלא ממש.

היה זה אצל ר' איצל פטרבורג זצ"ל, כפי שסיפר לי ר' שמחה 
סיפר לו על באקשט, בשם אביו הגה"צ ר' אהרן באקשט זצ"ל, ש

אשתו  -הזדמנות אחת בה נתארח בביתו של ר' איצל זצ"ל, והרבנית 
חולה היתה ושכבה במיטתה ולא יכלה לקום ולכבד את  -של ר' איצל 

 האורח.

אחת, שתבשל במקומה ותגיש  בשל כך הביאה הרבנית אשה
ותכבד את בעלה ואת האורח הנכבד, כשהיא שוכבת במיטתה ונותנת 

 משם את ההוראות המפורטות למבשלת.

מספר ר'  -והנה בעודי שוהה מעט בבית קודם הסעודה, שומע אני 
אהרן, איך שהרבנית מדריכה את האשה בפירוט, איזה דגים ואיזה 

תערכי הכל  -נמצא כל דבר. בהטעימה  בשר, ואיך להכין, ומפרטת היכן
 בטוב טעם וברוחב לב כמו "יום טוב", לכבוד האורח.

לאחר שנטלנו ידיים, אני ור' איצל. הרבנית לא נחה ועמדה על 
המשמר וצעקה ממיטתה לאשה, נתת כבר את הדגים? והיא משיבה 

שנתנה את כל הדגים שבישלה לתוך הסל  "כן", כשהוונה בפועל היתה
 -שהכינה מראש לעצמה... "כעת תגישי את הבשר" צועקת הרבנית. 

"בסדר" משיבה האישה ושוב הסל המיועד פער את פיו ובעל הכל 
 בשקט ובדומיה...

כך התנהלה לה ה"סעודה הדשנה" שהכינה הגברת לעצמה, ואילו 
 ת מרק וחסל...לנו, לא הגישה אלא חתיכה קטנה של כבד וקצ

והכל לאור היום ולעין כל, ממשיך ר' אהרן ומטעים את מה שראה 
והרגיש, שהטעם לכל ההתנהגות הזו נבעה מתוך כך, שברור היה לה 
שני דברים פשוטים, הראשון, שהרבנית לא יכולה לקום, והשני שר' 

 איצל לא יפצה פה לא בהווה ולא בעתיד!!

וללא מורא, ללא כל חשש  לכן עשתה את כל מה שעשתה, ללא חת
וללא כל בושה, הרבנית אומרת תני את זה ואת זה, והיא משיבה, כן 

 כן... והכל נערם בפינת החדר ונלקח לביתה, אוכל כיד המלך...

כנראה איפה שאשה זו היתה רגילה, כמו הגר בבית אברהם 
מאן מלכי  -שראתה מלאכים, כך גם היא היתה רגילה לראות מלאכים 

בדמותו של ר' איצלה בלאזר זצוק"ל, ומשלמדה והכירה את ר'  -רבנן 
אומרות עליו"...  הבריותאיצל, כבר ידעה יפה מאיתנו את הפשט ב"מה 

 כאשר היא כמשרתת שפילה, מהווה את הדוגמא הנאותה לענין זה.

ואם יש עדיין מאן דהוא שחושב למצא "נאים דרכיו ומתוקנים 
יילך נא אצל המשרתת של ר' איצל מעשיו" מחוץ לכותלי בית המדרש, 

 לשמוע קצת מוסר... ...!!

ואנן נענה אבתריה, ראתה שפחה על ר' איצל, מה שלא רואים 
      'העדינים והמעודנים הלאומיים בה'שכלתם'...

 (לב שלום)

 
 ) ח כד( תמיד' ה לפני יעדכנו השבת ביום השבת ביום

 שהיה מעשה מסופר ב)"י (אות חאגיז למהר"ם חכמים משנת בספר
 העליון לגליל מפורטוגל שבא מהאנוסים אחד ל:"ז י"האר בזמן

 בבית שהקריבו הפנים לחם על הרב של דרשה שמע בצפת, והתיישב
 צער, מתוך ואמר בדרשתו נאנח רב אותו בשבתו, שבת מדי המקדש
 לחם את מקריבים ולא המקדש, בית לנו אין הרבים בעוונותינו שעכשיו
 . הפנים

 שמע באמונתו, תמים מאוד היה אך תורה, למד שלא אנוס, אותו
 תכין היא שישי יום שבכל לאשתו ואמר לביתו, לב בתום הלך הדבר את
 הלחם את שתלוש ממנה ביקש הוא נפות, ג"בי מנופה לחם ככרות' ב לו

 את להקריב שרצונו מפני שבבית, בתנור היטב אותו ותאפה בטהרה,
 אשתו לפניו. עורך שהוא הלחם את' ה יקבל אולי ,'ה היכל לפני הלחם
 קודש הארון' ה היכל לפני עומד היה שישי יום ובכל ככרות,' ב לו אפתה
 מניח והיה ברצון, שיקבלם' ה לפני ומתחנן ומתפלל הכנסת, שבבית

  לו. והולך קודש, בארון הכיכרות שני את

 מוצא והיה הכנסת, בית את לסדר שישי יום בכל בא היה השמש,
 ומי באו, מהיכן ולחקור לדרוש בלי לוקחם היה כיכרות,' ב קודש בארון

 קודש, הארון אל איש אותו רץ היה שבת בליל מעריב בשעת הביאם.
 והולך בלבו, רבה שמחה שמח היה הכיכרות, את מוצא היה שלא וכיון

 הלחם, את קיבל שכבר יתברך, לקל וההודאה השבח לאשתו, ואומר
 הדבר נמשך וכך הבאים בשבועות בעשייתם שתיזהר אותה וחיזק
 מסויימת. תקופה

 הפנים, לחם על הדרשה את שדרש הרב שהה שישי, מימי באחד
 אל וקרב הכיכרות, עם כמנהגו, בא ההוא האיש והנה הכנסת, בבית
 שהרב להרגיש מבלי ותחינותיו לסדר דבריו והתחיל הקודש, ארון
 שהיה בעת לו שהיו והשמחה ההתלהבות מרוב הכנסת, בבית נמצא
 .אחר לדבר כלל לב שם לא המקום, לפני זה דורון מביא

 ויאמר בו, וגער לו קרא האיש, אותו של דבריו על מאוד לו חרה הרב
 ואתה הכיכרות, את לוקח השמש ודאי ושותה?! אוכל' ה וכי שוטה! לו,

 באזני מוסר דברי באמירת המשיך הרב המקבלם! הוא' שה סבור
 התברר ואכן הככרות, את לקחת כמנהגו השמש שבא עד האיש,

 הדברים, את כששמע והאיש, תמיד, לוקחם שהיה הוא שהשמש
 שהוא בדרשתו, טעה הוא כי לו, שימחול לרב ואמר לבכות התחיל
 עבירה. אלא עשה לא דבריו ולפי מצוה, לעשות חשב

 לך לו: ואמר ל,"ז י"מהאר מיוחד שליח לרב הגיע מכן לאחר מיד
 הרב תמות! מות לדרוש, לך שהיה בעת מחר, כי לביתך, וצו לביתך
 חטאתו, ומה פשעו מה לו שיגיד י"האר אל והלך השמועה, על נבהל

 לו שהיה רוח נחת שביטלת הוא שעוונך שמעתי י,"האר לו והשיב
 שעה כאותה' ה לפני רוח נחת היה לא ק"ביהמ שחרב שמיום ה,"לקב

 לפני ומניחם לבו, בתמימות הלחם שני את מביא היה הזה שהאנוס
 מלהביאם, אותו שביטלת ומפני ממנו. קיבלם' שה היה וסבור היכלו,
 לביתו, ויצו הרב והלך לפניך. הצלה פתח שום בלי מיתה עליך נגזרה
 עולמו. לבית נפטר לדרוש, לו שהיה בשעה קודש, שבת ביום ואכן

 אודות על ששמע מעשה מביא מטות) (פרשת חי' יוסף 'עוד בספר
 של המילים פירוש את אפילו ידע שלא הארץ, ועם תם אחד יהודי

 אוחז היה לא הכנסת לבית הולך וכשהיה להתפלל. ידע ולא הפסוקים,
 צבור. לשליח מאזין היה רק להתפלל, ידע לא שהרי בידו, הסדור את

 מתפלל והיה ערב, קולו שהיה אחד, אדם הכנסת בבית שם היה
 זבחים' של מקומן 'איזהו למשניות וכשהגיע העקדה. מפרשת בקול
 היה הדשן" בבית נשרפין ואלו "אלו ובמילים ערבה, בנעימה קורא היה

 וחשב המילים, פירוש את ידע לא בור אותו ובסלסול. בנגון מאריך
 אותו ולכן ונשגבה, גדולה ברכה לבטח הן תיבות חמש שאותן לעצמו
 היו כאשר שבת ליל בכל זמן, מאותו, כן על... קולו את בהן מגביה אדם
 ראש על ידו את מניח היה ברכתו, את לקבל סביבו מתקבצים בניו כל



 

ה 

 !'הדשן בבית נשרפין ואלו 'אלו ובשמחה: גדול בקול וקורא אחדכל
 מזו. גדולה ברכה שאין בטוח והיה

 דברי את וכששמע אחד, ח"ת בביתו התארח שבת בליל פעם
 שבת בליל בניך את אתה מקלל עושה?! אתה מה ואמר: נזעק ברכתו
 נפשו את ידע ולא האיש נבעת הדשן!!! בבית לשריפה ומביאם קדש
 שבטלת עשית טוב 'לא בחלום חכם לאותו אמרו בלילה חרדה, מרוב
 לברכה והתכוון תומו, לפי הדברים את שאמר כיון ממנהגו, אותו

 של צרופים בהן ועושה אלו תבות חמש נוטל ה"הקב היה שלמד,
  ברכות.

 (אוצרות התורה)

 
 (כב, לב). ישראל בני בתוך ונקדשתי

 בקדושה ביותר לכוין צריך) ד"סק קכה סימן( ברורה המשנה כתב
, מלמעלה קדושה' ית' ה עליו ישרה זה ובזכות, יתברך' ה את לקדש
 מזהיר היה ל"ז י"והאר ישראל בני בתוך ונקדשתי הפסוק לקיים ויכון
 הזוהר שלדעת הבית תורת בספרו דבריו ושנה ד"עכ  זה על מאוד

 מתוך ונקדשתי" של עשה מצות וקדושה קדיש כשאומרים מקיימים
 ".ישראל בני

 בספר המובא נורא ענין כותב) רנט עמוד( אמונים שומר בספר
 לי סח ישמעאל רבי אמר: ל"וז גדול כהן ישמעאל לרבי שלמה מרכבה
, ישראל על תהא מה לך ואגיד בחיקי שב ידידי, הפנים שר ססגיאל
, עלי ונופלות מעיניו יורדות דמעות והיו בוכה והיה בחיקו ישבתי
 ואראך ואכניסך בא ידידי לי, אמר, בוכה אתה מפני זיוי הדר לו אמרתי

 ולגנזי חדרים לחדרי והכנסני בידו תפסני, הקדוש עם לישראל גנוז מה
 צרות כתובות אגדות והראני הפנקסים את ונטל ולאוצרות גנזים

 לו אמרתי, לישראל לי אמר, הן למי הללו לו אמרתי, מזו זו משונות
 משונות צרות ואודיעך למחר בא, לי אמר? בהם לעמוד ישראל יכולים
 צרות והראני חדרים ולחדרי גנזים גנזי לבית הכניסני למחר. מאלו

 לחרב לחרב ואשר למוות למוות אשר, וקשות הראשונות מן משונות
 חטאו כך כל זיוי הדר לו אמרתי, לשבי לשבי ואשר לרעב לרעב ואשר
 שנכנסים וכיון, מאלו קשות גזירות מתחדשות יום בכל ליאמר, ישראל
 אנו אין, רבא שמיה יהא ועונים מדרשות ולבתי כנסיות לבתי ישראל
 . ד"עכ חדרים מחדרי לצאת אותם מניחים

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

 האדם צריך מאוד מה): הלשון שמירת ספר סוף( חיים החפץ כתב
, רבה שמיה יהא ואמן הקדושה אמירת לבטל שלא לשמור להתחזק

 מלאכי רבבות אלפי כמה יש דלמעלה ל"חז שאמרו מה ידוע דהנה
 בתנא ואיתא. וביראה באימה תמיד יום בכל קדושה שאומרים השרת

 רבבות אלפים ותשעים וששה מאות ארבע יש) טז פרק( אליהו דבי
 תמיד יום בכל הגדול שמו ומקדשין לפניו שעומדין השרת מלאכי
 ומשקיעת, קדוש קדוש קדוש אומרים שקיעתה עד החמה מיציאת
 . ממקומו' ה כבוד ברוך אומרין יציאתה עד החמה

 הרעש כל את ויראה העליון לעולם בבואו האדם יתבייש וכמה
 ומשבחים שמקדשים קדושים מלאכים רבבות מאלפי היוצא הגדול
 דכשהיה כשיזכור, ובשמחה בחדוה ובראם שיצרם ה"הקב של שמו

 ולהקדיש לפאר הזאת המעלה את כן גם ה"הקב לו נתן העשיה בעולם
 וביטל התעצל והוא במרום המרום כצבא עת בכל תמיד הגדול שמו את
 בכל שיחפוץ עת שיבוא חייו בימי שיתבונן והעיקר. נפשובחפץ זאת
 אין דאדם זה על רשות לו תהיה לא אבל' ה שם את ולקדש לפאר נפשו

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

  הקדיש אמירת של חשיבותה על נורא מעשה 

 זוננפלד חיים יוסף רבי של לזכרו שנכתב" החומה על האיש" בספר
 : מסופר ל"זצ

, שבהונגריה פרשבורג בעיר מבוסס עסק ובעלת מכובדת אשה
 הגונה תרומה פעם מידי להביא רבות שנים במשךנוהגת הייתה

 שאין גלמודות נשמות אותן לעילוי תמיד קדיש שיגידו בתנאי, לישיבה
 קדיש שאמר מיוחד בחור העמידה הישיבה. קדיש אחריהן שיגיד מי

 . אלו נשמות לטובת

 ניהל שהוא ומכיוון, אשה אותה של בעלה לעולמו הסתלק לימים
 עד, והלך שהצטמצם בעסק פטירתו פגעה, איתה ביחד העסק את

 נפל הימים וברבות, והחמיר הלך האשה של הכללי מצבה. כליל שנסגר
 ... אין וכסף, לפרקן בנותיה שתי הגיעו כאשר, נוסף עול עליה

 אולם, שמים דין את עליה קיבלה, בדומיה סבלה את האשה נשאה
 עד לה והכאיב ביותר עליה מר היה ולבה, לוותר יכלה לא אחד דבר על

 את שהפסיקה אחרי להתבטל שעלול ענין הקדיש והוא, מאוד
 את ושטחה הישיבה להנהלת נפשה עלתה במר. זו למטרה הקצבתה
 הקדיש אמירת את הלאה גם להמשיך תיאות שהישיבה, בקשתה
 בישיבה לתמוך ותחזור גבולה' ה שירחיב עד, גלמודות נשמות לעילוי

 לה הבטיחו ובהתרגשות בקשתה את הישיבה ראשי שמעו, כמקודם
 . מבוקשה את למלא

, נדירה פנים הדרת בעל ישיש יהודי למולה בא הישיבה מן בצאתה
 האשה הופתעה, לשלום ובירכה מדותיו פי על יורד כשלג צח כשזקן

 גדלה הפתעתה, לה מוכר הבלתי הזקן של הלבבית הפנים מהסברת
 תוך בשיחה איתה ונכנס אליה התקרב שהזקן בעת שבעתיים
 . בנותיה ובמצב במצבה התעניינות

 מאיגרה נפילתה ואת גורלה את לפניו ושטחה קשות האשה נאנחה
 את להשיא ההכרחיים האמצעים לה שאין עד, עמיקתה לבירא רמה

 אמרה, הזקן שאל? לך הדרוש המשוער הסכום מהו. הבוגרות בנותיה
 המקומי לבנק הוראה ורשם נייר גליון הזקן שלף, מסויים סכום האשה
  אולם, שנקבה הסכום את לאשה לשלם

 בסכום ומדובר שהיות משאלתו הביע הוא, חתימתו את שם בטרם
 האשה עלתה, עדים בנוכחות חתימתו שתהא רצוי, מאוד רציני

 למזכרת חתימתו את וחתם, אליה להילוות בחורים משני ובקשה
 . ולדוגמא

 את הבנק פקיד כשבחן, לבנק בבוקר למחרת האשה הלכה
 וכולו פעמים פעם מסתכל, תוהה במבט באשה הביט הוא ההמחאה

 נכנס והוא, להמתין מהאשה ביקש מבוכה הבעת תוך, ומשתאה נבוך
 מכסאו נפל ההמחאה את המנהל כשראה, הבנק למנהל ההמחאה עם

 ...והתעלף

 את הכניסו, המתרחש על ששמעו הפקידים, מהומה קמה בבנק
 שיש חשד תוך, תתחמק לבל שומר עליה והפקידו צדדי לחדר האשה

 ביקש הוא המנהל של רוחו ששבה אחרי, מרמה מעשה עם ענין כאן
 וכיצד אימתי המנהל שאלה, ההמחאה את שהגישה האשה את לראות
 מיהודי אותו קבלתי אתמול רק האשה אמרה, ההמחאה את קיבלה
. לדבר עדים שהם בחורים שני אפילו וישנם, פנים הדרת בעל מכובד
, המנוח אביו של דיוקנו תמונת את לפניו להביא המנהל הורה

 האיש כעל עליו היסוס ללא הצביעה, האשה בפני התמונה וכשהוצגה
 .ההמחאה את לה שנתן

 המנהל סיפר שהלכה ולאחר. ההמחאה את לפרוע המנהל ציוה
 ההמחאה את שמסר האיש, המוזרה הפרשה פשר את לנוכחים
, הקודם בלילה. שנים עשר לפני לעולמו שהלך אביו אלא אינו, לאשה
 מדרך שסרת שמאז לך דע: הלשון בזה לו ואמר, בחלום אביו הופיע
 לא, הקדיש את לשמור והפסקת, נכרית אשה עם והתחתנת, הישרה
 בישיבה שאמרו הזה שהקדיש לי עמדה וזכותי, אחרי קדיש אומרים

 מחר תופיע זו אשה. לנשמתי רוח ונחת לוייע לי גרם האשה פקודת לפי
 נשואי הוצאות לכיסוי לה שמסרתי ההמחאה עם שלך בבנק בבוקר
 לכל שלעגה לאשתי ספרתי, מהחלום נפעם בבוקר קמתי. בנותיה שתי
 החלום שאכן לי נתאמת, ההמחאה עם האשה משהופיעה אולם, הענין
 . היה אמת

 שני היו מי: ואמר סיפורו את זוננפלד חיים יוסף רבי מורנו סיים
 נהיה האיש), דסטמאר ד"אב( גרינוולד יהודה ביר וחברי אני? הבחורים

 . בישראל נאמן בית להקים וזכו, כדין התגיירה אשתו, תשובה לבעל

 )(אוצרות התורה

 
 קצירך ולקט בקצרך שדך פאת תכלה לא ארצכם קציר את ובקצרכם

 (כג, כב) אתם תעזב ולגר לעני תלקט לא

 רבי כשחלה רבנן תנו - מספרת הגמרא {מסכת עבודה זרה יח, א}
אחד מעשרה הרוגי מלכות תרדיוןבןחנינארביהלךקיסמאבןיוסי

 השמים מן הרומאים זו שאומה יודע אתה אי אחי חנינא לו אמר .לבקרו



 

 ו 

 והרגה היכלו את ושרפהשל הקב"ה  ביתו את החריבההרי ש ?המליכוה
וזאת ראיה ברורה שאין  קיימת היא ועדיין טוביו את ואבדה חסידיו את

למרות כל ש עליך עתישמ ואניהיא אלא שליח לפורענות מן השמים. 
 מונחתורה  וספר ברבים קהלות ומקהיל בתורה ועוסק יושב אתהזאת 
 מןר' חנינא לר' יוסי:  לו אמר מדוע אתה מסכן את נפשך? בחיקך לך

 טעם של דברים לך אומר אניר' יוסי לר' חנינא  לו אמר .ירחמו השמים
 ואת אותך ישרפו לא אם אני תמה ?! ירחמו השמים מן לי אומר ואתה
ר' חנינא לר'  לו אמר הואיל וכך אתה מתגרה בהם ! באשתורהה ספר

ר'  לו אמר האם יש לי חלק בהם ? הבא העולם לחיי אני מה רבייוסי: 
ר' חנינא:  לו אמר ? לידך באטוב (של נסיון)  מעשההאם  כלום יוסי

 צדקה של במעותפעם  לי נתחלפושלי פורים סעודת  של מעות
שחשבתי בטעות שהמעות שהנחתי לסעודת פורים היו מעות של 

ולא חזרתי ונפרעתי מארנק הצדקה אף לאחר  לעניים וחלקתיםצדקה 
ר' חנינא בן תרדיון היה גזבר צדקה {עמוד קודם,    שהתברר לי שטעיתי:

 -מדברת על זה הגמרא}. היה לו כיס בצד, ששם היתה לו 'קופת העיר' 
לק בפורים. באותו בוקר, הוא הלך לכספומט, הצדקות שהיה צריך לח

ושם בארנקו. בצהריים הגיעו עשרים עניים ליטול את ₪  2000משך 
הוא חוזר הביתה ופתאום: "אויש ₪ .  100הצדקה, ונתן לכל אחד מהם 

נו, מה   –₪   2000, במקום לתת מהכיס של הצדקה , נתתי מהכיס שלי 
קח מהכיס של ₪,  2000ט הבעיה ?! אם אתה יודע שהוצאת מהכספומ

תבצע העברה מכיס לכיס !... אלא, אמר ר'  -הצדקה ושים בכיס שלך 
 2000חנינא בן תרדיון לעצמו: "אם הקב"ה סיבב שאוציא מהכיס שלי 

אז הקב"ה רצה שהכסף הזה ילך לצדקה, ואם ככה, אני לא גובה ₪ , 
 את הכסף ..."

 מוכן לוותר על ממונך,היית  כן אםר' יוסי לר' חנינא:  לו אמר   
 .גורלי יהיבמעשים טובים  ומגורלך חלקי יהיבתורה  מחלקך

והדבר מפליא לכאורה, כיצד עולה על  – מאיר דרךשואל הספר 
הדעת, שרבי יוסי בן קיסמא, שהיה יושב ועוסק  בתורה ומקהיל 
קהילות ברבים במסירות נפש ממש, לא יהיה לו חלק לעולם הבא, עד 

עשה בא לידו", ורק אחרי ששומעים שמעשה בא ששומעים אם "מ
לידו, שנתחלפו לו מעות של פורים במעות צדקה וחילקם לעניים, אז 
יודעים שהוא בן העולם הבא, ומה העדיפות של מעשה זה על פני 

 מסירות נפשו להקהיל קהילות ברבים כדי ללמוד תורה ?

חנניא  ר' – אומר הרמב"ם יסוד נורא {פירוש המשניות סוף מכות}
 האמונה מעקרי בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'.

 ישתף ולא וכהוגן כראוי מצות ג"מתרי מצוה אדם כשיקיים כי בתורה
 לשמה אותה שיעשה אלא ,פנים בשום העולם מכוונת כוונה עמה

 אמר זה ועל, הבא העולם לחיי בה זכה הנה לך שביארתי כמו מאהבה
 בחייו אדם יעשה שלא אפשר אי הרבה בהיותם המצות כי חנניא רבי

 נפשו תחיה המצוה אותה ובעשותו ושלמותה מתכונתה על מהם אחת
 בן חנניא' ר ששאל מה הזה העיקר על שיורה וממה, מעשה באותו
 כלומר, לידך מעשה בא כלום המשיב והשיבו, ב"עוה לחיי אני מה תרדיון
 דרך על צדקה מצות לו נזדמנה כי השיבו כהוגן מצוה לעשות לך נזדמן

 ב וכו'. "העוה לחיי וזכה שאפשר מהככל שלמות

מדברי הרמב"ם נמצאנו למדים, שרוב המצוות שעושה האדם הן 
הוא קונה אתרוג כדי שכולם יראו; הוא נותן צדקה, כדי  –'נגועות' 

אדם לחיות  כל מצוה ומצוה יש בה סרח כלשהו; יכל -שכולם יצלצלו 
 כי " רצה -שבעים שנה בארץ הקודש ולא לקיים מצוה אחת נקיה 

 –"ומצות  תורה להם הרבה לפיכך, ישראל את לזכות הוא ברוך הקדוש
אולי נצא עם מצוה אחת  -נתן לנו שבעים שנות חיים עם תרי"ג מצוות 

 נקיה, בלי שום סרח של מחשבה זרה !

וביאור דברי הרמב"ם הוא, שלמרות  - מאיר דרךאומר הספר 
שהזכות של מקהיל קהילות ברבים היא עצומה, אבל סוף כל סוף יתכן 
שנתערב בה איזה שמץ דק מן הדק של מחשבה עצמית (כי זה נעשה 
ברבים), ועל כן יתכן שדווקא המעשה עם מעות צדקה שנעשה בצנעה 

 ובלי שיוודע לאחרים על כך, הוא המזכהו לעולם הבא!

רבותי, מאוד קשה לקיים מצוה אחת נקיה. אבל יש מצוה אחת 
 איך ? –מצות 'לקט שכחה ופאה'!  –שהיא נקיה במאת האחוזים 

ודאי נקיה; מתי אתה מקיים את המצוה ?  –מצות 'שכחה' 
אם שכחת, אתה לא יכל להגיד: "אני עושה את זה לשם  –ששכחת! 

 …! איזה כבוד בדיוק, שיש לך אלצהיימר ? –כבוד" 

אם מקיימים אותה כראוי;  יכולה להיות נקיה, –מצות 'לקט ופאה' 
הוא לא יודע איזה  –אם בעל השדה משאיר לקט ופאה והולך משם 

עניים באים לשדה; הוא חוזר בחזרה לאחר שלשה ימים, ורואה שהכל 
הוא לא יודע למי הוא נתן; הוא  –זאת מצוה נקיה  –חתוך עד למטה 
 לא יודע מי לקח!

ל להיות שבמצות צדקה, הדבר לא יהיה נקי במאת האחוזים; יכ
אדם שם צדקה ב'קופת העיר' ורושם: "לרפואת יחזקאל בן דבורה 

'נא למסור את החבילה לרבנים';  –ושמואל בן מנשה ושלמה בן משה" 
יש לו איזושהי טובת הנאה  –אם הוא ביקש שימסרו את זה לרבנים 

; וחוץ מזה, אם הוא 30%החזר של  יש לו –מזה; ואם הוא מבקש קבלה 
שקל, הדבר יתפרסם בקרב הציבור, אז אחת תגיד לשניה  2000נותן 

שקל?!", וככה כל השכונה תדע  2000"את יודעת שהוא נותן כל שבוע 
במצב כזה,  –דולר  2000מזה. אבל, אם הוא הולך לאחת הקופות ושם 

מצוה נקיה לא  יכל להיות, שזאת תהיה –אף אחד לא ידע מי שם ומתי 
 פחות ממצות 'לקט שכחה ופאה'.

בספר מלכים א' {פרק ה} שולח שלמה המלך שליח, לחירם מלך 
 צור ומבקש ממנו עזרה בבניית בית המקדש: 

 אתה} יז:{לאמר חירם אל שלמה וישלח{שם טז}אומר הנביא: 
 המלחמה מפני אלהיו' ה לשם בית לבנות יכל לא כי אבי דוד את ידעת
 רגלי.  כפות תחת אתם' ה תת עד סבבהו אשר

לפי פשט הדברים נראה, כי כל הסיבה שלא בנה דוד המלך את בית 
 המקדש, משום שהיה טרוד כל היום במלחמות. 

האם לא יכל דוד המלך למנות מישהו תחתיו,  – נשאלת השאלה
 שיבנה את בית המקדש ?!

 אלקי' ה הניח ועתה}יח{ממשיך הנביא ואומר; אמר שלמה לחירם: 
 אלקי' ה לשם בית לבנות אמר והנני} יט: {רע פגע ואין שטן אין מסביב לי

 הואכסאך על תחתיך אתן אשר בנך לאמר אבי דוד אל' ה דבר כאשר
 לשמי. הבית יבנה

ומבאר מדוע לא זכה דוד המלך לבנות את בית מלבי"ם, בא ה
 המקדש, ורק שלמה בנו זכה לכך:

כי באשר עיקר המצוה הזאת אינה  – {מ"א ה, יז}מלבי"ם כותב ה
הבנין עצמו, רק אם יבנו הבית יהיה לשם ה' בלבד, מבלי שום פניה 
חיצונית שיכוונו להשיג על ידו איזה כבוד או תועלת לעצמם, וכמו 
שדייק פה שמ"ש ג' פעמים 'לשם ה' אלקיו', 'לשם ה' אלקי', 'לשמי', 

מנו ריוח גדול וידוע שקשה מאד על טבע האדם לעשות דבר שמצפה מ
ותועלת, ולא יפנה כלל להנאת עצמו רק יעשהו לשם ה', וכבר הובטח 
דוד ע"י נתן שע"י בנין הבית ימצאו מנוחה מן האויבים, כמ"ש בברכות 

כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיו, שנאמר {ש"ב {דף ז:}: 
 עוד ירגז ולא תחתיו ושכן ונטעתיו לישראל לעמי מקום ושמתיז, י} 
ע"כ. שהבטיח לו שאחרי  .בראשונה כאשר לענותו עולה בני יסיפו ולא

שיבנה הבית ימצאו מנוחה מאויביהם, וא"כ היה נמנע שיבנה דוד הבית 
בכוונה נקיה לשם ה' בלבד, באשר היה מצפה ג"כ התועלת שימצא 
ממנו לנוח מאויביו סביב שתו עליו כל היום. רק שלמה, שבלא זה היה 

והובטח ע"י נתן שיהיה איש מנוחה, היה נקל לו לבנות  שלום בימיו,
הבית בכוונה שלמה מיוחדת לשם ה' מבלי שום פניה חיצונית, וז"ש 

אלקיו ", ר"ל ' ה לשם בית לבנות יכל לא כי אבי דוד את ידעת "אתה
שלא היה יכול לבנותו בכוונה לשם ה' בלבד מבלי פניה חיצונית, מפני 

והיה עולה בלבו בהכרח ג"כ תועלת עצמו, המלחמות אשר סבבוהו, 
 שבונה הבית מפני המלחמה, למצוא מנוחה מאויביו.

 אם ככה, נוכל כעת להבין:

אמר רבי אבדימי ברבי יוסף, מה ראה הכתוב ליתנם באמצע "
הרגלים, פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכפורים וחג מכאן, 

יו כאילו למעלין ע ,כראויללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני 
 "בנה בית המקדש והקריב עליו קרבנותיו בתוכו

 למה ? – נשאלת השאלה

מקיים מצוה נקיה; אין לו  –כי המקיים מצות 'לקט שכחה ופאה' 
מזה שום טובת הנאה!



 

 ז 

שהמצוה הזאת נכנסה דוקא  רבי אבדימי ברבי יוסף,לכן, אומר לנו 
לעתיד לבוא שיגיע למה ?! כי  –בין שבועות לראש השנה  –באמצע 

 י"ז בתמוז ותשעה באב!  –המשיח, נקבל בחזרה שני רגלים חדשים 

בזכות מה נקבל אותם ??? בזכות שנעשה מצוות נקיות לשם שמים, 
 כמו מצות 'לקט שכחה ופאה'!

אומר לנו הקב"ה: בשבת פרשת אמור,  -  מגלה עמוקותאומר ה
כאשר תעלה לתורה ב'פרשת המועדים'  ותגיע למצות 'לקט שכחה 

הוא  –תזכור היטב, שגם אני קיימתי ב'שדה שלי' מצות פאה  –ופאה' 
 יגיענו אבותינו ואלקי אלקינו' ה ואז תכוון " כן –הכותל המערבי! 

אותם מועדים,  –לשלום "  לקראתנו הבאים אחרים ולרגלים למועדים
 שלעתיד לבוא, יהיו בי"ז בתמוז ותשעה באב!

 (הגר"ב רוזנבלום)

 )כב, לב( בתוך בני ישראלונקדשתי 

שהיה שם במחנות  שכתב הווייצנער רב’ מקדשי השם‘כתב בספר 
  השמד, ובזה נבין איך כל אלו המחנות הם קדושים אמיתיים.

הוא מתאר שם מה שהיה שם בראש השנה האחרון שלהם, בערב 
השנה קיבצו את כל הנערים פחות מגיל שמונה עשרה למקום  ראש

ש תקע יתד ומקל באדמה, והיה המקל ”הרשע מנגלה ימ אחד, והגוי
כל הנערים מתחת לזה המקל, וכל מי שלא הגיע  ובאו’, כצורת אות ד

אותו הרשע לצד השני, וסגרו אותם במקום  בגבהו לראש המקל, שלח
ל. והיו בחורים שניסו ”לשריפה רח מיוחד, וידעו כולם שהם הולכים

שע המרושע הרג אותם שם והר להתרומם להגיע בראשם אל המקל,
  ש וזכרו.”במקום, ימ

ל, אסף אלף שש מאות ”לאחר שעשה הרשע את הסלקציע הנ
המיוחד, וההורים שלהם הסתובבו בפחד גדול, וניסו  ילדים במקום

איך להציל את בניהם, והמקום היה מסובב עם  לעשות השתדלות
 הם מוציאים אחד מהם, צריך להחזיר קאפו ושומרים, וידעו שאם

להתאים כפי סדרם של הדייטשן  בחור אחר, כי המספרים היו צריכים
את בניהם והחליפו אחר  ש, ומעט מהם נתנו להם שוחד להציל”ימ

  במקומם.

מספר הווייצנער רב, בראש השנה בבוקר, ניגש אלי יהודי תמים, 
אויבערלענדער, ושאל אותו כדברים האלה, יש לי בן יחיד שהוא  עשיר,

יוחד של הנידונים לשריפה, ויש תחת ידי הון רב לתת המ סגור במקום
בני משם, אך בטוח אני, שאז יכניסו בחור אחר  שוחד ולהציל את

לי הלכה למעשה האם מותר אני להציל  במקומו. אנא ממכם, תפסקו
  אעשה. את בני באופן כזה, מה שיאמר הרב,

איני עניתי לו ברעדה, איך אפסוק בדיני נפשות, אין כאן סנהדרין, 
כ מכניסים ”לך. כי אם היו הרשעים מוציאים את בנך ואח יכול לפסוק

לדון, אך כיון שנהגו הרשעים קודם להכניס אחר  אחר, היה מקום
  כ ממילא אין לי היתר לכך.”א כ לשחרר את הפדוי,”ואח

היהודי התחיל לבכות מאד ואמר, ברצוני שהרב יפסוק לי, מותר או 
  עניתי לו. אסור. ולא

כיון שראה שאיני עונה לו תשובה. אמר האיש: אם אין הרב יכול 
  להציל את בני, הרי שמצד ההלכה אסור לי לעשות כך. להתיר לי

אמרתי לו, רבי יהודי, לא פסקתי לך דבר, לא הן ולא לאו, עשה 
  לא שאלת אותי כלל.כרצונך כאילו

רבי, אני עשיתי את שלי, מה ‘היהודי ענה לי כדברים האלה: 
אותי לעשות, שאלתי רב, אין כאן רב אחר במקום  שהתורה מחייבת

להתיר לי, הרי הוא סימן שאין בטוח לכם  הזה. וכיון שאין אתם יכולים
מותר, הייתם בוודאי מתירים לי  פ הלכה, כי אם היה הדבר”שמותר ע

פ ”כפסק דין שאסור לי ע לי, הרי זה אצלי תיכף, וכיון שלא התרתם
פ התורה, והרי ”ע הלכה, זה מספיק בשבילי. ממילא ישרף בני יחידי

את בני, כי  מקבל את הדין באהבה, ואיני עושה שום השתדלות להציל
  ’.זהו רצון התורה

אין לנו שום השגה במעלת יהודי פשוט זה, נכדו של אברהם אבינו, 
ה עם אברהם אבינו, ”ת יצחק ששם דיבר הקבהרבה יותר מעקד הרי זה
ה מדבר עם יהודי זה, אדרבה מקבלים סטירות לחי מכל ”הקב כאן אין

פ הלכה אם מותר לו להציל בנו יחידו, והוא שואל ”שאלה עצד, ויש לו

פ הלכה הוא רגוע. והרב אומר לו, לא ”בנו נשרף ע פ הלכה, אם”ע
  הלכה. ולוקח את זה כפסק פסקתי לך, והוא מתעקש

  הרי היהודי הזה קידש שם שמים בחייו, באופן שאין לשער ולתאר.

עוד מספר הווייצנער רב שהיה לו שופר, והלך במסירות נפש 
קולות מבאראק לבאראק, ובעל המקרא היה רבי  לתקוע שלושים

בחורים שהיו שמורים במקום  1600ה  ד, ואלו”יהושע פליישמן הי
אלינו לתקוע בשופר, ללכת  יבא נא המיוחד, התחילו לצעוק רבי רבי

והוצרכו לתת להם  ס לא נתנו להכנס לשם,’לשם היה סכנה, כי הקאפו
או נתנו  יש לדון איזה שוחד נתן, אם התירו מוקצה מעות[שוחד רב, 

 וכבר היה מאד מאוחר, שכבר היה היה רבע שעה ]שעונים של זהב
יפה. ואמרתי, לפני הזמן הנקוב של הרוצחים לשלוח את הבחורים לשר

  עלי מה, ונתתי שוחד וקבלתי רשות להכנס לתקוע להם בשופר. יעבור

לפני תקיעת שופר  הסתי לשם, והם דרשו ממני לומר דרשנכנ
גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע ‘דרשתי להם בענין  כמנהג ישראל.
חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע  ואפילו’, ‘כי אתה עמדי

דברי קם אחד מהבחורים וצעק בקול גדול  אך בתוך’. רחמיםעצמו מן ה
לרחמים, אך אני אומר לכם, אנו  הרב מחזק אותנו בענין תקוה‘ונורא 

גרוע, ולמען השם, אחי  יכולים לקוות להכי טוב, אך להיות מוכן להכי
’ שמע ישראל ה היקרים, הבה לא נשכח ברגע אחרון לצעוק בכונה

שמע  בחורים את פיהם וצעקו בקול 1600אחד, ופתחו ’ אלקינו ה
 תקיעות. ולאחר כמה’ כ תקעתי להם ל”אחד. אח’ אלקינו ה’ ישראל ה

  דקות הובילו אותם לשריפה.

ם שהאדם מקדש שמו יתברך ”כ הרמב”קידוש השם כזה הוא מש
וגז נורא ה נותן לקטב מרירי ”מן הסיבות, גם במצב שהקב לא לסיבה

זהו קידוש השם שלא היה בשום דור, רק זה הדור  על בניו הטהורים,
’ הרבה יותר ממה שמקדישים שמו במרום, ה זכה לקדש שמו יתברך

  ינקום דמם.
 )מןייזי ר"מגרה(

 

 שבע התנופה עומר את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם וספרתם"
 .)טו, כג" (תהיינה תמימות שבתות

 טעמי ישנן, המצוה קיום של החיוב עצם מלבד, התורה מצוות בכל
 בתוך פנים, עומק בתוך עומק, נשגבים וסודות פנימיות הבנות, המצוות

 במצות: למשל. פשט של חלק גם ישנו מצוה כל של בטעם, אולם. פנים
 שתקיעת פ"אע): "ג"ה ג"פ תשובה' הל( ם"הרמב כותב שופר תקיעת
 ישנים עורו כלומר, בו יש רמז, הכתוב גזירת השנה בראש שופר

 במצות הפשט בדרך רמז זהו". מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם
 שניסח וכפי, הפשט בדרך טעם מצינו מצה אכילת במצות גם. שופר
 המצות בכל וכך"... מה שום על אוכלין שאנו זו מצה: "ההגדה בעל זאת
 . כולן

 מצוה התורה. סתומה חידה לכאורה היא העומר ספירת מצות
 מה, אולם. ימים שבעה שבוע ובכל, שבועות שבעה לספור עלינו

 ימים הם אלו ימים האם, ימים סופרים וכאשר? סופרים ואיך סופרים
 להכניס שאפשר כלי הוא, מהותו מעצם, יום כי? רעים ימים או טובים

 הענין מהו, כן כמו. יום] היה עמלק נולד שבו יום אותו הכל [גם את בו
 של הכולל הסכום משמעות ומהי? פעמים שבע שבועות בשבעה
  ?והשבועות הימים

  .הבנתנו לפי שבדברים הפשוט הרמז את לבאר ננסה כאן גם

 לפי, הפשט צד על המצוה משרשי: "כתב) שו מצוה( החינוך בספר
 שמים נבראו התורה ומפני, התורה אלא אינו ישראל של עיקרן שכל
 כדי ממצרים ויצאו שנגאלו והסיבה העיקר והיא... וישראל וארץ

 תכלית והיא נגאלים הם זה שבשביל... ויקיימוה בסיני התורה שיקבלו
 ומפני... מעבדות החירות מן יותר, להם הוא גדול וענין. שלהם הטובה

 שעלו הגדולה לכל ועלו נגאלו ובעבורה ישראל של עיקרן כל היא כי, כן
, התורה נתינת יום עד פסח של טוב יום ממחרת למנות נצטוינו, אליה

 כעבד, 'ללבנו הנכסף הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנו להראות
 שיצא אליו הנכסף העת יבוא מתי תמיד וימנה) ב, ז איוב' (צל ישאף

 הזמן אל להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה המנין כי, לחירות
 ואין, המנין מן עברו ימים וכך כך כלומר, לעומר מונין שאנו וזהו. ההוא



 

ח 

 החזק הרצון בנו מראה זה כל כי, לזמן לנו יש ימים וכך כך מונין אנו
 . ל"עכ"... הזמן אללהגיע

 לו שמצפים דבר לקראת כשסופרים הרי, מפורסמת והקושיא
, ולמשל. עברו חלפו שכבר הימים את ולא שנותרו הימים את סופרים

 כך. מצוה לבר עד לי נותרו ימים וכך כך: וימנה יספור מצוה בר לפני ילד
 ותשע ארבעים במנין להתחיל צריכים היו לכאורה, החינוך דברי לפי גם
 כך ואחר, התורה קבלת עד שנותרו הימים ותשעת ארבעים כנגד יום

 ! הלאה וכך, ושמונה ארבעים

 ל"זצ קוטלר אהרן רבי מרן שכתב דברים נקדים זו קושיא ליישב כדי
 של לאמיתה הם והדברים, החומש לימוד בענין המפורסם במאמרו

 כדי שנים שבע לחכות צריך היה שיעקב לנו מספרת התורה. תורה
 בראשית" (אותה באהבתו אחדים כימים בעיניו ויהיו, 'רחל את לשאת

 ככל, הפוך בדיוק שהטבע יודעים אנחנו הרי, קשה ולכאורה). כ, כט
 להשגתו עד שחולפים הימים כך, בדבר ורוצה מחכה יותר שאדם
 כאן שמבואר בהכרח אלא. יחשב לשנה יום, ארוכים יותר נראים
 עם של הבנין לקראת עצמו והכין עצמו את וטיהר קידש אבינו שיעקב
 . ל"זצ קוטלר א"הגר מרן דברי תורף כ"ע.ישראל

 אם. דולר למליון נואשות שנזקק לאדם משל: הוא כך דבריו וביאור
, מאושר יהיה הרי דולר מליון יקבל הוא יום מאה שבעוד לו יאמרו
 לו נראים הימים שכן, כנצח לו יראה המתנה של יוםכל אולם

 אדם נזקק אם כן לא. הנכסף מהממון אותו ומרחיקים כמפרידים
 עשרת עבודה באותה ישתכר יום שמדי, עבודה לו ויציעו, דולר למליון
 של סכום בידו יהיה ימים מאה של תקופה שבסוף כך, דולר אלפים
  .במהירות יחלפו הימים זה אדם אצל - דולר מליון

 מאה להמתין לו ואומרים דולר מליון צריך כשאדם כי? ההבדל ומה
 ואם, תוכן בלי ריקים ימים, בעלמא המתנה ימי הם אלו ימים מאה, יום
 האלו הימים מאה אם אבל. הכסף לבין בינו חוצצים רק האלו הימים כן

 הימים אז, הכסף את ולהשיג להרויח איך אופן אלא המתנה ימי אינם
 והתקדמות בנין של יום הוא יום כל, להיפך אלא, וחוצצים ריקים אינם

, מאוד מהר עוברים הימים מאה כזה ובאופן, הנכספת המטרה לקראת
 הוא אחד יום ידלג אם כי, אושר של יום הוא הימים מאה של יום וכל
 . הסכום מלא את - מטרתו את ישיג לא

 בנה אבינו יעקב ההמתנה שנות שבע במשך. אבינו יעקב עםהיה כך
 הזה היום כי, אושר של יום בשבילו היה שעבר יום כל ולכן, עצמו את
 כימים בעיניו ויהיו" ממילא, ישראל בית בנין לקראת בהכנה עליו עבר

 והטהור הקדוש רצונו, עניינה זו" אהבה" כי". אותה באהבתו אחדים
 מתוך שיבוא ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לאותו אבינו יעקב של

 שבע לכן. זה בבנין נדבך תוספת היה שעבר יום וכל, רחל עםנישואיו
 . אחדים כימים בעיניו היו עבודתו שנות

 והיו התורה לקבלת ממתינים היו אילו. העומר ספירת ענין גם זהו
 היו כי, שנותרו הימים את מונים שהיו ודאי, באמצע יום חמשים סתם

 אבל. התורה קבלת את המעכבים אלו ימים ויעברו יחלפו שכבר מחכים
 אחרי. התורה קבלת לקראת ובנין הכנה ימי הרי הם אלו ימים, באמת

 יומיים ואחרי, התורה לקבלת יותר ראויים נעשים בנין של אחד יום
 שבמלאות עד, והלאה הלאה וכך, יותר עוד שלשה אחרי, יותר ראויים
, זהו. התורה לקבלת לחלוטין ראויים נעשים ימים ותשעה ארבעים

 ארבעים סופרים אנחנו: העומר ספירת במצוות הפשוט הרמז, אפוא
 . תורה מתן לקראת בנין ימי ותשעה

 שהימים דהיינו, הספירה למצות והרמז הטעם את ביארנו כאן עד
 . התורה קבלת לקראת בנין ימי הם

 של ימים לספור האם. לספור צריך מה את לבאר נותר עדיין אולם
 ארבעים שמשך - תפילה או? התמדה של שמא? טובות מידות של בנין

 מובא ל"זצ מקלם הסבא [ובשם? התפילה במעלות נתעלה יום ותשעה
 בימים. בהם נקנית שהתורה דברים ח"המ כנגד הם שסופרים שהימים

 לא מדוע גדולה הערה זו התורה]. ובאמת קנייני את לבנות צריך אלו
 . הספירה ימי תוכן הוא מה מפורש כתוב

 עתיד): "ג"פ סוף עוקצין( המשנה דברי בהקדם בזה לומר ונראה
 יש אוהבי להנחיל' שנאמר, עולמות י"ש צדיק לכל להנחיל ה"הקב

 ינחיל ה"הקב כן ואם, י"ש בגימטריא" יש'". "אמלא ואוצרותיהם
 אוהבי להנחיל" כתוב בפסוק הרי, לדקדק ויש. עולמות י"ש לאוהביו

 לקבוע ל"חז ידעו ומנין, ינחיל ה"הקב מה את כתוב לא אבל", יש
 או, כסף של אוצרות י"לש היא הכוונה אולי? לעולמות היא שהכוונה

 ינחיל ה"שהקב ל"חז ידעו מנין? אפרסמון נהרות של או, זהב של
 ? דוקא עולמות לצדיקים

 עובר שהוא המטבע כפי לדבר היא הרגילות מקום שבכל, ונראה
 ואומרים באמריקה לחנות נכנס כשאדם: למשל. המקום באותו לסוחר

 שהסכום מאליו ומובן שברור הרי, וכך כך עולה מסויים שחפץ לו
 הוא בו שנוקבים שהסכום מבין אחד כל, בישראל. בדולרים הוא הנקוב

 מקום בכל. בפרנקים ובצרפת שטרלינג בלירות באנגליה, בשקלים
 המטבע מהו, ומעתה. מקום באותו לסוחר העובר המטבע לפי מדברים

 מהי כי! עולמות: היא התורה של השפה? התורה של" לסוחר העובר"
 אין כביכול ה"ולקב, הוא חד הוא בריך וקודשא תורה? תורה בעצם
 כוללים ועולמות, העולמות דרך ה"הקב את מכירים אנו. אחרת שפה
 פשוט, י]"[ש ועשר מאות שלוש אומרת התורה כאשר ומעתה, הכל

 . בעולמות היא התורה של שפה כי, לעולמות שהכוונה הדבר

 ספירה ואיזה מונים מנין איזה, השאלה נשאלת כאשר, ממילא
? ימים איזה אבל. ימים מונים, היא התשובה? העומר בספירת סופרים
 ממנו חוץ ואין אמת לבדו והוא אמת אלקים' וה והיות. ה"הקב של ימים

 לא'. ה יחוד של ימים הם שמונים האלו שהימים בהכרח כן אם, יתברך
 לחנות לנכנס להסביר צריכים שלא כמו, זה את להסביר צריכים

 צריכים אלו שימים פשוט כך. בדולרים הוא הנקוב שהסכום באמריקה
: כותב) ב"ה א"פ( התורה יסודי' בהל ם"הרמב'. ה לשם מיוחדים להיות

". להמצאות יכול אחר דבר אין, מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה ואם"
, מצויים מלבדו הנמצאים כל שאין הדעת על יעלה ואם) ד-ג"ה( ושם
 צריכים הנמצאים שכל, לביטולם הוא יבטל ולא מצוי יהיה לבדו הוא
 אמתתו אין לפיכך, מהם לאחד ולא להם צריך אינו הוא ברוך והוא לו

), י, י ירמיה' (אמת אלקים' וה' אומר שהנביא הוא. מהם אחד כאמתת
 אין' אומרת שהתורה והוא. כאמתתו אמת לאחר ואין האמת לבדו הוא
? בעולם יש מה". כמותו מלבדו אמת מצוי שם אין כלומר', מלבדו עוד
 אלו כן אם, המציאות כל הוא' ה ויחוד והיות'. ה יחוד, יתברך' ה רק יש
 ארבעים. לבנות שצריכים הימים הם ואלו, ה"הקב של הימים הם

   .ת"השי יחוד מעשינו בכל יתבטא שבהם ימים ותשעה

הובא ב'אגישמאקע ווארט') –תפארת שמשון (

 בדרך הדרוש  

 אשר ה' מועדי אלהם ואמרת ישראל בני אל דבר
  ) כג, ב: (מועדי הם אלה קדש מקראי אתם תקראו
 ל"ז מסוכוטשוב הקדוש מהגאון נפלא דבר ראיתי
 אבינו אברהם קיים.) ח"כ( דיומא בהא, נזר האבני
ה"ד[ישניםבתוספותוהקשו, תבשיליןעירוביאפילו
 דהא, מכולהו טפי קילא אמאי האי נקט למה] אפילו
 לשבת מכין ט"יו דאין משום תבשילין עירובי דצריך
 אין למה וקשה.), ו"מ( בפסחים לן קיימא דכרבה

 דמותר קלה קדושה ט"יו הא לשבת מכיןט"יו
 יהיה לא ולמה, חמורה ושבת נפשאוכל מלאכה
  :לחמורה קלה מקדושה להכין מותר

 ה"ד ב"ע ב"ק( פסחים' תוס י"עפ לומר וצריך
 נאמר ואם, בשמים תיקנו לא ט"ביו אמאי) רב

 הוא ראשון יום אם כ"א יתירה נשמה ליכא ט"דביו
 . ט"יו שהוא שבת במוצאי בשמים ליתקנו ט"יו

 נשמה איכא ט"ביו גם דבאמת ן"הרמב ותירץ
 אבדה וי ששבת כיון אמרינן שבת במוצאי רק, יתירה
 הנפש נאבד אין ט"יו במוצאי אבל.], ז"ט ביצה[ נפש

 הזמן בכלות זמן על נותן' שה דקדושה, אצלו ונשאר
 נוטלין בעצמם שישראל קדושה אבל, הקדושה נאבד
 בית ט"יו כ"משא, וקיימא קביעא ושבת אצלם נשאר

 לא ט"יו במוצאי שפיר ואתי, נשאר ולכן מקדשים דין
 שהוא שבת ובמוצאי, נאבד הנפש שאין בשמים תיקנו

 נשמה איכא ט"ביו דגם כיון בשמים תיקנו לא כ"ג ט"יו
    :יתירה

 יטמא מצוה מת שמצאו ונזיר כהן) א"מ ז"פ( ובנזיר
 קדושתו כהן כ"משא עולם קדושת קדושתו שאין נזיר

 כהןמקדושת חמור נזיר שקדושת ואף, עולם קדושת
 שקדושתו בזה וחמור כהן קדושת חשוב כ"אעפ

  :עולם קדושת

 קילט"שיו אף לשבת מכין ט"יו שאין שפיר ואתי
 אבל, חמור ט"יו עולם קדושת דקדושתו כיון רק

 קדושת גם כ"א ניתנה שלא עד התורה כל קיים אברהם
 שבת קדושת גם אצלו נשאר וממילא, לעצמו נטל שבת

 דלדידיה לשבת ט"מיו להכין לו מותר והיה לעולם
 עירובי תיקנו שחכמים כיון רק, קלה ט"יו קדושת
 עירובי גם דקיים רבותא והוי , זה גם קיים תבשילין
 (פרדס יוסף)      :ח"ודפח, תבשילין



 

 

- 

 ַהֵּבן ֶהָחָכם ָּכל ַהָּׁשָנה
, ׁשֹוֵאל ַהֵּבן - ״ִנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹותַמה ״

ָּכל ְיהּוִדי ?! ַמּדּוַע ְּבֵליל ֶּפַסח ֵאין ִנְבָהִלים ֵמַהֹחֶׁש ְוָהֲאֵפָלה
ּוַמְרִּגיׁש ָראּוי ְלַקֵּים ִמְצוֹות , ב ְּכֶבן חֹוִריןֵּׁש ַּבֲאֶׁשר הּוא ִמְתיַ 

 .ה ֶׁשהּוא ּוְלַמה ֶׁשָהָיהְּבִלי ֶקֶׁשר ְלַמ , ַהַּלְיָלה
 ״ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצַרִים״ֵמִׁשיב לֹו ָהָאב 

״ה ְּבָכל זֹאת ִנְגָלה ָעֵלינּו ַהָּקּבָ , ַׁשֲעֵרי ֻטְמָאה״ט ְׁשקּוִעים ְּבמ
ְוֵהִאיר ָלנּו ֶאת , זֹו ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה - ״ְּבמָֹרא ָּגדֹל״ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו 

״ ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח״ְוָאְמרּו ַּבִּמְׁשֶנה . ְיָלה ַּכּיֹוםַהּלַ 
ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבֵליל ֶּפַסח הּוא ַּדְוָקא ְּכֶׁשְמַסְּפִרים ֶאת 

ְוִלְלֹמד ִמָּכ , ֶאת ִׁשְפלּות ַהַּמָּצב ֶׁשָהִיינּו ְּבִמְצַרִים, ַהְּגנּות
 .את ּוְלִהְתרֹוֵמםֶׁשֶאְפָׁשר ָלצֵ 

ִמְּתִחָּלה ״ֶׁשָּלֵכן אֹוְמִרים  ׳ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל׳ָה ְּכמֹו ֶׁשְּמבָֹאר 
ְוַעְכָׁשו ״זֹאת ּוְבָכל  ״עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו

ְיהּוִדי  ּוםּׁשֵאין ׁשּום ְמִניָעה ִמ , ״ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו
 .ִמְּלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהָּמקֹום

ֵאין , ״ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ָלֶכםָמה ״ְוֶזה ַטֲעַנת ַהֵּבן ָהָרָׁשע 
אֹוֵמר  -ְּבָרָׁשע ֲאִמִּתי ֶׁשָּבַחר ִלְהיֹות ָרָׁשע ֵמָרצֹון ָּכאן ְמֻדָּבר 

ְּבַחֵּיי  ָרָׁשע ָּכֶזה רֹוֶצה, ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמֲאֶלְּכַסְנֶּדר״ק ָהַרַה 
. יֹוֵׁשב ְּבֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר ְוא ׁשֹוֵאל ְׁשֵאלֹותְוֵאינֹו הֹוֵללּות ְוֶהְפֵקר 

ַהֵּבן ָהָרָׁשע ַהֶּזה ֶׁשעֹוֵמד ֵּבין ֶהָחָכם ֶׁשּיֹוֵדַע ְלִהְתַחֵּזק ְוַהָּתם 
ִנְדֶמה , ָרָׁשעהּוא ָּכֶזה ֶׁשחֹוֵׁשב ַעְצמֹו , ֶׁשֲעַדִין א ָחָוה ְנִפיָלה

ָלֵכן   -לֹו ֶׁשְּכָבר ָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה ְוֵאינֹו ָיכֹול ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה 
ֲאָבל ״. ְוא לֹו״טֹוָבה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ״ ָלֶכם״הּוא אֹוֵמר 

ִּכי ְּכָלל ְוִעָּקר ָּגדֹול ִהיא ָלנּו ֶׁשֵאין , ִליהּוִדי ָאסּור ַלְחׁשֹב ָּכ
ְוַהֵּבן ַהֶּזה ֶׁשהֹוִציא ַעְצמֹו ִמן , ֵני ַהְּתׁשּוָבהָּדָבר ָהעֹוֵמד ִּבְפ 

.ָּבִעָּקר ַהֶּזהָּכַפר ַהְּכָלל
ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַמְרִּגיׁש , ָנהָּׁש ְלָכל ַה  חַק נִ ּוִמֵּליל ַהֵּסֶדר 

ָּכ ְמקֹומֹו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ִלְלֹמד , ֶׁשְּמקֹומֹו ְּבֻׁשְלַחן ַהֵּסֶדר
ֶׁשִּבְקֻדְוֵכ, ּוְלִהְתַּפֵּלל ָּדָבר ְלָכל ָמקֹום לֹו ֵיׁש .הָּׁש ן

 החזרת
במשנה מפורטים חמשה מיני ירק שבהם 
יוצאים ידי חובת 'מרור', הראשון שבהם הוא 

 ה'חזרת', והוא החשוב שבכולם.

 מהי חזרת?
כתוב שחזרת היא חסא,  )(פסחים לט, א בגמרא

וכתב רש"י שהוא ליטוג"א, וביארו המפרשים 
והפוסקים שהוא הנקרא 'לאטיך' או 'סאלאט', 

 .)1והוא הנקרא בזמנינו 'חסה'
 .)2הלבוש כותב שהוא מין ירק הנקרא 'זערזיך'

 מדוע חזרת?
אמנם החזרת טעמו מתוק, אך יש בו מעלה 

בתחלתו שהוא דומה לשעבוד מצרים. כי החזרת 
הוא מתוק ועליו רכים, ובסופו נעשה מר ומתקשה 
כעץ, כך היה שעבוד מצרים בתחלה בפה רך ושלם 
להם שכר על עבודתם, ואחר כך העבידו אותם 

 בעבודת פרך המשברת את הגוף.
יש שאמרו טעם נוסף לשבח, כי החסה יש כח 
למנוע את האדם משכרות, לכן יש מעלה בלקיחת 

 ו מלהׁשתכר בד' הכוסותחסא דוקא, שזה ימנענ
 .(ויגד משה סי' כ"ה)

 רמזים בחזרת
הקב"ה לעבודתו על ידי  החזירנועל שם ש

 .))3(כל בו עבודת מצרים מרירות
עלינו להוציאנו  חסאליו ו החזירנואו ש

 .))4(ספר המנהיג מצרים מרירותמ
 

לכנות משום מה מחדשי שפת העברית החליטו  )1
המין השלישי ממיני  -'תמכא' הוא הריין' (כאת ה'
הגר"ח  )2) בשם חזרת. המפורטים במשנה המרור

מוואלאזין נהג לקחתו למרור, וכן נהגו בבעלזא (ירק 
ואינו מצוי בא"י), והיו זורעים אותם  זה גדל באירופא

כשבועיים לפני פסח בתיבה מיוחדת והיו משקים 
מאחד הראשונים ולא  )3אותם בכלים נקיים לפסח. 

 -לרבנו אברהם בן נתן הירחי  )4ידוע שם מחברו. 
בסוף האלף הראב"ן שחי בתקופת בעלי התוספות (

 ., תלמידו של ר"י הזקןהחמישי)



 

 

ומרות של פסח אין להם שיעור, שהם כמו תכשיטי הח
 אשה, שככל שמוסיפים הרי זה משובח.

 (רבי בונם מפרשיסחא) 
 

חרותנו לשון 'חרות על הלוחות', שזה הזמן  .ְזַמן ֵחרּוֵתנּו
 מסוגל שיהיו הדברים חרותים על לבו לכל השנה.

 )בית אהרן( 
 

בעת ספור יציאת מצרים מתעוררים הנסים שהיו בזמן 
יציאת מצרים, ומתעוררים עלינו רחמים להינקם 

 (נועם אלימלך) . מאויבינו
 

ַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח 
 שאסור לאכול אחר הפסח כדי שישארכמו . ֲאִפיקֹוָמן

הטעם בפיו, כך אמור וספר לו ביציאת מצרים באופן 
 (החידושי הרי"מ) שישאר הטעם בפיו.

 
בליל התקדש חג יכול כל יהודי להתקדש, . ֶאָחד ָרָׁשע

במ"ט שערי טומאה יכול להגיע  ואפילו מי שנמצא
למדרגות גבוהות מאד, ומי שאינו מאמין בזה, הרי הוא 

 )הישמח ישראל( הרשע שבהגדה.
 

כי הרודף אחר תאות אכילה  .בפסח נידונין על התבואה
המזון בורח ממנו, אבל בפסח שאנו מנועים מהרבה 

 )רבי פנחס מקאריץ( מאכלים, זה הזמן לדון על התבואה.

 
 גם שעבוד מצרים היתה טובה

ה ּוָמרֹור ק .ַמּצָ ה ֵזֶכר ְלֵחרּות , ֵיׁש ְלַדְקּדֵ ּצָ ֲהֵרי ַהּמַ
ְעּבּוד, ִויִציַאת ִמְצַרִים רֹור ֵזֶכר ַלׁשִ ְוִלְכאֹוָרה ָהָיה , ְוַהּמָ

הָצִריְך  רֹור ְלַמּצָ ים ֶאת ֲאִכיַלת ַהּמָ ְויֵׁש לֹוַמר . ְלַהְקּדִ
בָּ  ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ל ַמה ׁשֶ ֲהֵרי ּכָ ֲאִפּלּו ָצרֹות ְוִיּסּוִרים "ה ׁשֶ

ה , ֵהם ְלטֹוָבה ּוְלתֹוֶעֶלת ה ָקׁשֶ ַעת ַמֲעׂשֶ ׁשְ ֲאָבל ּבִ
ֶזה ּבָ ּטֹוָבה ׁשֶ יר ּבַ ְוַרק ְלַאַחר ְזַמן ֶזה , ְלָאָדם ְלַהּכִ

ֵני . ֵררִמְתבָּ  ְעּבּוד ִמְצַרִים ָראּו ּבְ ֵעת ׁשִ ְוָכְך ָהָיה ּבְ
ְעּבּוד ִ י ַהׁשּ ָרֵאל ַרק ָצַרת ְוֹקׁשִ יְָּצאּו , ִיׂשְ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

לּו  ִהְתַרּגְ דֹוָלה ׁשֶ ֶזה ּתֹוֶעֶלת ּגְ ָהָיה ּבָ ְצַרִים ָראּו ׁשֶ ִמּמִ
את ֹעל ְוָכְך ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהּטֹות  ֶכם ָלׂשֵ ל ּוְלַקבֵּ ׁשֶ

ה . ֲעֵליֶהם ֹעל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוָלֵכן ֹקֶדם אֹוְכִלים ַמּצָ
אּוָלה ז ַעל ַהּגְ ַרּמֵ ּמְ ְך אֹוְכִלים ָמרֹור, ׁשֶ י , ְוַאַחר ּכָ ּכִ

י ֶזה ָהָיה ְלטֹוָבה ֵרר ּכִ אּוָלה ִנְתּבָ ַוֲאִכיַלת , ְלַאַחר ַהּגְ
ֵדי ְלהֹודֹות ַעל  רֹור ִהיא ּכְ יל אֹוָתנּו ַהּמָ ִהְרּגִ ְעּבּוד ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ו ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ֲעָבִדים , ִלְהיֹות ֲעָבִדים ְוַעְכׁשָ
קֹום  )להרה"ק רבי שמואל מסאכטשוב(שם משמואל  . ַלּמָ

 
נ≈  ּבו… ¿̇ ƒּי ∆ ׁ̆ לוּ ן ּכ¿ ¿„‚ַ ר≈ ˙ ּב¿ יַע ‡ ַ‰ּבו… ƒ‚ַּי 

לוּ  פ¿ ƒ ׁ̆  ˙ל¿
ִמְצַרִים, ַויֹּוִציֵאנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ

ָ מִ  ְּכֶׁשֵאינֹו ִמְתּבֹוֵנן ִלְראֹות ֵאת ַּגְדלּות  ָאָדם .םׁשּ
א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ 'ֵאי ׁשֶ , ַהּבֹוֵרא ְוֵאין ׁשּום ' ְמ

ְוהּוא ַהְּמַחֶּיה ֶאת ָּכל ַהִּנְמָצִאים , ָמקֹום ָּפנּוי ִמֶּמּנּו
ִמֵּמיָלא ִמְתַּגְּבִרים ֶאְצלֹו ַמְחְׁשבֹות , ְּבָכל ֶרַגע

ַא ִאם ַיְתִחיל ְלִהְתּבֹוֵנן . ַׁשת ַהֵּיׁשּותַהֵּגאּות ְוַהְרּגָ 
ֲאֶׁשר ְמַמֵּלא ֶאת ָּכל , ְּבַגְדלּותֹו ְורֹוְממּות ַהּבֹוֵרא

א , ּוְמַסֵּבב ַהֹּכל, ָהעֹוָלמֹות ְוַהֹּכל ְלָפָניו ְּכ
ָאז רֹוֶאה ֵאת ַאְפִסיּותֹו ּוַמִּגיַע ִליֵדי , ֲחׁשּוִבים
י ִיְׂשָרֵאל ֵּבין ַהִּמְצִרים ְּכֶׁשָהיּו ְּבנֵ . ִׁשְפלּות

ָמְנָעה ַהֻּטְמָאה ֵמֶהם , ַהְמֵלִאים ְקִלּפֹות ּוְכָׁשִפים
ֶאת ָהֶאְפָׁשרּות ַלְחֹׁשב ּוְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַגְדלּותֹו 

ם ַויֹּוִציֵאנּו ה' ֱאלֵֹקינּו , ִיְתָּבַר ָ , ִמְּבִחיָנה זוֹ  -ִמׁשּ
ֶׁשּנּוַכל ְלִהְתּבֹוֵנן ּוְלַהִּׂשיג , ִלְבִחיַנת ַּגְדלּות ַהַּדַעת
ִמֵּמיָלא ִהִּגיַע ָּכל ֶאָחד , ַּגְדלּות ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

 .ִליֵדי ִׁשְפלּות

ַע  ¿ עוּ ˙ ׁ̆ ƒָחמ≈ ר ּב ıי ƒ‰ ‡ ≈ןָרˆו… ˙ ע 
ר∆  ע∆ ַס ב ּב¿ ָע ח ּפ∆ ָ ׁ̆ ƒ ‰ ּב¿ ׁ̆ ƒ ָע ˙, יּׁ̆ ָ ׁ̆ ָ‰ָ‡ָ„ ‰ ּב¿ ∆ ַבע≈ ם ׁ̆ ר מ¿

 ∆̂ ּבו… ע ָ‰ַר ר י≈ ƒּל ƒז≈ , מ חו… ּובָ ר ו¿ ׁ̆ ¿̇ ƒָמ ‰ ּב ל≈ ¿ ָפָני‰ ׁ̆ ַרך¿ ו ל¿ ּבָ ¿̇ ƒי ,
ַבע≈  ַבּט≈ ר ּומ¿ ּבו… ל ּומ¿ ƒל יל כָּ  ּב¿ ָׂ̆ יו ַמֲע ƒיז ָ‡ ם, ָ‰ָרע ƒ‰ ‡ ≈ע ˙

נ≈ ן ָרˆו…  פ¿ ƒר≈ י ל רּוך¿ ‰ּו‡‡ ַ‰ּבו… ̇≈  ּבָ כָּ ר יו… ƒל מ ‰ַ ָ ַ‰בָּ ‰, נָ ּׁ̆ ‡ ו¿
 ≈‰ ּטָ ƒיר ל ƒע ַסּי¿ ˙ו… ן מ¿  .‡ו…

הרא"ש מדוע אין מברכים הקשה  .ַעל ִּבעּור ָחֵמץ
ומכים ברכת שהחיינו על ביעור חמץ, ומתרץ כי ס

על בקידוש על שהחיינו שיאמרו בליל יום טוב 
הכוס. וצריך להבין, הרי מצוות ביעור הוא בי"ד 
ומה שייך לומר עליה שהחיינו בליל ט"ו. אלא 

חמץ צריך ללכת איסור בהרדב"ז ש ים דבריידוע
אחר הדרוש, שמרמז על היצר הרע ולכן צריך 
לבערו לגמרי. והנה כאשר אדם מתחיל לבדוק 



 

 

בטנו ומתעורר בתשובה, הוא בא לידי לב חדרי 
 צריך לברך בשמחההרי נשבר, וברכת שהחיינו 

. אבל בליל פסח לכן לא שייך לבער בעת הביעור
כשמזכירים שהקב"ה הגביה את ישראל משפל 

יכול  אחדהמדרגה לרום המעלה, הרי כל 
להתחזק מזה ולבוא לידי שמחה, ואז נשלם 

ך שהחיינו אפשר לברו התשובה של ביעור חמץ
 )מבעלזא הגה"ק ר' ישכר דובמוהרי״ד ( .גם על זה

ם ָּׁש ינּו ִמ ֵק ֱא ה'ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו 
ֲהֵרי ָאנּו  וכו'ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ְוִאּלּו א הֹוִציא 

 ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו, ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים.
 נווצריך לדקדק, וכי קצרה יד ה' מלהושיע ולגאל

אף אם אבותינו היו נשארים במצרים. ויבואר על 
פי מה שכתב בספר הכוזרי בטעם מצוות שבת, 
כי רצה הקב"ה לשמור אותם בימי גלותם שלא 

ערבו בגויים, והיות שבני ישראל הם דקי תי
השכל וזכי התבונה, בחרו בהם המלכים לשרים 
ויועצים, וכדי שלא יהיו משועבדים לגמרי 
לאומות העולם, נתן להם את השבת שזה עושה 
הרגשה ליהודי כי הוא אינו אחד מהם וכך לא 
יתערבו בהם. והנה במצרים בחר להם משה רבנו 

ועוד כמה דברים היה מנוחה את יום השבת ל
בהם מאבותיהם, ששמר עליהם שיהיו עם בפני 
עצמם. וזהו שאמר "עבדים היינו לפרעה 
במצרים" והיינו יכולים להישאר לנצח 
משועבדים לו מרצון ולהתערב בגויים, וזהו 
"ויוציאנו משם ביד חזקה" שכפה עלינו את 
מצוותיו שיעשה את ההבדלה ביננו וביניהם, כי 

הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים לולא זאת "
 ."היינו" מרצון "לפרעה במצרים

 )להגה"ק ר' יוסף שאול נאטאנזאהן (דברי שאול 

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים , ְיֵמי ַחֶּיי ַהָּיִמים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי ַהֵּלילֹות
ִלימֹות ְיֵמי ַחֶּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי ְלָהִביא 

יש לבאר מחלקותם, דהנה בפרקי דרבי  .ַהָּמִׁשיַח 
את ימי גלות  קב"האליעזר ביאר הטעם שקיצר ה

ו רד"ו שנים במקום ארבע דמצרים, שנשתעב
מאות, כי הגזרה היתה רק על הימים והם שיעבדו 

. אולם במכילתא כתב כי הקב"ה ותאותם גם בליל
יתר שנות השיעבוד,  באותו זמן על על ויתר להם

יות. וזה ווהשנים החסרות יושלמו בשאר הגל
דבן זומא סובר כפרקי דרבי המחלוקת ביניהם, 

אליעזר שהלילות השלימו השעבוד, לכן צריך 

להזכיר בלילה, וחכמים סוברים כמכילתא 
שהשנים צריכות להשתלם במשך שנות הגלויות, 
אם כן תושלם גאולת מצרים רק בגאולה העתידה 

מהרה בימינו, לכן צריך להזכיר יציאת מצרים ב
 לימות המשיח.

 )ר' יעקב יוקב עטטלינגערלהגה"ק  ערוך לנר( 

על שולחן הסדר של ה'בן איש חי' מבאגדד הסבו 
אורחים רבים, לא פעם הגיעו לידי ויכוחים על 
מנהגים שונים שעושים בליל הסדר, והיו גוערים 
איש ברעהו כי אינו נוהג כשורה. אמר ה'בן איש חי': 

יכול אתה ַמִּגיד ַרְחָצה בסימני ליל הסדר אומרים 
מֹוִציא להגיד לחברך לרחוץ עצמו מעוונות, אבל 

את המצה ומריבה צריך להוציא, שלא לגעור ַמָּצה 
 בו מתוך כעס, וכך יתקבלו דבריו על לב השומעים. 
 מ

ות השנה קורה שכאשר האדם רעב ובא בכל ימ
כשרואה לחם על השולחן והוא תפל בלא לאכול, 

כבר הוא עומד מבחוץ במקום המים  ,מלח וסכין
וממהר למלאות תאות האכילה ורוחץ מקצת יד זו 
וזו וממהר לנגב הידים ומתחיל לצעוק סכין ונוטל 
הסכין וחותך בלחם ואומר הברכה וצועק מלח. 

וציא ואכילת המוציא הוא בכעס ובכל עת ברכת המ
על אשתו ובניו שלא הכינו לו סכין ומלח ולא הביאום 

ותיכף אחר המוציא, מוציא  .לפניו תיכף במאמר פיו
אבל כעסו לכעוס על בני ביתו למה צעק ולא נענה. 

לא כן הוא בליל פסח, שאז כבר הכל ערוך ומוכן 
 מבעוד יום, שאז אינו בא לידי מריבה עם בני ביתו.

מה בדרך הלצה  מבאר ה'באר מים חיים'ובזה 
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ  :שאומרים

ובכל הלילות  ,צה הוא מלשון ריב ומצהמ ,ּוַמָּצה
שאנו אוכלים חמץ, באים לידי מצה ומריבה, אבל 

כלומר  ,ָּכָלה מצה - ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכֹּלה ַמָּצה
 מפני שהכל מוכן כבר.שכלה הריב ומצה 
 מ

שאל פעם מגולח אחד מדוע הוא מגלח  החיד"א
זקנו, התחכם האיש ואמר כמו שבאתי לעולם בלי 
זקן כך אני רוצה לילך מן העולם. אמר לו החיד"א: 
כעת נתיישב לי מאמר ההגדה שאמר על הבן 

מדוע דוקא שיניו, אלא ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו הרשע 
מדובר ברשע מתחכם כמוך, שמטעם זה גם צריך 
לשבור שיניך, כי כמו שבאת לעולם בלא שינים, כך 

 אתה צריך לצאת.



 

 

 }ב{ְמַנֵחם ְלִצּיֹון 
"ק ָהַעִלָּיה ַהֲחִסיִדית ַהְּגדֹוָלה ְּבָראׁשּות ָהַרַה ת ְלתֹוְלדֹו

 "לַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמִּוויֶטעְּבְסק ְזצּוַק 

 ַמַּסע ַהּקֶֹדׁש
ְּבִהְצָטְרפּות  ,ַהּדֹורִמַּצִּדיֵקי  ַהְּפֵרָדהְלַאַחר ַמַּסע 

ֶׁשִהְתעֹוְררּו ֵמַהִהְתַלֲהבּות ַרִּבים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶהם ָּכל ֲאֶׁשר לָ ֶאת ַּגם ֵהם ַלֲעזֹב ְוֶהְחִליטּו , ַהְּגדֹוָלה

ִהִּגיַע , ְוַלֲעלֹות ְלחֹוֵנן ֶאת ֲעַפר ַהּקֶֹדׁש, ִּבְמִדיַנת ַהָּים
  .מֹוִהילֹובַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע ָלִעיר 

 ַגאַלאץַעד ְנַמל ָנְסעּו  'ְדִניֶעֶּפר'ַה ְנַהר ֶּדֶר 
ם ָלְקחּו ְסִפיָנה ְלקּוְׁשָטא ֶּדֶר ַהָּים ָּׁש ִמ , )ְּברֹוֶמְנָיא(

ַעד  ם ְוֵאיָל ִּבְסִפיָנה ֶּדֶר ַהָּים ַהִּתיכֹוןָּׁש ּוִמ , חֹורָּׁש ַה 
 .ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל -ַהַּמָּטָרה ַהִּנְכֶסֶפת 

 ַהְּמֻיֶחֶסתַהְּזֵקָנה 
ָהיּו ְצִריִכים ְסִפיָנה ַּכֲאֶׁשר , ְּבַאַחת ִמִּפְרֵקי ַהְּנִסיָעה

ַהֶּדֶר יָנה ְסִפ ָסְבבּו ַהּנֹוְסִעים ְוִחְּפׂשּו  ,ְלֶהְמֵׁש
ָׁשה , ַּתְתִאים ְלַמָּסָעם ָהָארֹוִּכְׁש ֲֹאֶׁשר ֲאמּוָרה ַלֲער

  .ָׁשבּועֹות
ִני ִהְצִּביַע ֵּׁש ַה , ַּדָּיּה ֶזה ִהִּציַע ַאַחת ַהִּנְרֵאית ֲחָזָקה

ע ַרִּבי ֶמעְנֶדעלֶ ַא , יֹוֵתר ַהִּנְרֵאית ְמִהיָרהַאֶחֶרת ַעל 
ְיָׁשָנה ַעל ְסִפיָנה ַּדְוָקא ִהְצִּביַע ַהֶּפֶלא ְלַמְרֵּבה 

ֲאֶׁשר ִנָּכר , ָהֲעׂשּוָיה ְטַלאי ַעל ַּגֵּבי ְטַלאי ּוְרעּוָעה
ָיְדָעה ָיִמים ָעֶליָה ִּכי ְּכָבר 

, טֹוִבים ִמֶּמָּנהַהְרֵּבה יֹוֵתר 
ְוִהִּביַע ְרצֹונֹו ְלַהְפִליג 

 .ַּדְוָקא ִעָּמּה
ִנּסּו ְלַהְסִּביר ִּכי ְמקָֹרָביו 

ְּבַהְפָלָגה ֲארּוָכה ְמֻדָּבר 
ִנְרֶאה ִּבְכָלל ְוא , ְוָקָׁשה
ֶׁשּתּוַכל זֹו ְסִפיָנה ַעל 

ִאָּתּה ֶאל ְוַיִּגיעּו  ַלֲעמֹד ָּבּה
ַא ַרִּבי . ְמחֹוז ֶחְפָצם

ֶמעְנֶדעֶלע ָעַמד ַעל ָּכ ִּכי 
הּוא רֹוֶצה ְלַהְפִליג ַּדְוָקא 

 .ָּבָלה זֹוִּבְסִפיָנה 
ְוָעלּו ַהּנֹוְסִעים ִהְתַקְּבצּו 

ָאה ְוִהיא ָיְצ , ַעל ַהְּסִפיָנה
                                                      

ַהָגַה1 ַּבַעלק "הּוא ְוַאְמְׂשֶטְרַּדאם ִמְּקָראָקא ֶאְלָעָזר ַמֲעֵׂשה 'ַרִּבי

ַהַּיָמִאים ָהָיה ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְסִפיָנה ָיְצָאה ֶאל ִמְנַהג . ַלֶּדֶר
ְלאֹות , ְלתֹו ַהָּים )ַקאָנאן(= ְּבתֹוָתחָהיּו יֹוִרים , ַּדְרָּכּה

ָנְסָעה ִּבְמִהירּות ְוִהֵּנה ְסִפיָנה זֹו . ּוְלִסיָמן ְיִציָאה
ֵני ְנִפיַלת ַעד ֶׁשִהְקִּדיָמה ְוִהִּגיָעה ִלְפ , ְּגדֹוָלה ָּכל ָּכ

ּוְזִריזֹות ַמה ֶׁשֹּלא קֹוֶרה ִּבְסִפינֹות טֹובֹות , ַהָּפָגז
 .ִמֶּמָּנה

ְותֹו ִׁשְבָעה , ַהַּמָּסע ִהְתַקֵּדם ִּבְמִהירּות ַעל ִטְבִעית
 .ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצּהַהְּסִפיָנה ָיִמים ִּבְלַבד ִהִּגיָעה 

ֵמָאז ָנַסע ִעּמֹו ָהַרב  ִּכי, יעּו ָאַמר ַרב ַהחֹוֵבלְּכֶׁשִהּגִ 
 ָּכזֹוֵאינֹו זֹוֵכר ַמַּסע  ,ָׁשָנה 37ִלְפֵני  1ֵמַאְמְׂשֶטְרַּדאם

ְוִסֵּפר ָלֶהם ִּכי אֹותֹו  .ַקָּלה ַוֲחָלָקהָעְבָרה ְּבצּוָרה ּכֹה ֶׁש 
ְתֻאֶּנה ָּכל ִמְקֶרה ַרע ִלְסִפיָנה ַצִּדיק ִהְבִטיַח לֹו ִּכי א 

ֲחִליף אֹוָתּה יַ ל ַאף ֱהיֹוָתּה ְיָׁשָנה ְמאֹד א ָלֵכן ַע , זֹו
 .ְּבׁשּום ְסִפיָנה ַאֶחֶרת

ָאַמר , ֶאת ַהְּדָבִרים ִלְפֵני ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלעְּכֶׁשִּסְּפרּו 
ָּבּה ִּכי הּוא  א ָיַדע ְּכָלל ִּכי זֹו ִהיא ַהְּסִפיָנה ֶׁשָּנַסע

ָּגדֹול ְמַרֵחף ִּכי אֹור ֶׁשָרָאה ֶאָּלא ֵּכיָון , ַרִּבי ֶאְלָעָזר
 .ָלֵכן ָהָיה ֶחְפצֹו ָלבֹוא ַּדְוָקא ִעָּמּה, ָעֶליָה 

ְוָׁשַלט ָּבֶהם ַעִין , ַהַּמָּסעְּבנֹוְסֵעי ָּפְגָעה ה' ַיד ַא ַּגם 
ִמִּמְצָטְרֵפי ַאַחת ֵמַהְּסִפינֹות ֶׁשהֹוִביָלה ְיהּוִדים וְ , ָהַרע

ְוִנְסּפּו ָּבּה , ָטְבָעה ַּבְּמצּולֹות ְלַמְרֵּבה ַהַּצַער, ַמַּסע ֶזה
ם ִנְּצלּו ִּכְׁשִׁשים ָּׁש ַא ַּגם ִמ . ְׁשמֹוִנים ּוְׁשָׁשה ֲאָנִׁשים

ּוְברֹב ִהְתַלֲהבּוָתם , ִמֶּדֶר ַהֶּטַבעָלה ִאיׁש ְלַמְע 
ּוְבֶדֶר א ֶּדֶר ִהִּגיעּו ְלֶאֶרץ , ִהְמִׁשיכּו ֶאת ַּדְרָּכם

 .ִיְׂשָרֵאל

 

ִיְׂשָרֵאלֶׁשָעָלה , 'רֹוֵקַח  ִּבְצַפתֵּׁש ְוִהְתַית"ק ִּבְׁשַנתְלֶאֶרץ .ב
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  נפלאיםים ליקוט
 רואמ פרשת

 

 

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

ויש לפרש שבראות  אינו מפורש מה יאמר באמירה ראשונה.
הכהנים איך שהקב"ה מקדש אותם, ומצווה את בני ישראל 

ויתגאו בלבם לאמר, לקדשם ולכבדם יש לחשוש פן ירום לבבם 
מי כמוהם אשר רק בהם בחר ה' מכל ישראל, להקדישם לכהונה 
והאכילם קדשי שמים שאסור לזרים, וחיבתם יותר מכל ישראל, 
ויש חשש שירום לבבם על אחיהם בני ישראל, לכן להוציא זאת 
מלבם הקדים להם האמירה "בני אהרן" דהנה באמת לא שייך 

עצמו טורח ועמל ויגע בו, שיתנשא האדם אלא בדבר שהוא 
משא"כ בדבר שלא עמל עליו כגון יחוס אבותיו וכהונה לא שייך 

 בזה התנשאות כי קבל זאת במתנה ולא עמל בו כלל.
וזהו אמור אל הכהנים שתקדים ותאמר להם מה שחפץ בם ה', 
לא מצד עצמם הוא רק מכח היותם בני אהרן, שאביהם אהרן 

כניס בבניו קדושה גדולה ולא היה קדוש כל כך עד שבקדושתו ה
הם פעלו כל זאת, ולכן תקנו שיאמרו תמיד, אשר קדשנו 
בקדושתו של אהרן, ואין להם במה להתפאר בעצמם, ולכן ציוה 

 ה' בתחילה שיכניס בהם מדת הענווה לבלתי ירום לבבם.
 (קדושת לוי)

 

״אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם 
 לנפש לא יטמא בעמיו״ (כא, א)

ך: ״אמר אל הכהנים״, כני פרש את הפסוק ובילקוט הגרש
ן״, כלומר, חוב כבד מוטל עליהם רשיזכרו תמיד להם ״בני אה

 להדמות לאהרן הכהן ולילך בדרכיו. מדוע?
טוב על יצר אמרו חז״ל (ברכות ה ע״א): ״לעולם ירגיז אדם יצר 

 -ה; אם נצחו רק בתוסויע -מוטב, ואם לאו  -הרע. אם נצחו 
מוטב, ואם לאו  -יקרא קריאת שמע; אם נצחו  -מוטב, ואם לאו 

אבל  ,יתה״. אמנם, כל זה טוב אצל ישראלר לו יום המכייז -
הכהנים אינם יכולים לשבר ולהכניע את יצרם על ידי התעסקות 

 לנפש לא יטמא בעמיו״.במתים, כי הלא ״ואמרת אלהם 
ל אהרן הכהן אשר השיג את שעל כן, צריכים הם לדבק בדרכיו 

מדרגתו באמצעות עסק התורה, כדברי התנא באבות (א, יב): 
תורה״, להבריות ומקרבן  ל אהרן... אוהב אתש״הוי מתלמידיו 

 על ידי שיעסקו בתורה תמיד יזכו להכריע את יצרם. ,ניםהוגם הכ
 

 ך הוא מקריב" (כא, ח) "כי את לחם אלקי
יוסף זצ"ל: פעם נתארח גאון אחד אצל הברון  הגר"עסיפר מרן 

רבי בנימין רוטשילד, ועשה הברון רוטשילד סעודה לכבוד אותו 
תלמיד חכם, וכשהגיעו לברכת המוציא, כיבד הברון את אותו 

תלמיד חכם שיברך ברכת 
המוציא ויבצע את הפת. אך 
אותו חכם סירב, ורמז לו 

מז כי הלכה היא שבעל בר
הבית בוצע. במהלך הסעודה 
תמה רוטשילד באוזני אותו 
חכם ואמר: "מדוע מנעו 

חכמים ממני לכבד אותך לבצוע את הפת, והלא לכבוד יחשב לי 
הדבר?" השיב לו אותו חכם ואמר: ראה נא ידידי, הלא כבר אמרו 
חז"ל שקודם שאדם מברך על המאכל, הרי שהמאכל נחשב 

ן לקב"ה, שנאמר: לה' הארץ ומלואה, ואם תכבד אותי שייך עדיי
שאני אבצע את הלחם, אין זה נחשב לך לכלום, שהרי עדיין אין 
הפת שייכת לך, אלא היא שייכת להקב"ה, ומה אתה נותן לי 
משל אחרים? ועל כן תיקנו חכמים שבעל הבית יברך בעצמו 

ן ויבצע הוא על הפת, ואז הפת נחשבת שייכת לו, ומזה נות
שה לאחרים, ונמצא שהוא נותן כבר משלו, והרי זה נחשב כמע

  .צדקה עבורו, כי משלו הוא נותן
 (משוש תבל)

 

"והכהן הגדול מאחיו... לאביו ולאמו לא 
 יא)-יטמא" (כא, י

מהי הסיבה שלכהן גדול אסור להיטמאות כלל ואפילו לשבעה 
הקרובים, בשונה מכהן הדיוט? אלא מובא בשם צדיקים 

ה לכך היא: כי לצדיק וגדול הדור אין להראות קרבה שהסיב
ואהבה לאחד ממשפחתו יותר ממה שמקרב ואוהב לשאר יהודי, 

 והכהן הגדול הוא ראש של כלל ישראל!... 
על הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע מסופר: (מובא בספה"ק 

פורים) שאמר בזה הלשון: איך תאמרו עלי  –תפארת שלמה 
שאני צדיק הדור, אם אני עדיין מרגיש בעצמי אהבת בני וזרעי 

 יותר משאר בנ"י!... 
וכמו כן מסופר, שפעם חלה בנו של רבי דוד במחלה אנושה, 

ל, כי רבי דוד היה חביב לכל כשנודע הדבר בעיר נעשה רעש גדו
וצערו נגע לנפשם. התפללו בעדו בציבור וביחידות, בכו לפני 
ארון הקודש, פנו לרופאים כדי לעלות לו ארוכה, ולא חסכו כל 
עמל עד שנתרפא ממחלתו. באו אנשי העיר בשמחה אל בית 
הרבי לאחל לו ברכת "שהחיינו", אולם התמלאו פליאה, כי 

ועה, החל לבכות בדמעות שליש. על במקום לשמוח על היש
שאלתם לסיבת בכיו. השיב בגודל ענוות רוחו, "אם אי מי משאר 
בני ישראל חולה, אין איש שם על לב, ואין חולה עליו, אבל אם 
בני חולה הרי הכל חרדים לשלומו, מתפללים בעדו, נודרים 
נדרים לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ודואגים לרפואתו, ואיך 

 (פנינים)  אבכה"...  לא
 

"וספרתם לכם ממחרת השבת... תספרו 
 טו)  ,חמשים יום" (כג

הנה ימי הספירה בהם אנו עומדים ימים יקרי ערך הם. ומצינו 
לכמה ממוני המצוות שמנו את מצות ספירת העומר במצוה ש״ז 
(מהר״ם שיק על מנין המצוות, ועוד), ורמז יש בדבר, שהיא 
המצווה האמצעית בין 

תרי״ג מצוות, שיש ש״ו ה
מצוות לפניה וש״ו מצוות 
לאחריה, ללמדך שמצוה זו 
היא העיקר וכל התורה כולה 
תסובב סביב ענין זה... שהרי 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 יסןכ"ו בנ -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםים ליקוט
 רואמ פרשת

 

 

תכלית מצוה זו היא כדי לקדשנו בקדושה העליונה ולטהרנו 
תינו ומטומאותינו (כמו שאומרים בנוסח רבש״ע אחרי ופימקל

 ך זיל גמור...הספירה) וזה כל התורה כולה, ואיד
כתב הערוך השולחן (תפט ג) שקרבן העומר בא משעורים שהוא 
מאכל בהמה ואילו שתי הלחם הבאים בחג השבועות באים 

שזוהי עבודתנו בימים אלו  -מחיטים שהם מאכל אדם, לרמז לן 
 שבין פסח לעצרת, להתעלות מ'בהמה' ל'אדם'.

יקא, ם אלו דיאיתא במפרשים הטעם שספירת העומר חל בימי
, שבימות הקיץ עת החמה בגבורתה דהנה איתא בראשונים

מחממת את כל העולם אזי גם מתעורר רתיחת הדם שבאדם 
לדברים שאינם טובים רח׳׳ל, ומהאי טעמא תקנו לקרוא פרקי 
אבות בשבתות אלו ללמד את האדם דעת מה חובתו בעולמו, 

דו ועל פי זה יש לפרש שכשם שנותנים לתינוק מיד לאחר היוול
תרופה לחסן את גופו שלא יחלה, כך נתן לנו הקב׳׳ה ברחמיו את 
ימי ספירת העומר מיד בתחילת ימי הקיץ לחזק את הנפש שלא 

 תמשך לחטא ועוון.
 

 "וספרתם לכם ממחרת השבת" (כג, טו)
כתבו הרמב"ן ורבינו בחיי כי ימי הספירה הם כחולו של מועד, 
שיש קדושה לפניהם ולאחריהם, בראשם חג הפסח ובסופם חג 
השבועות. ולכן נקרא חג השבועות בלשון חז"ל 'עצרת' כי הוא 

 כשמיני עצרת בחג. 
ויש להוסיף שלכן נכתבו ימי הספירה בתורה בתוך המועדות, 

המועד, שיש קדושה לפניהם  שהמה ימים טובים כמו חול
ולאחריהם מיציאת מצרים עד קבלת התורה. והימים הללו 
מסייעין לטהרה כמ"ש (יומא לט.) בא לטהר מסייעין אותו, 
ואחר יצ"מ שנעשין כקטן שנולד ויצאנו מידי סט"א, יש לנו 
לבקש טהרה. לכן הכין לנו הש"ית אלו הימים דכתיב 'וספרתם 

ו שנוכל לבוא לטהרה, 'וספרתם לכם', שהיא מתנה לטובתינ
לטובתכם, כמו לך לך, להנאתך ולטובתך, וכל השנה  -לכם' 

תלויה באלו הימים, כמו שגידול כל התבואות בימים אלו, כן חיות 
 האדם מתגלה עתה, כי הכל רק רמז אל ההנהגה הפנימית.

 (שפת אמת)
 

"וספרתם לכם... שבע שבתות תמימות 
 תהיינה" (כג, טו)

בזמן שישראל עושין רצונו  ?חייא: אימתי הן תמימות "תני רבי
של מקום (מד"ר). מסביר המגיד מדובנא במשל: שני עניים היו 

טה. היה מהלכין יחד לחזר על הפתחים. אחד מהם נבון והשני שו
כיון שצבר מאה פרוטות החליף  ,הנבון קובץ פרוטה לפרוטה

בסלעים, ואת יף אותם בדינרים, ואת הדינרים שנאגרו החל
ואילו הכסיל לא הקפיד כלל לצרף פרוטה  .הסלעים בשקלי זהב

לפרוטה ודינר לדינר, אלא כל פרוטה שנפלה לידו היה מוציאה 
 לאלתר, ונמצא שהיה שרוי תמיד ללא פרוטה בכיס... 

הוא קובע לו חוק ליום בתורה,  ,אף הצדיק נוהג כמעשה הנבון
ימים כלילות וכל ימיו במצוות ובמעשים טובים. אף עושה לו 

מחוברים זה לזה... וכיון 

שמצטברים בצרורו שבעה ימים, הוא עושה מהם שבת, ארבע 
 –שבתות מצרף לחודש, והחדשים מתלכדים אצלו לשנים 

נים יואע"פ שהזמן עצמו חולף כצל, אבל קיימים לעד הקני
הנכבדים השוכנים בתוך הזמן. מקץ שנה משול הוא לסוחר 

גדול תמורת שלש מאות ושישים וחמשה דינרי שאגר לו הון 
זהב. נמצא שיש בידו שנה תמימה, ובסוף חייו יש לו באוצרו חיים 
מלאים תורה ומצוות ומעשים טובים, וכשהוא עולה לעולם 

חיים נעימים  –האמת, נעשים החיים המלאים של העוה"ז 
וחילופו ברשע, המבלה ימיו ושנותיו בדברים ריקים  .לעוה"ב

מהם כל אחרית ותקוה, לא קרן קיימת לעוה"ז ולא פירות שאין 
לעוה"ב, ונמצא שלעולם אין בידו אלא העת של עתה והזמן של 

 זה הרגע...
וה לספור ממחרת הפסח חמישים יום, כי מפסח ועד יצ שי"תה

עצרת בנ"י מטהרים עצמם מזוהמת מצרים, כדי שיתכשרו 
רושים לקבלת התורה, שבעה שבועות שלימים של טהרה ד

לקבל התורה, לכן אומר הכתוב: "וספרתם לכם ממחרת השבת 
מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה" 

כלומר: עליכם לשמור על הימים ולא להוציאם פרוטה פרוטה  –
ולבזבזם על לא דבר. חלילה לכם להפסיד אפילו יום אחד... ובדין 

 רצונו של מקום... תולה המדרש את תמימות הימים בעשיית 
 (המגיד מדובנא זצ"ל)

 

״ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת 
ט לעני ולגר שדך בקצרך ולקט קצירך לא תקל

 יכם״ (כג, כב)קתעזב אותם אני ה׳ אל
הנח לפניהם והם ילקטו, ואין לך לסייע  -פרש"י "תעזוב אותם" 

 נאמן לשלם שכר. -לאחד מהם. "אני ה'" 
הלא בעל השדה איננו מבקש כאן אלא לכאורה תמוה מאד 

לסייע לעני, כי מלבד שהוא מקיים את המצוה של לקט שכחה 
ופאה, משים גם לבו לדאוג בעבור העניים, לעזור ולהקל עליהם 

 בלקיטתם, ולמה זה נאמר עליו?
אלא, ירדה תורה לדקות המחשבה הקטנה ביותר של האדם, כי 

נודף ריח של מן הסיוע הזה שמבקש להושיט עתה לעני, 
עצמיות, הוא רוצה להפגין כאן שהוא בעל הבית. המניע של 

רגל של רחמנות בא ההגאוה הוא שמעוררו לזה העזרה ולא מצד 
לעזור ולסייע. סיוע כזה אסור מן התורה, כי לא זו בלבד שהעני 
לא יחוש בכך הקלה ונוחיות, אלא להיפך הדבר יגביה אצלו עוד 

 את הרגשת העניות.
ותה תורה "לעני ולגר תעזוב אתם" הנח להם ללקטם ולזה צו

לבדם, שירגישו שזהו שלהם, ובא להם זה ישר מהבורא ית' ולא 
צעות יד שניה, אל יתבלט כאן בעה"ב, אל תופיע כאן מבא

בעלות של בשר ודם, כי בעה"ב האמיתי הוא הקב"ה, ועל בעל 
כן השדה להרגיש שזה החלק והזכות של העני ולא הוא הנותן, ול

ר זה ישלם לו הקב"ה שכרו ועליו להרחיק את עצמו מכאן, ובעב
משלם, נאמן הוא לשלם בעבור זה שירגיש שאין הוא בעה"ב, 

 ל חי הנותן חיים לכל חי.-אלא ייחס את כל הכבוד לא
  (מעייני החיים)

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל 
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  נפלאיםסיפורים 
 אמור פרשת

 
 "אמר ואמרת" (כא, א)

 להזהיר גדולים על הקטנים (רש"י)
אפשר לפרש שהקב"ה מצווה אותנו בספר ובחרת בחיים כתב, 

להיות זהירים בעבירות הקטנות כמו שאנו נזהרים מהעבירות 
בחטא עץ הדעת, שלכאורה מה קרה אם אכלו שהגדולות. וכמו 

אדם וחוה מפרי עץ הדעת, וכי חסר לקב"ה פירות? אלא העניין 
 ומה לי אם זו עבירה גדולה אהוא שעברו על דבר ה'. ואם כן, 

יותר מאבק של הוא כך נזהר  -יותר צדיק שהאדם קטנה. וככל 
 ומהשפורסם ע"י 'דרשו', ניתן לראות חטא. ומהמעשה הבא 

 ג של חטא.מוש
רבי ישראל משקלוב, בעל 'פאת השולחן' ושאר ספרים, היה 
מגדולי תלמידיו של הגאון מוילנא. באחד המסעות שלו לארץ 
ישראל, בעת ששהה על סיפונה של אנייה, פרצה לפתע סערה 
גדולה בים. גלי ענק הקיפו את הספינה וטלטלוה כקליפת אגוז, 

 ש שהנה קרב קיצם.והנוסעים היו נתונים בחרדה עצומה מחש
אותו יום היה יום ראשון של סליחות. אמר רבי ישראל לסובבים 
אותו, שאם יתוודו על חטאיהם בקול, אולי יעזור הדבר לעצירת 
הסערה ונפשם תהיה לשלל, החליטו הסובבים אותו לקבל את 

 …דבריו והצעיר שבחבורה 'התכבד' להתחיל בווידוי
ריין, שעשה את שנותיו אותו צעיר שהיה תלמיד חכם ובר או

בלימוד התורה, פתח את וידויו ואמר שבמשך שנתיים שיקר 
לאביו ולאמו! הנוסעים נדרכו לשמע דבריו וחיכו לשמוע מה היה 

 אותו שקר נורא שעליו מתוודה העומד לפניהם?
"היינו גרים בשכנות לגאון מוילנא", סיפר, "ושרק קיר דק מפריד 

על אבי שהיה תלמיד חכם וניצל  בינינו. עול הפרנסה היה מוטל
כל רגע ללימוד. יום אחד הודיעה אמי לאבי שראתה את גודל 
אהבת התורה שלו, שמעתה ואילך דאגת הפרנסה עליה והוא 
יכול לשבת וללמוד מבלי הפסקה. לא היה אדם מאושר יותר 
מאבא", סיפר הצעיר, "והוא אכן כל בוקר היה הולך לבית 

אוחרת, ואמא, היא עמלה קשות המדרש וחוזר בשעת ערב מ
כדי להשיג טרף לעולליה, אך כמובן שהעניות שלטה בכל פינה 
ופינה בבית, והחלטתי לוותר על מנת האוכל הדלה שאמא 
הצליחה להשיג במאמץ רב, כדי שיהיה מעט יותר אוכל לאחי 
ואחיותי. לעצמי הייתי משיג שיירי לחם מהמאפיה המקומית, 

שנתיים ימים אמרתי לאבי ואמי  שנפלו על הרצפה, ובמשך
שאני מקבל אוכל בישיבה, בזמן שלא נתנו שם אוכל כלל 

וזה השקר שרציתי להתוודות עליו", סיים הצעיר,  –לתלמידים 
כשהוא אוחז בדפנות הספינה המטלטלת בין הגלים הסוערים 

 כמחשבת להישבר.
עמד רבי ישראל ואמר: "אומרים אנו בסליחות 'פנה נא אל 

ואל לחטאות', ואני ישראל משקלוב מבקש ממך:  התלאות
'רבונו של עולם אנא ממך, פנה נא עכשיו לחטאות וראה אלו הן 
החטאות שלו'". וכשסיים ר' ישראל את דבריו שקט הים ונעלמה 

 הסערה כלא היתה.
 

 "ובת איש כהן כי תחל לזנות..." (כא, ט)
צת אל חצרו של הרבי מליובביץ' זצ"ל הגיעה ערב שבת קבו

 בחורים, שרצונם היה לשהות במחיצת הרבי במשך השבת.

בחורים אלו שלא שמרו תורה ומצוות שמעו על בית הרבי 
 .טעמה של שבתאת ם וכמכניס אורחים והחליטו לבוא לטע

לאחר השבת עמדו בתור יחד עם קהל גדול כדי להיכנס 
 "ביחידות" בחדרו של הרבי.

 לשאת אשה לא יהודייה.אחד מהם היה כהן, ובאותם ימים עמד 
כשנכנס כהן זה אל הרבי שאלו לשמו וכאשר ציין את שמו אמר 
לו הרבי "אתה גם כהן" הלה, היה מופתע, כיצד ידע זאת הרבי 

 והרי לא אמר לו ולו רמז, הוא השיב בחיוב.
הצביע הרבי מליובביץ' על ארון הספרים הגדול שבחדרו ואמר: 

ה? רואה אתה כמה "האם רואה אתה את ארון הספרים הז
ספרים הוא מכיל? אני למדתי את כל הספרים הללו, ועוד הרבה 
ספרים ואף על פי כן אין בכך כדי לעשותני כהן. ואלו אתה זכית 
בזכות גדולה של כהונה. הכהן ניחן בקדושה טבעית גבוהה ביותר 
ולכן חל עליו איסורי נישואין יותר מכל אדם מישראל כגון אסור 

אסור לכהן לשאת אפילו גיורת ואילו אתה, עומד לשאת גרושה, 
 לשאת גויה, איך תוכל לעשות זאת?!"

נדהם הקשיב הבחור לדברי הרבי, הוא יצא מחדרו כשהוא נסער 
 ונרגש כולו. כעבור זמן מה נשא לו לאשה בת ישראל כשרה.

  סיפורים על תרי"ג) 613(
 

 "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (כב, לב)
די סטרעליסק שבאו להסתופף בצל הרה׳׳ק החבורה הק׳ מחסי

מרוז'ין זי׳׳ע אחרי הסתלקות רבם זי״ע, היו רגילים מקדמת דנא 
לספוק כף אל כף בעת התפילה, אמר להם רבינו הק' מרוז'ין: אם 

 למחוא כפיים, הרי שצריכים מחיית כפיים אמיתית. כבר 
הסבא משפולי : מהי הבה ואספר לכם מחיית כפיים אמיתית

טרם שנתפרסם שמו ברבים היה מלמד תינוקות, לילדים זי״ע 
 ......שאף מלמד לא היה יכול להחזיקם, ילדים בלתי מושמעים

סוף גנב וכו', תפסוהו פעם  הריגנב! ו הםלימים נהיה אחד מ
השופט פסק  בגניבה, שערך בכנסיה שלהם והעמידוהו למשפט.

 שימיר את דתו ויישאר בחיים או שישרפוהו חי רח״ל.
חינוך שספג בילדותו מהסבא משפולי התעורר בקרבו, והוא ה

 .'שרף חי אך את דתי לא אמיריאני מעדיף לה' קול גדולבהכריז 
בשעה שהוציאו לפועל את גזר הדין, שפכו על ראשו זפת חם 
שגלש וירד עד רגליו והציתו אותו בראשי אצבעותיו, וכשכבר 

יו זו בזו החזיק במצב של יציאת נשמה התחיל לספוק את יד
וצעק: אמנם הנני גנב, אבל יהודי אני נשאר!) וחזרה נשמתו 

 .פים אמיתיתזוהי מחיית כ ואמרסיים רבינו למקור מחצבתה. 
 (כתבי רבי משה חזן ע״ה)

 

מקדשכם" ’ אני ה "ונקדשתי בתוך בני ישראל
 (כב, לב)

בספר "זכרון יעקב" מסופר על גבורת הנפש של הקנטוניסטים 
ילדים שנחטפו לצבאו של הצאר ניקולאי בעיר קאזאן ברוסיה 
בשנת ת"ר כאשר חיכו לבואו של הצאר ניקולאי רצו שרי הגדוד 
להתפאר לפניו ולהראות לו כיצד הם מחנכים את בני היהודים. 

קסרקטין אל הם הוציאו את כל הקנטוניסטים היהודים מן ה
הנהר. במקום עמדו כמרי הכנסייה לבושים בבגדי חג וחיכו לבוא 
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  נפלאיםסיפורים 
 אמור פרשת

 
הקיסר הכל היה ערוך ומסודר להמרה כללית המונית של 

 הילדים.
הילדים האומללים עמדו כפסילי שיש בלי לנוע. מרכבת הקיסר 
התקרבה והקיסר ציוה לקנטוניסטים להתקרב לנהר ולטבול 

כל הילדים היהודים קול אחד לנצרות "כדבריך כן נעשה" ענו 
בדעה אחת ולב אחד קפצו הילדים המימה... ניקולאי השתומם 

 בתחילה למשמעת נפלאה כזו..
המים כיסו את הילדים והנה על פני המים נראו רק בועות הילדים 

 טבעו במצולות נהר... על קידוש השם.
הילדים החליטו בהסכמה כללית למסור את נפשם על קידוש 

מבשן ’ הקיסר... ועליהם אמר הפסוק: "אמר ה השם במעמד
  אשיב, אשיב ממצולות ים".

 (מורשת אבות)
 

"אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי 
באספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג ה' 
שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום 

 השמיני שבתון" (כג, לט)
סיפר האדמו"ר מטולנא שליט"א שבא אליו יהודי בעל תשובה 

התייעץ עמו על איזה נושא, תוך הדברים סיפר היהודי סיפור ל
שבשמים.  מופלא על כוחה של מצווה פסולה לקרב יהודי לאביו

היה גר באחת ממדינות ארצות הברית,  וכה היה המעשה: סבו
הוא היה יהודי רחוק משמירת תורה ומצוות, אבל מצווה אחת 

הוא קיים את הוא קיים במסירות נפש וזו מצוות סוכה, איך 
 המצווה?

כל שנה כשהיה מגיע חג הסוכות, היה  ,היה לו צריף בחצר ביתו
 היהודי דנן מסתגר שבע ימים בצריף יומם ולילה.

לפני פטירתו מן העולם השאיר צוואה אצל עורך דין ובצוואה 
הוא כתב שמי שישמור את מצוותו לגור בצריף במשך שבוע 

, הבנים והנכדים היו בטוחים ימים יומם ולילה הוא ירש את נכסיו
שהשתבשה דעתו של האב עליו בימים האחרונים, ולא היו 
מוכנים להתחייב להסתגר שבע ימים כל שנה באיזה צריף, בפרט 
שידוע להם שלא היה לו פרוטה חוץ מביתו, והבית עצמו לא היה 

 שווה הרבה ע"כ הם לא היו מוכנים להתחייב.
לא רוצה לקיים את רצונו של ד רק נכד אחד אמר לעצמו, אף אח

אני מקבל על עצמי לקיים את רצונו ולהסתגר שבע ימים  ?סבא
 .בצריף

הוא בא לעורך הדין והצהיר על התחייבותו לקיים את רצונו 
האחרון של הסבא, העורך דין התקשר לבנים ולנכדים האחרים 
אולי יש מהם עוד מישהו שמעוניין לקיים את הצוואה של הסבא, 

מגיע חלק בירושה, אבל אף אחד לא נענה לאתגר, כולם וגם לו 
מחלו על חלקם אם ישנו, לנכד שמוכן להתחייב לקיים את רצונו 

 של הסבא.
הנכד קיבל את הצוואה והמסמכים הנלווים אליה המורים על 

רכושו של הסבא, 
והתברר לנכד 
שהסבא השאיר הון 

עתק, בתים ונכסים וחשבונות בנקים מלאים דולרים, הנכד 
התעשר בין לילה, כדי לא לגרום קנאה במשפחה הוא לא סיפר 
לאף אחד על כך. והחליט לקיים את צוואת סבו במסירות נפש, 

 אף שלא ידע מה המשמעות של זה.על 
הגיע חג הסוכות הנכד הסתגר שבע ימים בצריף, בלי לדעת על 
מה ולמה, רק כי כך הסבא רצה, במשך השבוע הזה הוא הרהר 
רבות על ההסתגרות התמוהה הזו, עד שהגיע למסקנה שהסבא 
לא היה טיפש בוודאי יש בזה איזה עניין דתי, ע"כ החליט 

ת של הישיבה בצריף ך לברר על המשמעושלאחר השבוע הוא יל
איזה רב  הוא יצא מהצריף והחל לחפש באזור .במשך שבע ימים

חיפש וחיפש עד שמצא איזה רב , שיסביר לו את פשר הנושא
שגר במרחק רב מאוד, הוא התקשר לרב וקבע עמו פגישה, 
וסיפר לו את סיפור חייו ועל הצוואה של הסבא, ועל קבלתו 

של הסבא, ושאלה האם ידוע לרב מה  להמשיך את מנהגו
 המשמעות של מגורים בצריף במשך שבוע?

הרב הבין שהוא מדבר על מצוות סוכה, אמנם לא חייבים להיות 
סגורים בצריף עשרים וארבע שעות במשך שבוע ימים רצוף, 
אבל בוודאי כוונתו למצווה הזו, הוא החל לתחקר את הבן על 

והוא היה רחוק מאוד הסוכה האם היא כשרה, אבל היות 
מהיהדות הוא לא הבין על מה הרב מדבר, עד שהוא אמר לרב, 
אולי הרב יכול לבקר ולראות במו עיניו במה מדובר? הרב הסכים. 
הרב קם ונסע יחד עמו, במשך כמה שעות עד שהגיעו לביתו של 
הסבא, הוא החנה את הרכב בחניה והזמין את הרב להתלוות 

שהגיעו לצריף, הנכד אמר, כבוד הרב  אליו, הם הלכו בחצר עד
הנה הצריף שגרתי בו שבוע ימים, הרב הסתכל ולא מאמין, זה 
היה צריף פשוט מפלסטיק ומתכת, לא היה זכר לסכך, לא היה 
זכר לסוכה, הרב נעמד המום ולא מאמין יהודי רחוק כ"כ מוסר 
את נפשו לקיים מצוות סוכה, אבל אין מצווה ואין סוכה, הוא 

מאוד רע בשביל היהודי הרחוק שרוצה בכל מאודו לקיים  הרגיש
 את רצונו של הסבא, אבל זה לא זה.

הרב התיישב והחל להסביר לו על קצה המזלג את יחודו של העם 
היהודי, על מעמד הר סיני, ועל קבלת התורה, ועל כך שעל כולנו 
לקיים את רצון ה' כמו שכתוב בתורה הקדושה, והסוכה הזו היא 

 יוק מה שה' ציווה רק בערך, עליו לשפץ אותה.לא בד
הנכד החל לשאול שאלות למה זה לא טוב, ואיפה זה כתוב, אני 

 רוצה לראות.
אז הרב אמר לו אתה יודע מה אולי תצטרף לשיעורי תורה 
ותתחיל ללמוד את התורה הקדושה ואז תבין הכל. הוא הסכים 

סובל שבוע  בלב שלם, אחרי הכל הוא רצה להבין בשביל מה הוא
ימים לגור באיזה צריף, ומה היה כוונתו של הסבא, ומה 
המשמעות של כל הנושא. הוא החל לבוא לשיעורי תורה והחל 
להתקרב אט אט, עד שבמשך הזמן הוא חזר בתשובה שלימה 
נישא והקים משפחה יהודית לתפארת הכל בזכות קיום מצווה 

 פסולה לכל הדעות אבל במסירות נפש...
מה גדול כוחה של מצווה... אפילו פסולה למהדרין... ללמדך כ

 לחולל מהפך בליבו של יהודי להתקרב לאבא שבשמים...
 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט אייר ו'

 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
 שושנהארז בן       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
 כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכהי.מ.י.ש 

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב

זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט

 דוד עומרי בן יהודית         אסף בן סופיה    
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 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

 עמית בת טובה     אסתראלן בת רבקה סיון 
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 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 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

 אפרת בת נעימהמאיה בת עדי            דליה 
 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

 ברכה              נחום בן כיריה מוריה בת רחל
 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
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 ְּבַעְצְמן ַּתֲאִמיל ַא - רֱאמוֹ ָּפָרַׁשת 

19:08 

19:11 

19:08 

20:02 

כשנכנס לקודש הקודשים ועל כן גם תיקנו 
 .שיאמר תפילה קצרה

 

מקשה על  )י"ב (רבה פרשה כ פיסקאהמדרש 
א יְִהיֶההפסוק: " ְּבאֶֹהל מֹוֵעד  וְָכל ָאָדם 

 .(ויקרא טז, יז) "ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו
א יְִהיֶהמדוע נאמר " וכי הכהן ". וְָכל ָאָדם 

 הגדול אינו "אדם"?
 

אלא שבאותם רגעים שבהם הכהן הגדול 
הוא אינו אדם אלא , נכנס לפני ולפנים

, פניו הופכים לאש להבה ובוערות מלאך
כלפידים והוא מתעלה ומתקדש ורוח 

 .הקודש שורה על פניו
 

פלא פלאות ונורא נוראות להתבונן בשתי 
מחד . שאליהם מסוגל אדם להגיע ,הקצוות
(כפי  הכהן הגדול מתעלה כמלאך ה' -גיסא

שאמר להם שבאותה , שראינו אצל שמעון הצדיק
השנה הוא מת, והסביר כי בכל שנה ושנה זקן אחד 
לבוש לבנים ומעוטף לבנים נכנס ויוצא עימו 
ובאותה השנה נכנס ולא יצא עימו ואמר ר' אבהו כי 

, ומאידך הקב"ה בכבודו היה נכנס ויוצא עימו)
 ! וחלילה לרצח עלול להידרדר חס -גיסא

 

ל לעלות מכאן כל אדם יקח לעצמו מוסר שיכו
מעלה ברוחניות למעלות רמות עד -מעלה

שיהיה כמלאך או חלילה עלולה להידרדר 
 .מדחי לדחי עד שירד לדיוטא תחתונה

20:00 

20:02 

צריך להבין, מהי הסיבה לכך שהתורה 
? הקדושה אסרה על כהן גדול לשאת אלמנה

מבעלי התוספות מובא  'מושב זקנים'בספר 
טעם מבהיל ביותר בשם החסיד, שהסיבה 

שמא הכהן יתן עיניו היא מפני שיש חשש 
 . באישה מסוימת

 

ביום הקדוש , ויש חשש שביום הכיפורים
ביותר לעם ישראל כשנכנס לפני ולפנים, 
במקום הקדוש ביותר, בקודש הקודשים, 

יתפלל ויכוון כשאומר את השם המפורש, 
כדי שיוכל  ותה האישה ימות,שבעלה של א

אסרה  -לשאת אותה. וכדי למנוע חשש זה
התורה הקדושה על הכהן הגדול לשאת 

 אלמנה.
 

שהחסיד הוא  'שערי אורה'ומבאר בספר 
שאומר פירוש זה, כי רק הוא, בורא העולם, 
מכיר את נפש האדם ויורד לסוף דעתו, 
ויודע שגם הגדול ביותר בעם ישראל, כמו 

מסוגל חס וחלילה להידרדר  הכהן הגדול,
 ולהגיע למעשה זה בשל תאוותו.

 

 ,ואילו האחרים משקרים את עצמם ואומרים
שלא יעלה על הדעת לחשוד חלילה בכהן 

ועוד שיגדיל לעשות . גדול שיתן עיניו באחרת
ויעז חלילה להשתמש בשם המפורש על 
מנת להמית אדם מישראל, וזאת יעשה 

מחילה,  ביום הקדוש ביותר, שהוא יום
סליחה וכפרה ובנוסף לזאת במקום הקדוש 

 . ביותר, שהוא קודש הקודשים
 

ועוד ידוע שאם הכהן הגדול יפגום 
במחשבתו ואפילו לרגע קט, הרי מיד יקפח 
את חייו ויאלצו להוציאו בחבל שקשרו לו 

20:00 

א יִּקָ ח. וְהּוא ִאָּׁשה ִבְבתּוֶליָה יִּקָ "  ח"ַאְלָמנָה ּוְגרּוָׁשה וֲַחָלָלה זֹנָה ֶאת ֵאֶּלה 

 )יד-(ויקרא כא, יג

20:55 

20:52 

20:55 

20:52 

 אמורפרשת  פניני עין חמד

 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
 חיים בן שלי ולילד אורי

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

 ן דליה אפרת וב"בבלהצלחת אברהם גורג'י 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

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



 

 

 
 ללא פיקוח עורלה? האם מותר לאכול פירות הנמכרים  
 

 

 :'הכשרות למעשה' ספרומתוך  אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

פירות הנמכרים בשוק ללא פיקוח עורלה, אם החקלאי, שמוכר אותם בשוק הוא גוי, מותר לקנות ממנו את הפירות, כיוון 
שו"ע (יו"ד סימן רצד סכ"ח) אין הגוי נאמן לומר של עורלה. ובפרט היכא שרוב  מקורות:שאינו נאמן לומר על הפירות שהם עורלה. 

 הפירות מאותו המין הנמצאים בשווקים אינם עורלה דכל דפריש מרובא פריש.
 

וכן הדין כאשר החקלאי יהודי שומר תורה ומצוות, והוא הביא בעצמו למכור בשוק, נאמן לומר שאין במטע אצלו פירות 
 כדין עד א' נאמן באיסורים. הערה:עורלה. 

 

אולם, כאשר החקלאי יהודי שאינו שומר תורה ומצוות והוא בעצמו המוכר בשוק, אין לקנות ממנו פירות, שיש בהם חשש 
ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש,  הערה:אין בהם חשש עורלה.  -עורלה, אפילו כשרוב הפירות מאותו המין הנמצאים בשוק 

 הפרישם מהקבוע והוה ליה כמחצה על מחצה. כיוון שהוא עצמו
 

בימינו, כשבעל החנות קונה את הפירות מחקלאים או מסחורה הנמצאת בשוק הסיטונאי, אף שאינם שומרי תורה ומצוות, 
כיוון שאין ידוע מאיזה מטע הגיעו הפירות, הפירות מותרים באכילה היות והולכים אחר רוב פירות, שאינם עורלה ו"וכל 

חזון אי"ש (יו"ד תערובות סימן לז אות יד) כיוון שאין כאן קבוע, שאין האיסור ניכר לשום אדם בעיר אלא  מקורות:מרובא פריש". דפריש 
לבעלים, והבעלים מעלים את הדבר וגם אין לו נאמנות, ומכיוון שברוב הפרדסים אין מצוי עורלה. וכ"כ הראש"ל בשו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד

רוף דעת המשנה למלך (פ"י מהל' מאכ"א הי"א) שספק עורלה בזמן הזה בארץ ישראל אזלינן לקולא. וכ"כ בשו"ת אבן ישראל סימן כד) ובצי
ח"ב (פ"י מהל' מאכ"א הי"א). וכתב בשו"ת אור לציון ח"א (יו"ד סימן יז) פירות הנוכרים בשוק יש ספק ספיקא להתירם, ספק שמא הובאו 

משווקים פירות עורלה כלל, ואף את"ל שהובאו ממושב חילוני, עדיין יש ספק שמא באו משדה שאינו  הפירות מהמושבות החרדים שאינם
של עורלה. וכתב הגר"מ לוי זצ"ל בשו"ת 'תפילה למשה' ח"ג (סימן לו) מכיוון שהספק נולד, לאחר שפירשו הפירות, מותר. ויש להעיר, שכל 

לא ניתן לסמוך על הרוב.  -ם הם ארוזים באריזה מקורית שיש עליה את שם המגדלזה בתנאי שהפירות נמכרים בחנות בתפזורת. אולם א
י, ואין חוששים משום עורלה, דאזלינן בתר "ובספר אסף המזכיר להגר"מ מאזוז שליט"א (עמ' שנח) שנוהגים לקנות ענבים בכל מקום בא

. ע"כ. ועוד ראיתי, שיש רוצים לומר, מכיוון שהיום ארץ רובא, ובפרט השתא שכמעט כולם עברו שנות עורלה ואין נוטעים כרמים חדשים
ישראל גדולה ורחבה, וכוללת גם שטחים שאינם מכיבוש עולי בבל, הרי שיש כאן תערובת של פירות ארץ ישראל ופירות חו"ל, פירות עורלה 

 מרדכי ח"ג (חיו"ד ס' יז) דחה טענה זו.ופירות לא עורלה. לפי"ז ניתן לכל פרי תוצרת הארץ דין של ספק עורלה בחו"ל. ובשו"ת מאמר 
 

ויש מחמירים, שכאשר מדובר בפירות הבאים ממטעים של יהודים, כל עוד יש בסוג פרי מסוים שיעור אפילו קטן של 
במכון לחקר חקלאות על פי התורה פורסם דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאם  מקורות:עורלה, אין לקנות כי אם במקום עם השגחה. 

ומעלה יש לחשוש.  5%פירות עורלה באותו הסוג, אזי ניתן לסמוך על הרוב, ובשיעור של  5%ההערכה היא שיש באותה השנה פחות מ 
י ממנו עורלה במשך כל הזמן שהוא מצוי בשוק, יש אולם בשו"ת שבט הלוי ח"ה (סימן קנו) כתב, שאין למדוד באחוזים. אלא שכל פרי, שמצו

לחוש בו משום עורלה. ובמטעים של גויים אין להם נאמנות מאיזה מין הוא עורלה כדפסק מרן השו"ע. וע"ע מה שכתב בזה בשו"ת אדני פז 
ירות הנקנים בשוק אין להם דין ח"ג (סימן נז). ושוב ראיתי שכן דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל בספר התורה והארץ ח"א (עמוד יא) שפ

 פריש דאמרינן מרובא פריש, אלא דין קבוע. וע"ע ירחון אור תורה (תשנ"ג סימן קמב). 
 

להלן סיפור המעובד מתוך 'להתעדן באהבתך', שהתרחש עם מחבר הספר, הרב אהרון לוי: פעם חילקתי ספרי 'חפץ חיים' 
מודעה באחת הישיבות, וכל אחד שרצה, רשם את שמו. אני לא הכרתי את לאנשים, שיקבלו על עצמם ללמוד בהם. תליתי 

הבחורים, והם לא הכירו אותי. כשנסגרה הרשימה הצלחתי לאתר את כל הנרשמים, חוץ מאחד. לקחתי דף ורשמתי את 
 שמו בגדול והדבקתי על גב הספר, בתקווה, שהוא יראה את שמו וייקח את הספר.

 

אותה ישיבה תפילת שחרית, ואני רואה את הספר מונח על השולחן והפתק עם השם עדיין עבר שבוע, הגעתי להתפלל ב
עליו. הוצאתי את הפתק והשלכתי אותו לפח, ואת הספר החזרתי לביתי. למחרת כשבאתי שוב להתפלל באותה ישיבה, 

 כך נעים שקשור אליך"... עצר אותי אחד האברכים, שהיה שם ואמר לי כך: "תראה, אני חייב לשתף אותך בסיפור לא כל 
 

אמרתי לו: "בבקשה". והוא פתח ואמר: "אתמול ישבתי ללמוד לאחר התפילה, ולידי היה ספר 'חפץ חיים' עם השם שלי 
בגדול, ואתה באת, ולנגד עיניי המשתאות הוצאת את הפתק עם השם שלי ו...לקחת את הספר לביתך! ניסיתי ללמד עליך 

ייתן מענה למעשה שנעשה מול עיניי. לכן החלטתי לפנות אליך, שתסביר לי את פשר זכות, ולא ראיתי שום הסבר ש
 הדבר".

 

אמרתי לו כשחיוך נשפך על שפתי: "את הספרים הללו אני חילקתי, ואת השם שלך אני כתבתי. ראיתי שכבר עבר שבוע 
אותו אברך: "מהמעשה הזה ואף אחד לא בא לקחת את הספר. החלטתי להעביר אותו הלאה לזיכוי הרבים". אמר לי 

 למדתי את השיעור הגדול ביותר בלימוד לכף זכות. גם אם אתה לא מוצא שום דרך לזכות, דון לכף זכות!".
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 ֱהוֵ ה ּדָ ן ּכָ ל ָהָאדָ ם ְלכַ ף ְזכּות

 'חק ֵחלֶ  -ה עֹוְרָל -ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה



 

 

תפילתו הייתה מופלאה. סיפר חתנו בעל 'לב העברי' שפעם היה רבינו חולה במשך שמונה ימים מתפילה אחת אשר בה 
כמעט יצאה נפשו בדברו. בשנת ה'תרנ"א ליל י' אייר אור ליום ב' אמר לסובבים שעוד שש שעות יתבקש לעולם שכולו טוב. 

 שנים. ציונו בקולומיה. 77-נפטר. חי כ )1891(ואכן בשעה השישית י' אייר ה'תרנ"א 
 

(בת ר' דוד בן ר' מרת רייזל  אשתו:. (מצאצאי ר' מרדכי יפה 'בעל הלבושים')מרת ליבא  אימו:. (אב"ד ווטש)ר' ברוך בנדיט  אביו:
רבינו היה תלמידו  -(ה'חתם סופר'אביו, ר' ברוך בנדיט. מרן ר' משה סופר  מרבותיו:ר' עקיבא יוסף.  חתנו:קלונימוס מגאלאטנא). 

שו"ת • (ב' חלקים) מקרי דרדקי• אבקת רוכל• חלקים) 4(דרשות  -משכיל אל דל•ספר מוסר  -עת לעשות• מספריו:המובהק). 
 .בית הלל

בינו נודע כפועל ישועות בכל סביבותיו הקרובים ואף הרחוקים. אומנם היה נזהר מלהשתמש בקבלה מעשית ובקמיעות, אך תפילתו הזכה ר
ותחינותיו לפני קונו הן שעשו שורש למעלה ופרי ישע למטה. ברכותיו לא שבו ריקם. וכשהיו באים להזכיר לפניו חולה או מקשה לילדת, היה 

ה ושם אימו, ושואל על התנהגותו בענייני יהדות ושמירת התורה ומצוות, מבקש ממנו לקבל על עצמו קבלה טובה ולתקן מברר את שם החול
את הדרוש תיקון, או אז היה מעתיר בתפילה ומברך בברכות פיו. ואכן תפילת צדיק עשתה רושם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. הדבר היה 

למרגרטין מתו שם ל"ע הרבה נשים, שהיו מקשות ללדת רח"ל, ומאז שקבע את מקומו שם, לא הייתה  ידוע ומפורסם, שלפני בואו של רבינו
 אישה מקשה ללדת בכל העיר וסביבותיה. 

עם הזכירו בפני רבינו שם של חולה שהרופאים נואשו מחייו וקצבו לו שעות ספורות בלבד. רבינו ביקש מבני המשפחה לקבל עליהם קבלות פ
בשמירת התורה והמצוות, לאחר מכן צירף את ברכתו מעומק הלב שיחלים וישוב לאיתנו כאחד האדם, ואכן הברכה התקיימה טובות לחיזוק 

והחולה הבריא בנס שלא כדרך הטבע. לאחר זמן הגיעו בני המשפחה להודות לרבינו, על כך שבזכות ברכתו התרפא החולה. התבטא רבינו 
 .(תהילים קמז,ג) שמי הלל הוא הגורם, שהוא ראשי תיבות: "ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי ֵלב"בענוותנותו ואמר: אין זה כוחי, אלא 

עם אחת הזדמן רבינו בימי חג הסוכות לאחת העיירות, והוא חיפש סוכה כשירה להיכנס ולחסות בצילה, ובתוך כך שמע רבינו קולות מריבה. פ
בעמל כפיו, כשחבריו מנסים להפיל אותה. כשנוכח רבינו שהסוכה כשירה כדין, רבינו פנה לשם, וראה שנער צעיר עומד ומגונן על סוכה שבנה 

 ביקש רבינו רשות מהנער להיכנס ּוְָלֶׁשֶבת שם כדי לקיים מצוות סוכה כדת, והנער הסכים. 
 

ו לא ימותו בחייו, ואכן שאל רבינו את הנער: "במה אברכך?", השיב הנער: "באריכות ימים". הבטיח לו רבינו, שיחיה מאה ועשרים שנה, וזרע
ברכת רבינו התקיימה במלואה, וכשהגיע לגיל מאה ועשרים שנה מיום ליום, הסתלק לעולמו, ושעה קלה לאחר מכן נפטר בנו, שגם הוא היה 

 זקן מופלג ושבע ימים.

ימיו היה נותן צדקה  בסכומים ם בעמוד החסד נודע למשגב, ובזה הלך בעקבות אביו הגדול הגאון הקדוש רבי ברוך בנדיט זצוק"ל, שכל ג
אדירים. רבינו כיתת רגליו ומחזר על פתחי נדיבים להציל תלמידי חכמים מהתמוטטות, וגם החזיק הרבה משפחות על חשבונו, והשיא הרבה 

י ייאמן. הגם בני עניים תלמידי חכמים, יתומים ויתומות, כשגם אחרי נישואיהם המשיך להחזיקם ולתומכם כשכל מחסורם עליו, באופן בלת
שבמשך השנים, עברו תחת ידיו סכומי עתק, כאשר מכל רחבי המדינה היו שולחים אליו כספי צדקה ופדיונות, עם כל זה, לעצמו ולבני ביתו לא 
ת נהנה מן הכספים אפילו שווה פרוטה; כמה פעמים אירע, שכאשר בביתו שרר דוחק גדול, ביקשה זוגתו הרבנית שילווה לה מן הצדקה לפחו
תו, עבור מלח, ולא הסכים... כל ימיו חי בדוחק, כי את הכול פיזר נתן לאביונים. גם נהג לבקר את כל החולים בעירו, כשאינו חס על זמנו וטרח

ובעצם ביקורו היה מפיח רוח חיים בחולים ובמשפחותיהם, ששמחו על הכבוד הגדול שזכו לו. בביקוריו היה מדבר על ליבם ומעודדם ומרעיף 
 הם מילות חיזוק והתעוררות ומברך אותם בברכת החיים.עלי

בעיר ווטש ) 1814(י"א כסליו ה'תקע"ה-נולד ב -הרב הילל ליכטנשטיין מקולומיה זצ"ל
כבר כבר במעלליו יתנכר נער ובנערותו נכנס ללמוד בישיבתו של  (מחוז פרשבורג צ'כסלובקיה).

ה'חתם סופר' שהיללו ואמר כי הוא מלא על כל גדותיו בש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים, 
מצוחצח ועוד קודמת יראתו לחכמתו כי רבה. נודע, כי היה אוכל חתיכת לחם שכלו צח ו

שעות. אחר נישואיו ישב בעיר גאלאגטא ולאחר חמש שנים שהקציב לו  14 בבוקר ובזה למד
חמיו לשבת על שולחנו דחקו בו חבריו לנסות את מזלו במסחר אולם רבינו במקום לסחור 

ו יכול לעשות כן. רבים התקבצו אליו ללמוד תורה, המדרש והבינו שאינ-העדיף ללמוד בבית
 יראה ומוסר. 

 

בלילה לא היה לו שמן ולמד לאור הלבנה, עד שחלה בעיניו וכמעט הגיע לידי עיוורון. רבינו 
נסע לדרוש ברופאים בבית הרפואה הגדול בוינה והזהירו אותו שלא ילמד עוד ולא יעיין 

עיניו, ובלבד שלא יתבטל מלימוד והפלא היה שמאז בספר והחליט שמוכן לאבד את מאור 
 התחזק מאור עיניו ועד יום פטירתו לא הצטרך אפילו משקפיים.

 

שלחו אליו כתב רבנות מק"ק מרגרטין, ואחר כמה שנים שישב שם באו  )1849(בשנת ה'תר"י 
צל שליחים מקלוזגבורג שיבוא לכהן בעירם. אולם לא ארכו שם הימים, כי העלילו עליו א

המלכות, ונאלץ לברוח משם ונסע לעיר גראסווארדיין חסר כל. חיש מהר התאספו נכבדי 
העיר ועשו כל השתדלות לסעדו ולתומכו. לאחר מכן שוב חזר לכהן כאב"ד במרגרטין. נודע 

ירד מנכסיו והצטער מאוד, וביקש  (בעל שו"ת מהריא"ץ)לרבינו כי הגאון ר' אהרן צבי שוסבורג 
קס כאב"ד. אולם אנשי העיר ביקשו שרבינו יכהן שם והוא בהסכמת אנשי שישמש בעיר סי

עירו החליף ונתן לר' אהרן צבי לשמש כאב"ד במרגרטין. לאחר מכן התקבל לכהן בעיר 
 ובנסתר. הגדולה קולומיה. גאון בנגלה
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חולם על אביו. האב אומר לו: "בני יקירי, הקשב היטב, 
המסמך שאתם מחפשים נמצא בספריה, במדף השלישי, בצד 
ימין, הספר הרביעי מהצד, בדף מספר כב', שם הוא נמצא, 

ה לאביו בחלום ואמר לו: "אבא, זה לא יכול קחו אותו". הבן פנ
להיות. חיפשנו בכל מקום, עברנו על כל הספרים". האב השיב 

 לבנו במשפט אחד: "תחפשו היכן שאמרתי לכם", ונעלם. 
 

הבן התעורר בהתרגשות ורץ לבית הוריו, כשהוא זוכר את 
פרטי החלום בדיוק רב. הוא נכנס במהירות לבית, כשליבו 

מדף שלישי, צד ימין, ספר  -. ניגש לספריה הולם בפראות
 ו... המסמך היה שם!רביעי, דפדף לעמוד כ"ב 

 

התברר, שהדפים בספר היו דבוקים וצמודים, כך שגם 'חברת 
החיפוש' שעברה על כל הספרים לא הרגישה בכך. דמעות של 
התרגשות אחזו את האח הגדול, והוא מיהר להודיע לכל 

 ן לבשורה המדהימה והמשמחת. משפחתו, אשר מיאנו להאמי
 

יומיים לפני המועד האחרון, הם רצו לבית המשפט, הגישו את 
המסמך, וב"ה בית המשפט אישר את הצוואה, והאחים 
התחלקו ביניהם בירושה בהון עתק. לילה לאחר מכן, שוב 
התגלה האב לבנו בחלום ושאל אותו: "בני יקירי, האם מצאתם 

אמר הבן בשמחה. "אני שמח", את המסמך?". "כן, מצאנו", 
השיב האב בחלום, "העיקר, שתעשו בזה דברים טובים, 

 ושתגדלו את בניכם להיות עמלים בתורה הקדושה". 
 

רגע לפני שהאב עמד להסתלק, הבן החל לזעוק לאביו בחלום 
ואמר לו: "רק רגע אבא יקר, אל תלך. יש לי שאלה חשובה 

מרגיש כאילו זה לשאול אותך!". כל זאת בחלום, כשהבן 
מתרחש במציאות. האב נעצר, ואז פנה הבן ושאל: "אבא יקר, 

 אמור נא לי, מה קורה בעולם העליון?!". 
 

האב אמר: "אסור לספר, מה קורה למעלה. אבל עליך לדעת, 
'עליונים למטה, ותחתונים -העולם שלכם הוא עולם הפוך 

הם למעלה'. אנשים שבעולם שלכם נראים מוצלחים, למעלה 
 יהיו קטנים. ודווקא השפלים, כשיגיעו למעלה, יהיו חשובים". 

 

"אבל יש דבר אחד, שיש לי רשות לספר. בשמיים יש שני 
כאשר יהודים מתאספים  –דברים שמאוד משמחים: הראשון

לשמוע שיעור תורה או שיחת התעוררות וחיזוק, זוהי שעת 
באותו רחמים ורצון אצל בורא עולם, כך שכל מי שנוכח 

שיעור, מעורר רחמים ומביא לעולם שעת רצון גדולה, כך 
 ". שכל הנוכחים יכולים לבקש מה' כל שיחפצו

 

"דבר שני שניתן לי רשות לגלות הוא", המשיך הנפטר ואמר, 
כאשר האדם עושה חסד עם השני, למרות שקשה לו כעת "

לעזור, אך למרות כל הקושי הוא עוזר לחברו ומסייע לו, 
גע יש שמחה כל כך גדולה בשמיים, וזוהי שעת באותו ר

 ", סיים האב והסתלק.רצון גדולה, עקב האהבה שיש ביניכם
 

סיפר מגיד מישרים, הרה"ג ר' חיים זאיד שליט"א: 
בירושלים ישנה משפחה חשובה של בני תורה המונה מעל 
עשרה ילדים, כולם אברכים עמלים בתורה הקדושה וגדלים 

 להיות תלמידי חכמים ויראי ה' של ממש. 
 

אבי המשפחה, שכבר היה בגיל מבוגר נפטר לבית עולמו. 
ד אחד, כל בניו גדלו בדרך מצ –האב התברך בשני עולמות 

התורה והקדושה, ומצד שני, זכה לעשירות ונכסים מבורכים 
 ומשגשגים, אשר שווים נמדד בהון רב. 

 

לאחר שהאב נפטר, הוא הותיר רכוש רב לילדיו, על מנת 
הם היו  -שימשיכו לעסוק בתורה, אלא שהייתה בעיה אחת 

צריכים להגיש מסמך משפטי שכתב האב בחייו, שרק 
בעזרתו, יוכלו לממש את הירושה ולקבלה. למרבה הצער, 

 המסמך אבד ונעלם! אף אחד לא ידע היכן המסמך. 
 

המשפחה קיבלה הודעה כי אם לא יגישו את המסמך תוך 
שלושים יום, יעברו כל נכסי האב לבעלות המדינה. הילדים 
הגיעו לבית והחלו בחיפושים קדחתניים, לא היה מקום, 

אך המסמך לא נמצא. הם הלכו לרבנים,  -שהם לא חיפשו
עשו סגולות ואף הבטיחו לתרום סכומי כסף לצדקה, ובלבד 

 שבורא עולם יעזור להם למצוא את המסמך. 
 

כשראו, שהזמן אוזל ואינם מוצאים את המסמך, הזמינו 
'חברת חיפוש' לבית. מדובר בקבוצת אנשים, המגיעה על 

ל מנת למצוא פי בקשת הלקוח ועורכת חיפוש מדוקדק ע
את הפריט האבוד. היכן הם לא חיפשו, אך ללא הועיל. כמה 
צער, סכום של מיליוני שקלים שיעזור להם מאד להמשך 

 החיים, הולך לטמיון בגלל אותו מסמך. 
 

שלושה ימים נותרו בטרם הכסף יעבור למדינה. אוסף האח 
הבכור את כל משפחתו בביתו ואמר להם: "הקשיבו אחיי 

היקרים! שלושה ימים נותרו לנו למצוא את ואחיותיי 
המסמך, בטרם יהפכו כל הנכסים לרכוש המדינה. הכול 
עשינו: חיפושים, סגולות וברכות. אך כולנו יודעים, כי 

 בורא עולם!". –הפתרון היחיד והכתובת הבלעדית היא רק 
 

"רק הוא לבדו יודע, היכן נמצא המסמך והוא שולט בכל. 
שחר, נלך כולנו לכותל המערבי, הצעתי היא שמחר עם 

שריד בית מקדשנו, ונכריז על יום תפילה וזעקה משפחתית, 
 בה נתפלל ונתחנן לה', שיאיר את עינינו". 

 

החל מהשעות הראשונות של הבוקר הגיעו כל בני 
המשפחה והחלו בתפילות לה': תהילים, קריאת שיר 
השירים, פרק שירה, תיקון הכללי במשך יום שלם. 

 יעה השקיעה, נפרדו אחד מהשני ופנו לביתם. כשהג
 

באותו לילה, הבן הבכור, זה שאירגן את כנס התפילה, 

 ַמה ָחׁשּוב ַּבָּׁשַמיִ ם
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  ""אמוראמור""פרשת פרשת  
  ].ג, כג[" ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו"

                   , המשפחה סב. תורה ומרביצי חכמים תלמידי צאצאיה שכל, פלדמן משפחת מתגוררת פארק-בבורו
 חיים החפץ סירב, נישואיו לפני, מרבו להיפרד וכשבא, ראדין בישיבת חיים החפץ אצל למד, פלדמן מאיר רבי

 .שבת שישמור לו שיבטיח עד לברכו
 דעתו על עומדו ומיום, הכבחמור קלה על שומר הוא הרי; רבו לדעת הבין ולא, תימהון מרוב נפשו את ידע לא החתן
 לא ופליאתו תימהונו אבל !?שבת שישמור להבטיח ממנו דורשים ועכשיו, קודש-שבת של בהלכותיה מקפיד הוא
  .הבטיח והחתן. שבת לשמור החתן יבטיח, הברכה לקבלת שכתנאי, הנמרצת מדרישתו חיים החפץ את הזיזו
  .אמר', השבת את לשמור הבטחתך על כף קיעתת לי שתתן רוצה אני'. בזאת גם מסתפק אינו ח"הח אבל

  .רם בקול תמה -! '?שבת שמירת על כף תקיעת לתת צריך אני וכי'. מסרב שוב והחתן
  .הצדיק של ברכתו את קיבל אז ורק, כף תקיעת נתן, זאת את גם שיעשה עד יברכנו לא ח"שהח משהבין אבל

              , גדול נס לו נעשה, מאירופה לצאת עיםנומ היו רכב שהיהודים ולמרות, ילדים 4 כבר לו היו, השואה בפרוץ
 פעמיו לשים החליט פלדמן מאיר ורבי, הפלגה כרטיסי עם, ויזות 6 בחשאי לו הביא הגויים משכניו ואחד

  .וילדיו אשתו עם, לאמריקה
 בתחילה ואמנם, פלונית בחברה לעבודה התקבל הוא. השבת שמירת בדבר הנסיונות החלו, לאמריקה בהגיעו

 שמעתה לו ומודיע המנהל לו קורא מכן לאחר חודשיים אבל, בשבת יעבוד שלא והסכים הבית בעל בו חשבהת
  .פוטר כך ובגין, סירב מאיר' ר. בשבת גם לעבוד יצטרך
  . לכל מעל עומדת השבת ששמירת ספק שום לו אין, מאמין כיהודי. כסף וללא, עבודה ללא לביתו חוזר הוא
  .צער מרוב יוצאת ונפשו, בוכים הם. מאומה אין ובבית, לחם מבקשים דיםוהיל הימים ארכו לא, אבל
 להשקיט במה להם שיהיה כדי, לעבודה שישוב, הקטנים הילדים עם יחד, לפניו להתחנן אשתו החלה מסוים בשלב
, מקותומצו רזות נעשו פניהם. ליום מיום גבר -  לאכול מה מצאו ולא בבוקר שקמו - הילדים של בכיים. רעבונם את

, למפעל ברכבת נוסע הוא אחד ובבוקר, בכך לעמוד יותר היה יכול לא האבא .נעלמה שלהם הנעורים וחדוות
 בתקיעת נזכר הוא. לפתע ליבו נאלם, הדרך אם על בהיותו. בשבת לעבוד מוכן שהוא למנהל להודיע כשבכוונתו

  . השבת שמירת בדבר, חיים החפץ, לרבו שנתן הכף
 לא מדוע כבר הבין הוא עכשיו. היטב- לחלח שם וחילחלה, ובליבו, באוזניו גדול כשופר לו תקעה, הזו' כף תתקיע'ה

  .כף בתקיעת השבת שמירת על לו שיבטיח עד, מנביא עדיף חכם בבחינת, לברכו ח"הח רצה
  . שיהיה מה יהיה. יחלל לא השבת את - הוא. מאוד מהירה היתה ההחלטה

 מאיר' ר מספר, הביתה משנכנס. לביתו בחזרה, ההפוך לכיוון שנסעה ברכבת כבר היה הוא ספורות דקות בתוך
. הזו ההבטחה את להפר שאסור מבינה היא וגם, חתונתם לפני חיים לחפץ שנתן הכף תקיעת על המופתעת לאשתו
  .במהרה ישועתו את להם שישלח' בה ולבטוח, להתחזק שעליהם ידעו אבל, בבכי פרצו שניהם

? המפתן על עמד ומי. בדלת דפיקות נשמעות, כל-וחסר ריקן, לביתו ששב לאחר שעתיים-שעה .לבוא מיהרה אכן וזו
, רחב חיוך נסוך היה הגוי המנהל של פניו על. בשבת לעבוד סירובו בשל העבודה מן אותו שפיטר המפעל מנהל -

  .דולרים של גדול סכום לו ומושיט, הנדהם פלדמן הרב את בחום מחבק הוא
               , לעשות מה אבל. כמוך ונאמן מסור עובד לפטר חלמתי לא שמעולם, הערכה של בנימה אומר ואה, לך דע

 על נפשם את למסור מוכנים אינם שהיהודים וטען ארוכה תקופה במשך עימי התווכח הבכירים משותפיי אחד
 ולחלל לעבוד ךלהמשי רוחיב הם, שבת שמירת או מעבודה פיטורין של אולטימטום בפני אותם יעמידו ואם, השבת
, איתך שלי מההיכרות כתוצאה במעט ולא, טענתי שאני למרות, דעתו על בתוקף עמד ההוא השותף. השבת את
 הציע שהשותף עד, ציםעוה הלך הוויכוח .השבת בעבור נפשם את למסור מוכנים ויהודים, אחרת הם הדברים שפני
 זה בנושא איתי התערב הוא כך-בתוך. הצדק מי עם לבדוק זוא, מפוטר שהינך לך ולהודיע', גבך על 'נסיון לעשות לי
 לשותף להוכיח כדי, מהעבודה אותך לפטר הסכמתי, הזה הקשה בנסיון שתעמוד שידעתי כיון .גדול כסף סכום על
 וכמובן ,מהשותף שקיבלתי' התערבות'ה דמי את בזאת לך מעניק אני, בנסיון שעמדת עכשיו. איתי שהצדק שלי

  .לעבוד וממשיך, שלנו למפעל מגיע אתה בבוקר שממחר
                   , מחלקה מנהל של בכיר לתפקיד, בדרגה העלאתך על חגיגית לך מודיע שאני אלא, בזאת די לא אבל
 מי על לא אם, אימון לתת אפשר ובמי, לסמוך אפשר מי על שהרי. במשכורתך משמעותית להעלאה שיגרום מה

   .)ופריו מתוק( הגוי המנהל אמר - ? לבוראו אמונים ששומר

  ].יח, כב ["דריהם ולכל נדבותםלכל נ"
                     , הודיע בקרב המתפללים, ראובן שמו, גבאי בית כנסת מסוים: ה"ג בעומר תשע"בליל ל, מעשה שהיה כך היה
                  , פומבית נמכור במכירה, את זכות הדלקת המדורה. "ברחבה שלפני בית הכנסת, ג בעומר"על הדלקת מדורה בליל ל

  

ון    נא לשמור על קדושת העל
   .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"היטומי רפאל בן אנה , ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הי בת דיאנה מיכל אפרת חיה, ו"הי אברהם בן סולטנה, ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"הימהרנגיז בת טאוס לרפואת 



  "!כבוד להבעיר את המדורה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי-יוזמן אחר, ל הזוכהוהמתפל, לטובת קופת בית הכנסת
 המתפלל שמעון שנקב בסכום של , עד שלבסוף, ורבים היו שרצו לזכות בהדלקה והוסיפו עוד ועוד במחיר, המכירה החלה

                ', קומות'ה המתנשאת לגובה רב ובעלת כמ, ראובן הגבאי דאג להכין מדורה מרשימה .הוכרז כזוכה,  שקליםףאל
  .והציבור כולו המתין בצפייה להדלקת המדורה המדהימה

. וניגש להדליק את המדורה, קיבל לידיו את לפיד האש, טרם ההדלקה מסר שמעון לידי ראובן את המעטפה עם אלף השקלים
            לרכב חונה בניין הקרשים הבוערים נפל הצידה בסמוך ... ולפתע, האש עד לראש המדורה' טיפסה'תוך רגעים ספורים 

  .ועכשיו מגיע בעליו ותובע את דמיו, הרכב עלה באש ).שחנה במקום שמותר לחנות בו(
ונתת את הלפיד בידי , אתה פשעת בכך שהעמדת מדורה מסוכנת כל כך) "א: כעת פונה שמעון אל הגבאי ראובן בשתי תביעות

  ".ולכן עליך לשאת בתוצאות החמורות שנגרמו בעקבות מדורתך, להדליקה
', לכבוד רבי שמעון'שהרי נתברר שזו לא מדורה , אני תובע לקבל בחזרה את אלף השקל ששילמתי עבור זכות ההדלקה) "ב

  !..."לה מסוכנת ונזקואלא מדורה שכל כ
, וגם את האלף אינך זכאי לקבל. ולכן שלם תשלם עבור נזקיה, הלא אתה הבערת את הבערה: "ראובן הגבאי משיב לעומתו

  ..."ית בהדלקהשהרי למעשה זכ
  ... ?עם מי הדין: ובכן באים השניים לשערי בית הדין ושואלים

  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
ואחד הביא את , אחד הביא את העצים: " הנה משנה מפורשת היא במסכת בבא קמא–בדבר חיוב נזקי הדלקה   )א

 שהביא משום שהראשון, " המביא את האש חייב–) והאש הלכה והזיקה, והמביא את האש הדליק את העצים(האש 
, למרות שראובן פשע באופן חמור בכך שהביא את העצים וסידרם באופן מסוכן, וממילא. את העצים לא עשה כלום

, והגם שמסרו לו את הלפיד, ולכן ישלם עבור נזק המכונית, מכל מקום מי שהבעיר את האש בפועל הוא שמעון
והיה לו לבחון ולבדוק היטב שמא עלול להיגרם ', םאדם מועד לעול'שכן , בכל זאת הוא חייב, אותו להדליק' שלחו'ו

  .כאן אסון ונזק
וברור שעיקר ,  הנה זכות ההדלקה אינה דבר שמוכרים–בדבר החזרת אלף השקלים ששולם שמעון עבור ההדלקה   )ב

ורכישת זכות ההדלקה היא רק בשביל לתן , שהזוכה יזכה בתרומה לקופת בית הכנסת, היא' מכירה'כוונת ה
ממילא שמעון אינו יכול לדרוש בחזרה את , אלא נתינה לצדקה, אחר וכאן התשלום אינו על ההדלקהומ. לצדקה

 .הכסף שהתכוון ליתן לצדקה
כי הדלקה , יש מקום לפטרו מהתשלום, "כבוד"ששמעון הזוכה לא נתכוון לזכות בהדלקה אלא לשם , אם ברור לכולם, אולם(

  ...).בהדלקתו" כבוד גדול"משום כך זכה לכזה , ם אכן כיון רק לשם כבודשא, ויתכן מאוד. זו לא הביאה לו שום כבוד
  .)אחת שאלתי( .שמעון לא יקבל בחזרה את אלף השקלים שתרם) ב. שמעון ישלם את דמי הרכב) א: לסיכום

  ].יט, כד[ "ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לוו"
                 , צוותיו לזכות החבר שעליו דיברמעבירים ממנו את כל מ, כי המדבר לשון הרע על חברו, מובא בספרים הקדושים

         ,  שדיבר עליו לשון הרע–" ואיש כי יתן מום בעמיתו: "על זה מרמז הפסוק, ואילו את עברות חברו מעבירים עליו
 .)דמשק אליעזר( !ינו מחליפים ביניהם את מעשיהםי ה–" כאשר עשה כן יעשה לו"

                , ששון נהג ברשעות של ממש. ניים שררה מתיחות קשהבין הש. מעשה ביהודי בשם ששון שהסתכסך עם חברו דוד
  .ואף הוציא עליו שם רע, ביזה אותו וחרפו, ולדבר עליו רעה באוזני רבים, והחל לרדוף את רעהו

                  . ובכל מקום אפשרי דיבר סרה על חברו, ללא רסן ומחסוםהרודף המשיך לפעור את פיו . כך היה במשך תקופה ארוכה
  ...צמה רבהוהחלה לפגוע בששון הרודף בע' יד ה. אך בשמים לא שתקו. שמע חרפתו ושתק, ילםואילו הנרדף עשה עצמו כא

 –את הכתובת למקור הצרות שלך אל תחפש אצלי . "והתחנן שיעתיר בעדו לישועה, האיש מיהר לפנות לאחד מצדיקי הדור
  "....ותמהר לפייסו,  כדאי שתחילה תחפש היטב אם יש מישהו שפגעת בו–ענהו הצדיק 

והודיע שהוא מוכן לסלוח , דוד לא השיב פניו ריקם. והתחנן שיסלח וימחל לו, ששון פנה אל דוד עם דמעות רותחות בעיניים
  ...".בלב שלם, אבקש נא שיואיל בטובו למחול לי באמת: "אך ששון לא הרפה. לו

אני מוחל לך : "וכך כתב דוד לששון... 'הכתב מחיל'ואף אכתוב לך על כך , אני מוחל לך בלב שלם: ואמר, דוד הצדיק הסכים
          –אבל על דבר אחד איני מוכן לוותר . 'כוו' הקללות והגידופים וכו,  שם רעהוצאת, הלשון הרע, בלב שלם על כל הפגיעות

             , עוזר ליתומים ואלמנות, עושה חסד לאלפים, הלא אתה מקיים בהידור מצוות רבות בכל יום.... על זכיותיך הרבות
ואת זה אני רוצה להשאיר , הרי עברו אלי כאשר דיברת עלי לשון הרע, והזכויות העצומות הללו... יים ואביוניםתומך בענ

, נוטלים ממנו את זכויותיו, שכתב כי המדבר לשון הרע על חברו', חובות הלבבות'הדברים מבוססים על דברי ה( ...!.בידי
  ".ונותנים לחברו

         !". אין לך זכות להשאיר אצלך את זכויותיי, אם הנך מוחל לי: " הוא טען כנגד דוד.וחשכו עיניו, ששון קרא את הדברים
, מעיקר הדין אין צריך הנפגע למחול לו, שהמוציא שם רע על חברו, הן הלכה בידינו: "ומוסיף לטעון, אך דוד אינו מוותר

  !"ת זכויות המצוות שלךעליך להשאיר אצלי א, ואם בכל זאת רוצה אתה שאמחל לך; אפילו כשבא לבקש מחילה
  ...?כיצד יש להכריע בוויכוח בין השניים

  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
 הרי הוא –ומבקש מחילה ממי שדיבר עליו , וכעת חוזר בתשובה, שאחד שדיבר על רעהו לשון הרע, "חתם סופר"כתב רבנו ה

  .שון הפוגע כל זכויותיויחזרו לש, עם מחילתו של דוד, גם בענייננו, וממילא. מקבל בחזרה את כל זכויות שעברו לחבר
                וזאת על סמך דברי קדשו של , כי לא יפסיד מאומה מחמת מחילתו, שאין לו מה לחשוש, יש לומר לדוד המוחל, אמנם

אזי יחזרו הזכויות , כשזה שדיברו עליו מוחל למספר לשון הרע: "שכתב בעניין זה דבר נפלא, ל"ל שטיינמן זצ"אימרן הגר
משקלה רב כנגד כל הזכויות , ת שיש לו במה שמוחל לחברוכי הזכו, המוחל לא יפסיד מכך, םואך מכל מק. למספר לשון הרע

  "! אל המספר]על ידי מחילתו[שעברו בחזרה 
אלא אדרבה רק , והמוחל לא יפסיד ממחילה זו, שימחל לגמרי לחברו ששב בתשובה, יש להורות לנפגע, לאור הדברים

  .)אחת שאלתי( ...ירוויח
  ,ל"ז פארי בת מונירה 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" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                 
           

            
                       

                            תשע''ט אמור פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

ם ֱאלֹ  לּו ׁשֵ   ), וכא( יֶהםוֵק ְולֹא ְיַחּלְ

בזהירותו ע היה ידו זצ"ל ינברגחיים פנחס שיהגאון רבי 
מחטא 'חילול השם'. הוא הקפיד תמיד שלא יצא המופלגת 

ממעשהו ומהנהגתו ולו שמץ של חילול השם. עד כמה היה 
ירא מלהכשל בחטא זה, ראו כאשר הזכיר בשיחות את 

היכי דמי חילול השם... רבי יוחנן אמר ): :יומא פודברי הגמ' (
נא ארבע אמות בלא הרהור תורה ובלא יגכגון אנא דמס"

ין", וכשהזכיר זאת פרץ בבכי. ראו עד כמה חשש תפיל
מחטא זה, ואפילו בדברים שאמור היה לחשוב שבזה הוא 

רים אלו, כי חילול השם מיוחד מבני דורו, ואולי דווקא בדב
. ואכן היה זהיר בכל אורחותיו ופעולותיו, 'אנא'הוא כגון 

  שיצא מהן כבוד שמים וחלילה לא להיפך. 

אפילו בדברים שנראים  היה מקפיד בזהא שהמעניין הו
כאשר דיבר בציבור או כתב מכתב, היה מברר  כגון ,קטנים

איך אומרים בדיוק בלשון הקודש מילה זו ואיך כותבים 
, באומרו שאם לא אומרים אותה ]הגרח"פ לא היה יליד א"י[ אותה

כראוי יש בכך משום חילול השם, שבני תורה מדברים או 
 כותבים בצורה עילגת, והיה מעיר לתלמידים שהיו מדברים

או כותבים בשפה עילגת או בכתב לא קריא, שכן יש בכך 
  משום חסרון בהדרה של תורה. 

בשעתו היתה לו לרבינו קופסא קטנה, שכיסתה את הריבוע 
של התפילין של ראש. היה זה משום שחס על כבודן של 
התפילין, שכאשר היה יוצא איתן בימי קיץ ושרב, חשש 

סא כזו נו לו קופשמרוב חום וזיעה הן יישחקו, ולכן הכי
את התפילין, כאשר יצא בימי חום ושרב. ארע  בה כיסהש

פעם שהגיע לברית אצל אנשים פשוטי עם, קם אחד ואמר 
לו: "למה הרב ממציא דברים חדשים? וכי שמענו מעולם 
שיש כיסוי לשל ראש?". רבינו שתק, הוא לא רצה להסביר 

שמש, בזה לו שהוא חובש תפילין כל היום, וכי הוא יוצא עם 
אך מאותו יום ואילך, כאשר הגיע לשמחות של אנשים 
שאינם בני תורה, היה זוכר להורידן, שלא יהיה אצלם 

  מילתא דתמיהה וחשש חילול השם... 

שבגדיו יהיו נקיים ומכובדים. ראו איך הוא  נזהרתמיד היה 
מביט לפני שיוצא מביתו ומהישיבה, האם בגדיו נקיים 

סודרים, האם נעליו מצוחצחות ולא מלוכלכות. כשהישיבה ומ
, היה הולך מביתו בשכונת 'דיסקין'יתומים הבית היתה ב

ים עדיין בישכחלק מה באותו זמןברגל. ישיבה למטרסדורף 

מהחול.  ענן של אבק צרנו, וכשעברה משאית יםלא היו סלול
שמשאית מתקרבת עמד זמן מה בצד עד היה שומע כש

ק. ניתן היה לחשוב שהחול ישקע, כדי שלא להתלכלך מהאב
שהיה בעל אופי כזה של סדר ונקיון, אך תמיד כשהיה בודק 

 :היה מזכיר ו מסודרים ואין בהם שמץ של לכלוךשבגדי
. בפרט כאשר הלך להופיע בפני ..."חילול השםשלא יהיה "

ציבור שאינם בני תורה נזהר בזה יותר, למשל כשהיה 
גדיו מאושפז בבית החולים, היה שואל מפעם לפעם האם ב

  ', שלא יהיה חלילה חילול השם. ונקיים ומכובדים וכד

כשם שתבע זאת מעצמו, הרבה לתבוע זאת מבני הישיבה 
זהר מחילול השם. הוא השריש בבני הישיבה את ילה

הזהירות מחילול השם שאינו רק כלפי אנשי הרחוב, אלא 
גם בתוך בית המדרש. למשל כאשר היה מדבר על מעלת 

מדגיש שתפילה מחוץ לישיבה היא התפילה בישיבה, היה 
, שבחור בישיבה מתרשל בעבודתו, 'חילול השם'בגדר 

והולך להתפלל מחוץ לכתלי ביהמ"ד, הוא גורם חילול השם 
  שחבריו יראוהו בכך ויתקררו בעבודתם. 

היה מקפיד שהופעתו של בן הישיבה תהיה בסדר ונקיות, 
וכשראה בחור שחולצתו אינה מסודרת היטב, העיר לו 

דרה. הוא השריש שחדרי הפנימיה צריכים להיות תמיד לס
נקיים ומסודרים, שלא יהיה חילול השם ליושביהם שכך 
נראה חדר של בן ישיבה. היה מקפיד שבית המדרש יהיה 
נקי ומסודר, כך גם הכניסה לבנין הישיבה וכל הבנין. פעמים 

, התכופף ךיה חולף בחדר מדרגות וראה לכלורבות כשה
כולם ראו שהרי  ,. היה זה פלא פלאותוהרימו מלא קומתו

וידעו עד כמה הוא שקוע בלימוד, ובכל זאת שת לבו 
  לא יצא מישיבתו חילול השם. , שלדברים אלו

הקפיד שבית המדרש ורהיטיו יהיו שלימים ונקיים.  כמו כן
כשהיה עובר ליד סטנדר, היה נותן לבו שלא יהיה שבור 

או שיוצא ומתנדנד. כשראה שיש איזה פגם, הקרש שבור 
ממנו בורג, חלון שבור בביהמ"ד או איזה קילוף בקיר, היה 
מבקש לסדר זאת, והיה זוכר לעקוב ולבדוק שבית המדרש 

  ]מתו''מגדלתו ומרומ[                          בתכלית השלימות. 

ה הייתי כבת שמונ" :'חפץ חיים'המרן סיפרה בתו של 
ה החזית התקרב .כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה

שהקור הצורב כבר כ ,לראדין בראשיתו של החורף הרוסי
היה זה יום שישי אחרי הצהרים כאשר  .החל חודר לעצמות

וחייבים אנו  אבי החליט שהשהות בראדין אינה בטוחה



  
עלינו  , להתרחק מחזית המלחמה.להמלט לתוככי רוסיה

עפ"י  .הגיע זמן קבלת שבת .לרכבת שעשתה דרכה מזרחה
כן ש, איסור בהמשך שהותנו ברכבתההלכה לא היה 

 ,'חפץ חיים'ה ,אבי אמנםוגדרה כפיקוח נפש. הנסיעה ה
זצ"ל  אלחנן וסרמןהחליט שמכיון שהוא והגאון רבי 

אם הרי  ,נראים כרבנים יהודים ,שנתלווה עמנו לנסיעה
לפיכך  .'חילול השם'כהדבר ראה יל שבת יברכבת בל נשאר

לפני שקיעת נו בתחנה הקרובה כעשר דקות ירדנו שלושת
וכשירד  באמצע הישימון היתה זו תחנה שוממהחמה. ה

אבי הוריד  .רדם על האדמה הקרה כקרחיהלילה בקשתי לה
. ורק לאחר ו וכיסה אותי כדי שלא אקפא למוותאת מעיל

כדי שלא  ,לרכבת להמשך מסענו. כל זאתאת השבת עלינו צ
   .".יגרם ח"ו ספק של חילול השם בטעות.

  ]חפץ חיים''הגדת ה[

כאשר הוקם  :זצ"ל משה אהרן שטרןסיפר הגה"צ רבי 
 'גייטסהד'בשנת תשכ"א בנין חדש ומפואר לישיבת 

הם  .ו לבניה מספר גוים מתושבי השכונההתנגד ,באנגליה
הם פנו  .לרשויות שלא יאשרו את הבניה' עצומה' החתימו

אך  .יחתוםמר שגר בשכנות לישיבה כדי שכל לכו-קודם
ונימוקו עמו:  'עצומה'ם הכומר לבטל את הם ביקשתלתדהמ

 ...את תלמידי הישיבה ואני מתפעל מהם"מחבב אני מאוד 
רואה אני את התלמידים  ,בכל שנות מגורי במקום הזה

עסוקים בלימודיהם ולא נתקלתי במקרה אחד בו תלמיד 
נאים הם  .חברו או כל התנהגות שלילית מצידםירים יד על 
   .לנו אין נוער כזה..." !הםמקנא אני ב !בהליכותיהם

  ]'המשגיח דקמניץ'[                     

ת ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ   )וטכג, ( ּוְסַפְרּתֶ

אנו עומדים בעיצומם של ימי ספירת העומר, הימים בהם 
כוננים לקבלת התורה, מתקדשים ומתרגשים אנו מת

בפרשת השבוע לקראת קבלת המתנה הטובה בעולם. 
הצטווינו לספור את ספירת העומר, לטהרנו ולזככנו לקראת 

  קבלת התורה המתקרבת. 

והנה, דווקא בימים האלו, חווה עם ישראל את אחת 
 24של  בפטירתם בטרם עת והמזעזעות תהטרגדיות הקשו

י התנאים, בשל וגדולרה תלמידי רבי עקיבא, ענקי התו אלף
  .'לפי שלא נהגו כבוד זה בזה'סיבה אחת ויחידה: 

זה מחייב מחשבה, עד כמה חשוב וקריטי הצורך של  דבר
אדם בכבוד בסיסי, עד כמה הוא חיוני עבורו. אדם 

החיים שלו שונים, הוא מרגיש טוב עם  -שמכבדים אותו 
ק אותו להצלחה. אדם עצמו, זה נותן לו דחף להתקדם, מזני

 -שזוכה ליחס מכבד, למילה טובה, להתייחסות ראויה 
מובן מרגיש חשוב, זה מחייה אותו, זה נותן לו כוחות! 

מאליו, כי בהיפוך הדברים, כשאדם לא זוכה לכבוד והערכה, 
ם אליו בהתנשאות, אלא מתנהגים כלפיו בזלזול, מתייחסי

ית חדה על כל יש לדבר השפעה שליל -ת ובאמירות פוגע
אינו מסוגל הוא כבר אישיותו, המהות שלו מושפלת, 

נדחף קדימה. תשאלו כל מטפל להתקדם, אינו שואף, אינו 
באמתחתו אינספור סיפורים על נפשות ותגלו ש רגשי

. מאידך, יש לא שאבדו, רק כי לא זכו ביחס הולם ומכבד
רים, שזכו בחיים חדשים, יעצמבוגרים ו .מעט נפשות שניצלו

  שזכו ביחס חם ומכבד.  מחמתדימה, רק שקיבלו דחיפה ק

היחס הזה הוא קריטי להצלחת האדם, הבסיס הראשוני 
לפריחתו. אדם, מראש הקהל הנכבד ועד לסנדלר העיירה, 
מנגיד הקהילה ועד הפחח השכונתי, מראש העיר ועד 
המנקה העירוני. כולם כולם בני אדם, זקוקים ליחס מכבד, 

ויר לנשימה עבורם! זה התייחסות מכובדת אליהם היא כאו
לא רק אנשים זרים, זה הרבה יותר חשוב באנשים הכי 
קרובים אלינו, בעובדים שלנו או הצמודים אלינו, בבני 
המשפחה ובחברים. כבר התרגלנו שכולם עושים את 
תפקידם, אנו כבר יודעים שהארוחה מוכנה כמעשה שגרה, 

הולם  ך עדיין הם זקוקים ליחסא -שהמזכיר עושה לנו קפה 
  י של כולנו! ומכובד, זה צורך נפשי קיומ

בתחנת הרכבת בעיירה הקטנה, המתינו שניים לרכבת 
הנוסעת לעיר מרוחקת. עם שקשוק קול הרכבת ניתן האות, 
השניים עלו על הקרון שנפתח לקראתם, וחיפשו מקום 
ישיבה. שני מקומות צפופים וצמודים נותרו על הקרון. 

מיהר  -יר שביניהם, עלם צעיר כבד משקל וגס רוח הצע
אותו לא  -גר להיכנס למושב הפנימי, והותיר ליהודי המבו

דו. הלה מיהר להתיישב במקום יהכיר, את המקום שלצ
הפנוי, והרכבת המשיכה בנסיעתה. האיש המבוגר, היה 
רזה וצנום, כפוף קומה וזקן הדור לו. הנער הצעיר החליט 

ולאורך הדרך החל להתרווח בכסאו עוד  לחמוד לו לצון,
ועוד, תוך שהוא מצמצם את שטח המושב של היהודי 

הוא לא בחל בשום דרך, פעם התעטש ופעם המבוגר. 
 התוצאה היתה -השתעל, פעם התרווח ופעם התמתח 

שווה: מושבו של הצעיר הלך והתרווח, מושבו של המבוגר 
  הלך והצטמצם... 

צעיר לא שם לב לתוצאות בתחילה, היה ניתן לחשוב שה
שעות הנסיעה, וככל שהמבוגר הלך מעשיו. אך בנקוף 

ר כי כבר היה ברו - ואיבד אחוזים ניכרים ממקום מושבו 
הנער זומם מעשה קונדס... וכך אכן היה. באחד מעיקולי 
הדרך, כשהרכבת הישנה רעדה וקיפצה בינות לאבני החצץ, 

מהמושב דחק הצעיר עוד מעט את המבוגר, אשר נפל 
והשתטח ארצה. הנער החל לצחוק בקול ממשובת הנעורים 
שביצע, ואילו היהודי המבוגר נעמד בפינת הקרון, והמתין 

  כבר לסיום הנסיעה המתישה והלא נעימה... 

כשהגיעו לתחנת היעד, עוד מחלון הרכבת היתה ניכרת 
תכונה רבתי. מאות יהודים עמדו נרגשים, מעל התחנה 

 חיים מבריסקהבאים למרן הגאון רבי  נתלה שלט: 'ברוכים
שליט"א. רבא דעמיה, מדברנא דאומתיה, בריך מתייך 

הנער הצעיר הביט בתכונה החגיגית, ובהה בה לשלם'... 



  
בחוסר הבנה, הן לא ידע כי אמורה להגיע לכאן איזו אישיות 
חשובה, רב נערץ או אחד מגדולי הדור. הוא נחפז לרדת 

וקצת שם, והנה הוא במרכז  ראשון מהקרון, דחף קצת פה
  הענינים... 

אל בהפתעה את אחד ש -"הרב מבריסק אמור להגיע?!" 
  מהנוכחים. 

"כן כן, התכנסנו כולנו לכבודו, לקבל את פניו של גדול 
הדור", השיב הלה בהתרגשות. "הוא אמור לרדת כל רגע 

הוסיף  -מהרכבת הזו... הנה, הנה... אני כבר רואה אותו!" 
הנער נעמד על קצות אצבעותיו, זורחות... האיש בפנים 

הטיב את ראייתו והביט ביורדים מהרכבת. לפתע הסמיק 
והחוויר, וכמעט שנפל ארצה מתעלף... היהודי המבוגר בו 
התעלל בדרך, אותו יהודי כפוף שהיה הקרבן למעשה 

י חיים מבריסק, גדול הדור אינו אלא רב -הקונדס שלו 
יהודי כולו... אין מילים לתאר המפורסם, ענק הרוח בעולם ה

את ההלם, את הבושה, את חוסר הנוחות ואי הנעימות. 
נכון, הוא נער שובב הרבה ואולי גם גס קצת, אבל בשום 

  שלב לא התכוון לפגוע בכבודו של גדול הדור... 

הוא פנה מבוייש לפינת תחנת הרכבת, וכאילו ביקש 
חרת, שהאדמה תבלע אותו מבושה... רק בשעת לילה מאו

העז להתגנב לבית האכסניה בו השתכן הרב מבריסק. 
בפנים חיוורות כסיד ובברכיים כושלות, נפל לרגליו והחל 

  לבקש את סליחתו. 

"כבוד הרב", ביקש בתחנונים, "לא ידעתי כי אתם הרב 
מבריסק, לא שיערתי שאני חומד לצון לגדול הדור. אנא, 

  שהרב יסלח וימחל לי...". 

לסלוח לך, הן  "אינני יכול לעומתו הרב, השיב -"לא ולא!" 
  געת ביהדות כולה!". פ -לא פגעת בי 

הכל עמדו מסביב המומים. מקורבי הרב כמו גם הנער, 
  עמדו משתאים לנוכח הדברים. 

"אמרתי משהו על היהדות? אימתי פגעתי ביהדות?! מדוע 
  אל הנער מופתע ומבוהל... ש -הרב אינו יכול לסלוח לי?!" 

בתור תשובה מנומקת ונוקבת: "על כבודי ב באך הרב השי
בי באופן  תני מוחל גם מוחל. על כך שפגעא -הרב מבריסק 

לפניי לבקש את  תחלתי וסלחתי עוד לפני שבאמ -אישי 
 -ש סליחה לבוא לבק ךלב כי מה שגרם לם סליחתי... אך שי

ברב מבריסק, אך לולא  תשפגע ךבדה כי התברר להיא העו
עובר לסדר  יתיה -יהודי מן השורה מעמדי כרב, אילו הייתי 

ואז הוסיף הרב והרעים בקולו: "זו פגיעה ביהדות היום..." 
כולה! החשיבה כאילו הבעיה לפגוע היא רק ביהודי בעל 

כולם, היא פגיעה  יא פגיעה בערכם של היהודיםה -מעמד 
בערכי היהדות הבסיסיים. אינני יכול ואינני מוסמך לסלוח על 
הזלזול במהות היהדות, אינני רשאי למחול למי שחש כי 

   .פגיעה ביהודים פשוטים, הינה דבר מתקבל על הדעת!"

ודבריו נכנסו לליבם,  האזינו לדברי הרב בקשב,הנוכחים 
והותירו לנו מסר עד ימינו אלה: אין דבר כזה יהודי פשוט או 
מכובד, אין אדם שבו מותר לפגוע ואדם אחר בו אסור 

דים מהם, רוצים לפגוע. איננו מכבדים אנשים כי אנו פוח
מבקשים מהם משהו... אנו מכבדים או  למצוא חן בעיניהם

ר מעמדם, אין קשיהודים, באשר הם יהודים! אין קשר ל
הם זקוקים וזכאים ועובדה כי הם בני אדם, . עצם הלמצבם

, היא ומכבד, להתייחסות נאותה ומעריכה ליחס הולם
  !כל יהודי זכאי לכבוד המחייבת.

היתה זו עוד נסיעה שהחלה כשגרתית, אך הסתיימה 
י במעשה גבורה מעורר השראה... כאשר נהגו של הגאון רב

זצ"ל הגיע לקחתו כמדי יום, אחרי סיום  משה פיינשטיין
סדר יומו בישיבה. הנהג המתין לרב כשדלת הרכב פתוחה, 
תמך בו בכניסתו לרכב, וסגר את הדלת אחריו. אך לא שם 
לב, כי טרק את הדלת היישר על קצות אצבעותיו של רבי 

  משה... 

ידו של רבי משה נתקעה בדלת הרכב, נצבטה בעוצמה, 
ב חד ומפלח מילא את כל כולו. אך רבי משה, בגבורה כא

עילאית שקשה לתארה, בחר שלא להגיב, ולהמשיך 
בנסיעה בלי לומר דבר, בלי להיאנח, בלי להעיר על הדלת 
הטרוקה על אצבעותיו, מייסרת אותו בייסורי תופת... הנהג 
מיהר להיכנס לרכב, והתרכז בנהיגה. רבי משה יושב על ידו 

בנחת, בלי להשמיע אף קול אנחה. הכאבים  ומשוחח עמו
מתחזקים, היד כואבת, בקושי הוא מצליח לנשוך את שפתיו 
בחוזקה, אך הנהג לא שם לב, מרוכז ברמזורים 

  המתחלפים, ומשום מה לא שם לב לדבר מה מוזר... 

כשהגיעו קרוב לביתו של רבי משה, השתרך פקק תנועה 
בר רוצה ארוך במשך כמה מאות מטרים. רבי משה כ

לשחרר את ידו הצבוטה והמתייסרת, ומציע לנהגו בעדינות: 
"מדוע שתטרח להמתין את כל הפקק הזה? תוריד אותי 

  כאן, אמשיך שלוש דקות ברגל...". 

אך הנהג נזעק לכבודם של תלמידי חכמים: "להוריד את 
הרב כאן? מה פתאום? אני לא ממהר לשום מקום, הכבוד 

ד לדלת ביתו ממש! אזחל עם כולו שלי להסיע את הרב ע
  הפקק עד הבית, זה בסדר גמור!". 

רבי משה מוסיף להתייסר, עוד דקות ארוכות. ידו כואבת 
יותר, הכאבים הולכים ומתגברים... הפקק ארוך. רק אחרי 
דקות ארוכות מגיע הנהג עד לדלת הבית ממש, שם יורד 
מהרכב רבי משה, לא לפני שהוא מודה לנהג מקרב לב על 

רבי משה עולה לביתו, הוא חש יעה הנעימה בחברתו... הנס
כי כוחותיו הולכים ואוזלים. ידו כמו משותקת, אך בקושי הוא 
מונע את התפרצות קילוח הדם מבין אצבעותיו... בקושי 
מצליח לומר 'שלום' חטוף, ונופל מיד על הכסא הסמוך נטול 
כוחות ומיוסר, ומפיו משתחררת אנחת כאב קשה 

  . ומזעזעת..



  
בית לקראתו, "לקרוא נחרדו בני ה -"להזעיק רופא?" 

   - - -להצלה?" 

"עוד לא!", מחווה רבי משה בידיו, בקושי יכול לדבר 
מכאבים... "המתינו קצת...", הוא גורר את כסאו אל החלון, 
ועוקב לוודא כי נהג הרכב כבר השתחרר מהפקק 
המתמשך, וכבר אינו נראה באופק... רק כשזה קורה, הוא 

  מבקש להזעיק רופא בדחיפות. 

הרופא נכנס, מביט ביד בחרדה ואומר מזועזע: "ראיתי כבר 
ידיים צבוטות, כזו עוד לא ראיתי... כמה זמן היתה היד 

  תפוסה בדלת?" 

"כעשרים וחמש דקות", אומר רבי משה את העובדות 
  הפשוטות, "בדלת של רכב". 

"מה???", נזעק הרופא הנדהם, "עשרים וחמש דקות? 
אחרי זמן  -דוע הרב לא שחרר את היד מהדלת? עכשיו מ

שה במיוחד, ששבועיים הרב קמדובר בפצע  -כה ממושך 
  לא יוכל לישון ברוגע בעטיו!" 

תך", משיב רבי משה, "הבה ואסביר לך. נכון שאני "הצדק א
לא אוכל לישון שבועיים, אך אם הייתי מתפרץ בכאב לנוכח 

על הייסורים תוך כדי הדלת הנטרקת, אם הייתי מתלונן 
הנסיעה, אם הנהג היה מבחין וקולט כי טרק עליי את דלת 

היה נרדם ולא נרגע עשרים שנה!  הרי הנהג לא -הרכב 
כמה היה מצטער, כמה היה מתנצל, כמה היה מרגיש לא 

שווה לי לא  נעים על שטרק את הדלת על אצבעותיי בטעות!
דאי לי הדבר כ"ממשיך רבי משה ומסכם,  ,"לישון שבועיים

   '.על שלא ציערתי יהודי, שלא גרמתי לו עוגמת נפש!'

הסיפור, אותו סיפר מגיד המישרים הרב ישראל מאיר שושן 
שליט"א, מאיר וקורא, זועק ומזהיר: לעולם לא נדע 
השלכתה של פגיעה, לפעמים מילה אחת הנאמרת ופוגעת, 

שפיע מ -ביטוי אחד שלא מכבד, משפט אחד שאינו במקום 
ם רבות, גורם צער לנצח, מביא עוגמת נפש שאינה לשני

ניתנת לשיעור. כמה אחריות יש לנו בכל מילה שיוצאת 
  מהפה, בכל התבטאות, בכל יחס שאנחנו מעניקים לזולתנו. 

בי לפעמים הם ר -היחס שלנו, צורת ההתבטאות שלנו 
השפעה לשנים ארוכות, עשויים לקבוע אם היהודי שלפנינו 

  יתעלה או יתדרדר. יתקדם או יתרחק, 

 - תנו יץ, גם כשהשעה דוחקת, גם כשהצדק אגם בזמני לח
עדיין זו האחריות והחובה שלנו, וזו הזכות הכבירה שיש לנו 

להישמר ולהיזהר, לבדוק בשבע עיניים שאנחנו ממשיכים  -
לכבד, להעניק יחס מעריך, לומר את המילים הנכונות. כמה 

אולי אפילו לסבול,  כדאי לשלם מחיר, כמה כדאי להתאמץ,
כדי לא לפגוע בזולת, כדי להימנע מלצערו. הן אם הדבר 

אך כל מחיר  - נעשה בחוסר אחריות והן אם נעשה בשגגה 
שבעולם כדאי כדי למנוע עוגמת נפש מיהודי, כדי לעצור 
פגיעה בו! זוהי המשימה שלנו, זה תפקידנו, כך נתכונן 

ע רב בכל כראוי לקבלת התורה. ועל ידי זה יושפע שפ
  העולמות... 

היה זה בבית כנסת קטן, בשעת ערב מאוחרת. לפני התיבה 
עבר יהודי, שהחליט לשמש שליח ציבור לקהל אף שאינו 
בקי בנוסח התפילה. בקושי הוא יכול להתפלל בשקט, על 
אחת כמה בקול... הוא החל בתפילה, ולא הצליח להגות 

הציבור  -טעות מביכה מקודמתה. בתחילה שורה מפיו בלי 
סת, ררה מבוכה בבית הכנתהש - היה סבלן, אך עם הזמן 

הפכה לצחקוקים ולחשושים, סימני ידיים וחיוכים  שבהמשך
  מאחורי גבו של החזן... 

 יחזקאל אברמסקיבין המתפללים, נמנה גם הגאון רבי 
זצ"ל. אף הוא היה עד לתפילה המביכה, לטעויות הלא 

חייך ולא  אמות, למשגים שחוזרים על עצמם. אך הוא לנעי
  , רק הצטנף בפינתו בבושה... צחק

כשהסתיימה התפילה, נשאל: "איך הצליח הרב לשמור על 
עצמו מלצחוק? הן החזן באמת הגחיך את עצמו, טעויותיו 

ע היה לצחוק, או עד שמן הנמנ -היו כה בוטות ובולטות 
  .. איך הצליח הרב להימנע מכך?!". למצער לחייך.

אך אז ות, נענה הרב והסביר: "גם אני שמעתי את הטעוי
נזכרתי בדברי חז"ל, כי 'המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק 
לעולם הבא', ואמרתי לעצמי: 'הרי בבוא הזמן אעלה 

הן  -ה, ושם יגידו לי: 'זכאי לעולם הבא! לישיבה של מעל
כרכים של ביאורים על  11בתורה, חיברת  עמלת כל ימיך

לאלפים, ישר לעולם  יץ תורהתא, היית רב ומרבפהתוס
 אפסיד את כל -חד שיפגע בחזן והרי בחיוך א - - -הבא!' 

הזכויות האלה, את כל מה שקניתי בעמל ויזע בכל שנות 
משתלם עבורי?! מהרגע שחשבתי על  חיי. זה כדאי לי?! זה

ושמתי לנגד עיניי את דברי חז"ל "המשיך הרב,  -כך" 
תי לצחוק, כבר לא הייתי מסוגל כבר לא יכול -האמורים 

  לגחך עליו...". 

המסר מטלטל את הלב, מזעזע: אפשר לחיות בעולם 
עשרות בשנים, להיות בעל חסד מצטיין, להציל אלפי 

ה, ללמוד רבבות שעות, לחבר משפחות, לבנות היכלי תור
ילה, בחוסר תשומת לב אך חלילה חל -מאות ספרים 

כל, את הכל, בשביל להפסיד את ה -ובפגיעה אחת מיותרת 
מילה אחת, גיחוך אחד, חיוך אחד! זה כדאי?! זה הגיוני?! 

, כולם 'מצב'נכון, לפעמים זה לא קל, זו האוירה, זה ה
אך האם זה כדאי? מסביב..., וקשה להיות שונה מכולם... 

הרבה יותר כדאי לשמור על כבודו של  .האם זה משתלם?
יהודי אחר, להימנע בכל מחיר מפגיעה בו. הרי 'על כל רגע 
ורגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל בריה 

ב צפון לנו, מחכה לנו הרבה שכר טו -ומלאך יכולים לשער' 
מלצחוק וללעוג, על מניעת הפגיעות הללו, על חסימת הפה 

  לוותר עליו!  שלא כדאיאינסוף שכר נצחי כדאי ומשתלם 

 ]וע'פניני פרשת השב'[
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על תופר הכפתורים ורבי אלחנן   - הגאון רבי גואל אלקריף שליט"א
 וסרמן זצוק"ל 

 
 (כב,יח) ּוְלָכל ִנְדבֹוָתם
שרויה במצוקה כספית קשה.  הי"ד בברנוביץ', היתה רבי אלחנן וסרמן זצ"לישיבתו של 

ארבע מאות תלמידים, גדולים בתורה וביראה, ישבו ולמדו תורה בשקידה, אבל לא היה 
. להם לחם די שבעם. מפעם לפעם היה רבי אלחנן נוסע לאסוף כסף לאחזקת הישיבה

המצב הכספי של הישיבה הלך והורע. לא רק שהיה קשה להשיג לחם כדי שבעם של 
ה בכלל להשיג לחם. רבי אלחנן נסע לרוסיה וגם לפולין, אבל התלמידים, קשה הי

התוצאה היתה כשלון מוחלט. הוא לא הצליח להשיג כסף שיאפשר להמשיך להחזיק 
הדאגה היתה גדולה. מה יהיה?? האם תיסגר, חלילה וחס, הישיבה . את הישיבה

יעה בלית ברירה החליט רבי אלחנן וסרמן לנסוע לארצות הברית. נס?? הקדושה
שהות של שנה לפחות בנכר. היה עליו  –באותה עת  –לארצות הברית פירושה היה 

 .לעזוב את התלמידים ואת הישיבה למשך שנה שלמה
 

נדד מעיר לעיר, ממדינה . יצא רבי אלחנן לשליחות הארוכה והמפרכת, לארצות הברית
ן? ומה יהא למדינה, וכמעט שלא העלה דבר בחכתו. כלום גם המסע הזה יסתיים בכשלו

היה שם אדם בשם ר' יוסף אליהו אנטל. ?? על הישיבה, על הבחורים ועל לימוד התורה
אותו אדם אמר לרבי אלחנן וסרמן: "יש במנהטן יהודי אחד, שפעם קראו לו פינחס 
וסרמן, והיום קוראים לו פיליפ קודסטין. הוא אדם עשיר מאד, בעל מפעל גדול של 

 "... עזורמעילים, ואם הוא רק ירצה ל
 
פינחס וסרמן? אני מכיר אותו. כשהיינו ילדים למדנו יחד בחיידר. בבקשה, קח אותי " –

אליהו היה די מסוייג. "ישנן שתי בעיות: ראשית, הוא התרחק מאד  ר' יוסף!". אליו
מתורה וממצוות. ושנית, הוא קמצן נוראי. להוציא ממנו דולר אחד זו משימה בלתי 

רבי אלחנן ". אלחנן וסרמן: "אעשה את ההשתדלות הנחוצה ואנסהאמר רבי ". אפשרית
שוב ניסה רבי אלחנן, . פיליפ, אבל המזכיר הודיע שהנ"ל עסוק-ניסה לפגוש את פינחס

בפעם השלישית . שהוא עסוק, ושוב הודיע צוות עוזריו של מיסטר פיליפ גודסטין
 .מחפש אותושהוא , פיליפ-הצליח רבי אלחנן וסרמן להעביר הודעה לפנחס
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האיש שמח מאד לשמוע שרבי אלחנן, חברו מילדות, נמצא באזור, וביקש שיבוא 

פיליפ,  –רבי אלחנן הגיע לביתו המפואר של פינחס . לפגוש אותו בהקדם האפשרי
עליך בשנים ספר לי בבקשה, מה קורה אתך? מה עבר . "והתקבל בהתרגשות גדולה

רבי אלחנן סיפר: "למדתי אצל ה'חפץ חיים' הקדוש, ?", שלא נפגשנו, הארוכות האלו
ואחר כך בכולל בקובנה. היום ב"ה יש לי ישיבה עם ארבע מאות תלמידים, שלומדים 

 ?" תךיתורה לשמה. ומה א
 
פיליפ, "מצאתי מכונת תפירה -הגעתי לארצות הברית בגיל שבע עשרה", סיפר פינחס"

ום יש לי מפעל לייצור מעילים, ישנה, תיקנתי אותה והתחלתי לעבוד איתה. הי
". שמעסיק שלוש מאות עובדים. אני נחשב היצרן הגדול ביותר של מעילים במנהטן

רציתי לומר לך  -?", פיליפ את רבי אלחנן: "לשם מה באת-לאחר זמן מה שאל פינחס
אמר לו פיליפ: "נו, רבי אלחנן... אתה היית העילוי של החיידר, מאחורי כל ". שלום

ך עומדת מחשבה עמוקה. אתה כמובן לא באת מרוסיה לומר לי שלום, למה מעשה של
השיחה הסתיימה, מבלי . רציתי לומר לך שלום", שב ואמר רבי אלחנן -?", כן באת

 שסיפר רבי אלחנן על סיבת בואו. 
 

רבי אלחנן חזר לאכסניתו. לא חלף זמן רב, ופיליפ יצר איתו קשר, וביקש ממנו לשוב 
למה באת? אני בטוח  –תגיד לי, בבקשה, את האמת " .קדם האפשריולבקר אצלו בה

שמשהו חשוב וגדול עומד מאחורי הנסיעה שלך לארצות הברית. אין לי מנוחה כל זמן 
 ?". שאני לא יודע. תגיד לי, בבקשה, למה

 
 –אמר לו ר' אלחנן וסרמן: "אתה רוצה לדעת למה באתי? הנה, תראה את המעיל שלי 

אחד מהם רפוי, ועוד כפתור אחד חסר לגמרי. יש לך מפעל , כפתוריםיש פה רק שני 
יי, ר' אלחנן,  -פיליפ מחייך. "א". אני מבקש שתתפור לי את הכפתורים, שלם של מעילים

הייתי ? נראה לך שאין לי שכל בקודקודי. מה כוונתך? יש לך איזו מטרה גדולה וסמויה
 ?"מדוע באת לכאן –אנא ספר לי את האמת  ,מגיע לכל העושר הזה בלי שכר?... ר' אלחנן

 
 ?, שאל אותו ר' אלחנן: "מדוע נראה לך פשוט וברור שלא באתי בשביל הכפתורים
ה יניואמר לו: "הכפתורים האלה עולים כמה קופיקות, כולם ביחד. כרטיס הנסיעה בא

להפלגה ארוכה של שלושה שבועות מרוסיה לארצות הברית, עולה כמה מאות רובל. 
נכון? ולא תצא לנסיעה כל כך , ה לא תשלם כמה מאות רובל בשביל לתפור כפתוריםאת

 ".ארוכה ומפרכת, מבלי שתהיה לכך סיבה חשובה
 

אמר לו ר' אלחנן: "ישמעו אזניך, פנחס, מה שפיך מדבר. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, 
. שכל רקיע מהלך חמש מאות שנה, ובין רקיע לרקיע מהלך עוד חמש מאות שנה

הנשמה שלך היתה חצובה מתחת כסא הכבוד, והקב"ה שלח אותה לדרך הארוכה הזאת 
של חמש מאות שנה כפול ארבע עשרה פעמים... בשביל מה שלח הקב"ה את הנשמה 

שלך לעולם הזה, לעבור את כל הדרך הזאת? בשביל לתפור כפתורים?! בשביל זה באת 
ב כך?! תורה אתה לא לומד, צדקה לתפור כפתורים?! כלום ניתן לחשו, לעולם, פנחס

 ??". אתה לא נותן, מה יהיה אתך
 

בבקשה ממך, רבי ".  פנחס התחיל לבכות. בפעם הראשונה מזה שנים רבות נזכר בבוראו
סוגיה  ר' אלחנן פותח גמרא, ולומד איתו". אלחנן, תתחיל ללמוד איתי דף גמרא. כעת

. במתיקות גדולה. פתאום שבו אל פנחס רגשות קדומים, פתאום הוא מתעורר לתשובה
עיכובים, סידר לו  אני חייב להתחיל ללמוד", הוא אומר לרבי אלחנן. ורבי אלחנן, ללא"

 ."עכשיו הרב יגיד לי באמת למה בא לכאן. "חברותא ומקום ללמוד
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אמר לו פינחס: "בעז"ה, שנתיים ". אמר לו רבי אלחנן: "באתי כי לישיבת ברנוביץ' אין כסף

אנו לא באנו לעולם הזה לתפור כפתורים!  אף? ומה איתנו!". כל הישיבה על חשבוני -שלמות 
 –התפקיד החשוב שלנו . באנו בשביל לעמול בתורה ולקיים מצוות. לעשות רצון אבינו שבשמים

מחייב עמל ומאמצים. בן עליה אמיתי עובד את  – שעבורו נשלחה נשמתנו לדרך הארוכה כל כך
 . (מתוך 'דורש טוב')ה מה שיהיהה' בכל רגע ורגע. בן תורה אמיתי לא עוזב את דף הגמרא, יהי

 
 

 )ורך העלוןע( –הכל בהשגחה 
 

ֶתן ּבוֹ  ן ִיּנָ ָאָדם ּכֵ ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ  (כד,ג) ּכַ
 ראשונים.. קורא קורבנות.. קורא הודו.. האדם מגיע לבית כנסת בזמן, בין עשרת 

תמיד בכל בית ואז במחשבות שלו מגיעים שוב 'קורבנות'.. כל המאחרים למיניהם.. יש 
עד מתי? למה תמיד  ,את המאחרים הקבועים.. שבראש שלך אתה אומר, מה יהיה ,כנסת
 לנו .. קשה לנו לשפוט לכף זכות.. יצר הרע לא נותן?!מאחר, לא יכול להקדים פעם אחתהוא 

ָאָדם'צריך לדעת  מנוח.. ן מּום ּבָ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ ֶתן ּבוֹ ' ',ּכַ ן ִיּנָ 'משה אין הנתת מום בשני, אמרת  -'ּכֵ
ֶתן ּבוֹ כל הזמן מאחר... ', הזה' ן ִיּנָ שתצטרך אל תדאג מהשמיים ידאגו שפעם הבאה  -'ּכֵ

השעון מעורר לא יעיר אותך, ואולי הפעם תתקע עוד קצת בשירותים ולא להגיע לתפילה, 
. כי אדם את אבל אז אתה כמובן תדון את עצמך לכף זכות. תספיק להגיע בזמן לתפילה..

עצמו דן לכף זכות.. אבל אחרים.. לכף חובה.. זה משהו שלא קל לשנות, זה מצריך עבודה 
 עצמית... 

 
תדון לכף זכות, מהשמיים יתנו לך לראות שגם צדקת.. אני אספר לכם  שאםאני חושב 

משהו שקרה לי, באחת השבתות.. בערב שבת הייתי בתפילה, והיה מישהו שממש איחר,  
י מחשבה, בטח יש לו ילדים קטנים, ובגלל זה הוא איחר.. ואותו אחד ראיתי לא עברה ב

פעם ולא פעמיים בבית כנסת, ולא ידעתי אפילו אם יש לו ילדים... ובאמת שחשבתי כך.. 
אחרי כמה דקות.. ראיתי איך באות אליו בנותיו הקטנות.. ואיך משמיים מראים לי.. דנת 

אל תחשבו שאני איזה צדיק, כי הרבה פעמים אני לא לכף זכות, תראה שגם צדקת... (
 מצליח לדחוק את המחשבות לכף זכות)

 
 הכל בהשגחה עליונה, בהשגחה פרטית לכל אחד ואחד.. ,בכלל כל מה שאנחנו רואים

אין דבר שאתה תראה, אם אתה לא מתוקן בנושא.. לא סתם אתה תראה מישהו עושה 
 זה כי גם אתה נגוע בדבר.. משהו, שמציק לך בעין.. אתה רואה את 

אחוז בכל הדיקדוקים.. גם בעיר שנוסעים  100אחוז! אבל  100אם היינו שומרים שבת ב
נעבור ליד כביש לא נראה את בשבת.. מהשמיים היו דואגים שאנחנו בזמן ששם מכוניות 

 ו.. ו ולא יראה לכי במה שאדם מתוקן ומושלם הקב"ה לא יצער אות זה.. 
 
 

רֹות ִלְפֵני ַעל  ֹהָרה ַיֲעֹרְך ֶאת ַהּנֵ ֹנָרה ַהּטְ ִמיד ה'ַהּמְ  (כד,ד) ּתָ
ים ּתֹוְכחֹות מּוָסר " אמר שלמה המלך במשלי (ו,כג): י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחיִּ  ".ּכִ

ואולי אפשר לרמוז, כי התורה הקדושה, משולה למנורה, שמאירה לנו את דרך החיים 
וכמו שהאור עוזר לאדם לראות, בזכות לימוד התורה, ידע האדם לעשות  ומדריכה אותנו,

 מצוות שיעשו נחת רוח לקב"ה, ולא מצוות על חשבון השני.. ולפי זה יתבאר הפסוק:
ֹהָרה' ֹנָרה ַהּטְ רֹות' המנורה היא התורה, ודרכה הטהורה ידע האדם איך –' ַעל ַהּמְ  –' ַיֲעֹרְך ֶאת ַהּנֵ

הנרות, שהן המצוות, ידע איך לקיים את המצוות ואיך 'לערוך' אותם שיעשו איך לערוך את 
ִמיד ה'ִלְפֵני ' נחת רוח לקב"ה ויהיו  '. (עורך העלון)ּתָ
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
יעל, קרן בת בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

בקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, ר שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
ר ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוו

רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות תמרה 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.

 
 

 
חּו ֶזַבח ּתֹוָדה לַ  חוּ  ה'ְוִכי ִתְזּבְ ְזּבָ  (כב,כט) ִלְרֹצְנֶכם ּתִ

, מהשמיים רוצים לבדוק איך נגיב כאשר:  נלך לראיון עבודה, בחיים אדם עובר ניסיונותכל 
הכל ילך טוב, ובסוף לא נתקבל, או שנלך לפגישה עם בחורה טובה והכל הלך חלק, ובסוף 
נקבל סירוב מהצד השני.. שהכל נראה שחור, שם צריך לזבוח את היצר הרע שאומר לך, 

וצלח, אין לך מזל.. שם, דווקא בקושי, צריך לנסות להגיע הכל שחור בחיים, אתה לא י
להגיד לבורא עולם, תודה, למרות שלא הלך כפי שרציתי,  ה'",ֶזַבח ּתֹוָדה לַ "לדרגה של לזבוח 

תודה לך.. אבל שהתודה הזאת תבוא ממקום אמיתי ולא כי אנחנו יודעים שצריך לברך על 
חוּ 'הפסוק לכן המשך  'הרעה' כמו שמברכים על הטובה.. ְזּבָ צריך לזבוח את ש – 'ִלְרֹצְנֶכם ּתִ

 (עורך העלון)המחשבות, ולהגיע למצב שאומרים ברצון ובשמחה תודה לקב"ה, בלב שלם! 
 
 

יתֹו ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמוֹ  ְסּפֹו הּוא ֹיאַכל ּבֹו ִויִליד ּבֵ י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש ִקְנַין ּכַ   (כב,יא) ְוֹכֵהן ּכִ
  .ּכֵֹהןכל משרת ה' בקדושה ובטהרה יקרא  -' ְוֹכֵהן'

י ִיְקֶנה ֶנֶפשׁ   זכה 'לקנות' את נפשו בקדושה. ,ושבירת תאוותיו ובזכות שעמל על מידותיו - ּכִ
ְסּפֹו הּוא'  להיות קרוב לבוראו.  שכמיהתו היאכספו מלשון כיסופים,  –' ִקְנַין ּכַ
 ומי שטרח בערב שבת שמשול לעולם הזה, יאכל בשבת, שמשול לעולם הבא.. –' ֹיאַכל ּבוֹ '
יתֹו ֵהם ֹיאְכלּו ְבַלְחמוֹ ' ', בא לרמז ֵהם' והמשיך בלשון רבים 'ִויִליד' פתח בלשון יחיד –' ִויִליד ּבֵ

 ש'יליד ביתו' הם מידותיו הטובות, המצוות והמעשים הטובים שעשה, שהם פרי יצירתו.
, בזכות מה שאדם טורח ועמל לשבור מידותיוהמשיך בלשון רבים, כי  – 'ְבַלְחמוֹ ֵהם ֹיאְכלּו '

המידות הטובות שאדם עמל זוכים הילדים להנות 'מלחמו', 'כי בזיעת אפים תאכל לחם', 
 (עורך העלון)עליהם, עוברים 'בגנים' הלאה לילדים, והם נהנים מלחמו. 

 
 

דֹול ֵמֶאָחיו אֲ  ָגִדים ֶאת ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ א ֶאת ָידֹו ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּבְ ָחה ּוִמּלֵ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ׁשֶ ׁשֶ
 (כא,י) ֹראׁשֹו לֹא ִיְפָרע ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפֹרם

 ביאור נפלא על הפסוק, כתב רבי יעקב אבוחצרא זיע"א בספרו 'פתוחי חותם':
דֹול ֵמֶאָחיוְוַהּכֵֹהן הַ ' , ובא לומר, האיש החסיד ּכֵֹהןכל משרת ה' בקדושה ובטהרה יקרא  –' ּגָ

 שנתגדל מאחיו בתורה ובמעשים טובים, ובקדושה וטהרה, ועל ידי זה זכה עד שהוצק
ָחה' ׁשְ ֶמן ַהּמִ א ֶאת ָידוֹ 'ששהיא השכינה, ומי גרם לו זה, לפי  –' ַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ במעשים  -'ִמּלֵ

ָגִדיםטובים, ' שהם נפש, רוח ונשמה. ומאחר שזכה לזה, צריך לשמור את  –' ִלְלּבֹׁש ֶאת ַהּבְ
דהיינו שלא יעשה מעשים רעים שבשבילם תסתלק  –' ֶאת ֹראׁשֹו לֹא ִיְפָרע'עצמו ביותר, 

 ', שהם נפש, רוח ונשמה יהיו פרומים.ּוְבָגָדיוהשכינה מעל ראשו וישאר ראשו פרוע, '
 
 



 



 



 



 



כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו
 (כא, ב) ולאחיו 

מכליש להבין מדוע הקדים להזכיר את האם קודם לאב, בשונה 
התורה שהאב מוקדם לאם כדאיתא סוף כריתות "האב קודם לאם

 בכל מקום?
ב"אבן עזרא" כאן, כתב תירוץ פלאי: "וטעם להזכיר אמו קודם

נקבה ברוב". אמנם יש להבין, שבהמשךהאב כי הזכר חי יותר מה
יא) "והכהן הגדול-הפסוקים לגבי כהן גדול, אומרת התורה (כא, י

לאביו מאחיו אשר יוצק על ראשו וגו' ועל כל נפשת מת לא יבא 
לא יטמא", והקדים את האב לאם, ולפי האבע"ז הרי האב ולאמוו

 מאריך ימיו יותר?
) "אימותיהן של כהניםואפשר לתרץ עפ"י דברי חז"ל (מכות יא.

מספקות להן מחיה וכסות כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו",
דהיינו שאימותיהם של הכהנים גדולים היו מספקות מזון ובגדים
לתושבי העיר מקלט בכדי שלא יתפללו על הכהנים הגדולים

קאתו, רבה מדבית אלי ה איתא בגמ' "רבה ואביישימותו. והנ
אביי דעסק בתורה ובגמילותעין שנין, דעסק בתורה חיה ארב

יה שיתין שינין". חזינן מכאן שגמילות חסדים מאריכהחסדים ח
את ימיו של האדם. ובזה מיושב הקושיא שהבאנו, שאכן בדרך כלל
האנשים מאריכים ימים יותר מהנשים כנ"ל מהאבן עזרא, אבל אצל

זוןכהן גדול, שאמו עסוקה תדיר בגמילות חסדים לספק מים ומ
לתושבי ערי מקלט, היא מאריכה ימים יותר, ולכן כתוב אצלו

 "לאביו ולאמו" שכן אמו מאריכה ימים.
בספר "טעמא דקרא" מביא הגר"ח קניבסקי לתרץ בשם אביו,
שהיות וה"כהונה גדולה" בדרך כלל עוברת בירושה, א"כ אביו של
ןהכהן גדול הרי גם היה כהן גדול ו"הרבנות מקברת בעליה", לכ

 מת אביו קודם לאמו.
בספר "אמרי בינה" כתב לתרץ, שלכן כתיב אצל הכהן הגדול קודם

בר"ח ניסן, –'לאביו' ואח"כ 'לאמו', שכן בזמן שנאמרה פרשה זו 
היו ג' כהנים בעולם: אהרן, אלעזר ואיתמר. והנה אצל אהרן לא
שייך לומר שלא יטמא לאביו ולאמו שכן אביו ואמו כבר לא היו אז

לם, ע"כ שהכוונה היא לאלעזר, שכשיתמנה לכהן גדול לאבעו
יטמא לאביו ולאמו. והנה באם אמו תמות לפני אביו, עדיין לא יהא
כהן גדול כי אביו אהרן עדיין משמש ככהן גדול, ורק אם קודם

אהרן, אז יתמנה הוא במקומו לכה"ג, וע"ז מזהירה –ימות אביו 
מו תמות, ג"כ לא יטמאהתורה שלא יטמא לאביו, ולאחמ"כ כשא

 (אגעדאנק)לה שכן הוא כה"ג.    

 )(כא, ה ופאת זקנם לא יגלחו
אברך מליקווד הגיע למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א,
הוא סיפר שכליותיו של חברו חדלו לפעול רחמנא לצלן, ומבקשים
ממנו לתרום כליה להצילו, אבל כיון שכהן הוא חושש שיפסל

יט"א השיבו, חסרון כליה הוא מום פנימי ואינולעבודה. מרן של
פוסל לעבודה, הנך יכול לתרום בנפש חפצה. פנה האברך לצאת,
ומרן שליט"א אומר לו, 'אבל אתה בכל אופן פסול לעבודה'. נדהם
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רבה ואביישימותו. והנ קאתו, רבהמדבית אליה איתא בגמ
אביי דעסק בתורה ובגמילותעין שנין, דעסק בתורה חיה ארב

יה שיתין שינין". חזינן מכאן שגמילות חסדים מאריכהחסדים ח
כלל שאכן בדרך את ימיו של האדם. ובזה מיושב הקושיא שהבאנו,

פוסל לעבודה, הנך יכול לתר
ומרן שליט"א אומר לו, 'אבל

   חידה                

האברך ותהה למה, אמר לו מרן שליט"א 'היות שהינך מגולח זקן,
רצות הברית,וכהן שאין לו זקן פסול לעבודה'. חזר האברך לא

וחיפש אחר מקור לפסול גילוח זקן לכהן. לא מצא. שלח אל גיסו
של מרן שליט"א הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, מה
מקור לדברי מרן שליט"א. השיב לו, כוונת מרן שליט"א לפירוש
הרמב"ן ל'פאת זקנם לא יגלחו' שאם היה הכהן מגלח אינו ראוי

(הגש"פ 'תורת חיים') 'ולא יחללו את שם אלוקיכם'.לעבודה, כמו שנאמר 

(כג,ג) כל מלאכה לא תעשו שבת היא לה' בכל מושבתיכם

מעשה שהיה לפני שנים רבות בעיר פתח תקוה, שכל מייסדיה היו
שומרי תורה ומצוות, ובתקופה הראשונה עדיין לא היו שם חילולי

ינתושבת בפרהסיא, ופעם אחת ראו אדם חילוני משקה את ג
בפרהסיא בשבת, מה שקודם היה מתבייש לעשות, ונבהלו מאוד
לראות חילול שבת כזה בפרהסיא. ונסעו כמה אברכים למרן החזון
איש ושאלוהו מה לעשות, ובתחילה שתק החזו"א, אבל אחר כך
אמר שאין זה פלא, אם בני תורה מטלטלים בשבת וסומכים על

חילה, גורמים בזההעירוב למרות שיש בו חששות ואינו לכת
שהחילונים יחללו שבת בפרהסיא, כי חוסר דקדוק ההלכה בבעלי
מדרגה משפיע על הרחוקים. ואף על פי כן בפעם אחרת כשנקרע
העירוב מיד שלח החזו"א שליח לתקנו, כדי שלא ייכשלו בני אדם

 (מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, דרכי החיזוק).באיסור ממש.

 (כג,ה ון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח לה'בחדש הראש

שח הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א: פעם, בחול
המועד פסח, כשהייתי אצל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, שאלתי
אותו: הלא ישנה מצוה להאמין בביאת המשיח בכל יום שיבוא,

ספריםוצריכים אפוא להאמין שיזכו להקריב קרבן פסח במועדו. ומ
על אחד מזקני ירושלים, שכל שנה בערב פסח היה יושב ליד
הכותל עם שה, ומחכה שם, וכשהגיע לפנות ערב אמר: "אוי...
נישט גיקומען", וחזר הביתה לערוך את הסדר. ולכאורה, זו מדרגה
פשוטה של "אחכה לו בכל יום שיבוא", שלכן כהנים אסורים

ית המקדש ולא יהיו כשריםלשתות יין לפי מ"ד אחד, שמא יבנה ב
שאלתי את מרן –לעבודה. צריכים להאמין בזה. מדוע, אם כן 

כל אחד מאתנו אינו מחויב להכין קרבן פסח –הגר"ח שליט"א 
שמא יצטרך להקריב, והרי לכאורה מי שאינו מכין זאת חסר לו
באמונה בביאת המשיח שהיא אחת מי"ג עיקרים! וענה לי, שאם

ליהו הנביא יבוא קודם והוא כבר ידאג שיהיה לכליבוא משיח, א
אחד כבש. זו איננה בעיה שלנו. שאלתי: ומה עם ביקור ממומים?
הלא ישנה שיטה בראשונים שנצרכים ארבעה ימים לביקור
ממומים, ובלאו הכי הקרבן פסול, ואיך תהיה אפשרות להקריב את
ןהקרבן אם יבוא משיח בערב פסח? שאלה זו נשאל פעם מר
הגרי"ש אלישיב זצ"ל ואמר שהוא מחזיק שהלכה כשיטות
שהקרבן כשר גם בלי ביקור ממומים, וכשיבוא המשיח יפסוק
הלכה למעשה כשיטות אלו. אך מרן הגרח"ק אמר, שאף לשיטות
שפסול ללא ביקור ממומים לא תהיה בעיה כי לאליהו הנביא לא

 (שדה אברהם) חסרים גם כבשים מבוקרים.

שפסול ללא ביקור ממומים לא תהיה בעיה כי לאליהו הנביא לא
(שדה אברהם)חסרים גם כבשים מבוקרים.

 

 ?לנקבה רקוהכוונה  ,זכרמה כתוב בלשון                    



 סיפור       
 מנותחת הלב נפלה והדם ניגר מראשה

ום אל העבודה, (כא, יח) התורה מפרשת טעם לדבר, אומר ה'מעיינה של תורה', שלפיכך לא יקרב בעל מ כי כל איש אשר בו מום לא יקרב

ל דעות, איזו נשמה אינה ראויה להקריב קרבנות, והוא עושה אפוא את האדם ההוא -משום שגלוי וידוע לפני השם יתברך, אשר הוא א

כשאתה רואה אדם שיש בו  –לבעל מום, למען לא יוכל ליקרב אל העבודה. זה הוא אפוא פירושו של הכתוב: 'כי כל איש אשר בו מום' 

כבר, -שבעצם הוא איננו ראוי מצד נשמתו להקריב קרבנות... כאן אנחנו חוזרים אל הכלל הידוע לנו מזה –וע לך כי 'לא יקרב' מום, יהא יד

שרק הקב"ה יודע מה טוב לאדם מצד שורש נשמתו, ועל פי זה הכין לו את כל צרכיו בעולם הזה, והאדם צריך לבטוח בהשי"ת ולדעת 

ואה את עצמו ככהן בעל מום, שאינו יכול להקריב את קרבנותיו כיתר אחיו הכהנים, יידע לו שזה הוא שלא חסר לו מאומה. גם אם הוא ר

הטוב האמיתי שלו, ומה שהוא, האדם, חושב ל'טוב', אינו טוב אלא רע מוחלט. הכל בידי שמים. הגם שהידיעה הזו חדורה היטב 

 קשה לו לחוש שאכן הכל בידי שמים. –ן זה, וכשהוא בא לידי נסיון בתודעתנו, בדרך כלל רחוק האדם מרחק רב מהרגשה אמיתית בעני

שמעתי, סיפר הגר"י זילברשטיין, מעשה מופלא, שיש בו כדי להמחיש את הנ"ל, ולדעת שכל מעשי האדם מכוונים מן שמיא, ורק השם 

גיעה אלינו אשה אחת, וסיפרה שברצונה יתברך הצופה מסוף העולם ועד סופו, יכול לדעת מה לעשות וכיצד לנהוג בכל ענין וענין. ה

לערוך סעודת מצוה ולהודות להשי"ת שהציל אותה מכמה וכמה סכנות. הסכנה הראשונה היתה בניתוח הלב הפתוח שבוצע באשה, ועבר 

תאומי, בשלום. והנה, כחודש וחצי לאחר הניתוח נסעה אשה זו באוטובוס, ואז אירע לה דבר נוסף. הנהג עצר את האוטובוס באופן פ

והאשה שהתכוננה כבר לרדת בתחנה הקרובה, נפלה על ראשה, ופצע גדול נפתח במקום הפגיעה, ודם רב ניגר משם. הנהג הזמין 

אמבולנס שהעבירה בדחיפות לבית החולים, ולמרבה הס"ד הצליחו הרופאים לייצב את מצבה, ובתוך ימים היא שוחררה לביתה בריאה 

טוב, ולשמוע מה קרה. על פי התקנות הרפואיות, מחויב הרופא שביצע את ניתוח הלב הפתוח להורות  שיו צריכים להקשיבושלימה. עכ

קרישה, ומפחיתה את סכנת ייצור -חודשים תמימים תרופה לדילול הדם, הנקראת 'קומדין'. תרופה זו היא נוגדת 3למנותח ליטול במשך 

". הסיבה לנטילת התרופה אחרי הניתוח כרוכה בהגיון פשוט, שכן ככל קרישי הדם. בשפה העממית היא ידועה כ"תרופה לדילול הדם

שהדם יהיה עבה, יקשה עליו לזרום במעברים ובפרוזדורים של הלב, בוורידים ובמסתמים, ומאחר וכל המקומות הללו נוקו והוכשרו 

דליל. והנה, במקרה של האשה ההיא,  מחדש לאחר הניתוח, יש להזרים שם את הדם במהירות רבה יותר, וזה ייעשה רק אם הדם יהיה

חודשים, כתב לה לקחת את התרופה רק חודש וחצי. 'אני עצמי לא מבין מה  3טעה הרופא המנתח, ובמקום לרשום למנותחת מירשם על 

חודשים, ורק הפעם משום מה טעיתי', אמר המנתח. על מעשה כזה אפשר היה  3עשיתי, שכן אצל כל המנותחים שלי בעבר רשמתי 

, מעוגנת בתקנות. אבל חודשים תמימים 3להגיש נגדו תלונה למשרד הבריאות, שכן כאמור העובדה שצריך לקחת את התרופה במשך 

הרופא שכח. ואף אחד לא ידע להסביר למה. רק הקב"ה, שידע שהמנותחת אמורה ליפול באוטובוס ולקבל מכה בראשה, גילגל את 

ש וחצי. וההסבר הוא פשוט, כפי שהסבירה האשה עצמה. אם הייתי לוקחת את התרופה העניינים כך שהרופא ירשום בפתק רק חוד

חודשים, הרי שהדם שלי היה באמת מדולל בצורה משמעותית, ובעת הנפילה באוטובוס היה הדם זורם מהפצע  3לדילול הדם במשך 

רם, עד שהייתי מאבדת את ההכרה לגמרי. ומפני ללא הפסקה, חלילה, כי לא היה מה שיגרום לו להיקרש. הדם היה זו –שנפער בראשי 

שלקחתי את התרופה רק חודש וחצי, לא הספיק הדם להידלל בצורה משמעותית, והרופאים הצליחו להצילני. ועכשיו נתבונן: מה קורה 

ים מאוד, ואף בני משפחת החולה, מתרגז –בדרך כלל כאשר רופא טועה טעות שכזו, וכותב לקחת את התרופה רק במשך חודש וחצי? 

תובעים את הרופא לדין! בעוד שהדבר היה רק לטובת החולה!!! ומי שיש לו אמונה בליבו, יודע את הדברים, ומרגיש אותם, ולא 

  (ברכי נפשי)   מתעוררים אצלו מתחים משום דבר!

 

 להרים בקבוק או קרטון מהרצפה ברחוב, ולהניחו במתקן        
 ?יש עליו מצוה, או ענין להרים את הבקבוק או הקרטון ולהניחו במתקן המיועד לכךאדם המוצא בקבוק או קרטון המוטל ברחוב, האם  :שאלה
 רש"י משוה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ שהיתה חביבה עליוירש ר' חנינא מתקן תקליה, ופ(קי"ב.) נאמר בכתובות : תשובה

על הרצפה, וזה מכער את ארץ ישראל, לחשוב בארץ ישראל בקבוק  ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים. ולכן מצוה עלינו כשאנו רואים
שמחמת חיבת הארץ הוא מתקן את הדרכים ומרים את הבקבוקים, ואם אין זה טירחא עבורו, הרי שיש בזה חסד עם הצריכים לבקבוקים, 

יב לטרוח עבור כך. מסופר על הגאון בעל האבי עזרי זצ"ל שפעם אחת ומהיות טוב, למה לא יניחם במתקן, אך אם זה טירחא עבורו אינו חי
מארצות חו"ל ששלחו לי והשארתי את  בא אליו ילד אחד וידע שהוא אוסף בולים ואמר לו, הנה יש לי כאן בולים [משומשים] עם שאלות

ונח לו בראשו שבמקום לזרוק את הבול לפח נורא, הרב שך זצ"ל עם כל גדלותו שכל כולו היה שקוע בתורה, גם היה מ הבולים עבורך.
  (הגר"י זילברשטיין, ווי העמודים)  האשפה, אפשר לעשות בזה חסד עם ילד יהודי, ולרומם את רוחו.

 

 מה המכנה המשותף בין כושי, בוזי ובארי?                                 
   .עם פשתים (שעטנז) (ויקרא יט יט) ל צמרשלושה איסורי כלאיים מופיעים בפסוק אחד, והם: איסור הכלאת בהמות שונות, זריעת זרעים שונים יחד בשדה, ותערובת ש :פר"שלחידה תשובה 

שנים לאחר מיכן, עזריאל הוא  15היה עזריאל כפול מגילו מעמיאל. לכן, כיום,  4. אם עזריאל מבוגר מעמיאל בשנתיים מובן שבהיותו בן 17ועמיאל בן  19עזריאל בן  :תשובה לחידה השבועית
 נ"י צביקי גרינברגשם הזוכה:                                      .                                                          17ועמיאל בן  19בן 

   . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2. בתשובות על שתי החידות 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                            

     גרינהויז להולדת הבת הנכדה –משפחות גולדמן          להולדת הבן הנכד     'משפחות דוידוביץ:  מרכז העיר                                     
 הנכדה להולדת הבתעוזרי  –ת זרחי ומשפח                 משפחת אייזנברג להולדת הבן        משפחת איצקוביץ לאירוסי הבן            הנכד ת ארבל להולדת הבןומשפח

        להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוותלבנון  –פריד משפחות : גני הדר
 

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  למיי  a7608833@gmail.comאו 

,ך
האשפה, אפשר לעשות בזה ח

שלושה איסורי כ:פר"שלחידהתשובה

 חידה שבועית      

השבועית לחידה ו19עזריאל בן :תשובה
.                              17ועמיאל בן 19בן 

        

                         
לומשפח ל  הנכדת ארבל להולדת הבןל

לל

 מזל טוב         

תובעים את הרופא לדין! בע

מתעוררים אצלו מתחים משו

אדם המוצא בקבוק או:שאלה

 פינת ההלכה       
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אמור אמור        

ֵני ַהּכֲֹהִנים ֶאל ֱאֹמר א לֹא ְלֶנֶפשׁ  ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָּ  ַאֲהֹרן ּבְ ּמָ יו ִיּטַ ַעּמָ  י"וברש:ּבְ
 בנוהג: אומר סופר החתם והיה .הקטנים על גדולים להזהיר ואמרת אמורפירש:

 של לכבודו הנצרך כל ומספקים המת ליקר הדואגים ,ציבור בעסקני שבעולם
 להזכירו ושם יד אף, גדול הספד, נאה קבורה, יפה הלוויה, הגדול הנפטר

 היתומים אלו –" הקטנים" את גדול עסק רוב מתוך הם שוכחים, ולהנציחו
 ללא, לאנחות עזבם למנוחות בהלכו שהנפטר המסכנה והאלמנה האומללים

 הוסיפה מת לו שמת מי בפרשת תורה משדיברה לכך. פרנסה ומשען לחם מטה
 )התורה על(  ".הקטנים על גדולים להזהיר" לאמר, אמירה על אמירה

 
ת ׁשֶ ה ָיִמים ׁשֵ ָעׂשֶ ִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ּתֵ ְ ת ַהׁשּ ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ  מובא ֹקֶדשׁ  ִמְקָרא ׁשַ

 והתענג שנאמר, לבו משאלות כל לו נותנים השבת את המענג ״כל בגמרא
 שכר דוקא מדוע ביאור צריך). ב, קיח שבת( לבך״ משאלות לך ויתן ה׳ על
 ולא בשבת׳ המתענג ׳כל לומר לו היה יותר, ועוד. לבו משאלות לו לתת, זה

 העושר שנסיון מצינו, ברם? השבת ולא המתענג הוא שכן, השבת״ את ״המענג
 שאמר זהו. בוראו את לשכוח ויבוא לבבו ירום בעשרו כי, העוני מנסיון קשה

 לכל שלא משום), ב, ה ברכות( שלחנות״ לשתי זוכה אדם כל ״לאו יוחנן ר׳
 הלא מאידך. לרעתו״ לבעליו שמור עושר ״יש כי, לטובתו הוא העושר אדם
 ׳המענג׳ ״כל לפיכך. בממונו ומצוות צדקה הרבה לעשות יוכל לעושר שזכה מי
 להנאת מכוון אינו הגוף בהנאת שמתענג בשעה שגם, כלומר, השבת״את

 משאלות ל״כל הוא ראוי לכך, השבת את לענג כדי, שמים לשם רק אלא, עצמו
 עושרו ממילא, ברוחו ולמשול לתאוותיו רסן לתת ויכול שיודע מאחר כי. לבו״

. תאוותיו מילוי לשם בעצמו ש״מתענג״ מי כך לא. שולל יוליכוהו לא וממונו
. לבך״ משאלות  לך ויתן', ה על ״והתענג המקרא על דבריהם חז״ל סמכו לכך
, שמים לשם אך היא כוונתו וכל, ה׳ על דוקא שמתענג על הוא הדגש עיקר כי
 )רבינוביץ אליהו מרדכי רבי בשם גבוה משולחן פנינים.(לבך״ משאלות לך ״ויתן כן על

 
ר ה וְיַדּבֵ ֵני ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ּבְ ל ֶאת ַוּיֹוִציאוּ  ִיׂשְ ֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקּלֵ מוּ  ַלּמַ ְרּגְ  ֹאתוֹ  ַוּיִ
 אצל ואילו, אבן אותו וירגמו" נכתב המקלל אצל מה מפני, להבין יש: ָאֶבן

 לומר ויש". באבנים אותו וירגמו" נאמר) ו"ל – ו"ט במדבר( עצים המקושש
 שרשע מפני, המעשה לבעל ראוי זה עונש כי ישראל כל ידעו המקלל שאצל
. אחת ובכוונה אחד בלב כולם הלכו, אותו לרגום הלכו כאשר כך ומשום, היה

 ל"שחז, המקושש אצל הדבר כן לא". אבן" יחיד בלשון כאן כתוב כך משום
 היו רוגמיו כל לא ולכן, ויראתו בחכמתו נודע איש, פחדוצל היה שזה מגלים
 לרוגמו והלכו נתכוין שמים לשם שמא כי חששו הצדיקים, בדעותיהם שווים
 ראו: "לאיד שמחה בתוך לרגמו הלכו שבהם הרשעים ואילו, לב כאב מתוך

 אצל כך משום".  עבירות עבר בסתר ואילו התחסד ימיו שכל זה איש נא
 )מלובלין שפירא מאיר' ר(. אבנים נאמר המקושש

 
ַחת ַעִין ן ַעִין ּתַ ַחת ׁשֵ ן ּתַ ר ׁשֵ ֲאׁשֶ ן ּכַ ָאָדם מּום ִיּתֵ ן ּבָ ֶתן ּכֵ  בתורה מצינו: ּבוֹ  ִיּנָ

 משפטי לימוד ידי על והוא, נכון ומוסר טובות למדות להרגיל נמרץ אמצעי
 יוגבר כן העול של עונשו שיוחמר כמה כי. עול לכל שחרצה והעונשים התורה
 של חומרו נטוע למשל כך. ממנו להתרחק החוב יותר ויורגש, כלפיו התיעוב
 שקבעה, מצינו כן על יתר. בנפשו נענש נפש שההורג משום נפש ההורג
 על השפעתם את יפעלו אבל מעשה לידי יבואו לא כמעט אשר חוקים התורה
 לאחר אשר, נפשות של דין בית דיני פרטי כל הוא כזה. המוסריות הגברת

 אחת ההורגת סנהדרין כי חז״ל אמרו דין בית מיתת למחויבי התורה עונשי כל
 התורה נקטה שבכונה דומה, סיבה מאותה.חובלנית נקראתשנה לשבעים
 תחת ״עין, במיוחד נמרץ בלשון חבירו עין המשחית של עונשו את בקובעה

 הרגש על בכך לפעול במטרה, הלשוני כמובנו הדין אין שלהלכה הגם, עין״
 ,)ח״ג, אגרות קובץ איש״ ״חזון(.העול את ולתעב לסלוד האנושי

 

ה ְדָבִרים ֶבן  ֲעַקְבָיא לׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ה ְדָבִרים ִהְסּתַ לׁשָ ׁשְ ל ּבִ ּכֵ ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר,ִהְסּתַ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה: שח ר שאל רבי  יעקב גלינסקי זצ"ל: ביְוֵאין ַאּתָ

זצ"ל: אינני מבין את תחילת דברי המשנה "ואין אתה בא  לאפיאן אליהו
לידי עברה" וכי לעבירה יש ידיים "ידי עבירה" אתמהה?!.ההסבר הוא פשוט, 
תשמעו ותבינו.כידוע "אין אדם עושה עבירה אלא אם כן נכנס לו רוח שטות" 

שה, טוב, ד' , קורה שאדם מקבל התקפת שיגעון ועושה מה שעו(סוטה ג')
קיבלת התקפת  -תתבייש לך לפחות, עשית עבירה  -ירחם, אבל אומרים לו 
כאותו אחד שקיבל התקפת עצבים באמצע הרחוב,  -שיגעון, נו, תתבייש! 

שהבושה מלווה אותו. הוא מתחבא בצידי דרכים. ואז כאשר היצר יבוא 
!". ועל זה שנית, תאמר לו "די. תניח לי, ביישת אותי בשגעון, מספיק, די

נאמר בחז"ל: "העובר עבירה ומתבייש בה מוחלים לו על כל עוונותיו".היצר 
חושש מכך, מהבושה שתטיב עם האדם, לכן הוא מקדים רפואה למכה, 

זו היתה  ממהר לקנות את השכל של עובר העבירה, הוא אומר לו: "וכי
התקפת שיגעון? מה פתאום, מה שעשית איננה עבירה!, מותר ואפשר 

אתם  להתבייש" עשותה אפילו באמצע רחוב רבי עקיבא, אין לך מהל
יודעים, המשוגעים אומרים שאחרים הם המשוגעים... השיכור אינו אומר 

של כל בני ברק היא המסתובבת... גם  הריצפה שהראש שלו מסתובב, אלא
בענינינו, העבירה משגעת אותו עד כדי כך שלא מבין שהשתגע. ואלו הידים 

ה.כל עוד האדם מבין שמה שעשה מאוס, יש לו סיכוי טוב, אבל של העביר
אתם יכולים לראות אנשים, שדברים שפעם היו אצלם דחויים ובזויים, היום 

 .(להגיד)הם כמעט מעשים שבכל יום, זה האסון
 

ָלִכים ַהקָּ  ּבֹון, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ רּוְך ְוִלְפֵני ִמי ַאּתָ דֹוׁש ּבָ
הּוא: כי אם נידון האדם על ידי שופט בשר ודם, ונתחייב בדינו,יש לו 
אפשרות לילך, לבית דין גבוה יותר, ואם גם שם יתחייב, יש בידו להגיש 
חנינה לפני המלך, אבל אם נתחייב גם שם אז אין תרופה יותר,ובהיות אשר 

א מלך מלכי המלכים, אתה צריך ליתן דין וחשבון, לפני השי׳׳ת אשר הו
היינו הגבוה מעל גבוה, מה מאד צריך אתה לירא, כי אין מקום גבוה יותר.. 

 (לקוטי בתר לקוטי)
 

ֲהֵרי ֶזה  ְבֵרי תֹוָרה, ּדִ יֵניֶהן ִבין ְוֵאין ּבֵ ּיֹוׁשְ ַנִים ׁשֶ ַרְדיֹון אֹוֵמר, ׁשְ ן ּתְ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ַרּבִ
ֱאַמר   ּנֶ ב ֵלִצים ׁשֶ ב: כי(תהלים א), מֹוׁשַ ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ  התנא כונת  בודאי ּוְבמֹוׁשַ

 ישבו אשר אפשר איך ,יפלא באמת לכן ,שהם יראי שמים אנשים על ,לומר
הוא לא בגללם  בודאי ? ,תורה דבר שום ידברו ולא ,שנים שהם יראי שמים 

קדושת  שם לחול אפשר אי לכן ,ֵלִצים מקודם שם שישבו ,גורם אלא המקום
ב ֵלִצים  שם נאמר ,הפסוק מן נלמד באמת וזה התורה ֵרי ָהִאיׁש ... ּוְבמֹוׁשַ ַאׁשְ

ב:  טומאת לו תזיק לא למען ישב לא ,מקודם לצים במקום שישבו היינו ,לֹא ָיׁשָ
 ,תורה דברי ביניהם   ויש ,שנים  יושבים  אם  אשר ,התנא שסיים וזה ,המקום

וטהור.   קדוששהוא  המקום בגלל ,שם השכינה שורה אזי
 מזלאטשוב זי"ע) ר' מיכל בשם צדיקים" ("שפתי

 
 

ים... ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם  ֵני ֲחֵברֹו ָבַרּבִ ין ּפְ ְלּבִ י ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמר,...ְוַהּמַ ַרּבִ
א: ״ומה  זה ואמרו,הבא לעולם חלק לו שאין ,ב״רוצח״ חכמים אמרו שלא ַהּבָ
 בגודל ומחשב,לו מרה ונפשו ,ונאנח דואג ימיו כל ,שהרוצח לפי ?ב״מלבין״

 דואג ואינו ,בעיניו חטאו גדול אין ,המלבין .עליו ומתוודה מתנחם והוא ,חטאו
 אחת העוונות על שהדאגה לפי ,לעולם הבא חלק לו אין כי אמרו ולכך .כך כל

 זה ומטעם .התשובה מן רחוק הוא ,כך כל עלובהנפשו  אין וזה ,התשובה מדרכי
  .ברוצח כן אמרו שלא מה ,הבא״ לעולם לו חלק ״אין בו הזכירו

 ("שערי תשובה" לרבינו יונה)
 

 )'גפרק (



 

ה ִריב ְוַעל ט ַיַעְמדוּ  ֵהּמָ ּפָ ַטי ְלִמׁשְ ּפָ ִמׁשְ טּוהוּ  ּבְ ּפְ דין  ֻחּקַֹתי ְוֶאת ּתֹוֹרַתי ְוֶאת ִיׁשְ
. את תלמיד חכםתורה מיוחד במינו התנהל באושביץ, בין הקאפו ליהודי 

הדין תורה ניהל ר"י אהרנסון מפ״ת, מספר הרב י. אייבשיץ ששמע 
מהר״י אהרנסון: מיד קם בואו מהונגריה לאושביץ ראיתי שהוא יהודי 
תלמיד חכם גדול. הסתבר שהוא גורש לאושביץ יחד עם שני בניו 
הצעירים. הוא היה רבה של הקהילה הקדושה וייצקא ושם משפחתו 

רי תורה, והתרשמתי מאד מבקיאותו ומדביקותו ראטה. שוחחתי עמו בדב
בלימוד התורה.ערב אחד ניגש אלי הרב, כשכולו מצומק מלא פצע 
וחבורה, וביקש ממני לעזור לו, כי מרגיש שכוחותיו אוזלים ולא יחזיק 
מעמד עוד הרבה זמן. מה יכולתי כבר לעזור לו, חשבתי בלבי, בעודי 

ה״קאפו״ של המחנה מ״קומנדו מטפס על דרגשי בקושי רב. לפתע נכנם 
הנדסה״, בחור ישיבה חסידי לשעבר. הוא הרבה להיכנס לבלוק שלנו 
על מנת להביא דברי דואר לקרוב משפחתו, ומיד הבזיק במחשבתי 
רעיון.קראתי לו, והוא התקרב אלי במדיו המצוחצחים והמהודרים. 
 שאלתיו, הזוכר אתה את מאמר חז״ל ״יש קונה עולמו בשעה אחת״?!

סיפרתי לו על מצבו הקשה של הרב ראטה מהונגריה, שעובד באחת 
בסחיבת אבנים, וביקשתיו להעבירו ל״קומנדו  -העבודות הקשות ביותר 

איש בעבודות מיוחדות עבור הס.ס, אנשים בעלי  17הנדסה״ ששם עבדו 
ידע טכני והנדסי, בעלי אינטליגנציה גבוהה. אוכל היה שם בשפע 

לחלוטין משאר המחנה.אמרתי ל״קאפו״, מי יודע והתנאים היו שונים 
שלך, בשביל להציל את הרב ושני  אולי לזאת הגעת למלכות ולמשרה

בניו. זמן רב הרהר ה״קאפו״ בבקשתי, התעטף בשתיקה, ולבסוף אמר: 
טוב, אני מוכן להסתכן בשבילו, מחר אני מעבירו אל ״קומנדו הנדסה״ 

מוחלט בבריאותו של הרב ראטה.  שלי.עברו מספר ימים וכבר ניכר שינוי
גם מצבם של בניו החל להשתפר, אחרי שאביהם הביא להם אוכל ומרק 
שחולק בשפע במקום עבודתו החדש. ערב אחד התפרץ הבחור ה״קאפו״ 
לבלוק בריתחה גדולה, רק אחרי כמה דקות הצלחתי להבין ממנו מה 

לדבריו,  הוא רוצה. ובכן, הוא תובע את הרב ראטה לדין תורה אצלי.
הוא הסתכן בחייו בכך שהכנים את הרב לעבודה אצלו בשביל לזכות 
לחיי עולם הבא, חיים שיכולים להגיע במחנה המוות בין רגע ובהפתעה, 
הכל על מנת שהרב ימשיך לחיות וירביץ תורה ברבים בהמשך ימיו, והנה 
ראיתי כמה ימים שהרב לא אוכל יותר את המרק המזין של הס.ס. 

רק על פרוסת לחם יבשה.הרי אם לא יאכל את המרק לא יחזיק  ומתקיים
מעמד, ובשביל מה אני מסתכן בהעברה שלו למחנה עבודה מיוחד?! אם 
אינו רוצה לאכול הכל, שיחזור למחנה הקודם שלו כבר מחר... אני תובע 
אותו לדין תורה, סיים בנחרצות. ניסיתי לשכנעו שבגיהנום הזה אין מן 

ן תורה, וגם איך יתבע רב בישראל על שאינו אוכל הראוי לערוך די
נבילות וטריפות? אך הוא המשיך בעקשנותו. דין תורה. ולא, הוא חוזר 
מחר למחנה הישן שלו.למחרת התקיים הדין תורה אצלי על הדרגש, 
ה״קאפו״ טען את טענותיו, והרב השיב קצרות: האוכל מספיק לו 

, והוא מרגיש טוב, ומדוע בהחלט, יש לו כמעט חצי קילו לחם ליום
שיתגעל במאכלי טריפות, לא שביק איניש התירא ואכיל איסורא, אמר 

מספר הרב אהרנסון. שוחחתי עם כל  -הרב. הייתי במצב מביך מאד 
אחד בנפרד עד שהרב הבטיח שאם יראה שמצב בריאותו מתדרדר, 
מתחייב הוא לחזור ולאכול מן המרק הלא כשר. ה״קאפו״ הסכים 

ן, כי בסך הכל שני בניו אוכלים מן המרק וגם בהצלת חייהם יש להמתי
לו חלק. סוף דבר, לדאבוננו הגדול, הרב התמוטט בצעדת המוות 

 ונפל ומת, ושני בניו שרדו ונשארו בחיים. 1945-המפורסמת ב
 

 
 כתיבת באמצע עסוק היה אחת פעם זי"ע  "בני יששכר"האדמו"ר בעל ה

 ותינתה באריכות אליו ברהיוד נפש מרת אחת אשה לפניו ובאה, תורהי חידוש
 וכשיצאה, שדיברה בשעה בכתיבה המשיך והוא, ובקשותיה צרותיה לפניו
 אחרים רים"אדמו שאצל אחרי, זה רבי הוא טוב כמה" האשה נענתה, מחדרו

 אף אלא, לדבר לי הניח שהרבי בלבד לא כאן ואילו הרבה לדבר לי הניחו לא
 )בדידי הוה עובדא( "הכתב על דברי את העלה

 

 ״ויברך לתיתפ כשאומרים קרובב לעמוד )נ״א ס׳ או״ח(  הרמ״א  שכתב למה טעם
 ה׳ אתה ברוך" שאומרים שכיון) ״אנ ס׳ או״ח( "חיה נפש" בספר כתב. דוד״
 לעמוד יש דלכתחלה) השחר ברכת סידורו( היעב״ץ ודעת, הודאה לברכת דומה

 .הודאה ברכת כשאומרים

 

 ומנדינו שונאינו לבד לא, לנגדכם הוא העולם כל כמעט כי, יקירי נא דעו
 החיונית לנפש האורבים רבים שונאים לנו יש פנימה בשורותינו גם כי מבחוץ

 להילחם עוז להתאזר עליכם. ההתבוללות טמיעת במיתת אותו להמית, עמנו של
 מן הרבה דוחה האור מן מעט כי. ניצחון עד ומחוץ מבית שונאינו כל נגד

 ואל אקרא עסק בעלי הצעירים אל גם .המערכה מתוך לברוח לכם אל. החושך
 הפנויות שעותיכם את לבלות לכם אל, ובקשה בכי בקול קולי ארים הבחורים
 לא אשר ושטות הבל בדברי, ומדע חכמה שום מהם תשיגו לא אשר בדברים

 ומדע חכמה בדברי הפנויות עתותיכם נא בלו. על אל למעלה רוחכם את ירימו
 לכםיתנו המה רק המה. מעלה מעלה אתכם וינשאו רוחכם את ירימו אשר
 לכם ימתיקו הם, , האדמה על בחייכם חפץ תמצאו ידם על ורק, בחיים מטרה

 בשבילה אשר שאהיונ רמה למטרה נוצרים שאתם תדעו ידם על ורק, החיים את
 זה וזולת, בחיים חלקנו כל וזה, התורה וכבוד' ד כבוד להרבות, העולם נברא
? נולדנו ולאכול לעבוד האם, חיינו את להמתיק נוכל במה. ארץ עלי לאנוש מה

 כוח לנו שיהיה כדי אוכלים ואנחנו, לאכול מה לנו שיהיה כדי עובדים אנחנו
 אינוהלא, השמש לנו נחוץ מה על" לחברו ששאל אחד לאיש משל. לעבוד
, כסף לאסוף המדרש בבית הקופסא עם ילך ומי" חברו ענהו", מאומה עושה
 במה: "ענהו? הקופסא לנו נחוצה למה עוד שאלהו וכאשר?" השמש לא אם

 נחוץ לא, אם כן" עוד שאלהו וכאשר?", הקופסא בכסף לא אם לשמש נשלם
 מובן הנמשל .כמובן להשיב מה עוד לו היה לא" הקופסא ולא השמש לא לנו

 החיים כל מה בשל, בחיים ורמה גבוהה מטרה להשיג נשתדל לא אם, מאליו
 בחיים מטרתנו היא זאת, הקדושה התורה רק היא בחיים שלנו המטרה? שלנו
 החיים יהיו, הזאת המטרה את להשיג יותר שנשתדל מה וכל. נוצרנו ולכך
 להשיג הפנויות בשעותיכם כולכם נא התאספו. יותר לנו ובריאים שווים

 בחלקכם שמחים כולכם תהיו ואז, חזק יאמר לרעהו ואיש, הזאת הנעלה המטרה
 )דניאל חמדת – ל"זצ זקש זליג רבי דניאל( .בעזרכם יהיה' וד כחיים מאושרים ותהיו, הטוב

 
 איך יתכן מאכל שלאדם אחד המאכל הזה אסור לו לאכול בשום זמן, שאלה:

 ולאדם אחר יהיה מותר באכילה?
 ולאחרים השבת לאחר אפילו לעולם לו אסור,במזיד בשבת המבשל תשובה:

 ס״א) שי״ח סימן (או״ח שבת למוצאי מותר

פרפראות "פרפראות" "  

טעם "ענין של טעם" "  של ן ןענ

כתבם "מפי כתבם" "   מפ

לשאלה "מקום לשאלה" "   קמקום

  )מוסר שבט. (ראיה צריכות אינן המפורסמות
  ך. (מעיין החכמה)בכשתרצה לדעת מי יאהבך ומי ישנאך ראה מה יש בליי

(הסבא מנובהרדוק).אלא להטות את רצונו לפי התורה,אין לאדם להטות את התורה לפי רצונו

מושבט(ראיהצריכותאינןפורסמות



  פורי המגידמס

 

1

  "קדיש על החי"
  ' ב פרק

  ? איך מטשטשים את העלילה
האשה מבקשת ממנו להזעיק את , מרדכי פיי� ללידת בנו הבכור' ז בגטו היהודי פראג מתכונ� ר"בליל שבת שובה שמ: 'תקציר פרק א

טרכו להמתי� מתברר שעדיי� השעה מוקדמת ויתכ� שיצ, הוא ר� בסערה תחת סילונות מי� ומבקש שתבוא, המיילדת שיינדל כה�

לפתע שומע הוא זעקות , מרדכי נרד� ליד שולח� השבת. בעיקר בשל מזג האויר הסוער, א� שיינדל מחליטה לשהות, שעות רבות

שיינדל מבקשת , חשכה משתררת בבית, הוא מתעורר בבהלה ובטעות מכבה את הנר היחיד שדולק, אשתו זועקת מרוב יסורי�, נוראות

בסערה האדירה הוא ר� , מתפלפל עמה שצריכי� לפני כ� להזעיק גוי" מה נשתנה"א� הלה חכ� מ, וח נפשממנו  להדליק נר בשל פיק

א� לבו הרחו� לא , הקצי� מתלבט מאד, הוא מבטיח לו שכר הגו�, למחנה הצבאי שליד הבית ומבקש מהקצי� שיקרא לאחד מחייליו

בשל הביקורת הצבאית שצפויה ,  דקות המתנה�10 א� מתנה זאת ב, לבוא לעזרתו" מימדי גולית"הוא קורא לחייל בעל , עומד מנגד

  .כוסית גדולה של יי� שר�, הקצי� עולה לבית ומדליק את הנר הוא מקבל תגמול הול�. להיות בחצות

ביר� את מרדכי ' ר, כל זה חיפה על כל הרגעי� הקשי� שעברו על הבית, תינוק יפה תואר נולד בקלות, לאחר חצי שעה התמלא הבית אורה

כמה תפילות נושאי� הורי� . שהכל עבר בשלו� בלי חילול שבת מיותר, ה"כולו שמחה להקב, בכוונה גדולה על לידת בנו הבכור" שהחיינו"ברכת 

היא ניקתה אותו היטב והלבישה לו , היא טיפלה בתינוק הקט ברו� ובחמלה, שיינדל מלאה הייתה שמחה. צעירי� שלא יתחלל שבת בגי� הלידה

  . על שנאל� לעזוב את המקו� הטוב שהיה לו עד עתה, למרות שייבב בהיסטריה, התינוק הקט נראה היה יפה תואר ביותר, גדי� תואמי�ב

א� גילתה לצערה הרב כי אי� , שיינדל המילדת ניסתה להקל עליה, לאחר הלידה הלא קלה שעברה, היולדת הצעירה הייתה עתה חלושה ביותר

, ניכר היה עליה כי שרויה היא בסכנה עצומה, כאביה היו עזי� ביותר, היולדת התפתלה מייסורי�, ו מראש לרגע המכונ�די בסמי המרפא שהוכנ

  .כי תביא מביתה סמי מרפא שהיו מצויי� לה בבית, החליטה בלא היסוס, כשראתה שיינדל את סבל היולדת

היא געתה בבכי רב מלוות בזעקות שבר איו� כאילו בית המקדש השני חרב , לא עוברי� רגעי� ספורי� ושיינדל חוזרת לבית היסטרית לחלוטי�

  ".והכל בשל הצדקות המדומה של�... ויחוס  עלינו על הצרה שנקלענו' ירח� ה, אוי וועה אנו נתוני� בסכנת נפשות של ממש: "עתה לנגד עיניה

' ה, עוד לא הגיע יו� כיפור וכבר נחת� גזר דיננו, כולנו עתה אבודי�. "יבבות שבר יצאו מגרונה בהיסטריה. א� לא הצליח, מרדכי ניסה להרגיעה' ר

  ".יוכל להושיענו מהצרה האיומה שניחתה עלינו ברשלנות�', ל שיחי"רק רבינו הקדוש המהר? מי יודע מי יהיה, ירח�

  .מרדכי מפוחד כולו' הגיב ר" ?רק צועקת, את לא אומרת מאומה? אבל מה קרה"

עכשיו כולנו חלילה ? למה היית צרי� לקרוא לחייל, למה לא הדלקת בעצמ� את הנרות כפי שאמרתי ל�,  הקשה שנוצראתה אש� בכל המצב"

היה עלי בעצמי להדליק את הנר ? למה בכלל צריכה הייתי לבקש ממ� להדליק, בעצ� אני הטיפשה הגדולה, נהיה אשמי� במה שקרה לאומלל

במקו� לתת , אבל עתה לעת זקנתי כשלתי, כל ימי השתדלתי לא לעשות מעשי� מטופשי�, הזקינהולא לחכות ל� אלא שנסתרה בינה ג� ממני 

  .המשיכה שיינדל למרר בבכי". היה עלי להדליק בעצמי את הנר, ל� לרדת

  .מרדכי ממנה בקול מלא תחנוני�' ביקש ר" ?מה קרה, אולי תספרי לי בקצרה"

, בניסי ניסי� שלא מתתי באותו רגע מרוב פחד, ת הקצי� בקומה השניה שוכב ללא רוח חיי�אתה יכול בעצמ� לרדת במדרגות הבית ולפגוש א"

לפתע אני , אני מגיעה לקומה השניה, גיששתי את דרכי כדי שחלילה וחס לא אפול ואשבור את מפרקתי, ירדתי בזהירות את המדרגות החשוכות

ניסיתי לבדוק מיהו וכעבור רגע הבנתי כי זהו החייל האומלל שנפח , מה של אד�גיששתי בזהירות וחשתי לגדול זוועתי גופה ח, נתקלת במכשול

  . או שקיבל שב� מוחי, אי� לי מושג א� זה כתוצאה מכ� שמעד ונפל במדרגות, את נשמתו הגויית על המדרגות

זו סיבה , גופת חייל הרוג בבני� יהודי לחלוטי�, דבר אחד אני יודעת שאת האנטישמיי� הארורי� זה ודאי לא יעניי�, באמת זה לא צרי� לעניי� אותי

כי הוא , איש לא יאמי� לנו, י רופאי� שסיבת מותו היא טבעית"אפילו א� נוכיח ע, את א� אחד לא יעניי� אי� בדיוק מת, איתנה לפרעות איומות

אי� . ניה אחת בלי סיבה מוצקה הנראית לעי� שנות חיי� ופתאו� מת בש20נראה שלא מלאו לו עוד , היה חייל גברת� גבה קומה מלא רוח חיי�

הכה ביהודי ", אבל איש מהנוצרי� לא יחפש היגיו� לעלילה, אפילו שזה לא קרוב לחג הפסח ואי� סיבה לעלילת ד�, ספק שהיהודי� רצחו אותו

 שבאה בשל שיקול הדעת של ילד ,עתה כולנו נמצאי� בסכנת אבדו�, מאז שנות דור, הטביעו הגויי� את אמרת� האנטישמית" והצל את רוסיה

  .בנשימה אחת" איכה"סיימה המיילדת את קינת " קט� חסר אחריות

יש בזה , סביר להניח שהצטרפה לכוסיות נוספות שגמע קוד� לכ�, הוא שתה כוסית הגונה בביתי? אולי הוא רק שיכור, מי אומר ל� שהוא מת"

  .ניסה להתגונ�". והכל יעבור בשלו�, אני אל� להקיצו מתרדמת השיכורי� שלו, רתבפרט בשעת לילה כה מאוח, כדי לשכר חייל בריא ומוצק

כדי שלא יתגלה , הוא זכר היטב את דברי הקצי� כי על וונצל להזדרז, מרדכי כי ג� כ� המצב עגו� ביותר' ידע ר, א� למרות מילות העידוד שאמר

אי� יוכל החייל לשוב לקסרקטי� בשלו� א� עברה עליו שעה , פות קשות ביותרהדבר עלול לעלות לקצי� ולחייל בנזי, בעת הסיור כי הוא חסר

  .אבל סיבו� זה עדי� שבעתיי� על פני החשש הכבד יותר שהעלתה שיינדל? בפרט כשהוא שיכור, שלימה מעת עוזבו את המקו�

החייל , ני יודעת לאבח� היטב מיהו שיכור ומיהו מתא, עיני הישישות ראו הרבה מאד דברי� בחיי�, אל תשתטה ל�) אבר� יקר(טייער יונגערמא� "

  .ענתה שיינדל בפסקנות" שלנו עצ� את עיניו לנצח
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זה לא " נמר מנייר"אני לא יכול להאמי� כי חייל בעל גו� כביר כזה קרס תחתיו כמו , ענה האומלל בגמגו�? אולי הוא איבד את הכרתו מהנפילה"

הוא יוכל לקחת אותו בעגלתו הפרטית לבית , הוא גר לא הרחק מכא�, נרי שטראוס הרופא המומחהר ה"אני יכול לקרוא לד, מתקבל על הדעת

  ".החולי�

  . הגיבה שיינדל בזע� רב" ?תרד למטה ותבדוק בעצמ� את העניי�, אולי במקו� להתווכח ולבזבז זמ� יקר"

בעת שנגע , עד שמצא את החייל וונצל שרוע במורד המדרגותבקומה השניה גישש בחשיכה , מרדכי שיר� את רגליו בכבדות במדרגות הבניי�' ר

הוא ניער אותו בכל כוחו כדי להקיצו , א� ג� זה לא עוד לא הספיק לו להבי� כי הלה מת לחלוטי�, הגו� היה כבר מעט צונ�, בו נרתע לאחוריו

עדיי� ניסה , שלו" תת המודע" ג� זה לא חדר לא�! ?אי� יצליח לעורר מת מתרדמת הנצח שלו, א� כל מאמציו עלו בתוהו, מתרדמתו הקשה

א� וונצל הקל , ידו הונחה סמו� לחוטמו לחוש בנשימתו, הוא ניסה לבדוק את דופק החזה והיד וידע שצריכי� לבחו� את הנשימה, להיאחז בקש

דכי נוכח לדעת כי שיינדל צדקה בכל מה מר' ר, עד שג� שוטה יכול היה לזהות זאת, הוא היה מת לחלוטי�, הוא לא ניסה להעמיד פני חי, עליו

  .                  מי יודע א� לא המיט עתה שואה על כל יהודי פראג, פחד אימי� אחזו, שאמרה

הוא ידע כי הוא הכתובת , ראש הקהל של פראג) ש� בדוי(ר� בחשכת ליל אל ביתו של רבי פר� מרגלית , לאחר שהתעשת מעט מפחדיו הרבי�

מעול� לא , שיודע להתמודד ע� המצבי� הקשי� ביותר" איש האשכולות"מעלתו של רב פר� שהיה , כל לפנות בשעה טרופה זוהיחידה אליו יו

,  המלוכהלפיכ� נבחר לנהל את כל ענייני הקהילה ולייצג את היהודי� בפני רבי, גברא רבה היה בכל תחומי החיי�, הרי� ידיי� ולא איבד עשתונות

א� , כדי להודיעו על גזירות קשות שהוא מתכונ� לגזור על היהודי�, שהיה שונא ישראל גדול) ש� בדוי(ני� היינרי� ברו� לא אחת נקרא אל שר הפ

 .   ל רבה של העיר מאד וסמ� על שיקול דעתו"לפיכ� כיבדו המהר, תמיד ידע רב פר� למצוא מסילות אל לבו

ס ולמרות עיסוקיו "למיד חכ� מופלג משכמו ומעלה שראשו ורובו בסוגיות השת" ממאחרי שבת"ידע כי רב פר� הוא , למרות השעה המאוחרת

מסוגל , גדול בתורה" שטייגע�"מנצל הוא את השעות המבורכות לעשיית , הוגה הוא יומ� ולילה בתורה ובלילות שבת כמעט ואיננו יש�, הרבי�

כי ג� , לא היה ספק בלבו,  לומד הוא בעיו� רב ע� כל המדרשי�מלבד פרשת השבוע אותה, הוא ללמוד עשרה דפי גמרא ויותר במש� יו� השבת

פקודי "בבחינת , הוא פיז� לעצמו ניגו� שובה לב תו� כדי שלמד, לשמחתו הרבה שמע את קולו מתנג� עד למרחוק, בשעה זו ימצא אותו ער ורענ�

  ". ישרי� משמחי לב' ה

הוא , לא היה שמ� מושג מה יאמר לרב פר� ואי� יראה בפניו, וש על פתח ביתובעת שעמד לנק, לבו הל� בקרבו בחוזקה כמו פטיש רב עוצמה

אי� יגולל , מספר דקות עמד מהורהר ונפחד. לא מהקור הרב אלא מטירו� המערכות שהביא במעשהו הנמהר על כל יהודי העיר, רעד בכל גופו

? וראה שגילה ועל הסכנה הנוראה שהמיט על כל הקהלהא� יגער בו על הטיפשות הנ? בפני ראש הקהל החכ� את המעשה המשונה שעשה

  . הביזיונות ה� עצומי� וקשה לעמוד מול�. אינו דומה קבלת תוכחה מראש הקהל לתוכחת שיינדל

 שכמעט מעשה פחדיו הקשי� הביאוהו, הוא לא היה מסוגל לעשות, שוב ניסה ונסוג אחורנית, הוא ניסה להקיש וחזר בו, לבסו� התגבר על עצמו

א� ישאיר את הכל לאחריו , אבוי יהיה, כי עליו לשאת באחריות ובוגרות, לבסו� קיבל את ההחלטה, כ� נמש� הדבר מספר רגעי�, ר לאחוריוחז

  .כיאה לגביר אדיר שכמותו, הוא נקש מספר פעמי� על הדלת המסוגננת שהייתה עשויה מע� אלו� משובח. ולבסו� כול� ישלמו על מעשהו

כעבור מספר רגעי� נשמעו צעדיו הקלילי� , הוא הגביר את קצב הנקישות ואת עוצמת�, היו מהוססות ולא הניבו תגובההנקישות הראשונות 

  .זק� את עיניו בתימהו� למראהו, כשפתח את הדלת. מתקרבי� אל פתח הבית, של בעל הבית שפסק לרגע קט ממשנתו

  "? ובמזג אויר כה סוערבשעה כה מאוחרת, מה הביא� אל ביתי) יקירי(טעיירער מרדכי "

שבגינו מי יודע א� לא הבאתי חלילה וחס אסו� כבד על כל היהודי� , עשיתי מעשה נורא ואיו�, הלוואי ולא הייתי צרי� להגיע אליכ�, אבוי לי"

  .מרדכי בבכי איו�' פר� ר" של פראג

  .גיעפר� בקול קטיפתי מר' ענהו ר" כדי שאוכל להבי�, עלי� לספר לי דברי� כהוויית�"

בכ� ביקש להוריד מעליו את , על החומרא המטופשת שנקט, תו� שאינו חוס� את ביקורתו מעצמו, מרדכי גולל בפניו את כל הסיפור בקצרה' ר

  .מוטב שיבייש את עצמו ואל יבויש על ידי זולתו, המבטי� המוכיחי� של רב פר�

הוא היל� במסדרו� הבית הלו� ,  את מצחו הר� בעת ששקע בהרהורי�הוא קימט, אבל לא איבד את עשתונותיו, רב פר� נדה� מחומר המצב

  .מרדכי' לאחר מחשבות רבות אמר לר? מה צריכי� כעת לעשות) קשה(שווערע סוגיא ' א, ושוב מהמ� לעצמו

מגדרו לעזור ל� בשעה כה א� יצא , לבי אומר לי כי איננו אנטישמי, אבל כרגע אי� דר� אלא לשוב אל אותו קצי�, המצב אכ� חמור מאד, ראה נא"

לכ� אי� לנו ברירה , יתכ� שפגשת באד� כזה" חסידי מעלה"יש ג� בי� הגויי� , אות היא כי לב אנושי פוע� בחזהו, מאוחרת ובמזג אויר כה קשה

, ש ממנו רחמי�על כ� אי� דר� אלא שתשוב אליו ותבק, סביר להניח שזוהי משמרתו עד לבקר, הוא כרגע זה שעומד במקו�, אלא לשוב אליו

כבר ראיתי ענק שרק מראהו לבד יכול , חיצונית הוא בעל לב חלוש מאד" גיבור אדיר"פעמי� שג� , ספר לו כי אותו חייל מת במיתה פתאומית

 א� כי, אימוני הצבא הקשי� יכולי� להביא שחייל חסו� לא יעמוד במעמס, היה להרתיע גדוד חיילי� ולנגד עיני קרס מת ברגע אחד משב�

על כ� מבקש אתה ממנו רחמי� שיעזור ל� לטשטש את " הקש ששבר את גב הגמל"יתכ� כי המאמ� האחרו� היה , חיצונית דומה הוא לגיבור חיל

עד לבית המרזח שנמצא לא הרחק מהמחנה ושיתקעו לידו בקבוק כרסתני של , אמור לו שינסה יחד אית� לגרור את המת ממקומו. המעשה

א� תחושו לעשות זאת , לדעתי זה יראה מאד טבעי, ה שהלה השתכר ותו� כדי שיכרות קרס וטבע באחת השלוליותכדי שירא, משקה חרי�

תקוותי הרבה שאנשי המסבאה לא ינסו להעיד כי אותו חייל , מעטי� ה� העוברי� ושבי� במזג סוער כזה, יש סיכוי שלא יבחינו בזה, במהרה

  .יתי ואומר את כל ספר תהילי� למע� הצלחת העניי�אני באותו זמ� אעמוד בב, לא ביקר במסבאה

  .מי ית� ויצליח אכ� להוציא את דבריו אל הפועל, דברי ראש הקהל נשמעו לו כדברי נבואה, מדרכי את דבריו חש לפתע הקלה' כששמע ר
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לשמחתו הרבה מצא את , הוא קיבל לפתע מר� נעורי� וש� פעמיו אל שער הקסרקטי�, מרדכי את דברי רב פר� שבה רוחו אליו' כששמע ר

הקצי� ניסה לחמ� את אבריו הקפואי� תו� כדי , רק הרוחות הצליפו בחוזקה, באותו רגע לא ירדו גשמי�, הקצי� פוסע אנה ואנה בשער המחנה

  .צעידה

  .פנה אליו הקצי� בסבר פני� חמורות, יועוד בטר� פצה את פ

משפט צבאי חמור מאיי� , מה יעשו לי מחר, לבי מפרפר מרוב פחד? אתה יודע לאיזה מצב מבי� הבאת אותי? איה החייל וונצל, יהודי אומלל"

  ".השתכריק החמוד ניצל כנראה את ההזדמנות לחמוק כדי ל'הבחורצ, מי יודע א� לא אצטר� לשבת בכלא מספר שני�, עלי

אי� לי מושג מה הביא , הוא פשוט נפח את נשמתו בחדר המדרגות של ביתי, אותו וונצל לא חמק לשו� מסבאה, בדיוק על זה באתי לדבר אית�"

 או יותר נכו� לכל הקהילה היהודית שבפראג שלא, אנא ממ� קצי� יקר בשביל זה באתי אלי� כדי שתעזור לי, אבל יתכ� שקיבל שב� לב, את מותו

טיפש הייתי , אני אישית מוכ� לשאת באחריות מעשי, לעשות פוגרו� ביהודי� שחפי� מכל פשע, תיפול בידי הפורעי� שינסו לנצל את הסיפור

מנע מאתנו את האסו� הכבד שעלול לבוא על אנשי , אבל אנא ממ�, בשל סכנת הנפשות בו שרויה הייתה היולדת, שלא הדלקתי בעצמי את הנר

א� , יכולת לסרב לבקשתי במזג אויר כה סוער, הוכחת לי כי לב אנושי פוע� בחז�, הלא הנ� אד� יקר מחסידי אומות העול�, מ�אנא מ, קהילתי

,  האיו�לפני שהבקר יאיר ועמו יבוא חלילה וחס האסו�, אנא המש� להיות גיבור חיל ועשה מאמ� לסלק את החייל הזה בלי שהות, לא סירבת לי

  .מרדכי את קולו בתחינה שיכולה הייתה להמיס אפילו לב אב�' נשא ר". � חפי� מכל פשעעל מאות ואלפי יהודי

  .הקצי� היו המו� מהבקשה המוזרה שהופנתה אליו

וונצל , הא� תוכל לומר לי אי� מטשטשי� חייל שנוכחותו מורגשת בקסרקטי�, אבל איני חושב שאתה שוטה וחסר דעה, איני מכיר אות� יהודי"

 המרה אמנ� הוא אינו חכ� מופלג וג� לא שוטה קט� ולא אחת נת� את עיניו אל הטיפה,  חיילי הקסרקטי�500י גבוה והכי חסו� בי� הוא החייל הכ

אמנ� נס גדול , להיכ� נעל� אותו ברנש, עוד יהפכו עולמות לדעת, אבל הוא איננו איזה גרגר אבק שנית� לקנחו במחי סמרטוט אחד, בניגוד לחוק

הייתי מסיי� הלילה את תפקידי בצורה הכי גרועה שרק יכולה , א� זה היה נער�, בדיוק הלילה לא נער� הסיור הקבוע בחצות הלילההיה ל� ולי ש

כל אות� רגעי� התפללתי שרק , הייתי שרוי בפחד אימי� שזהו הלילה האחרו� שלי כאד� חופשי, דע ל� שמרגע שראיתי שהוא מתאחר. להיות

לעזוב עתה את משמרתי דבר שגובל בפשיעה שנית� , עתה באת לסב� אותי יותר ויותר, של הטובה המטופשת שעשיתילא יארע לי אסו� כבד ב

  .אמר את דבריו בלחש מלא לעג!" ?הא� ג� את זה אני צרי� לעשות" לשל� עליה אפילו בחיי�

אבל שי� לנגד עיני� אלפי אנשי� , קשה מאדבקשה , אני מבקש ממ� ומתחנ� אני יודע שהמעשה שאני מבקש ממ� הוא מעל ומעבר לרגיל"

א� חלילה וחס יוודע הדבר , הגויי� אשר סובבי� אותנו שונאי� אותנו ומחפשי� להרע לנו על כל צעד ושעל, שיטבחו כמו תרנגולי� בלי משפט

אני חושב , ת שור הבר במחי יד אחתכי מי זה יכול להמית א, אפילו שזו טענה מטופשת, שבבני� יהודי נמצא חייל מת יאמרו שהיהודי� הרגוהו

איש מה� לא יחפש את , אבל מי יביט על כאלו פרטי� קטני�. כ לא יוכלו לטעו� שרצחו אותו"שאפילו לא קיבל מכות חיצוניות בעת שנפל וא

א� תצא ,  אנא ממ�?כאשר לנגד עיני� תראה אי� טובחי� ביהודי� ולא מותירי� מה� שריד ופליט, הא� תוכל ליש� על מיטת� רגוע, הצדק

שאי� בריה עומדת " חסיד אומות העול�"בשמי� יבוצר ל� מעמד כ" שכר נצחי"אי� דבר יותר רב מ, תזכה לחיי עול� הבא, מגדר� לעזור לנו

ר על זה נאמ, אני יכול להבטיח ל� כי ממצווה שתעשה לא תינזק שלוחי מצוה אינ� ניזוקי� לא בהליכת� ולא בחזרת� אמרו חכמינו, במחיצתה

' ביקש ר". מבטיח אני ל� כי משמי� יעזרו ל� שאיש לא יראה אות� בעת שתסלק את המפגע הזה. כל מי שעושה מצוה אפילו א� אינו יהודי

  .  מרדכי את הקצי� בתחנוני�

  ?  אי� נצליח לעשות שמיתתו תראה טבעית, יש ל� איזה דר� אי� להסביר את מותו של החייל"

 לביתו לסור, היה עליו לשכנע את הקצי� רבות שיואיל בטובו לעזוב את עמדתו למש� זמ�, � את תכניתו של ראש הקהלמרדכי שטח לפני הקצי' ר

הקצי� התלבט לא . ש� יניחו אותו בשלולית כ� יראה שהיה במקו� וש� מצא את מותו, ולשאת את גופת החייל עד סמו� למסבאת השיכורי�

  .כדי להציל את הקהילה היהודית משואה איומה, סו� גמר אומר שיעשה את הצעד המסוכ�לב, א� לעשות את הצעד הנועז הזה, מעט

הקצי� הל� קוד� לכ� לאורוות הסוסי� והוציא מש� , הלה היה בעל משקל רב בחייו ולאחר מותו הכביד מאד, חילו� הגופה לא היה מבצע פשוט

לו היה זה לילה , כל פעולה שעשה יכולה הייתה להיכשל בקלי קלות, סוס אביר ביותר אותו רת� לעגלת צבא שהייתה מונחת בקרבת מקו�

מרדכי גררו את ' הקצי� ור, כל הפעולות לא נתקלו אפילו בהתנגדות אחת, נראה שמשמי� ריחמו" ליל שימורי�"אול� אותו לילה היה כעי� , רגיל

לבסו� הצליחו להעלותו על , חו את נשמת� מרוב מאמ�עד שכמעט שה� עצמ� נפ, המשא היה כבד ביותר, המת ממורד המדרגות עד לעגלה

  . בזהירות נעו בי� השלוליות הרבות עד שיצאו אל מחו� לגטו אל המסבאה המקומית, גבי העגלה

א� בפני� ניכר היה , המסבאה עצמה הייתה מוגפת מבחו�, היו הרחובות ריקי� מאד�, בשל מזג האויר הקשה ושעת הלילה המאוחרת מאד

שהו בה באותה שעה מספר שיכורי� שלא מוכני� היו לוותר ג� בלילה זה על מנת השכרות הקבועה שבלעדיה , לות שקטה ביותרשישנה פעי

הוא צעד בי� השלוליות הרבות בזהירות רבה כדי שלא יחליק לתו� אחת , הסוס היה ציית� ונוח, א� ברחוב עצמו לא עבר איש, חייה� אינ� חיי�

כדי שא� , ש פתוח"ה� הניחוהו בתו� אחת השלוליות הגדולות לידו הניחו בקבוק כרסתני של יי, ו את המשא הכבדכשהגיעו למקו� פרק, מה�

  .ימצאו את המת כשלידו מונח בקבוק משקה חרי� יתלו את מיתתו בשל שכרותו

,  כי הסכנה עדיי� לא חלפה מעליה�מרדכי' לפני שנפרדו אמר הקצי� לר. מקוי� בכל לב� שאיש לא הבחי� במעשה, ה� הזדרזו לחמוק מהמקו�

א� לא אצליח לתת , בכל מקרה הוא יועמד למשפט בשל אחריותו על השער, אי� ספק שתיער� ביקורת מדוקדקת וחיפוש נרחב אחרי המת

 שהשמחה כ�, אני לא מתחייב שאוכל לעמוד בעינויי� הרבי� אות� אעבור חלילה, אי� לי מושג א� העלילה תפסח עליכ�, לה� מענה נאות

אסור אל , רק כאשר אדע לנכו� כי הנושא עבר בצורה חלקה וכי לא נשקפת סכנה לכ� ולא לי, דבר אחד אוכל לומר ל�. של� עדיי� מוקדמת למדי

  .בית רבכ� ואמסור לו אישית על הדבר
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  .מרדכי בפני הקצי�' תמה ר".  זאת לרבאני בלי נדר אמסור, הלא יכול אתה לומר לי זאת אישית', למה אתה צרי� להגיע אל בית רבינו שיחי"

  .הגיב הקצי� סתומות" אני מנוע מלומר ל� את התשובה"

רק לאחר שחזר הסכימה . שיינדל הישישה נותרה בביתו כדי להשגיח על היולדת שלא תיוותר לבד. מרדכי הל� לביתו כשרוחו שפופה למדי' ר

  .מדרכי במתח רב כדי להבי� שהסכנה עדיי� מרחפת על הקהילה' די היה לה לראות את ר, הפע� לא אמרה דבר, ללכת לביתה

, מרדכי לנצור את לשונו' רב פר� ביקש מר, סר לביתו של רב פר� מרגלית כדי לספר לו על כל ההתרחשויות, למחרת בטר� הל� לבית הכנסת

  .מעתה כל הנושא באחריותו הבלעדית ואסור בינתיי� שאיש ידע על כל אשר אירע

רק אמר לה� , הוא לא סיפר לה� דבר, ל כשיחד עמו צועדי� חמשת פרנסי הקהילה"לה סר רב פר� לבית רב העיר הלא הוא המהרלאחר התפי

, גולל רב פר� את כל מאורעות הלילה לרב ולפרנסי�, ל"כאשר הגיעו לבית המהר. כי דבר חשוב עומד על סדר היו� וזה דוחה את סעודת השבת

כמו כ� סיפר על הקצי� אמי� הלב שסיכ� את , מרדכי וכי בגי� זה מת חייל מהקסרקטי� שבא לסייע בביתו' בבית רהוא סיפר על המעשה שאירע 

בשל , היות ואותו קצי� יצטר� לעבור חקירה קשה מאד, הסכנה עדיי� גדולה מאד, א� בזה לא נסתיי� הסיפור, חייו כדי לטשטש את כל הסיפור

א� ידעו , א עלול להיות מואש� בסיוע לחייל להימלט מהקסרקטי� באמצע הלילה דבר שגובל בפשיעההו, אחריותו הבלעדית על שער המחנה

קשה להאמי� שיוכל . פשע שכרו� בהוצאה להורג בעריפה, שסייע לטשטש את דבר מותו בגטו היהודי הוא עלול להיות מואש� בבגידה במולדת

  .כ� שהסכנה לפוגרו� עוד לא סרה, ב בזה והוא שהשיאו לדברמרדכי היה מעור' הוא עלול לספר כי ר, לעמוד בייסורי�

מצפי� למוצא , איש לא העז לפצות את פיו, דומיה קדושה שררה בחדר, כולו היה אחוז בשרעפי�, ל שמע את הדברי� כשראשו מורכ�"המהר

  .פיו הקדוש

" עו� השמי� עלול להולי� את הקול"כי , מכל הסיפורעל כ� אסור שאיש ידע , היות והסכנה היא לא פשוטה: לאחר הרהורי� רבי� אמר הרב

א� ע� , חו� מאלו שכבר יודעי� ומושבעי� ועומדי� שלא לספר זאת לאיש, אסור שיצא לרחוב שחייל מת בגטו היהודי וכי העלימו את גופתו

אני אשתדל בליל כל נדרי לעורר , ראלזאת צריכי� לעורר את היהודי� להתפלל על המצב כי יש כא� סכנת נפשות ואי� נמנע את שוועת ע� יש

את הציבור לתשובה ולמעשי� טובי� ואעורר אות� בלי לפרט על סכנה איומה שמרחפת על היהודי� שיש גזירה חמורה מתוחה משמי� ושכל 

  ".הילתנו דברה יערה עלינו רחמי� והסכנה תחלו� בלי שיאונה לאיש מק"בזכות זאת הקב, הכלל צריכי� להתחזק בתשובה ובמעשי� טובי�

  .מדרכי ולבקשו לסור אליו מידית' ל מרב פר� מרגלית לסור לבית ר"לאחר מיכ� ביקש המהר

מרדכי נאל� לעמוד עתה מול ' ר. בלי לחסר פרט אחד, ל שיספר לו את כל אשר אירע מתחילה"ביקשו המהר, ל"מרדכי לבית המהר' כשהגיע ר

  .ל קשות"לאחר שסיי� את הדברי� נז� בו המהר. ופוהדרת גאונו ולפרט את כל העניי� מתחילתו ועד ס

האינ� יודע כי כשהדברי� נוגעי� לפיקוח נפש מצווה עלינו ? וכי למד� אתה, תמהני עלי�, מתפאר היית עד עתה בלמדנות� הגדולה, מרדכי היקר"

  !?היא� כשלת בפרט כה פשוט, בהלכות שבת' ב' דבר זה הוא א, לעשות כל מלאכה שנצרכת כדי שחלילה וחס לא תסתכ� היולדת

  .סבור היה כי עליו לתר� את מעשיו בפני קודש הקודשי�, כקדמותו" אויבער חוכ�"מרדכי נותר ' ועדיי� ר

ה "אבי רבי שלו� פייטל ע, בר� סבור הייתי כי בתחילה היה עלי לבקש ולמצוא איש נכרי שיעשה את המלאכה, רבינו הגדול, ידעתי ג� ידעתי"

ה אומר שאי� להקל ראש בכל הנוגע "תמיד היה אבי ע, אמר עליו בעת הלווייתו' כפי שרבינו הקדוש שיחי, לי הצדיקי� בדורשהיה אחד מגדו

כ� קיבלתי ממנו ג� בצוואה בטר� הל� , להלכות חילולי שבת ובטר� שעוברי� על איסור שבת כלשהו יש למצות את כל האפשרויות האחרות

  ". לפיכ� צוואתו הקדושה עמדה לנגד עיני והיא זו שהבאתני לחפש אחרי גוי,לאחר חולי רב מכאובי�, לעולמו

  .ל לא קיבל את הסברו"בר� המהר

לחלל שבת לצור� , אלא אדרבה זוהי מצווה, לא זו בלבד שאי� בזה הקלת ראש, כי היה עלי� להדליק בעצמ� את הנר, אומר ל�, ואני רב העדה"

כי , אול� הבה נשלי� את יהבנו על אבינו שבשמי�, הבאת צרה צרורה על קהילה גדולה בישראל, זוומאחר שנמנעת לקיי� מצוה , פיקוח נפש

  ".ירח� עלינו ויסיר ממנו ברוב חסדו את הסכנה הנוראה הנשקפת לנו

 קודש פרשת לא בכדי קרא לו הרב וראה זאת כדבר שאי� דחיפות למעלה ממנה ובעיצומה של שבת, מרדכי הבי� כי היה עליו לקבל נזיפה' ר

כדי , וחובה עצומה לשנ� את הלכות שבת על בוריי�, כדי שלהבא לא ישנו דברי�, ל לקבוע מסמרות"כי רצה המהר, שובה קוד� לסעודת השבת

שחלילה וחס לא תצאנה תקלות כאשר אי� יודעי� אי� לנהוג וכתוצאה מחומרא שלא במקומה יכולי� לגרו� להביא להרס מוחלט וא� לסכ� 

  .לימהקהילה ש

כי מעתה ישנ� את ההלכות כדת וכדי� ולא יורה לעצמו הלכות , הוא ניגש אל הרב ע� ראש מורכ� הוא נשק את ידו לאות הכנעה וקיבל על עצמו

  . בלי להתייע� ע� גדולי ההוראה שבעיר, ש לאחרי�"לא כ

הוא בנוי על שתי  ,הסיפור שלנו קצת מורכב. .�כדי ללוות את יצחק סאלא� צאצא למגורשי ספרד במסעו לאמסטרד, הבא נתנתק קצתבפרק 

              .את� תראו אי� הכל שזור יחד, אבל אל דאגה, הזכורי� לטוב" מסיפורי המגיד"כנוסח בית היצירה של , עלילות שרצות יחד

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
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  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  

  

...'וכיתה ב' אודות כיתה א: הבהרה על הנכתב בשבוע שעבר
שלפי חלק מהתגובות נראה שזה הכאיב ... בשבוע שעבר פתחתי נושא וזרקתי פצצה לאויר :אני רוצה להתנצל וגם להבהיר

ולכן חשוב לי לנסות לסגור את הקצוות של הסוגיה הרחבה ... ואני מאוד מבין אותם... מהאנשים ונגע בנקודות רגישות לחלק
פ קצת רקע מקדים למי שלא קרא את הגיליון של "עכ ...)זו סוגיה באמת רחבה... א"כי למעשה א... עד כמה שאפשר ככה על רגל אחת(הזו 

  ... שבוע שעבר
!! ואז... י תפילה"בספר הזה כתוב שיהודי יכול להתפלל ולהתפלל ולקבל הכל ע..." אהבתי"שמו לפני שנתים הוצאתי ספר ש... למי שיודע

והוא פתאום גילה לי , )שנלקח מאיתנו לפני כשבועים(א "עזריאל טאובר זיע' זכיתי להתקרב ליהודי הקדוש ר... מיד לאחר הוצאת הספר הזה
שיהודי : שהמסר הוא" אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך' ואהבת את ה: "בשבפסוק הזה כתו... שיש עוד פסוק נדיר ושכוח ביהדות

תארתי שם בהרחבה את התהליך הלא פשוט ... ובכל מדה ומדה שהוא מודד לך.. בכל מצב' צריך לדעת גם לקבל באהבה ולאהוב את ה
משענת חיי התבססה עד כה שאני כגמול עלי אמו וכל  כל..." את קולי תחנוני' כי ישמע ה" אהבתי"סוף סוף התרגלתי ל... שעברתי מולו

ופתאום מגיע  כאן אדם גדול שריד לדור דעה ולוקח פטיש גדול ... ה עוזר"מתפלל וזועק והקב... בעיה שיש לי אני מיד רץ לאבא שבשמים
עד שהדברים התבהרו שיש ... ומתן משא... עברתי תהליך שלם מולו... זה לא היה קל... זה לא היה פשוט... ונוטל ממני את משענת חיי

... ע מה אתה רוצה"אתה מכתיב לרבש... אתה מתפלל... את קולי תחנוני' כי ישמע ה" אהבתי"זה ספר ' כתה א ..'כתה בויש  'כיתה א
... בל אותוה בזה שאני מק"אלוקיך ואני זוכה להמליך את הקב' ואהבת את ה"ששם יש  ...'כתה באבל צריך לדעת שיש ... ה מקשיב"והקב

בפרט בדורנו שמפציצים (!! וזה בהחלט הפתעה מכאיבה למי שלא רגיל לשמוע משפטים כאלו... קים שכתבתי בשבוע שעבר'עד כאן ראשי הפר

ס אל תשכח "סו. ..ומי כמוני מבין את הקושי שבדבר ...)ע לשנות את התכניות שלו"אותנו מכל הכיוונים בסגולות וכל מיני דרכים עוקפות איך להכריח את הרבש
שאם פעם קראת אותו הרי באיזשהו מקום אני חש מעצמי שאני על תקן של עורך דין ומייצג של ..." אהבתי"שאני בעצמי חיברתי את ספר 

ואני עדיין מרגיש שאני שייך ... היהודי הנשבר לב והשברירי שמתקשה להתמודד מול הקשיים ורץ לאבא ומתחטא לפניו ועושה לו רצונו
  ...ואני מאוד מאוד מבין אותם... ולכן המאמר הזה כאב להרבה אנשים.. הזו' א לכיתה

יש ' ובכיתה א... 'זה רק בגלל שנעבאך אני נמצא בכיתה א... אתה רוצה להגיד לי שכל החיים הטובים שיש לי היום... מה
נגמרים החיים ... ואז זהו... ודיםאבל עוד מעט מסתיימת שנת הלימ... ה מקשיב לי"הקב' בכיתה א.." 'אהבתי כי ישמע ה"

ואהבת "ואז יש ... 'כי אני כבר בכתה ב... ו קשיים וצרות"ה מתחיל פתאום להביא ח"ואז הקב... 'וכעת עולים לכתה ב... הטובים
  ... זה לא נשמע מעודד... זה... זה... 'שאדם צריך לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה וכו" אלוקיך' את ה

  ...'לשלום כיתה ב' ומאוד לא נותן חשק לעבור מכיתה א... עתיד מאוד קדורניזה נשמע 
  ...זה לא שחור לבן... המדובר' וכיתה ב' הכיתה א... שתנוח דעתך!!! אז זהו

ואז ... ובנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות" קולי תחנוני' אהבתי כי ישמע ה"ואז ... שאז הכל ורוד' זה לא שיש כיתה א
  .." כל משבריך וגליך עלי עברו"ואז ' ום מחליפים דיסק ועוברים לכתה בפתא
וזה כל הזמן ... הכל לפי העניין... בדינמיקה ...משמשים כל הזמן ביחדהזו ' והכיתה ב' הכיתה א !!!זה לא עובד ככה!!!! לא

  ... וכמעט אין בזה כללים... משתנה לפי העניין
ע קשה לי עם זה וזה ואני "רבש... ולבקש שינויים' ה בנימה של כיתה א"פנות לקביש לך תמיד את הרשות ואת האפשרות ל

ס אני מקבל את רצונו "סו... תמיד תמיד אני מחויב בתור יהודי לדעת שלמרות שאני רוצה שינויים !!!ובמקביל... רוצה אחרת
  !!!! זה הולך ביחד... ד איתו באש ובמיםאני אח... ואני ממליך אותו בזה שמה שיהיה ומה שלא יהיה... ה בכל מצב"של הקב

והוא עושה מה שאתה ... ע מה אתה רוצה"אתה מכתיב לרבש... ואז אתה חוגג' זה לא שיש תקופה בחיים שזה כיתה א
ואז ' ואז אתה עולה לכיתה ב.. פתאום עננים קודרים מתחילים לכסות את השמים... ואז כשאתה מתחיל להיות צדיק... מבקש

ואתה צריך לקבל ... והוא מעמיס עליך קשיים... ה פתאום לא נותן לך מה שאתה רוצה"אז הקב... יים הקשיםמתחילים הח
כי הוא ?? למה פלוני נפטר: וכידוע... כי הצדיקים הרי סובלים... ו לא להיות צדיק"שתזהר ח... כמו העיוות שמכניסים לנו בראש בלי לשים לב(באהבה 
זה לא !!! אז זהו שלא... כי זה מסוכן... ו צדיק"שאסור להיות ח: והמסקנה המתבקשת היא... ה אתה לא צדיק"כי ב? בחיים ולמה אתה נשארת... היה צדיק
   ...)ל"למי שקצת מכיר מאמרי חז... בדרך כלל זה הפוך... אדרבה!!! ממש לא ...עובד ככה

  !!!זה הולך כל הזמן ביחד??? רק מה כן!! ולא יכול להיות שזה ככה!!! חס ושלום
ההורים מאוד אוהבים להמשיך לתמוך בילדים הנשואים : כידוע ...אחת הדוגמאות שתמיד אני חושב עליהם זה זוג טרי נשוי

בשביל ההורים זה השמחה הכי גדולה בחיים להמשיך לארח ולתמוך ולהעניק ואפילו ... כן... גם אחרי שהם מסודרים בחיים
... שהזוג היקר ראו עד כמה ההורים אוהבים להעניק להם: תאר לעצמך!!! אבל. ואים גם אחרי החתונהלפנק את הזוגות הנש

תגדלו את ... בואו... והורים יקרים... הבית מפורק לגמרי... שניהם לא עושים כלום בבית... אז הם החליטו להסיר אחריות
כזה דבר ההורים ממש ממש לא !!!! אז זהו שלא?? ככהלא ... הרי אתם אוהבים לעזור... תטפלו בחשבון בנק... הילדים
שהם יודעים לקחת !! הורים אוהבים לראות את הילדים שלהם דבר ראשון מסודרים בחיים...)  תשאל אותם!!! (אוהבים

כאן ההורים מאוד שמחים לעזור ... ואם במקביל הם מבקשים עזרה כשצריך... ג המים"אחריות ולנהל משפחה ולצוף לבד מע
הלב של ההורים נקרע ... מאוד מאוד קשה להורים... כאן אדרבה... אבל כשמדובר בילדים לא מסודרים בחיים... מעל ומעברו

אלא ... ולא בגלל שהם לא רוצים להעניק לו... הם מתפללים שהוא כבר יצא מהבית... אדרבה... לראות ילד שלא מסודר בחיים
ההמשך בעמוד!!  בעל הבית!! שיהיה בעל ההטבה ההיא!! שיבנה את ביתו! !בגלל שהם מאחלים לו מכל הלב שיהיה גדול

 ...  

  

1
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  '??לכיתה ב' בין כיתה א מה ...1המשך מעמוד  
אבל ... למלאות כל משאלות לבנו לטובה... ה מאוד רוצה לתת לנו הכל"הקב :על אותו משקל בתפילה :המשך

בשביל לעשות !! ס באנו לעולם בשביל להיות בעלי ההטבה"סו... הוא לא רוצה שנשאר מרותקים לכסא גלגלים
  !!! ינובשביל לזכות במעש!! בשביל לגדול!! פה משהו

ההורים מצד אחד מאוד מאוד שמחים לעזור ... ממילא כמו הדינמיקה שיש בזוג נשוי שמגיע להורים לשבתות
תדעו לצוף מעל ... תהיו מסודרים בחיים!! אבל עדיין... ובהכל... הן בעזרה... הן בנושא הפיננסי... ובכל נושא

אלא הם כל הזמן נשארים אפרוחים שמגיעים .. .ע שההורים יזהו שהזוג הזה לא עולה על הפסיםברג... המים
וזה מגיע מהמקום הכי אוהב ... הורים טובים נסוגים אחורה ונותנים לזוג הטרי להתמודד קצת... לבקש עזרה

  !!!ודואג
  !!!אנחנו לא רוצים שתשארו נכים!!! אנחנו פשוט מפרגנים לכם להיות מסודרים בחיים

  : אבל יש בזה דימיון מסוים... משל לא לגמרי דומה ולא הכי מוצלח זה
  !!! אבל הוא לא רוצה שנשאר נכים... ומוכן לתת לנו הההככל... ה רוצה שנתפלל"הקב

אסור לאבא להיות נחמד ... תסכים איתי שילד קטן שיתעקש להשאר בעגלה ולא להתחיל ללכת על שתי רגליו
והוא מתפלל .. .ר נכה מבחינה רוחניתלהישא... בן אדם שמתעקש להישאר כל החיים שלו כלומניק... איתו

ה יסדר לו את החיים שהוא יוכל "הוא רוצה שהקב... ה יאפשר לו להישאר אפרוח"וקורע את השמים שהקב
האם ... כאדם שעומד מבחוץ: אני כעת שואל אותך... ומגושם וחסר כל קנין רוחני מינימלי להישאר אדם חומרי

... ולהיות מיליונר... ולבלות בפינוקים... יום בשרהול כל ה לאכאדם שרוצ??? ה יתן לו את זה"טוב שהקב
... בא לעולם בשביל מטרה הזה ס הבן אדם"אבל סו ..ה יכול"והקב... ה יתן לו את כל התאוות שבעולם"ושהקב

ומאה מיליון שקל ... הבן אדם הזה ירד לקבר אחרי מאה ועשרים עם חמישים טון בשר שהוא אכלותחשוב ש
לתת לאותו האם  !אוהב שבשמים תכנס שניה כביכול לראש של אבא?? זה מה שנשאר ממנו?? וזהו ...בנק וב

  ?מה שהוא רוצה זה רחמנות או אכזריותיהודי את 
כי כך ... ה בסופו של דבר יתן לו"הקב... כי אם הוא באמת יתעקש ובאמת יבקש!!! אני משאיר את זה פתוח

ולא  ...אבא שבשמים יבכה על בנו שנשאר נכה... ה"הקב?? ומי יבכה(... נותן לוה "גזרה חכמתו העליונה שמי שמבקש הקב
  )... זכה לעשות את תפקידו בעולם

 ---  

שנהיה  ?הכוונה מסודרים בחיים מה!! ה רוצה שנהיה מסודרים בחיים"הקב... זה לא שחור לבן!!! וממילא
רק בשביל  לא.. לכאן בשביל משהו שלחנוונבין שנ... מבט קצת יותר בוגרשנגש לחיים ב... ילדים גדולים

רוצה !! ה רוצה מאיתנו משהו"ס הקב"סו .תן לי מוצץ.. אבא... להישאר בעגלה ולתת הוראות אבא תן לי בקבוק
! ה אנחנו קונים את עולמנו הנצחישניתן לו ובז... נמליך אותוש... נעבוד אותוש... שנעשה פה משהו בעולם

שאבא שבשמים מתמלא קורת רוח  המקום הבריא הזהמ... ר הזה בחייםמהמקום הבוגר והמסוד !!מעתהו
שזה ... דהיינו להיות בעל ההטבה(... תכלית שבשבילה הוא הגיע לעולםמגשים את הו ןורואה שבנו צועד בכיוון הנכו

בחיים מגיע  הזה ודרכשהבן המס ..)יפנק אותי וחיי החומר שלי יהיו מסודרים' עם כל הרצינות ולא רק לדאוג שה' י עבודת ה"ע
אני צריך עזרה פה .. אני צריך הלוואה... אבא: ופונה לאבא ואומר לו... לבית הכנסת - פתאום לבית של אבא

אין שמחה ... תברר את זה... רוצה להמשיך לעזור לבן שלו שמסודר בחיים הכי אבא !!הכי בכיף !!!!בכיף... ושם
... לבדשיודעים להתנהל !! בילדים שכבר מסודרים בחיים דווקאיותר גדולה להורים כמו להמשיך ולתמוך 

   משאלות לבך לטובה' ימלא ה.. בכיף... בכיף ...אז בכיף... ותמיכה ולפעמים הם צריכים עזרה
  ??? האם הבנת את הרעיון או לא

 כי אבא שבשמים... בחיים "מסודר"ו גדול אל תפחד להיות... 'תפחד לעלות לכיתה בו תחשוש ממילא אל
מי שלא לגמרי מבין את המשל  .מהבן הלא מסודר ווקא מתאווה לעזור לבן המסודר שלו הרבה הרבה יותרד

  .את זה אצל הגורמים הרלוונטיים הזה מוזמן לברר
 ---  

להתפלל ... ס'תכל... או שאני צריך ישועה... יש לי קרוב משפחה חולה ...ס'תכל... ולכל אלו שעדיין מסתבכים
  '?? או בכיתה ב' אני בכיתה א האם?? או לא להתפלל

... ביחד ה עובד כל הזמןז... או הפוך' ובחורף כיתה ב' שבקיץ אתה כיתה א!! זה לא עובד לפי עונות: אז שוב
... ע"אני בוכה על זה בשמו ולכן ...ואני מתפלל על זה... למציאת עבודה... לילדים... אני מחכה לשידוך: לדוגמא

לאחר חצי שעה ..." את קולי תחנוני' אהבתי כי ישמע ה... "'אני בכיתה א... כן. ..מתפלל וזועק עד לב השמים
מה ... נו... עושה שלום במרומיו... אני פוסע לאחורי... את תפילתי כעת סיימתי!!! זהו... של זעקה מעומק לב

עם יד על אז שאני אעמוד עכשיו ... ואני מחכה לישועה... ה"הרי בקשתי משהו מהקב?? אני עושה עכשיו
  ?? מה קורה עם זה אז... נו?? נכון ...משהו הרי בקשתי... ע"רבש... נו ...המותן ואחכה

 ...כל המאריך בתפילתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב: ל פונים אלי ואומרים לי"בדיוק על זה חז!!! לא
עכשיו תמשיך הלאה !!! שיואבל עכ... ש יהיו ישועות"ובעזה... שמע את תפילתך' ה... 'זעקת לה... התפללת
אל רק ... לך לחנות ותקנה מלפפונים ועגבניות... צא מבית הכנסת ותחזור לכל השיחות שלא נענו  ...את החיים
... מה הבעיה לעמוד ולחכות לישועה?? למה... אל תעמוד פה בהפגנה כמו איזה פקח עירוני!!! תתקע פה

מזהירים  ל"למה חז?? מה הבעיה בזה... פה עד שזה לא מגיעוהחלטתי שאני לא זז מ... בקשתי שידוך: ע"רבש
   ??אותי שאני לא אעשה את זה

ש הוא באמת "ה שישנה את התכניות שלו ובעזה"וזכותך לבקש מהקב' כי נכון שאתה בכיתה א: התשובה היא
יך להיות אתה גם צר!!!! בד בבד!!! אבל במקביל!! ישמע את תפילתך ויסדר את העניינים לפי התכניות שלך

לא  עובדה שנכון לשעתיים האחרונות עדיין.. ה הרי החליט אחרת"וסוף סוף נכון לעכשיו הקב!!! 'בכיתה ב
ולכן !!! 'אז אתה צריך לכבד ולקבל ולהיכנע לרצון ה... 'רצון ה והיות והעובדה היא שכעת זה ...הגיע השידוך

!! כעת תכבד?? רי שסיימת את תפילתךאח? ?עכשיו... בשביל זה התפללת... מצד אחד הגשת בקשה לשינוי
ולכן אני ... אבל במקביל אני מקבל את הרצון שלך... נכון שבקשתי... ע"כעת תפסע לאחוריך ותגיד רבש

' הנה לך שילוב מנצח בין כיתה א?? הבנת... ממשיך הלאה את החיים למרות שעדיין לא הגיעה הישועה
כי זה סוגיות ... ואפילו לא התחיל... כמובן שהנושא לא מוצה!!! ניאחד עם הש כל הזמן זה משולב... 'לכיתה ב

בשביל זה יש גיליון ... מי שמאוד רוצה(... רחבות ודקות שעלון אז נדברו החובבני לא אמור ולא יכול למצות אותם
למי שזה חשוב אבל מהותי ונצרך ... פחות מעניין... א פחות עסיסי"מיסודו של הרב עזריאל טאובר זיע" שלהבת"נוסף 

    ...)לו
אחרי שכתבתי !! גם עכשיו... לאלו שציערתי אותם בשבוע שעבר ולא סיימתי לסגור את הקצוות: רק לסיום

הנושא !! יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן!!! יותר: עדיין נוטל ספר תורה בחיקו ואומר... מה שכתבתי
     .תורה כולה על רגל אחתאי אפשר ללמוד את כל ה... עדיין רחוק מלהיות ממוצה

?? ...האם אנחנו כן נוהגים כבוד זה בזה

.. שכידוע... נמצאים אנו בעיצומם של ימי ספירת העומר
ע "בימים אלו אנו מתאבלים על עשרים וארבע אלף תלמידי ר

ואם אנחנו ... שמתו בימים אלו על שלא נהגו כבוד זה בזה
אנחנו עדיין צריכים ... כ"אלפיים שנה לאחמ... כעת בדורנו

על כרחך יש !!! על כרחך שזה קשור אלינו... להתאבל עליהם
אם זה לא !! אחרת... לנו כיום אחיזה ושייכות במה שקרה אז

אז לא היו מעמיסים עלינו ... היה קשור אלינו במיוחד
אל תשכח ... כ הרבה שנים"להתאבל על אסון שאירע לפני כ

שראל עברו עוד הרבה אסונות שבמשך מרוצת הדורות כלל י
  ...ולא הצריכו אותנו להתאבל עליהם... גדולים מאוד

שכשאנחנו מתאבלים על תלמידי רבי , אלא מוכרח להיות
אלא , אנחנו לא מתאבלים על אסון שקרה פעם... עקיבא

!! נכון ועכשיו!!! אנחנו מדברים על משהו שקורה כעת
... הגי אבילותוממילא יותר ממה שאנחנו צריכים לנהוג מנ

יותר מזה אנחנו אמורים לעשות בדק הבית ובדיקת חמץ 
  ... איפה זה פוגש אותנו כיום

  ... מתבטא אצלנו" לא נהגו כבוד זה בזה"איפה ה

אם ראשונים "כמובן שאצלם הפגם היה בדקויות מסוג של 
ואילו אצלנו זה מתבטא בדברים הרבה יותר ..." כמלאכים

של שיעורי בית שצריכים ' ב' זה א פ"עכ... פרקטיים ומעשיים
  ... אנו לעשות בימים אלו

ומה אנחנו .." לא נהגו כבוד זה בזה"איפה אנחנו פוגמים ב
  ??כיצד אפשר לתקן?? יכולים לעשות

  ...בגיליון זה הרחבת נושא זה בעמוד 
---  

אודות התוצאות של הבחירות  :אבל רק במילה אחת
אני רק ... זוית הפוליטיתבא לא נדבר מה.. עזוב... האחרונות

רוצה להעמיד אותך מול המציאות ששוב ושוב  טופחת על 
שכל הפרשנויות וכל התחזיות : הפנים ומגלה בבהירות

והתככים והמרדים הפנימיים שקווי הנייעס דואגים תמיד 
הרי כעת שוב זה .. להוכיח לנו ולהתסיס מתחת לפני השטח

בחים והשיירה והכלבים נו... התברר כניתוק מהמציאות
      !!!אם זה אכן ככה... עוברת

אז כמדומני שאם אתה בן אדם נורמלי ואינטלגנט אתה 
כ "וכ... כ טעו"שאם קוי הנייעס כ! אמור להסיק מזה מסקנות

אתה אמור להגיד להם ... התבררו כמנותקים מהמציאות
ולא להמשיך להיות ככלב ששב אל קיאו ... שלום שלום

שוב את התיאוריות שלהם המנותקות להמשיך לקנות שוב ו
צריך המון ... פראייער מי שממשיך להקשיב להם... שלהם

המון אמונת צדיקים בשביל להמשיך להאזין להם בו בזמן 
  ... כ בגדול"שהם טעו כ

ונדמה לי שזה  !!!הם טעו וחשוב לדעת שהם טעו!!! כן
!!! לדעת שהם מזויפים מתוכם... הריווח הגדול של הבחירות

הם טועים בכל הניסיון שלהם ליצור ..  ם טועים בהכלוה
  פנימיות שלא קיימות בינינותככים ומריבות 

שנותנים לנו ... כעת מתברר שכל הפטפטת של קווי הנאייעס
תחושה שהם מרגישים את הציבור והם מריחים את השטח 

כעת התברר .. והם יודעים לספר לנו שככה וככה וככה
הם רוצים שאנחנו . שיהיה רוציםם ככה ה??? מה כן !!!!שלא
.. אז זהו... הם מאוד רוצים... רוצים שיהיו בינינו תככים... נריב

  ... שזה לא הלך להם

אנחנו נתנתק מהם מתוך !!! ואנחנו לא ניתן להם יותר את המנדט
עם ישראל נוהגים ... עם ישראל מתוק... הבנה שהם לא רלוונטיים

אין לך מה ... הנייעס הציגו אותםולא כפי שקווי ... כבוד זה בזה
כ "כי הם בסה... להקשיב להם כי אין להם מה באמת לספר לך

את זה גם ... אם ככה... נו... היו רוצים שיקרה שהםאומרים לך מה 
אנחנו רוצים !!! ואנחנו רוצים שזה לא יקרה... אנחנו יכולים לעשות

אהבת לרעך ו... לאמץ את משנתו של רבי עקיבא לנהוג כבוד זה בזה
 ... אליו נאזין!!! זה הקו נייעס שלנו.. כמוך זה כלל גדול בתורה
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בקרוב ממש
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  ???...במרכז שיש טילים בדרום' מפנימים'כיצד  

  ... אנחנו דואגים לכם?? מה איתכם... אחינו בית ישראל תושבי הדרום
  ??..יך אתם מתמודדים עם אימת האזעקות והמטחיםא?? איך אתם שם
זה לא ... כן... ורוצים לשמוע בשורות טובות... דואגים לכם... מתפללים עליכם... אנחנו אתכם

  ... לחיות כל הזמן בפחד מתמידפשוט 
מקווה ששורות אלו יגיעו אליך כשכבר ירגעו הרוחות ואז יהיה אפשר !!! אבל לאחר מעשה

ואחרי שעברתם .. .אחרי שהיה מה שהיה... אז לאחר מעשה!!! לדבר על זה בלשון למפרע
ה מצאתי ברבינו יונ... ווח מהפחד הזהגם רי אז תדעו לכם שיש ...חרדות לא פשוטות

והוא  !!!שפחד מוות מכפר ומנקה את כל החטאים )'שער ד( שכותב בפירוש בשערי תשובה
נתנו את נבלת עבדך מאכל לעוף השמים : "מוכיח את זה ממה שכתוב בחורבן בית ראשון

איך אפשר להגיד עליהם שהם היו חסידים : שואל רבינו יונה..." בשר חסידיך לחייתו ארץ

אלא אומר רבינו יונה?? עבירות' ודים שעברו על גהרי מדובר ביה', ועובדי ה

אמנם רבינו יונה (, 

ס פחד מוות יכול להיות גם למי שנשאר "סו... אבל לכאורה אין לחלק... מדבר שם על מי שבסוף באמת הרגו אותו
בפרט שהוא מדמה את זה שם  ...ואילו מי שנשאר בחיים ממשיך לפחד, פסיק לפחדמי שמת מ, אדרבה... בחיים

פ צריך לדעת "עכ )...כיון שנקלה הרי הוא כאחיך ושם מיירי במלקות שאדם נשאר בחיים"ש, למחויב מלקות
לא רק עם חרדות ... אתם לא נשארים רק עם התופעות לוואי השליליות ..שביום שאחרי

אני יודע  ...קל לדבר.. 'לב טהור לעבודת ה... ם כפרת עוונות ועם לב בשראלא גם ע ..סיוטיםו
  ...צהיקפתדעו שיש כאן קרש ... אבל לאחר מעשה... ולא שכרם לא הן :שהייתם מוותרים ואומרים

---  
שנינו ... כמוני כמוך... ונעבור לאחינו שרחוקים מהטווח "...רבותינו שבדרום"כעת נעזוב את 

שאחינו ... בשקט בשקט... ובינינו... ונים או מכל מיני קוים למיניהםמעודכנים מהעית
נכון שהיה ?? ישנת טוב בלילהשבאותם לילות  נכון: תגיד את האמת... מהדרום לא ישמע

?? ...אש מטחי לך כמה שעות טובות במשך היום שבכלל שכחת ששליש מארץ ישראל תחת
אנחנו באזניים שלנו לא שומעים ות והיו... החיים אצלנו ממשיכים הלאה... מה נעשה

... אה!!! אז החיים ממשיכים הלאה... אזעקות ולא שריקות של טילים ולא בום של ירוטים
אם רק תדרים עשרים קילומטר אתה תגלה אטמוספרה אחרת לגמרי של מחוץ תשכל 

  ?? ...חרב ומחדרים אימה
   !!ראיםככה אנחנו נ!! זה הפרצוף שלנו !!!!אבל זה אנחנו... נכון
את החולשות  חייבים להכיר ולזהות אנחנו ...אדרבה !!!אני לא אומר את זה בציניות!!! ולא

 תמיד יש !!! מה שאנחנו יודעים למה שאנחנו מרגישים בין הרמטי נתקיש  עד כמה!!! שלנו
אם הייתי ... הייתי מתנהג אחרת לגמרי ..וכך וכך שאם הייתי יודע שכך וכך כזו תחושה מין

... כן(... ה בטלפון"אפשרות לדבר עם אמא שלי ע לי אם היה... מה קורה בעולם האמת יודע
כבר לא מופקע שאפשר לדבר עם בן אדם מעולם ... ל"אחרי שהמציאו את הטלפון שאפשר לדבר עם בן אדם מחו

 והייתי מעודכן ממנה און ליין מה קורה שמה ...)ל"יותר קרוב מחו כ"בסה כי עולם האמת... האמת
ומה   ...אחרת לגמרי כעת הייתי נראהש בצהרים ברור לי כשמש... ואיך זה... בעולם האמת

תגיד אם היה לי גילוי אליהו כל לילה והוא היה מנבא לי מראש מה נגזר מאחורי הפרגוד 
אז בכלל הייתי מקבל אמונה חושית והייתי ... שיהיה כתוב בעוד שבוע בכותרות העיתונים

נכון ?? התחושה כון שככהנ??? נכון... שרף קדושולם הזה והייתי מואס בכל תאוות הע
שאפשר לראות  ..."דברים" שרואים אצלם כאלו צדיקים מתחת הריצפה שכולנו מחפשים

 אנחנו בטוחיםכי ?? כ מחפשים את זה"ולמה אנחנו כ... באופן מוחשי אצלם רוח הקודש
אנחנו נגיע לביטול הבחירה ... זהו... במיליון אחוז שברגע שאנחנו נראה רוח הקודש בעיניים

   ..ולחציו ולמעלה מלאך
   !!!העובדה בשטח היא שלא !!!ממש לא!!! אז זהו שלא

שאנחנו  באופן חד משמעיהמציאות בשטח טופחת על פנינו לאורך כל הדרך ומוכיחה לנו 
 ...ולהמשיך הלאה הולעבור ליד!!! שהיא מוכחת באופן מדעי לפגוש את האמת מסוגלים

   !!!!!וזה לא מזיז לנו בגרוש
 אין אחד!!! הוא ימות שיום אחד בבירוראין אחד מאיתנו שלא יודע ?? רוצה הוכחה פשוטה

מי שהולך  !!!ככככלום?? אנחנו עושים עם זה משהוו... נו... ספק בנתון העובדתי הזה שמטיל
מטר ליד זה  האם הוא לוקח בחשבון שלא כדאי יותר מידי להשקיע כי... לקניון רב שפע

כולם עוברים ליד בית ההלוויות שמגר וחולמים לקנות !! שום דבר?? בית ההלוויות שמגר
אתה מבין לבד שבן אדם שרק מפנים לרגע שבשלושים (??? היה או לא היה... פנטאוז במתחם שנלר

כרחך שזה עובר אלא על ... לא ממהר לשלם שלוש מיליון שקל על דירה... שנה הקרובות הוא עלול לשכב בשמגר

למה עדיין נדמה לי שאם אמא שלי הייתה מתגלה אלי כבחיי חיותה והייתה  ...ממילא ...)לידו
הרי ?? למה?? למה נדמה לי שזה היה מזיז לי משהו... מספרת לי מה קורה בעולם האמת

וראיתי את זה מול העיניים ... את זה היא בודאי אמרה לי!!!! היא כבר גילתה לי שיש מוות
אז למה נראה לי שהם היא תתגלה אלי ותספר לי מה קורה בעולם ... וזה לא הזיז לי... ליש

למה אני ) ...ק מה יש"כי כתוב בפירוש בזוה... כ יודע"כי אני בסה... אין לה מה להוסיף לי: שאגב(האמת 
  !אני בטוח שלא?? בטוח שזה ישנה לי את כל הרוחניות

רק הייתי חושב שאם אני אביא  אילו :עם לתלמידיום אמר פ"החידושי הרישמעתי ש... כן
אם הייתי חושב ... לכאן נפטר עם תכריכים והוא היה מספר לכם מה קורה בעולם האמת

 במאת אחוזים שאני בטוח: הבעיה היא... ממזמן הייתי מביא אותו... שזה יכול לעורר אתכם
ממש לא הסכמתי עם  ...פעם כששמעתי את המשפט הזה !!!שזה לא יזיז אתכם מילימטר

רק תארגן לי איזה ... לי גילוים מעולם האמת רק תארגן... רק תביא לי... ם"החידושי הרי
למרבה הפלא התברר !!! אבל לא ... הצצה לעולם הנשמות ואני עף לבית מדרש על טיל

אתה יכול לדעת עד מחר !! לא הנקודה בכלל זה כמות שהוא מידעההתברר ש !!!שלא
ולא תזכור  וזה יברח לך מהראש... והם מותקפים ממאות רקטות תחת אש שתושבי הדרום

!!!! כמו שצריך עולה ויורדת ...ככה ישנה כזו... אזעקה אחת רק צריך??? מה צריך רק ...את זה
!!! וזהו... רק תרוץ פעם אחת למרחב מוגן... רק תשמע אזעקה אחת כזו... לא יותר!!! זהו

מהמקום  יודע את זה ואתה רק ..."וידעת היום"ה היה רק בגדר כל זמן שז... נכנסת למועדון
מתי זה נכנס ... אתה יכול להמשיך הלאה את החיים ולא זז לך כלום... של המידע היבש

  !!של מידע אזעקה אחת יותר חזקה ממאה נתונים!!!! והשבות אל לבבך-כש ??פנימה

על מלחמה ודיברו  דיברו... היה זה במלחמת לבנון השניה... לא אשכח את זה
פתאום בוקר אחד !!!! והנה... בסיידר... מצב קשהני יודע שהא... בסדר... ודיברו

  !!!הייתי בההההלם!!! בום בום בום!!! אזעקה
שבועיים זה נמצא ... נכון... כן?? מדברים על זה כבר שבועיים?? מה אתה בהלם

מבחינתי הרגשתי  .." השבות אל לבבך"אבל עכשיו לראשונה זה ב..." וידעת היום"ב
כי זה !!! שיש מלחמה ראשונה שאני שומעהפעם ה זה הפתעה כאילובאותו רגע 

זו גם ממילא  ..וככה זה בכל דבר !!! באמת פעם הראשונה שהיה והשבות אל לבבך
ה בבקירולעמוד ... הסיבה שכל פעם מחדש שאנחנו נאלצים להיכנס לבית הלוויות

?? מה התחדש?? מה קרה??? למה!!! טפים פיק ברכיםאנחנו חו... לאיזה נפטר פיזית
הראשון  בעקבות חטא אדםש לראשונה ברגעים אלו התבשרת: התשובה היא

ולכן ... אתה פוגש מציאות של מוות לראשונהכעת !!! על כל העולם מיתה נקנסה
אף פעם לא חשבתי ?? שאנשים מתים  הרי תמיד ידעתי... אה... מבוהל כ"כ אתה

 !!!!ה נשאר תקועז ...ולא הפנמת... אם רק ידעת את זה!!!! דונילא א?? אחרת
המידע הזה אף פעם לא נבלע . את זה אתה מעולם לא באמת קלטת... ס'ותכל

  ...!!בך
---  

  ????..."והשבות אל לבבך"ב איזה עבודה מוטלת עלינו כעת אתה קולט
משהו  ...י כזהמשהו כזה מוסר ...מוסר זה משהו חובבנילימוד יש כאלו שחושבים ש

מי שלא ... מי שלא לומד מוסר :אדוני היקר... ישראל סלנטר' שהמציא אותו ר
מי שלא ?? ...איך אני לוקח את הידיעה ומשיב אותה אל הלב :מוטרד ממשימת חייו

 !!!!חיים כפוליםכמו את כל החיים שלו  וא מסוגל לעבורה קולט שיש כזו משימה
הוא ... ושניה אחת לא באמת לפגוש אותו... ע"הוא מסוגל לדבר כל היום על הרבש

לכתוב את אז נדברו ולהגיד מסרים מפוצצים עם מאה סימני קריאה וזה  מסוגל
כמו  !!!אין ברירה  )ואני מדבר מניסיון... (עובר לידו ולא מתחיל להשפיע עליו

 דרום לא מספיק לקרא עליהם בעיתוןשבשביל להרגיש את החרדה של תושבי ה
 לא כל זה. ק לדעת שבמרחק עשר קילומטר מגוש דן יש קטסטרופהולא מספי

בריחה צריך לחוות ... יירוט אחד צריך לשמוע ...אזעקה אחת לשמוע צריך!! מספיק
בדיוק על ... ברוך הבא למועדון... ורק אז ברוכים הבאים... אחת בהולה למרחב מוגן

הוא האלוקים ' כי הוידעת היום והשבות אל לבבך ": משימת חיינו :אותו משקל
זה לא ... צריך לדעת שההשבה אל הלב..." בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד

?? איך בדיוק להשיב אל הלב: ועכשיו... צריך להשקיע בהשבה אל הלב!!! נהיה לבד
כאן אפשר להתחיל ... זה כבר באמת עניין אינדיבידואלי?? הטקטיקות הם מה

החסיד ... הליטאי ילמד מוסר... בית של כל אחד כאן זה כבר שיעורי... להתווכח
  ... יעשה את זה בדרכים המקובלות בחסידות

  !!!! גיע לבדזו אחת ממשימות חיינו וזה לא י: דבר אחד שיהיה ברור
---  

 בדיוק ישר כולם בטוחיםהכי במושכל ראשון ובשכל !!! וחשוב לדעת את זה
הוא ?? פ"את כל מסכת חולין בעהאם הוא יודע : כל חרדי שתשאל אותו... ההיפך

הוא ?? אתה מאמין שיש השגחה פרטית: ואז תשאל אותו !!ממש לא!!! לאיגיד לך 
זה בדיוק  אליבא דאמת... עשהיייולמ...  א שלא"מה ההו ...ברור שכן!!! כן: יענה לך

אם אני ... ממה שאתה חושב אתה יודע הרבה יותרדווקא את מסכת חולין ... הפוך
ך את הזכרון ואני קצת אשחזר איתך אתה תהיה פתאום מופתע קצת אגרה ל

נשאר לך בראש חלק נכבד ממה שלמדת בדף עדיין ו... לגלות שאתה יודע די הרבה
כ בטוח שאתה מרגיש את "השגחה פרטית שאתה כהאמונה בדווקא אילו ו... היומי

פנים את לה אפילו לא מתחילאני יכול להוכיח לך מיניה וביה עד כמה אתה ... זה
לאסוף מידע זה  !!!לדעתצריך ' גמ... כי שוב??? ולמה... האמונה בהשגחה פרטית

אבל  )...לא נורא אבל גם זה עדיין... קצת יותר קשה זה כבר לשמור את המידע(!!!! הדבר הכי קל
אוחז את כל הפרטים ועומד מאחורי  'לקלוט שהו?? ה פה"שהקב להשיב אל הלב

!!! !!כבר עבודהוזו !!! אל לבבך השבותפה צריך המון .. .כל מה שעובר עלי ועליך
כמו שאנחנו לא מפנימים שיש פה מה ... כ קשה"היא לא עבודה כוהאמת היא ש

זו הבעיה  !!!נראית לנו משעממת כ עבודה מסובכת כמו שהיא"היא לא כ... לעבוד
אף !!! !הבעיה העיקרית היא במישור השיווקי..." השבה אל הלב"היותר מרכזית של 

מה יש ... אני יודע... מה... אחד לא חושב בכלל שיש צורך להשקיע בהשבה אל הלב
י חזרה "ע דווקא השבה אל הלב נעשית בדרך כלל... אין מה לעשות... להבין פה

ועל פניו זה נראה חדגוני ומשעמם ולכן ... ושינון ודגירה על אותו מקום כל הזמן
   ...אנחנו נוטים לברוח מזה

---  
עדיף ... במקום לחפש משימות קשות באמת ומורכבות באמת!!!! ן מומלץ בחוםלכ

שכל הקושי שלהם נובע רק בגלל הקושי ... לחפש את המשימות הפחות קשות
אפשר לקלוט שיש פה דבר מאוד ... על הקושי הזה אפשר להתגבר!!! בשיווק שלהם

... כן... א נראה נצרךהוא ל... רק החסרון היחיד שלו שהוא לא משכנע... מאוד חשוב
נדלניסט אמיתי לא מחפש דירות מאוד יקרות כדי שהוא יוכל למכור אותם בעוד 

שהבעיה היחידה שלהם היא ... הוא מחפש את הדירות הכי זולות. אדרבה.. יותר יקר
הוא .. אדרבה... במקום להתבלבל מהחוסר שיווק... ואדרבה... שהם לא משווקות טוב

ללמוד מוסר !!! אז זהו... כ זולות"וא יודע שרק בגלל זה הם כה... קופץ על המציאה
צריך רק ... לא צריך בשביל זה גאונות מיוחדת... זה לא קשה... ולהחדיר אל הלב

כאן נבנה השיעור קומה האמיתי של ... לזהות שכאן נמצאת ההשקעה האמיתית
  ...בהצלחה... שם מחכה המפגש האמיתי בין האדם לבוראו!!! מבחר המין האנושי



 

 המדינה האפריקנית החדשה עשתה זה עתה סוף להקים מדינה משלהם.-של לחימה עיקשת הם הצליחו סוףשנה  40הנה, אחרי                                                  
 , 'אחי ורעי, אנו אומה גאה, אנחנו לא מתכוננים לבקש עזרה מאף אחד!. ! שמו נישא בפי כול בהערצההמנהיג הכריזמטי שלה את צעדיה הראשונים, והכול בזכות 

בשם 'הגאווה הלאומית' הוחלט שכל המדענים יהיו בני המדינה. לכל מקצוע  במדינה. ת יא לטקס פתיחתואכן, תוך זמן קצר הוזמן הנש
חברו נלקח היישר נבחר האיש בעל הידע הנרחב ביותר באותו תחום. וכך, האחד הוסמך להיות מתמטיקאי בעוד שהידע שלו בחשבון הסתכם בלימודי כיתה ד', ואילו 

הם  . ש חר, שהרי למדינה ישחל איסור מוחלט על הסטודנטים לקבל מידע כלשהו ממקור מדעי א להיות פיזיקאי, שהרי הוא מבין במכונאותמהמוסך 
 הבחינו שבני עמם ללא יוצא מן הכלל רזים מאוד, ולעומת זאת בעולם הגדול חיים אנשים שמנים לצד אנשים רזים. 

 

מיליון  10-צוות של 'מדענים' שיצא אל רחבי העולם הגדול השקיע למעלה מ התעלומה הביולוגית הזו עוררה את סקרנותם, והם החליטו להשקיע בה את מירב מאמציהם.
 . 'השמן והרזה' בעולם המערבי, 'ישנה בידינו מסקנה חד משמעית לתעלומת  ראש צוות החוקרים הוזמן אל דוכן הנואמים .ולר ולמעלה משנתיים של מעקב צמודד

הצלחנו להבחין בעובדה שכל בני האדם הרזים נוהגים לרכוש מוצרים בהם המרכיב העיקרי הוא סוכר. לעומתם, בני האדם השמנים רוכשים  
ם וסיים: 'לפיכך מסקנתנו היא ברורה וחד משמעית: הכול המרצה הביט בהרגשת חשיבות בפני השומעי מוצרים המכילים תחליפי סוכר למיניהם כגון סוכרזית וכדומה'.

מחיאות הכפיים  היא שסוכר הוא מזון מרזה, וסוכרזית הוא מזון משמין!' ,ת, טמון במזון! אם כל הרזים אוכלים סוכר וכל השמנים אוכלים סוכרזית
 הסוערות הוכיחו שכל ההשקעה הגדולה הייתה משתלמת...

 

, ו במבט ראשון שהסיפור מצחיק, מסתבר שגם אנו, בני 'התרבות המפותחת', יכולים לטעות. גם גדולי המדענים בעולם יכולים לטעות במסקנותיהםגם אם נראה לנ
 ולם, ר בעולמעשה אין כמעט תיאוריה מדעית שלא התבררה לאחר מכן כלוקה בטעויות. די לנו אם נראה כיצד יכול אדם שפוי להביט בבריאה המשוכללת ביות

, ת הלא היא גוף האדם, ובמקום לראות בכל אבר ואבר את
בורא העולם,  -על מנת להגיע להבנה האמיתית יש צורך ללמוד ממי שבאמת יודע מה עומד מאחורי סודות העולם הזה  הוא מחליט שהוא בסך הכול מוטציה של קוף...

 (העורך) הלוא היא תורתנו הקדושה. – ב שאת כל סודות העולם כתב

זצ"ל בירושלים  מאן מוצפיסל ביתו של הצדיק לחצר
והיו תושבי  כל פתח מרחוב שבצד ביתו, היו שתי פתחים,

שני הרחובות משתמשים בחצרו למעבר מרחוב לרחוב 
 לשם קיצור דרך.

 נסללו מדרכות בשני הרחובות שבצידי ביתו, 
 נתבקש רבי סלמאן מהעיריה לשלם עבור שתי המדרכות,

 עשו תושבים רבים,או שיסתום את אחד הפתחים כפי ש
סירב רבי  ואז יהיה פטור מסלילת המדרכה באותו רחוב.

ם סלמאן לסתום את אחד הפתחים 
זאת כדי שלא לצער את הרבים שנהגו והתרגלו  ,

 לעבור בחצרו.

 רבים הם האנשים הרוצים 
. 

 

פחות מהם עושים זאת. 
 בכך. םפחות מהם 

 

 היה כוחו של  גדול
זצ"ל גם  אבא שאול בן ציוןהרב

ק יסודות חכמה זו בתורת הקבלה. הוא ינ
  מגדולי המקובלים בדור שלפניו,

 ,בן ציון חזןרבי  ,אפרים הכהןרבי 
ששון רבי  ,יהושע שרעבירבי 
סלמן רבי  מח"ס "באתי לגני",-מזרחי
זכר  ,אברהם ברזאניורבי  מוצפי

 צדיקים וקדושים לברכה.
 

כל הנהגותיו היו מיוסדות על פי כוונות 
 האר"י והרש"ש,

.  
 .גם ספרי הקבלה שהחזיק בביתו היו מוצנעים

 

 שמחה אמיתית
מכל מיני כלים מפוארים  יש הנהניםם

 או דירות יוקרה וכדומה, אך אליבא
ותלויה  , , דאמת

 בדבר, אומנם שמחתו של 
יתה שמחה יהזצ"ל  ג'וינאן יוחנן ביר

 אמיתי, שמחה שלמה בעבודת בוראו.
 

הוא אהב את הפרישות והפשטות, אהב 
דבר אשר הזכיר לו את חיי אבותינו  כל

 ודרכיהם של צדיקים, 
ולכן אין זה פלא שעל אף עניותו 

 הגדולה וביתו הפשוט, 
והשרה , ה היה

 משמחתו אף על אחרים...

היה למעשה בעל עיניים זצ"ל  יהודה פטילון הרב
צופיות עד כי העומדים סביבו היו נדהמים כי בדור זה נמצא 

  איש קדוש כזה, הרואה למרחקים עצומים.
 

 כל זאת עשה כדי  ועל אף שהיה פעמים מביט ביד
 ישראל גורמן ביר, וכפי שמעיד מקרובו 

הי"ו: פעם בילדותי ביקשתיו שיביט לי ביד, ויאמר לי מה 
רואה והרב פטילון השבני בפשטות: אין אנו צריכים את היד 

 הכל ואם בכל זאת תרצה אז נסתכל... 

 חסיד אומר לחברו:
 הרבי שלנו מספיק גדול 

 אותו  
 יותר מאשר הנהו באמת.

דת התאוה והכבוד על מי
"יעלו שמים ירדו  נאמר

שעוסק  –תהומות" 
 ת בתורה ובמצוו

תו ויעלה שיכבדו או
ואח"כ ירד לשמים 

במצולות התאוה 
 ובארות חומרי היצר.

תלות יתר משבשת כל לחלוחית של 
 הערכה עצמית.

 
 

 ע״טתשה אייר ׳ושבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:55 20:02 19:10 ם-י

 20:52 20:00 19:08ת״א

 20:55 20:02 19:11חיפה

 20:52 20:00 19:08ב״ש
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ה.‰י"„                   ‰עלון לעילוי נ˘מ˙        ב. צ. . נ  ת.

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com



 

הגיע ממשרד החינוך  מפקחח
הוא נכנס לאחת  לבדיקה בבית הספר.

הכיתות, והכיתה הייתה מבולגנת, 
מלאה בתלמידים שובבים שעשו 
 רעש, ושום דבר לא היה בשליטה.

המפקח החליט להוציא החוצה אחד 
מהם, ובחר את התלמיד הכי גבוה 
 מכולם שבמקרה לא הפסיק לפטפט.

דקות ניגש תלמיד מהוסס  15אחרי 
… ח: "אמממושאל בפחד את המפק

ה אפשר בבקשה

 (גויים) ומרוקאי כורדי
פתאום הם  לבג'ונגהולכים 

רואים נמר המרוקאי לוקח אבן 
 וזורק על הנמר, 

 
והתחיל לרדוף  השתגעהנמר 

אחריהם הכורדי והמרוקאי 
התחילו לרוץ הם רצים רצים 

פתאום המרוקאי עולה על העץ 
והכורדי נישאר למטה, 

המרוקאי שואל את הכורדי 
למה אתה לא עולה אז הכורדי 

 אומר לו 
ה למה

 

…

יר זיע"א לעלות על כסא הרבנות בע שמעלקא מליש הרה"ק רבי הוזמן
באלקן. בני העיר הכינו עבורו קבלת פנים מפוארת, והתכונה הייתה רבה. אל 
רבי שעלקא החליט להתחכם ולברוח מפני הכבוד. הוא הגיע אל העיר יום אחד 

 לפני הזמן, ונכנס בהחבא לאכסניא דלה בקצה העיר.
השבת הגיעה, והרבי עלה לבימה לדרוש לפני הקהל. ראה אותו בעל האכסניא 

הבין שפגע בכבודו של רב קדוש. בסיום הדרשה נגש לפני הרבי . 
והתחנן לפניו: "רבי, יסלח לי, לא ידעתי מי הוא, חשבתי כי הוא סתם יהודי..." 
ענה לו רבי שמעלקא: "האם כך הם פני הדברים? חשבתי כי ידעת מי אני, ולכן 

מדוע לא , ת ביזת אותי, כי אני רק אדם שפל... אבל אם חשת
 כבדת אותי? הרי "סתם" יהודי חייבים לכבד מאוד מאוד..."

 

לכל יהודי יש ערך וחשיבות עצומה, שהרי בצלם אלוקים נברא. כמה עלינו 
– –לכבד, להעריך, להימנע ח"ו מכל פגיעה וזלזול. לדעת ש"סתם" יהודי 

 , ומאד חשוב ונכבד לפני הקב"ה

 ברבי דוד שלמה רבי
מגדולי  זצ"ל אביגדור אייבשיץ

, רבה 1810נפטר  -רבני החסידות
ה, היה של סורוקה אשר בבסרבי
ר גדול בתורת הנגלה וחיבר

שזכו להערכת   
גדולי הדור. היה גם דרשן מופלא 

 וכתב את דבריו בצורה נאה
ומסודרת. בחסידות היה תלמידו 

 זאב וואלף של רבי
מטשארניאוסטראה, מתלמידי 

 .ממזריטש המגיד

זצ"ל:  החפץ חיים משמשו של סיפר
כאשר עמדו למנות את הצורר הנאצי לקנצלר 

ז"ל לפני  נתן מברעזא גרמניה נכנס רבי
יפר לו שאחינו הח"ח שישב בכורסתו, וס

באשכנז עומדים בפני סכנה נוראה, כי הצורר 
הסית נוראות נגד היהודים והאשימם בבגידה 

במולדת ובמפלת גרמניה במלחמת העולם 
הראשונה, בניצול משאבי המדינה ובכל תחלואי 

, ,החברה והכלכלה
שהעצה תופר והצורר לא יעלה על כס  

 השלטון.
יים:"יתן ה' וכל מה שהחפץ אמר החפץ ח

להרשיע ישוב על ראשו" כעבור רגע החל 
לבכות ואמר:"רבונו של עולם, מה אומר לך, 

רק שלא יתחלל שמך  
 הגדול בעולם"... ובכה הרבה.

 עשה טוב ממה שאתה 
 , ע יודע 

 ואל תאמין לדברי החברה והרחוב.

שלפעמים הצדיק מט לפני הרשע אע"פ
אבל הוא לפי ששעה ולא לעולם כמו 
שנאמר (משלי כ"ד, ט"ז) "שבע יפול 

  " צדיק וקם"
אם התחילו ליפול לא ישכנו עוד בארץ 
ולא יוסיפו לקום צדיק לעולם בל ימוט 

 ורשעים לא ישכנו ארץ

  ק המאבק
 הוא מאבק החיים.

, המצווה  ישנה
זוהי השאיפה הפנימית 

האמתית של כולנו.

כיצד הגיע עשיר  –מספר רבי יהושוע נעימי הי"ו  – בעיני ראיתי
זצ"ל חבילה גדולה של שטרות  אברום פישמופלג ומגיש לרבי 

ולרים, הלה מגיש זאת אל הרב בשמחה, הסגורים בגומיה, היו שם אלפי ד
תוך כדי שהחינו אומר: "רבי' אברום, חמש עשרה שנה היינו ללא ילדים, 

 ברכת אותנו ונפקדנו בילדים. 
רבי אברום לא התרגש ופנה אליו . ת הא לך מעות

ואמר: האם הינך שומר שבת? משהשיב הלה בשלילה, זעק לעברו רבי 
הלה אשר מעולם לא ראה אדם המסרב . , ,אברום

לקחת אלפי דולרים במתנה, היה המום מכך, הוא ניסה להפציר ולהתחנן, 
אך הרב עמד על שלו: "אדוני, קח את הכסף מכאן, כסף של חילול שבת? 

 חס ושלום לגעת בו".

והארנבת אריה תפס  האריה
ארנבת, וכבר עמד לטרוף אותה. 
לפתע עבר לידו צבי מגודל. מיד 
שמט האריה את הארנבת מפיו 

והתחיל לרדוף אחרי הטרף הגדול 
יותר. אחרי מרדף ארוך ומיגע, 

, והאריה, 
ה להסתפק עיף, רעב ומתנשף, רצ

בארנבת הקטנה, אבל זו ברחה 
 מזמן...

 

בשעה שהאדם הולך ללמוד או 
להתפלל, יזדמן לפניו ריוח היותר 
קטן, ובכל זאת מניח הוא חיי עולם 
, אף שיוכל 
להרויח מזה רק פרוטה אחת, הרי 

מראה הוא בעליל, ומעשיו מוכיחים 
עליו , שהתורה והמצוות גם שווי 

לא ישוו בעיניו,  ואשר על  כזה פעוט
כן בהגיע עת פקודה בבואו על שכרו 

בעוה"ב, יקבל הוא רק כפי השער  –
, ההזה 

בלתי איש זולתו !  והדברים הללו 
 נוקבים ויורדים חדרי בטן.

שעשה  העבירות
םבעולם הזה הם 

בעולם הבא ואף מעט  
מצוות שיש לו מתרחקים 

לא ייראו  כי המצוות ממנו,
א לאדם אלא

וכל זמן שיש , 
עליו עוד עבירות אזי 
  המצוות אינן באות לו.

 

ירא את ה' וסר  החכם
 מלעשות עבירה, 

וכסיל שעובר עבירה בוטח 
  שנאמר: בה' שימחל כמו

""  
 

 ואמרו: אל תבטחו 
 בהקב"ה שימחל. 

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
 פנחס בן פנחס, סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה.  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

יעקב הרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל  ל, הרב יהודה יאיר,, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'יוסף בן מרגלית

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא       

 

ה "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־מֹ  ֵני ַאֲהרֹן ֱאמֹר ׁשֶ  ֲאֵלֶהם.." (ויקרא כא, א).ְוָאַמְרּתָ ֶאל־ַהּכֲֹהִנים ּבְ
 להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קיד ע"א).-"ֱאמֹר ְוָאַמְרתָּ 

 

מעשה הקטנים הם פרי חיקוי הגדולים, וכמעשה האב כך מעשה בניו אחריו, 
מֹוֶהם ילים (קטו, ח) (בראשית רבה מ, ו). וזהו שכתוב בתה אבות סימן לבנים ּכְ

יֶהם יֶהם"), ִיְהיּו עֹׂשֵ מֹוֶהם"), ימשיכו לעשות הבנים ("ִיְהיּו עֹׂשֵ  , כמעשה האבות ("ּכְ
כפי  -והוא שאומרים אנו בכל יום בברכות התורה "ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו, ְוֶצֱאָצֵאינּו" 

 שאנו נתנהג כך יתנהגו גם בנינו וילמדו ממעשינו.
 

לאביו ומספר לשון הרע על ילד פלוני, והאב גוער בבנו  לפעמים, בא הבן
יָך  ַעּמֶ א ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ ומסביר לו שאסור לומר זאת כיון שאין בכך תועלת,  לֹֽ

 (ויקרא יט, טז), 
משיב הבן ואומר: "אבל אבא, בשבת האחרונה סיפרת על פלוני שעשה כך וכך, 

 חשבתי שזה מותר, למדתי ממך".
 

ר על אבא שציפה מבנו לגדול להיות תלמיד חכם, לימים מספ הבן איש חי
כשחזר הבן מלימודיו התיישב לאכול לחם ולא נטל ידיו תחילה, ואף אביו נכנס 

באותה העת כשהוא עייף מעבודתו ובלא שימת לב שהבן נמצא לידו התיישב על 
לפתע הבחין  השולחן ואכל מהמטעמים שהכינה אשתו ללא נטילת ידיים וברכה.

בבנו שיושב לידו ושאלו אם נטל את ידיו, כשענה הבן בשלילה התרגז האב  האב
החזיר הבן את ידיו אחורה והאב במקום והביא סרגל מברזל על מנת להכותו, 
. האמא שנכחה במטבח כל אותה העת לפגוע ביד בנו הכה בידיו שלו עצמו

החמוד, פרצה בצחוק גדול ואמרה לבעלה: "בעלי היקר, מה אתה רוצה מילדנו 
(ב"מ קז ע"ב), אם אתה בעצמך לא נטלת ידיים  קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים

 למה שהוא יטול?"
 

אם רוצה להזהיר גדולים על הקטנים, -זהו שמורה לנו התורה "אמור ואמרת"
האב שבניו יהיו מאירים ומזהירים במידות ישרות בדרך ארץ, בתורה ובמצוות, 

שהדוגמא האישית שווה יותר מכמה ספרי  , כיוןראשית עליו להיזהר בעצמו
לימוד ומוסר, הבן קולט את פעולותיו ודרכיו של אביו ומעתיקם לחייו שלו 

 עצמו.
 

יהי רצון שנזכה ליישר דרכנו ולתקן את מידותינו ונזכה לראות את כל בנינו ֶזַרע 
ַרְך ה' (ישעיה סא, ט), ונראה בקרוב בנחמת ציון ברחמים, אמן.  ּבֵ

 

 !הבהרה

 אחריות על הקורא
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 ישועה מקבילה בזכות בעל ה״מי שברך״
פור טרי מערב פסח האחרונה, אותה סי

סיפר בעל המעשה ר' אה"פ הי"ו מלונדון 
 הבירה למערכת 'נקדישך'.

ד בעל המעשה בשותפות בולפרנסתו ע
לו בן יש עם ידידו ר' למ"צ הי"ו, אשר 

בישיבה. בתחלת חודש אדר קבל ר' למ"צ 
טלפון מהנהלת הישיבה, שפנו אליו בבקשה 

נסיעה למקומות כי היות והם רוצים לארגן 
עבור הבחורים שעמלו על התורה  הקדושים

הם מציעים לתת חסותו על ו, משך הזמןב
 הנסיעה.

בהיותו מרוצה מאד מהישיבה, לקח ר' 
למ"צ על עצמו חצי מהוצאות הנסיעה. 
לכבוד זאת הזמינו אותו הנהלת הישיבה 

 לבוא ולהשתתף בנסיעה המרוממת.

ע לבד, בקש אך היות ולא נעים ליס
יצאו  ך"פ שיצטרף עמו, וכמידידו ר' אה

 שניהם יחד עם הנסיעה של הבחורים.

כדרך של נסיעות אלו, עוברים מעיר 
לעיר ומנסים לחטוף ככל שיותר מקומות 
הקדושים. ביניהם עברו גם בקראקא 
כשהמדריך לא ידע בדיוק מי הם הטמונים 
שם, רק על ציונו המפורסם של הרמ"א ידע, 

ו להמשיך ולשם נגשו לומר תהלים והתכוננ
 הלאה.

בהיותם שם בבית החיים, הבריק משהו 
בזכרונו של ר' אה"פ, הרי בבית המדרש בו 
הוא מתפלל מביאים על שבוע את הגליונות 
של 'נקדישך', אמנם אין הוא נמנה על 

רפרף הקוראים הקבועים, אך מפעם לפעם מ
הוא זוכר משם זאת  .הוא בגליון ומשהו נכנס

בעל כי בבית החיים בקראקא טמון 
מי שברך" חבר ה"מ', טוב־תוספות יום'ה

הנודע לשומרי פיהם ולשונם שלא לדבר 
 בעת התפילה. 

וברגע האחרון לפני צאתם מבית החיים, 

כריז ואמר: בחורים יקרים הבה נלך אל ה
. הלכנו וחפשנו 'בם־טויויונו של ה'תוספות צ

ידו השני של בית את האוהל עד שהגענו לצ
 החיים שם הוא טמון.

פתחנו באמירת כמה מזמורי תהלים, אבל 
תוך כדי התפילה הרגיש ר' אה"פ כי נפתחה 

, בוחזקה אחזו שות התרגוהתעוררות , לבו
דים אנו הבחורים: עומני פלוהתחיל לדבר 

לפני ציונו של הגאון הגדול, אשר מלבד 
רי הרבים שזיכה בהם את ישראל, הריו וחיב
ע הוא כמי שפעל במיוחד על הענין של דנו

"מי שברך" על זה חיבר והתפילה,  כבוד
 מיוחד.

: לנו ר' אה"פ במאמר המוסגר לוחש[
ינו מן ם אני וגם שותפי לא היאליבא דאמת ג

על המדקדקים ביותר בענין זה, אך בעמדינו 
הציון, בפרט שאני הייתי זה שעוררתי לבוא 
על הציון, הרגשתי שצריך לדבר על כך, 

 ]ובאמת אני בעצמי התעוררתי בדברי.

נקבל על כי  באותו מעמדהחלטנו ובכן 
לא נדבר בעת יסן עד ראש חודש נעצמנו ש

ה גדולה עם דואז נעשה סעהתפילה, ו
 תכנית עשירה לכל הבחורים שיעמדו בכך.

הבחורים , ש ניסןהגיע ראש חודב"ה 
שינו ועעמדו יפה בקבלה ו...גם אנחנו, 

, בה עוררנו את מעמד נפלא בישיבה
להחזיק בקבלה ולא הבחורים להמשיך 

 ות.להרפ

והנה חסדי ה' אזכיר, מאת ה' היתה זאת 
ינו יש לנו היא נפלאת בעיננו. אנו שנ

והנה צאצאים שהתבגרו וממתינים לזיווגם, 
מיד עם שובינו מהנסיעה הוצע לכל אחד 
מאתנו שידוך שלא דובר עד כה, ואצל כל 

, וממש במישוראחד מאתנו התקדם הדבר 
שתינו אצל  כיםהשידו מונשללפני פסח 

 ')נקדישך(מתורגם מגליון ' ת.צלחבשעה טובה ומו
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