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 (כה, ב) ויקחו לי תרומה
מה התורה ? ללמה התורה לא ממשיכה מפרשת יתרו לפרשת תרומה

 ?"חוצצת" עם פרשת משפטים
הקב"ה אמר כאן למשה רבינו יסוד.   –אומר בית הלוי תירוץ נפלא 

! אני לא רוצה לקבל אתה הולך לקבל תרומות מבני ישראל, תזהיר אותם
שת תרומות שלא עברו את המסננת של משפט הצדק. לכן שמתי את פר

 משפטים בין מעמד הר סיני, לפרשת תרומה. 
לפני שאדם מוציא את התרומה מהכיס, תבדוק אם התרומה הזאת 

 !נקיה. אם התרומה לא נקיה, אני לא רוצה אותה בתרומת המשכן
 אומר הנביא {ישעיה נו, א} שמרו משפט ועשו צדקה. 

ישנם הרבה אנשים שנותנים צדקה. הצדקה שלהם באה, כי הכסף 
 הם לא כשר. לדוגמא:של

שנה ביטוח על הדירה.  כמה עולה ביטוח ?!  20אדם שמשלם -יש בן
 לחודש. ₪  100

שנים. לילה אחד הוא נסע לחתונה, נכנסו גנבים רח"ל,  25חלפו להם 
 וגנבו את כל מה שהיה לו בסלון. 

מזמינים משטרה ... מגיע בבוקר ויקטור השוטר, שם אבקה כדי לבדוק  
 ... תביעות אצבע

 "מה לקחו ?"
 "לקחו הכל, חוץ מחמותי.  לא נישאר לאשתי אפילו עגיל אחד!!! "  

". שולחים לחברת הביטוח... 30,000$ויקטור השוטר כותב הערכת נזק "
 ₪ ! 186,000יום, הוא מקבל צ'ק מחברת מנורה  30ברוך ה', אחרי 

בית ברוך ה', לא הכל שלי..."ריבונו של עולם, מזמן רציתי לתרום ל
הוא ₪ .  18,000הכנסת פרוכת יפה, גם לראש השנה וגם לכיפור, זה עולה 

 רושם על זה "לע"נ זכריה בן שלום, נדבת חברת מנורה".
מנורה תרמה את הפרוכת, זה לא שלו. כי הרי לא גנבו לו את 

 התכשיטים ! 
 !?! זה כסף גנובמה אתה תורם פרוכת
ונצא החוצה. אני לא יודע אמר רשב"י "בואו  –אומר הגאון מוילנה 

 ממה נבנה בית הכנסת הזה, ואיזה אנשים בנו אותו". 
 אדם, ומעכב את שכר הפועלים שלו בשלושה ימים.  -הולך בן

 אומרת התורה {ויקרא יט, יג} ... לא תלין פעלת שכיר איתך עד בוקר.
$ משכורות, שלושה ימים  300,000-אומר בעל הבית: "נשים את ה

... מה זה משנה לעובדים ?!  הם יצליחו לחיות עוד  4%יח בבורסה, נרוו
 שלושה ימים בלי משכורת". 

אה, אבל אתה עובר על {ויקרא יט, יג} לא תלין פעולת שכיר איתך עד 
 בוקר ?!

"לא, עזוב... זה בשביל הכולל של אחי... אני נותן את הכסף הזה 
 לצדקה"

נו, א} שמרו הקב"ה לא רוצה את הצדקה הזאת, שנאמר {ישעיה 
 משפט ועשו צדקה... !
לכן קדמה פרשת משפטים, לפרשת תרומה.   –אומר הבית הלוי 

 תחילת הציווי על המשכן, מתחיל בפרשת יתרו. 
אומר הקב"ה למשה: "תעשה משכן, אבל לפני שאני מצוה אותך 
להביא תרומות למשכן, תצטרך לעבור קודם את פרשת משפטים, כדי 

 שר או לא". לבדוק אם הכסף הזה כ
כסף לא כשר מפריע בעבודת ה' ... בבית המדרש. סידור שנעשה שלא 

 בקדושה, התפילות לא מתקבלות מתוכו ... 
ממילא, באה פרשת משפטים, ו"מעכבת" את התרומה שנעשית שלא 

 בכשרות. לכן באה פרשת משפטים, ומקדימה את פרשת תרומה.
 (ברוך שאמר)

 (כה, ב)תרומה  לי ויקחו ישראל בני אל דבר
התמיהה ידועה, מדוע כתב "ויקחו" ולא כתב "ויתנו", ונראה לבאר 
באופן פשוט, עפ"י משל לראובן ושמעון שנסעו בדרך ליריד, הנסיעה 

היתה ארוכה, ולראובן נגמר האוכל, ביקש ראובן לשמעון שיתן לו מהאוכל 
מעון שלו, וכשיגיעו למחוז חפצם, יחזיר לו. אחרי ששהו ביריד, פנה ש

לחזור לביתו, אבל ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך, ביקש ראובן לשמעון 
 שיקח לו חלק מחבילותיו בעגלתו, ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.

לי מהאוכל שלך",  תןהנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: "
לי את החבילות  קחאבל כשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "

ון שהחבילות הם הרי של ראובן וכל הבקשה משמעון היא רק הללו", כיו
להעביר אותם ממקום זה אל מקום זה, ורק כששמעון היה צריך להוציא 
מהאוכל שלו ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה. ופשוט. ובזה מבואר 
היטיב, כי כאן כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה 

תתנו" תרומה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב כביכול, לא שייך לומר "
נאם ה'", רק שייך שנוביל את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן 

(ציוני תורה)                אמר "ויקחו" לי תרומה".
 (כה, ה) תחשים ועורות
 מתרגם לכך לה היו גוונים והרבה לשעה אלא היה לא תחשים י:"ברש
 י"לרש לו מנין לדקדק ויש. כאן עד' וכו שלו בגוונין ומתפאר ששש ססגונא

 דלמא, ומתפאר ששש תחש תיבת על פירוש הוא ססגונא שתיבת ל"ז
 י"רש עשה למה קשה ועוד. מלות שאר כל כמו ארמי בלשון הוא כן שמו

 דלכל ידוע דהנה לבאר ויש. זו במלה כאן דוקא התרגום על פירוש ל"ז
 אשר חיה נפש וכל שמות להם קורא הראשון אדם היה והחיות הבהמות

 הרבה נתחדשו הפלגה בדור כך ואחר. לעולם שמו הוא שם אדם לו יקרא
 כאן כתב ל"ז י"רש והנה. הזמן באותו נתחדש כן גם הארמי והלשון לשונות
 דור דבשעת נמצא. המשכן בנין לצורך זו לשעה אלא היה לא דתחש
 אותו קרא למה קשה כן אם. ליכא השתא וגם בעולם תחש היה לא הפלגה
 לשון כמו לתרגם ליה הוה רק זה שם לחדש לו מנין ססגונא התרגום
 אבל' וכו שמתפאר לפי ססגונא מתרגם לכך ל"ז י"רש כתב לכך. המקרא
 חנוכת התורה)(         :התחש של השם זה אין באמת

 (כה, ו) למאר שמן
 בשבת' הגמ פ"ע ל"וי, מלא למאור כתיב ויקהל' ובפ, חסר 'למאר' כתיב

 מלאכי של רבוא' ס באו לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו "בשעה) א, פה(
 ירדו ישראל, שחטאו וכיון' כו כתרים' ב לו וקשרו מישראל א"לכאו השרת

 וכתבו, "'כו ונטלן משה זכה וכולן' כו ופירקום חבלה מלאכי רבוא כ"ק
. פניו אור קרן משה כשנטל לפיכך, היו הוד של הכתרים ששני ,'התוס

, משה של כמו פניהם עור קורן ישראל כל' הי העגל מעשה דלפני ומבואר
, ומאיר קורן' הי פניהם שאור, למשכן כשנכנסו למאור הוצרכו שלא ונמצא
 שכבר, העגל מעשה אחר' שהי ויקהל' בפ אבל. חסר למאר כתיב ולכך
' סי( תצוה בתנחומא ש"כמ, ממש למאור צריכין היו אז, ההוד קרני פירקו

 כתיב ולכן ויוצא" נכנס אתה להיכן רואה שאתה בשבילך אליך "ויקחו') ד
 הוצרכו לא שנה' מ דכל) ב, כב( בשבת' התוס לדעת וגם. מלא למאור שם

 שנה' המ אחר בשביל הוצרכו מ"מ מקום בכל מאיר' הי הענן שעמוד לאור
 להם העור קירון נשאר' הי חטאו לא שאלמלי העגל מעשה לפני כ"משא

 (טעמא דקרא)                     .ולדורותם
 (כה, טו) ממנו יסרו לא הבדים יהיו הארן בטבעת

יש להבין הטעם למה נשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן 
 והמזבח ששם היו קבועים רק בעת מסעם, ואילו כאן היו קבועים תמיד.

מתרצים המפרשים (בספר 'משך חכמה' 'אפריון' וכן כתב ה'חפץ חיים' 
בספרו "שם עולם" (חלק א' פי"ז) וכבר קדמם האלשיך הק') , לפי דברי 
הגמרא (סוטה לה, א) שהארון היה נושא את נושאיו, וכל מה שנצטוו 
'בכתף ישאו' היה רק בכדי להראות שיש מצווה לסייע ולהחזיק את 

הארון הרי מרמז על כתר תורה. וכשמסייע ומחזיק את הלומדי תורה, ש
את הלומדי תורה. אבל באמת  –התורה, נדמה לו שהוא נושא את הארון 

"הארון נושא את נושאיו", ולכן, היו הבדים קבועים בארון להראות לזכרון 
עולם שהתלמידי חכמים הם הם המחזיקים את בעלי המשא ומתן. ועוד, 
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כם נצרך לסיועו של הנותן, כיוון שנתן לו בעת שאף בעת שאין התלמיד ח
 שנצרך, ממשיך הנותן לקבל בזכותו של התלמיד חכם גם הלאה.

ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם, את לשון הכתוב "עץ חיים היא 
למחזיקים בה", ולמה לא כתב "למחזיקים אותה"? אלא, יבואר עפ"י משל, 

ושוצף אומר הבן לאביו: שאב ובנו הקט עוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף 
חזק שלא אפול למים! עונה לו אביו: אני מרים אותך, רק תזהר  אותיתחזיק 

 אתסומך, ואילו הסומך מחזיק בחזק!. (הנסמך תמיד מחזיק בילהחזיק 
" שהתורה היא בההנסמך) על זה הדרך נאמר כאן: עץ חיים היא למחזיקים 

 היא המחזיקה את בעלי הממון.
לפני למעלה סיפור נורא: פר הרב אליהו דיסקין בעניין הזה, מס

מארבעים שנה, היה בחור באמריקה שלמד בתיכון, והתחיל גם ללמוד 
באוניברסיטה כי אבא שלו רצה שיהיה לו "תכלית" שיהיה עו"ד או רופא 
וכדומ'. הוא רק לא ידע שה"תכלית" זה לימוד התורה... עכ"פ, הבן, חשקה 

י רוצה ללמוד. אמר לו האב: אני מוכן שנה נפשו בתורה. אמר לאביו: אנ
אחת שתלמד אבל אח"כ תחזור לאוניברסיטה. נסע הבחור לארץ ישראל, 
וזכה ללמוד אצל הגה"צ רבי אליהו לופייאן בכפר חסידים בשנתו 
האחרונה. אחרי שנה הוא חזר הביתה, וכמובן שלא רצה לבזבז את שנותיו 

רי עוד מעט כבר אני מגיע בלימודי הבל, פנה אל אביו ואמר לו: "ה
לשידוכים, תן לי ללמוד עד החתונה, ואני מוכן ללמוד כאן בלייקווד ולא 
לנסוע לארץ ישראל", אמר לו אביו שהוא מוכן, אבל בתנאי אחד: שיותר 
אתה לא מבקש, ואחרי החתונה אתה אכן הולך לאוניברסיטה". הוא 

סים לחתונה הוא הסכים. אחרי כמה חדשים הוא אכן התארס, בין האירו
התחיל לאבד מצב רוח, כיוון שידע שאחרי החתונה אין לו שום ברירה 
וחייב יהיה להפסיק ללמוד. ומיום ליום ירד לו ה'שמחת חיים'. והאבא 
רואה ולא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא רוצה את טובת בנו שיהיה לו 

שיותר מקצוע ביד, ומצד שני הבן לגמרי מאבד את חדוות החיים. כמה 
התקרב זמן החתונה שקע הבחור יותר בעצבות. ביום לפני החופה, קרא 
האב לבנו ואמר לו: "אני יודע בדיוק מה עובר עליך, אני רציתי את האושר 
שלך אבל אני רואה שאתה לא  מאושר מזה, דיברתי עם אמא, והחלטנו 
שיותר חשוב לנו שתהיה שמח, לכן, חמש שנים אחרי החתונה אתה יכול 

המשיך ללמוד כאברך בלייקווד, ואנחנו מפרנסים אותך "קעסט" חמש ל
 שנים.

שבועיים אחרי החתונה, האבא קיבל "דום לב", הוא היה במוות קליני, 
והרופאים לא נתנו לו שום סיכוי, והנה בניסי ניסים חזר לאיתנו עד 
לתיפקוד מלא. ביום שנגמר החמש שנים מהחתונה, קיבל האב שוב "דום 

 נסתלק לבית עולמו!לב", ו
אמרו: אם היה יודע מי מחזיק את מי, היה לוקח על עצמו חמישים 
שנה! ודבר נוסף, שכל החמש שנים כולם חשבו שהאב מחזיק את בנו, 
אבל אח"ז נוכחו שהבן הוא הוא החזיק אביו! "עץ חיים היא למחזיקים 

 בה".
חילת עם רעיון זה מסביר ה"פנים יפות" (ועוד הרבה מפרשים) את ת

הפרשה "ויקחו לי תרומה" למה לא אמר "ויתנו"? כיוון שרק נדמה לנו 
שאנו "נותנים" בעוד שאנו רק "לוקחים". ומוסיף לבאר את דברי רש"י "לי 

לשמי", שאף שע"י התרומה וודאי שתתעשר מזה, ותזכה בחיים, אמנם  –
 את התרומה תתן רק "לשמי" לשם מצוה ולא לשם השכר הבא מזה.

 תורה) (ציוני 
 (כה, יח) זהב כרבים שנים ועשית

הכרובים הם מלאכים קדושים (יחזקאל י) ופניהם פני נערים (סוכה ה:) 
והקשה הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, מדוע פירש רש"י את הכתוב: 

 מלאכי חבלה?! -"ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים"  
ולהיות מלאכים קדושים, או מלאכי ותרץ, שבני הנוער יכולים לגדול 

חבלה חלילה. תלוי היכן הם שוהים ומבלים! אם על ארון הברית ובקודש 
הקדשים, אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם הם בחוצות, על אם הדרך, יהיו 

    מלאכי חבלה...
 (והגדת)

 מאוצרות המגידים  
 מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי

ללמד זכות על הנשיאים שלא השתתפו בתחילה  סופרהכתב כתב 
בנדבת המשכן עם כל ישראל, שגם זה כדי שתהיה הנתינה מנדבת הלב 
ולא בכפיה, כי אם ישמעו שהצדיקים כבר נתנו, לא נעים שלא לתת. כמנהג 
הקדום להתרים עבור הדפסת הספר, והיו הולכים לרבנים הגדולים שיתנו 

הרבי נתן, וגם הוא יקח ספר כשיצא דמי קדימה, וכתבו בתחילה ש
מהדפוס, וממנו יראו וכן יעשו, אחר שבאים לעשיר בורשה ומראים לו 
 שהאמרי אמת כבר נתן דמי קדימה, איך לא יתן? וגם זה, הוא כעין כפיה. 

כך אילו היו הנשיאים תורמים בראשונה, היה זה כעין כפיה על נדבת 
הנשיאים נתנו, וגם זה חסר המשכן, שהיו ישראל נותנים בלחץ משום ש

ב'נדבת הלב', וזה בהגדרת 'באלימותא'. כי יש כמה מיני אלימות, יש כפיה 
והכאה, ויש תעמולת עסקנים שמשתלטים על מח של האדם ע"י 
פרסומות הבטחות של צדיקי הדור, או מעטשינג ביזנעס, שאני נותן כך 

י צדקה זה כשר וכך רק אם אחרים יתנו בסכום הזה. וכדו'. בוודאי שלגב
וישר, כי ממשכנין על הצדקה, אך תעמולה היא גם כח של אלימות והיא 
כשרה רק לגבי צדקה ולא לגבי נדבת המשכן, כיון שכאן הולך להיות 
'חתונה' בין הקב"ה לכל יחיד מישראל, צריך שיהיה נתינה טהורה בתכלית 

יאים השלימות, שלא יהיה כמתנה על מנת להחזיר, לכן סילקו את הנש
שיתנו באחרונה, כדי שלא תהיה נתינתם כעין כפיה על נדבת לבן של 

 97ישראל. שאילו ישמעו שהנשיא נתן נתינה הגונה, תהיה נדבת הלב רק 
 אחוז, ולכסף קדושין צריך מאה אחוז של נתינה טהורה. 

ואעפ"כ היה איזה טענה על נשיאי ישראל, כי היו יכולים לתת בהסתר 
זדרזים למצוות וגם לא היה כפיה ואלימות ע"י נתינתם. וצנעא, ובכך היו מ

העסקנים שבאים להתרים ומתלווים עם אדם חשוב, הרי הם ככופים 
בכח, למטרת צדקה מותר, אך לא לנדבת המשכן, לכן לא באו משה ואהרן 

 להתרימם 
והוסיף הכתב סופר שכן מדויק מלשון הפסוק 'וידבר ה' אל משה 

ל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו לאמר, דבר אל בני ישרא
תקחו את תרומתי', וקשה שפתח בלשון 'ויקחו' ולא 'ותקחו', וסיים 'תקחו 

 את תרומתי', ולא 'יקחו את תרומתי'? 
ותירץ שכן דרך העסקנים שאם הם צריכים לקבץ נדבות עבור מטרה 

תלווים שאינה חשובה כ"כ בכדי לעורר לב האנשים לנדב להם, אזי הם מ
עם אדם חשוב שייראה כאילו המטרה היא חשובה עד מאד. גם זה הוא 
כעין 'ממשכנין על הצדקה', שאינך יכול להתנגד מול אדם חשוב כזה, הרי 
זה ממש הפעלה של אלימות. ואין הנותן נותן מנדבת לבו בשלימות. אילו 
 לא היה בא עם אדם החשוב, לא היה נותן כלל או היה נותן מעט. אמנם
אף שלגבי צדקה מותר לעשות כן, כשיש מטרה אמיתית, היות וע"פ דין 
ממשכנין על הצדקה, אך לגבי נדבת המשכן, אילו היו משה ואהרן 
מסתובבים מאהל לאהל לבקש עבור נדבת המשכן, לא היתה התרומה 
בלב שלם, שאף שאם לא היה רוצה לתת, יתן לכבוד הצדיקים, ועם נתינות 

ת משכן להשי"ת. כי רחמנא לבא בעי, לכן אמר ה' כאלה אי אפשר לבנו
שאנשים פשוטים יבואו לגבות, שכשהם באים, יוכל כל אדם לענות 
בשלילה ולא לתת, ואם יחליט לתת, הרי זו נדבת לב טהורה, המתאמת 

 לקדושין שבין הקב"ה לכנסת ישראל. 
ועפ"ז מיישב הכת"ס לשון הכתוב, 'ויקחו לי תרומה', ולא 'ותקחו לי 
תרומה', שאם משה ואהרן יתרימו את הקהל, לא יהיה זה 'לי לשמי', אלא 
כמו שנהגו היום שתורמים 'לשמו ולתפארתו של נדיב או רב פלוני', לגבי 
צדקה זה כשר לתת כיון שהגרח"ק ביקש, שגם זה נכלל בממשכנין על 

 הצדקה. אך למשכן ה' צריך שיהיה נקי לכבוד ה'. 
 נכלל ב'ממשכנין על הצדקה' גם סיפורי מופת של שקר, 

אחד מהקופות צדקה שאלו את הגרי"ש אליישיב אם מותר לספר 
סיפורי שוא ושקר על מופתים שהיו ע"י הבטחה לקופת הצדקה, כדי 
לשכנע את העם לתת לקופת הצדקה. והשיב שגם זה נכלל בממשכנין על 
הצדקה. לאחר שהדפיסו את הסיפור, צוו למחוק אותו והתכחשו שלא 

מר כן מעולם, אך ביודעי ומכירי מבפנים שהמעשה אמת. כי כל מה א
שמספרים שהבטיחו לקופה זו ונושעו, אין לזה שייכות לצדקה שהוא 
נותן, הנה יש כאן משפחה שאין להם על שבת, מעיקר הדין היו צריכים 
לכפות לתת להם צדקה, יהיה איך שיהיה, לכן מאספים קופת הצדקה 

ם לא היו ומדפיסים ומחלקים בתיבות דואר, אוסף של מעשיות שרוב
ואנשים מאמינים, כאילו הקב"ה השתדך דווקא עם קופה זו, שזה ממש 
משחק ילדים, אך כך משכנעים את האדם אולי גם אני אוכל להוושע ע"י 

ונדמה לו שאילו יתן לשכנו [הקופה הזו. ומתקשר למספר שלהם ותורם. 
  ]עני, לא יוושע כך. דמיונות שוא.

אף שהגבאים המציאו את המעשיות שלא היו ולא נבראו, והתיר 
הגרי"ש כדין ממשכנין על הצדקה, כמו שמותר להכות במקלות, יותר קל 
לשמוע ולהאמין במעשה שלא היה ולא נברא. כך זה כשר רק לגבי צדקה, 
אך בנדבת המשכן שהוא קדושין בין כנסת ישראל להקב"ה צריך שיהיה 

בנו לבו תקחו את תרומתי'. בתחילה נאמר 'ויקחו 'מאת כל איש אשר יד
לי', לא משה ואהרן יתרימו אותם, כדי שתהיה נתינתן לשמה, ואח"כ 
תקחו אתם את התרומה בסוף. באופן שלא ידעו משה ואהרן כמה נתת, 

 תתן לא לשם משה ולא לשם אהרן, רק לשמו יתברך לבד. 
השלישי, יצטרכו אילו יצטרכו היום לעשות מגבית עבור בית המקדש 

לאסור כל המודעות והפרסומות והתעמולות והפלקטים והבטחות 
הרבנים וסיפורי המופת והסגולות למיניהם, ה' ירחם. יכול להיות שזו 



 

 ג 

הסיבה שבית שלישי יורד משוכלל מן השמים... כנודע שנחלקו בזה 
רמב"ם ורש"י. להרמב"ם הוא חיוב לבנות בית השלישי, כמו בית הראשון, 

נם גם שלמה המלך כפה עליהם מס לבנין בית המקדש, כמו שכופים אמ
לבנות בית הכנסת ומקוה וחידר, א"כ גם לבית השלישי יהיה מותר לתת 
שלא לשמה, רק במשכן ראשון שהיה מצב של מומרים לא היו יכולים 
לתת שלא בנדבת לב, או משום שהם מעות קדושין וצריך שיהיה מתנה 

 זיר, בלי שום סגולה והטבה כלל. גמורה שלא על מנת להח
 (הגרמ"י רייזמן)

אומר המגיד   (כה, ב)מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי 
רבי שבתי יודלביץ: מוצאים אנו, כי יש מן התרומות בהן לא הבדילה 
התורה בין עני לעשיר, בין קמצן לנדיב לב, אלא חייבה כל אחד ואחד 

התייחס כלל לאמצעים העומדים לרשותו מבלי ל -ישראל בסכום קצוב 
מוצאים אנו כי  -ולמידת נדיבות ליבו. בתרומת המשכן לעומת זאת 

התורה הניחה לכל איש ישראלי מקום להביא בו את נדיבות ליבו לידי 
 ביטוי, ואפשרה לו לתרום ככל אשר ידבנו ליבו.

ואל  -ו'הממעיט', אל 'נדיב הלב'  -והנה, התורה מתייחסת אל ה'מרבה' 
זה אשר לא נדבו ליבו, אולם דומה כי כאן המקום לעמוד על סוג שלישי 

 -אשר קם בעם ישראל, מי כעמך ישראל, סוג הכורך כאחד את המרבה 
עם נדיבות הלב שאין למעלה  -עם הממעיט... את ה'קמצנות' במיטבה 

 ממנה...
המדובר בדמויות הוד אשר עמדו בעם ישראל וזכרם חקוק לנצח, 

הוד של יהודים יקרים ונדיבי לב, אשר ביקשו להקדיש את  דמויות
 נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך!

 אמת:-ושני סוגים נמצאו באותם נדיבי
ואילו בכל  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -מהם 

הנוגע להם עצמם נהגו בקמצנות מופלגת... המדובר ביהודים אשר 
, קמצנים אשר קמצנותם מנעה מהם אפילו בטבעם קמצנים מופלגים היו

היו הם  -להיטיב עם עצמם, אולם בכל הנוגע לעניני צדקה ועזרה לזולת 
 ראשים וראשונים לכל דבר מצוה!

מבלי  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ומהם 
שלאיש יהיה שמץ של מושג אודות ליבם וידם הפתוחה, יהודים יקרים 

ץ נראו כקמצנים מן השורה הראשונה, קמצנים אשר אינם אשר כלפי חו
זה, אולם מאחרי מעטה הקמצנות הלזה -מסוגלים לפתוח ידם אפילו כהוא

שכנה לה נפש רחבה, נפש נדיבה, נפש אשר כל חפצו של בעליה לא היה  -
אלא להיטיב עם זולתו בטובה הגדולה ביותר האפשרית, טובה של מתן 

 בסתר.
וטובים נמנו על כל אחת משתי הקבוצות הללו, רבים אין ספר כי רבים 

וטובים בתולדות דברי עם ישראל אחזו בידם את מידת הנדיבות ומידת 
והשתמשו בכל אחת מן המידות בשעתה הראויה לה,  -הקמצנות כאחד 

 אולם כאן ברצוננו להתמקד בשתי דוגמאות נפלאות ומיוחדות:
בו פתוח היה כאולם לעזור דוגמא ליהודי קמצן בטבעו אשר לי -האחת 
אירעה בימי התנאים הקדושים ומקורה בירושלמי (פסחים  -לכל נזקק 

 -דוגמא למתן בסתר בדרגתו המשובחת ביותר  -פ"ד, ה"ט), ואילו השניה 
 אירעה בדורות מאוחרים יותר, בתקופתו של המהרש"א הקדוש.

 מה שביני לבין בוראי
העוסק במגבית צדקה לטובת ובכן, נפתח בסיפורו של הירושלמי, 

לומדי תורה, מגבית אליה יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן 
 החכמים ביום מן הימים.

מביא יין', -באחד העיירות אותן פקד רבי עקיבא, התגורר אדם בשם 'בן
עשיר גדול, אשר רבי עקיבא ידע מנסיונו כי ידו פתוחה לכל דבר 

יפוא רבי עקיבא לפתוח בביתו של תכנן א -שבקדושה. את סבב ההתרמה 
 אותו עשיר בדוקא, ולהעניק לו את הכבוד להיות ראשון לתורמים.

ניגש רבי עקיבא עם שותפו  -ואכן, מיד לאחר תפילת שחרית כוותיקין 
אל ביתו של אותו עשיר, אולם מאחר והשעה עדיין היתה מוקדמת למדי 

וק אם בעל הבית החליטו השנים להטות אזנם מבעד לדלת, בכדי לבד -
כבר התעורר משנתו. בודאי ידעו הם את אשר יודע כל משולח מתחיל, כי 

מבטא הוא בדרך כלל את חוסר שביעות רצונו  -כשמעירים גביר משנתו 
 בגודל התרומה...

והנה, עד מהרה התברר לשנים כי הגביר כבר ניעור משנתו, שכן הם 
ה במידה שהתברר להם שמעו שיחה אשר התנהלה בינו לבין בנו. אולם ב

התברר להם גם כי תהיה זו טעות  -כי הגביר כבר ער וניתן לדפוק על דלתו 
חמורה לעשות כן...

למסקנה זו הם הגיעו מתוך השיחה אשר שמעו, שיחה אשר התנהלה 
בין הגביר לבין בנו, ובה פנה הבן אל אביו ושאלו מה לקנות בשוק לארוחת 

השיב הגביר, והבן הוסיף ושאל: -ין!" הצהריים. "מה לקנות? תקנה עולש
העולים  -"אבא, בשוק ישנם שני סוגים של עולשין, ישנם עולשין טריים 

מעט יותר, וישנם עולשין רקובים מעט, אשר מחירם עולה לכדי חצי 
ממחיר הטריים. ובכן, איזה מן הסוגים להביא?", ושוב הגיעה התשובה 

א אם יהיו העולשין קצת רקובים! המפתיעה: "תביא מהסוג הזול... לא נור
 נסתפק בהם!"...

מלכתחילה, כאשר שמעו שני התנאים את שאלתו של הבן אודות 
סעודת הצהריים, היו הם משוכנעים כי האב יבקשנו לקנות בשר ודגים עם 

 -כל המטעמים, כמנהגם של גבירים. כאשר שמעו את תשובתו של האב 
ה בריאה המבוססת על ירקות הם סברו כי אולי מקפיד הגביר על תזונ

 בלבד...
אולם כאשר התברר להם כי הגביר מעדיף את הסחורה הישנה והזולה 

הם הגיעו למסקנה ברורה על פיה לפניהם  -על פני הטריה והיקרה מעט 
עומד קמצן אשר טרם נודע כמותו, קמצן אשר חולי נפשו אינו מאפשר לו 

 ר!אפילו לקנות לביתו את המזון המינימלי ביות
 -"להכנס אל ביתו של קמצן כה נורא, ולבקש ממנו כי יתרום לצדקה 

הרהרו המתרימים בליבם, והחליטו לפסוח על  -הרי זו בדיחה גרועה!" 
ביתו של הגביר ולהתחיל את המגבית ממקום אחר... "ובדאי שינה הוא 
את טעמו מאז הפעם האחרונה בה פקדתי את ביתו, הפעם בה פתח הוא 

הסביר בודאי רבי עקיבא לעצמו את פשר הנהגתו  -חה!" את ידו לרוו
 המוזרה של העשיר...

אלא שבסופו של יום, כאשר פנה השמש ושני הצדיקים התפנו לספור 
גילו הם כי התפוקה דלה למדי...  -את סכום הכסף אשר הספיקו לגייס 

הסכום עדיין היה רחוק מרחק רב מהסכום אותו ביקשו מלכתחילה לאסוף 
ו... לפיכך, בלית ברירה, החליטו לשוב על עקבותיהם ולדפוק על בעיר ז

הרקובים, כאשר בליבם הם אומרים: -הירקות-אוכל-דלתו של העשיר
הרי זה יותר טוב מכלום!"... -"אפילו אם יתן העשיר פרוטות בודדות 

 למעשה. -וממחשבה 
הם דפקו על דלת ביתו של הגביר, ומה רבה הפתעתם כאשר קבלת 

 שונה היתה לחלוטין מזו לה ציפו... -לה זכו הפנים 
הם ציפו להתקבל בקרירות ולצאת מן הבית עם נדבה פעוטה של 

קיבלם הגביר בכל הכבוד הראוי לתלמידי  -פרוטות מספר, אולם בפועל 
חכמים כמותם, בכל האדיבות ובסבר פנים יפות, ומששמע את מטרת 

הורה לשני תלמידי  אף הרים תרומה מכובדת עד מאד: הוא -הביקור 
החכמים לגשת אל אשתו ולומר לה כי בעלה ציוה ליתן להם מידה שלמה 

 של דינרי זהב! סכום עתק!
שני התנאים נדהמו למשמע הסכום הגבוה, הם חששו פן אשתו של 
הגביר לא תיאות כה בקלות להעניק סכום כה גדול, אולם כאשר ניגשו אל 

 נכונה להם הפתעה נוספת... -האשה 
או מידה  -אם בעלי אמר ליתן לכם מידה גדושה של דינרים "ה

שאלה האשה, ומשלא ידעו הם להשיב, והסבירו כי הגביר נקט  -מחוקה?" 
החליטה האשה להעניק להם מידה גדושה, תוך  -בלשון: 'מידה' סתם 

הרי  -מה טוב, ואם לא  -שהיא מסבירה כי אם זו היתה דעתו של בעלה 
 העודף על חשבון כתובתה... שמעניקה היא את הסכום

כאשר שב רבי עקיבא עם חבירו אל הגביר, בכדי להודות לו על תרומתו 
שאלם העשיר: "אימרו לי, האם נתנה לכם אשתי מידה גדושה  -הנדיבה 

או מדיה מחוקה?", ומשסיפרו לו שני הצדיקים את השתלשלות  -
נבון החליט הגביר להביע את הערכתו לשיקול דעתה ה -העניינים 

 ולנדיבות ליבה של אשתו, ובו במקום הכפיל את כתובתה...
בירך איפוא רבי עקיבא את הגביר בחום, נשקו על ראשו וביקש להפטר 

לא יכול היה  -ולילך לו לדרכו, אלא שבטרם נפרד ממנו הגביר לשום 
להתאפק, ופנה אליו בשאלה: "רבי, מוכרח אני לשאלך... מבין אני כי אל 

סופו של יום, לאחר שסובבתם בין בתי העיר כולם. ובכן, ביתי הגעתם ב
מדוע עשיתם זאת? מדוע לא זיכיתם אותי להיות ראשון לדבר מצוה כשם 

 הקשה העשיר, והכאב ניכר בקולו. -שדרכך, רבי עקיבא, לעשות תמיד?" 
החל רבי עקיבא  -"מדוע לא נכנסנו אל ביתך? הבה ואומר לך..." 

ל ביתך בתחילת היום, עם בוקר, והטינו אזנינו מסביר: "למעשה, הגענו א
לשמוע האם הינך ער והאם רשאים אנו כבר להקיש על דלת ביתך בשעה 

 כה מוקדמת.
שמענו את שיחתך עם בינך, שיחה בה הורית לו לקנות  -"בשלב זה 

לארוחת הצהריים מן הירקות הזולים ביותר, ושיחה זו הביאה הותנו לכדי 
על פיה יהא זה חסר תועלת  -בדיעבד כמוטעית אשר התבררה  -מסקנה 

לחלוטין לנסות להתרימך לדבר מצוה! לפיכך פסחנו על ביתך, סובבנו 
ברחבי העיר, ורק בסיום היום, כאשר ראינו כי עיתותינו בידי וכי עדיין 

החלטנו לנסות את מזלינו ולדפוק על  -זקוקים אנו לכל פרוטה נוספת 
 סיים רבי עקיבא... -דלתך!" 

יכול אתה  -אלא שהגביר לא קיבל את הטיעון: "רבי, מה שביני לבין בני 
לשמוע. אתה יכול אמנם לעמוד על קמצנותי בענייני שלי מתוך השיחה 



 

ד 

על כך לא  -שניהלתי עם בני. אולם על המידה בה נוהג אני ביני לבין קוני 
יכולת לעמוד מתוך אותה שיחה! אמנם קמצן אני, בכל הנוגע להנהגת 

מקמץ אני ככל שניתן, אולם בעניני שמים, בכל הנוגע לצדקה  -יתי ב
שם אינני מקמץ מאומה, וידי פתוחה לרווחה בכל עת!"  -ומעשים טובים 

 סיים הוא, והדברים מאלפים ביותר. -
שכן לפנינו דוגמא לאדם קמצן בטבעו, אדם אשר אוחז במידת 

א מונעת אותו עד שהי -הקמצנות בחזקה, וכה כבדה היא קמצנות זו 
זה מכספו ומעושרו הרב! אולם קמצנותו הנוראה, ואף -מלהנות כהוא

אינם יכולים לה לנדיבות  -שליטתה המוחלטת של מידה זו בכל אורחותיו 
לב לכבודו יתברך בלבד, נדיבות לב למילי דשמיא, לכל דבר -ליבו, נדיבות

 טוב וראוי!
גדולה היא לאין שיעור  -נדיב' מעין זה -אין ספק, כי מעלתו של 'קמצן

ממעלתו של זה אשר הנדיבות טבועה באופיו, ורק בעם ישראל ניתן 
למצוא דוגמא מעין זו לקמצנות ונדיבות המשמשות בערבוביא זו עם זו! 

 הפלא ופלא!
 קמצן קדוש

זוהי איפוא הדוגמא הראשונה, העוסקת כאמור ביהודים המשלבים 
בו כל אחת מהן אחראית  את מידת הקמצנות עם מידת הנדיבות באופן

שולטת בכל הנוגע לצרכי עצמם, ואילו  -על תחום אחר: מידת הקמצנות 
 משמשת למידי דשמיא... -מידת הנדיבות 

אולם כאמור, ישנה דרך נוספת בה נכרכות שתי המידות הללו זו בזו, 
והיו לאחדים בידם של נותני בסתר, אלו אשר כלפי חוץ מציגים הם 

ומץ יד מוחלט, על אף שבסתר משתמשים הם במידת קמצנות מופלגת, א
רק לכבודו יתברך, שלא על מנת לקבל פרס או  -הנדיבות שבליבם 

 ידם. הסיפור הבא, עוסק ביהודי שכזה.-להתכבד במתת
יכולים המבקרים  -בבית הקברות של קראקא, עירו של המהרש"א 

צבתו להבחין כי בסמיכות לקברו של המהרש"א טמון יהודי אשר על מ
מחמיא: 'יעקב הקמצן'... "מה פשר ה'שכנות' הזו?" -חקוק התואר הבלתי

מן  -שואלים אתם, ואכן השאלה במקומה... אולם בכדי להשיב עליה  -
 הראוי להקדים ולספר את סיפורו של אותו 'יעקב הקמצן'...

נודעה תופעה  -ובכן בעיר קראקא, בתקופתו של המהרש"א 
 מעניינת...

אחד מנשות האביונים, אשר נמצאו בעיר למכביר, מגיעה  כאשר היתה
אל הדייג ומבקשת כי מכור לה ראש וזנב של דג, בטענה כי אינה יכולה 

הוא היה שוקל לידידה שני דגים  -להרשות לעצמה את רכישת הדג כולו 
שמנים, ומסביר לה כי 'שמעון הגביר' החליט להעניק דגים חינם על 

 ידם משגת לרכשם... לאלו אשר אין -חשבונו 
כאשר היתה היא מגיעה אל חנותו של הקצב, ומבקשת מעט עצמות 

הוא היה ממהר לארוז לה שני קילו של בשר שמן, ומשטענה כי אין  -חמין 
הוא היה מניח דעתה כי  -בידה האמצעים לשלם תמורת המעדן היקר 

 ...'זלמן העשיר' ניאות להעניק בשר חינם לכל תושב נזקק, על חשבונו
וכך היה חוזר על עצמו המחזה גם בחנותו של הירקן... האביונית היתה 
מבקשת מעט שאריות, המוכר ממהר היה להגיש לה פירות וירקות 

הו... אין מה לדאוג... 'יסוף  -ובנוגע לתשלום  -משובחים ביד רחבה 
 הסוחר' כבר ישלם עבור ירקותיהם של אביוני העיירה...

כך נהנו עניי העיר במשך תקופה ארוכה מארוחות משביעות ומזינות 
חינם אין כסף, אולם עובדה אחת הציקה להם וטרדה את מנוחתם: ידוע 
ידעו הם, כי אף ש'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ואף 'יוסף הסוחר', הינם 

הרי שבפירוש לא ניתן לומר כי הם עשירי  -אנשים אמידים ובעלי ממון 
בשם 'יעקב',  -! בעיירה היה עשיר מופלג, גביר אדיר, ממש מליונר העיירה

 או ליתר דיוק: 'יעקב הקמצן'...
ולא בכדי זכה 'יעקב' הלזה לתואר המפוקפק... ניתן לומר כי הוא זכה 

זה, ואיש -לו בדין ולא בחסד... מעולם הוא לא פתח את ידו אפילו כהוא
פרוטה -נו מקרה בו נהנה בשוהמאביוני העיירה לא יכול היה לדלות מזכרו

 מממונו של הלזה...
"הרי אין זה הוגן! מדוע על 'יוסף' ו'זלמן' ו'שמעון' מוטל לשאת בעול 

התקוממו הכל, "מדוע לא יתרום גם יעקב את חלקו  -החזקת עניי העיר?" 
היו הם מתלוננים מפעם לפעם, אולם דומה כי לאזניו  -וירים את תרומתו?" 
ו כלל כל אותם דיבורים... הוא לא שינה את הנהגתו, של יעקב לא הגיע

 מי...-ונמנע באופן עקרוני מלהעניק דבר מה בעל ערך לאי
כאשר מכלימים היו את פניו של יעקב ברבים, כאשר גוערים היו בו על 
קמצנותו, כאשר הוכיחוהו וטענו כי נראה שסבור הוא שיוכל ליטול עמו 

שיב מאומה, רק פושט את ידיו לא היה יעקב מ-את כספו אל קברו 
לצדדים כביכול מבקש לומר: "צודקים אתם, אולם מה אעשה ואיני יכול? 

 פשוט אינני מסוגל להפרד מכספי וליתנו לאחר זולתי!"...

לא שררה  -אין פלא איפוא, כי כאשר נפטר יעקב הלזה לבית עולמו 
ו, איש לא עצבות רבה בעיירה... ידידים לא נמצאו לו מבין שכניו ומכרי

מי, אפילו אחד מבני -יכול היה להצביע על מעשה טוב אשר עשה כלפי אי
העיירה לא חש כי חב הוא לו הכרת הטוב מסיבה כל שהיא, וכך כשמנין 

הובל יעקב אל מנוחתו האחרונה,  -מצומצם של מלוים צועד סביב מיטתו 
ען למ -ועל מצבתו נחקק בהבלטה התואר המוזכר לעיל: 'יעקב הקמצן' 

 ישמעו ויראו כל הקמצנים שכמותו...
נראה כי נפל דבר בשגרת  -אלא שלאחר מותו של 'יעקב הקמצן' 

 שלוות חייה של העיירה קראקא.
הוא התנה  -כאשר הגיעה שוב האביונית אל הדייג וביקשה דג לשבת 

את קבלת הסחורה בתשלום מלא, כאשר היא המשיכה אל חנותו של 
 מפולפל, המחזה חזר על עצמו אצל הירקן...דרש אף הוא מחיר  -הקצב 

הפסיקו את  -התברר, כי 'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ו'יוסף הסוחר' 
תמיכתם בעניי העיירה, ומעתה הוטל על כל אחד מהם לדאוג לעצמו 

 לפרנסת בני ביתו...
האביונים המודאגים החליטו לשלוח משלחת אל המהרש"א, רב 

זימן הרב את שלשת הגבירים בכדי  -סרו העיירה, ובעקבות המידע שמ
לברר מדוע הפסיקו באופן פתאומי את מעשה הנדבה לא היו אחראים 

 שנים כה רבות.
התשובה אשר שמע, היכתה את המהרש"א בתדהמה מוחלטת. שכן 

 כך אמרו לו השלשה:
"רבי, אמנם אנשים אמידים כולנו, אמנם פרנסתנו מצויה לנו ברווח כדי 

בל בשום אופן אין באפשרותנו לפרנס את בני העיירה כולם! צרכנו ויותר, א
היה זה 'יעקב הקמצן' אשר העניק לנו מידי  -במשך כל השנים שחלפו 

שבוע את הסכום הדרוש לשם פרנסת עניי העיירה, והוא היה אף זה אשר 
 -ביקש כי איש לא ידע על מעורבותו בדבר מצוה זו! עתה, משנפטר יעקב 

וב לעמוד בהוצאה הכבירה, ובעל כרחנו נאלצנו להורות אין אנו יכולים ש
 לבעלי החנויות להפסיק את ההסדר המועיל!".

עוד באותו היום כינס המהרש"א את כל בני קראקא, וסיפר להם על 
-אשר התגלה לו זה עתה. עוד באותו היום צעדו כל בני העיירה אל בית

ר' יעקב מחילה על ביקשו מ -החיים, וכשדמעות רותחות תלויות בעיניהם 
שחשדוהו לשוא וכפרו בטובתו. עוד באותו היום התכנסו שבעת טובי 
העיר והחליטו פה אחד כי יש לשנות את הכיתוב המשפיל החקוק על 

 מצבתו של ר' יעקב, אולם המהרש"א לא הניח להם לעשות זאת...
"לא ולא! קמצן היה יעקב, קמצן בכל הנוגע לכבודו שלו... עבור עצמו 

וא לא ביקש מאומה: לא תהילה ולא כבוד, לא פרסום ולא יוקרה... את ה -
כל מעשיו עשה הקמצן הזה אך ורק לשם שמים, אך ורק לכבוד בוראו 

 -יתברך, כאשר הוא אוחז בידו את מידת ה'קמצנות' עם מידת ה'נדיבות' 
 חייו.-ובשתיהן יחדיו מחולל את מופת הנהגת

וד הוא לו! אין למחוק את תוארו כב-"קמצן היה יעקב, ותואר זה אות
קברוני נא בסמוך לקברו של  -ממצבתו, אולם זאת אבקש: לעת פטירתי 

 -'יעקב הקמצן', והלואי ואזכה להיות במחיצתו אף בעולם שכולו טוב!" 
 סיים המהרש"א, וכדבריו נעשה כמובן.

זהו איפוא הסיפור השני, אודות יהודי אשר חיבר בהנהגתו כאמור 
עם הנהגת 'הממעיט', וכל  -עם 'קמצנות', את הנהגת 'המרבה'  -'נדיבות' 

אשר עשה לא עשה אלא לשם שמים. מי כעמך ישראל אשר נמצאים בו 
יהודים שכאלו, יהודים אשר כל כולם מסירות לכבודו יתברך, יהודים נדיבי 

                   לב אשר העפילו בנדיבותם לפסגות כה נוראות! 
 (דרשות המגיד)

 
 (כה, ב) ויקחו לי תרומה

 לעולם שאמרו ל"בחז מצינו הלא המפרשים מקשים לשמי. לי י:"ברש
 בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק
 שמצוה י"אעפ כי ל"וי לשמה דוקא התורה ציותה זו במצוה ומדוע, לשמה
 מקפח ה"הקב אין כי שכר עליה ומקבלים מצוה נחשבת כן גם לשמה שלא
 יכולים לא לשמה שלא ממצוה מ"מ אבל, נאה שיחה של אפילו שכר

. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כ"כמש, השכינה השראת מקום להתקין
 בכוונה, דוקא לשמה לעשות צריך השכינה להשראת מקום לבנות כדי

 , ורצוייה טהורה
 כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי אומרים ל"וחז
 איש בלב הוא השכינה והשראת המקדש דעיקר פירוש, ואחד אחד

 כמה כ"א, לשכינה מדור הוא צדיק דכל ה"השל שאומר כמו, הישראלי
 טהורה בכוונה לשמה המעשים שיהיו לבו את ולזכך לטהר הארם צריך

 הקדושים ל"חז. לשמה שלא להיות תוכל לא השכינה השראת כי, ורצויה
 לבנו וטהר תפלה וסידרו בזה הסתפקו לא ונפשם לבבם בכל' ד את שעבדו
 פרק ישרים המסלת שאומר כמו, הלב לטהרת שיעור אין כי, באמת לעבדך



 

ה 

 אצלו ואהוב למקום יותר המתקרב הוא יותר לבו לטהר שיודע מי כי: ל"וז ז"ט
 איזו לעשות רצה פעמים כמה כי סיפר ל"זצ מקלם הסבא מרן. ל"עכ ת"י

 קרה לא פעם ואף ל"זצ סלנטר ישראל' ר הגאון רבו בעיני חן שתמצא פעולה
 מעשים לעשות קשה כמה אמר כ"א, מעשיו על לבקורת סיבה ימצא שלא
 כשם ו"ט בפרק ישרים המסלת שאומר כמו, לפניו רצויים שיהיו ה"הקב לפני
 שכבר נפה ג"בי מנופה נקיה סלת אלא שלמטה המזבח גבי על עולה שאין
 להיות העליון מזבחו רצון על לעלות אפשר אי כך, סיג מכל לגמרי טהור

מיני  מכל הטהור שבמעשים המובחר אלא והמובחרת השלמה ל-הא מעבודת
 דרושים השכינה להשראת מוכן יהיה שהלב כדי, שאמרנו מה וזהו, סיג

 חייו ימי בכל אדם של העבודה כל וזוהי, סיג מיני מכל טהורים מעשים
 . שמים לשם רק שיהיו מעשים לעשות להשתדל

 לשבת, משבת צם שהיה איש חי ל"זצוק מוילנא א"הגר בימי כימספרים
 אבן גבי על לנוח יושב היה הדרך ובאמצע למקוה, הולך היה שבת ובכל ערב

כששמע מזה הגאון מוילנא,  לראותו, מתאספים היו מוילנא הילדים וכל אחת,
 לצום! שוב אותו אישיכול  היה לא אז ומני יותר, יתאספו לא שהילדים ציווה

 לשם וצם גדול צדיק היה הזה האיש כי ספק שאין מוסר הבעלי ואומרים
 צדקתו בתוך אלא לראותו, מתאספים שהילדים הזה הכבוד בגללולא שמים

 בטל הזה שהכבוד י"לו, ואעפ חלקו שהילדים הזה מהכבוד שמץ התערב
 מכאן, לצום! מסוגל היה לא כבר הזה הכבוד לו שחסר כיון זאת בכל במיעוטו,

  מעשיו. על לדקדקצריך האדם כמה
 יצא למה 'אחר' על הירושלמי, בשם ו"ט דף חגיגה במסכת' בתוס הובא
 גדולי לכל קרא למהלו שבא וביום ירושלים, מגדולי היה אבויה רעה, לתרבות
 ונתעסקו ישבו' וכו אחד במקום יהושע' ולר א"ולר אחד בבית והושיב ירושלים
 של כחה גדול כך אמר' וכו אותן והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי
 לשמים כוונתו היתה שלא ולפי לתורה! מקדישו אני הזה הבן יתקיים אם תורה
 הזו הכוונה את המגדיר הזה הרעיון ואיום נורא ל."עכ בו נתקיימו לא לפיכך
 ל"זצ הסבא אמר זה על רעה! לתרבות יצא זה ובשביל השמים לכבוד שאינה
 אם זאת ובכל הספר לבית הביאו אלא תורה אתו למד לא האב הלא מקלם
 כ"א רעה לתרבות הבן יצא כבר שמים לשם שמץ מכל טהורה היתה לא כוונתו

 לשם שלא פניה איזו בו ויש הילד עם תורה שלומד המורה וכמה כמה אחת על
 רעה! לתרבות יצאו שהתלמידים גורם הוא כמה עד שמים

 בידיכם, הופקד האומה עתיד ישראל ילדי גורל ומדריכים מחנכים מורים
 אתם שעלולים ומה שמים לשם טהורה במחשבה לתקן בידכםשיש מה דעו
 טהורה.  שלא וכוונה עצמית פניה של בשמץ ו לפגום"ח

 להגר"י ניימן) –(אמרי יעקב    

 
 הסוד של תחילת פרשת תרומה 

(ילקוט תהילים שמ"ו) כותבים ישנו מדרש פליאה לכאורה, חז"ל במדרש 
 כי הקב"ה בא, כביכול, בטענה לדוד המלך ע"ה.

"אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי דוד המלך התחנן להקב"ה 
אמר לו הקב"ה לדוד, בתחילה אתה אומר "אחת שאלתי  בית ה' כל ימי חיי"

מאת ה'" דבר אחד "אחת", והנה לפתע אתה מבקש רשימה ארוכה: שבתי 
' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה', ולבקר בהיכלו כי יצפנני בסוכה ביום רעה בבית ה

יסתירני וכו'" אמר דוד: רבון העולמים, ממך למדתי. אני תלמיד טוב. אתה 
ליראה", ואח"כ התורה פירטה עוד  כי אםאמרת "מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

ו ולעבוד את "ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותכמה דברים: 
 רשימה של מצוות עשה. מדרש פליאה.ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך", 

 "שאלתי" -"אחת" 
המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע דוד המלך 

 התבטא בנוסח כזה, והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש:
 " זו הנשמה. "שאלתי" נהייתי "שואל".אחת"

דם נקראת ארבעה שמות: נפש, רוח, נשמה, יחידה. "אחת" נשמתו של א
היינו "יחידה": "אחת" שאלתי מאת ה', את ה"אחת" אני שאלתי מאת ה'. 

 שואל. -כלומר, אינני שומר חינם, אני לא שומר שכר אלא 
תאזינו. ישנם ארבעה שומרים: שומר חינם, חייב כאשר פשע בשמירתו 

חייב בגניבה ואבידה,  -שומר שכר  ופטור אם התרחשה גניבה או אבידה.
ופטור באונסים, שואל, חייב גם באונסין ופטור אם מתה מחמת מלאכה. דינים 

 אלו וודאי אתם יודעים, ולמדתם אותם בבית הספר.
ועתה מורי ורבותי, באותה שעה קשה, כאשר בית דין של מעלה ישאלו 

ית הכנסת. את האדם, למה פשעת, למה ציערת את בני ביתך, לא באת לב
הרי פשעת. הוא יענה: לא. לא פשעתי היה לי אונס  -מדוע לא למדת תורה 

"בית הדין, בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי חבלה להענישני" 
 יצעק "הייתי אנוס!".

הוא שואל  -אבל מה לעשות, הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'" 
כ אין תירוצים!" יאמרו לו בבית דין על הנשמה שלו, ושואל חייב באונסין: "א"

של מעלה: "תירוץ אונס לא מתקבל כאן". אנו חיים בעולם כ"שואל" שחייב 
 באונסין.

א"כ, איזו חומת הגנה יש בידינו להינצל מעונשי החטאים, מה בכל זאת 
כי  "בעליו עמו לא ישלם"אפשר לעשות כדי להינצל? ישנו פתח מפלט אחד 

גם השואל פטור, כדברי המשנה  -ים בתוך העסק אם הבעל -כידוע להלכה 

"השואל ושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה פטור שנאמר אם הידועה: 
א"כ העצה היא, כביכול, להכניס את בורא העולם  בעליו עמו לא ישלם".

 -. ואז כאשר אדם משיג בתוך ליבו של כל אחד" -"ושכנתי בתוכם בשותפות. 
"בעליו עמו לא ול לפטור את נפשו מאונס. כי יכ -שהקב"ה ישכון בתוכו 

 ישלם"...
בעל ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר 

כלומר הקב"ה  "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל"(בפרשת בלק) 
כביכול לא מסתכל על העבירות של עם ישראל. איך ולמה אינו מסתכל? כי 

 "בעליו עמו לא ישלם"... הפלא ופלא. "ה' אלוקיו עמו"! כפי שאמרנו
"אחת שאלתי מאת ה' ואם כן, נבין גם, את בקשת דוד המלך מהקב"ה 

"שבתי הוא ביקש בקשה אחת גדולה עד מאד  שבתי בבית ה' כל ימי חיי וכו'",
להיות כביכול שותף עם קב"ה ואז, הוא כבר במילא  -ובכך  בבית ה' כל ימי חיי"

למה? כי בעליו  "ביום רעה יסתירנו בסתר אהלו"ות יקבל את ההגנה מפני הצר
"כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני עמו לא ישלם" וימלט מכל המצוקות: 

 בסתר אהלו".
"שבתי (שמעתי להסביר בנוסח שונה קצת: דוד המלך ביקש דבר אחד 

אך בתוך בקשה גדולה זו נכללים ממילא פרטים רבים  בעליו עמו" -בבית ה' 
נוספים, כי למי שיש את הקב"ה יש לו את הכל... אמר דוד להקב"ה: ממך 
למדתי שביקשת בקשה אחת גדולה ונשגבה הכוללת פרטים אחרים נוספים, 

הכוללת הכל. וזו אכן חכמה של דוד המלך ע"ה  - "יראת שמים"תבעת מאתנו 
שעמו מרויחים  -ס העיקרי שעליו בנויות מעלות רבות לדעת לבקש את הבסי

 עולם ומלואו).
 כהנים -בעליו עמו / כולם 

 להיות קרוב ממש להקב"ה, זה התפקיד שלנו "בעליו עמו".
בבית הכנסת בארה"ב קרה לו  שמעתי פעם סיפור מרב פלוני, כי רבאי

מקרה מוזר. ביום סיפור הצטרף למתפללים, כמידי שנה, יהודי המגיע לבית 
הכנסת פעם אחת בשנה. והנה, לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל הרב 

 אני רוצה להיות כהן". -"כבוד הרב, קח נא ש'יק של חמש מאות דולר 
 הרב הביט עליו בתמיהה רבתי: "מה?!".

המושגים שלו היו בכסף, והראש שלו היה רק בכסף, הבין היהודי ש
שחמש מאות דולם הינם מחיר זול לרב כזה חשוב, ולכן הרב תמיה ושואל 
"מה?!". מיד הציע: "אני אכתוב ש'יק חדש על אלף דולר, פשוט, אני מעוניין 

לפחות ביום כיפור זה. בשנה הבאה כבר נראה". הרב כמובן מיאן.  -להיות כהן 
, במקביל, העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר. הרב כבר לא היה והוא

מסוגל לשתוק פתח את פיו שנית: לא עולה בדעתי מחשבה, מה יכול 
להסתתר מאחורי בקשת, מדוע אתה מתעקש ורוצה כל כך להיות כהן, אילו 

 היית בא להתפלל מידי יום ביומו ניחא, אבל...?
את האמת. הסבא שלי היה כהן. גם  האיש עם הארץ, השיב: "אגיד לרב

רצוני להיות כמותם. גם אני רוצה להיות כהן". חייך הרב ואמר:  -אבי היה כהן. 
 נו, אם כן, זה יעלה לך רק חמש מאות דולר ותהיה כהן...".

כי אכן כל אחד יכול להיות  -לא באנו להגיד בדיחות, אלא ההיפך, לאמר 
 כהן ללא כסף.

נשאלת  ם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש""ואתבפרשת יתרו נאמר 
השאלה, איך אפשר שכולם יהיו כהנים, וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או בכל 

 משהו אחר?! התשובה היא: כן.
זו  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"

י הייתה השיחה השמוע'ס הקצר, שמשה רבנו התבקש לאמר לעם ישראל לפנ
מתן תורה. מה באמת חשוב כל כך בשמוע'ס זה שהתייחד כהקדמה למתן 

"לא תורה, עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים, ורק את הדברים הללו 
מה טמון בהודעה שה' אמר ליהודים "ואתם תהיו ליו ממלכת  פחות ולא יותר"

 כהנים וגוי קדוש"?
המקדש, כי חלק מהבהמה אנו רגילים להבין לגבי קרבנות שהוקרבו בבית 

מהקרבן עולה למזבח וכביכול נמסר לשמים לשולחן גבוה, והחלק האחר לא  -
נמסר לגבוה אלא נחלק לכהנים, ויש קרבנות מסויימים שגם הבעלים מקבלים 

 בשר מהקרבן, אך זו טעות.
הכהנים אוכלים  "כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו"הגמרא אומרת 
מקום. היינו, שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן גבוה, אלא על יד שולחנו של 

שאח"כ, הקב"ה נותן קצת לכהנים המסובים על יד שולחנו, אבל אופן אישי 
 ופרטי מאום אינו שלהם, אלא הכהנים מקבלים ממנו, מהקב"ה.

רבותי. לקראת מתן תורה, הקב"ה הודיע לנו, תדעו לכם, כי גם אתם 
להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה. אמורים להיות כך, ככהנים!! 

תשמרו על התורה כראוי במדויק ותזכו כולם להיות ממלכת כהנים. ועד כדי 
"פתח הכתוב כך חז"ל אומרים (במקום אחר) איך נראה שולחן של יהודי כשר 

במזבח וסיים בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקדש קיים המזבח מכפר עליו, 
השולחן שלי בבית  דש, שולחנו של אדם מכפר עליו",אבל אם אין בית המק

יכול להיות מזבח, הלחם כקרבן והיין כנסכים. היהודים שנהיו "ממלכת 
כהנים" כל אחד מהם אוכל על שולחן גבוה, ישן בביתו של בורא העולם, הולך 
בחדריו, ומטייל בגנו, הוא בסך הכל תייר בבית של מישהו אחר... וזה קורה 

 ם את ה"בעליו עמו" את ה"ושכנתי בתוכם"כאשר מקיימי



 

 ו 

ואם אתה תייר במלונו של ה', אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים 
האסורים. אם הגוי (או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות) ירצה לשווק לך 
חפצים שאינם לרצון ה', תאמר לו: מה אתה הגוי רוצה ממני, שאכניס לביתי 

הבית כאן? לי, אין בית, כי מה שבטאבו הדירה  כל מיני "מחלות" וכי אני בעל
רשומה על שמי, זה רק לענין מיסים וארנונה... הבית שייך להקב"ה ואין לי 

                     אישור יותר מאורח בעלמא, שלא מכניס לביתו של הקב"ה מה שאינו חפץ.
 )להגיד(

 
 (כה, ב)דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 

זושא הגיע פעם לעיר פלונית לשבות את שבתו. לא ידעו מי הרבי רבי 
האיש ובוודאי לא שמעו עדיין את שמעו. חשבו כי הוא אורח שהגיע לעיירה 

ככל עוברי דרך שבאמצע הדרך שובתים בעיר יהודית, ותושבי העירה  –
 מקיימים בהם בשמחה מצוות הכנסת אורחים.

באי הממונה מסדר לכל מנהג העיר היה, שאחרי מעריב בליל שבת, הג
מי יכול להתאים למי, ומי יקרא לשולחנו  –אורח את מקומו לפי ראות עיניו 

 של מי.
רבי זושא האריך בתפילה בדבקות רבה בצידי בית הכנסת, ולא שמו לב 
איליו. הגבאי סיים לחלק את האורחים והם התלוו לבעלי הבתים להתארח על 

, ניגש אל הגבאי ושאל היכן יכול שולחנם. אז סיים רבי זושא את תפילתו
 להתארח

אמר לו הגבאי בכאב: "גוט שבת, עכשיו באים?... לא לקחתי אותך 
 בחשבון, עכשיו נזכרת?!"

כיון שמתפקידו של הגבאי לקיים את המצוה בשלימות, התאמץ, חשב 
ואז אמר: "אתה יודע מה, ראש הקהל שלנו, אצלו הבית פתוח. יושבים 

מלא עניים, לשם אפשר ללכת. אבל אגיד לך, יש לי בעיה  אורחים לרוב, שולחן
קטנה. כי יש לו תנאי קודם למעשה. הוא מעוניין שעל שולחנו יסבו רק 

 ".- - -לומדים תלמידי חכמים. מסתמא אתה תלמיד חכם 
 אמר רבי זושא: "לא, אינני תלמיד חכם, אינני יודע ללמוד".

 סתם אנשים". "אם כן, יש כאן בעיה, ראש הקהל לא יקח -
הגבאי הציץ שוב על פניו של רבי זושא ואמר "אתה וודאי אומר כך 

 מענווה. משנה בדבורך..."
 "מה פתאום, וכי אשקר?! אני לא יודע ללמוד, אף פעם לא למדתי כדבעי".

"אם כן יש לנו בעיה, מה אני עושה איתך? טוב, אתה יודע מה? אני אביא 
הקהל, תעשה קידוש בשקט, תאכל בצד, לא ישימו לב אליך,  אותך ךראש

 ותלך".
הוא הוביל את רבי זושא לבית ראש הקהל, הביא לו יין, הושיב אותו בצד, 
שלא ישימו לב, והכין אותו לעשות קידוש. רבי זושא נעמד לעשות קידוש, 
וכי אפשר לא לשים לב? הקירות רעדו בעת שהצדיק קידש על היין בקול רם 

 נשא: מי זה הצדיק הזה?ו
קם לקראתו והושיט יד ל'שלום עליכם':  הסתיים הקידוש, בעל הבית

 "מסתמא אתה תלמיד חכם".
 "אני 'עם הארץ' גדול".

 "לא יכול להיות".
 "לא קריתי ולא שניתי, הנני כלי ריק".

"אם כן למה אתה כאן? האם לא אמרו לך, כי אצלי בבית אוכלים רק 
'לומדים'?!"

 תרר. רבי זושא השפיל את עיניו בדממה.שקט הש
"יש לי הצעה,  –אמר לו בעל הבית  –"שמע, קשה לי להאמין עד כדי כך" 

 גם אם אינך תלמיד חכם, די לי אם תגיד איזה חידוש, ומה שתגיד טוב לי".
 "אני לא יודע, ואיך אתה יכול לבקש דבר שאיני יכול? מה את רוצה ממני?"

 "בכל זאת, תאמר משהו".
 "לא יודע כלום".

 "במשך השנים בוודאי שמעת משהו דבר תורה, תאמר בשם אחרים".
 "איני יודע כלום כלום".
 נהיתה במקום מהומה.

 בעל הבית הציע באדיבות נוספת: "אז תגיד משהו מהחומש".
 והוא השיב: "אבל אני לא יודע כלום!"

ה! אין לי בעל הבית שמע את הדברים והבין כי אינו יודע מאומה: "אם ככ
 לך לחיים ולשלום..." –ברירה. קח את הרגלים ו'גיי געזונטערהייט' 

הבאלעבוסטע שמעה מה קורה ונתקפה בבהלה: "לא אסכים! לזקור 
ניחא,  –מהבית, מהבית שלי לא יזרקו יהודי! אם הגבאי לא היה מביא אותו 

 הכריזה הגברת. –אבל הוא כבר כאן, לא יזרקו אותו בשום אופן 
שה בעל הבית? יש לו גדר שאינו מכניס מי שאינו לומד, מה יע

 נהיה בלאגן. - - -והבאלעבוסטע שלו לא נותנת לסלק אותו 
נגש אחד האורחים אל רבי זושא ואמר לו: אתה עושה כאן עוגמת נפש 

 גדולה. אל תהיה שוטה, תפתח חומש תגיד משהו וגמרנו".
כלום, לא מילה לא  "מה אתם רוצים מהחיים שלי, נעבעך אני לא יודע

 פסוק, כלום, רק להתפלל אני יודע ולומר תהילים.

אתה מקלקל לנו את  –טוב תגיד משהו על תהילים, כי אם אתה לא אומר 
 כל סעודת השבת".

 מכריז רבי זושא: "אתם יודעים מה, אני אגיד משהו על תהילים".
ם נהיה שקט: "הוא הולך להגיד חידוש על תהילים. בא נשמע מה ה'ע

 הארץ' הזה הולך להגיד".
 פתח רבי זושא: "יש לי סתירה מ'הגדה של פסח' על 'תהילים'...".

 דבר כזה עוד לא שמעו מעולם... הטו אזנם כאפרכסת:
"בהגדה של פסח אומרים 'זכר למקדש כהלל', אם כן זו ראיה מפורשת 
שהלל היה צדיק. אני לא יודע מי היה הלל, אבל אם לא היה צדיק לא היו 

 עושים זכר... מסמתמא היה צדיק".
 שאל אחד האורחים. –"בסדר, היה צדיק, אז מה אתה רוצה?" 

ע' (תהילים י). אז בתהילים כתוב מפורש 'כי הלל רש –"יש לי סתירה.  -
 מה באמת הוא היה, צדיק או רשע?"

כולם פתחו בצחוק מתגלגל, כזו שאלה גויית לא שמעו מימיהם. ורבי 
 זושא ישב על מקומו ברצינות, עם השאלה שלו.

 בעל הבית צחק יותר מכולם. דבר כזה עוד לא שמע מעולם.
חכם' לאחר שסיימו לצחוק, שאל אחד הנוכחים בקול: "אולי ל'תלמיד 

 הגדול, יש תירוץ על הקושיא?...
שאלו היושבים את רבי  –"נו, נו, יש לך תירוץ על הקושיא החזקה הזאת?" 

 זושא.
 ""כן". -

 ש ש ש ...משתיקים את כולם, הקשיבו.
והראיה, שאמר קודם לכן 'כל  –"התירוץ: הלל מה'הגדה' הוא ודאי צדיק -

ד, לא רק את אלו שלומדים, אם כן דכפין ייתי וייכול', הוא הכניס לביתו כל אח
 לשמה. –הוא באמת צדיק. כוונתו לשם הכנסת אורחים 

אבל הלל שבתהילים, הוא רשע מרושע. מדוע? 'כי הלל רשע על תאוות 
מה שעושה, נעשהרק בשביל הכבוד, בשביל גאוותו. ואם הוא רואה  –נפשו' 

 הבית.שהאורח לא תלמיד חכם ולא מתאים לכבודו, הוא זורק אותו מ
כל הצחוק התהפך. בעל הבית הבין מה שכולם לא הבינו [ובעיקר, כי לבעל 
הבית, בנוסף לשמו הידוע בפי כל, קראו לו גם 'הלל']. מיד הביא לאורח בשר 

 ודגים וכל מטעמים, סעודת שבת כראוי.
בעל הבית כבר הבין שלא מדובר כאן באיש פשוט. לאחר ברכת המזון הלך 

דרש, והתחיל לבכות לו שיסלח לו על מה שעשה, אחריו בשקט לבית המ
 והתנצל כי לא ידע שהוא איש קדוש.

"אבל יש לי שאלה אליך: איך ידעת שקוראים לי הלל? כולם קוראים לי -
 בשמי האחר. האם יש לך רוח הקודש?"

קרא רבי זושא בתמיהה: "וכי לזושא יש רוח הקודש? זושא, ווי זושא! הרי 
ביום הזה, ואת העבירה הזאת ביום פלוני"... החל עשית את העבירה הזאת 

לפרט כמה עבירות למיניהן, כאילו על עצמו, אך היו אלו עבירות שבעל הבית 
 - - -עשה 

רות הוא עבר, הבין שבאמת יראה בעל הבית, שהוא יודע בדיוק אלו עב
אני רוצה  –תקנתא"  ייש לו רוח הקודש. בבכי גדול שאל אותו: "רבי, מא

 תיקון.
למגיד הגדול ממעזריטש,  –תיקון זה לא אני. בשביל תיקון תסע לרבי "-

 הוא יתן לך תיקון".
למדנו מכך, שיכול להיות שאדם עושה מעשי חסד ומצוות, אבל הם 

 ל'תאוות נפשו', וזה לא לשמה כלל.
כבר אמרנו, כי אם מעוניינים לזכות להשראת השכינה, בתוך האדם, יש 

אם חובה לקיים מצוות אף שלא לשמה, כי מתוך צורך ב"לשם שמים", כי גם 
שלא לשמה בא לשמה, אבל כדי לזכות להשראת השכינה, זה כבר משהו אחר 

 לכך יש צורך בעשיה לשם שמים. –
(יחי ראובן)                    

 
 חצי גרם

) אמרו, בנוהג שבעולם מלך בשר בתלמוד הירושלמי (ראש השנה פ"א ה"ג
ודם גוזר גזרה, רצה מקימה רצה [אינה מקיימה אלא] אחרים מקיימים אותה. 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזרה ומקיימה תחילה. מנין, שנאמר: 
"ושמרו את משמרתי, אני ה'" (ויקרא כב, ט), אני הוא ששמרתי מצוותיה של 

ון, כתיב: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת תורה תחילה. אמר רבי סימ
מאלקיך אני ה'" (יקרא יט, לב), אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה. ופרש 
ב"מתנות כהונה" (ויקרא רבה לה, ג), שהקדוש ברוך הוא המתין לאברהם 

 אבינו (בראשית רבה מט, ז על פי בראשית יח, כב).
ובמדרש (שמות רבה ל, ט), מעשה ברבן גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר 
בן עזריה ורבי עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם: "מגיד דברו ליעקב, חקיו 
ומשפטיו לישראל" (תהלים קמז, יט), אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר 

קדוש ודם, שהוא גוזר גזרה ואומר לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, וה
ברוך הוא אינו כן, אלא מה שוהא עושה אומר לישראל לשמור ולעשות. היה 
שם מין אחד. אחר שיצאו אמר להם: אין דבריהם אלא כזב. לא אמרתם 
שאלקיכם אומר ועושה, למה אינו משמר את השבת [ומוריד גשמים משמים 



 

 ז 

לארץ בשבת], אמרו לו: רשע שבעולם, וכי אין אדם רשאי לטלטל בחצרו 
 בת, וכל העולם כולו חצרו של הקדוש ברוך הוא.בש

וכן אמרו (ברכות ו ע"א) שיש בחינת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ואמרו 
(שם ז ע"א) שהקדוש ברוך הוא מתפלל. וזהו שכתב "בעל הטורים" (דברים 

 יא, כו): "ראה אנכי", ממני תראו וכן תעשו.
רחום וחנון אף אנו (שבת  נצטוינו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, מה הוא

קלג ע"ב), מה הוא גומל חסדים אף אנו (סוטה יד ע"א). אבל הצדקה המעולה 
ביותר הי אמתן בסתר, עד שאמרו (בבא בתרא ט ע"ב) שגדול העושה צדקה 
וחסד יותר ממשה רבינו, שאילו במשה נאמר: "כי יגרתי מפני האף והחמה" 

בסתר יכפה אף" (משלי כא, יד). (דברים ט, יט), ובמתן בסתר נאמר: "מתן 
"כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים המעות בפתחי העניים 
(כתובות סז ע"ב), וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא" (שלחן ערוך יורה דעה 

 -רמט, ח) 
ואם כן, יש להבין איך מקיים הקדוש ברוך הוא מצות נתינת צדקה ב"מתן 

 ים שהכל מידו יתברך, ואין לנו משל עצמנו כלום!בסתר", הלא הכל יודע
והתשובה כתובה בתחילת הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני 
ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"... 

ג). והשאלה הראשונה, מהו "ויקחו לי תרומה", "ויתנו לי" מבעי -(שמות כה, א
 תינה הם שני הפכים.ליה, לקיחה ונ

והלאה: "תרומה", פרש רש"י: "הפרשה יפרישו לי ממונם נדבה". פלא 
פלאים: אנו, נותנים לקדוש ברוך הוא נדבה?! אלמלא רש"י שכתוב, אי אפשר 

 לאמרו!
והלאה: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", פרש רש"י שוב, "לשון נדבה, והוא 

 לים לתת לקדוש ברוך הוא תרומה!לשון רצון טוב". כמה נדיבים אנו, שמואי
 מישהו מבין?!

 -ואין מדובר בנו 
המדובר בבני דור דעה (ויקרא רבה ט, א), "שהקטנה שבנשיהם היתה 
כיחזקאל הנביא, כמו שהזכירו חכמים (מכילתא, השירה ג)" (שמונה פרקים 

 -להרמב"ם, פרק ד) 
ובכל עבודה ואך לפני חצי שנה היו עבדים במצרים, עבדו בחומר ובלבנים 

בשדה, מררו את חייהם בעבודת פרך. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים 
וגאלם ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ובמופתים והנחילם רכוש גדול, עצום 
ורב: "שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים 

בלבד, אלא שאמרו  טעונים מכספה וזהבה של מצרים" (בכורות ה ע"ב). לא זו
(שיר השירים רבה א, נה. ורש"י שמות טו, כב) על הפסוק: "תורי זהב נעשה 
לך עם נקודות הכסף" (שיר השירים א, יא), כשם שהזהב נחמד ויקר מן הכסף, 

 כך היתה ביזת הים גדולה משל ביזת מצרים.
ועכשיו, נשאל: כמה יהודים יצאו ממצרים? שש מאות אלף, מגיל עשרים 

ששים. ארבעים שנות חיים. נסכים שיש להכפיל את המנין, עבור מספר עד 
הגברים. ובנדבת המשכן השתתפו גם הנשים: "ויבאו האנשים, על הנשים" 
(שמות לה, כב). כמה יש לנו? כשנים וחצי מיליון איש. יפה. וכמה זהב הביאו? 
"ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלושים שקל, בשקל 

קדש" (שמות לח, כד). לשיטת רש"י, משקל הככר כארבעים ושנים וחצי ה
קילוגרמים. שלושים ככר, כטון ורבע זהב. לחלק לשנים וחצי מיליון, כל אחד 

 הביא חצי גרם זהב.
 -חצי גרם, ממשא תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב 

 שכל כולו מתנת שמים.
השרות שכינתו ולכפר על וכשהקדוש ברוך הוא מבקש. ועבורם, כדי ל

 -חטא העגל הוא מבקש. והם נאותים ברוב טובם, ברצון טוב 
 ומצוינים לשבח: אח, אלו נדיבים!

 מישהו מבין?!
 -אבל, אם נתבונן, נמצא שגם אנו כאלו 

אמנם, אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניו יתברך שצדיקים אנחנו ולא 
ומנו בגן העדן מובטח לנו. ובדין, שהרי חטאנו. ועם כל זאת, בטוחים אנו שמק

אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אנו, לא כל שכן. אלו מצוות, 
 -למשל? ובכן, בראש ובראשונה, מאה ברכות ליום 

טוב, הבה נתבונן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ובריאות, ותאבון בריא. 
ומעבדת המזון למרכיביו  השנים טוחנות והלוע בולע והאצטומכא מעכלת

ומחיה את הגוף. והקדוש ברוך הוא נתן פרנסה, וקנינו מצרכים והכנו מאכלים 
 -ערבים, ומכל זה נתנו לו 

 ברכה.
 ועבורה, מגיע לנו גן עדן.

מה היא הברכה מול החיים והבריאות והשפע, אם לא חצי גרם מול 
א נראית. זהב תשעים חמורים טעונים [שלא לדבר על הברכה עצמה, איך הי

 -טהור, אינה] 
 ועליה, מצפים אנו לשכר! "נדבה, ברצון טוב"...

זהו שנאמר: "ויקחו לי תרומה". ושאלנו, שהיה ראוי לומר: "ויתנו". לקיחה 
 -ונתינה הם שני הפכים 

אמת, אבל זאת צריכים אנו להשריש, שאנו כל הזמן לוקחים ולוקחים. 
ונותנים  -הפתוחה, הקדושה והרחבה מקבלים כסדר, ובשפע, מידו המלאה, 

 כה מעט!
נראה, שתהיה   -נראה, שהמעט יהיה, לכל הפחות, "ברצון טוב", בנכונות 

 לכל הפחות "זהב טהור"!
אבל נשוב לשאלתנו הראשונה, איך מקים הקדוש ברוך הוא מצות "מתן 
הסתר". הנה, כך הוא מקימה. שהוא נותן ונותן, ומניח לנו לחשובה שהפשע 

מאליו, או כתוצאה מפעילותנו, מכוחנו ועוצם ידינו. שהבריאות, מאליה. בא 
והחיים, מאליהם. והפרנסה, מיזמתנו וכשורינו. והאוכל, מכספנו. ואיפה 
הקדוש ברוך הוא בכל אלו? "אכן אתה אל מסתתר" (ישעיה מה, טו). כנדיב 

שמוע המשגר ארגזים מלאי כל טוב למעונו של עני ומסתתר מאחורי החלון, ל
 -מצהלות השמחה 

אבל עלינו מוטלת החובה לגלותו ולהודות לו. כפי שספרו בגמרא (כתובות 
סז ע"ב) שמר עוקבא היה מניח בכל יום ארבעה זוזים לפני דלתו של אותו עני 

 -כדי לתת לו מתן בסתר, ואותו העני ארב לו כדי לגלות מי הוא מיטיבו 
, וכמה מעט מודים אנו. הלא נגלה, ונודה. ונדע כמה הרבה מקבלים אנו

"אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי 
רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות" 

- 
        ונדע כמה מחשיבים במרום כל 'חצי גרם' של הודיה!  

 (והגדת)

 
 לקח התחש

"ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת תחשים מלמעלה" 
(שמות כו, יד). ופרש רש"י (לעיל כה, ה) שהיתה זו חיה שהרבה גונים לה [ולכן 
תרגומה: ססגונא, ששש ומתפאר בגוניו] ולא היתה אלא לשעה. ויש להבין, 
שגם אם נבראה לשעתה עבור המשכן, הלא כבר נאמר שאין כל חדש תחת 

שמש (קהלת א, ט), וכל הנסים שנעשו לישראל לשעתם הוכנו מראש ה
ונבראו בערב שבת בין השמשות, כמו פי הארץ ופי הבאר ופי האתון, והמן 
והמטה והלוחות (אבות פ"ה מ"ו), וקריעת ים סוף הותנתה מראש (שמות רבה 
כא, ו) [ויעוין במהר"ל ("דרך חיים", שם, וב"גבורות השם" הקדמה שניה) 

נין "יש סדר לנסים"]. ואם כך, מדוע לא נברא גם התחש בערב שבת בין בע
 השמשות.

וראיתי רעיון נפלא בספר "היכל ישראל". שידועים דברי הרמב"ן זצ"ל 
(דברים יח, ט) שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יש בה עצמה אמצעים 

שראל לבטלה אם יצטרכו, [ועל דרך שאמרו (ראש השנה יז ע"ב) שאם היו י
זכאים בראש השנה ונקצבו להם גשמים רבים והרעו מעשיהם, ירדו בים 
ובמדבר. ואם נקצבו גשמים מעטים והיטיב מעשיהם, ירדו בזמן ובמינון הנכון, 
וכמו שאמרו (תענית ד ע"א) שרסיסי גשמים הם הטובים ביותר לכל 
ה הגידולים]. ולדוגמא הביא מה שאמרו ("ספר יצירה" ב, ד): "אין בטוב

למעלה מ'ענג' ואין ברעה למטה מ'נגע'". שבשעת הצורך משנה הקדוש ברוך 
 הוא צרופי האותיות כרצונו יתברך.

וידוע המעשה ("אור מלא", פרשת לך לך, "שיחות חיים" כז ע"ב) שיהודי 
בא לפני השרף ממוגלניצא זצ"ל וספר שיש לו חולה אנוש בתוך ביתו, וכבר 

שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם  אמרו (בבא בתרא קטז ע"ב) שמי
ויבקש עליו רחמים. בנוסף לכך התמרמר שהוא עני מרוד ואין בביתו לחם 

 לאכול, ומאיפה יהיה לו להוצאות רופא ותרופות.
אמר לו השרף: מעשה כגון זה מצינו בגמרא (תענית ח ע"ב) שהיה מקום 

ב, וממילא בו שרר רעב ופרצה מגפה, ואמרו חכמים: נתפלל שיפסק הרע
 תפסק המגפה. כי אם נותנים שבע, לחיים נותנים.

בתוך כך ספר שאצל זקנו המגיד הקדוש מקוזניץ זצ"ל היה מעשה כעין 
 זה, שבאו לפניו על רעב ומגפה, ואמר: "רואה אני שנגזרה עליכם גזרת מות".

נחרדו מאד. הוסיף ואמר: "מה אעשה, אטול את האות עי"ן ואוסיפה, 
 ל'מעות'. כך תנצלו משתי הגזרות". וה'מות' יהפך

ואמר: "ופסוק מפורש הוא (תהלים לג, יח): "הנה עין ה' אל יראיו". ה' נותן 
 ליראיו את האות עין. ועל ידה יפעלו "להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב"!"...
ולעניננו, כשחטאו ישראל בעגל אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "לך רד כי 

ו). התחנן עליהם, ושבו בתשובה, ונצטוו בעשית שחת עמך" (שמות לב, 
המשכן לכפר על העגל. שינה הקדוש ברוך הוא אותיות "שחת" וברא על ידן 
"תחש". ולפי שעה היה, כלומר נברא מהתשובה שעשו וקנו עולמם בשעה 
אחת. ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים (ברכות 

 מתפארת בגוניה.לד ע"ב), עד שהיתה ששה ו
 להפוך כל רעה לטובה! -וכלפי מה הדברים אומרים, כלפינו 

לעת זקנותו המופלגת התפלל ה"חפץ חיים" במנין שהתקבץ  -ואספר 
בביתו. כל ימות השבוע הגיעו בחורים מהישיבה, ובשבת התפללו עמו בני 

 המשפחה.
 בליל שבת, לאחר התפילה, עברו על פניו להתברך ולברך.

 עם בנו הקט, כבן ארבע, אמר האב: "לך לסבא, אמור גוט שבת".עבר נכד 
 צחקק הילד וטמן פניו במעיל אביו בחיבוק עז.



 

ח 

חייך ה"חפץ חיים" ואמר: "אל תכריחו, בישן הוא. זו מידה טובה 
 שנשתבחו בה ישראל (יבמות עט ע"א)".

המשיכו ועברו, ונכד נוסף עבר עם בנו, רץ הפעוט וניער את ידו של הסב 
 הגדול בצעקת "גוט שבת!" רמה.

 הפטיר ה"חפץ חיים": "עז פנים!"
הלם! מי אינו מכיר את הקביעה הנחרצת: "עז פנים לגיהנם!" (אבות פ"ה 

 ושה"חפץ חיים", השומר פיו ולשונו, יתבטא כך על נינו! -מ"כ) 
הבחין במבוכה שהשתררה, והסביר: "חלילה, אין כאן שמץ ביקורת ולשון 
הרע! אבל הצלחת החינוך תלויה בדבר אחד: חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין 
לא יסור ממנה (משלי כב, ו), ובאבחון טבעו של הנער. יש מי שמוטבעת בו 

יתקומם בישנות, ויש מי שנחון בעזות פנים. ואז, אם יחנכוהו לבישנות 
לעשות רצון אביך שבשמים (אבות פ"ה  -ויתמרד. עליו נאמר: הוי עז כנמר 

 מ"ב)! זו מידה חיובית ובונה, אם רותמים אותה לטובה ולעבודת הבורא!"
 -ובענין זה 

בשעתו שכנעתי בחור מתיכון חילוני, שילך לישיבה לשנה אחת. שיכיר 
 היה בינינו קשר. את המורשת, שיתחבר לשרשיו. שמע לקולי, ויותר לא

כעבור זמן טסתי לחוץ לארץ. כשחזרתי אמרו לי: יש פה אדם שמתקשר 
 בכל יום, שואל אם חזרת.

מסרו לי את המספר, וטלפנתי. "אדון גלינסקי? מה עשית מהילד שלי?!" 
 זה אביו של אותו בחור.
 "מה קרה", שאלתי.

צות "תראה", הוא אומר לי, "אנחנו משפחה מסורתית, אוכלים רק מ
בפסח. הבן בא הביתה, ורוצה מצות של רבנים לליל הסדר! תבין, אני לא מדבר 

 על הכסף, רק על השגעון!"
 מה עונים לאדם כזה?!

אמרתי לו: "תבין. בגמרא כתוב, שלפני שהמשיח יבוא בן קם באביו ובת 
 זה, נתון. באמה וכלה בחמותה.

יאכל מצות אתם משפחה מסורתית, אז תחליט בעצמך מה עדיף: שהבן 
 של רבנים, או שיביא גויה הביתה!"

נו, שוין: "אשתי אמרה לי מראש שאין עם מי לדבר". אמר וטרק את 
      הטלפון...

 (והגדת)

 
 כיצד מברכין

"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" (שמות כו, טו), ואמרו 
ות. שאם במדרש (שמות רבה לה, ב): לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדור

יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פרות, אומר לו: ומה מלך מלכי המלכים 
שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה 

 פרות, אתם על אחת כמה וכמה!
וכאן יש הוראה נצחית: גם כשאתה רוצה לבנות משכן לשכינה ולקדושה, 

ון שלא יהיה זה תוך גרימת נזק להתקדש ולהתעלות, עליך לראות ולבח
 חלילה!

משה רבינו זכה למחזה הסנה. הוצע לו להיות גואלם של ישראל ומנחיל 
התורה. איזו התעלות, לרום המעלה. אבל אם יהא זה על ידי פגיעה עקיפה 
במעמדו של אהרן שהתנבא במצרים, אם יאפילו עליו וישימו בצל, אזי: "שלח 

ברש"י). וסרב, עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא נא ביד תשלח" (שמות ד, יג ו
 שאהרן ישמח בגדולתו, ונאות!

היה בבני ברק יהודי, איני רוצה להזכיר את שמו. היודע, יודע. נמוך היה, 
לא הגיע לכתפי. ספרו, איני יודע אם זה נכון, שיהודי ירושלמי ראהו לראשונה, 

מצוות נדירות. את שמח כל כך במצוה שנקרתה לידו. הרי זה דור של אוספי 
המצוות השכיחות, תלמוד תורה וחסד, כבר שבענו. בקש לברך עליו בשם 

 ומלכות ברכת "משנה הבריות", ואף לזכותו בענית אמן. 
, ד): כל דבר שמברך ה מפורשת היא בשלח ערוך (אורח חיים רוכוהרי הל

עליו, צריך לאחזו בימינו כשהוא מברך. וזו שאלה בגמרא (ברכות נא ע"א), 

שמאל מהו שתסיע לימין. על כל פנים, הגביהו מן הקרקע טפח (ברכות נא 
 -ע"ב), וברך בכונה עצומה 

וכבר אמרו (חגיגה טו ע"א) שלכל אחד חלק בגן עדן וחלק בגיהנם. זכה 
ק חברו בגן עדן, נתחיב רשע נוטל חלקו וחלק חברו צדיק נוטל חלקו וחל

בגיהנם. אין לי ספק, שאותו מבורך, שכבר אינו חי, נטל חלק וחלק חברו בגן 
 עדן. ואין לי ספר, שהמברך נטל בברכה זו שני חלקים בגיהנם!

בשעתו, נשאתי דברים בכינוס תורני בהשתתפות הגאון רבי עובדיה יוסף 
חיים" זצ"ל נסע לעיר רחוקה, להשתתף בשמחת  . ספרתי שם, שה"חפץזצ"ל

הנשואין של אחד מתלמידיו בישיבת ראדין. כמנהג אותם ימים, לא נחוגו 
הנשואין באולם שמחות, אלא נערכו בבית הורי הכלה. בני המשפחה, החתן 
וחבריו, התכנסו לסעודת המצוה. בחדר המבוא עמד קיטון נטילת הידים. לפני 

פץ חיים" למטבח. המתינו כולם מפני הכבוד, הבינו שנטל ידיו, נכנס ה"ח
שמבקש הוא לברר אודות הכשות. למהדרין היתה. יצא, ומילא את הספר כדי 
שלישו, נטל עד פרקי אצבעותיו מרביעית מצומצמת. תמהו, אך לא העזו 

 להדר יותר ממנו.
כשישבו לסעודה, הזכירו כבדרך אגב מימרת רב חסדא (שבת סב ע"ב): 

 ל במים מלא חפנים, ומשפיעים עלי שפע טובה מלא חפניים...אני נוט
נענה ה"חפץ חיים" ואמר: "כשנכנסתי קודם למטבח, כסבורים אתם 
שנכנסתי לברר אודות הכשרות? טעות בידכם, האוכל כאן בחזקת כשרות 
הוא! נכנסתי לברר האם יש כאן שואב מים שממלא את החבית, והתברר 

זרת בביתה. המשכתי ובררתי: העוזרת אלמנה שהעוזרת ממונה על כך, ונע
 -וביתה יתומה 

 ואני, איני חפץ במלא חפנים טובה, על חשבון אלמנה ויתומה!"
 זהו מוסר!

ואמר: ליכא מידי דלא רמיזא באוריתא  זצ"לנענה הגאון רבי עובדיה יוסף 
 -(תענית ט ע"א) 

יו בגמרא (בבא מציעא פו ע"ב) מוזכרת תביעה על אברהם אבינו על
השלום, מדוע הביא לאורחים מים על ידי שליח, כמו שנאמר: "יקח נא מעט 
מים" (בראשית יח, ד), ולכן גם במדבר ספק הקדוש ברוך הוא מים על ידי 
שליח, משה רבינו עליו השלום [ועל ידי כך נסבב חטא מי מריבה, ולא נכנס 

יה בונה את בית לארץ. ואילו נכנס עמנו היה מלך המשיח (זוהר ח"א רנג, א) וה
המקדש ולא היה חרב (סוטה ט ע"א). נורא, מה עלולות להיות תוצאות מעשה 

 שיש עליו תביעה דקה מן הדקה!]
ויש להבין, מדוע לא היתה תביעה רבה יותר. שהרי סוף כל סוף אין הבדל 
במים אם מביאם בעצמו או על ידי שליח. אבל כשרץ אל הבקר, נתן לכל אחד 

בחרדל, בכזו טובת עין. וכשנתן לפניהם לחם היה זה ואחד לשון שלמה 
משלש סאין קמח סולת. בסאה קמ"ד ביצים, ולשיעור הקטן הוא יותר 

מים". ובמידה כנגד מידה,  מעטמשמונה קילוגרמים. ורק במים אמר: "יקח נא 
 -היה ראוי שינתנו לעם ישראל במדבר מים במשורה 

בבה את כל מחנה ישראל עד ואנו שנינו (תוספתא סוכה ג, ג) שהבאר ס
שהיו משיטים בה סירות בשני ערוצים, לימין ולשמאל, הרי שלא היתה על כך 

 כל תביעה.
ומדוע, משום שאמר "יקח נא", על ידי שליח. וכיון שכך אין לו להטריח 
עליו. שאין לעשות חסד על חשבון הזולת. וכמו שאמרו (בבא בתרא פח ע"ב): 

 "צדק משלך, ותן לו"!
ר לי אברך, שבבחרותו ישן בחדרו של הגאון הצדיק רבי יהודה סגל וסיפ

ממנשסטר זצ"ל, ושם לב שמכין ספל מים בקערה, אך מניחו מחוץ לחדר 
ובבוקר היה יוצא מהחדר ונוטל ידיו. איני יודע האם היה בהליכה יותר מארבע 
אמות, שהחמירו בו בזהר הקדוש כל כך, וסמך על דברי הרשב"א שכל הבית 

רבע אמות. אבל הרי הזהירו שלא להציג הרגלים על הארץ בלא נטילה כא
 -("אגרא דפרקא" אות ט) 

שאלו על כך, ותמה לשאלה: "הלא אני קם בעודך ישן, וקול הנטילה עלול 
   זה מוסר! להעירך! אין שעת דחק גדולה מזו, ובשעת הדחק התירו!"...

      
 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 כה, ב) ויקחו לי תרומה (

] יא עקב תנחומא[ ל"שאחז תרומה לי ויקחו ענין לפרש יש עוד
 קשה, שזנתה כפנויה ישראל לעשות כדי הלוחות את שיבר משה
 כדין בהר שקיבלם בשעה הלוחות י"ע הקידושין היו דאם טובא
 היה ואם, נתקדשו שכבר כיון בשבירה תועלת מאי, קבלה שליח
 קודם הזנות היה הרי ישתברו לא אם אפילו כ"א הולכה כשליח
ביזתי"עהיהשהקידושיןהמפרשיםכדעתמזהונראה:אירוסין
 וכיון התורה את שיקבלו בתנאי שהיה אלא, הים וביזת מצרים

 בנין י"ע י"הש להם שנתרצה עד הקידושין בטלו הלוחות שנשתברו
 זהב למי] כד, לב[ תשא כי' בפ להם אהרן ש"מ בזה ופירשנו, המשכן

 שמצינו כמו, הים מביזת הרבה זהב להם דהיה ותו, מובן הלשון ואין
 לפי הוא הענין אמנם, להביא העם מרבים שאמר המשכן בבנין

 הקידושין הרי שחטאו וכיון, ת"ע כקידושין הים וביזת מצרים שביזת
 בנדבת אבל זהב למי להם דאמר והיינו, שלהם הזהב ואין בטלים
 הרי, להביא הרבו הים ביזת וקנו למקומם הקידושין שחזרו המשכן

 ויקחו דכתיב היינו, ונתקדשו מצרים ביזת את קנו ידה על זו שתרומה
       ,קיחה בלשון תרומה לי

 (פנים יפות)

(כה, ב)ויקחו לי תרומה

 יותר לשמה בעי דבתרומה ביאור וצריך לשמי לי י"פירש
 ונראה כנזכר' כו לשמה שלא אפילו יעסוק ואדרבה מצות מבשאר
 מקנה של בכליו סבר רב סודר בקנין ולוי רב פליגי הזהב דבפרק

 של כליו ל"דס לרב הקשה דקידושין א"ק בפרק ן"והר כרב ל"וקיי
 מסקינן ובקידושין חשוב באדם ואפילו מקנה של ולא דוקא קונה

ש"וע. מינהדקיבלהנאהבהאיחשובלאדםהיאנתנהאםדמקודשת
 מקרי מתנה מקבל כי חשוב דאדם אמרינן דכי ל"וז ליישב שכתב
 להחזיר מ"ע כשהיא אבל גמורה מתנה שמקבל היכא מילי הני הנאה
 הוא להחזיר מ"ע ס"ק דסתם ומשום כך בשביל מתחשב הנותן אין

 מזה שהוציא קץ סימן מ"ח ח"בב ועיין ש"ע קונה של בכליו דוקא

 מ"ע דמתנה ג"אע מהני לא חשוב לאדם להחזיר מ"ע נותן דאם
  ש"ע בכך מתחשב הנותן אין מתנה שמה להחזיר

 ראויכי תרומה לי ויקחו ואלשיך יצחק בתולדות כתבו וכבר
 הלוקח הוא והנותן כנתינה קבלתו חשוב דבאדם וכתבו ויתנו לומר

 בכל והנה ש"ע ממנו לוקחים כאלו לו שנותנים ש"ית בבורא ש"כ
 גמור צדיק זה הרי בני שיחיה מ"ע פרוטה נותן הריני אומר אם המצות
נותןאםאףבתרומהכאןה"והלהחזירמ"עשהיאואףמתנהומתנתו
 ויתנו לומר לו היה לנו יקשה עדיין אבל נתינה הוי פרס איזה בשביל

 המפרשים ש"כמ לתרץ שייך ולא ואלשיך יצחק בתולדות ש"כמ
 ן"הר ש"וכמ להחזיר מ"ע שהוא כיון כקבלה הוי חשוב לאדם דנתינה

 ש"וע ל"כנ ויקחו שייך ואז פרס לקבל מ"ע ושלא לשמי י"פירש לכך
 לא כי בנפשו איש כל ידמה מ"מ. ד"סק קץ סימן ח"קצוה בספר
 כאשר למעלה יגיע כי יצפה אך'. ית בוראו עם במעשיו עוד הצדיק
                  :זה שאחר האות בתחלת נאמר

 (שב שמעתתא בהקדמה)  











 

 

 

 

 

  בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 הָהֱאמּונָ ן ִמְׁשּכַ  - הְּתרּומָ ָּפָרַׁשת 

 "פה'תש אדר ד'

 הצלחה בגו"ר
 חגי חיים וב"ב יצחק אריאל בן טובה              

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

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

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

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 

 הגון וכשר במהרהזיווג 
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

 טליה עדן אסתר בת שולמית   
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה              גלית בת מסודי      

אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     
 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה

 ת שושנהנעמה בת יפה                   דגנית ב
 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 סוליקה              שלו בן מזל פחימהסימי בת 

 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה

 ם בן כיריהמוריה בת רחל ברכה              נחו
     יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה
שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     

 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט
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                       נעימה בת שרה    
    אלן אסתר בת שרלוטבן ברכה            בנימין 

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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17:01 

17:18 

17:18 

17:20 

(סוף פרק וכן מצינו בדברי ה'תנא דבי אליהו' 
: "ומפני מה נטמן המשכן עד היום הזה? כ"ה)

מפני שעשאוהו הכשרים בנדבות ליבם. 
וקשה לפני הקב"ה להפסיד כל מה שעשו 
הכשרים בנדבות ליבם, ולעתיד לבוא יבוא 

 ". הקב"ה וישרה בתוכו כמידה הראשונה
 

הנה כתוב בחז"ל במפורש, שלעתיד לבוא 
הקב"ה ישרה את שכינתו במשכן "כמידה 

ומכאן שצריכים אנו להמתין לא ", הראשונה
רק לבניין בית המקדש, אלא גם לשובו של 

 המשכן ולשכינה שתשרה בו לעתיד לבוא.
 

עדות הוא לכל משכן העדות, נקרא כך כי "
" באי עולם שהקב"ה שוכן במקדשכם

 . (מדרש תנחומא)
 

אך במקביל הוא עדות לאותה אמונה 
פנימית של כלל ישראל, גם בזמן החושך, 

גלות, במצב בו העתיד מעורפל, בלתי ב
ידוע, עם זאת כלל ישראל מאמינים כי 
 עתידה השכינה לשוב ולשכון בתוכם,
ואמונה זו אינה בטלה לעולם, לכן גם 
המשכן שכל כולו זועק אמונה, אינו בטל 

 לעולם! 
 

יהי רצון שנזכה לראות במהרה בימינו 
מקדשנו ובביאת משיח צדקנו. -בבניין בית

 אמן.

18:13 

18:11 

18:11 

18:13 

18:52 

18:49 

18:50 

18:51 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 תרומהפרשת  פניני עין חמד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

אנחנו מתחילים לקרוא השבת על עניין 
יותר מארבע פרשות המשכן וכליו. 

על מוקדשות לנושא בניין המשכן, לציווי 
הקמתו, לפרטי הפרטים על אופן בנייתו, 

 לבסוף.על הכלים שיהיו בו ועל דרך הקמתו 
 

מדובר במשכן ששימש במתכונת זו את עם 
ישראל רק כשהיו במדבר, ולאחר מכן הוקם 

 בית המקדש והמשכן נגנז לעולמים.
 

ודבר פלא הוא, שהתורה הקדושה, 
המקדישה לעיתים מילים מועטות למצוות 

רה תלויים בהן, ואילו כאן היא שעיקרי תו
מקדישה ארבע פרשיות ויותר, לתיאור תבנית 
משכן העדות שהוא לכאורה מבנה זמני, 

 שעתיד להתבטל במהלך השנים. האומנם?
 

מבואר: "אמר רבי חמא  (יומא עב.)בגמרא 
ברבי חנינא: מאי דכתיב "וְָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים 

שמא  (שמות כו, טו), ִדים"ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עֹמְ 
 תאמר אבד סברן ובטל סכויין?" 

 

משנגנזו  -פירש רש"י הקדוש: "שמא תאמר
 -ובטל סכוייןשלא ישובו עוד.  -אבד סיברן

 מה שאנו סוכין וצופין להן?".
 

לפי ביאורו של רש"י בגמרא, כוונתה לומר 
שאף שקרשי המשכן נגנזו, והיה מקום לומר 

לנו התורה שהם  גילתהשלא ישובו עוד, 
 'עומדים' לעולם ולעולמי עולמים.

 

ולכאורה, אומנם אנו מצפים, מתפללים 
ומייחלים לבנייתו במהרה של של בית 
המקדש, אך מי הוא זה שמצפה ומחכה 
להקמת המשכן וקרשיו, שעל זאת הבטיחה 

 התורה שהם עומדים לעולמי עולמים?
 

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

 (שמות כו, טו) ם"וְָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדי"

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

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל הצדיק ר' חייםלע"נ 



 

 

 
 האם מותר לעשות ויטמינים מפירות בעלי קדושת שביעית? 

 

 :'הכשרות למעשה'מספרו  רבנות מקומית מבשרת ציון אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

כרם ציון  מקורות:שאינו שווה לכל נפש.  ,אסור לעשות ויטמינים מפירות שביעית, מכיוון שמקלקל את האוכל ועושה ממנו דבר
 .נה) '(עמ

 

אסור לקלקל פירות שביעית או משקה הקדוש בקדושת שביעית, על ידי עירובו בדבר שטעמו מר, כגון לערב תרופה ביין של 
 ).159שביעית (עמוד  -משפטי ארץ מקורות:שביעית או לערב תרופה ברסק העשוי מפירות שביעית. 

 

חזון אי"ש (פי"ד  מקורות:עלי גפנים שהכינם למילוי אורז וכדומה, שגדלו בשנת השמיטה בארץ ישראל חל עליהם דיני קדושה. 
 ואין בהם קדושה. ,אותם המיובאים בקופסאות מחוץ לארץ, מותרים ,אולםמשביעית ה"ג). 

 

  ששמים באוכל על מנת לתת טעם בתבשיל, יש בהם קדושת שביעית., עלי דפנה
 

 שביעית. -ילקוט יוסף מקורות:שאינם לאכילה אלא ללעיסה, קדושת שביעית אינה נוהגת בהם, מכיוון שאינם לאכילה.  ,עלי גת
 

 

לפני  ובית מדרש בעלי מספר קומות בשם 'אהבה וחסד'. סיפר הגאון, הרב ליאור גלזר שליט"א: "בעיר חולון יש בית כנסת
ולכבוד בית  שרצו להגדיל את המקום לרווחת הציבור ,שנים רבות, היה המבנה הזה חדרון קטנטן. הגבאים של המקום

 הכנסת רצו לערוך התרמה לכלל הציבור. אולם הם העריכו, שהסכום שיצליחו להתרים, לא יהיה גבוה".
 

ל אביב דאז, הרה"ג מרן רבינו עובדיה יוסף, ונקרא למרן, רבה של העיר ת הבה'"לאחר מחשבה, עלה בליבם רעיון נפלא: 
 ,ממנו שידבר במקום דברי תורה ומכיוון שהתברך במתק שפתיים אנשים רבים יבואו לשמוע אותו, ולאחר מכן נוכל לבקש

-. הם פנו למרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, והרב שמע שיש פה עניין של זיכוי'שיבקש שיתרמו למקום על מנת להגדיל אותו
 . "ם להגדלת התורה והסכים מידהרבי

 

כולם באו לראות ולשמוע את פה קודשו של מרן הרב  ועשרות אנשים הגיעו מכל עבר. ,מודעות ושלטים נתלו בכל העיר חולון"
 כי מי שיעזור להגדלת והרחבת המקום, יתברך ,הרב הגיע למקום ודיבר במעלת התורה והתפילה, ואז ביקש ואמר .עובדיה

 ". טב. אנשים רבים הסכימו לתרום תרומות צנועות ויפותבכל מילי דמי
 

לבנים. יש לי רק בנות בבית.  כבוד הרב, אני לא זכיתי'לפתע הגיע אדם מפורסם ועשיר גדול ואמר לרב עובדיה לעיני כולם: "
. רבינו מרן עובדיה יוסף זצ"ל הביט 'זכר שאזכה לבן ,אם הרב יברך אותי –שאתרום קיר שלם לבית הכנסת  ,אני מבטיח לרב

 '." הבאה בבן זכר אני מבטיח לך, בעבור שאתה תורם לבית ה', שה' ישיב לך בשנה'בו ואמר: 
 

עצמי לתרום כסף לבניית בניין שלם של תורה  אם כך הדבר, אני מקבל על'"העשיר התרגש מאוד מברכת הרב, ואמר: 
תורם בניין שלם  אם ככה, בעבור שאתה'זאת הרב, ומרוב התפעלותו אמר לו: שמע '. ותפילה במקום, הכל מחשבוני האישי

 '. שתזכה לבן שישיב מאות ואלפים בתשובה ,מבטיח לך של תורה ותפילה, אני
 

של מרן  על שמו ,'יוסף'לאחר שנים רבות שלא זכה לבנים, שנה לאחר המעמד זכה לבן זכר, וקרא את שמו בישראל: 
ומברכתו של רבינו לא נפל דבר. הלה גדל, וכיום הוא מזכה הרבים הגדול, הרה"ג יוסף , הרשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 ".מוגרבי שליט"א, אשר השיב ומשיב אלפים מעוון
 

ושפכה את ליבה לאשתו של מרן הרה"ג חיים קניבסקי שליט"א  אישה צעירה, אם למשפחה ברוכת ילדים חלתה. היא באה
אדם פנה אל בעלי רבי "סיפרה לה הרבנית:  "מה אעשה" מיררה בבכי. .הרופאים לא נותנים לה סיכוי לחיות לפני הרבנית כי
ממחלתו הקשה. הוא הביע רצון לתרום  צרתו כי הרופאים מעניקים לו חמישה אחוזים של סיכויים להבריא חיים וביכה את

 .ושאל: "למי לתת?" רפואתו סכום גדול לצדקה לזכות
 

היהודי תרם ומיהר  ".אם תתרום לקופת הצדקה של העיר ,ה, אולם טוב יהיה"אומנם אין לעשות תנאים עם הקב: "ענה לו מרן
אותה אישה הצליחה לחסוך במשך ". לבית הרפואה בבקשה לערוך בדיקה נוספת והרופאים נדהמו: אין כל זכר לגידול!

הרבנית, החליטה עם בעלה  דירתם הצפופה, עתה, לאחר ששמעה את הסיפור מפי להרחבת השנים סכום כסף שיועד
 המחלה! הרופאים ההמומים נעלמה לתרום את כל הסכום לקופת הצדקה. לאחר שתרמו פנו לבדיקות חוזרות. לתדהמת
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ל' שבט אדר"ח אדר שנת ה'תרמ"ט -נולד ב -הגאון הרב ישראל יצחק הלוי רייזמן זצ"ל
ז' -בעיר העתיקה בירושלים בין החומות. נכנס לבריתו של אברהם אבינו ע"ה ב )1889(

אדר ונקרא שמו בישראל ישראל יצחק ע"ש זקינו אבי אימו. משחר נעוריו נודע למתמיד 
מצווה שלו היתה כשנבחן בעל פה, על -עצום, ולמד מתוך יגיעה והבנה גדולה, ודרשת הבר

מיום ליום עלה והתעלה עד שבגיל שש עשרה ידע קמא, מציעא ובתרא, ו -שלושת הבבות
 את כל השולחן ערוך יורה דעה בעל פה.

 

לאחר חתונתו התחיל לעסוק גם בתורת הנסתר, והתקבל לחבר מן המניין בישיבת 
המקובלים 'רחובות הנהר' ומאז לא עבר עליו חצות לילה בשינה והיה קם כארי בחצות 

ילת שחרית ותיקין. הרביץ תורה בישיבות 'חיי לילה ללמוד עד אור הבוקר ולהתפלל תפ
עולם' ו'תורת חיים' וכן היה ממייסדי ישיבת 'שפת אמת'. האדמו"ר רבי אברהם מרדכי 

 העמידו בראשות הישיבה הקדושה 'שפת אמת'.  (בעל ה'אמרי אמת')אלטר מגור 
 

בערך התקבל לדיין וחבר בבית דין צדק העדה החרדית, בהמלצת  )1929(בשנת ה'תרפ"ט 
הרבנים הגאב"ד רבי יוסף חיים זוננפלד והגאב"ד רבי יוסף צבי דושינסקי והגאב"ד רבי זליג 
ראובן בנגיס, כשהם מעידים כי פסקיו ודרכי ההוראה שלו עולים על כל הרבנים 

מכל קצווי הארץ שלחו אליו את שבירושלים, ואכן דלתי ביתו לא נסגרו ארבעים שנה ו
שאלותיהם בהלכה העמיד וכונן את הכשרות המהודרת של העדה החרדית את כשרות 

גאון בנגלה ובנסתר. ענוותן. בקיאותו המופלגת הפליאה המקוואות והעירובין ועוד. 
-. חי כ)1969(ז' אדר ה'תשכ"ט -נפטר ב פה.-כאשר הש"ס והשו"ע היו שגורים אצלו בעל

הזיתים. בצוואתו ביקש שלא להספידו ולא לכתוב מודעות ולהכריז -ציונו בהר שנים. 80
 ברמקולים בעיר, וכן ביקש שלא לכתוב על מצבתו שום תואר.

 

(נאמן ביתו ואיש אמונו של הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, בעל החסיד ר' נתנאל מפראגה  אביו:
לובלין, ושימש את הגר"א מטשבנוב, ורבי ה'חידושי הרי"ם' והיה מבאי ביתו של בעל 'תורת חסד' מ

נפטרה בעת הלידה  -(זיווג ראשוןחתנו של רמ"מ בובװאלד מצאנז  נשותיו:ישע'לה פראגר). 
בת הגאון ר' שלום לייב אייזנבאך  -(זיווג שני, הרבנית מרת חיה שרה ע"ה כשנה לאחר נישואיהם)

ל סדר טהרות. מגדולי תלמידי השרף מח"ס העמוקים 'באר יצחק' על סדר קדשים ו'תכלת מרדכי' ע
 המהרי"ל דיסקין וחתנו של ראב"ד ירושלים הגאון רבי אברהם אבא קוסבסקי). 

, המקובל ר' חיים שאול (ה'תורת חסד' מלובלין)הגאונים ר' אהרון אריש אייברשיטץ מראדושיץ ורבי שניאור זלמן  מרבותיו:
ר' אברהם שמחה הורוויץ  (ה'סבא קדישא'),המקובל ר' שלמה אליעזר אלפנדרי  (השד"ה, מגדולי מקובלי ארם צובא),הכהן דוויק 

לוב, ר' שמחה בונם מאוטווצק, האדמו"ר ר' אברהם מרדכי אלטר מגור מבראנוב, האדמו"ר ר' דוד צבי שלמה בידרמן מלע
(בעל ה'אבן הגאונים ר' ישראל יעקב פישר  מתלמידיו:(בעל ה'בית ישראל'). האדמו"ר ר' ישראל אלטר מגור  (בעל ה'שפת אמת'),

(בעל ה'דברי ר' משה הלברשטאם  ,(בעל ה'קנה בושם')ר' מאיר ברנסדופר  (בעל ה'פתחי חושן'),ר' יעקב ישעיה בלוי  ישראל'),
(רבה של קהילת ר' לייב מינצברג  (רבה של קוממיות),ר' מנחם מנדל מנדלסון  (בעל ה'אמרי בינה'),ר' נפתלי פרנקל  משה'),

ועוד, ולהבחל"ח תלמידו אשר יצק על מים על ידיו נכדו הגדול הגאון המקובל רבי נתנאל סאפרין האדמו"ר  המתמידים)
 (נישאה לגאון המקובל ר' שלום סאפרין, האדמו"ר מקאמרנא זצ"ל).הרבנית מרת גאלדא לאה ע"ה  בתו:מקאמרנא שליט"א. 

עוד לפני נישואיו. הוא היה גבאי הצדקה המפורסם של ירושלים, וחילק  משך כל שנות חייו עסק רבינו במצוות הצדקה. במעשה זה החזיקב
בכל ערב שבת וחג אלפי חלות לעניי ירושלים, אפילו ביום חתונתו שהייתה ביום שישי כמנהג ירושלים, המשיך במנהגו לחלק חלות באומרו 

 שאין העניים צריכים לסבול מפני שנכנס היום לחופה.

ות ירושלים, והנה הוא רואה לפניו את אחד מעשירי ירושלים הולך בעיניים עצובות יחד עם בנו. כששאל אותו עם אחת הלך רבינו ברחובפ
רבינו להיכן הוא הולך, השיב העשיר שהוא הולך לרופא מכיוון שבנו חולה מספר ימים והוא מאוד חושש למצב בריאותו. שאל אותו רבי ישראל 

חמש מאות שקל", השיב העשיר. "אם כן, תן לי את הכסף ותחזור לביתך ואני מבטיח לך שהבן " -יצחק: "כמה כסף עליך לשלם לרופא?"
 יבריא". העשיר שמע בקול רבינו ונתן לו את הכסף לטובת צדקה ולמרבה הפלא בנו קם  למחרת בריא ושלם כאילו מעולם לא חלה.

היחידה מרת חיה שרה ע"ה, ודיברו בו נכבדות לגבי אחד הבחורים תנו בזיווג שני הגאון רבי שלום לייב אייזנבאך חיפש חתן ת"ח לבתו ח
החשובים מירושלים, בדרך כשהוא הלך לפגוש את הבחור, פגש את רבי ישראל יצחק שהיה אלמן צעיר, והתחילו לדבר ולשוחח בדברי תורה, 

אברך או בחור, ענה לו שהוא אלמן צעיר, אז אמר וממש עמדו ברחוב ודיברו ופלפלו כמה שעות יחד, בסוף שאל אותו רבי שלום לייב אם הוא 
לו: "אני אקח אותך לחתן לבתי הבחורה כי נראה לי שאין עוד כזה גאון בירושלים", ולא הלך לפגוש כלל את הבחור המדובר, ובתו הסכימה 

 להינשא לו אע"פ שהיה אלמן אחרי שהאמינה לדברי אביה כי הוא הוא גאון העתיד של ירושלים.

בינו נפטר, היה שואל את כל המבקרים האם הגיע כבר ז' אדר יום הילולת משה רבינו. לשאלת המבקרים מדוע הוא מחכה לתאריך פני שרל
ז' אדר, ויום הברית הוא יום ההולדת האמיתי של יהודי. ולכן הוא רוצה להיפטר ביום הולדתו כי הקב"ה -ז' אדר? ענה כי יום הברית שלו היה ב

וכן היה ז' אדר ומכיוון שנולד מהול, לא היה לו ברית לאחר שמונה ימים, ונפטר בז' אדר. -דיקים, וגם משה רבינו נולד בממלא שנותיהם של צ
 עם רבינו, שבתחילת יום ז' אדר נפטר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ן זצ"לָריְֵזמָ י ַהֵּלוִ ק יְִצחָ ל יְִׂשָראֵ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך 

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 

"מרן הרב מפוניבז' ביקש ממנו להמתין, שכן חשש להסתובב 
לבדו במקום כה עזוב ומוזנח. נקש בדלת ובעל הבית ניצב 

היה זה יהודי ליטאי נמוך קומה עם זקנקן, שהכריז מולו. 
 בקול: 'ידעתי, שתבואו לכאן'."

 

הוא זה ואיזה הוא, איך ידע שאבוא  "הצדיק תמה מאוד: 'מי
לכאן, ומדוע אם הוא עשיר ותרם סכום רב, מתגורר בצריף 

 עץ?' תעלומה  גדולה". 
 

"פתח היהודי ואמר: 'אסביר לרב למה התכוונתי' והחל לספר 
אותו ואת שמונת אחיו היתומים, גידלה את סיפור חייו. 

 ".אימם האלמנה בליטא, בעיר סמוכה לפוניבז'
 

חסכו לחם מפיהם, על מנת להאכיל את ָהֶעְגָלה הקטנה, הם "
כדי שתגדל ותיתן חלב. אזי יוכלו למכור את החלב ובכסף 
שירוויחו, חשבה האלמנה, תוכל לשכור מלמד עבור ילדיה, 

 כדי שילמדו את התורה הקדושה".
 

 מה תהא עליה? –ותורה "בינתיים, לא נתנה ָהֶעְגָלה חלב, 
חשבון החלב העתידי, שבוא יבוא. שכרה האלמנה מלמד על 

 חלף חודש וחלב אין". 
 

פרצה האלמנה בבכי מר והבטיחה למלמד, שהוא יהיה "
. חלף חודש נוסף, והמלמד הראשון שייָהנה מתנובת ָהֶעְגָלה

הודיע שיש לו הצעת עבודה עם כסף מזומן, ולא עם חלב 
גם לו יש ילדים להאכיל, והוא  -עתידי. הוא התנצל והסביר 

 נאלץ להפסיק ללמד את היתומים".
 

"האלמנה ניצבה מולו רועדת, מעיניה זלגו דמעות, והכריזה 
בקול: 'קח לך את ָהֶעְגָלה, ותלמד את הילדים שלי תורה 
בשוויה, ובהמשך ה' כבר יעזור...'. בלב כבד נטל המלמד את 

 העגלה. האלמנה והיתומים נותרו ללא משען אך עם תורה".
 

ו אמא", סיים היהודי, "וכאשר שמעתי, "כך חינכה אותנ
שלאחר המלחמה קמתם להעמיד מחדש את התורה בארץ 

החלטתי לצעוד בדרכה. מכרתי את כל אשר לי, ישראל, 
 רשמתי את כל הסכום על הצ'ק ועברתי להתגורר כאן.
בשל הסכום הגדול שתרמתי, ידעתי שתבואו הנה, אך דעו 

 לכם, שזוהי התרומה האחרונה שלי..."
 

לא בכדי מובא בספרים הקדושים ביאור נפלא לפסוק: "סֹוף 
וִקים יְָרא וְֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל  ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע ֶאת ָהֱא

 -בן (בר  -וכך הביאור: סוף המילה דבר  - (קהלת יב, יג) ָהָאָדם"
מספיק להביט בילדים כדי לדעת,  -. הכל נשמע )בארמית

הרי הילדים  -כיצד ההורים שימשו דוגמא. "את האלוקים ירא"
 )ראיבהיפוך  ירא(מתנהגים, כפי שהם רואים את הוריהם 

 -והילדים הם השתקפות של ההורים. ואת מצוותיו שמור
. מעשה ההורים נחקק בילדים. כי זה כל )אותיות רושם -שמור(

 זהו תפקידנו בעולם לשמש דוגמא אישית לילדים. -האדם 

ווְתֹוְצאֹוָתי ִחּנּו  

פעמים רבות האדם אינו מבין, מדוע ילדיו אינם מתנהגים, 
כפי שהיה רוצה. הוא הוכיח אותם עשרות פעמים, אך ללא 
הועיל. אולם עליו לזכור, שאם באמת הוא בתמים רוצה 
לעשות רוֶשם על ילדיו ולהשפיע עליהם לטובה, הרי שעליו 

 לשמש דוגמא אישית, ויהיו מעשיו חקוקים בעצמותיהם.

להלן סיפור מופלא, אותו סיפר הגאון רבי אברהם כהנמן 
, המעובד (בנו של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל)זצ"ל 
של הרה"ג יחיאל מיכל  -וך 'מידות והנהגות טובות'מת

שטרן, על כוח החינוך שאישה אלמנה יכולה להחדיר 
 בבניה, וכך סיפר: 

"באחד הערבים נערך דינֶר עבור ישיבת פוניבז' בעיר 
יוהנסבורג שבדרום אפריקה. למחרת בצהריים התפנה מרן 
ת הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, לפתוח את המעטפו

 כדי לראות,  האם הצליח במשימתו".

"אחת המעטפות הצליחה להפתיע אותו בשל סכום 
 העתק שנכתב על הצ'ק".

"בימים ההם לא נהגו להדפיס את שם בעל החשבון על 
הצ'קים, ולא ניתן היה לדעת מיהו התורם האלמוני. גם 
החתימה שהתנוססה על הצ'ק לא שפכה אור על זהותו של 

 התורם האלמוני".

"ביקש מרן הרב מפוניבז' לבקר בביתו של התורם הנכבד 
ולהודות לו אישית על תרומתו הנשגבה ולהכיר לו תודה על 

 כך. לפיכך ביקש לברר את זהותו של התורם". 

"העסקנים פנו לבנק וכעבור שלושה ימים משימתם הוכתרה 
הבנק סיפק להם את פרטי התורם ואת כתובתו  -בהצלחה

 המדויקת!".

הסתבר, שהוא מתגורר במרחק של שמונה שעות נסיעה "
. אך לא אדם כמרן הרב מפוניבז' ברכבת מיוהנסבורג!

 יירתע מכך". 

"מרן הרב כהנמן נסע לשם ברכבת. כשהגיע לעיר, ביקש 
מנהג מונית להסיע אותו לכתובת הרצויה. הנהג החל 
בנסיעה ועזב את העיר, גם כאשר הגיע לפרברים לא עצר, 

 שיך והמשיך". אלא המ

לאן הוא לוקח  -"תמה מרן הרב מפוניבז' באוזני הנהג 
אותו, הרי לא ייתכן, שהגביר הגדול מתגורר באיזה 

, אך הנהג טען בתוקף, שהוא מכיר את הדרכים ונוסע 'חור'
 לכתובת המדויקת".

בסופו של דבר, נכנס הנהג לשכונה מוזנחת של פחונים, "
והצביע על מבנה עלוב, שלא : 'הנה הבית!', אמר ושם עצר

 הזכיר כלל מראה של בית". 
 

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל           מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                   הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

ע"ה     שרה בת נרקיס ע"ה ל    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                         שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חזקאלחיים משה גרשון בן שלמה י
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   משה בן רוזה ז"ל       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

מסעוד בן יקוט ז"ל                      נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
ה מזל בת שמעון ע"                     מרים בת בלה ע"ה     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                                      נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת  חי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                                 דוד בר חסיבה ז"ל                                                                   שני בת אסתר ע"ה   
 ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה     ז"ל             סוליקה בת עישהר' יצחק בן מסעודה קדוש                                                             חווה בת יעקב צבי ע"ה          מסודי בת חביבה ע"ה                

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                                                  אסתר בת גולה גאולה ע"ה                   רפאל בן אסתר ז"ל                          
ז"ל    שלום בן אסתר ז"ל                      לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל                                                                   יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה      
אביבה לושי ע"הז"ליהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                 ז"ל                                                  דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         עפאת בת השמת ע"ה                          אברהם בן דינה ז"ל         אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""תרומהתרומה""פרשת פרשת  
  ].ב, כה ["דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"

וחזרה נפסקו מקדושתם , כי אחרי שחטאו ישראל בעגל: ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב"להרה" קדושת לוי"מובא ב
 למרות הכל –" דבר אל בני ישראל: "ה מצווה אותו"מה עשה הקב. היה משה רבנו מפחד לדבר איתם. זוהמתם

  .בני אברהם יצחק ויעקב! !י חביבי הםיבנ
  . של משכן האלקים בתוכנו–עשייה נעלה .  בניה מחודשת–" ויקחו לי תרומה"ומה לאמר להם 

                   . כי יש עתיד לאומה" דבר אל בני ישראל. "תכל קדימהכי אחרי השבר הגדול של חטא העגל צריך להס
. מוכרחים דווקא עכשיו להשקיע בבניית בית המקדש. צריך להתרומם מהמציאות הקשה" ויקחו לי תרומה"

  .'ודבריו אלו של משה רבינו זיכו את העם להתרומם ולהתקדש בבניין משכן ה
מיישרת את גוונו , חה וההתרוממות שפרשת תרומההשמ. פרשת תרומה מנערת אותנו מכל האבק המצטבר בליבנו

מעוררת אותנו להתכונן מתוך שמחה והתרגשות " ועשו לי מקדש"ההוראה . את מצחנו החרוש קמטים, המכופף
אחרי הכל אנחנו בני ישראל בני אברהם יצחק , על אף שאנחנו שרויים עמוק בגלות. לבניין בית המקדש השלישי

  ...תעלות ולבנות בית לכבודו יתברךועלינו להתגבר ולה, ויעקב
    , אותו פלוני. הבעל שם טוב הקדוש סיפר פעם מעשה במי שחפץ מאוד לראות את פני המלך ?איך מתכוננים

                . א מצויד במזון ובשתייהיצא לדרכו כשהו .מתגורר היה באחד מן הכפרים המרוחקים עד מאוד מעיר הבירה
  !עומד הוא לפגוש במלך? יניכםוכי ייקל בע.  לדרכו בשמחה עצומהוהוא הילך

עצי היער הנישאים משני צידי הדרך מתנועעים . הוא בוחר את הנתיב הקצר והיעיל. הדרכים כולן פתוחות לפניו
, פרדסים, הוא חולף בין גינות. דרכו אינה קצרה .והוא חש כי שרים הם שיר לכת למצעד הכבוד שלו. לרוח היום

כוחותיו המאומצים כל אלו חוברים ומצטרפים , מזג האוויר.  רק הוא קובעאת קצב ההתקדמות לא .גאיות והרים
, התבונן במפות. כבר עשה את רוב הדרך ומתקרב הוא ליעדו. הזמן המתארך רק משמח אותו. להספק המיוחל

  .קרוב הוא עד מאוד אל היעד. מתרונן הוא בפסיעותיו. הסתכל במצפן ומיהר להחיש צעדיו
ראש עורכים בדיקות - שומרי. הוא רואה עשרות חיילים פזורים בשטח,  כל כך קרובדווקא כשהרגיש, והנה

  .צבא של מאבטחים וכוחות שיטור אשר כולם מפזרים את ההמונים. נוקשות
. והוא מפנה עורף. חושב? מה אעשה. כמה שהוא מאוכזב! אוי !?בדיוק עכשיו הגיעו כל אלו להפריעו ממסעו !נשבר ליבו! מה

  .אולי משם יגיע אל המלך, מחפש לו נתיב אחר.  עקבותיושב ונסוב על
                      .הארמון, בדיוק עכשיו הגיע אל! כי הגיע למקום שליבו חפץ, אמר אז הבעל שם טוב, לו רק היה מבין אותו פלוני

  .בדיוק כאן נמצא המלך
  .'ןהראשו'כל אלו מאבטחים את האזרח ? משמר כבוד לאומי? שוטרים! כי כאן המלך? חיילים יש כאן

                      .כי רק כאן תמצא את שחשקה נפשך. תמצא עצה איך לעבור דרך המחסומים הללו! תתיגע! אל תוותר. האדרב
  . תגיע אל המלך–אם תעבור את המחסומים הללו 

הוכפפנו לרוב . עברנו בכל הגלויות, היינו בכל הארצות. הילכנו באלפי מסלולים. העם ישראל מהלך בגלות כבר אלפיים שנ
                    , עומדים מול חומות הכותל ומתחננים, יושבים בארץ ישראל, כשאנחנו בפתח הארמון, עכשיו. והקרבנו. הממשלות

  !עכשיו אסור לנו לסגת', השב שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים'
!! וכי בדיוק זה הסימן שהגענ. גם לא מחיילים המכתרים את מסלולינו. לא צריך להיבהל מפלוגות המשמרת החולפת על פנינו

  !בדיוק משום שזה האתר בו חפצנו, ויש אבטחה, יש מבדקים
  !בתפילה: אומר הבעל שם טוב? האנושיים והלא אנושיים, ואיך עוברים את כל המחסומים הללו

. מעבר לכל הקטרוגים והדינים. מעבר לכל הפקידים והשוטרים. התפילה יכולה להשתחל מבעד לכל החומות והמבצרים
             . מזמן שיעבוד לזמן גאולה. ומחליף את הזמנים, והוא בחכמה פותח שערים! ה מעומק הלב מגיעה ישירות אל המלךתפיל

  .)נצוצות( לבנות בית מקדש. להתרומם.  זה בדיוק הזמן להתחזק?מצב של שברון טוטלי? יש שבר עצום
  ].ב, הכ[ "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"

  .)ספורנו( בעדי תרומה צתי שגבאים יגבולבני ישראל שחפאמור 
ולתדהמתו גילה , קים שנגבו מחשבונו'שבבוקר בהיר אחד עיין בטופס פירוט הצ, מעשה באיש עסקים מלונדון בשם מיכאל

ומיכאל הרבה לאמץ את , ק נכתב לטובת מוסד תורני מסויים'הצ! )לירות שטרלינג(ט " ליש5,001ק על סך 'שמחשבונו נגבה צ
 מעולם 5,000אך , 360מקסימום , 200, 100, אני מרבה לתרום סכומים קטנים? מתי תרמתי למוסד סכום כה גדול, מחשבתו

 !...?מהי פשרה של הלירה שטרלינג הנוספת, ועוד. לא תרמתי
האזינו נא . העניינים התבהרו, ץ לארץולח האוסף כספים עבור המוסד בחולאחר שהפנו אותו אל המשו, התקשר אל המוסד

  : ק החריג'לסיפור המעניין שעומד מאחורי גביית הצ
המשולח ביקש ממיכאל שיתרום סכום הגון בעין יפה לטובת המוסד . ביקר המשולח במעונו של מיכאל, לפני מספר חודשים
 - המשיך מיכאל -אם כן . "השיב המשולח, "לא. "שאל מיכאל, "?כבר ביקרת, הגביר עמוס, אצל שכני". שנמצא במצוקה

          . ואתה תלך לגבות צדקה מעמוס,  על שם המוסד שלכם]מבלי לנקוב במחיר[ק פתוח 'אמסור לידך צ: 'נעשה עסק'הבה 
  "! תהיה תרומתיזו. ק שלי'ותרשום על הצ, תוסיף עוד לירה נוספת, על הסכום שיתן לך עמוס

נא לשמור על קדושת העלון    
   . בשעת התפילהאין לקרוא

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



' טריק'וכדי להיפטר ממני השתמש מיכאל ב, כפי הנראה עמוס זה הינו קמצן שאינו נודב לצדקה'המשולח חשב בליבו 
   ...י הצדקה כבר התייאשו ממנו ואינם פוקדים כלל את מעונושגבא, ולח כי עמוס הוא עשיר קמצןנודע למש, ואכן. '...הזה

ולברר איך וכיצד יוכל לרכך את ליבו של עמוס ולהוציא ממנו כסף ' שיעורי בית'לעשות הוא החליט . המשולח לא אמר נואש
ואת התקופה ', אביו של עמוס עבר את תלאות השואה ונעקד בה על קידוש ה; גילה דבר מעניין, לאחר חיטוט בעברו. לצדקה

            , ועודו חי, ף ניצל מגיא ההריגהשלבסו(אביו של המשולח ... הנוראה ההיא עבר יחד במחנה המוות עם לא אחר מאשר
האב סיפר לו דברים . וביקש שיספר לו על אביו של הגביר עמוס, המשולח הזדרז להתקשר אל אביו ).לאורך ימים ושנים

וממש מסר את נפשו , הוא העדיף להישאר רעב. ובעיקר הבליט את עובדת היותו אוהב ומכבד תלמידי חכמים, מופלאים
  ...התורהבחלקו את לחמו ללומדי 

         , כשהלה שמע שמדובר בגבאי צדקה. עם הסיפורים הללו עלה המשולח לביתו של הגביר הקמצן והתדפק על דלתו
יש באמתחתי רשמים מרגשים וסיפורים מעניינים על : "וכאן המשולח הודיעו, התנצל והודיע שכעת אין באפשרותו לתרום

  ...".עובדות מתקופת השואה שעבר, אביך הקדוש
במשך שעה ארוכה ישב המשולח וסיפר את הדברים אשר שמע . ולספר לו את אשר בפיו, ת הזמינו להיכנס אל סלונובעל הבי
במרכז הדברים סיפר המשולח אודות מסירותו של ... ומעיניו נשרו דמעות, כשכולו מסוקרן ומרוגש, הגביר האזין. מאביו

  .שלו לתלמידי החכמים-תואיך שנתן בכל יום בתקופת השואה את פ, האב ללומדי התורה
אם אביך התמסר . ד"דרכו של אביך הי-כבנו ממשיך,  כי הדברים הללו מחייבים אף אותך-  הפטיר המשולח - דע לך יקירי "

  "...גם אתה צריך ללכת בדרכו, כל כך עבור לומדי התורה
ק על 'ורשם עבור המוסד צ, ים שלוק'הוא הוציא את פנקס הצ. אמר הגביר הנרגש, "חיממת לי את הלב. אני מאוד מודה לך"

כפי שהתנה עמו , 5,001ק הפתוח של מיכאל 'רשם המשולח על גבי הצ, מיד ביציאתו ממעונו של עמוס ...!ט" ליש5,000סך 
  !ק שלי'ט אחת בצ" תוסיף ליש-מיכאל 

מים קטנים של מאה הלא איני רגיל לתרום אלא סכו. "עכשיו בא מיכאל וטוען שמעולם לא עלה על דעתו לתרום סכום שכזה
                     , ק רק משום שהייתי בטוח שגם אם עמוס יסכים לתרום'מסרתי למשולח את הצ... אך לא חמשת אלפים, ומאתיים

  ..."!לא יתן אלא סכום מועט
                 , היה עליך לקחת בחשבון כל התרחשות, ק'ברגע שלקחת את הסיכון ומסרת לידי את הצ: "לעומתו טוען המשולח

  ?עם מי הדין ...".התרים גם כאלו שאינם מרבים לתרוםכי משולח מפולפל מסוגל ל
  : ותשובתו היתה כדלהלן, א"א הציע את השאלה לפני הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט

          , שובהימור על רכווהוא מנהל באופן שמבצע עסקאות הכרוכות בסיכונים , אם את עסקיו הפרטיים: בזאת יבחן מיכאל
ובמקביל להתרושש , שיש לו אפשרות להרוויח על ידן סכומי כסף גדולים, מניות ספקולטיביות, כגון בהשקעות עתידיות

שלקח על עצמו את הסיכון , נוכל לומר, ]שהיא ההשקעה הטובה ביותר[בנוגע לנתינתו לצדקה , גם כאן, אם כן, מכספו
,  להוציא מהעשיר הקמצן כספי צדקה-הציב אתגר מיוחד בפני המשולח  ויתכן ש.ק פתוח'וההימור בהפקידו בידי המשולח צ

  .עליו לתנו לצדקה, גם אם מדובר בסכום גדול, ולכן. גם הוא מוכן להירתם למגבית ולתרום מכספו, ואם יצליח במשימה
ובכל זאת יש לגבות [". נתינה בטעות"אזי נוכל לומר שזוהי ', סולידי'שקול ו, אם בעסקיו הפרטיים הוא אדם זהיר, אמנם

  .]ממנו ממון בשיעור שרגיל ליתן בדרך כלל
ט בידי " ליש5,001- שאיר את הלהו, ציל את נפשו מספיקותלה  לוכדאי, אם לעצתי ישמע, כך או כך: נ קרליץ"וסיים הגר
   .)אחת שאלתי( !הצדקה

  ].ל, כה[ "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמידד"
הזה ' יש'כדי שמה ',לחם פנים לפני תמיד'הצטוו בני ישראל לתת ,  ישראלכיון שהשולחן נועד להשפיע פרנסה ושובע על בני

  .זו הסיבה שגם בברכת המזון צריך לשייר לחם על השולחן. תחול הברכה והפרנסה
  .כפי שנלמד מהסיפור דלהלן... השפע הזה יחול גם מתוך קללה, ה רוצה להשפיע שפע של ברכה"וכשהקב

גם אם הם משמשים בדרך כלל למטרות , שבידיו הופכים להיות כלי מחזיק ברכהכל החפצים , כשיהודי זכאי לברכה
  .ל"י מוצפי זצ"זאת למדנו מסיפור בשם הגר. ההפוכות מברכה

ושמענו סיפור מופלא שנסב על אמא ירושלמית שבנה התינוק לא נרדם , הרב מוצפי היה רגיל לומר דרשות בשכונת הבוכרים
  .העיר את כל בני הביתו, אלא צרח וצרח, בשעות הלילה

וכל האמצעים וניסיונות הסיוע של , כל העצות של בעלי המקצוע. שממש לא ידעה כבר מה לעשות, הבעיה העיקה על האשה
  .ולגרום מועקה רבה לבני הבית, התינוק המשיך לצרוח בלילות. יעילים לחלוטין-נתגלו כבלתי, הרופאים

  .ועל משפחתהכדי שיצילה מהצרה הגדולה שנפלה עליה , לפני בוראהאי אפשר לתאר את התפילות שהתפללה אשה זו 
ואז באה רוח  ,ולנשקו, היא ביקשה להרימו. והנה היא רואה דף של חומש מתגולל לנגד עיניה, יום אחד הלכה האשה ברחוב

הרימה אותו ו, עד שהשיגתו, אחרי הדף ההוא' רדפה'ו, לא חסה על עצמה, ביראתה ובצדקותה, האשה .והעיפה את הדף
היא נשאה עיניה , אבל. ולכן כאשר הסתכלה בדף לא ידעה בדיוק מה כתוב בו, וכתוב-אשה זו לא ידעה קרוא .מהרצפה
חוס נא עליי ורפא בזכות הדף הזה שהרמתי מהרצפה את בני , ל רחום וחנון-אנא א': ת בדמעות"והתפללה להשי, השמיימה
   -  - -' שלא יצרח יותר בלילה, התינוק

נרשם כלילה , הלילה ההוא. פלאים-פלא, והנה . של התינוקוהניחה את דף החומש מתחת למראשותיו, עה לביתההגישה הא
  .התינוק ישן כל הלילה .קט גמורש שעבר עליו ב–הראשון מאז לידתו של התינוק 

שאל את אשתו היאך , שהתעורר בבוקר ולא האמין למשמע אוזניו שבנו התינוק איפשר לו לעבור את הלילה במנוחה, האב
והניחה אותו תחת מראשותיו , שרדפה אחרי הדף והרימה אותו מהרצפה, סיפרה לו האשה כל המוצאות אותה .קרה הדבר
                     , החומש הזה הכיל- דף–? ומה הוא מגלה. והוציא את הדף, הרים את הכר, פנה האב למיטת התינוק .של התינוק

  .'וכו', והיית משוגע ממראה עיניך'מרכז הפסוק וב, אלא את פרשת הקללות ,לא פחות ולא יותר
  .והדף הזה הרגיע את התינוק במשך כל הלילה

              . גם אם מדובר בחפץ שהוא הפוך מברכה, מצווה זו מגנה עליו,  שכאשר אדם מתמסר למצווה מסוימת–? מה למדנו
  .ולא משנה מאיזה כיוון, היא תבוא עליו בכל מקרה, ה גוזר ברכה על האדם"כי אם הקב

  .)ברכי נפשי( הפכה את הדין לרחמים, להצילו מביזיון, בזכות רדיפה אחרי הדף, אשה זו
  ,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 אור בת יפה 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 משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זאליהו בן כשוורנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זט בת מריםזיננ "לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זשמעון שי בן שולמיתנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זחיים בן לונהנ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע
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רּוָמה ( ִלי ְוִיְקחוּ    )כה, בּתְ

 לי ויקחו' אלא', תרומה לי ויתנו' אומרת אינה התורה
הוא , עולם בורא של במטרות יהודי תומך כאשר כי'. תרומה

 ממה מרוויח הרבה יותר הוא ,נותן מאשר לוקח יותר
 .שהשקיע

 ,י אם לשלושה ילדים קטניםאנמספרת בעלת המעשה: 
עסוקה  במשך רוב שעות היממה אני. מרץ חינניים ומלאי

פתרונות יצירתיים  בשמירה עליהם, בטיפול בהם ובמציאת
לרוב, בשעות אחר הצהריים הפרויקט  כיצד להעסיק אותם.

 פשוט. מהניסיון שאותו רכשתי עם הזמן, גיליתי הזה אינו
ביותר  שהשהות בגינה השכונתית היא הפתרון המוצלח

ומהמשחקים,  המרחביםמבחינתם ומבחינתי. הם נהנים מ
מאמץ, להרפות  ואני פנויה לשחק איתם ולנוח, במינימום

ארוחת הערב  רוץ, ולצבור כוחות לקראתקצת מהמ
מאפשר זאת, אני  וההשכבה. לכן בדרך כלל, כשמזג האוויר

   הגינה, לשמחתם הרבה. עושה עם ילדיי את המסלול לכיוון

 לכיווןיצאתי עם ילדיי  ,נובאותו יום שבו התרחש סיפור
נכנסתי  הגינה. בדרך עברנו סמוך למכולת השכונתית, ואני

התור לא  כדי לקנות להם לבן לארוחת הערב. לשמחתי,
 רגועים וסבלנים. היה ארוך במיוחד, כך שהילדים היו עדיין

ערכה  לפניי בתור עמדה אישה המוכרת לי מהשכונה, היא
 קניה לא קטנה, העבירה את המוצרים זה אחר זה,

 הלך עריכת החשבון היא אורזת את המצרכיםכשבמ
המוכרת סיימה את חשבונה ונקבה בסכום  בשקיות...
 הקונה הגישה לה את כרטיס האשראי תוך שהיא לתשלום.

 מסיימת את אריזת המוצרים בשקיות, אבל אז עצרה
בקול  המוכרת את ההתארגנות: "מופיע סירוב", היא הודיעה

היו  ]בינתיים שהתארך[תור ממש נמוך, כך שכל העומדות ב לא
   ...הות, בעל כורחן, להודעה הלא נעימשותפ

שהסיטואציה  הקונה נעצרה על עומדה סמוקה. היה נראה
וחייגה לבעלה,  מביכה אותה במיוחד. "רגע" היא ביקשה

  הסבירה.  "אני אדאג לכרטיס חילופי", היא

   קוצר רוח בולט. בעלה לא היה זמין, והמוכרת החלה לגלות

ואני כבר  ,יאי את החשבון, בינתיים, כדי שלא אפריע"תקפ
   בקול נמוך. הלקוחה הציעהאסדר את העניין", 

"מה  אבל המוכרת לא נרמזה ודיברה בטון גבוה במיוחד:
את  פתאום להקפיא? את משלמת עכשיו, או מפרקת

 ,שאבחין ללאאני לא מסכימה שאחר כך תיעלמי השקיות. 
שאספת", היא  מה כלובסוף היום אצטרך לפרק בעצמי את 

   נשמעה נרגזת במיוחד.

מקרים לא  שיערתי שכנראה היא בעלת ניסיון, וכבר קרו לה
שהלקוחה שלפניה  נעימים מהסוג שאותו היא תיארה, כך

אף שראו על עדינותה  לא מצליחה לקנות את אמונה, על
   שהיא לא תתנהג בצורה כזאת.

 ממנהבינתיים השיגה הלקוחה את בעלה, והוא ביקש 
לא  להמתין מספר דקות עד שהוא יבדוק מדוע הכרטיס

הגיבו  עובר. המוכרת רטנה לעצמה בכעס והקונים מאחור
מבטים קצרי  בפרצופים לחוצים. העדינים שבהם רק העיפו

ממש מחמיאות על  רוח בשעון, האחרים הביעו דעות לא
אחריות, ועל זמנם היקר  התנהלות לא מאוזנת, על חוסר

   יק.שמתבזבז לר

 ץיחי אני, שעמדתי מאחורי אותה לקוחה, ניסיתי להוות
לבין  ,]עדיין בשקט, בשלב זה[בין הלקוחות הממורמרים  אנושי

ת מסוגל הקונה המובכת. עלה בי רצון לעזור לה, לא הייתי
חיפשתי פתרון  לשאת את החרפה שהיתה מנת חלקה.

אני כלל  בדרךששלמרות  נזכרתי , ואזצב המביךמל
בהשגחה  באותו יוםבכל זאת משלמת על קניותיי במזומן, 

הצעתי לה  .בארנק ח אצלי כרטיס האשראיפרטית היה מונ
את הסכום מאוחר  שאני אשלם על קנייתה, והיא תחזיר לי

הראו לי שהצעתי הגיעה  ההקלה והשמחה שעל פניהיותר. 
על קנייתה בכרטיס שהיה  במקום המתאים. שילמתי

   המכולת נשמו אף הם לרווחה. ברשותי, והמוכרת וכל באי

ממתינה לי  אותה אישהאת מהמכולת ראיתי  כשיצאתי
את פרטי חשבון  בחוץ. היא הודתה לי פעם נוספת, וביקשה

נתתי לה, והרגעתי  הבנק כדי להפקיד את הסכום המדובר.
מספר ימים בהעברת  אותה שמבחינתי היא יכולה להמתין

נפרדנו לשלום, כשמילות  התשלום, הוא לא דחוף בעבורי.
   מהדהדות באוזניי. ,אותי תהברכה שבהן היא מברכ

את  המשכתי עם ילדיי לכיוון הגינה. נותר לנו רק לחצות
לילדיי בשלל  גינה שקורצתה -הכביש ולהגיע ליעד המבוקש 

  סואן בשכונתנו.  צבעיה העליזים. מדובר בכביש ראשי די



  
העגלה כדי שנוכל  ביקשתי מהילדים שיאחזו היטב בצידי

הילדה בת השלוש וחצי נעמדה  לחצות את הכביש בבטחה.
י שקלט את מראה הגינה השנתיים וחצ הכן בצד ימין, אך בן

ה בעקבות גוסבלנותו כנראה פ של הכביש, ימן הצד השנ
עוד לפני שהספקתי ו הארוכה במכולת, רץ לפנינו... תהשהו

   ..הכביש. לעצור אותו הוא התפרץ לתוך

והבנתי  ית עיני ראיתי ג'יפ שחור שועט על הכביש,ובזו
כיוון שסמוך  שהנהג לא יכול להבחין בבני הקטן והנמוך,

למעבר החצייה עמד רכב שעל ידו עמדה אישה לא מוכרת, 
לתוך תא המטען,  שהעמיסה שקיות מהקנייה במכולת

   הראייה. הרכב הסתיר לנהג הג'יפ את שדה

בעקבות  צעקתי בכל כוחותיי: "לא! לא! לא!" וקפצתי לכביש
הספקתי ד ועו תו בכוח לכיוון המדרכה,בני. משכתי או

לפני  להרגיש את המגע המתכתי של פח המכונית
   ...לנו שנינו אחורנית לכיוון המדרכהשהתגלג

שהיתה עסוקה  על שפת המדרכה. האישה מצאתי את עצמי
החונה נזעקה לעזרתי, היא  בהעמסת חבילותיה לתוך הרכב

בדוק מה אני חששתי. לא העזתי ל סייעה לי להתרומם, אך
שמעתי אותו בוכה, ורווח לי, הוא חי! הילד  קרה לבני. לפתע

בינתיים התאספו אנשים ששמעו את  ...נס! שלי בוכה!
 ההיסטריות ושאלו איזו עזרה להושיט לי. ביקשתי צעקותיי

 מהם בבכי: "תבדקו מה קרה לילד שלי, תבדקו אם הוא
   מסוגל ללכת".

 לך, הוא בריא"הכל בסדר", הם הרגיעו אותי, "הילד הו
וחזר  ושלם". לאט לאט הוא אף נרגע מהבכי ההיסטרי שלו

  לעצמו, חי, בריא ושלם.

הקשה  ב חלף עד שהייתי מסוגלת להירגע מהחוויהר-זמן
בחסד  שעברה עלי. ואז, בתוך ההתאוששות, נזכרתי
מקרים  שגמלתי דקות ספורות קודם לכן. מדובר בצירוף

דאי זכות וכי בו חשבהבזמן כה קצר, שהעלה בי מיד את המ
ממוות, והרצון למנוע  הצדקה שעליה כתוב שהיא מצילה
ניסים גדולים, שלא  בושה מהזולת, עמדו לנו, וראינו

שהרכב לא נסע  פספסתי בשבריר שניה את בני, וגם
   ., ר"לאסוןירות גבוהה יותר ובכך נמנע מהב

את  לשתף בסיפורייותר מכל רציתי ו חזרתי הביתה נרעשת,
שיותר ממה  תדעגמלתי חסד. רציתי ש מהישעהאישה 

התקשרתי אליה  ..שהיטבתי עמה, היא היטיבה עמי.
 הכסף א תחזיר לי אתממנה של ביקשתיוסיפרתי לה הכל ו

   ...עבורה תיששילמ

עם  בחיים אל תחמיצו הזדמנויות להיטיב היא: המסקנה
תועלת  הא יודעים לאן יתגלגלו הדברים וכמהזולת. אנחנו ל

הזולת  יביאו לנזקק וגם לנו. כשאנחנו מיטיבים עם הם
רים "אלו דב אנחנו משפיעים על עצמנו שפע ברכה ורחמים.

... ה"ביימת לו לעוק , והקרןה"זבעו פירותיהם אוכלשאדם 
  ]הרב צבי נקר- 'בך בטחנומתוך '[               וגמילות חסדים".

משה  י רביבאופן פתאומ ני ברקלפני כעשר שנים נפטר בב
ר' משה . 'נתיבות עולם'שהיה אוסף כסף לישיבת  ז"ל לב

חילוני  חמש עשרה שנה לפני שנפטר היה עדייןהזה, 
היה זה ביום  .הזמן הוא החל לשוב אל כור מחצבתוובאותו 

שבאותם ימים החל  רבי משה ,תענית אסתר שנת תשנ''ו
ן ר' משה עבד בדוכ[לעבודה  להתחזק לקח עמו חבילה וופלים

 היה לו דוכן פיס חשוף ,קינג ג'ורג' בתל אביב-דיזינגוף פיס בצומת הרחובות
  בצאת הצום.  כדי שיוכל לאכול ,]ום אחרכל פעם למקבשהיה מתנייד 

ר' משה  .וביקש נדבה לקראת הערב הגיע אליו עני לדוכן
שהיה נראה תשוש מאוד  להוציא לו כסף אך העני רצה

שה לא ידע את נפשו כי י מרב .וופליםהחבילת ביקש את 
ומצד שני זה מה שהוא שומר לסוף  ,רעב אותו עני מצד אחד

כי הוא  ,קשה ללכת בשיא העומס לקניות ויהיה לו ,הצום
רבי משה התגבר ונתן את כל  אבל בכ"זלקוחות.  יפסיד

  החיה בכך את נפשו. ושל הוופלים לעני  החבילה

ות לעצמו הצום עזב ר' משה את דוכן הפיס לקנ לקראת סוף
 באותו הרגע הגיע מחבל עם .סמוךהלאכול בקיוסק  משהו

... משה מטען חבלה גדול ופוצץ עצמו בסמוך לדוכן של ר'
פצועים,  150-כו הרוגים 13 -היתה באותו פיגוע התוצאה 

ניצל  משמעות הדבר שר' משהר"ל, והדוכן ניזוק קשות... 
  ממוות בטוח. 

נתיבות ישיבת 'ל מגיעהיה  זצ"ל ינמןיהרב שטתמיד כשמרן 
יושב  היה ניגש לר' משה שהיההוא  ,קאותדלסנ 'עולם

  הסיפור הזה. ומבקש ממנו שיספר לו שוב ושוב את ,בכניסה

*   *   *  

הוקם . ארגון זה ארגון 'מתנת חיים' פועל לאתר תורמי כליה
שיחה יום אחד הם מקבלים  שליט"א. ע"י רבי ישעיהו הבר

הוא ש מודיע בשמחהששומרון שמתגורר ב .בשם א מיהודי
מה שואל מה הפרוצדורה ו אותו יהודי .מעוניין לתרום כליה
  בדיוק צריך לעשות.

של  השמחה היתה גדולה שעוד יהודי יזכה לצאת מהסבל
בהליך הבדיקות  הדיאליזה ולחיות חיים רגילים. מיד התחילו

התהליך המתקדם הודיע  המצריך התאמה רפואית. במהלך
שההשתלה תתבצע בהקדם האפשרי,  ייןשהוא מעונ .א

ס''ד יתווסף ילד נוסף למשפחתם, והוא ב משום שבקרוב
שיוכל כדי  ,להיות כבר בריא וחזק לאחר הניתוח מאד רוצה

  לרעייתו.  לעזור

ניתוח התורם  ואכן בשעה טובה ומוצלחת הגיע לחדר
בעזרת כלייתו  להחלים והמושתל, ובחסדי שמים זכה יהודי

   שני הצדדים. בבותששימחה את ל .של א

לרב הבר ומבשר . שלושה חודשים לאחר מכן, מתקשר א
ר שיש לו ואז הוא אומ ,בהתרגשות 'נולד לנו בן במזל טוב'

עשינו הכל  עשר שנים  "במשך: סיפור מיוחד שרוצה לספר
שום דבר לא עזר. והנה יום אחד,  כדי לזכות לילד נוסף, אך



  
 אישהעומדת בפתח ו ,דופקים בדלת ו בצער,חנכשאנ

  שמבקשת תרומה.

הסבירה  והיא ,התעניינתי בשביל מה היא צריכה תרומה
שמחלק מזון  שהכסף נועד לרכישת מזון. יש לה ארגון

במשפחות  בירושלים. מדוברילדים למשפחות ברוכות 
ארוחות וצריכים  שהאם לא מתפקדת מכל סיבה שהיא,

אוכל במטבחה,  בשלת ומכינהחמות לילדים. האישה מ
בתים, אך אין ביכולתה  לחת לאותםמעבירה לכלים, ושו

  .לבדה לממן את מצרכי המזון

והיא  שאלתי אותה מהיכן עלה בדעתה לעשות כזה דבר?
פנתה ו הסבירה שבמשך שנים רבות לא זכתה להיפקד,

מר  ובכתה עלזצ"ל  שלמה זלמן אויערבךלביתו של רבי 
אבל אם  'הקב"ה לא חייב לך ילדים, :גורלה. הרב אמר לה

יעשו מהשמים  שים מה שאת לא חייבת לעשות,תעשי לאנ
האישה עשתה למען  בעבורך מה שהם לא חייבים לעשות'.

   הכלל וזכתה בשלושה ילדים.

 תרמתי בעין טובה לארגון. הדבריםממשיך א. ומספר: "
יכול  שאמרה נכנסו לליבי, אבל לא מצאתי שום רעיון שאני

  לעשות כדי לתרום משלי לאחרים. 

, אני רואה בבית הכנסתכשאני יושב  בשבת קודשוהנה, 
 וניםפהם ושם  ,חיים' מונחת לפני חוברת של ארגון 'מתנתש

למען חולי דיאליזה. מיד  לאנשים שימסרו נפש ויתרמו כליה
שאני  רב והחלטתישנתן לה ה נזכרתי באותה גברת, ובעצה

  רכה על כך. יבהצטרפה להחלטה ואשתי גם תורם כליה. 

 ,שעברתי את בדיקות ההתאמה אבל בשבועות ,לא יאומן
בקשתי ממך לזרז את התהליך כדי  נפקדה אשתי, ולכן

'מידה כנגד  וכל זה ...וחזק כשיוולד התינוק שאהיה בריא
מעשה שאני לא חייב לעשות, ומן  - תרמתי כליה :מידה'

 ,ם. הכל ברחמישהם אינם חייבים לעשות השמים עשו מה
  ]ך 'וארטים לפרשת השבוע'מתו[."...משורת הדין והכל לפנים

תֹוָכם י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ   )חה, כ( ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהם, הנה הם  "חכי הת
מפני שהשכינה שורה עליהם  ,וכמזבח כמקדש ממש

   )מס"י פרק כו( כמו שהיתה שורה במקדש ממש

דברים מבהילים כתובים כאן ב'מסילת ישרים'. השראת 
שורה על תלמידי החכמים  ממשנה כמו במקדש השכי

יכולים אנחנו לזכות  גם בדורות האחרונים. א"כ הקדושים
להשראת השכינה, אם נשכיל להתדבק באותם ת"ח 

מדובר בהשראת היות ו ,אבל מאידך גיסא הקדושים שבדור.
כמו שמוזהרים אנו ו ,בכבודםהשכינה צריך להיזהר הרבה 

  כבודם הוא כבוד שמים. כבוד הקודש והמקדש, כיעל 

בשכנותנו בקריית שליט"א:   אליעזר טורקמספר הגאון רבי 
ורם  אדמו"ר חשוב בזמנו ברק, התגורר-'זכרון מאיר' בבני

 אברהם יהושעהמעלה, הרבי ממחנובקא, הגאון הצדיק רבי 
זצ"ל. חייו היו מלאי תלאות ויסורים קשים, העשיל טברסקי 

ש לשמירת התורה אמונה מופלאה ומסירות נפ רצופיםו
 שתה את כוס התרעלה בשנות השואה בצורהוא ה והמצוות.

קשה, כשלאחר מכן נשלח על ידי הקומוניסטים לחמש שנות 
פרך בגלות סיביר. העילה היתה על כך שלא הסכים  עבודת

קבה, ומאז ועד סוף ימיו ידע מטעמם במוס להיות רב ראשי
שקדן עצום שהקדיש  אולם למרות זאת היה חולי ומכאוב.

  ה'. התורה ועבודת לעמל עתותיואת כל 

זכורני בבחרותי, כשאושפז בבית החולים, חפצו בני 
 הגרא"מ שךמורי ורבי, מרן ראש הישיבה  משפחתו כי

לעודדו ולחזק את רוחו. הם היו  זצ"ל, יבוא לבקר בחדרו,
הקשים. פנו אז  וומייסורי סבורים שבכך יוקל לו מעט מחוליו

אל הרב שך  בי מורי שליט"א שיואיל בטובו ללכתאל א
  ולשטוח בפניו משאלה זו.

זכיתי אז להתלוות אל אבי בדרכו אל הרב שך. הדרך 
היתה עבורי מוסר השכל חשוב, כיצד מוטל  הקצרה הזו

וזמנם של גדולי ישראל. כל הדרך  זהר בכבודםיעלינו לה
 להציג את הדברים בפני רבן היה אבי מהרהר ומפחד איך

אני כנער צעיר הרגשתי היטב את המתח שאבי  של ישראל.
"אבא! מה ההיסוסים האלו? הרי אנחנו  שרוי בו, ושאלתי:

מספיק רגועים לדבר עם הרב שך  תלמידי הישיבה מרגישים
  .העיניים"!? באופן פתוח, בלי רמזים, בגובה

אך אבי דחה את הטענות שהשמעתי ואמר: "אתם בחורים 
ספיק שכל להבין מיהו הרב שך. אני, אין לכם מ צעירים.

להתבגר מעט, אולי יודע קצת יותר טוב  שכבר הספקתי
שלא מדברים עם אדם גדול  מכם מיהו. אך זאת ברור

ונהירה מה מוציאים  בצורה פשוטה, בלי מחשבה ברורה
  ."מהפה כשעומדים בפניו

כנסנו בחרדת שניך אבי להיות אחוז בהרהוריו, עד וכך המש
 של הרב שך, ברחוב ראב"ד בגבעת הישיבה. למעונו קודש

הרב שך קיבל אותנו בסבר פנים יפות, כשלאחר מכן 
  .אבי: "מה הביא אתכם הנה לבקרני"? התעניין אצל

אבי עמד לפניו כעבדא קמיה מריה, והשיב במילים מדודות: 
   ."ק פומיה מגירסאידן עצום, שלא פסשכן שק "יש לי

ב אבי: "הרבי השי ."מי? מי"? הרב שך מיד שאל:
  ."ממחנובקא

אחרי שתיקה של רגעים ספורים, שאל הרב שך את אבי: 
כוונתכם שכדאי לבקרו, היות והגיעה לאוזני הׁשמועה  "אולי

השיב אבי: "זו תהיה מצווה רבה   ."?בטוב כי אינו חש
  כך הסתיימה הׂשיחה.   .מאד"!

לא עברה דקה קלה, הרב שך התנער ממקומו בזריזות 
 ,'עותיו לכיוון המתלה הנעוץ ב'הולהאיץ את פסי ,כנער צעיר

מגבעתו ומעילו העליון. חבש את כובעו,  עליו היו תלויים



  
את המעיל, וקרא למשמשו: "רבי  העטה על גופו הצנום

מהרב טורק  קח ,'הׁשומר יורדים ל'תל ,)אסחייקיחזקאל (
  "....לרבי ממחנובקא יקת וניסעבבקשה את הכתובת המדו

שנחרט בי מאותו ביקור, נתן בי את אותותיו הרושם העצום 
רבות לאחר מכן. כל כך השתוממתי אז, הן מאופן  שנים

כבוד  הבעתשה, כולה הביעה מצורת הפגי השיחה והן
חכמים. למדתי אז מאבי כיצד יש לעמוד,  מופלגת לתלמידי

בארבע אמותיהם של גדולי ומאורי  כיצד לדבר כשמצויים
  הדור.

בי למעשה את דבריו הנוקבים של ה'רבנו לנגד עיני יישם א
הוי מתחמם כנגד ' ) הכותב כך:ב, יפ"רושו על אבות יבפ( יונה'

. 'כווהית אורן של תלמידי חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא
 הנהנ - משל למתחמם נגד האש, אם עמד רחוק כראוי לו 

ואינו נכווה, ואם קרב יותר מדי, נכווה. כך המתחמם כנגד 
חכמים ונהנה מחכמתם, צריך לעמוד  תלמידי האש של

וכובד ראש, ואל ינהג קלות ראש  לפניהם באימה ויראה
ו, שאם רבוהיממה שק בפניהם, ואל יתקרב אליהם יותר

  , עד כאן לשונו.ינהג כך יתחייב עונש גדול

כרוני מימות בחרותי: היה זה בתקופה יחרוט בזמקרה נוסף 
תו מפי מרן זכינו לשמוע שיעורי הלכה מדי שבת בשב בה

תפילת שחרית  זצ"ל, לאחר הגראי"ל שטינמן ראש הישיבה
באחד השיעורים הקריא הרב שטיינמן  .'בהיכל כולל פוניבז

בה העתיק  ',איגר על ה'ׁשולחן ערוך את הגהת רבי עקיבא
אשר כידוע רבים פקפקו ', ראש את דברי בעל ה'בשמים

  יף.מזו באמיתות ספר זה וטענו שהוא

וסיף בפני השומעים ואמר: "מכך שרבי הרב שטיינמן ה
ברי בעל ה'בשמים ראש' אז רואים העתיק את ד עקיבא איגר

בדבריו. הוא רצה רק לרמוז בכך, כי  ולא המשיך "....ש
עקיבא איגר סבור שהספר  אפשר לראות מכאן כי רבי

  'בשמים ראש' הוא ספר מוסמך ואמיתי.

דען לפתע התפרץ אחד הׁשומעים, שהיה תלמיד חכם וי
    ...."?בצורת ביקורת: "אז רואים שמהושאל  נכבד,

מר: "רואים כי רבי עקיבא איגר וא המשיך הרב שטיינמן
  "....ראש' כדברים מוסמכים התייחס לדברי בעל ה'בשמים

כם שאורייתא קא מרתחא ביה, הרהיב ח-אולם אותו תלמיד
ועמד בדעתו: "הרי בסך הכל רואים שה'בשמים ראש'  עוז

ה, אך עדיין אין ראיה מכך שרבי עקיבא איגר על ז מדבר
  .מוסמכים..." סבר כי דבריו

הרב שטיינמן ראה בכך זלזול קל שבקל בגאון הדורות רבי 
איגר, והביע זעזוע עמוק שהותיר בׁשומעים רושם  עקיבא

בשואל במראה נוזף, שתמונתו עומדת למול  עז. הוא הביט
ולה על דעתך על הדברים: "וכי ע עיני עד היום, והתרעם

יביא דברים שאינם נכונים  הווה אמינא שרבי עקיבא איגר
  ".!?יםומוסמכ

ראו במוחש כי  ..וכך במשך דקה ארוכה לא נחה דעתו.
  לו. הדברים חרו

דוגמא להשראת השכינה על ת"ח הקדושים, וההשפעה 
שלהם על סביבתם נראה מהמעשה הבא שגם אותו סיפר 

מתלמיד חכם חשוב, כי לפני שמעתי הגר"א טורק שליט"א: 
 מרכז הארץ.משפחתו לפארק גדול ב כמה שנים נסע בנו עם

באוטובוס בו נסעו, עלתה באחת התחנות אשה עם מספר 
קטנים. האשה ביקשה מהנהג להמתין עד שהיא  ילדים

 במקומם ומיד תבוא לשלם דמי נסיעה. תושיב את הילדים
תנצלה כי לאחר כדקה היא שבה אל הנהג בפיק ברכים, וה

, והוסיפה כי קו-רבבבית את הארנק ובו כרטיסי ה שכחה
הדבר מרוב מהירות ובהילות שלא להפסיד את  כנראה אירע

למעשה כרגע אין לה איך לשלם על הנסיעה,  האוטובוס. אך
  יורה לה לרדת. וכבר התכוננה שהנהג

אלא שכאן קרה דבר בלתי צפוי. הנהג, שהיה נראה רחוק 
רה ומצוות, הגיב בצורה נינוחה ונעימה: ומשמירת תו מהדת

יש מי שישלם עבורך ועבור  מה לדאוג. "אין לך כלל
נדהמת מהתשובה, הוציא הנהג  ובעודה עומדת  "....הילדים

הנדרשים לתשלום עבור  מכיסו הפרטי כרטיסי 'רב קו'
  .הבמקומ מבוגרים ונוער, ו... פשוט שילם בעצמו

ת הזאת של הנהג איש שיחנו מספר, שההנהגה המיוחד
, חילוני . איך יתכן שנהג הלבוש כאדםאת רוח בנו הפעימה

הינו שומר שבת, ינהג דותיו אם ניתן לשער או עד שבקושי
נפלאה שכזאת, והחליט להתחקות אחר  במידת חסידות

הנהג והתעניין לדעת אצלו מה עומד  סודו. הוא ניגש אל
  .הזאת? מאחורי ההנהגה המאלפת

שטות, כי בהזדמנות מסוימת עלה בדעתו הנהג השיב בפ
בכיסו כרטיסים אלו, שישמשו כמין גמ"ח למקרים  להחזיק

אנשים נתקעים מבלי שיש להם מספיק דמי  דומים, כאשר
  נסיעה.

תמיהתו של הלה רק גברה לשמע דברי הנהג. עד עתה היה 
שהנהג נהג כן באופן חד פעמי, ואילו כעת שמע שזוהי  סבור

 ו. הוא לא התאפק ושאל את הנהג:שלקבועה  הנהגה
  .מהיכן למדת הנהגות טובות כאלה"? "אשמח אם תגלה לי

 שרון, והרב יעקבה- השיב לו הנהג: "תראה, אני תושב רמת
  ."אדלשטיין הוא רב העיר

  מה הלה בפליאה.ת -"מה? הוא המממן של הגמ"ח הזה"? 

"מה פתאום! וכי יעלה על  ,השיב הנהג בשלילה ,"!"לא! לא
 ,שאני אלך להטריד את הרב בדברים פעוטים כאלה? ךדעת

כמו של הרב, אי  כאשר רואים כזה טוב לב אך אומר לך:
  "....!אפשר לנהוג אחרת

על  משפיעה גםשל ת"ח קדוש הנהגתו  דהים עד כמהמ
הרחוקים משמירת התורה והמצוות, ומשתקפת במעשי 

  ]'הם אמלאאוצרותימתוך '[                     וחסד כאלו. הטבה

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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ממה  יותר גבוההרבה שהקשר הוא שם פתאום קלטו 
 ו...שחשב

 תלוי בך... –ום הלבנה המרגיזה יכולה להפוך ליהל

היהלומים שיוצאים מהלב לא ״סופרים״ את יהלומי 
 הבורסה...

ומהר לגאלנו 
גאולה שלימה 

 למען שמך...

 אלוקים כבר יתן את המקדש...             אתה תתן את הלב

פרשת
תרומה

נא לשמור על קדושת הגליון. אין לקרוא בשעת התפילה        17:16מרכז:  16:56ם: -כניסת השבת: י



ק מדוע? –פרשת שקלים דווקא בחודש אדר   התפילה מצמיחה את הישועהק

רבי משה אלפסי בן סוליקהלע"נ מר חמי  העלון מוקדש

לע"נ יהונתן בן ציפורה 
 ואורי בן ציפורה





info@sh-berger.com
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ְפּתֶֹריָה וְּפָרֶחיהָ  ִדים ּכַ ּקָ ָעה ְגִבִעים ְמׁשֻ ֹנָרה ַאְרּבָ  (כה,לד)   וַּבּמְ
ֹנָרהל'  התורה הקדושה משולה  אשר מאירה על לומדיה, אשר טועמיה חיים זכו ' ּמְ

ָעה ְגִבִעים' והלומד בה, צריך ללמוד את כל 'פרדס' התורה, וזהו  ':  ַאְרּבָ
:  ואת התורה צריך ללמוד בשקידה ולעמול עליה וזהווד. -רש, ס-מז, ד-שט, ר-פ
ִדים' ּקָ ְפּתֶֹריָה וְּפָרֶחי' ואז יזכה לחדש בה חידושים ולהשתעשע בה וזהו:' ְמׁשֻ  ה'. ּכַ

 (עורך העלון) 
 

רוָּמה ֵמֵאת כָּ  ָרֵאל ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רוָּמִתיּדַ ְקחוּ ֶאת ּתְ ֶבּנוּ ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ  (כה,ב)  ל ִאיׁש ֲאׁשֶ
ָרֵאל' ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ יתחזק בעבודת ה', מבקש מהם  שעם מה ומבקש , החכם דורש  -' ּדַ

עולם הבא  שתזכו לתנו 'תרומה' מעצמכם לעבוד את הקב"ה.. כי זה בשבילכם, בשביל 
רוָּמה' : שלכם, וזהו שכתוב ל' מה לקחת  ',ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ הוא  ש מאת 'כל' יכול,  –  'ִאישׁ  ֵמֵאת ּכָ

ל עצמו להתחזק  .. ומובטח שמי שיקח ע ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' :(שמות טו,ג)ככתוב  ,הקב"ה 
ֶבּנוּ ִלּבוֹ ' ר ִיּדְ ְקחוּ  'וזהו שכתוב   ')הבא להיטהר מסייעין לו' : ככתוב( , לו הקב"ה יסייע  'ֲאׁשֶ ּתִ

רוָּמִתי  אתם תנדבו את ליבכם להתחזק ואני 'אתרום' לכם סייעתא דשמייא.  –' ֶאת ּתְ
 (עורך העלון) 

 
ר  ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רוָּמה ֵמֵאת ּכָ רוָּמִתיְוִיְקחוּ ִלי ּתְ ְקחוּ ֶאת ּתְ ֶבּנוּ ִלּבֹו ּתִ  (כה,ב)  ִיּדְ

מגור זיע"א בשיחת קודשו:  " בשב"ק פרשת תרומה שנת תשמ"ג אמר הרה"ק ה"לב שמחה
ואילו דרכו  ,  היתה להתבודד מבני האדם הרבי מקוצק זיע"א מובא בספרים כי דרכו של 

נפגשו פעם יחדיו נענה  היתה דווקא בחברת בני אדם. כאשר , הרבי מוורקא זיע"א של 
  "ְוִיְקחוּ ִליהרבי מקוצק ואמר, כי דרכו שלו רמוזה בתורה בריש פרשתנו, שנאמר "

ומפרשינן "לשמי" כלומר, מי שרוצה לקחת את עצמו לעבודת ה' באמת ולהיות מיוחד  
ל ִאישׁ לשמו יתברך, העצה לזה היא, "  רוָּמה ֵמֵאת ּכָ עליו להיות מופרש ומובדל מחברת  " ּתְ

ֶבּנוּ ִלּבוֹ ני אדם, "ב ר ִיּדְ , אדרבה מאותו  נענה הרבי מוורקא והשיב " ואפילו מן הטובים. ֲאׁשֶ
ל ִאישׁ פסוק גופו ישנה ראיה הפוכה, " רוָּמה ֵמֵאת ּכָ " צריך לקחת תרומה מכל יהודי  ּתְ

והוסיף ה"לב  .  ויהודי, כלומר, להיות בצוותא עם כולם כדי ללמוד מכל אחד ואחד
ידוע מה שאומרים בשם צדיקים, כי ההתבודדות המעולה ביותר, היא   שמחה" ואמר:

התבודדות בקרב קהל ועדה להימצא בפועל בחברת בני אדם, ואף על פי כן להיות  
ל  מבודד במחשבתו ודבוק אך ורק בקב"ה. וגם זה מרומז באותו פסוק " רוָּמה ֵמֵאת ּכָ ּתְ

 (עלון 'סיפורי צדיקים')ש. כל אי " להיות מופרש ומובדל תוך כדי ההימצאות ביןִאישׁ 
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 (כו,ג)  ֶאל ֲאֹחָתהּ 

ה'חפץ  כזה 'ספר תורה' היה לנו בדור הקודם, בעל : הגאון רבי זלמן סרוצקין זצ"לסיפר 
כאשר בשנת תרע"ג התכנסה בפטרבורג אסיפת רבנים כדי לדון בדרישת   זצ"ל, ם'חיי

הממשלה הרוסית לשלב לימודי חול וספרות חיצונית בישיבות. והגיעה שמועה ל'חפץ  
חיים', כי בין הרבנים המשתתפים באסיפה יש כמה שנוטים להיכנע לדרישה זו של  

טרבורג ונכנס לאולם  ועל כן לא חסך מעצמו טרחה, קם ונסע לפ ,הממשלה הרוסית 
 . האסיפה, הגם שלא היה מוזמן אליה, מאחר ולא היה בעל תפקיד רשמי של רב

 
תמה על    בעל ה'אור שמח' זצ"לכשהגיע ה'חפץ חיים' היה הגה"ק רבי מאיר שמחה הכהן 

 ?  למרות שלא היה מוזמן, בואו, פנה אליו ושאלו מה שמועה שמע ובא 
בפטרבורג, ובגלל זה  , ואמר: אחותי עוברת היום ניתוחענה ה'חפץ חיים' במתק לשונו 

וכאשר החלו שואלים אותו באיזה מחלה חלתה, מי הרופא המנתח ומה  .  באתי הנה
"  )משלי ז,ד(מצבה הרפואי, ענה בלשון הפסוק  שמעתי שרוצים   - "ֱאמֹר ַלָחְכָמה ֲאֹחִתי ָאּתְ

פרות חיצונית בישיבות  לנתח את אחותי ולעשות בה שינויים ולשלב לימודי חול וס
כלום לא אסע לפטרבורג לברר את מצבה של אחותי, לשאול לרופא    -הקדושות 

וכך הצליח ה'חפץ חיים' לשכנע את כל הנוכחים  ?... בשלומה ומה הוא רוצה לעשות בה
 ..  לקבל החלטה נגד דרישת השלטונות להכניס לימודי חול בישיבות הקדושות

 (עלון 'פחד דוד')
 

רוָּמִתי ְוִיְקחוּ ְקחוּ ֶאת ּתְ ֶבּנוּ ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רוָּמה ֵמֵאת ּכָ  (כה,ב)  ִלי ּתְ
לגאון הגדול רבי צדקה חוצין  רצוני להזמין את כבוד הרב למול את בני' אמר האב הטרי'

מתי והיכן  '. 'שהיה מגדולי תלמידי רבנו יוסף חיים זיע"א בעל ה'בן איש חי זיע"א
תתקיים הברית?' שאל הרב 'בשבת קודש בביתי בשכונת ימין משה לרגלי הר ציון'  

הרב השיב בחיוב וזאת למרות הקושי הרב בהליכה הארוכה המצפה לו  .  השיב האב
למשמע ההסכמה אורו   .המופלג  מביתו ברחוב שטראוס סמוך לכיכר השבת ועל אף גילו
ביום שבת בשעה היעודה  . פני האב, הוא נשק את ידו של הרב והודה לו בהתרגשות

יצא הרב צדקה חוצין לדרך הארוכה כשהוא מלווה במשמשו הנאמן, בהגיעם לבית  
הנימול כבר נאספו כל האורחים והרב הורה להכין ולהביא את התינוק, עוברות כעשרים  

  מדוע ממתינים?' שאול הרב 'האם מחכים'... מה האב מתמהמהדקות אך משום 
האב נראה נבוך מאוד, עיניו התרוצצו לצדדים והוא החל לגמגם 'כבוד הרב...   ?',למישהו

יש בעיה קטנה... הזמנתי מוהל אחר לברית שנמצא כאן ושכחתי להודיע לרב על ביטול  
 '... ההזמנה

 
  פדה... בכבוד שיואיל המוהל לקיים אתלא נורא' פייסו הצדיק 'אין לי שום הק '

מה כעת? מדוע אינכם  . חולפות עוד דקות והנה שוב הברית מתעכבת '...המצווה
התעוררה בעיה נוספת' אמר האב בהיסוס 'התברר כי  ' מקיימים את הברית? שואל הרב 

אין שום בעיה' ענה הרב 'שיואיל המוהל  '... 'המוהל שכח להביא את כלי המילה מביתו
סוף סוף נערכה הברית בשמחה  '.  תמש בכלי המילה שלי... רק בבקשה לא להתעכבלהש 

מרובה ובסיומה יצאו הרב ומשמשו לדרכם הארוכה חזרה לבית הרב, פני הרב קרנו  
רבינו, אין גבול לחוצפה?' זעק 'איך הרב הבליג על  '... משמחה אך המשמש רתח מזעם

את הרב לצעוד מרחק כה רב, לא   ההתנהגות המחפירה של אבי הבן? לא די שהטריח
בבקשה'  ?', 'הירגע בנוסף הוא מעז לבקש מהרב את כלי המילה, די שהזמין מוהל אחר

 י'.אמר רבי צדקה 'תדע לך שזו הייתה ברית המילה המהודרת ביותר שערכתי בכל ימ 
 ?'.כיצד הרב אומר כך? והלא הרב לא ערך את הברית'
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'חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא   (קידושין מ,א): יש לכבודו טעות' ענה הרב 'חז"ל אמרו'

בכל הבריתות שערכתי עד היום הייתי מקבל דברי   . עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה'
שבח והלל מהקהל ובנוסף היו באים אלי לקבל ברכות וממילא היה חסר בהם ה'לשם שמים'  

אבל את הברית היום לא קיימתי בפועל ולכן לא קיבלתי כבוד  .  והם גרמו לי לגאווה ולכבוד
את הברית בעצמי, לכן  כלל מהציבור, אבל כיוון שבשמים מחשיבים לי כאילו קיימתי 

 (עלון 'מתוק מדבש')'... הברית הזו היא הברית המהודרת ביותר שקיימתי בכל חיי
 

ְקחוּ ֶאת  ובס"ד על פי סיפור זה יתבאר הפסוק: ' ֶבּנוּ ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רוָּמה ֵמֵאת ּכָ ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ
רוָּמִתי  '. ּתְ

 
רוָּמהְוִיְקחוּ ִלי ' , כמו המוהל  לפעמים אדם בא לתת 'תרומה' לעשות מצווה לזיכוי הרבים  -' ּתְ

ל ִאישׁ 'בסיפור, אבל ממצווה כזאת,  לכל   'מי שברך' הוא יושב לו כסנדק ועושה   -'ֵמֵאת ּכָ
  100, ולכן המצווה לא לשם שמיים ב וב ילל ת , ומקבל כבוד וקצת גאווה נכנס האנשים באולם

 אחוז.  
 
ֶבּנוּ ִלּבוֹ ' ר ִיּדְ אבל כאשר בא המוהל לערוך את הברית ומודיעים לו, שקרתה כאן טעות,   –' ֲאׁשֶ

והבטיחו את המצווה כבר לרב אחר, ולא מספיק אלא גם הרב השני שכח את הכלי המילה,  
חוסר אחריות, אבל הרב צדקה נידב  איזה  ?כל אדם היה אומר בליבו, נו לו נותנים למהול

את ליבו ונתן לו גם את הכלי לערוך את המילה.. ואז זכה שכל המצווה תהיה לשם שמיים,  
 המהילה, הסנדקאות, כל הכבוד שמקבל הרב השני.. יגיע גם לרב.. רק בלי הכבוד והגאווה..

 
רוָּמִתי' ְקחוּ ֶאת ּתְ ני אדאג לו לקבל שכר ישירות  לכן מבטיח הקב"ה מי שינדב את ליבו, א –' ּתִ

  (עורך העלון) ממני.. תקחו 'את תרומתי' ממני הקב"ה.
 
 

ב ה ֹחׁשֵ  (כח,טו) ַמֲעׂשֵ
על כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ הגה"צ  -את הסיפור המרטיט הזה שמענו לאחרונה מאחד הרבנים 

כפי הנהוג בחצרות החסידים, כשזוג נישא בשעה טובה, עורכים את  רבי ישראל הגר שליט"א  
החופה במעונו של האדמו"ר שם יש חצר גדולה ורחבה להכיל את המוני המשתתפים,  

היתה זו חתונה  . אולם השמחות להמשך שמחת החתונהולאחר מכן הולכים כולם ל
שהתקיימה לאחרונה, החופה כרגיל בחצרו של הרבי שליט"א, וכשסיימו את החופה בטרם  

נכנס הרבי למעונו הוא ניגש לאבי החתן ומבקש ממנו בקשה מוזרה: בסוף בסוף כשכל  
.  מאוחר מאודאני רוצה שתתקשר אלי, גם אם זה יהיה   –החתונה תיגמר ותגיע הביתה  

 . החסיד לא ידע מה מתכוון האדמו"ר אך כשהרבי מצווה לא שואלים שאלות
 

האדמו"ר ביקש מהשמש שלו, שיעיר אותו אם יהיה טלפון אפילו בשעה מאוד מאוחרת, כי  
אכן בשעה שלוש בלילה צלצול הטלפון, השמש  .  זו שיחה חשובה לו מאוד והוא מצפה לה

השמש מבקש להמתין,  .  צריך את הרבי, הוא ביקש שאתקשרמרים השפופרת ושומע, 'אני 
הרבי מיד קם ויוצא אל החדר, השמש מגיש לו  , הוא נוקש קלות בדלת חדרו של הרבי

קערה לנטילת ידיים, והאדמו"ר מויז'ניץ לוקח את הטלפון ומתחיל בשיחה הכי מוזרה  
ה ציבור היה? איך  ששמע השמש מעודו: שולם עליכם מזל טוב, נו, איך היתה השמחה? כמ 

הסלטים היו טריים? איך הייתה המנה הראשונה? מה היה  ?  המשפחות? איך היה האוכל 
והתזמורת עשתה שמח כמו  ?  התפריט במנה העיקרית? איך היה הקינוח? איך היתה העריכה

שצריך? והצלם והרקדנים? ועל הכל האדמו"ר שומע תשובות בסבלנות כאילו לא אחרי  
כעשר דקות שיחה מברך הרבי את אב החתן, מזל טוב ולילה טוב,  לאחר .  שלוש בלילה

 .  השיחה מסתיימת
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 .  השמש שיודע שלא שואלים את האדמו"ר שאלות, לא יכל להתאפק והעז לשאול

תפריט וכו'? ואם זה היה  כבוד הרבי, למה הייתי צריך להעיר את הרבי בשביל לדעת על 
השיב לו הרבי הצדיק: היהודי הזה שחיתן הערב  ?. מחכה למחר בעשר בבוקר, מה היה קורה 

היה זה בנו האחרון, כל ילדיו התחתנו כבר ברוך ה' וזאת החתונה האחרונה של    –את בנו 
  –נם  ובדרך כלל כשחוזרים הורים מחתונת ב , ילדיו. אך יהודי זה גם התאלמן לפני כשנתיים

 '. הם יושבים לסכם את השמחה, איך היה, את הפרטים הקטנים, את סוגי התפריטים וכו
 

יהודי אלמן זה היה מגיע לבית ריק, ולא היה לו עם מי לדבר על החתונה שהיתה, לא היה לו  
ושוחחתי איתו על    עם מי לשוחח ולסכם על הפרטים הקטנים, לכן ביקשתי שיתקשר אלי

כמה מופלא ומרגש לראות  . רגשתי שסיכם ונהנה ושמח כמו שרצההחתונה לפרטיה עד שה 
את גדולתם של הצדיקים, כמה מחשבה על הזולת, לתת מכל הלב על מנת לרומם נפשו של  

 (עלון 'שערי העיר') .כל יהודי
 
 

ים ֹעְמִדים ּטִ ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ  (כו,טו) ְוָעׂשִ
מדוע בחרה התורה הקדושה לכנות את קרשי המשכן בשם  הקשה מרן ה'בעל שם טוב' זיע"א: 

ים ָרׁשִ ים: המילה  והשיב? דווקא, ולא בשם עצים או בשם אחר ּקְ ָרׁשִ ,  קשרים היא אותיות  ּקְ
ועל כן בחרה התורה הקדושה בשם זה דווקא, לרמוז ולהורות לנו שעל ידי הקרשים הללו,  

ין המשכן, נוצרים קשרים וחיבורים בין העולם הגשמי שבו אנו חיים  שהם עיקרו של בני
לבין העולמות העליונים, שהם עולמות רוחניים. ומכאן חובה עלינו, שכל פעולה ומעשה  
גשמיים שנעשה נשתדל לחבר ולקשר אותם אל הרוחניות וליצוק לתוכם מימד רוחני,  

 ! שיהיה הכול למען שמו יתברך באהבה
 

שפגש באדם ריק ומגושם עד מאוד, ולא זו בלבד, אלא   ה'בעל שם טוב', ומעשה ברבינו
?".  שאל אותו הצדיק: "מדוע אתה שטוף כל כך באכילה גסה  ...שאיש זה היה גם זולל וסובא 

שמע נא", השיב הלה, "אבי איש סוחר היה, ופעם אחת תפסו אותו שודדים והוריקו ממנו  "
אחרת   ,ררו אותו רק בתנאי שיישבע באליל שלהםאת כספו, ולאחר מכן הודיעו לו כי ישח

יהרגו אותו... אומנם אבי ברח מהם לבסוף, אלא שמאז החלטתי לאכול ולחזק את גופי, כדי  
 !"... שאם אתפס אוכל להחזיר מלחמה ולא אצטרך להישבע באלילים חלילה

 ה')(עלון 'משכן שיל"... נענה ה'בעל שם טוב' ואמר: "אשריך, שאכילתך לשם שמיים
 

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון זיווג הגון:בע"ה 

 רחל, עדן שירה 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:
ה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  ציפורה בת מורוור, ציפור  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  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:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  

ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  ארז בן חיה ז"  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

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, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 



 

 

  
  
 

 
 

   דבר העורך
 .פרשת תרומה עוסקת בתרומות בני ישראל להקמת המשכן

 לי ויקחו נאמר מדוע ."תרומה לי ויקחופותחת הפרשה: "
 אדם ראית אם: אבהו' ר אמר? תרומה  לי ויתנו ולא תרומה
 ,מוסיף שהוא לו שנוסף יודע הוי , לצדקה מעותיו מפזר

 .)דכ, אי משלי מדרש(" עוד  ונוסף מפזר יש" :שנאמר
 על  משל המשיל, ל"זצ קראנץ יעקב רבי', מדובנא מגיד'ה

 עם  ארנק ואיבד, בשוק שהלך לאדם משל: הצדקהמעלת
  מאתיים  ובו ארנק ומצא בשוק  הלך למחרת. זהובים מאה

  אין זאת בכל, אבדתו על שיתנחם הגם, הזה והאיש . זהובים
  היה  לא אם כי, עת בכל יחשוב אהל כי, שלמים תנחומיו

. זהובים מאות שלוש  עתה  לו  היו, זהובים המאה את דבאמ
 ועבר , למקום ממקום תבואה שהוליך, אחר אדם היה אך

 ובא, מעט מעט התבואה  והתפזרה ,שקו לו ונפתח בשדה
 צמחה כי וראה , הזו בדרך עבר זמן לאחר. ולבית ריקם

 עשרת התבואה את ואסף מתבואתו ברכה ויצאה, האדמה
 יכול לא הוא . אבדתו על שלמה מהנח השיג  זה  איש. מונים
  שהרי ,הדברים שקר כי. יותר לי היה אבדתי לא אם, לומר
 .מאומה עתה לו  היה לא,  התבואה מאבד היה לא אם

, תאמר אל". לו בתתך לבבך ירע ולא לו תתן נתון: "והנמשל
 כי, "הדברים כן לא. יותר לך היה לעני צדקה נתת לא אם

 לא לידך  הבא העושר כל ". יךקולא ' ה יברכך, הזה הדבר בגלל
 וכמאמר. האביון לאחיך שנתת הזה הדבר בגלל אלא בא
 ".שתתעשר בשביל - עשר" ).ח תענית( ל"חז

  לצדקה  מהנתינה כי" ויקחו" שאומר וקהפס מדקדק ולכן
מרו רבותנו וכפי שא, ויותר מונים עשרת האדם מתברך

      פייסו מתברךמשש ברכות וה-בהנותן מעות לעני מתברך 
 .נתינה מאשר יותר לקיחה ת, מכאן שזה ברכו 11 -ב

הנותן מבט מעניין על  סיפור  " אשיחה נפלאותיךב"מובא 
 בכח ידוע היה יראקשבע בבגדד אחד יהודיתינת הצדקה: נ

. בדעת עשיר אך , בממון עני אמנם הוא  היה. המופלא זכרונו
  מקור  איזה למצוא המדרש בית יאב צריכים שהיו פעם בכל

  עונה  היה , אותו שואלים, ואלי באים היו , בתורה וא בגמרא
  היה  הממנ אשר עזרתו על נחושת  מטבע ומקבל להם

 בן'ה  לבע, ל"זצ חיים  יוסף רבנו שאל אחת פעם. מתפרנס
 כל את לנו  להגיד כבודו  יכול האם, העני החכם את' חי איש

",  ךבבל" כמו', ב-'הא סדר לפי, בתורה הכפולות האותיות
  בתורה  יש: וענה רגעל העני חשב .צמודות 'ב' פעמיים  שזה 
 בנביאים  רק  מופיעה שהיא ע')( "עין" מהאות חוץ כולם את

 את תגיד אם 'חי שאי בן'ה לו אמר. בתורה לא אך ובכתובים
 .זהב (מטבע) ידי'מג תקבל כולם

",  ךבבל בכל", "ראא ומקללך: "לומר חכם אותו התחיל
 ולא אמר ואהה", "וניגאל דדו בן או ודד  או", "ךגג ל מעקה"

  פת טטל", "ונזם חח ", "ביתך תזזמ", "העמודים יוו ", " יעשה
 אתלל", "צוה אשר לככ", "נסיכם ן יי  ישתו", "עיניך בין

 ואת", "המבול את מביא י ננה", " היום שלתממל, ""תכלת
 כל עליו  פףח, ")יט, כד ישעיה(" ה ָהָאֶרץֲעעָ ֹרָעה ִהְתרֹ ", "ססרעמ
", במשענותם קק במח, ""בקרבה םניהב וצצ ויתרו ", "היום

 . .."משזר  שש ו ", "זובו את בשרו רר "
 לי  שיתן אמר כבודו': חי איש בן'ל ואמר העני עצר כאן
, הרב שנתן לאחר. האחרון את לו  רְואֹומָ  כעת יתן, ידי'מג

 נתת שאם"? לו ןתת נתון" צדקה בפרשת כתוב מדוע: שאלו
 אם. צדקה חובת ידי בזה שיצאת תחשוב אל, אחת פעם
 ל"זצ חיים יוסף רבנו הבין. ותתן תחזור - פעם עוד צריך

  עוד  לו  ונתן, לפרנסה וזקוק  מאוד נצרך  זה שעני בחכמתו
 . זהב של אחד ידי'מג

 
 
 
 
 
 

י"ג סוגי חומרי גלם לקחת מאת בני ישראל  'הוי ויצ . א
 .ט)-א, (כההמשכן  יתנילצורך ב התרומכ

  ועליו  ,שיאתו)(לנובדיו  העדות  ארון תיעשי מצות . ב 
 . כרוביםה שעל גבה כפורתה

ית לחם לאפי קערות  -שולחן וכליו הית י עשציווי  . ג
חמים הפנים, כפות ללבונה, עמודים, ומקלות בין הל

 .ל)-כג, (כה
 ).נרות, מלקחיים, ומחתה( ת המנורה וכליהיעשיציווי  . ד

  שלוש ב מכורהמ המשכן,האוהל שעל גבי ית יעש ציווי . ה 
  זו לזו  מחוברות יריעות 10 - מצמרשל כיסויים:  שכבות

  , ער עזיםת משי יריעו 11 -מעיזים  אמה, 40אורכן יחד ש
מכסה של עורות   ומעל שתיהן  אמה 44שאורכן יחד 

 .יד)-א, (כותחשים עורות ילים וא
 (המשמשים כקירות למשכן) המשכן  קרשי  48מצות עשיית  . ו 

לחיזוק   טבעות ,סףכ אדני למלמטה ע העמדתםו
 .ל)-טו, (כוע"י הבריחים נוסף חיזוק  , ובתווךמלמעלה

קודש   לבין קודשבין ה להבדילהפרוכת  מצות עשיית . ז 
 .הלהאו לפתח ומסך כןהמש כלי העמדת  וסדר הקודשים,

 . (כז) )בחצר המשכן (נחושת לקרבנות מעשיית מזבח ציווי  . ח
  ; מוקפת קלעים מסביב למשכן חצרהוראות על עשיית  . ט

י כסף, ואדני נחושת. אורך החצר מאה  מודל ען, עשתפמ
 אמה, ורוחב חמישים אמה, ומסך לפתח חצר המשכן.

 
 

 
 

 
כדי לרמוז   מדוע נסמכה פרשת משפטים לפרשת תרומה? 

לאדם שבשביל לתת תרומה ולתת צדקה צריך קודם שהכסף 
וזהו מה שאנו  יבה וכדו'.ביושר ולא דרך גנ יהיה נקי שהגיע 

משפט ועשו  של תענית ציבור: "שמרו  קוראים בהפטרה 
"כי קרובה   הפסוקהמשך צדקה" ובעזרת ה' יתקיים גם 

 .קתי להגלות"ישועתי לבוא וצד 
 

 
 

 
(ע"פ  "אחד' ה  אלוקינו ' ה  ישראל  שמע : " דכתיב הוא הדא

 שמע : "אדלר נתן  י רב  וביאר? תמוה והוא מדרש פליאה)
  ת וילעל  םהקרואי מנין על מרמז" אחד' ה אלוקינו ' ה ישראל
 באופן הבא:   השנה  במהלך תורה ספר

 .החול  בימות לתורה עולים' ג כנגד אותיות' ג" שמע"
.טובים בימים לתורה עולים'  ה כנגד אותיות' ה"  ישראל"
  דשים וח בראשי לתורה עולים' ד כנגד אותיות' ד" ה" הוי "

 .המועד חול וימי
 .ריםהכיפו ביום לתורה עולים' ו כנגד אותיות' ו" אלוקנו"
 .שבת ביום תורהל עולים כנגד אותיות' ז" אחד  ה " הוי "

 רמז(  תורה ' מ  זה" תרומה" שאותיות כותב הטורים בעל והנה
 לספר הקרואים  למנין כאן רמזל ובא - )יום' למ שניתנה לתורה
 .תורה

 בס"ד

 "פשת  שבט   'א          כ"ז שבט  -  זצ"ל  קב  בן  מריםו"ר  הרב  יעלע"נ  מ  העלון מוקדש         'ישנה   455עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 568 עורשיעסוק בתוכן נ בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",ויקצור "ברינה תרשבמד
 .צ"לז אדלשטיין  יעקב רבי

רּוָמהּתְ 

 שבת שלום  



 

 

 
וכי   "ויקחו לי תרומה":  סוק פהל דרשו ע) א ,ג(רבה ל במדרש

יש חפץ שהמוכר נמכר עמו? אמר הקב"ה: מכרתי לכם את 
  - ויקחו לי תרומה""שנאמר:  נמכרתי עמה! ביכולכ -י תורת

למה הדבר דומה: למלך,  משלל אותי"! כאילו כתוב "ויקחו 
תה לאשה.  או לכים, ונשאשהיתה לו בת יחידה. בא אחד המ

ביקש המלך, החתן, ליקח את אשתו לארצו. אמר לו חותנו 
 -יחידה היא. ועל כן, מחד גיסא  - תי שנתתי לךהמלך: ב

רי היא אשתך.  לך שלא תיקח אותה, שהלומר יכול אינני 
איני יכול לפרוש ממנה. אלא, זו טובה   -אבל מאידך גיסא 

ם, שלכך לפלטרין שתעשה עימי: עשה לי קיטון אחד סמו
: אמר הקב"ה לבני הנמשלכדי שאוכל להיות סמוך אליה. כך 

אינני יכול.  -לפרוש הימנה  ;ישראל: נתתי לכם את התורה
אלא, לכל מקום   גם כן אינני יכול. - יטלוהאל ת ולומר לכם

עשו לי בית לידה, וזה המשכן, שנאמר:  -שאתם הולכים 
 אר,מבותנחומא רש במדו "ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם".

שעזב הקב"ה את בית המקדש שנמצא למעלה בשביל חיבתו 
בא לשכון עמם במשכן למטה. וקודם ו ,לעמו וחיבת התורה
  שיך האליש להתבונן בדברי  ש,דרהמרי שיבואר עומק דב

שהקשה: מדוע לא נאמר "ושכנתי בתוכו"? אלא, עיקר 
  כם"!"ושכנתי בתו -כוונת הקב"ה לשכון בלב כל אחד ואחד 

שאמר הקב"ה:   )בדברי המדרש(כוונת האלשיך  י הו וז
אין הכוונה רק להשראת השכינה  - "ושכנתי בתוכם" 

  -ובעיקר  בביהמ"ק, אלא גם לשכינה שתשרה בלב כל אחד.
אמר הקב"ה: לא די שיהיו חכמים  חכמי ישראל! בלב

א צריך שיתנו לי בלבד, אל בשכלאים ובקי בתורה, נבונים
  - "ושכנתי בתוכם"וזהו  .םת שמיירא -שלהם  בלבמקום 

   . מקום קטן בלב
 "ושכנתי בתוכםע"י "לכוון לאמת? חכמי ישראל והיאך יזכו 

   .לאמת יראת שמים יכוונו  "יבתוך הלב, ע -
וזכינו בכל דור ודור, שעינינו רואות את יראת השמים של 

  - ברךוה היתירה, את הפחד מהבורא יתהענו ר, אתגדולי הדו
ואף אם לא  ת.אמוכך מכוונים ל -ם כמתודמת לחיראתם קש

תהא אמת שמימית, שהרי אנו בגלות, כבולים בשרשראות 
אעפ"כ תהיה   -רדופים ע"י שבעים אומות העולם והיצר הרע  

לאמיתה! שכן, הקב"ה בעצמו שוכן בליבותיהם של  אמת 
ומעתה יאירו  תורת אמת! ה היאההוראחכמינו, וממילא 

מלאכי השרת,  ששמעוכיון  : ט')( ש תנחומאדרהמדברי 
בונו של עולם, למה שרוצה הקב"ה לירד למשכן, שאלו: "ר

"ה' אדונינו, מה   -אתה מניח לעליונים ויורד לתחתונים 
אמר  רץ, אשר תנה הודך על השמים"?אדיר שמך בכל הא

  יכם".להם הקב"ה: "חייכם, אעשה כדבר
ב"ה אמר פלא עצום! הק: (אדרת אליהו) " בן איש חי"הוהקשה 

לומר שלא יעשה מקדש  לאכים שיעשה כדבריהם, כלמ
בן "ואילו בפועל כן ציווה לעשות משכן? מבאר ה  ,למטה

גם  -ביאור נפלא: המלאכים טענו, כמו על התורה  "איש חי
על משכן   על השראת השכינה: כיצד ישרה הקב"ה שכינתו

ה כבודו? כסף ונחושת? וכי ז ,זהב -יים שמרים גי מדבשעשו 
כדבריכם, כי האמת היא שהשראת עשה ה: אב הקב"השי

כי הצדיק   , בלבו של הצדיק -השכינה היא בעצם בדבר רוחני 
"ושכנתי הו העומק בפסוק: זו ,לשכינה הוא המרכבה -

שמצווים היו על עשיית המשכן, אין   י פל עף א - בתוכם"
ת גשמי. שכן בוודאי אין מן ן בביישכו המטרה שהקב"ה

כיון  , ףמשכן שעשוי זהב וכסב ה שכינתוקב"ה ישרהראוי שה

  -ועיקר מושבו במשכן למעלה  ש"מלוא כל הארץ כבודו",
"ושכנתי  :מטרה היא אחרתאלא ה ,הרוחני, ליד המלאכים

ורק אז ישרה  ,הצדיקים, תלמידי החכמים בלב - בתוכם"
   .ישראלל עם לכל -שכינתו גם במשכן 

ה  ם תשובלאכיב לממבואר באופן נפלא, שהקב"ה השי ןכם א
המלאכים מחו  , היינו :שתי הטענות גם יחד לאחת ויחידה ע

ועל השראת  התורה לשוכני עפר על נתינת  -בכפליים 
 :השיב להם הקב"ה תשובה ניצחת. אצל בני האדם ה השכינ
,  כינהשל מרכבה קדשים, קודש שנהיה ,הצדיק בלב הוא שוכן
  תורה מת באותה קדושה יכוון הצדיק לפסוק הלכות א "יוע

כלומר, גם השכינה והתורה שוכנים . ה לו במתנהשניתנ
  בלבו הטהור של הצדיק!  - ""ושכנתי בתוכם -במקום טהור 

מדוע נצטוו לבנות ארון  הרמב"ן:קושיות   תבוארנהה ז פיל ע
  מב"ן: וביאר הר "משכן העדות"?ומדוע נקרא המשכן , תחילה

ם  ומשו , עבור לוחות העדות -ון שעיקר מטרת המשכן כי
וזו הסיבה  . "משכן העדות"נקרא  ,דות שבתוכוות העלוח

בתו  "י השראת השכינה היא ע עיקרששנבנה הארון תחילה: 
כלומר התורה, שחכמי ישראל הם   -של הקב"ה שניתנה לנו 

ם  יהֶ ְּבִלּבֹותֵ קב"ה מקום הוזאת בתנאי שיתנו ל ,הבעלים עליה
 ]תורת חסד[                                          "ושכנתי בתוכם"!  -

 
 

 

 כתר תורה  – 
כתב ה"כלי יקר": בכל הכלים כתוב "ועשית", וכאן כתיב 
"ועשו". אמרה התורה שהכל יבואו ויתעסקו בארון, כדי  

י כתר תורה הפקר הוא לכל. שיהיה לכולם חלק בתורה, כ
 "ללום, אאמר רב יהודה ב"ר שב"ספר הפרשיות":  באוכן מו

 לם לתורה.ו"ה, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כקבה
ות שהתורה מונחת לכל באי העולם וכל הרוצה ליטול להור

  ה בה אם ירצו. ו את השם, יבוא ויטול לפי שלכולם חלק שו
להתקיים אלא בכללות   לרמז שגופה של תורה אין יכול

 וים,ו צוות הנוהגות רק בכהנים, וכן בלמ שישישראל. 
 . להולם יחד, מקיימים את כו כו' וכשעושים כפטים ובשו

לפי שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים   :ר"עוד כתב ה"כלי יק
בה", 'ללומדים בה' לא נאמר, אלא 'למחזיקים בה', רמז 

כן לתלמוד תורה, למחזיקי ידי לומדי תורה, דלא כל אחד מו
פנויים לעסוק רוב זמנם בתורה, יכול  נםאיש אלוגם אך 

חלק מלא בתורה בכך שיחזיקו בממונם את להיות להם 
כיששכר וזבולון.   ,לו הם לומדיםיחשב להם כאילומדיה, ו 

 וחלקם של המחזיקים בתורה נחוץ וחיוני, שהרי אמרו
צא שלא תמ -"לא מעבר לים היא"  סוקפהל ע ה.)נ(עירובין 

:  )ה ,(אבות דעוד אמרו  .יםרגהתורה לא בסחרנים ולא בת
 , נמצא שהסוחרים "מחכים רבה בסחורהולא כל המ"

שלימות  הטרודים בעסקם אינם יכולים כל כך לקנות
בתורה, אלא רק תלמידי החכמים אשר תורתם אומנותם, 

 . בתורה קונים שלימות ההם  - ורוב זמנם עוסקים בתורה
ה במהרי אין להם  ,קים במשא ומתןאמנם כיון שאינם עוס

כים צרי  ןכל ע לפרנס עצמם, ואם אין קמח אין תורה.
תלמידי החכמים ובעלי הבתים לעשות שותפות זה עם זה,  

 צרכיבעלי הבתים יספקו ו ,יששכר וזבולון  כפי שעשו
תלמידי החכמים, ותלמידי החכמים יהיו פנויים לישב על  

, וייחשב ששניהם  על העבודה, ומשניהם תצא תורההתורה ו
רה רבים, שהתו  וןארון" בלש ועשו שנאמר " זהו .לומדים

 ... בהם, וכולם צריכים ליטול חלק דווקא ע"י רבי מתקיימת

 ב האדם בל  התורה והמשכן 



 

 

 :"אלקטה באמרים"לקט פירושים מתוך 
זהב בראש התרומה, לרמוז שנמחל להם עוון  הזכיר " 

 . )ו ,הנו בחיי שמות כ(רב  "העגל, שהיה של זהב

צורכי המשכן, לתקן   ימו לגברים בהבאתהנשים הקד 
 .ב)כ ,הל ' שפתי כהן'( חטאדם הראשון לא חטא חוה שפיתתה את

שלא יהיה  כדי ו ,את נדבת הערב רב לא קיבלו למשכן 
תרומה נוספת כנגד כל מה  ישראל י, נתנו בנהפסד להקדש

 .ט)ה, כ(תפארת יהונתן שמות לשרצו הערב רב לתת 

 משבט י בצלאל"המשכן נבנה ע א. :בצלאל ועשייתו 
משבט דן,   אבם אהלייחד ע ,החשוב שבשבטים , יהודה

שלא תהיה רוחו של בצלאל גסה  דיכ ,שבטיםשבהפחות 
 . י"ג) אות תשא כי (תנחומא "ה"הקב לפני שווין וקטן שגדול" עליו,

עמד חור ונתן נפשו על  ,בשעה שעשו ישראל העגל" ב.
כל בנים היוצאים ממך אני  ,, חייך)ה"הקב( ולמר ה. א"הקב
עושה   ,אלשבצלהוא . לכן זכה "לם שם טוב בעולםמגד

   .)ח, גר מ"(שמו והמשכן, יצא ממנ
ה בין שני  "לפיכך קראו בצלאל, שעשה צילו של הקב" ג. 

 .)ויקהל אות זשת (תנחומא פר "הכרובים

ה חכמה  "כל מי שעסק במלאכת המשכן, נתן בהם הקב" 
חיה  בבני אדם, אלא אפילו ב )קאדו(ודעת ובינה... ולא תאמר 

לם לא נתפרסם אלא ומכה חכמה... ו"ובבהמה נתן בהם הקב
 .(תנחומא פר' ויקהל אות ד') "בצלאל

קוט ילמדרש (ג שנה כשבנה את המשכן "בצלאל היה בן י 
 .ויקהל רמז תי"ג) מעוניש

ביום  בעולםשרתה השכינה  - השפעת המשכן על העולם  
 .י' א')-ג', ט' ים רבהריהש ר שידרש מ(שהוקם המשכן  

  . ריותבל היו המזיקין מתגרין ,שלא היה המשכן עד 
 ובטר שוחמדרש ( " ונגע לא יקרב באהלך" - משהוקם המשכן 

 .תהילים צ"א)
תה נבואה מצויה בעובדי  עד שלא הוקם המשכן הי" 

 ה"ש ש מעונישקוט יל( "כוכבים, משהוקם המשכן נסתלקה מהם
 .ו)תתקפ"

ה, יבוא זהב המשכן "אמר הקב" א.  : הכפרה שבמשכן  
   .ח') (שמו"ר נ"א "יכפר על זהב העגלו
(תנחומא ם לכפר על עוון העגל עצי השיטים שבמשכן באי . ב 

 .ה אות י')פר' תרומ
כנגד מעשה   )מכוון(אהל מועד שעשה משה במדבר "ג. 

  בראשית. יריעות כנגד שמים וארץ. כיור וכנו כנגד ששת ימי 
חמש היריעות מכוונות כנגד חמישה חומשי תורה,  .המעשה

ן בנתן (תרגום יוה נמשושש היריעות מכוונות כנגד ששה סדרי 
 .)ט ,ושמות כ אלוזיע
רקיעים,  עה שב ה"כשעלה משה למרום פתח הקב" . ד

בעונים שעשה  צ ד'של מעלה. והראהו  דשקהמת והראהו בי
 ד' איני יודע דמות  ,ולםעל שנו רב :מהם משכן. אמר לפניו

חזר וראה גדוד  .חזור לימינך : ) הקב"ה(ו למר צבעונים. א
כלת. זו היא ת: "לומה לים. אדש מלאכים שלובשים לבו

חזר וראה אנשים לובשים לבוש אדום.  .חזור לשמאלך :"לא
 :"לאנשים לובשים לבוש אדום. א "לא ?רואהמה אתה  :"לא

היא ארגמן. חזר לאחוריו וראה גדוד שלובשים לבושים לא 
זר לפניו וראה זו היא תולעת שני. ח :"לאדום ולא ירוק. א

  " וש לבן, זו היא שש משזרבל  לפניו גדודים שלבושים
  .כ)"(פסיקתא רבתי פ

  , שהוא נברא לשעה ומריםאש התחש היה קיים במדבר, וי . ה 
 .(תנחומא אות ו')צורך עשיית המשכן, ונגנז ל
 

לשון שכינה... משכן לשון המשכה, לפי  א. : משכן ה 
ת מעלה. כי בישהמשכן וכליו ציורים ודוגמא למקדש של 

 קדש של מעלה.  ממשל מטה מושך כח  דשקהמ

 פעמיים? 'משכן משכן'מדוע . "ןקודי המשכן משכ אלה פ" ב.
       .)אכ  ,ח נו בחיי לב(ר  "פעמיםי תשעתיד להתמשכן  דשקהמת  ביש -

נו אפרים רב( עבודה, רק ביום המשכן הוקם בששה ימי ג. 
  .)א ,במדבר ז

ל מאה ברכות "תיקנו חז ,שכןכנגד מאת האדנים שהיו במ ד. 
  .ז)כ ,חל וריםטהל בע(בכל יום 

מיד כשהיו הנשים לוקחות את התכלת לטוות היה סיוע  ". ו 
ד שהיו  וה מאליו והם מוצאים טווי, לבוקי, שהיה נטואל

 .ה)כ ,ה(שפתי כהן שמות ל "נותנין ידיהן

קרשים כמניין רמ"ח, וכן   148-לולאות, ו 001"במשכן היה ז. 
אני  שר"ככל ארמ"ח ציווים במלאכת המשכן, וזה שאמר 

רמ"ח איברים, כן  שיש  וכמ ומרלוצה ר – "מראה אותך
"וכן   תובה שכה, וזש תעשה המשכן. וכן יש רמ"ח מצוות ע

 . )שוניט גרילקו(תעשו" 
 , משה רבינו התקשה בעשיית המנורה  א.: ורה המנ 
  .)י ,ו(במדבר טירדה מוכנה מהשמים  בסוףלו

ה "משה רבינו התקשה בעשיית המנורה, ולכן חקק הקב ב. 
ה "הקב  "לן שעדיין התקשה, אאת צורתה על כף ידו. כיו 

 .)(תנחומא שמיני חוהיא תצא מעצמה  ,שישליך את הזהב לאש
  : ר. אמר משהר והשליכו לאּומשה, נטל הככמה עשה " ג.
כר נשלך באש, כשם שאתה רוצה  יבונו של עולם, הרי הכיר

(תנחומא  "תעשה לפניך. מיד יצאת המנורה עשויה כתיקונה
  .)ותך געלבה

   ."ב הארון מכלי המשכןחבי" א.   : הארון  
 סא הכבוד של מעלה.  יחביב מעשה הארון ככ" ב.
 .)(תנחומא ויקהל ז "כבוד של מעלהסא היהארון מכוון כנגד כ ג. 
 "נקרא ארון מלשון אורה, שהתורה שבתוכו נקראת אור" ד.
 .)י ,הנו בחיי כ(רב
ל מכפרת על עם ישראנקראת כך על שם שהכפורת  
 .)ד ,נ בהרת (שמו

 

לא : אמרו בזוהר -שי כנפיים פרו ולא  - י כנפיים" פורש" 
סים בכל שעה היו כנפי הכרובים פרושות, אלא מעשה ני 

ל הכפורת, ושוב  היה בכרובים שהיו פורשים וסוככים ע
פעמים  שלושאותן לגופיהם, כך  םמקפלים אותן ומדביקי

ל שעה  שמע כשמ, 'סוככים', 'פורשים'לפיכך כתוב  בכל יום.
פעמים ביום בשעה   שלוש פורשים וסוככים. הם - שצריכים

ם מעצ הן קדושת מלכו של עולם, הכרובים בגלית עלינש
 כנפיהם ופורשים אותן וסוככים על הכפורת.   מעלים

ובזאת הם   ,לאחר מכן קומטים כנפיהם ונאחזות בגופיהם
 ם יפוריכהם בשכינה. וכשנכנס כהן גדול ביו עומדים ושמחים
כפורת, אז נעורו כנפי העל רד, הגיע יוש מו, וכענן היה יורד ע

כי גדול ה' ומהולל " :אותן ואמרו שירההכרובים ומתחו 
כשהעלו   - (תהילים צ"ו)ורא הוא על כל אלוקים" מאד ונ

י  האמרו "כי כל אלוובשעה שפורשים אותן  כנפיהם כך,
ת סוככות על הכפורשמים עשה". כשהן  וה' ,העמים אלילים

הארץ ישפוט תבל  בא לשפוט אמרו: "לפני ה' כי בא כי
  ְּבֹקֶדׁש הן היה שומע את קולם בצדק ועמים במישרים". והכ

 .(ספר פרשיות)קטורת במקומה ה  ואז הוא נותן  ,םַהֳּקָדִׁשי
בכרובים היו אחד כצורת אדם גדול, והשני כצורת ילד   

  ני וב, והשני פקטן, כעניין שראה יחזקאל פני אחד פני כר
 .)שוניילקוט גר( היינו אדם -נו כרוב היי :אדם. ודרשו חכמינו



 

 

סיפור
 .סימן הוא לכתר מלכות: וברש"יי

ישישה ושמה שרה, שהיתה   בעיר איזמיר היתה צדקת אחת
מחזרת על משענתה על פתחי נדיבים, אוספת תרומות 

האלמנה הכירו את  לכולנזקקים. הומחלקת אותן לנצרכים 
כרי ו בה נ ע אחד פג הצדקת, והעניקו לה ביד נדיבה. יום

בה, ועשה עצמו   )ללהת( ביקש להתקלס, מתושבי המקום
מיד גחן,  ,ופשטה ידההאישה  ת לה נדבה. עצרהכמבקש לת

 הרים חופן אבני חצץ ונתן בידה. לא כעסה, אף חייכה,
מברכת אותך והריני  , ואמרה לו: "נתת לי אבנים כצדקה

אתה יד, יתנו לך היהודים מעות, ולא  טר תפשואששכ
אבל היא אמרה  הוא אותה,  קילל ו . חוורו פניו, ם"ניאב

השיב בקללה, אבל הואיל ועתיד בנועם: "יכולה הייתי ל
חרק שיניו,   אתה להיות ליהודי צדיק, הריני מבליגה"...

 . ..והמשיך בדרכו
 דע ך וחסור,ו והלכו הלו מאותו יום שלטה מארה בעסקי

ם חיכעבור חמש שנים איבד כל הונו ונאלץ לחזר על הפתש
י עמו קפצו ידם, ויום חמישי  נלבקש אוכל להחיות נפשו. ב

עניים יהודים משתרכים בתור ארוך. שאל אחד מצא המון 
לפשר דבר, ואמרו לו שגבאי הצדקה מחלק לכל העניים  

באי יע אל הג גה מצרכי שבת ביד נדיבה. תמה ועמד בתור.
אמר לו הגבאי: "איני רשאי לתת להחיות נפשו.  םוביקש לח

שב העני לביתו וערך  ת העניים, אבל אתן לך מכיסי"...צבמק
ת היחס של היהודים לענייהם, לעומ חשבון נפשו: אם זה

  !כדאי להתגייר -הניכור של בני עמו לאביוניהם 
י השכינה. בא לפני הרב, וביקשו שיאות להכניסו תחת כנפ

מדינה. ר באיסור חמור בחוקי הוהיה הדבר אסרב הרב, כי סי
כדי למסור לידי הרב את  נכנסה שרה הישישהך בתוך כ

יעה  ג: "ברוך השם, ההכסף שאספה. כשראתה אותו, אמרה
עת נבואתי להתגשם". אמר: "כן, אבל הרב מעכב". אמרה 

ה  שמע לקול !"אל הרב: "גיירהו, כי ברכה בושרה הישישה 
שנתיים שקד על תלמודו,  למדו תורה. ימסר לו רב שוגיירו, ו

   ותיו. יע ועשה חייל ביד
כד מלא  , כעבור שנתיים יצא מחוץ לעיר, ומצא אוצר טמון

נסע לעיר קושטא, ובכסף שמצא פתח בית מסחר  דינרי זהב.
אמות בד משי, וקיבל  1,000ר לסוחר כפעם מ לאריגים.

ען את הסחורה, וט מחירם. כעבור שעה החזיר הסוחר
תבע את כספו, וזימן את הגר לדין אמות.  50 בהשחסרו 

ו אליהו מזרחי נרבה של קושטא, הגאון הקדוש רביי פנב
הדין, קם הרב בחרדה וכיבדו כבוד "ל. כשהגר נכנס לבית צז

  !"אמה בד 50-קרא התובע: "רבי, אדם זה רימני בגדול.
ע, של התובמיד שלח הרב את שוטרי בית הדין לחנותו 

זר לפני שהחזיר את גליל המשי,  גאריג שאת ה ומצאו בה
הכניס הרב את  . קנסו הרב, ושילחו בנזיפה...חמישים אמה

ה אני כתר אורה לו: "רוא גר הצדק לחדר פנימי ואמר
פתח וסיפר כי גר  !"אמור לי מה מעשיך, מתנוסס על ראשך

כי   קה, צדצדק הוא, וכל מעשיו באמונה. ומרבה הוא ליתן 
ל בגין צדקתה של אותה אלמנה, התגלגמעשה גיורו כל 

ה עם ענייה. קרבו הרב וכיבדו ילומעשי הצדקה של הקה
אש וראשון לכל דבר לעין כל, והיה לאחד מנכבדי הקהילה, ר

מצינו את המושג: "כתר  בסיפור זה  שבקדושה וצדקה.
כתרי מלכים הם, מובן, שכתר זה וכתרים אלו לא כ אורה".

יהם", כביכול חלק מן בראש "עטרותיהםש על הרא שמונחים
תר תו! כי בן תורה, הרי כהולאדם במהם הראש הם, שייכים 

 ישותו!מ הצדקה חלק -התורה הוא מעצמותו! בעל צדקה 
ומה חוזק  דלו ומו, איזה כתר בראשינו? מה גהבה נבחן עצ

 ]ין השבועמעי[                                               ...קישורו?!

לך אמר לבי", "צור " סוקיםהזוהר מביא על כך פ( זה הקב"ה -" לבו"
אצל האיש הזה שהקב"ה מחבבו, ממנו תקחו   .)לבבי" ועוד

שמעתי   . סיפר רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל:תרומה למשכן
ל, את דברי הזוהר הללו כמה פעמים מרבי עזרא ברזל זצ"

הקב"ה  -" "ידבנו לבו -שאיש כזה המתגבר על היצר הרע 
מי מלדעת  ולים יכאיך  : חפץ בו ושוכן בקרבו. שואל הזוהר

אומר הזוהר: כאשר אנו  תוכו,שוכן בהקב"ה מרוצה והוא 
ובחשקו "אחרי בלבו, בנפשו ומשתדל  רודף שאדםמבחינים 
  ודאי שם שורה השכינה. - התורה והמצוות אחר -הקב"ה" 

בכסף  כזה, כדאי לך לרכוש את קרבתואדם  אם אתה רואהו
שבוערים י ר". ממלא, וע"כ אמרו הקדמונים "וקנה לך חב

פלאי  שם נמצא הקב"ה! -ה ומעשים טובים בקרבו תור
 .הוא נהיה מדור לשכינה - פלאים! "ושכנתי בתוכם"

 

 
 

 
, אחד סימל את דשקהמת בים שהיו על הארון בשני הכרובי

והשני את עם ישראל. והכרובים היו שווים, ה, הקב"
דרשו:   "אחותי יונתי תמתי" סוקפהל ע ב), (שה"ש ה רשובמד

, כביכול לא אני גדולה  'תאומתי', אלא 'תמתי'אל תקרי 
והמחבר ביניהם זו האהבה בין   ממנה, ולא היא גדולה ממני.

 ל.הקב"ה לעם ישרא
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הפרשה מאוצרות

 ?11עד  1-איזה מספר חסר בפרשה מ          פר"ש חידה           פר"ש  חידה         

 (כה,ב) ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו
, פתח "דבר אל בני ישראל", לשון פיוס, כמוכתב בעל הטורים

 ון כיס, פייסם."דברו על לב ירושלים", בשביל שהיה בו חסר
ולכאורה צריך ביאור למה צריך לפייס את עם ישראל, הלא עם
ישראל לפני חצי שנה היו עניים מרודים, ולא היה להם כלום,
והקב"ה עשה להם נס ונתעשרו, כדי לקיים את ההבטחה וגם את
הגוי אשר יעבודו דן אנכי, ויצאו משם ברכוש גדול, תשעים

דלי דליםממצרים וביזת הים, נהפכו חמורים נושאים וכו', ביזת 
לעשירים מופלגים. ולא עוד אלא שלא היה להם הוצאות כלל
במדבר, ולא עוד אלא שגם עם המן היו יורדים אבנים טובות

ת, הון רב לכללנו שהקב"ה נתן להם עשירות מופלג ומרגליות. הרי
אחד. א"כ עתה שהקב"ה בא לבקש לבנות משכן, בשביל מה צריך

ם, איך צריך הקב"ה לפייס אותנו על קצת ארגמן לאחר שנתןלפייס
לנו מליארדים לכל ואחד??? ולא עוד אלא שהרי המשכן בא לכפר
העוון, זה שנתן לי את המעות, הוא עצמו מבקש כמה פרוטות
מהרכוש שלי, ולא עוד אלא שמבטיח לנו שהשכינה תשרה בתוכנו.

לתת? וביאר המהר"ל איך יש לנו עדיין יצר הרע כדי לתת או לא
שזהו כוחו של יצר הרע, נורא מאוד, שברגע שהממון נמצא בכיס
של האדם, הוא שוכח לגמרי מי נתן לו את זה. הקב"ה מבין את
היצר הרע שלנו. כשמבקשים ממישהו ממון, צריך לדבר איתו יפה
בדרך פיוס, אף שהקב"ה לבדו נתן לו כל מה שיש לו. זהו כחו של

גדול יותר מכל הסברות הפשוטות שיש בעולם. יצר הרע שהוא
אבל באמת זה גם תוכחה מגולה עבורנו, הם ראו בעיניהם איך
שהקב"ה נותן להם את כל רכושם, ואנו מבינים שאין כל כך צריך
לפייסם, ולמה כשאדם יש לו כסף בחשבון הבנק שלו, צריך

ו הכל,להרבות בו בפיוסים שיתרום, וכי אינו מאמין שהקב"ה נתן ל
, קובץ ווי העמודים)שליט"א (הגר"י זילברשטיין שהכל משלך, ומידך נתנו.

 (כה, ה) ועורות תחשים
מין חיה, לא היתה אלא לשעה והרבה גוונים היו לה, לכן מתרגם
ססגונא, שש ומתפאר בגוונים שלו (רש"י). שואל רבי יהושע לייב

של מילה דיסקין, מה ראה רש"י להתעכב דווקא כאן על פירושה
ארמית המופיעה בתרגום אונקלוס? ועוד קשה, מהיכן לרש"י
לפרש כי מקורה של המילה ססגונא הוא משום ש"שש ומתפאר
בגוונים שלו", ואולי זהו תרגומה של המילה "תחש" בארמית ללא
כל פירוש ומשמעות מילולית? מסביר ר' יהושע לייב, כאשר קרא

רא להם בלשון הקודש.האדם הראשון שמות לבעלי החיים, ק
אח"כ בדור הפלגה נוצרו לשונות, וממילא קיבל כל אחד מבעלי
החיים שמות שונים ובשפות שונות. אבל התחש לא היה אלא

ה וגם לא בימיו שלה, והתחש לא היה לא בימי דור הפלגלשע
אונקלוס, וא"כ מהיכן התרגום למילה תחש? שאלה זו היתה קשה

באמת אין המילה "ססגונא" תרגום שללרש"י, לכן רש"י מפרש ש
" אשר בו כינו את התחש בגללכינויהמילה "תחש", אלא "

 (דשן ביתך)תכונותיו הטבעיות "שש ומתפאר בגוונים שלו".   

 (כה, ו) שמן למאר
כתיב 'למאר' חסר, ובפ' ויקהל כתיב למאור מלא, וי"ל ע"פ הגמ'

באו ס' רבואבשבת (פה.) "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, 

של מלאכי השרת לכאו"א מישראל וקשרו לו ב' כתרים וכו' וכיון
שחטאו ישראל, ירדו ק"כ רבוא מלאכי חבלה ופירקום וכו' וכולן
זכה משה ונטלן וכו'", וכתבו התוס', ששני הכתרים של הוד היו,

דלפני מעשה העגל הי' לפיכך כשנטל משה קרן אור פניו. ומבואר
ור פניהם כמו של משה, ונמצא שלא הוצרכוכל ישראל קורן ע

למאור כשנכנסו למשכן, שאור פניהם הי' קורן ומאיר, ולכך כתיב
למאר חסר. אבל בפ' ויקהל שהי' אחר מעשה העגל, שכבר פירקו
קרני ההוד, אז היו צריכין למאור ממש, כמ"ש בתנחומא תצוה (סי'

ס ויוצא"ד') "ויקחו אליך בשבילך שאתה רואה להיכן אתה נכנ
ולכן כתיב שם למאור מלא. וגם לדעת התוס' בשבת (כב:) דכל מ'
שנה לא הוצרכו לאור שעמוד הענן היה מאיר בכל מקום מ"מ
הוצרכו בשביל אחר המ' שנה משא"כ לפני מעשה העגל שאלמלי

 (טעמא דקרא)  לא חטאו היה נשאר קירון העור להם ולדורותם.
 (כה, כג) כוועשית שלחן עצי שיטים אמתיים אר

היינו –וה : איתא שולחן של מקדש של פרקים הבפסחים ק"ט
שיכולים לפרקו דאי ס"ד הדוקי מהדק איך מטבילים אותו במקווה
במקדש שהיה רחבו רק אמה. וקשה למה לא שאלו זאת על שאר
הכלים? ועו"ק האם חסר מקוואות בירושלים שהיו גדולים פי כמה?

הכלים היו יכולים להטביל בכל וי"ל, אומר ההפלאה, שאת כל
המקוואות הגדולים שהיו בירושלים לכן לא שאלו עליהם, משא"כ
שולחן איתא במנחות צ"ט: שהזמן היחיד שאפשר להטבילו, הוא
בין הזמן שמחליפים בו את הלחם הישן בחדש, והזמן הזה הוא רק
בשבת בין הבוקר לשקיעה, ומכיון שההלכה שלא גזרו שבות

אפילו בדברים שהם צורך המקדש, רק במקדש עצמו במקדש היא
א"כ אי אפשר להטביל את השולחן בשלמותו מחוץ למקדש משום
שבות. וממילא מובן למה רק את השולחן, שהיו מוכרחים לטבול
בשבת במקדש עצמו, היו צריכים לפרק כדי שאפשר יהיה להטבילו
במקווה המצומצם שהיה במקדש, משא"כ בשאר דברים אפשר

 להטבילם ביום חול במקוואות הגדולים שהיו בירושלים. 
במסכת חגיגה (כה, ל) ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד

הרגלים היו הכהנים מגביהים את השולחן מבואר, שבימי(כו, ב) 
כדי שיראו עולי הרגל את לחם הפנים שעליו, והיו אומרים להם:

,ו שמונה ימיםלאחר שחלפשגם  –"ראו חבתכם לפני המקום" 
מסדורו ועד סילוקו, נותר הלחם חם כאילו נאפה כעת. כיצד
מוכיחה עובדה זו על חבתם של ישראל לפני המקום? באר רבי

הובא שאמר רבי(יומא ע"ו.) נפתלי כ"ץ רבה של פרנקפורט: בגמרא 
שמעון בר יוחאי שני טעמים לכך שהוריד ה' לישראל את המן בכל

שנה בכמות שתספיק לשנה שלמה, כתבואהאחת ל יום ולא הורידו
הנקצרת פעם אחת בשנה בעבור כל השנה: א. חפץ ה' בתפילותיהם

ה, לא היונשאילו היה המן יורד להם פעם אחת בשל ישראל, ו
צריכים להתפלל על פרנסתם במשך כל השנה. ב. המן היה נאכל

לא היה חומו נשמר. –ואילו היה יורד פעם אחת בשנה  כשהוא חם,
בהגבהת השולחן כונו הכהנים לרמוז לישראל, כי כפי שלחם
הפנים נשמר בחומו למשך שמונה ימים, כך בודאי יכול היה ה'
לשמור את המן בחומו למשך השנה כולה. ואם כן נמצא שעיקר
הטעם לכך שירד המן בכל יום, הוא מפני שחביבה תפלתם של

(עדות ביוסף) ום".ישראל לפני המקום, וזהו: "ראו חבתכם לפני המק



 סיפור השבוע    
 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם""

 תפילה עם קולות זרים לא נקלטת!
סופר שכתב שלפעמים כולם זכור לי שכשבעל השבט הלוי זצ"ל הביא את דברי מרן החתם הרה"ג יהודה אריה דינר שליט"א: 

מתפללים טוב ושני אנשים בצד מדברים זה יכול לעכב את כל התפילות, ולא לחינם [מי יודע] שיש כל כך הרבה תפילות על בנין 
בכדי שהציבור יבין מה הסיבה שהתפילות , עצם דיבור בשעת התפילה זה מפריע. המקדש שעדיין לא התקבלו והתקיימו בית

אפילו שתים שמדברים בבית הכנסת, אספר את מה שרבי שלמה לווינשטיין שליט"א סיפר, על יהודי שחלה לא מתקבלות כשיש 
וב"ה התרפא לאחר זמן מה, וביום הגדול והמרגש בו חזר היהודי מבית החולים לביתו, הגיעו כל בני משפחתו לקחת את אביהם 

הרי מאז ומעולם אינך מדבר בעת התפילה וקריאת התורה,  הביתה. באמצע הדרך שאל הבן את אביו ברוב תמימות "אבי היקר,
ואם כן מדוע רק כאשר אחרים קיבלו על עצמם קבלה זו נושעת, ולא בזכות עצמך?". השאלה היתה נוקבת, והאב שקל בדעתו 

צע היום לבני כיצד לענות לילד. בינתיים, שאל הנהג את האב היושב לצידו "אולי אתה יודע מהי הדרך הטובה להגיע עכשיו באמ
 ברק, בלי להיתקל בפקקים?". ענה לו האב "אינני בקי כל כך בדרכים, הרי יש לך מכשיר וויז, תפעיל אותו ותגיד את השם 'בני

עק איזה צוהכריז "בני ברק" אבל בדיוק אז  ברק' והמכשיר ידריך אותנו בדרך הקלה והטובה ביותר". הנהג הפעיל את המכשיר
לט. שוב ניסה הנהג לומר "בני ברק" אך בדיוק אז נזכר ילד אחר להכריז משהו. לאחר כמה ניסיונות ילד מאחור והשם לא נק

שאומרים. כולם השתתקו לחלוטין, כשהנהג הכריז  ביקש הנהג שיהיה שקט מוחלט, כי הקולות מפריעים למכשיר לקלוט מה
ר האב מהרהוריו, התפעל מההשגחה הפרטית שוב את השם "בני ברק" המכשיר סוף סוף קלט את היעד המבוקש. אז התנע

שזימנה לו תשובה מדויקת לשאלת בנו ופנה אליו ואמר "בני יקר, הרי לך תשובה על שאלתך, הרי בעיניך ראית, שכאשר הנהג 
אמר דבר מסוים דיבוריו לא נקלטו במכשיר כי היו שם דיבורים זרים שהפריעו למכשיר לקלוט את מה שאמר, כך הדבר גם 

מונעים את  םשמדברים בו בשעת התפילה, הדיבוריה! שהרי כתבו החתם סופר והמגיד מקאזניץ זצ"ל שבית הכנסת בתפיל
התפילות מלעלות, כי בשמים מצפים לשמוע תפילה זכה, ללא שום תערובת של קולות אחרים. לכן, על אף שאני לכשעצמי 

ם שדיברו אחרים מנעו גם את תפילותי מלעלות. וכעת, הייתי נזהר מלדבר בעת התפילה, בכל זאת, למרבה הצער הדיבורי
 (דברי שירה)  כשכל המתפללים קיבלו עליהם לשתוק, עלו כל התפילות.

  

 בשבת ]סבתא סורגת[לעשות צורות שונות עם חוט                   

ש ילדים מומחים היכולים לעשות לאחרונה נכנס מאוד חזק לשוק משחק של חוט שאפשר לעשות בו צורות שונות ומשונות וי :שאלה
סולמות מגדלים וכדו', ומעבירים את החוט מיד ליד, וכל אחד עושה צורות שונות אחרות, והמומחים יכולים לעשות צורות שונות ומיוחדות, 

יש בזה איסור  דים אםמסולם יעקב, מגדל אייפל, מכנסיים, נעליים, קרניים, בקבוק, ומכונה בשם סבתא סורגת. לאור זאת נסתפקו הלו
 לעשותו בשבת, כיון שאין לעשות צורות בשבת, או שמא כיון שהוא דבר שאינו מתקיים, אין בזה איסור?

מעיקר הדין אי אפשר לומר שזה אסור, אבל בכל זאת אין זה ראוי למשחק לילדים שהגיעו  :ת הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"אתשוב
יש ליזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין (או"ח סי' ש"מ ס"ד) כתב בשו"ע  :מקורות ונימוקיםבעשיית צורות. לחינוך, כי אין זה כבוד השבת לשחק 

אף דמדאורייתא אין איסור אלא בכותב בדבר המתקיים, אפילו יט) -(ס"ק יחעל השלחן או באפר. והוא הדין עשיית צורה, וכתב במשנה ברורה 
אחרונים דאפילו אם כתב בהמשקין על דבר שאינו מתקיים, כגון על עלה ירקות וכיוצ"ב אפילו הכא מדרבנן אסור אף באינו מתקיים, וכתבו ה

(קיצור וכן אסור לרשום כמין אותיות על החלון זכוכית בימי הקור שהם לחים מן הקור. וכתב במקור חיים (סק"כ) הכא מדרבנן אסור. והוסיף 

לחן או באצבעות ידיו, שעושים הנערים כמה מיני תמונות מיד ליד. אמנם לכאורה יש אסור לעשות תמונה בחוט על השוהלכות סי' ש"מ סק"ד) 
לחלק, שהתם הצורה מתקיימת קצת, וגם דברי המקור חיים אמורים כאשר עושה על השולחן, ויכול להתקיים קצת מצד עצמו, אבל הכא אינו 

פרקת, ונמצא שזה כעין כתיבה אותיות באויר, שהרמ"א התיר לכתבו. מתקיים כלל, אלא אם כן מחזיקו בידיו, אבל כשעזב את ידיו הצורה מת
שאם אינו מתקיים אלא ע"י שאוחזין אותה בידים אינו חשיב אוהל, אפילו אם (סי' שט"ו סק"ט) ודוגמא לכך מפריסת טלית שכתב בתהלה לדוד 

מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל לגבי עשיית צורות מאבני  כתב בשם(פרק ט"ז הערה נז) עושין כן כדי להגן בפני הגשם. ובשמירת שבת כהלכתה 
פלא, שרגילין לעשות בהן צורות שונות, וכיון שאין האבנים מחוברות זו לזו אפשר דחשיב כל פעם כעושה דבר חדש, אך מ"מ עכ"פ לקטן 

ואגסים, דמות מגדל ובור, או שלא הגיע למצוות אין לחוש. ויש להוסיף מה שכתב במקור חיים, בנין של הבל שעושים הילדים מתפוח 
כדמות כל דבר יש למחות ממה שכתב בשו"ע סי' ש"מ ס"ד. לאור זאת נראה שאמנם מעיקר הדין אי אפשר לאסור לעשות את צורות אלו, 

 כיון שהוא צורה שאינה מתקיימת, אבל בכל זאת אין זה משחק הראוי בשבת לעשות צורות למרות שאינם מתקיימת.
בעל מחבר ספר ארחות שבת השיב: לענ"ד אין לאסור זאת משום עשיית צורות, דכיון שהצורה עצמה אינה קיימת  אהגר"ש גלבר שליט"

לא מצינו בכה"ג איסור של כתב או צורה שאינם מתקיימים. ומה  –אלא כשמחזיקים את החוט ביד, ואם מרפים את היד ממנו הכל מתפרק 
יים דאסור לעשות צורה באצבעות ידיו, לכאורה לא נהגו איסור בזה, ומצוי שילדים שהביא הגר"י זילברשטיין שליט"א מספר מקור ח

אף כשהצורה דומה לאות, כגון עשיית עיגול באצבעות מציינת  –משחקים בכתב אצבעות ועושים באצבעותיהם צורות המסמלות אותיות 
  (ווי העמודים)  באצבעות עצמן או בחוט המוחזק ע"י אצבעות.ונראה לענ"ד שאין לחלק בין עשיית צורות  אות פ', ולא שמענו אוסרים בזה.

 

  במגילה יושבים עליו ובהגדה אוכלים אותו. מהו?                     
                    מה שמצמצם את -2מניתוח חלקו השני של המשפט שאמר ידידיה עולה, שהספרה האחרונה גדולה מהספרה הראשונה פי  48 מספר הבנין הוא:תשובה לחידה השבועית  .סנדלר שמשתמש במרצע תשובה לחידה פר"ש:                                                            

"ימשה פוזיילוב נ שם הזוכה:. . 48 –. ומכיון שעל פי דברי ידידה הראשונים מתחלק סכום הספרות לארבע, נותרת אפשרות אחת בלבד ריאלית 48,36,24,12אפשרויות לארבע בלבד: ה                                                                                    ה

 א לנשואי הבן הנכדחפוט  –פינטו  ניםמשפחות הרב      משפחת שרטר לנשואי הבת              הנכד כהן להולדת הבןאורי ת ופחמש :מרכז העיר                                                     
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רוָּמה ְוזֹאת ר ַהּתְ ְקחוּ ֲאׁשֶ ם ּתִ ת  ָוֶכֶסף ָזָהב ֵמִאּתָ   איש  בנדבה באו כולם: וְּנחֹׁשֶ
. ואחד  אחד   לכל  השקל  מחצית  בשוה  שבא  הכסף  מן  חוץ  לבו  שנדבו  מה  איש

  ם ומה זהב  נתנו חלקם, הצדקה בנתינת פתוחה  יד היתה  לכולם  לא ) רש״י(
 אדם  יש ונחשת   וכסף  זהב של  במילים  ־מרומז זה כל. נחשת  שנתנו ויש  כסף 

  חולי   שום  ללא בריא כשהוא  גם -, בריא הנותן  זה  תיבות ראשי כזהב  שהוא
  כשיש   תיבותראשי  ככסף  שהוא  אדם  יש.  הוא  ברוך   לקדוש  לבו  בנדבת  נותן

  מעליו   לבטל  בכדי   צדקה  לתת  ידו  פותח  אז  בסכנה  ביתו  כשבני   -  פותח  סכנה 
  שהוא  שלישי סוג ויש. צדקה יתן לא הכי  ובלאו, עליו שבאה הרעה  הגזירה
  מות  בסכנת כשנמצא כלומר, תנו שאמר  חולה נתינת תיבות ראשי  כנחושת

 )משה ויקהל(     צדקה. נותן  הוא ברירה  בלית  אז
 

יתָ  ִית ָטהֹור  ָזָהב  ֹאתוֹ  ְוִצּפִ ּנוּ  וִּמחוּץ  ִמּבַ ַצּפֶ יתָ  ּתְ   ראוי : ָסִביב  ָזָהב ֵזר  ו ָעָלי ְוָעׂשִ
  יכביד   שלא  כדי,  הכתף  על  נישא  שהיה  לפי  אלא,  זהב  כולו   להיות  הארון  היה
  את נושא  שהיה גב  על  ואף , זהב מצופה  ומבחוץ מעץ  תוכו היה , מדי יותר 

  השאלה ונשאלת).התוס׳ מבעלי זקנים דעת( היה שעה לפי  נושא נושאיו
,  מזהב  הברית  לוחות  בו  אשר  ןהארו   את  לצפות  נצטוו  ישראל  עם,  בעצם  מדוע
 ברם?  הגשמיות  שיא  סמל  הוא  הזהב  ואילו  הרוחניות  לשיא  מסמל  הארון  הלא

 ביותר הגשמי הדבר  שאת ללמדנו רצה, יתברך עולם בורא  כי הוא  הביאור
  היה   כן שלפני  למרות הזהב  ולכן, הרוחניות לשיא  להפוך  אפשר  הזה בעולם
  נכתב  תורה  ספר  כן  כמו.  קדוש  ברלד  להיות  נהפך  כעת  מקום  מכל  חולין  דבר
  לדבר  נהפך קצר ובזמן, בהמה של  עור  הכל בסך היה שאמש בעוד קלף על

 )יוסף לבוש– חי יוסף עוד(  ביותר. הקדוש
 

יתָ  ה  ָטהֹור  ָזָהב  ְמֹנַרת  ְוָעׂשִ ה  ִמְקׁשָ יָעׂשֶ נֹוָרה    ּתֵ  ועשית למשה  הקב״ה  א״ל:  וגו'   ַהּמְ
 עד' וכו משה נתקשה ואעפי״כ' וכו אותה הנעש כיצד, משה א״ל, טהור זהב מנורת
 אצל לך הקב״ה א״ל.משה נתקשה ואעפי״כ, עשייתה לו והראה אש של מטבע שנטל

,  רבינו משה זה הכיצד .)ר"ב( עשאה מיד לבצלאל ואמר, אותה יעשה והוא בצלאל
  ועשאה  בצלאל שבא עד, המנורה בעשיית התקשה, הנביאים אדון
  התקשה  שנה ארבעים במשך  כי , עצמו על העיד מגור  הזקן האדמו״ר .מיד

  חתנו . לידיו מעשה שהגיע  עד, פתרון להם מצא  ולא הללו המדרש בדברי
  שחלה  לאחר. בורשא  חולים בבית  ואושפז ניתוח לעבור נאלץ האדמו״ר  של

  התעניין . חתנו את לבקר החולים לבית האדמו״ר סר בניתוח הסתבכות
 למלך,  דומה  הדבר  למה:  ופארה  השיב.המנתח  הרופא   אצל  לשלומו   האדמו״ר

  היה  אך, בפז יסולא  לא שערכה , טובה אבן באוצרותיו גנוזה  שהיתה, גדול
  נמנעו  האבן מן הכתם את להסיר  שהתבקשו המומחים כל. קטן כתם בה

. ידם  על  ותינזק  תפגע  האבן  שמא  חששו  כי,  האחריות  את  עצמם  על  מליטול
  בעליה  הם מי ידע לא אשר, פשוט מלאכה לבעל האבן את מסרו, עשו  מה
  את להסיר  בידו  ועלה, ומורא חשש כל בלי  מלאכתו  את ועשה , האבן של

. מעולם  דברים  היו  כבר :  הרופא  המשיך .המלך  רצון  לשביעות  האבן  מן  הכתם
,  בלידתה  לה  מלסייע   נמנעו  המיילדות  וכל  ללדת  הקשתה  נפוליאון  המלך  אשת

 לא  אשר כפרית לדתיילמ קראו, עשו  מה. בתפקידן  יצליחו לא פן חששו כי
  במקרה  אף.בנקל אותה יילדה ואכן, ללדת הכורעת האשה מיהי כלל ידעה
  אשר  קל ניתוח זהו כלל בדרך, האדמו״ר  אל תשובתו את הרופא סיים,  הזה
, האדמו״ר  של  בחתנו  מדובר  כי  לי  שנודע  כיון  אך.  ימימה  מימים  בו  מורגל  אני

  וכתוצאה ,  כראוי  הניתוח  ועבביצ  שהתקשיתי  עד,  גדולה  התרגשות  אותי  אחזה
  דברי   לו  נתבהרו  שעה  באותה  כי,  האדמו״ר   סיפר  הסתבכות, לימים  חלה  מכך

  סודותיה   עמקי  את  ידע, אחר   אדם מכל  יותר, רבינו משה . התמוהים המדרש
,  לכן. ופרחיה וכפתוריה גביעיה, וקנה ירכה, המנורה של קדושתה וגודל
  לדרגתו  הגיע לא  אשר, ללאבצ כן  לא . בעשייתה נתקשה, כך משום דווקא

 )יהודה ליקוטי בשם אורות טללי- .( מיד ועשאה  בה נתקשה לא  כן על,  משה של

 

  בני  על  סרה  מדבר הוא  למה, ראטמ סמ רבי יואל  לאדמו"ר  אחד  שאל פעם 
  שהיו  הראשונים  הבעש״ט כתלמידי מתנהג ואינו , כהוגן שאינם ישראל
  ? כוונתך הבעש״ט מתלמידי מי על: הרבי לו השיב.ישראל על זכות מלמדים
  ראה   שפעם  המעשה  כידוע,  לוי״  ׳׳קדושת  בעל  מברדיטשוב  הרבי:  הלה   ויאמר
  עיניו   ונשא,  מנחה  לתיתפ   באמצע  מרכבתו  אופני  את  מושח  שהיה  דחא   איש

 שאפילו,  לך  יש  קדוש   עם  איזה  וראה  נא  הבט,  עולם  של   רבונו ;  ואמר  למרום
  השמע : מאראטמס  הרבי  לו והשיב . מתפללים הם  האופנים משיחת באמצע 
 אמר מברדיטשוב שהרבי  חושב  אתה ם הא. מפיך מוציא  שאתה  מה לאזנך
  תמשיך  וכן, התפילה באמצע הגלגלים שמשחת עשית ״יפה העגלון לאותו
  ידי  מחזיקין ואין, תוכיח״ ״הוכח של חיוב יש הלא! ושלום חס ״?!זו  בדרכך
  וסיים .ראלשי   בני  על   יושר  להמליץ ,  כן  אמר  להקב״ה   שרק  אלא .  עבירה  עוברי 
 כלל  על  יושר  מליץ  אני,  הקב״ה  אל  מדבר  כשאני.  מתנהג  אנכי  גם  כן:  לאמר
  בדברים   גם  ולפעמים,  ארחותיהט  שיתקנו   מוכיח   אני  ישראל  לבני  אבל ,  ישראל

 ) ברכה גשמי(     ..כדרבונות
 

  מתוך  בהתעוררות טמונה  , ל"זצ לוינשטיין  חזקאל י  בי ר של  גדלותו ראשית 
 .מירשל ישיבת   המשגיח  ,ל"זצ ליוואוויץ ירוחם  ירב של  אחת  שיחה  שמיעת

  , ראדין ישיבת  של הרוחני  כמנהלה  לשמש  , ירוחם ירב  הגיע כאשר  זה  היה
  שאמרו  מה  על  גם  עמד  דבריו בתוך , אמונה בעניני  היתה  הראשונה שיחתו 

  לכסא   ורקיע  ,לרקיע  וים  ,לים  דומה  שתכלת  כיוון  תכלת  עשויה  שציצית,   ל"חז
  , הרקיע ואת התכלת את רואים ,ציצית  לובשים אנשים הנה" :ואמר ,הכבוד
  לימוד  שמבלי משום שזהו :המשיך ירוחם רבי ,"מזה מתעוררים אינם ועדיין
 ,שם הנוכחים בין שהיה  יחזקאל ירב .התעוררות שום תתכן לא, המוסר
  רוזנברג  ךרבי ברו בפני שנים לאחר שהעיד עד ,הדברים מן מאוד הושפע

  את  ששמעתי   אחרי, שנחאי   בתקופת ,ידיולממת סלבודקא  ישיבת ראש  זצ"ל
  ומאז ריך להיות,אמיתית כמו שצ אמונה אינה אמונתי כי הרגשתי המאמר
 ) ביקר האדם(  .אמיתית אמונה  לקנין חיי כל את  הקדשתי

 
 

 הדרך בכל. וסוסים בהמות סוחרי עם בעגלה "חיים חפץ"ה מרן  נסע פעם
  שקוע  ישב יםי ח החפץ. וכדו׳ סוסים, פרות, שוורים על הסוחרים שוחחו

  על   שיחה  האנשים  אחד  העלה   פתאום .  לשיחותיהם  לבו  שם   ולא  במחשבותיו
  והעיר ,  משנתו  הקיץ  כאילו  חיים  החפץ.  עליהם  ללעוג  והתחיל  אחרים  סוחרים

  הנוגעת   והשוורים  הסוסים  על  נאה  בשיחה  עסקתם  כה  עד!  אחים: "בנחת   להם
  עבירות  בזה ש י הרי? הבריות  בעסקי לשוחח עברתם למה אבל, לפרנסתכם

  חשבו ,  פשוטים  אנשים  שהיו,  בעגלה  שכניו".  ורכילות   הרע  לשון  של  חמורות
  מתערב  הוא  אשר על ובוז לעג  בדברי  והגיבו " ל״משולח או להלך אותו 

  והיה  לגידופיהם השיב לא חיים החפץ .תוכחה דברי להם ומטיף בעניניהם
  בעניני  הםשיחותי  את בינתיים הפסיקו  שהם  מכך  נהנה  הוא  כאילו  נראה 
  החפץ . חבריהם על לספר המשיכו  הם , לו  ללעוג שגמרו  לאחר . הרע לשון
  על   ולא ופרותיהם  סוסיהם  על שידברו  לפניהם והתחנן  שוב  להם העיר חיים

. מהעגלה אותו שיוריד מהעגלון  ביקש  הוא  דבריו  הועילו  כשלא. חבריהם
  לשון   לדברי  ולהקשיב  לצים  בחבורת  מלשבת  הדרך  באמצע  להשאר  לו  מוטב
   )"הגדולים המאורות (.ורכילות  הרע 

 

.  מנכדיו אחד של חתונה לרגל בארה״ב פעם  שההזצ"ל  לאפיאן אליהו  רבי
  אליו   נגשו ,  התלמידים  לפני   מוסרית   שיחה  ואמר  לייקווד   לישיבת  הגיע   כאשר
. מוסר לומדים  כיצד אותם שילמד  ממנו  ובקשו  בחורים כמה השיחה  לאחר
  הרבה  וחזר, גדול וברעש_רם בקול שבקוד  כדרכו מוסר ללמוד התחיל הוא

  וכו׳  אוכלתו  אש  תורה  מדברי הפורש  כל): ע״ט  ב״ב ( חז״ל  מאמר  על  פעמים
  מהישיבה   לצאת  שהחליט  אחד  בחור  היה  הנוכחים  בין.  בבכיה  כולם  וגעו,  וכו׳

  שב , מאד התעורר הבחור  גם . בקולג׳ חיצוניות חכמות ללמוד ולהכנס
  הישיבות  ראשי  מגדולי אחד  הוא וכעת. בישיבה ונשאר שלימה בתשובה
 - )אליהו״ לב" לספר הקדמה(.בארה״ב
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 .עם הארץזקן  היה    ברוסיה,  ישיבת קישינוב  שעל ידי  במושב זקנים, בין הזקנים  
עם  זקן ,אותו  מהבניןהנים יצאו וכל הכו ,פעם נפטר זקן אחד במושב זקנים

למה אתה יוצא  "וכששאלו אותו  ,שלא היה כהן אפילו,יצא גם הוא הארץ , 
  , כשלא היה כהן בבית הכנסת ,הרבה פעמים : ענה להם  "?הלוא אינך כהן 

 )(ישיבת קישינוב."במקום כהןיעמוד..."  לעלות לתורה קראו לי 
 

 
מכיוון  ,פרזים ולמוקפים ל ,קריאת המגילה בשני הימים שונים הטעם שתקנו

ואין  אשר כל ישראל אוכלים ושותים  ,שלא רצו מרדכי ואסתר שיהיה יום אחד  
כאשר  ולכן תקנו שני ימים,  בגלל מצוות היום,  כבשאר ימים  מתעסקים בתורה 

  .חומה יושבים ולומדים וכן להיפך  "מוקפים"הו ,  מקיימים את יום י"ד  "פרזים "ה
 )(חתם סופר 

 
 

ובענין המחלוקות נראה לבאר כך: עד התקופה של בית שמאי ובית הלל לא  
היתה מחלוקת בעם ישראל. המחלוקת הראשונה היתה בין ר׳ יוסי בן יועזר  
איש צרידה לבין ר׳ יוסי בן יוחנן איש ירושלים (שבת יד ע״ב). היתה ביניהם  

שמאי ובית הלל, שנחלקו על הרבה  מחלוקת על שלושה עניינים. אחר כך בית  
עניינים.באותה תקופה כלל ישראל היו מודאגים מאוד שיאבדו את אמיתת  
התורה כיוון שישנן כ״כ הרבה מחלוקות. יצאה בת־קול מן השמים ואמרה:  
״אלו ואלו דברי אלקים חיים הן והלכה כבית הלל״ (עירובין יג ע״ב). ההלכה  

ל דברי התורה הם דברי אלקים חיים!הענין  צריכה הכרעה והיא לפי הלל, אך כ
יתבאר על פי מעשה שהיה. לפני עשרים שנה בנינו בית־כנסת חדש באופקים. 
לקחנו אומן מקצועי שיקשט את בית הכנסת, ליד ארון הקודש רצינו לעשות  
שני עמודי שיש. כיוון ששיש הוא דבר יקר מאוד, החלטנו לעשות את העמודים  

צפות אותם בשיש. האומן הורה לקבלן להביא לו שני  מצינורות פלסטיק, ול
צינורות בקוטר עשר ס״מ. למחרת הוא הביא את שני הצינורות, והנה אני  
רואה ששניהם רבים וצועקים אחד על השני. מה קרה ? הקבלן הבין שעשר  
ס״מ הכוונה לשטח שבפנים, ואילו האומן התכוון שעובי הצינור בכללותו יהיה  

י ממך עשר ס״מ והבאת לי שש־עשרה״ ־ טוען האומן כלפי  עשר ס״מ. ״בקשת
הקבלן, ואילו הקבלן לא תופס מה הוא בדיוק רוצה ממנו...מי צודק ? שניהם  
צודקים, כל אחד לפי המקצוע שלו. זהו סיפור נפלא.כל אחד רואה את העולם  
  -בזווית ראיה אחרת.זוהי כוונת דברי הבת־קול ״אלו ואלו דברי אלקים חיים״ 

ניכם צודקים!נכון, בנוגע להלכה למעשה ישנם כללים כיצד לפסוק, אך בכל  ש
מחלוקת יש לשתי הדעות תוקף של דבר ה' זוהי ההבטחה שקבלנו מהשי״ת, 
שהתורה שלנו היא תורתו ית׳, והוא יודע עד סוף כל הדורות שכל דברי התורה  

ו לנו מחכמים,  יהיו נכונים. לכן עלינו להקפיד על כל מנהג ועל כל הלכה שנמסר
 )זצ"ל (רבי שמשון פינקוסכי כולם דבר ה׳ אמת.

 

 

 
 

אינו נוהג בכל  ו  ,זכר לנס ,מקצת שמחהשנוהגים בו  ,יום ,כןאיך ית  שאלה:
 ? שנה 

ונוהג  , שיש בו שני אדרים  ,נוהג רק בשנה מעוברת ,פורים קטן תשובה:

 . באדר ראשון
 

ֵלךְ  ֶהם ַוֲהִקֹמִתי    ִאם ּתֵ ל ִמְצֹוַתי ָלֶלֶכת ּבָ ַמְרּתָ ֶאת ּכָ ה ְוׁשָ ֲעׂשֶ ַטי ּתַ ּפָ ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ּבְ
ְך:  ָבִרי ִאּתָ בימי ה"חתם סופר" יצאה גזירה מאת שר החינוך ההונגרי  ֶאת ּדְ

ולפיה חל איסור על לימוד תורה בישיבות. לכולם היה ברור שאם לא יצליחו  
, ייסגרו היכלי התורה על מסגר ובריח. לשכנע את השר לבטל את הגזירה

ראש הקהל, ועימו נכבדי העדה, ביקשו להפגש איתו, אך זה סירב לקבלם, 
כי שונא יהודים ורשע מרושע היה מיום עומדו על דעתו.לבסוף, לאחר  
השתדלות מרובה, ניאות השר לקבלם בביתו, בתנאי שהפגישה תיערך בשעת 

ולבזותם; שיישבו מולו, ויראו כיצד   ארוחת הבוקר שלו. בכך רצה להשפילם
הוא אוכל.לפני צאתם של חברי המשלחת לפגישה הגורלית, התדפקו על  
דלת ביתו של ה"חתם סופר" ונכנסו אל הקודש פנימה, כדי לבקש ממנו  
שיאציל עליהם מברכותיו ועצותיו. ראש גולת הונגריה בירכם בחום רב,  

שמרו על דיני התורה בכל ולבסוף הזהירם לבל יכשלו בשום איסור, וי 
מחיר.חברי המשלחת התפלאו על דבריו אלה של ה"חתם סופר". וכי הם 
מתכוננים לעבור על איסור כלשהו? מה פשר הציווי הזה? ברם, כיוון שיצאו  
הדברים מפה קדוש, שמרו חברי המשלחת את הדברים בליבם. והנה, הם 

ל קפה עם חלב. מגיעים לבית השר והאיש מצוה את משרתיו לכבדם בספ
לכששמעו שהכיבוד כולל חלב, (האסור בשתייה בביתו של גוי, מדין חלב  

רעד בליבם. דברי הנבואה של ה"חתם סופר",  -של-עכו״ם), חלפה תזזית
ידעו שרבם צפה את - כחכם עדיף מנביא, עלו ובאו בזכרונם, ועתה ידוע

ההתרחשויות מראש, והאיסור שהטיל עליהם חיזק את לבבם לקראת 
הבאות.היהודים מתנצלים בפני השר על שהם מנועים מלהתכבד בספלי  

השר מגלה עניין בנושא ושואל מדוע  הקפה, בשל האיסור לשתות חלב עכו״ם.  
חלב עכו״ם אסר בשתייה, וחברי המשלחת משיבים לו שהסיבה היא משום 

נצחון ניראתה על - שחכמינו חששו שמא נתערבב שם בטעות חלב טמא.ארשת
ח. חשש זה שהעליתם בדבריכם קיים רק בגוי המחזיק במינים רבים של פני המאר

ואם כן אין לכם כל מניעה שלא לשתות  בהמות, אולם בחווה שלי יש רק פרות,
השכנוע של השר הגוי, גברה עוד -מהחלב שהגשתי בפניכם, אמר.לאור מאמצי

בם יותר התחושה בליבם של חברי המשלחת שבדיוק לקטע זה התכוון מורם ור
כאשר ציווה עליהם שלא להכנע באיסור כלשהו. הם מחליטים לעמוד על דעתם 
בעקשות, ומנסים להסביר לשר שחלב של נוכרי יש בו איסור בכל מקרה, ולכן 

 בקיצפו כי רב, אין הם רוצים לטעום מהכיבוד.עכשיו רתח כבר דמו של השר;
מה הבאת את הוא מצוה להביא לפניו את המשרתת. ״אמרי נא לי, מאיזו בה

הבית, ולתדהמתו, מתחילה המשרתת לגמגם...  -החלב הזה״?לפליאתו של בעל
״החלב הוא של פרה, אבל יש כאן גם״...״מה יש כאן גם?! אימרי מיד״! צווח 
השר. המשרתת נפלה ארצה בפיק ברכיים, ובשל הפחד שהשתרר עליה נקשו 

ר, אמרה בקול רועד.  איבריה לזה. אספר לך מה קרה, ואל תקצוף עליי אדוני הש
כאשר הודעת לי לפני שעה על האורחים המגיעים אליך לארוחת הבוקר, וביקשת ׳

שאחלוב במהירות את אחת הפרות ואכין ספלי קפה, עשיתי ככל אשר ציוויתני, 
ואף מזגתי כבר את החלב לתוך הקנקן שהיה אמור לעלות על שלחנך.ובדיוק אז, 

נשפך מרוב החפזון מעט מן החלב שבקנקן.  דקות ספורות לפני תחילת הסעודה,  
הייתי אובדת עצות, ולא ידעתי מה לעשות. לפתע עלה בליבי רעיון. רצתי 
במהירות לביתו של סגנך המתגורר ממול, והמחזיק בחווה של גמלים, וביקשתי 
ממנו שימלא את הכד בחלב של גמלה...אני מתחננת על נפשי ומבקשת שתחוס 

למלא הייתי בטוחה שחלב גמלה טעים יותר מחלב פרה, עליי, אדוני השר, כי א 
לא הייתי עושה מה שעשיתי. וכיוון שידעתי שיש לך אורחים חשובים, לא היססתי 
מלערבב את החלב המשובח בתוך החלב שהינך רגיל לשתות מדי בוקר...מששמע  
השר את דברי המשרתת לא יכול היה שלא להביע את התפעלותו מחוכמתה של 

אל, והודיע לחברי המשלחת ששליחותם הוכתרה בהצלחה... עתה תורת ישר
נוכחתי לדעת שמשה אמת, ותורתו אמת, ואני מבטל את הגזירה.הלקח מהסיפור  
הזה ברור עד מאוד. כאשר עם ישראל שומר על התורה במסירות, משיבה לו 

 (עלינו לשבח)ומצוקה.    -התורה ב׳שמירה"  מפני כל צרה  

   "  " " " 

 "" " " 

 """ " 

 "" " " 

 וחמורה בתוצאותיה.(מהר"ל)  ,  הלשון קלה בפעולתה                            
  רוזנשטיין)ר' משה ק.(שלא יזיק משלא יוז ,חייב אדם לשמר עצמו יותר

 אבן גבירול)  ר' שלמה  ים מי שחושב עליו רע.(  מי שמביא עצמו לידי חשד אל יאש 
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 לאישה סינית מבוגרת היו שני כדים גדולים, כל אחד תלוי על קצה מוט ארוך שהיא                                      
היה שלם ומושלם ותמיד סיפק מנה נשאה על צווארה. לאחד הכדים היה סדק. הכד השני                                    

 ך שלמה של מים. בסיום הליכה ארוכה מהנהר עד לבית, הכד הסדוק הגיע מלא רק עד חציו. כך 
 תמימים. מדי יום הגיעה האשה הביתה עם כד וחצי מים בלבד. 

 

 גיש אומלל על כמובן שהכד המושלם היה מאד גאה בעצמו ובהישגיו. הכד הסדוק המסכן התבייש במומו והר
שהצליח לעשות רק חצי מתפקידו המיועד. לאחר שנתיים של כשלון צרוב מבחינתו, יום אחד, ליד הנהר, פתח הכד את 

 פיו ואמר לאשה: "אני מתבייש בעצמי בגלל שהסדק שבצידי גורם לדליפת מים ממני, כל הדרך לביתך". 
 

של השביל ואילו בצד של הכד השני יש רק שממה? אין בצד שלך  ר, הזקנה חייכה, "שמת לב, כד יקר, 
זה בחינם. הייתי מודעת תמיד לחסרונך ועל כן זרעתי זרעי פרחים בצד שלך של השביל. כל יום כשאנו חוזרים מהנהר 
אתה משקה אותם!" במשך שנתיים אני נהנית מהפרחים המרהיבים המקשטים את ביתי שאותם אני קוטפת מצד השביל. 

 היית בדיוק כפי שאתה, כל היופי הזה היה חסר מן העולם. אילו לא 
 

 לכל אחד מאתנו החסרון הייחודי שלו...... 
שיש לכל אחד. צריך רק לקבל כל אדם   חיינו המשותפים כל כך מעניינים וכדאיים, דוקא בזכות הסדקים והחסרונות

זכרו להריח את הפרחים שבצד יפלא, ותלכל ידידיי הסדוקים, שיהיה לכם יום נ א כפי שהוא
 )העורך( השביל שלכם

אביב, סיפר על יום טוב, משכונת התקווה בתל  אליהו
: זצ"ל בן טובמשה הקשר שלו ושל אחיו עם  הרב  

הקשר של אחיי ושלי עם הרב הוא קשר ארוך ומיוחד 
במינו, וזאת אף על פי שאנו ממוצא פרסי, והרב ממוצא 

) ירדנו 1977מרוקאי. לפני שנים רבות (אולי היה זה בשנת 
. ישבנו עם עוד באל הרב  –אני, אחי והאמא  –
שים מחוץ לביתו והמתנו שהרב יגיע מן החנות. כשהגיע, אנ

כי  –הביט עלינו ומיד אמר לאשתו שתכניס אותנו לביתו 
אמי הביאה איתה אוכל מתל  עמו נאכל ארוחת צהריים.

 אביב, פתחה את הקופסאות ושמה על השולחן. 
 

כך סעדנו עם הרב, ולאחר מכן קיבל אותנו ללא תור. בתוך 
שהסביר את התנהגותו  נו הדברים אמר לנו 

כלפינו במשך שנים רבות: "יש לי ולכם אותו שורש 
נשמה"! כל ראש חודש היה הרב עורך סעודת ראש חודש. 

 אברהם היינו מגיעים לכל הילולא. אני ואחי

להצמיד  זצ"ל חיים סנואני ביהיה בתלמידיו המקורבים, הידר ר כשמדובר
את ראש התלמיד אל ראשו, מצח נגד מצח, ובהיותם צמודים הרעיף עליו ברכות 

לרפואה והצלחה וכדו'... כוונתו בזה היתה להמשיך שפע אלוקי לתלמיד, שהרי כלל 
 ליד הצדיק עובר השפע,   -א בידינונקוט הו

וככל שזוכה האדם להתקרב יותר לצדיק, לשהות במחיצתו ולדבקה בו, הריהו מושך 
חיים  רבימהמצוי אצל הצדיק. לפעמים נהג  ר לעצמו יותר 

 לשים את עשר אצבעותיו על ראש המתברך ולהזיזו אנה ואנה, 
וך שהוא מעיף מבט בתווי הידיים. את כף ידו ת ף או ללטף 

לפרקים נתן למתברך טפיחה קלה על הגב והכתף או משש את עמוד השדרה מכיוון 
מטה ללמעלה, עד שהגיע לעורף, ולעיתים נגע במצחו או בזרועותיו. תנועות אלו 

 שלכאורה נרו כמבלי משים היו למעשה מכוונות מלכתחילה

אברך חשוב, כי פעם  שח
 חשין זאב בנימיןהתבטא הרב 

זצ"ל, כי יש צדיקים השורה עליהם 
רוח הקודש לעיתים, ויש השורה 
בעירם זמן מסוים ונפסק, ולאחר 
זמן שוב, ויש השורה עליהם רוח 

הקודש מידי פעם. אולם, סיים הרב 
 הקדוש  ואמר, על הצדיק

 ישראל אבוחצירארבנו 
שורה רוח הקודש עשרים זצ"ל 

 וארבע שעות ללא הפסקה.

היופי הוא כל דבר שאנו 
 מתבוננים בו באהבה

 התורה ולומדיה  מכבד
זצ"ל ראש ישיבת  צדקה יהודה רבינו

 פורת יוסף ה יה מחבב מאוד את
וסיפר תלמידו שפעם  

הלכו ביחד ועברו ליד בית המדרש 
ם שהיתה מול -סאטמר ברחוב יואל בי

 ן ביתו וראה שם מודעה נגד מרן
זצ"ל בעל היבי"ע מיד קרע  
ודעה לעיני כל האנשים שהיו מרבינו את ה

שם ואמר לתלמידו בזה הלשון מצאו על 
חכם עובדיה איזה שטות מיד מפרסמים 

 עליו מודעות 
 ולא רואים את עמלו ואת גדלותו שלמד

ופעם אמר לתלמידיו  
מוטב לאדם שיהיה גורף ביבין ואל ידבר 

  על תלמידי חכמים.

 מיכל יהודה רביאת הגאון  ושאל
אם זכה לראות את זצ"ל  לפקוביץ

 ישראל מאיר רביפניו של הגאון 
 מראדין, ה'חפץ חיים' זיע"א.

משהשיב הרב בשלילה, תהו השואלים, 
שהרי מבחינת הזמן והמקום היה 

באפשרותו לראותו. השיב הרב: "פעם 
הודיעו בישיבה שבה למדתי,  אחת

  .ם שהחפץ חיים
 

כל בני הישיבה שמחו מאוד,והלכו 
לראות את פניו של גדול הדור. אך אני 
'התעצלתי'..." תמהו השואלים מה פשר 

עצלות זאת, והרב הסביר: "גם אני 
רציתי מאוד לראות את פניו של החפץ 

תי חיים, אבל יותר מכל רציתי 
 א נוסף."דף גמר 

 -צדיקים ליבם ברשותם
טבעם ברשותם, שולטים 

 ויכולים לפעול נגדו.

 כשם שהנך יכול לסבול
שפרצופו של חברך אינו דומה 
לשלך, כך תסבול שדעותיו של 
 חברך אינן דומות לדעותיך

רואה מה  -מי שנמצא בחושך 
אינו  -שבאור. מי שנמצא באור 

 שבחושך  רואה מה

שלמה 
אומר:  המלך

הבל את 
ההבלים. אם 
אתה משתמש 
בעולם הזה 

במטרה לה נברא 
העולם זה משמש 

ך לך
  

ואם אינך 
משתמש בעולם 

ה בה הזה במטר
נברא העולם 

 הבל -הכל
יסודה של מידת הביטחון 

 הוא שכלי והגיוני.

 
 

 ״פתשה אדר ׳דשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 18:52 18:12 17:21 ם-י

 18:49 18:10 17:18ת״א

 18:50 18:10 17:18חיפה

 18:51 18:12 17:20ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " וה׳ נתן"

ה.       ה חה בן שמח          העלון לעילוי נשמת   ב. צ. . נ  נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ           ת.



 

 כמה זמן עבר? 
מעיקרי עניני ראש השנה הוא שחייב האדם הנה 

לבקשה זו  חייב הוא  לבקש חיים מאת השי"ת, ואף
לעמול ולהתיגע  ובפשטות ללא יגיעה בזה איננו 

 מבקש כלל חיים... 
כי כן הוא טבע האדם שסבור כי החיים מונחים לו 

. וצריך לעמול ו באמתחתו 
כדי להגיע להכרה שחייב הוא בבקשת החיים. 

הוא לבקש, אמרינן בתפילה  בולאיזה חיים חיי
מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר "זכרנו לחיים 

 –החיים למענך אלוקים חיים" וביאור הדברים 
 יכול הוא לזכות לחיים וחיים אלו 

 , אלא רק עבור האדם .

-ביתו עצר בעל בפתח
הבית את משרתו ואמר: "קנקן 

זה המציץ מתוך סלך מה 
טיבו?"  "אין בו אלא מים", 

גמגם המשרת במבוכה. הוציא 
הבית את הקנקן מתוך -בעל

הסל ולגם לגימה מן ה"מים", 
טעם המים היה וראה זה פלא: 

נושן. -כטעמו של יין מתוק ישן
הבית -"אכן" הנהן בעל

בראשו, "כמה צדקו דברי 
 "החכם מכל האדם:   "

."... 

שמעון  שאלו את רבי כאשר
מה ראה לקבל על זצ"ל  שקאפ

עצמו לעת זקנה עול כבד כזה על כל 
 טרדותיו ודאגותיו, 

 

השיב: מבואר בגמרא (יומא לח: ) 
ת היה כהן שידע לכתוב שבזמן הבי

ם את  השם 
ושמו נשאר לדראון  

עולם בקורות האומה על שלא מסר 
את סודו לאחרים. "כוחי כמחנך 

, הוראש ישיבה 
ומפחד אני להיות נמנה בין אלה 

 ששמרו הסוד לעצמם."

חוגג את ליל הסדר ומזמין את  זוג
 כל המשפחה להעביר איתם את החג.

והכלה מסדרת את המשפחה מתיישבת 
לשבת בראש השולחן  חמותה

כשמאחוריה שעון הקיר המשפחתי 
  הגדול שעובר בירושה.

 

קמה  שהחמהמספר שניות לאחר 
לשטוף את הכלים, נופל השעון על 

פתאום  הכיסא שלה ומתנפץ לרסיסים.
… נשמעת הכלה רוטנת :  "אוף

"… 

רבי שמעון קרליץ חולו של מועד, היה  בימי
"ל הולך ל"ביקור חג" אצל קרוב כשהוא אינו זצ

חש בפחיתות כבוד גם מלבקר את אחייניו 
ן הללו נעשו על ידו באופן טבעי הצעירים, שכ

 ופשוט. 
ומה גם, כאשר הקדימו אחייניו שמעתה כבר חש 

"חוב" גדול להשיב זצ"ל  שמעון קרליץ רבי
להם ביקור, "כגמולם הטוב". נוהג היה בימי חול 
המועד להקביל פניו של דודו ואלופו, מרן הגאון 

זצ"ל, ברם, עם היותו  ישראל קנייבסקי
, הרי שהרגיש ל של  מתנהג כלפיו ביחס

בחיוב זה של הקבלת פני מרו זצ"ל, אחת עם 
הרגשיו בחובתו כלפי אחייניו, עד ששמעוהו אומר: 

"צריך ללכת לבקר אצל הסטייפלר ואצל אחד 
שמעון  רביהאחיינים הצעירים". כי על כן, הרגיש 

, במידה שווה כלפי וקרליץ את חובו 
 .קטן כגדול, דל כעשיר -כולם

""""…""""……"…………………………

היערות,  , איזורוינה
 ה, אוסטריה, 

שבויים איטלקים הוכנסו לחנה. 
בכל יום א' היתה להם רשות 

 לצאת מהמחנה. 
 

אחד השבויים ביקש ממני לבוש 
שהיה עימי, שבבית הייתי 

. ידעתי שהוא 
עובד בטחנת קמח, לכן הסכמתי 
לתת לו את הלבוש בתנאי שיביא 

לי כעשרים ק"ג חיטים נקיים 
 נו נדודינו  בכל ויבשים.

על החיטים שחלילה לא ייפגעו 
מרטיבות כלשהי, מתוך תקווה 
שנוכל לאפות מהם מצות מצווה 

 אם נזכה ונחיה עד חג הפסח...

 זצ"ל  מאיר גראסמן רבי
שימש בירושלים עיה"ק  כמלמד 

 דרדקי בת"ת.
 

התלמידים בת"ת יודעים היו כי יש לו 
ארון מיוחד בו איחסן מדי יום לחם 

שלא  ה ומרגרינה 
הביאו מביתם לאכול,עקב המחסור 

 הגדול שהיה באותן שנים.

. נולד 18-(רש"ש) מגדולי המקובלים במאה ה שלום שרעבי רבי
בשרעב שבתימן, וחי בבירה צנעא. בצעירותו עלה לארץ ישראל, והתקבל כשמש 

בני . זצ"ל גדליה חיון לישיבת המקובלים בית אל בירושלים, בראשות רבי
א ידעו את גדולתו בתחילה, אולם בדרך מקרה ראה אחד מהם פתקים הישיבה ל

שלום, והם קבלוהו לישיבה והחשיבוהו ביותר.  רביובהם חידושים בקבלה שכתב 
 

 שלום התמנה לכהן כראש ישיבה תחתיו.  רביבשנת תקי"א נפטר הרב חיון, ו
 

בכל  מו במהרה נחשב לאחד מחשובי רבני ירושלים, ושמו 
חבי ארץ ישראל. נפטר בי' בשבט תקמ"ב (ולפי גרסא אחרת תקל"ז), ונקבר ר

בבית הלעמין על הר הזיתים. אחד מגדולי המקובלים התבטא: "לכל מי שלומד 
דברי הרב בעל עץ חיים מבלי שלמד בנהר שלום והקדמותיו, ימשש כעיוור 

 הנהר". באפלה... צוללים במים אדירים ולא מצאו ידם... עד אשר יעברו את 

, (מכונה האר"י הקדוש או יצחק לוריא אשכנזי רבי
י=האלוקי רבי יצחק]), היה מגדולי המקובלים ז"ל [האר"הארי

בדורות האחרונים. ומייסד שיטה מרכזית בתורת הקבלה. חי ופעל 
בצפת לפני כחמש מאות שנה. קיבץ סביבות חבורה של תלמטידים 

 מבוחרים, המכונים "גורי האר"י". 
בצלאל גדל במצרים, למשפחה ממוצא אשכנזי. למד מרבי 

צת". בעקבות חלום עלה לארץ , בעל ה"שיטה מקובאשכנזי
 -משה קורדובירוישראל והתיישב בצפת, שם למד מפי רבי 

מגדולי המקובלים. הרמ"ק ציווה כי יעמוד אחריו בראשות 
הישיבה מי שידע איפה לקברו. האר"י ראה עמוד אש הולך לפני 
הארון ונעצר במקום כלשהו, ובעקבות כך נקבע מקום קברו של 

 ש הישיבה תחתיו. הרמ"ק שם, ונתמנה לרא
 

, מחבר השולחן ערוך, ובנו  יוסף קארוחי בתקופתו של רבי 
 של רבי יוסף קארו היה נשוי לבתו של האר"י. 

 חיים רבי כשביקר
מנכדיו,  אצל אחדזצ"ל  קנייבסקי

(רבי חיים נוהג כמנהג אביו לבקר 
אחר החתונה כל נכד שמתחתן) ראה 
שיש לו הול ארוך, איך שנכנס, אמר 

לו יהיה לך עבודה קשה בבדיקת חמץ, 
חורף), חכן (הביקור היה בתחילת ה

ראה את הוטרינה (והיא תיבה מצופה 
בפנים עם מראה ומיועדת לכלי כסף) 

שאל מה זה הארגז עם כל 
? כשיהיו לך 

עוד ספרים תוציא את השמאטעס 
 ותניח בפנים ספרים.

 

וכן בכל ביקור כזה כשמגיע רבנו 
השיחה נסובה בענייני תורה, וההלכה 

דו'... וכן שנוגע לבית, כגון מזוזה וכ
אמה על אמה בלי  ראם הניחו בכל חד

 סיד, זכר לחורבן.

הנותן צדקה 
צריך לתת  -לעני 

 לו מהטוב 

ר מסייעין הבא להיטה
 רק אם כוונתו  -לו

 

. 

צריך אדם להתבונן בכל 
יום מימי חייו שלא ילך 

 זמן חייו לבטלה.

ֲ‡ַו˙ ּנוּ  ָ‡ָ„ם ּ‚ַ יל∆ ƒּפ ¿ ׁ̆ ַ י     ּ̇ י ֲאִני ּכִ ְדּתִ  )א, י( ִלּבוֹ  ֶאת ִהְכּבַ

‡ ָ ׁ̆ י ƒע…ל ל ָלל ּב¿ ה   ַ‰ּכ¿ ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ר ַהּמִ יםתָּ  ֲאׁשֶ  .)א, כא( ִלְפֵניֶהם ׂשִ
 

ִמְדַרשׁ  ֶנֱאַמר ְנחּוָמא ּבְ ה: "'ּתַ ִטים ְוֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ָאַמר ֶזה –' ַהּמִ תּוב ׁשֶ ֵלי( ַהּכָ  ִמׁשְ
ט ֶמֶלךְ ): "ד, כט ּפָ ִמׁשְ רּומֹות ְוִאישׁ  ָאֶרץ ַיֲעִמיד ּבְ ה ּתְ הּ ". ֶיֶהְרֶסּנָ ל ַמְלּכָ  ׁשֶ
ט, ּתֹוָרה ּפָ ׁשְ ּמִ הּוא ּבַ ה ׁשֶ רּומֹות ְוִאישׁ . "ָהָאֶרץ ֶאת ַמֲעִמיד עֹוׂשֶ ה ּתְ  -" ֶיֶהְרֶסּנָ
ים ִאם רּוָמה ַעְצמוֹ  ָאָדם ֵמׂשִ ּתְ ֶלֶכת ַהּזוֹ  ּכַ ׁשְ ּמֻ ָזִוית ׁשֶ ִית ּבְ י ַמה: 'ְואֹוֵמר ַהּבַ  ּלִ

טַֹרח ּבּור ּבְ י ַמה, ַהּצִ ִדיֵניֶהם ּלִ י ַמה, ּבְ מֹעַ  ּלִ לֹום, קֹוָלם ִלׁשְ י ָעַלִיךְ  ׁשָ  -' ַנְפׁשִ
 ".ָהעֹוָלם ֶאת ַמֲחִריב ֶזה ֲהֵרי

 

יךְ  ְדָרשׁ  ַמְמׁשִ ר ַהּמִ ה: "ּוְמַסּפֵ י ַמֲעׂשֶ ַרּבִ י ּבְ ָהָיה ַאּסִ ׁשֶ ק ּכְ ּלֵ , ָהעֹוָלם ִמן ִמְסּתַ
ן ִנְכַנס י: 'לוֹ  ָאַמר. ּבֹוֶכה ְמָצאוֹ , ֶאְצלוֹ  ֲאחֹותוֹ  ּבֶ ֵני, ַרּבִ ה ָמה ִמּפְ , ּבֹוֶכה ַאּתָ

ּלֹא ּתֹוָרה ֵישׁ  ְדתָּ לִ  ׁשֶ ְלִמיֶדיךָ  ֲהֵרי? ְוָלַמְדתָּ  ּמַ ִבים ּתַ ִמילּות ֵישׁ . ְלָפֶניךָ  יֹוׁשְ  ּגְ
ּלֹא ֲחָסִדים יתָ  ׁשֶ ל ְוַעל? ָעׂשִ ָהיוּ  ִמּדֹות ּכָ ךָ  ׁשֶ יִנין ִמן ִמְתַרֵחק ָהִייתָ  ּבְ  ְולֹא, ַהּדִ
ִני :לוֹ  ָאַמר. ִצּבּור ָצְרֵכי ַעל ְלִהְתַמּנֹות ַעְצְמךָ  ַעל ְרׁשּות ָנַתתָּ   ֲאִני ָעֶליהָ , ּבְ

א, ּבֹוֶכה ּמָ ן ׁשֶ ין ֶאּתֵ ּבֹון ּדִ ָהִייִתי ַעל ְוֶחׁשְ יֵניֶהם ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ׁשֶ ל ּדִ  ׁשֶ
ָרֵאל  ".ִיׂשְ

 

ְדָרשׁ  ה ַהּמִ ל ְלַזְעֵזעַ  ָצִריךְ  ַהּזֶ ים. ֶנֶפשׁ  ּכָ ב ָאָדם ְלִעּתִ י, ְלַעְצמוֹ  חֹוׁשֵ  טֹוב ּכִ
ָבר הּוא ַהּדָ ִעְנְיֵני ֲעֹסקִמלַּ  ִמְתַרֵחק ׁשֶ ה. ִצּבּור ּבְ ַרּבָ ּזוֹ  ָסבּור הּוא, ַאּדְ  ַמֲעָלה ׁשֶ

ֵאין ָכךְ  עֹוֵסק הּוא ׁשֶ ֲהֵרי, ּבְ ָצְרֵכי ַלֲעֹסק ׁשֶ ָבר ֶזה ִצּבּור ּבְ ה ּדָ יֹוֵתר ָקׁשֶ , ּבְ
ֲהֵרי ְמַעט ׁשֶ י ּכִ ִרי ּוִבְלּתִ ם ֶאת ְלַרּצֹות ֶאְפׁשָ ּלָ לּ  ָהְרצֹונֹות ֶאָחד ְלָכל, ּכֻ  וֹ ׁשֶ

בֹות ֲחׁשָ ּלוֹ  ְוַהּמַ ִריךְ  ּוִמי, ׁשֶ ּצָ ק ׁשֶ ּבּור ִעם ְלִהְתַעּסֵ ֵאב" ֶזה ֲהֵרי, ַהּצִ " רֹאשׁ  ּכְ
דֹול יֹוֵתר ּגָ  . ּבְ

ד ְדָרשׁ  אֹוָתנוּ  ְמַלּמֵ י, ַהּמִ כֹול ָאָדם ּכִ ּיָ ִעְנְיֵני ַלֲעֹסק ׁשֶ ּבּור ּבְ  ַעְצמוֹ  ּוַמְרִחיק, ַהּצִ
ךְ  ֶגֶדר הּוא ֲהֵרי, ִמּכָ רּומֹות ְוִאישׁ " ּבְ ה ּתְ  !ָהעֹוָלם ֶאת ַמֲחִריב ֶזה ֲהֵרי", ֶיֶהְרֶסּנָ

 
 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 חלק ב' עמוד ע"ו, עיי"ש). –(נלקט "משכני אחריך" שמות 

חיא בןיניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  נשמת:לעילוי 
ה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד סעידה מזל בת יעקב, מלכ לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, 

,יעקב יוסף בן מרגליתהרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה  ורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב י

ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     





  !!!תודה מראש

כל שותפות  
שלכם מחזקת את 

  ...ידינו

  ?באלול או בערב פורים? מתי אתה מרגיש יותר התעלות: ענה בכינות

שם שאלות אמריקאיות וכל  שאלו ...באיזה חידון מסוג של טריוויה שנעשה לבחורים באחד מאיגודי בני הישיבות הייתי נוכח
שלוש  ??הרבה קרבת אלוקים והתעלותבאיזה יום בשנה אתה מרגיש הכי : ואחת השאלות הייתה... היו צריכים לענותהבחורים 
        !!!!!פורים סעודתיותר משמונים אחוז מהבחורים ענו ... יםסעודת פור. ג. תחילת זמן. ב!! יום כיפור. א: תשובות

מהרמה  כל כולו היה אפילו יהודי מבוגר אחד שהזדעזע... עשו צחוק שהבחורים האלו האנשים מבחוץ שעמדו שם מהצד היו בטוחים 
להודות שגם אני עניתי את אותה  ואני לא מתבייש !!!הם צדקו !!!הם לא התבדחו !!!אבל לא .הירודה של הבחורי ישיבות בדורנו

  ... אני מרגיש בימים של פורים התעלות והתרוממות עוד יותר גדולה מעשרת ימי תשובה... כן... תשובה

אז אני  ...בטח חושב שאני ליצן עם אף אדום עגול אתה ...אתה בהלם ממני ומהבחורי ישיבות של היום ??מה אתה אומר עלי... אה
  ...עד כמה אני צודקאוכיח לך מיניה וביה 

!!! ברור שבעשרת ימי תשובה ???האם בעשרת ימי תשובה או בערב פורים?? יותר חשוב לתת צדקהנראה לך מתי : יש לי שאלה
נתנה "אנחנו מכריזים את זה בשאגות ב!! שתשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה: להדיא' כתוב בגמ ת"בעשי !!!ללא ספק

בצורה מפורשת שצדקה זה אחד משלושת  ל מודיעים לנו"וחז... וכולנו רוצים לסדר את עצמנו... חדים מיום הדיןכולנו מפ..." תוקף
   ...אותך ליום הדין הדברים שמסדרים

!!! אז זהו?? בימים הנוראים או בפורים??? מתי נכנס יותר תרומות :תנחש ...בקופות הצדקה :ואני שואל אותך כעת נתונים יבשים
זה נתונים יבשים שמגיעים ... כן!!!! יותר גדולות של צדקה מאשר בימים הנוראים ים כמויות הרבה אבל בפורים נכנס !!!!ןשלא תאמי

  ... ק"מהחפ

אף אחד  ...צחוקים שכל האוירה פורימית והכל ...בערב פורים ש!!! זה הרי היה אמור להיות בדיוק הפוך ????איך אתה מסביר את זה
... זוחלים ורועדים מיום בואךבימים הנוראים שואילו ... לתת צדקה ושום סיבה מיוחדת אז אין שום דחף.. כלוםולא חרד מ לא מבוהל

דווקא ?? שזה בדיוק הפוך התופעה הזו אז איך אתה מסביר את... נו??? היו אמורים לתת כמויות הרבה יותר גדולות של צדקה
  ??מה רואים מכאן??? מה טמון בזה... נו???   נוראיםהרבה יותר צדקה מימים הבפורים כלל ישראל נותנים 

הרחיב את ל של פורים הכח שיש לשמחה!!! אין תחליף ללב שנפתח מתוך שמחה!!!!! אין תחליף לכח של שמחה שבסופו של דבר
   !!!עובדתי מקצועי הוכחתי לך את זה מנתון !!!עובדה וזו... יותר מאימת הדין של ימים הנוראים הוא כח ששווה עשרת מונית... הלב

מתוך אימת ' שבחודש אלול אנחנו מתחזקים בתורה ובעבודת ה... יש לנו את חודש אלול... כן ...'אז אותו דבר בדיוק לגבי עבודת ה
משנכנס "הטוב לבב של ההשמחה ו מי שלוקח את ההצתה של... מי שתופס את אדר בצורה הנכונה?? אבל בחודש אדר... הדין
ואם ... לחיזוק הרבה יותר ממה שהיה לו בחודש אלול מתוך אימת דיןולהתעלות  הוא יכול לנסוג. ..'את זה לעבודת הומגייס ..." אדר

אומר את המשפטים האלו  א"זיע הוילנא גאוןגם אז תתפלא לשמוע ש... א"זיע ברסלבמוהרן מנראה לך שזה משפטים שמתאימים ל
  !!!!אמץ את זה בחודש אדר שנכנס כעתול!!!! וצריך לדעת את זה... ממש על שמחת תורה

חודש של  חודש אדר הוא באופן טבעי !!! נא לא להתבלבל ולא להפוך את הקערה על פיה !!!כאן מגיע ההסתייגות!!! חכה עכשיו
הרע גם היצר ש אל תשכח כי... כי... כי... אותנו למקום טובלא לוקחת  של פורים בדרך כלל השמחה והעליצות באופן טבעי!!! ריפיון

כך ... באוירה של שמחה מאשר באוירה של רצינות הרבה יותר בקלות שתלבמ והוא דווקא יודע... רוקד לצלילי המוזיקה הקצבית
זה רק למי ... זה... התעלות יותר מחודש אלולתי לך פה שחודש אדר הוא חודש מרמה שא!!! הפוך את הקערה על פיהנא לא לש

  ... אז באופן טבעי זה בדיוק הפוך? ! ? ...כי מי שלא. ..חזק שתפס את המושכות חזק חזק

וכח מדעית שההישגים מקודם שה כי לכאורה לפי הנתונים שהבאתי לך. ..כי... אלול אנחנו בוחרים להיות רציניים זו הסיבה שבחודש
אז זהו ??? ...בחודש אלול פשולהתח נתחיל להשתכר... אז לכאורה בא נחליף דיסק... שלנו בפורים יותר גדולים מאשר בחודש אלול

להשתמש במעלית הזו רק  הנטיה הטבעית שלנו... שקוראים לה שמחה וששוןלו  מעליתה בדרך כלל כשאנחנו מקבלים את !!!שלא
כן אנחנו ... אבל בחודש אדר... לקחת את ההימור הזה זה מלחיץ וגורלי מידי בשביל ולכן בחודש אלול... ולא לכיוון מעלה... לכיוון מטה

... והמושכות לגמרי בידיים שלך כאן הבחירה בידך!!!! וכאן...  כנסים לטורבו של שמחהנ... מאפשרים לעצמנו לקחת את ההימור
  ...לטוב או למוטב... לאן לקחת את השמחה של הימים הבאים!!! לאן

האם לקחת . אתה תחליט לאן לקחת את זהו ...יש כח סגולי של הילוך מהיר יותר!!! משנכנס אדר יש בעולם כח סגולי של שמחה... כן
.. האם לקחת את זה להתפרקות ולחיסול חשבונות עם כל מיני אנשים... את זה לעוד כמה סיגריות ששם תתחיל ההתמכרות שלך

וקפיצה בבת אחת לרמפה רוחנית שיכולה להביא אותך לקנה מידה ... או לקחת את זה לזעקה אמיתית קלי קלי למה עזבתני!!! או
הרי ... מושגים חדשים במשטר עצמי מול החברה הרדודה וחסרת הרסן בימים אלו... מושגים אחרים בלימוד התורה... חר ברוחניותא

  !!משנכנס אדר מרבים בשמחה זה לא סיסמא: זכור !!!זה בידך!! שלך לפניך
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  ??...כותב על כןלמה אתה  ..כותב על הבחירות לא למה אתה  

את מה הם ... יתייצבו בבוקר ויעשו !!!!ללא יוצא מן הכללבא עלינו לטובה כל כלל ישראל ביום שני ה!! בשבוע הבא
להאכיל את  ...להתפלל... להניח תפילין... ש"לקרא ק... ג מצוות"יש תרי :אז ככה '???מה רצון ה!!! 'את רצון ה??? יעשו

   ... לדאוג לאישה... הילדים
   !!!ו שאין אותו בכל יוםמשה !!!!מיוחד אבל ביום שני יש עוד משהו

  ??? מה זה אומר... ש... ש ..."ועשית ככל אשר יורוך"מיוחדת  יש מצווהביום שני 
לכן רבבות אלפי ישראל יתאספו ו!!! להם לישראל שיהיו קורין בתורה כל שני וחמישי שיש תקנת עזרא שהוא תיקן

יהודי עושה !!! אז כאן שוב?? באיזה ספר תורה. ..אבל רגע... בשעות הבוקר בבתי כנסיות כדי לשמוע קריאת התורה
 והמחלוקות שיטותההתרבו אז במשך אלפי השנים " ועשית ככל אשר יורוך"והיות וכתוב בתורה  ...'את רצון ה

וגם בצורת האותיות יש ... בין הפוסקים בכל מיני נושאים הלכתיים וגם בהלכות ספר תורה ובכל המסתעף דעותהו
שציווה ' ולכן ביום שני הקרוב אני אעשה רצון ה... וכל קהילה בעם יש לה את המסורת שלה.. .שתי דעות עיקריות

ואילו ידידי  י"ב ולכן אני אשמע קריאת התורה מספר תורה אשכנזי שכתוב בכתב" ועשית ככל אשר יורוך"אותי 
גם הוא יסכית אזנו ויציית ואילו ידידי הספרדי ... י"החסיד יקשיב לקריאת התורה מספר תורה אשכנזי בכתב האר

על ' וכך כולנו נצא מבית הכנסת לאחר התפילה ונמשיך לעשות רצון ה... וישמע לקריאת התורה בספר תורה הספרדי
' וידידי הספרדי יעשה רצון ה... 'ואני אצביע ג" ועשית ככל אשר יורוך"שציווה אותי ' אני אעשה רצון ה!!! זה הדרך
בזה שכל אחד !!! !!!!'ושלשתינו נעשה רצון ה... ולא יצביע בכלל' שערים יעשה רצון ה וידידי ממאה... ס"ויצביע ש

  ???מה רציתי להרויח ???לאן חתרתי בכל האריכות הזו!! יציית לרבותיו ויעשה ככל אשר יורוהו

וגדים מן אני מקבל שני סוגי טלפונים מנ... היות ולדאבוננו הנושא של הבחירות נהיה כבר נושא יותר מידי מצוי
למה אתה לא כותב את  :סוג אחד של טלפון ...)של השני" ממתינה"לפעמים טלפון אחד מגיע תוך כדי ה(... הקצה אל הקצה

א אמר שזה דבר שרוב "כ חרדים לנושא הזה ומרן החזו"שגדולי ישראל כ.. גודל החשיבות הגורלית שיש בבחירות
ומגיע טלפון הבא מיהודי ... הספקתי לסיים את השיחה איתובקושי !!! זה טלפון אחד?? גופי תורה תלויים פה

אתה לא יודע שיש קהילות שלימות וחשובות ?? למה?? למה אתה כותב על הבחירות: ירושלמי יקר ממאה שערים
אתה הרי יודע ? בכלל ישראל שגם הם קוראים את העלון שלך והם מתנגדים לכל המושג של הבחירות הטמאות

אז למה לפתוח את הנושא ... מבחינתנו זה איסור... ובשבילנו זה סדין אדום.. ששנוי במחלוקתשהבחירות זה נושא 
  .  תעזור לי להכריע בין שני האנשים? מה אתה אומר... אה... אל תדבר על זה מטוב ועד רע??? הזה בכלל

ואף אחד לא מינה אותי כ כותב עלון "י שאני בסהגיה שלפריבילכי ה!! סיבה למה השאלה הזו מאוד נוגעת דווקא אליהש :כאן חשוב להדגיש(
דווקא  למרות שאני... בייחס למשבצת שבה אני נמצא... ולכן באופן נקודתי!!!! אני דובר של הבטן שלי בלבד ...להיות הדובר של היהדות הנאמנה

כי הוא טוען ... כי... מהקלפיש "חס לטענה של אנביי בנקודת יתרוןאצלי  תל נמצא"הירושלמי הנ הטענה של... בבחירות שכן מצביע שייך לציבור
זו ?? ..כנס לנושאים ששנויים במחלוקתנאז למה אתה ... לענייני השעה שחייב להזדקק אתה הרי לא דובר של כלל ישראל: טענה נקודתית כלפי

איך ... יין שאני כן הדובר של האומה היהודיתבא נחליט לצורך הענ... הכעת בא נוציא אותי מהתמונ אבל ...נקודתית כלפי היא אבל .ט טענהבהחל
   )??אני מצליח להסתדר עם שניהם

  : הקו הוא מאוד ברור :אז ככה ???מה אתה אומר: ובכן

למה ... ושם הוא נוזף בי למה אתה לא כותב יותר על הבחירות... שאני נפגיש איתו בקלפי... ידידי ורעי... ש"לאותו אנ
אם אנחנו .. 'מתי תבינו שאנחנו החרדים לדבר ה??? מתי תבינו :התשובה היא כדלהלן   ???אתה מדבר בחשיבות העניין

ולא בגלל ... לא בגלל שהאחריות מחייבת"!! ועשית ככל אשר יורוך"זה רק בגלל ... צריכים להצביע לבחירות הטמאות
ואם !!!! צריךש שאומרים לנואנחנו נשמעים לגדולי ישראל  אנחנו הולכים להצביע כי... נגד החרדים ההסתה הפרועה

... עושה מה שהוא רוצה?? מה הוא עושה... חילוני קם בבוקר... אנחנו לא חילונים :תבין !!!אז עושים מה שצריך... צריך
או : בשביל לגרור אותו לקלפי אתה צריך אחד מהשתים כזה אדם ...נובר עוד קצת באייפון... אוכל ארוחת בוקר

ככה ... כן!!! או לחילופין לשכנע אותו שזה כדאי לו... ולשכנע אותו שאוי ואבוי אם לאלעשות את נאום הגיוואלד 
קם אבל יהודי חרדי  ...רוצהמה אני ב וקם בבוקר ועסוק ...רוצהחי כמו שהוא  ...שרוצהמדברים עם חילוני שעושה מה 

 לא צריך להגיד לו כמה מסוכן... לא צריך ללכת סחור סחור ממילא מול יהודי חרדי !!!מה צריך לעשותבבוקר דרוך 
כמו שהוא התפלל ... והוא יעשה מה שצריך!!! לו שצריך מספיק שגדולי ישראל אמרו... שכן וכמה כדאי אם לא

ככה להבדיל אם גדולי ישראל אמרו להצביע הוא ילך כי ... וכמו שהוא שמע קריאת התורה כי צריך... שחרית כי צריך
 תפסיקו לבטל את גדולי ישראל... תפסיקו לעשות אותנו רדודים... די לעשות אותנו נמוכים !!!נקודה!!!! וצריך !!! צריך

אני !!! אנחנו לא כאלה קטנים ...אלינו הבייתה בשביל לשכנע אותנו לשמוע בקולם עד ולהביא אותם מתורתם
   !!!!מוחה

  ...ולהצביעלשכנע פה בגיליון זה לצאת  לא צריךלמה  ...עד כאן התשובה לידידי מהקלפי

למה אני : שאלת אותי... הטהורק שומר אמונים ושלחן "ידידי מהסה !!אלא מהמקווה!! וכעת נעבור לידידי לא מהקלפי
!!!! צריך לעשות מה שצריך... לא צריך ללכת להצביע בקלפי!!! יש לך טעות!!! לא?? לפעמים מזכיר לפעמים שצריך ללכת לבחור

והרבנים שלך אמרו לך לא !!! הרבנים שלי אמרו לי לצאת ולהצביע וזה מה שאני צריך לעשות !!!צריך לשמוע בקול גדולי ישראל
ואתה צריך ... שישמע לרבנים שלי ויצביע ובשביל זה יש קמפיין... יתכן שאני צריך לשכנע את מי שאין לו רב מוגדר(!! להצביע אז אתה צריך לא להצביע

וזה  )אני לא מחפש לגייר אותך ואתה לא מחפש לגייר אותי.. אבל אני ואתה שלשנינו יש רבנים... נים שלך ולא יצביעלשכנע את מי שאין לו רב מוגדר שישמע לרב
... אם פוסק גדול מהעדה החרדית פוסק בענייני כיפין שכך וכך וכך זה בסדר... זה באלף ואחד נושאים אחרים... לא רק בנושא הזה

  !!! כל אחד מחויב לדעת רבותיו... צריך לשמוע בקול הרב שלו!!!!!! אחד צריךכל ... והפוסק השני אומר שזה לא בסדר

א "ע לרמ"השומחלוקות הלכתיות מובהקות בין  עשרות אם לא מאות אנחנו פוגשיםשמידי יום ביומו !!!! אל תשכח
בית מדרש ואף אחד לא נעמד באמצע ה כל אחד נוקט כדעה מסוימתש... ב לכף החיים"ז ובין המ"א לט"ובין המג

אנחנו פוגשים את זה ... וההלכה חילוקי דעות בתוך היהדות מאות עם יופי אנחנו יודעים להסתדר !!!צח בהפגנהוופ
ויש להם את ... הדבר האחרון שמעניין אותם הוא' יש תמיד כמה מנוערים מן המצוות שרצון ה?? רק מה ...יומם ולילה

איפה ... מרוקנים עליו את כל המידות רעות שלהםהם ו... השקפתיאו  הלכתי טרמפ על איזה ויכוחלתפוס  הכשרון
קריטים שצריך את ו מהותיים אחרים הרבה יותר עוד עשרות נושאים הלכתייםאני צריך אתכם ב ...בואו ???אתם

לא  שנינו... ולא אתה ידידי ממאה שערים... לא אתה ידידי מהקלפי!!! אנחנו לא נתפתה... בואו... האנרגיות שלכם שם
כי יש לנו עוד הרבה חילוקי דעות ... כי!!! נתבלבל מהחילוקי דעות המאוד נקודתיים שיש בינינו בנושא הבחירות

  ...השקפתיים שלא מפריעים לנו לחיות אחד לצידי השני

  וקבל היהודים
  .יני ימי הפורים והמסתעףובו מאמרים בעני

 ---  

   !!!תירבו חלומות
  ...הנה בעל החלומות

... במסגרת הלימוד בדף היומי... בשבוע הבא
רבבות אלפי ישראל יפגשו את הסוגיה 

 !!"ח ל ו מ ו ת " המסתורית והמרתקת שנקראת 
האם ?? איך להתייחס לחלום... מה זה חלום

יש ???  באמת חלומות שוא ידברו או לא לגמרי
לומות בברכות ניגשת לח' לציין שדווקא הגמ
אבל  )ומסוייג כמובן באופן יחסי(... דווקא די ברצינות

א כבר אמר שבדורות האחרונים כבר "מרן החזו
ושמעתי (.. אין בכלל בכלל מה להתייחס לחלומות

ל שלא היה חשוד על "מגוף שלישי על המשגיח הרב וולבה ז
פ על דבר שצריך לצום עליו "והוא חלם ג" ...בעל חלומות"

ו שהיום לא צריך להשגיח בחלומות כל א אמר ל"והחזו
א "כדאי לך לאמץ את החזו ...מניסיון ...ותשמע לי... עיקר
נכון שיהיו לך כמה חלומות טובים שתפסיד על ... הזה
כי על כל חלום אחד טוב ... אבל זה עדיין ריווחי... הדרך

פ מה "עכ   ...)שהפסדת יש ארבע חלומות רעים שהרווחת
איך יהודי אמור ?? ומותבאמת הסיפור של החל

!!! אז זהו?? לגשת לדברים המסתוריים האלו
כ סיפטום וסעיף קטן של "שחלומות זה בסה

אז "!!! דמיונות"מושג הרבה יותר כללי שנקרא 
בא קודם ננתח בקצרה את המושג ... ברשותך

כ נעבור "ואח... הגדול והרחב שנקרא דמיונות
  ... לדבר על הפרט הנקודתי ששמו חלומות

  ...בגיליון זה 6ביאור העניין בעמוד 
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בקרוב ממש

ם בחור שנכשל אי פע: סתם חשוב לדעת: דבר ראשון 
והרי גזל הרבים  )דבר מאוד מאוד מצוי בחיי ישיבה( בגזל הרבים

ו "שס' מ סי"ע חו"שו(: ל"קיי, זה מדברים שאין להם השבה

ל הוא "שהדרך תשובה היחידה שמסרו לו חז )ב"ס
 שבלאו הכי יש לך!! וכעת, לעסוק בצרכי הרבים

הזדמנות להתנדב ולהתגייס לטובת הרבים בגביית 
ואי , זו הזדמנות לכפרה על חטא זה, ת"הכספים עבור הת

, תתאמץ כעת במיוחד, אם אכן נכשלת בגזל הרבים: לכך
ותזכה למחוק שטר , ובאמת תתמסר למען קופת הרבים

  . מומלץ בחום..." גזל מקטרג בראש"חוב של 
אבל , מות שנאספואתה אמנם שומר חינם של התרו 

זה ... נא לא להקל ראש... גם שומר חינם חייב בפשיעה
באמצע המגבית  אם פתאוםש בחשבון קח ...מעות של צדקה

ותוך כדי הכסף . ואין מצצב... וסוף זמן... אתה תהיה מעורבב
!! אתה תצטרך לשלם את הכל מכיסך. איכשהו יאבד בפשיעה

  ם בדיני ממונותהטיעונים מהסוג של בחור ישיבה לא תקפי

, אתה כעת בעיצומה של המגבית ולא התפללת מעריב 
, ואז השעה תתאחר, ואם תלך להתפלל יעבור זמן יקר

 לדחות עקרונית מותר לך, וכבר לא תוכל לדפוק בבתים
כ "ומה קורה אם אח(... ערבית מדין עוסק במצוה תפילת

 ??האם גם בכהאי גוונא לדחות את התפילה ??לא יהיה מנין
טענתי  אידיאליסט אני בתור בחור ... עדיף שתשאל רב

מדינא  פטור מתפילה ואני בתוקף שיש לי דין של עוסק במצוה
, בי אני מבין שטעיתי אבל כיום !!!ואין לי אפילו דין תשלומין

נראה אותך אוסף כסף בלי העקשען  ..שתהיה לי בריא כי... כי
פה היא  "מצוה"אז ה .והבלונים והבלגן והסעודות והסיירות

להשיב  שאם מאוד תרצה תוכל , בערבון מוגבל
 .אני בעד .שם אדרבה' ח' ח סעיף ז"ל' נגדי מביאור הלכה בסי

)יהיו המסקנותנראה מה  את הנושא לדיון בישיבה תעלה

אפילו גבאי : 'אומרת הגמ "!!!ופקדתי על כל לוחציו"
מותר לך .. הבוגרים אתה הולך לאסוף כסף אצל ...צדקה

אתה יכול גם להגיד לו כמה הוא תרם שנה ... לבקש יפה
אתה לא יודע מה המצב !!! אבל לא ללחוץ... שעברה

... והוא גם לא צריך למסור לך דין וחשבון... הכלכלי שלו
גם אם אתה רואה אצלו ויטרינה ואפילו נברשת זה עדיין לא אומר (

הוא מחויב לעניי אורה לכש!! ואל תשכח ...)שהוא מיליונר
לישיבה עצמה יתכן (... ת של הישיבה"עירו עוד לפני הת

שהם  הוא גדל בה ויש לו הכרת הטוב לרבנים שבה ...שהוא כן מחויב
 ת שייך"יש להסתפק שעד כמה שהת ??ת"אבל לת ...היו הרבנים שלו

... הוא לא מחויב ולא קשור אליהם בכלל... הנוכחיים בישיבה לבחורים
ת שממנו הוא קיבל אותו "האם הת... תעשה על זה חבורה... האדרב

   )..ע"צ... ת שאתם אליו אוספים או פנים חדשות באו לכאן"אותו גוף ת

הציפו ... אני יודע שעשו לך שטיפת מוח בישיבה... כן 
לא ... את החדר אוכל והמסדרון במודעות ובפליירים

ותך בראש והכניסו א וקדחו לך... פחות ממאה אלף
... שאתה חייב לחזור עם הכי הרבה כסף ללחץ חברתי

אבל בתור אחד שאספתי כסף  
ת של הישיבה וממשיך לאסוף כסף בתור "בתור בחור לת

אני רוצה להרגיע אותך שתנוח ... נשוי לעניי העיר
עיקר מטרת הגיוס כספים בישיבה היא לא !!! דעתך
את  שאתה מחנך ומרגיל זה ... הכסף

להתבזות  נכונות עד כדי... חבר שלךעצמך לחשוב על 
 'העיר וכדו זה לא כמו קופת(!!! הנושא עיקר זה... למענו

צריך לדחוף עם כל  שם באמת... שמאכילה משפחות רעבות ממש
יש יהודים ששרויים במצוקה !!! כי באמת באמת צריך כסף... הכח

כאן ... זה עדיין חיוור י הצדקה מתארים את המצוקהלונגדולה וכמה שע
נאום הגיוואלד נדרש ומתבקש וכל יהודי שנשאו לבו שיבא ויתרים 

' כך שאם אתה כבר סוגר את הגמ )!!!!ויתרום את עצמו
אל תשכח את עיקר המטרה והיא ... ויוצא לאסוף כסף

נניח חליפה של חתן ... להציב לנגד עיניך צורך מסויים
מוכן להתבזות ... ת מקריב את עצמך למענושאתה כע

אם זה מה שיעמוד לך מול ... כדי להתחסד איתו
אתה תחזור לישיבה עם מידת החסד ... העיניים

חבל ... פקעס'ולא כל מיני פיצי... שהתעצמה אצלך
  ... עליך



”  

 

  ??...איך משתחררים מחרדות דימיונות וחלומותת

  :שונים וקיצוניים העולם שלנו מתחלק לשני סוגי אנשים :ובכן
מצד שכלתניים  מדובר באנשים!!! בדימיונות לגמרי לגמרי אנשים שמזלזלים זה: הסוג הראשון

עם שחי  מישהולכן כשיש ו... י רגלים למציאותונעוצים עם שנ מחובריםש אנשים. ..םטבע
 ...מבטלים... מזלזלים... הם לועגים ...דימיונות ותחושות רעות והרגשות טובות  ונפטרים וגילוים

יש כאלו שכל החיים שלהם זה דימיון  :ומצד שני!!! זה הסוג הראשון. ..דימיונותהכל  ... שטויות
... בותכל החיים שלהם מסתובבים סביב חלומות והרגשות ותחושות טובות ולא טו... אחד גדול

ונשאלת !!! עומדים לפניך כעת שני סוגי האנשים האלו ...נו ...ומזלות... וסימנים משמים
   ??המדומיין או השכלתן האם ???מי יותר צודק ומי פחות טועה :השאלה

 כי... כי... זה שכל היום חי סביב הדימיון הוא טועה בגדול !!!!ובגדול שניהם טועים: התשובה היא
 הוא... הוא הוא טועה כי.. מדומיין טועהאני לא צריך להסביר לך למה  ...מייןהוא מדו סוף סוף

  ..פה מה להבין אין !!זה פשוט.. לא היה ולא נברא ..הכל שטויותו דימיון אצלו מדומיין והכל
לגמרי בדמיונות  שמזלזל  השכלתן הזהגם  ...המדומיין טועה לא רקש תתפלא לשמוע!!! אבל
   ...!!!מדומיין ואולי יותרטועה לא פחות מה הוא

 אבל ...נכון שדמיונות זה שטויות ...כ דמיונות"זה בסה... נכון שדימיונות זה ..נכון כי ??ולמה 
תשעים  ...דימיון אחד גדולהרי המנוע שמניע את כל העולם זה  ??פשר לזלזל בדימיוןאיך א

אז איך  ...על דימיון רק ומותנעים והרגשות מבוססים והתחושות ותשע אחוז מהמעשים שלנו
... נו !!!מאמין?? אתה מאמין ששידוך מגיע משמים :דוגמא רק בתור ???דימיוןאפשר לבטל 

איזה ... וקים שלו'ואת הג שלו אחד יש את הדימיונותלכל  !!!עם דימיון נטו ???איך שידוך נסגר
הנפה הזו של ועם ... ואיזה סוג מסוים של אנשים אני לא רוצה... סוג משפחה הייתי רוצה

 כן שלו זה הדימיוןשהו שלפי יואז מגיע מ... ו ...ידוך שלוהש לאהדימיון הוא מנפה ומסנן מי זה 
הדימיון הזה הוא המלאך שמביא לנו את !!! ם י מ ש מ וזה ... ו... ו והשידוך נסגר ..השידוך שלו

   ...ם י מ ש מ השידוכים 
הרי בסופו ... שנגזרות נטו משמים ת ושמימיותההחלטות הכי גורליו ??אז אפשר לזלזל בדימיון

והצרות  מהסבל 99% :לא רק זהו !!!!של דבר הדימיון הוא השליח שמגלה לנו מה נגזר בשמים
זה רק בגלל כל מיני דימיונות שהוא מרגיש וחושב ונדמה לו ונעלב  ..משמיםעל בן אדם  שנגזר

   ??הוכי אפשר להתעלם מהדימיון הז... ומפחד ודואג ומתעצב
דימיון ממשיך .. זה לא סתירה שהדימיון ממשיך להיות דימיון !!!שלא תבין לא נכון :עכשיו
שקר שיש לו  !!!מתוזמן משמים הוא שקר!!! שמימי הוא שקר אבל !!!שקר אחד גדוללהיות 

    ???הבנת מה אמרתי  ... להוביל אותנו לאן שבורא עולם רוצה את העולם תפקיד להוביל
אני צודק  !!!לא? מה לפחד מכלבים באמת יש :עכשיו !!!נקודה!!! פחד מכלביםמ לדוגמא אני

אני  !תעשה משהו!! אני מפחד? אבל אפשר לזלזל בפחד שלי !!לא? שאני מפחד מכלבים
 זה לא... הפחד הזה הוא סתם דימיוןזה שאתה יודע ש... שלי אל תזלזל במצוקה ..במצוקה

!!! אלא בגלל הפחד שלי... לא בגלל הכלב!! ליש אמיתיתהמצוקה ה מוריד בכהוא זה את
אבל זה לא סתירה שהדימיון הזה !! זה שטויות!! דימיון זה דימיון: על אותו משקל  ???הבנת

האושר שלנו מגיע ו ...הפחדים שלנו מגיעים מהדימיון. ..הוא מלאך גדול שמנהל לנו את החיים
הוא לא מתעלם ... מהמושג ששמו דימיוןממילא מי שמבטל ומזלזל ומתעלם לגמרי  ...מהדימיון
  ... לנו את כל המציאות ומכתיב כי הדימיון מנהל !!!המציאות פסגתמאלא מתעלם !!! מדימיון

היה לי חבר כשהייתי בחור   ...עד כמה זה טעות לזלזל בדימיון להמחיש... ורק עוד מילה אחת
בזה  שלו התבטאה החולנית השכלתנות !!!פצצה של נטו שכל... אבל מממזה... ןאחד שכלת

הוא מצידו  !!!דימיוןשנקראת  הזו לא הכיר במציאות פשוט תפיסת החיים שלו הואמצד ש
נתתי לו הלוואה וציפיתי יום אחד !!!! והנה )??לא צודק(התייחס לדמיון כדבר שאין לו ממשות 

שהוא  חגיגית ליעד שיום אחד הוא פשוט הודיע ... לא החזיר ולא החזירהוא ו ...שהוא יחזיר לי
שכלית  כ"כ הסביר לי בצורהו ישב הוא?? ולמה... לי פטור מלהחזירהחליט באופן עקרוני שהוא 

  ס'תכלכי ... באמת בכלל לא צריך את הכסף שהוא הגיע למסקנה שאליבא דאמת אני :והגיונית
 שבילזה רק ב... את הכסף אצלי וכל הסיבה שאני רוצה... כב אצלי בארוןישרק  הזה הכסףש

אז מה זה משנה אם הכסף : ואם ככה... לי כסף שיש!! ולהרגיש טוב שיש לדמיין שאני אוכל
 :אני שואל אותך ...נו... זה דימיון אחד גדול" כל היכא דאיתיה"... נמצא בארון שלי או בארון שלו

חוז תשעים א... בינינו... אליבא דאמת דקשהוא צו אין לך מושג עד כמה... אוהו ???הוא צודק
יש לי ש עצם הידיעה... ושליטה דימיון של כחנטו !!! דימיון עניין של תאוות ממון שלנו זה נטומ

 מתאוות ממון ס עשר אחוז"כי סו... תשעים אחוז רקשהדגשתי ש: שים לב( ...ששוכב באיזשהו מקום כסף
    )וזה כבר לא דימיון... צריכים טכנית בשביל לחיות ולהתקיים כן אנחנו

אז מה ותאוות הממון ... כי אז מה !!!ו מ א ת י י ם  אחוז  ג ז ל ן     !!מאה אחוז צודק שליחבר אז 
של חושן  אין לי בעלות גמורה לכן?? לכן הכסף הזה לא שייך לי?? מה לכן ...זה דימיוןשלי 

לדימיון ל והתורה מתייחסת כל העולם שלנו מותנע על דימיון אחד גדו!!! על הכסף הזה משפט
  ???הבנת את הרעיון    ...כמציאות גמורהברצינות תהומית  שלנו

  !!שהוא מציאותיאבל זה לא סתירה !!! הוא דימיון!! הדימיון הוא שקרי
  ???לדימיון לגשת ס'תכל איך... סיבכתי אותך ...ס'אז תכל??? עד כאן ברור

היות ומצד שני ל ...הדימיון הוא מציאותי כי ...לזלזל בדימיון זה לא נכון כפי שסיכמנו הרי
  ...ודימיון דימיון זה שקר ...מדומיין זה בודאי לא נכון

 כיהודי מתוקף תפקידו... יהודי אז !!!מיון זה שקרדיהיות ו  :אז העניין הוא ככה ???אז מה כן
הדימיון השקרי  וכמה שיותר לגרש את דימיוןעל ה והשכלאת כח הנשמה  צריך להשליט

   !!!נתקע בקיר עד שאתה!!!!! עד??? כמה עד ...עליו שלוטול
ולשלוט על  להתגבר שלי עם כל הרצון הטוב... יש מקום שבו אנחנו נעצריםצריך לדעת ש

ש "בעזה( !!מעליהוא  !!!!הדימיון יותר חזק ממני!! וזהו... רנעצ שבו אני מסוים מקום יש ..הדימיון
... עוד יותר על הדימיון ואז הוא יכבוש ויגבר... ם בעוד כמה צעדיםיתקד שבי וכח השכל... אני אמשיך לעשות שטייגן

במילים אחרות הדימיון  !? ! ?  ברגע שהדימיון יותר חזק ממני !!)נעצרתי פה!! נכון לעכשיו!! אבל כעת
... יהוא נשאר שקר... הוא נשאר דימיון: שים לב  !!!דימיון אלוקיזה כבר  !!!כח עליוןהזה הוא 

 !!!ממני ושולט עלי יותר שהוא חזק כח!! מעלה מהשליטה שליל שהוא כח !!זה כח עליון אבל
 !!!!ואלוקים עשה שיראו: אז כאן יש פסוק שאומר... ברגע שהדימיון הזה יותר חזק ממני

    !!!אלא מלפניו... מהדימיון לא?? ממי
 ?מה... יםסימן שהדימיון הזה הוא משמ... אם אתה לא מצליח להתגבר על הדימיון הזה... כן

   !!!'יתב מלפניואלא  !!לא?? מהדימיון לפחד
הוא כל הזמן לחוץ שהוא נדבק ... נכנס לחרדות מהקורונהבן אדם  :לדוגמאניקח 

מה יעזור לך ... אין מה לפחד... תבין שהדימיון הוא שקר??? מה נדרש ממנו... בקורונה
שכל על משתדל כמה שיכול להשליט ... נלחם.. .הוא מנסה... טוב... 'וכו' שתפחד וכו

!! עובד לגמרי עם כל הרצון הטוב זה לא... ס'ותכל!! רגש ולצאת מהדימיונות והפחדים
אתה  :ואני עכשיו שואל אותך!! נשלט הפחד והלחץ בלתי!!! חזק יותר ממנוהדימיון 

יש כאן יהודי שיש לו חרדות ... נו?? ...אתה מאמין שהכל משמים? יהודי מאמין
: תבין !!!משמיםטח שב??? חרדות האלו משמים או לאה!!!! ודימיונות בלתי נשלטים

היית אומר שזה סתם דימיונות ... מילא אם הוא היה יכול להשתלט על הדימיונות
זה !!! באמת כח עליון אז יש כאן.. אבל אם הוא לא מצליח... בשביל שיתגבר עליהם

??? ת האלוה שולח את הדימיונו"בשביל מה הקב... נו  !!!!דימיונות שמגיעות משמים
 !!!מלפניושיראו  !!לא??? מהקורונה?? ממה !!!ואלוקים עשה שיראו: התשובה היא

ור בתשובה אליו ה שלח לו את החרדה המדומיינת הזו בשביל לעורר אותו שיחז"הקב
  !!!!מה פתאום?? בפחד הזה לגמרי ממילא לזלזל... 'יתב

הפחד הזה למקום צריך לקחת את ?? רק מה!!!! מהשמים ישירות זה פחד שנשלח
לא ?? מהקורונה?? ממה... נו ...ויש לך ממהאתה באמת מפחד ... כן ידידי... הנכון

ואלוקים עשה את הדימיון ?? רק מה.. זה שטויות... דימיון סתם קורונה זה... קורונה
  ???קלטת את הנקודה  ! ! ! !  ו י נ פ ל מ לא מהדימיון אלא  אבל שיראו... הזה

לפעמים כשאנחנו מנסים להרגיע את !!!! אמיתי ונכון זה ה טיפול רגשיאין לך מושג איז
יך לקחת צר... ממשהו אתה מפחד... ע"מים ברבשלחנ אנחנו באיזשהו מקום... עצמנו

אז להירגע מהפחד הזה בכל  ...ה שלח לך את הפחד הזה"בחשבון שיכול להיות שהקב
ת כל כח השכל שבך בשביל אתה כן צריך להפעיל א!!! לא בטוח שזה נכון... מחיר

... ועד כמה שניסית להתגבר ולא הצלחת... כי דימיון הוא שקר!!! להתגבר על הדימיון
אם הפחד הזה חזק  !!!אם אני לא מצליח להירגע מהפחד!!! יש דברים בגו... אז תקשיב
ה רצה פה "הקב!!!! אלוקים עשה שיראוו ... סימן שהפחד הזה משמים יותר ממני

צריך ??? אז מה עכשיו צריך לעשות... נו... אני באמת מפחד... והנה... להפחיד
!! אלא מלפניו... לא מהקורונה... ואלוקים עשה שיראו!!! לא?? להתפנות לבית חולים
אבל !!! תפחד... ישמור עליך מהקורונה' תחזור בתשובה כדי שה. תעשה חשבון הנפש

  ע שהקורונה בידו "לא מהקורונה אלא מהרבש

 ---  
גם נפטרו  ועוד כמה אנשים קרובים ללבי... מהמחלהחר שאמא שלי נפטרה לא

 ...)כמדומני שיש עוד כמה אנשים כמוני שמפחדים מזה(... מהמחלה נכנסתי לסיוטים... מהמחלה
והם באמת עזרו לי לסדר לעצמי את ... ואפילו הלכתי לפסיכולוג לטיפול רגשי הלכתי
זה שקיימת מחלה כזו מפחידה זה !!! אוואז קלטתי שאלוקים עשה שיר... הראש

  !!!!מלפניו!! לא? מהמחלה?? אבל ממי... אלוקים עשה שיראו!!! אלוקים עשה
?? בשביל שכל יום תלך לעשות בדיקות דם?? בשביל מה... אלוקים עשה את המחלה

אין לך מושג ... ע"שתפחד מהרבש!! תעשה חשבון הנפש אלא בשביל שכל יום!!! לא
   !!!!גשי יהודי זהאיזה טיפול ר

... יש פחדים! יהודי לא מתעלם מפחדים וחרדות כי יש... יהודי לא מטייח בעיות!!! לא
ה שולח אותם במטרה מאוד "והקב... יש דברים מפחידים בעולם... יש חששות

  ...ה רוצה לעשות אותנו רציניים"הקב!!! מסוימת
אבל ... רים מפחידים בעולם ואין לו מה לעשות איתםכי יש דב... חילוני הוא באמת בבעיה: אני רוצה שתבין(

אז זה ... אנחנו מבינים שיש בורא עולם שעושה פה כל מיני דברים והוא רוצה בזה משהו... אנחנו כן מאמינים

תפחד ... אז במקום לפחד מהמחלה ..)קח את זה... אדרבה... לא נכון להירגע בכל מחיר
תשכנע אותו ותתפלל ... כדי שיחון אותך תרטיב מעשים טובים לפניו ...ע"מהרבש

  ...שישמור עליך
 ---  

תנחש למה חלומות !!! חלומות שוא ידברו: אני אגלה לך סוד!!! וכעת נעבור לחלומות
  ?? אלא למה!!! לא?? בגלל שיש כזה פסוק?? שוא ידברו

והנה קמתי בבוקר והתברר ... ונפצעתי... חלמתי שנפלתי מגובה לילה אחד: פשוט מאוד
זו הסיבה שחלומות שוא ידברו בגלל ש !!!שוא?? אז מה זה... נו... שלא היה ולא נברא

כאן !!! וזהו... היא שפקחתי את העיניים והתברר שלא היה כלום המציאות!!! המציאות
 מרגיש ועדיין אני... התחלתי את היום ...קמתי??? רק מה ...כחלום יעוף... נגמר הסיפור

יש לך ... אה.. אני לא מצליח להשתחרר מהחלום הזה... וע בחלוםאני עדיין תק... עגמומי
החלום הזה יותר חזק  - אם הדימיון??? פה דימיון שאתה לא מצליח להשתחרר ממנו

  !!! חלום משמיםאומר שהוא כבר ממך זה 
החלום אני יודע שהוא ... לא מהחלום!! לא??? מהחלום? ממה... יש לך מה לפחד... אם ככה
רק  )...עובדה שקמתי בבוקר וראיתי שהכל היה חלום(...  שאר בגדר חלום ודימיוןחלום תמיד יה... שטויות

ה שלח לי דימיון "אם הקב!!! מלפניו ---ואלוקים עשה שיראו... ע"אני מפחד מהרבש??? מה
ה "הקב!! ה מזמין ממני פחד"הקב!!! ה שלח לי פה פחד"זה אומר שהקב... שהוא יותר חזק ממני

ה "הקב !מלפניו!!! לא?? מהדובים הלבנים שהתקרבו אלי בחלום?? ממה?? אפחד רוצה שאני
מתחזק במה שאני .. אני עושה חשבון הנפש... אני מפחד ממנו... אז הנה!!! הזמין יראה מלפניו

  ???הנקודה של המאמר הזההבנת מה ה... צריך להתחזק
ר ר יצר הרע שצריך להתגבדימיון לנצח נצחים ישא!!! דימיון לעולם ועד ישאר שקר וכזב

עליו ולשלוט עליו והמדרגה הגבוהה ביותר שבן אנוש צריך לשאוף להגיע אליה זה 
עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ... חסידים הראשונים שהיו מתבודדים"

  ..."ולהתגברות כח השכלי
אז רוב ... ינוועדיין כח המדמה הוא הביביסטר ששולט על... כל זמן שאנחנו עדיין בדרך!!! אבל

אז כל מה שנדרש מאיתנו זה פשוט !!! הדימיון דרךנאלצים לעבור ... ה מעביר לנו"המסרים שהקב
קח את הדימיון ... יש לך דימיונות שאתה נורא מוצלח... לאכול את הקליפה ולזרוק את האוכל

ות ואת השטוי... 'הזה ותקלף אותו ותוציא מה באמת הכישורים האמיתיים שלך לעבודת ה
... קח את הפחד הזה ותבין ממי באמת צריך לפחד... יש לך דימיונות של פחדים וחרדות... תזרוק

ובהזדמנות .. אפשר להאריך בנושא הזה בלי סוף... וכן הלאה... ואת הדימיונות תזרוק בפח הקרוב
    ... אחרת
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 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
 "איבמנ חכם עדיף" ח"ירק פ

רח"ל ארגוני המחתרות ויצאו בות בקרב בני ירושלים, בחורים רבים נמשכו להיו נפילות רינה לפני הקמת המדתקציר: 
בל הם נוקטים בצעדים שלא טרה ללחום בתופעה המבישה, אנכונה, ארגון שומרי החומות שם לו כמה גרתלחלוטין מהמס

שאינו לייבל ווערקער ון גרליו"ר הא ,תינים עד בושהם ממ ,כמפקדהסן שמשמש חאנשים יושבת במ תצקבו, בהם ל חלקהכ
 שגורר ויכוחים קשים. דבר הארגון מעלה תהיות קשות בעניין, חברי , אחד מת בלי מענהושע ותםאמדווח על צעדיו ומותיר 

קלי דעת שנמשכים לצאת החוצה, ות הוא צד בחורים ומשמש כצייד נשמות לטובת המחתר ירשנה ופנחצ'ה ברמן הוא ש
 ,םחקה אחריהתהוא מוסר לו תמורת בצע כסף שמות והלה מ ,משפחה קנאיתיש לו שותף בשם יונטי פרגר בחור שבא מ

 תמורת כסף. הוא מוסר כעתזה גם  ,תםאו ת כדי שיצילל הקרבנוע וןרגר גם ליו"ר האומוס "סוכן כפול"משמש כאלא שהוא 
יונטי מעיד בפניו כי תפס את הלה להלך פעמיים למקומות הטמאים הלה תמה מאד אבל לאחר ש ,ללייבל על הקרבן החדש
הוא עוקב אחריו עד למקום הנסתר ומחליט  ,ל הבחור שמסתיר עצמועלות עהוא אכן מצליח ל ,החליט לעקוב אחריו

  לעשות בעניין.

החמים  לביתושמיהר רב משה יוסף והצינה אחזה בירושלים נשבה ברחובות ודש שבט) (אמצע חמאד  רהרירוח חורפית ק
הימלט כדי ל רות,יבמהתו פתח בי תקרב אלא העתו של כל אדם, הורווחת ומרחיבה ד, דירה מ36ל שברחוב מלכי ישרא

(שייף עייל  לרצפהן גח טכמעמאד עד שוף לך שפיה הלה ,פתע ראה יצור מוזר ועלום יוצא בחטף כגנב מגינת ביתול קורהמ
  .בקפידהאותו וחנות לחמוק מעיניו הבמנסה , שייף נפיק)

 ,הכעיסו מאדזה הפעם ל אב (מגוחך) גרוטסקיה צוחק כהוגן מהמחזההויזמן היה רב משה יוסף  ,לא היה זה בחצר ביתואם 
טוף במבט הח .דע מה עוללמי יו ,הדואראו בתיבת  בבית ביקור קטנצ'יק אצלושרגע לפני כן עשה אלמוני על אותו יצור  ניכר

, בלי לבחול שעושה רבות בתחום קנאי ירושליםי גדולי ניראה היה לו כי הוא אחד מיצור האלמונתת על אותו הלשהצליח 
, למרות שהצליח להרכין את ראשו כלפי מטה להסתיר את פניו, אך תלבושתו אהוד מי שו חפיליש לו אבאמצעים, 

 יוחד. מה לא חיבב בפסת) שייכה אותו לחוג מסוים שמשום מזברה מפוסנית (הססגו

 צלי בבית? תמה לעצמו מי יודע, מה הוא עולל?הוא חיפש א מה
, בין המכתבים מצא פתק מגולגל, שלא היה לו רועבו םעניממום שהיו הדואר ושלה משם מספר מכתביהוא ניגש את תיבת 

 כל ספק כי בא מאותו יצור עלום.
  באידיש בכתב יד חפוז מאד וזה לשונו.היה כתוב כתב מה

 ערגעבין דאה. אויפ דעם מעלדונג וואס מ'וועט איב "עבןגטונג אכ זייער" טטיג! מ'בעכ"זייער וי

דו  אינ דער זייט [אין א'וינקל ,ווארט דארטין אופ 5נומער  ,גאס שערים אהמאין  עהשט טאג'ס, פאר ,א'זייגער 4רגין ארום מא
 יענעמס ארויסגעהן פון שטובנאך  ,אשונגדארט'ן זייער א'גרויסען איבעראופ  דיר] סיא ווארט פגעדעקטישט זיין אוינ סטזאל

"אויפ  האון שטע ,נאך גוטלין, קוק איהם ך אפשטעזי ועטאו ער ו, ביז ווגעה איהם נאך ]!ן דעם ארויסגעהרעהז דו וועסטן ווע[
ס געפאר, 'לעבננגאר ערנסט, ווייל דאס איז אהאן דאס  םאונ נע ,ענדיגמאכ זיך ויסע, ביט .דעם וואכך" פון דאנט און ווייטער

 מען אין אכט. ישט נענדאס  ועסטו דומער טא

לפנות בקר,  4סרת כאן. מחר בבוקר בשעה דעה שנמלהולב תשומת ה(הודעה חשובה ביותר, אנו מבקשים, לתת את מלוא 
ראה את תשכ א יבחינו בך, ממתינה לך הפתעה עצומהסתרת כדי שלה נ, המתן שם בפינ5תעמוד ברחוב מאה שערים 

סה אנא בבקשה ממך, אל תנ .מכאן והילך המשמר, עמוד על ם בו יתעכבמקולעד  הירותבז ואחרי ראה להלך, תהיוצא מהבי
 עליך סכנת חיים).    קח זאת במלוא הרצינות, כי אם לא כן, מאיימת כתב זה, ממלם להתע

יורד לחייו? ע? למה הוא , מה רוצה ממנו אותו יהודי מרושוחמה בן לחלוטין מרוב חרדהאיך גופו מתא שרב משה יוסף ח
ית זה מתגוררת היטב, בבא הו מכיר 5 ת בקר מוקדמת זו? את רחוב מאה שעריםדת להתגלות בפניו בשעזו הפתעה עומאי

לאן  מביתוחיים שלום  עתידצא חתנו ליר יקלפנות בו 4מז שקוף למדי, בשעה משפחת פינקלשטיין המחותנים שלו, הר
ביום חורפי  ם (ותיקין עוד לא מתחילולם נמים את שנתשככ לא שעהה עטט ברחוב שמה עושה אדם כזה ברחוב משו ,שהו
  .תויושט ושהצלנו שהוא עהוא חשוד א) כזה
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ה את ? נראתבשעה כה מוקדמ טהור מזהמשהו יותר  שי "ת חייםתור" ללמודלחשוב שהלה הולך  רוצים ינםא ום אלרשעי
ולמרר חיי אם ילמד לא יהיה לו זמן להטריד  ,רה הכי קלילהבצו עם רש"יומד לעצמו דף גמרא אפילו רק דיק הזה יושב ולהצ

 .ימיםתמ אנשים

 הו חריגזה מש ?קדםיקום כל כך מושלו שחיים שלום  ,ע המשונהדאת המי לטוק נויא מוחוב וושוהוא מסתכל בפתק שוב 
לאחר , ות הערב ברצף אחדשעלהוא עד  מדגם כך לו ,לא לפני כן ,בבוקר 9בשעה  הולך ללמודהוא  ול עד כמה שידוע .יותרב

לו כוח מרוב  הרי לא יהיה ,וקדםך מכ ם כלושיקלמה  ,ותצת חשא עד לשער לימוד עם אפרים זלמן בבתי וורדמיכן יש לו ס
  ?עומס

למה  ,תבכל זא ך, ארציני למדילאחרונה עומס הלימודים  ,תכורובזבחים ו תוהקש ותלשנן את המסכתהוא ך צרי ,אוליאבל 
 כ"כבאמת הוא לא קם  ,לא ?!ללמודמי יוצא כל כך מוקדם ת"ו , אבל בירושלים כך נהגובאמשינוב  ?קדםום כל כך מוקל
הוא  לפיכך ,ראויים עשה לאת דרכיו ועושה ממשרך אהוא רוצה לרמז לו שהוא  ,הטרדה של אדם רעמעשה  כאן יש ,דםקמו

  .מנהלם שיכדי שאיש לא ידע על החיים הכפול ,קם בשעת בקר מקודמת

ו ין לת אסידווח ורהרא שמים בתכלית, חוץ מתי ,ור יציב ביותרים, חיים שלום הוא בחדברים בטלים ומבוטלהם אבל אלו 
קלוט שבחור הגיע כעת גלים למסולא  םאת מהכלים, הילוי נדיר שגורם לכל העולם לצעהוא  אי?דבר נוסף. אלא מ במוחו

 פרק את השידוך.לכדי  ,מטילים חייץ בינו לבין חמיו ?מתנקמים בוהקטן. איך  מדני ירושלים בכיסמפולין ושם את כל ל

 רים בראשו הרהורי איבה.עוב "חלף ילם באד טים בןחשו כך ,רשע מרושע ,תזברה מחוצפ"

מנסים  האהוב, בדיוק בעת שאני רוצה לעשות "עת דודים"כפיש את חתני השהו מנסה ל: מימרגע לרגע כעסו גובר בקרבו
 קופה של שרצים, נורא ואיום. תיר מאחוריו חריו, כאילו הוא מסלי לעקוב א לרמוז

בתודעתו, נראה לו שהוא יצור ערמומי מאד שמחפש לעשות  יתומב חמקהת שוריהוא מנסה להעלות את הדמות המסת
ביותר, חידות אותו זו מילים שמפקה גפרור" עליו דיבר הח"ח) מאידך, יש באזהרה שנקראים "לייב מקום כאלו בכל צרות (יש

שניהם  .ניתרוחת או מיגש סכנה ,מושג על איזו סכנה מדוברלהסתכן מאד, אין לו הוא ל אם יתעלם עלוהוא מוזהר ש
יל מאיזה פאשקוו ריכים לעשות ענייןם צהא !?גזלןומסתיר את פניו כלילה ה בא בשעותלמה הוא  ...אבל ,מסוכנים מאד

  פלסתר)כתב (

 ,על חתנו מחתנו אועלולה לרחף קוח את עיניו מסכנה עלומה שרוצה לפהוא  תוון לטובאדם זה מתכויתכן ש ...אבל אולי
שניתנה  "אזהרה חמורה"למחות נכון האם א שמעתי? איתי וללא רמר כה ולוימלשם זה נבון להעלים את הראש מתחת הא
 ?מציע לו? ו יצורכפי שאותלהתעלם, או לעשות  ? מה עושים?כבת היענה ,ןלחלוטי דעההתומ לא מקובלת מנם בדרךא

ה על עצם הנישואין, כן אעלשליט"א ל יוועלוו ר'הגה"צ לאחר מספר רגעים החליט: כפי שעלתה בדעתי לשאול את מו"ר 
ת חחר ארואלא תיכף לא ,קודםתי פי שחשבלמחר כ דחה זאתאלא  מונית שניתנה לו עתה, אךהאל זהרההא תו אפניב

 .הערב

 ר את עולמו לשומרים.ך רחמנא שמסברי קנים לעולם אינו נכשל"כל הנוטל עצה מן הז"כלל ברזל 

עליו להעלים את  כרגעשב שא חוהום, ינבפמ יסו שורף אותוהמכתב בכ ,וןכלימ ו חמוץ פניםנכנס לבית לאחר כזה סיפור
לשידוך בקושי השלימה עם המציאות הזאת הוא לא שכח את אמירתה  ריא יותרבשתדע חות מה שפכ, תומאשדע המי
נבואה, חלילהוחס לומר שטעה אבל זו בעצם לא  ,והנה עומדת להתקיים נבואתה, שה עוד נאכל ממנו קש וגבהההק
רק אתמול אמר לו פלפול , תנו האהוב חיים שלוםרעה על ח דיבהמץ לש מיןאהל ןאי ,כשלג ךחתנו  נקי וז שעשה,החלטה ב

בחורים בני גילו יודעים בכלל את דברי המהרי"ט  כמה ,בשלושה דרכיםת ורובבכאזי ת מהרי"ט אלגיקושם ליישב עצו
לא  הואיון ומק העעב ימודבלע וקנו שם הוא אים, אבג' דרכי בריודאת ליישב  כ"שלא ) כתמסאת הל למדו ל(אם בכזי אגאל

  .לאך'עשייר למרוח עם מיזמן אי אפשהויוסף ת רב משה פלאים, ואומר לו כאלו מהלכים נליוכל 

 ,כמת הפלפולויד ורגל בח ויש ל ,היטב ותהש"ס ונהירים לו האותיות הקטנ סיים כמה וכמה פעמים אתעצמו ב"ה הוא 
בשל רובה, צלחה מים שם בההעילוי ם גדוליע הוהתחר החבורההיה בכיר עוריו נ, בסקמורדשל הגדול  וגר הקלויזלבה אכי

רק שכעת הוא בתהליך  ,ותרד יאבל תמיד אהב את הלימו ,לאחר מיכן של אשתול חמיו ונס לעסקים שהוכ יטמתהמחושו 
  .אבל לבו ומוחו בבית המדרש היות שעות רבות בבית העסקאלץ לת ולכן הוא נשתי משפחו של בניית הפרנסה

 ,ת הטורדניותבוהמחש את ליועמ להסירהוא ה צרו "דשיםבקם ומ"להטיל  אי אפשר לו פלפוליםרי כאחאר לו ששכלו אומ
להטיל ) גדול נאי(ויהיה ק םאד מה יש לבן ,לא הרףל תוכוב תקרנמ תולעת הספק ,יאינו אפשר הדברהוא מגלה שאבל 
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חוץ  ,סקבכלל מתעם מי הוא ע ושרו?לראות באיכול סכסוך אישי עם מישהו שאינו ש לו י האם !?שיקוצים בחור שלוב
 הומה אדם ולומדים, אז מי כן? הכנסת של בתי וורשה שאינו בבית ים להםהם יושב ?ורב משה ןמאפרים זלמ

לו שומעים מפעם טרופים א בימים ,למחוזות איומים "פזילההת תולע"ב הקל יעהנגרח"ל חתנו  חיים שלוםליש אולי ..ו
נים של המצוי הבחורילכבוש חלקות טובות מבין  שמנסהא טרא אחרסדי היל בשנפהישן מהישוב קרבן חדש לפעם על 

 דלצ רקושע 'חיי עולם'ו 'יםיח עץ'ישיבות ם מעשרות בחוריחזקות על האם אין שמועות  ?פניהםמי חסין מות"ו  ליםירוש
ר יעובש י ירושליםבחורעשרות מ הוא מתחכך עם .ו קושיאאיזו ז ,סן נתפואם תקשה מהיכ ?יהםמהו עדיף על ?רח"ל הנגדי
 תעדיף לתפוס את התולע ?סוכניםמר במוחו רעיונות החדי והואברו וכו כתאין  אחד ולימי יודע א ,בי וועווילרהמו"צ  של
   .ומקלעה רדי וחבפר העשנגפני ולסלקה בהתחלה ל הזו

 גמינצברעלוועל הגה"צ רבי וו להםהמו"צ ש כי עליו למהר לדבר עם ,שהייתה דאוגה מפניו הזעופותיתו פני רעיהוא התנצל ב
ר' אלימלך פישמן,  ברותאהח א סיפר לה על הביקורת העצומה שהביע בפניוחה שלהם, הושליט"א, בעניין קביעת זמן השמ

ועות לא בדוקות (היו שמ קה מלאהעובדות בתפו כברהכבשנים משרפות ששיתכן כ ,טרופה זו על קביעת חתונה בשעה
  .בנושא)

  "ם קרימיטוריום)?ש(שנקראו ב שניםהי"ד מתאדים בכב הקדושים , שעה שאחיךשלך צלוית העוף הימלא לבך לאכול א"איך 

 בכך הוציא לי את כל החשק לערוך את השמחה ,בצורה הכי מחודדת שרק ניתן להעלותהנוראה כך הציג בפני את השאלה "
 ב.תו בצער רשח לרעיי בימים טרופים אלו"

שעשינו אנו?!  ואים כפיעכב כל כך הרבה זמן מועד נישן להיה מוכ, האם לך לדברלצדיק ש"קל  :התמלאה בזעם רבציפורה 
אין הוא חש בצער של מי שכבר מקושר בקשרי שידוכים זמן כה רב, מצב לא בריא  12הה כעת רק בת דולה שלו בלת הגהב

וב בשל אמשינ זבנו אתדירה, עזה? אמת עברנו באמצע שמע כדבר הם, היכן נשני 4לכל הדעות, צארטיל שלנו כלה זה 
ם, צארטיל גדלה מאז בעוד מספר ים מספר שנירושלכבר מתגוררים בי ב"ה אנו חמה העולמית שעמדה בפתח, אבלהמל

 שמחתנו?! שנים, בלי עין הרע היא פורחת ובשלה לחלוטין כיום לנהל בית יהודי כשר, למה שימנעו מאתנו לחוג את 

 ת: "האםהעקרוני העלה שאלה ברמה חה, הואנו שמל נו מפרגןשאיברותא היקרה שלי החס לחשוד ברב אלימלך "חלילה וח
יהודים מתאדים מדי יום במחנות ההשמדה, סכום הנפטרים ה טרופה כל כך, כשעשרות אלפי חה בשעות שמלעש מן הראוי

אחד במחנות אושוויץ מיידאנק ובירקנאו  נספים ביוםבהרבה מה בשנה אחת בפולין כולה לפני שפרצה המלחמה פחות
 '".  וכו

צ ו"ה שצריכים להפנות אל רבם המהי שאלה טובי זוהסכימה בלב שלם כהבעיה ו ורה לקלוט את עומקה ציפהצליחה עת
לכל  מענה לשוןבס"ד יתן להם הדרכה והנחייה נכונה, מה שלא יאמר יתן להם פתחון פה ו .שבקי ומחודד בעניינים כאלו

 יינים.המתענ

 אד באכילת הארוחה.מלה שמיהר שאלה את בע ?"ן לצאתמתי אתה מתכונ"

עשרה  בעוצמה שלשפעם  דפיקות לבותדל להסתיר את מש ,הענה ל "הירהלי תשובתו המ חשובה ,ממש כעת אני יוצא"
 .טמטם רעשניים ופית

ם ערביר מלאה בבעי תוחשוכבסמטאות  הליכה ,עהחצי שוקה מאתנו מהלך הרח "בתי מחסה"מה בוער לך ללכת עד "
מתין עם , אפשר להאולי לבד ,חרתכה מאו בשעהא קל, על אחת כמה וכמה ביום ללך בסמטאות הללו לה ,נאי ישראלשו

  .בבוקר לה עד מחרהשא

לחינם מרחק כל כך  ךלוהונמצאת אף אחד לא ישמע אותך  ,ון מוקדםשיללך השיתכן  ,דוגר בבית לבשהוא אלמן  ,אל תשכח
 .דמעותמלאות כשעיניה  ,לשנות את החלטתובבעלה צירה פה "מה כל זה?בשביל  ,םראי אדור בין פזרך חלך ד מחכהו...גדול

עד כדי  ,שאלה כזו כל כך קריטיתהאם ..., אבלעד שאפילו פטיש לא יבקע אותן ,ו הנחושותאת החלטותי כירההלמרות ש
 תה בקול רם כאילו לעצמה.תה החיים? סיכון

מעתי י שש, כפ11 עהשות הביבסאני מגיע לשם ב ,י שעהבערך חצהוא מרחק ה 10:30 כעת השעה ,ת חצותעדיין לא שע"
מידים אחד התלבתמידות נמצא איתו  ,יאני לא דואג מי יפתח ל ,אחר חצות1 השעה לפני על יצועו נוחל הוא לא הולך

של השאלה  המתח...ובכן ?לשאלתך מה הדחיפות .צמו לשינהעכין מלא  רבשהעד את הבית  המסורים שלו שלא עוזב
  "יקותאין שמחה כהתרת הספ 'קותספי'והב אני לא א ,לא אוכל לישן בלילהעד ש ,מציק לי
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 "של היום ואולי אוסיף עליהםלים יהפרקי התאת ומר א בינתיים ,עד שלא אראה אותך בביתאלך לישון  לאאני גם  ,אם כן"
 עצמו. שנוטל על פעולהמנה לו שהיא עומדת מאחוריו בכל ציפורה וסיהשיבה 

ערבי שהלך כל  ,פחדא מעט ליו לעלו הטי ,לחלוטיןעט מסמטאות החשוכות כה ,יערששמ יותרב משה יוסף רקחה לל ךהדר
 ,חדיו כלפי חוץלא להפגין את פ ,הוא השתדל לשמור על קור רוח, מתונשחפץ ליטול את עוין שגורם לו כרחוב נדמה ב

  ל פגע.זור בשלום ללא כחהעניין וללהצלחת ם רחשו עשרות פרקי תהילישפתותיו 

מישה בני אדם עמדו לכל הפחות ח ,ליד הדלתנה תכונה סמוך לבית ראה שיש 11:30שעה קרוב ל רבדלת היה ככשדפק על ה
 ותוישישלמרות  ,בל אצל הרבלהתקיח לאחר חצות הצל קר .סמוך לבית מחכים שאלו שנמצאים בפנים יצאו ויוכלו להיכנס

  .היום מצעבא 50בן  כאדם יםמלא רוח חיהיה הוא  ,עייפותכרה עליו הלא ני

תחילה? הוא חכך לפתוח  ע במההוא לא יד .את הרבשונה לשאול לד קטן שבא בפעם הראכשעמד לפניו היה נבוך כולו כי
לדעת  רגעיא חייב לההועם הפתק המוזר ששורף את לבו כל העת,  ו אולי להתחילא ,הזמן רב במה להתחיל, בעריכת החתונ

 יכול לישון רגוע כשטוב לשני. ינות שאזה בטלן מושחשהכל לזות שפתיים של אי

יו רותתות מרוב תק כשידאת הפלו  , הוא הראהשמצא בתיבת הדואר מםקוהמ קתהפ על סוסים רבים סיפר לרבלאחר הי
ל דבר אלי בשביבאת נראה ש"אל אותו: וחשב על כך מספר דקות. לאחר מיכן ש עיוןל בדק את הפתק ביוזעם, רב וועלו

 "אם אני צודק?נוסף, ה

 ".  הסוף אל ההתחלהללכת מ בסוף החלטתידר המקרים, לתי על סאד חשובה, רק התלבטמד שאלה יש לי עו ,כן "אכן

 נה"דע לשפוט על הראשונ ה, אולי מכוחניהאלתך הש"הבה נשמע את ש

ס שכבר מאור ייןפינקלשטחתנו העילוי חיים שלום  ארטיל עםו הבכירה צחתן את בתרב משה יוסף סיפר לו על רצונו העז ל
ל יין גדולו ענמאד, אלא שהיה שניהם צעירים  מים היו"צ, באותם יינוב בתחילת שנת תרחעוד מאמשארבע שנים  לה זה

ת תקרבבתו מ ם לבגרות,ליו ורצה בו עד מאד, כעת הגיעו שניהרב אי המיוחד שהיה מקולקשור את גורל בתו עם העילו
מן העלה שחברו רב אלימלך פישהגיל המתאים. אלא  הידיים זבחוגים החסה וומחצ 18ואילו הבחור כבר בן  19-לשנת ה

 "ין של שמחה?בנות בנותר לטרופים כאלו מ אם בימיםה" :קשה שאלהיו בפנ

 ת ד' אמותהוא פסע א שעה, כרבעמעשה כרוכות זו בזו, הסתובב בחדרו ות שלאלי השתל את שילוועתה ששמע רב ווע
 סף.ב משה יואמר לרחר רבע שעה לא ,קוע בעומק העיוןש ,ההדור צה זקנוית אוחזת בקימנ, כשידו ההחדר אין ספור פעמים

, מהסיבה הפשקווילימהפתק  ךתדער לך להסיח מעט חתן את בתך, הייתי אוממזדרז ללא היית  י היטב, אם"תשמע לעצת
תק פ ומגניב וינפאת  מסתירואינו  ,ן לילהישובא כה רעהו בסתר" לא מתגנבלוטין אינו "מטהורות לח שכוונותיוהפשוטה, מי 

שיש  ש שיש לו לעורר במקוםאדם יר"נותיו אינן טהורות, גנב שבא לחתור באפילה וכוו שם, כך נוהגשלא חותמים עליו 
י בל ורה עדינה, לא להנחית עליו מכה אנושהגלויות בצ ולדבר עמואל מי שצריך לעוררו  ומץ, לבואור עוז ואלעורר, עליו לאז

  .טהורות ות לאומעידה על כוונ ולה לחלוטיןספלדעתי  כנות, עצם הגישהה

קובע  בתך וזה לחתן את מעונייןברם עתה, שהינך  נדון בהם. כעתא ל אבל ,יפורעל הסות היעוד מספר תמזאת יש לי לבד מ
ות ואני תה חזקת כשרעד עו למרות שהייתה ל ,דיוק מי הוא חתנךעת בחשוב לך לדכל שהוא, כשיש רינון , תלדורי דורו

נכון מבחינה מוסרית אם לפיכך לפני שאתה קובע מועד ותוהה  "!מיחש מיבעילאך " תון עומד בחזקרוצה להאמין שעדיי
 אתה הולך לשולחן." עם מי  עת,יך לד, עלזמן כה טרוףבלערוך חתונה  ואנושית

לא ש רב משה יוסף מבכי שעצר בכל כוחותיו ו שלפיי האהוב, ירחם ה' " רטטו כתתנח אחרי שעלי לעקובזה אומר  "האם
               יפרוץ החוצה.    

שלא ת, מרבי מאשר להתעלם, מי יודע אם לא תמרוט את שערותיך אח"כ, עליך לעשות זאת בזהירותקוב כעת ע"עדיף ל
 ן כפי שהעלית בדעתךלפרגל טענות של איזה שונא שאינו יכוו שאלו מת בדבר, א, אם יש אלדעתש כלל בכך, כך תוכל יחו

 ".עדיף שלא תדע מאומה ,ענייןואל תאמר דבר לאשתך בקשר ל

ה שבעזרת ה' תצא האמת לחוץ והיא תהי ,נו ברכה חמהפני שקיבל ממד מאד, לא לרב וועלוויל בלב כב יתרב משה יצא מב
 טובה לכולם.

 לזה. ור מיוחדי הפורים והסיפהבא מוקדש לעניינהגיליון היה הסיפור עקב חג הפורים, בשבוע הבא לא י

 "ינ וינשטוקך חיים חנו l.com194197@gmai533w0 יילבמיצור קשר נא ל ל זהיקבל מיל
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. על מנת להראות לכל העמים את יופיה, אחשוורוש הרשע עורך משתה ומבקש להביא את ושתי לפניו
 . רוצה אחשוורוש להעניש אותה ומתייעץ עם שריו ועבדיו מה לעשות במלכה, ושתי להגיע כשמסרבת

 ... ?ומדוע. המן הרשע לא מפחד ומורה להורגה ורק אדם אחד , הכל חוששים מלתת עונש למלכה
עקב הגאווה , אומר המדרש כי בכל עת שהיה המן מגיע לארמון היתה ושתי זורקת עליו את נעלי הבית שלה

. ובזכות כך זכה לעלות לגדולה ולהיות כמשנה למלך אחשוורוש, המן התבזה ולא הגיב. הכבוד שהיה דורשו
 .מנקים אותו בשמיים ומעלים אותו לגדולה שאפילו רשע העובר ביזיונות , ללמדך

בת א שיחה בישי"מסר הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט', שבט התשפ' ביום רביעי יח, לפני כשבועיים
ניגש אליו אברך ירא שמיים וסיפר בפניו את המעשה , בסיום השיחה, והנה. 'ברכפלד'בעיר ' ישועות משה'

כאשר שבת העליה לתורה . ט"בחודש שבט התשע, התחתן בדיוק לפני שנה אחי: "המופלא והמרגש הבא
הגדול בקרית העליה לתורה היתה בבית המדרש . שבט' יח שלו כחתן היה ממש כמו בתאריך של היום 

 !. חתנים 10אלא שבאותה השבת היו בבית הכנסת , ניץ'ויז
 כי כל עשרת החתנים אמורים לעלות לתורה באותה , מה שאומר

 .ה כן ירבו"ב, שבת
 כי כאשר יש חתן המתכונן לעלות , המנהג בחסידות שלנו הוא

 –כדי שבעזרת , מודיעים לו איזה עליה הוא עתיד לעלות, לתורה
 על מנת לשמוח ולזרוק סוכריות , לו להתכונן כראויהנשים יוכ

 או אז ממשיך האברך ומספר לרב אלימלך . על החתן' פקעאלך'ו
 כשמכריזים על עליית , העליות לתורה החלו: "א"בידרמן שליט

 בית הכנסת כולה געשה משמחה ומעזרת . החתן הראשון לתורה
 . תורה ובירך בשמחהשעלה ל, הנשים נזרקו סוכריות לרוב על החתן הנרגש

לקול עשרות הסוכריות הניתכות , ואיך לא, לקול ניגוני השמחה של המתפללים, אחריו עלה החתן השני
כשילדים רכים רבים משתרעים על הרצפה על מנת לאסוף , השמחה היתה בשמיים. ארצה ממרומי העזרה

אלא שאז , גבאי הכריז על עלייתוה. הגיע רגע העליה של אחי לתורה, ואז. את השלל הרב הנזרק ממרומים
ולא ידעו כי כל כך מהר , לא היו מוכנות דים, נשות המשפחה שלנו ששהו בעזרת הנשים. אירע דבר לא נעים

אך , הם ניסו לחפש את הסוכריות על מנת לזרוק עליו, מכיוון שכך. יגיע רגע עליית אחי החתן לתורה
–אחי שלא הבין מה קורה . אף סוכריה לא נזרקת לעברוכש, בינתיים אחי החל לעשות את דרכו אל הבימה

בכדי , ניסה להרים ראשו מעלה, מדוע לא נשמעת השמחה מעזרת הנשים ואף סוכריה לא מושלכת לעברו
אף סוכריה או קולות של שמחה לא נשמעו מעזרת . אך הבושה היתה גדולה, לסמן כי הוא עולה לתורה

בעודו , ומרב הצער שהיה לו, אחי התמלא בבושה נוראה. ה חלילהמנוד ןהיה נראה כאילו הוא חת. הנשים
 .כיסה את ראשו מאי נעימות והביזיון שחש, פוסע לעבר ספר התורה

ה אחותי נגש, לאחר התפילה. כשכולם מרגישים את הביזיון הנורא שעבר אחי, מתח אדיר שרר בבית הכנסת
ל לכל הנשים בעזרה שלא שמחו בשמחתך ולא תמח, אנא ממך אחי היקר: "אל אחי החתן והתחננה בפניו

, אנא ממך. הרי אתה יודע כי הרופאים קבעו שלעולם לא אזכה בפרי בטן. ותברך אותי, זרקו עליך סוכריות
חל לכל הנשים מ, אחי התרגש מדבריה. היא התחננה בבכיות, "מחל להם וברך אותי, עשה למעני לפחות
בדיוק  –לאחותנו נולד בן  –יום רביעי , פ"שבט התש' ביח, םלפני כשבועיי, רבותיי. ובירכה בלב שלם

 !.כנגד כל דברי הרופאים!. לא יאומן!. באותו תאריך של הביזיון לפני שנה
אשר הוא , אין ניקיון וכפרה גדולה יותר מביזיונות ובושות שעובר האדם –חוק וכלל הוא בטבעו של עולם 

 !.יתקבל במרומים –וכל אשר יבקש אז , עים בושעת רצון גדולה ונוראה עם מוחל לאלו הפוג

\                                                                                                                                    

 פרנסה, לרפואה    
א מיכאל "מ: הוהצלח

מנשה  .וציפורה אחיאל
ה הדר "א. ואורה אחיאל

אורטל . ליאורה. בת נחמה
. ב"חנה בת הדסה וב
. ב"פנינה בת שושנה וב
. ב"אושרית בת פנינה וב
ב "רחל ובעלה וב

. אסתר בת מזל. וצאציהם
. משה שמואל בן זלדה

, רון שמעון בן שושנהי
. ב"חן בת דליה רבקה וב

 .אביגיל בת קארין
 

שולמית בת  :ק"זשב
הדר . זלכה בת מסי. איריס

 .בת נחמה
 

הרב : נשמת-לעילוי
, יה'עובדיה יוסף בן גורג
 .ריהחהרב שמעון בן ב

מרים ו ס צדוק בן נור"מ
יחזקאל בן  .בת גליה

גבריאל בן . יי'גורג
שלום בן מנחם . סמינה
. יה'יוסף בן נג. הושמרי

אהובה . פרחה בת טובה
שולמית בת . בת טובה

. יה'ברוך בן גורג. חתון
שרון . יפה בת ויקטוריה

ספאחי בת  שירין ספיר
יהודה בן יחיא . לאה

אק 'יצחק ז. גריידי סאלם
 . עזרא בן טובה. בן שמחה

 . מנשה בן יקוט
 
  
 
 
 
  

 
רוצים הקדשה 
/ שנתית להצלחה 

זיווג או/ פרנסה 
 ...?נ"לע

בתרומה שלכם 
זיכיתם אלפי 

 !משפחות
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

      17:15   :הדלקת נרות
 18:15   :יציאת השבת

  18:52        :רבינו תם

העלון מוקדש 
לעילוי נשמת 

 ,תלמיד היקרה
דניאל כהן בן 

  שלום
צרורה  ותהא נשמת

 !אמן, בצרור החיים



ני נמצאים אנו שעות ספורות לפ
, תוך שנה מערכת בחירות שלישית

. ואולי הגורלית ביותר
מערכת בחירות שתקבע האם יוכלו 

יהודים לקיים אורח חיים דתי 
האם נסתובב בשבתות ... ?בארצם

כשלנגד עינינו עשרות חנויות 
הסעות , ומרכולים פתוחים חלילה

ואף אם יהיה גם , בחינם לכל דורש
 !...?איסור להניח תפילין בחוצות קריה

כי הייאוש מכרסם בליבם של , אמת
רבים מאיתנו המנבאים כי אין מה 

שהרי בעוד כחצי , ללכת ולהצביע
אך  –שנה שוב נעמוד לפני בחירות 

רבים יש דבר אחד שוכי , זוהי טעות
  !.יודעים לאמאיתנו 

לפניכם הסוד שיחשוף בפניכם מה על 
בות כל אחד לעשות בבחירות הקרו

  :שיחולו ביום שני הקרוב
שהו עם ישראל . הכל התחיל ממצרים

שערי ' מט - עד להגיעו ובמצרים 
ממנו , 50-רגע לפני שער ה, טומאה

 . לא ניתן לצאת לעולם
שמצבם הרוחני של ישראל , כלומר

אשר לא , ע מכלורהיה כמעט הג
 . מאפשר לו להיגאל ממצרים

וב 'ר מסוכוטש"שואל האדמו', אם כן'
 ומה? כיצד זכו ישראל להיגאל, 'ל"זצ

הדבר הגורם לאדם לצאת מכל 
 .?'השעבודים והצרות לגאולה השלימה
ר "את התשובה לכך מגלה לנו האדמו

ענסק 'אלימלך מליז רבי, הקדוש
רגע לפני המכה : א המגלה"זיע

' מבקש ה, מכת בכורות, העשירית
 "ת אבותקחו לכם שה לבי": מישראל

 . שה וקשרו אותו למיטהקחו  –
שואל רבי ?', מדוע דוקא שה'

 .?'מדוע לא יונה או פר, 'אלימלך
דרך לעם ישראל כיצד ' אלא שסלל ה

, מעבדות לחירותו במכה הבאהאיצ
, השהוהוא על ידי שיתנהגו כמו 

כי חיה זו היא היחידה מכל , שכידוע
ה עצמ הומשפיל הבעלי החיים הכנוע

וק ליד 'אפילו אם יעבור ג. בפני כל
השה לא ינסה להרוג אותו , השה

 וא ילך לצד ויתן אלא ה, ולרדוף אחריו
 
 
 

 ומצביע למפלגה  מיםכחה
 , להיגאל בשמייםתזכה  –שלהם 

 י כ, ותקבל ברכות גדולות ועצומות
: אתה עושה את רצון הבורא שביקש

  ".ועשית ככל אשר יורוך"
א שומעים לחכמי אל, מיםכחאנו לא מת

 !.התורה בלי שאלות
רבי יחזקאל , משגיח הגדולמסופר כי ה
היה אומר כי יום , ל"לוינשטיין זצ
וא ממש כמו יום ראש השנה הבחירות ה

, דן את כל העולם כולו' בו ה, םבשמיי
. 'אליי' מי לה': ובו הוא בודק דבר אחד

ממשיך רבי יחזקאל ואומר כי בשמיים 
כבר נקבע ונגזר מי ינצח בבחירות ומי 

כבר נקבעו בראש  הבחירות תוצאות. לא
מעמיד כל ' אך ה, בשמיים השנה האחרון

מי  –ד יאחד מאיתנו בניסיון אחד ויח
ומי הולך , ר בקדושההולך איתי ובוח

מי  .רצונופ רצונו האישי ועושה כ"ע
ור ומי הולך נגד רצון מקשיב לגדולי הד

 .גדולי הדור
: א"ג אייל עמרמי שליט"מספר הרה

, יום לפני הבחירות, זמן מהלפני "
התקשר אליי חייל אחד ותינה לי בצער 

כי נגזר עליו עונש ריתוק למחנה עד 
וכי הוא לא יודע מה , אחרי החגים

  .עם בשורת האיוב הזו לעשות
מחר  ,ראה יקירי: "פניתי אליו ואמרתי לו

ותרצה  אם תקשיב לי. הוא יום הבחירות
מחר תצביע  –לפעול ישועה לבעייתך 

ובטוחני כי מרן הרב עובדיה יוסף , "שס"
ל יפעל בשמיים להוציא אותך לביתך "זצ

אלא לפני שתצביע תישא . לחג הקרוב
אני , רבונו של עולם: "תפילה ותאמר

לו שיעזור תאמר  –עוזר לרב עובדיה 
. לפלא מעל הטבעהוא ואכן זכה !". לי

, ראש השנההבחירות הוא יום מפני שיום 
פ "האם הולך האדם ע' בוחן הבו 

 .החכמים או לא
ולאלה החושבים כי אומנם איני הולך נגד 

, לי הדור ואיני מצביע למפלגה אחרתגדו
 . ואך איני מצביע גם למה שביקש

אלא מעדיף אני שלא להשתתף כלל 
הלא גם ככה יהיו , בבחירות ולא להצביע

חזון 'ראו מה פסק ה .בחירות רביעיות
 – 4בעמוד המשך –...  'איש

 
 
 

אך , נכנע לכלב', גודל, החתול. לו לעבור
הוא ילמד אותו בדיוק , מיד כשיראה עכבר

וכך בכל בעלי . היכן אסור לו להסתובב
אך , עים בפני הגדול מהםהם נכנ, החיים

הבעל  .שולטים ורומסים את אלו שתחתיהם
 .הוא השה, חי היחיד שנכנע בפני הכל

' ק כי פנה הענס'אומר לנו רבי אלימלך מליז
לישראל ואמר להם רגע לפני הגאולה 

על מנת , שיקחו את השה ויקשרו למיטה
ובעלי  עיםוכנ, שילמדו להיות כמוהו

 ... ?וכניעה והתבטלות למי. התבטלות
' שאף אדם הנמצא בתוך מט .ולצדיקים' לה

 וכניעה  טלותבאך יש לו הת, שערי טומאה
 מיד יכול הוא לצאת לגאולה , ולחכמים' לה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .בן רגע להיות טהור ךולהפו, הגדולה
: וב ואומר'ר מסוכטש"חותם האדמו

". ביל זה לבד יזכו לכל הגאולהשוב"
הם כל , ההתבטלות לגדולי הדור ולחכמים

וכל השאר יבואו , דורש מהיהודי' מה שה
 .ממילא

, ישנו יהודי יקר העומד לפני הבחירות כעת
אולי כדאי לי להצביע : ואומר לעצמו

שעושים לנו  יניםתלמפלגה שתטפל בפלש
אני אצביע : בעוד האחר אומר... ?צרות

 ...'הימין'אחרת על מנת להציל את גוש 
ה "אך הקב, הםואולי יש המון היגיון בדברי

בכבודו ובעצמו לימד אותנו כי רצונו הוא 
  .שנבחר בהוראת גדולי ישראל שלנו

ו אמרוהרב שלך אם גדול הדור שלך 
' רצון הזה  –להצביע למפלגה מסוימת 

  !.תלויה כל הגאולה שלךזה בו, ממך
במצרים ' עם ישראל התבטלו לרצון ה

 . ת זה זכו להיגאלובזכו, ולקחו שה
למרות שנראה לך שצריך , אזי גם כעת

 אם אתה מתבטל לרצון, להצביע אחרת
 
 
 

 

 ועל , אפילו יאמרו לך על הימין שהוא שמאלש, מצווה אותנו הבורא בתורתו, "ועשית ככל אשר יורוך"                
 הגם שלפעמים הוא נגד, לא בכל יום יש לנו את ההזדמנות להוכיח שאנו נאמנים לבורא ".להםציית  – שמאל שהוא ימין    

 !לזכות בגאולה ושכר אין סופיניתן  –לי ישראל י הצבעה כפי שהורו גדו"ע, ישנכעת ביום . שכלנו                  



 
 
 
 

  
   

 
     

  
 
 

       
        

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
   

 
 

 
 
 

 שנה זכה  13: "חתם רבי נחמן ואמר
. היהודי לחיות כיוון שהקשיב לרב שלו
 .הוא לא שאל למה ולא עשה חשבונות

יהודי חשבונות ואומר כי השה ואם היה ע
ולרב חסר , מבין את המצב כראויהרב לא 

הרי שמיד היה מפסיד , "ידיעות שיש לו
 ".את כל חייו

כך ישנם החושבים כי הם יותר חכמים 
וכי גדולי הדור אינם חלילה , מגדולי הדור

ועוד , מבינים בכל העומק של הפוליטיקה
כל  –שהם אינם כמו גדולי הדור של פעם 

 נותן לכל חכם' כי ה, זה הוא עצת היצר
וכי מה , וצדיק בכל דור את רצונו בפיו

 !'כך מבקש ה –שאומר החכם 
אך אנו מצייתים , "יאמרו הגויים' למה'

שרואים למרחקים , לגדולי הדור שלנו
 .יותר מאיתנו

: על כן חותם רבי נחמן מברסלב ואומר
כי רק אם ', ואי אפשר להאמין בה"

בהוראת החכמים  –מאמינים במשה עבדו 
 ."וגדולי הדור

, ם הבחירותווי, ביום שני הקרוב, על כן
, עלינו לדעת כי הוא יום המבחן בשמיים

כל אחד , האם מצייתים אנו לגדולי הדור
' והאם אנו מאמינים בה, לפי רבותיו
 –ועשית ככל אשר יורוך : "שאמר לנו

, אפילו יאמר לך על הימין שהוא שמאל
 ". ועל שמאל שהוא ימין

לזכות בכל  בפתק אחד שלנו אנו יכולים
וחלילה בבחירה אחרת , השכר והברכה
מכתב 'כותב הרב דסלר ב .מרצון החכמים

כי כל הזכויות שיעשה האדם בכל ' מאליהו
לו לו לכפר על העוון הזה ילא יוע, ימי חייו

 . שיכול לגרום להרס רב לכל עם ישראל
יהיו בסוף בחירות רביעיות או אם אז גם 

ליחו כפי חלילה המפלגות התורניות לא יצ
אנו את שלנו עשינו ועמדנו במבחן  –שרצו 

בשמיים שיזכה אותנו בגאולה האמיתית 
 .כמו בתמימות של לקיחת השה

 !.אליי' מי לה –אז קדימה 
 
  
 

: פרנסה, הצלחה, העלון מוקדש לבריאות
אליעזר בן ברכה מוטי , אבשלום בן ויולט

, אלונה בת פלינה, שלמה בן אלה, ב"י וב'אטדג
. ב"ניסים רוקח וב, ב וצאצאיו"יואב חי אברהם ב

יוריק בן  :נ"לע. מזל בת תמי תמר, ש"רבח :יווגז
מטוב , וריס בן ברכהב, טובה בת עיישה, אסנת

בכור יעקב , אסתר אסתת בת מלכה, בת יוכבד
 .מי תמרחגית בת ת: ק"זש. בן אוסנת

. הבנייןטול את הירושה הגדולה של כל יי
לא , בעודם רבים על הירושה, בינתיים

הצליחו להשכיר את הדירות הרבות שהיו 
. והבניין עמד שומם זמן רב, בבניין

שבים תמהו מאד כיצד בניין ההעוברים ו
והחלו להפיץ כי הבניין , שכזה עומד שומם

 . מלא ברוחות רפאים
היורשים שראו כי כל חודש הם מפסידים 

החליטו למכור , יקכסף רב על הבניין הר
 . את הבניין במחיר הפסד

 שהיה השוכר היחיד בבניין , ורק אותו יהודי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מפני שכולם , הסכים לקנות את הבניין
 . חששו מעסקה זו

!. היהודי קנה את כל הבניין במחיר מצחיק
: חזר היהודי אל רבי מרדכי ואמר לו

זכיתי בכל הבניין כמו , תודה כבוד הרב"
 !".נהייתי מיליונר. לישאמרת 

כעת מבקש אני ממך : "שמח הרב ואמר לו
אלא , שלא תחזור לעולם לעיר הולדתך

 ". 'שלום'רק כאשר אומר לך 
אך המשיך , לא הבין היהודי את דברי הרב
 . ללכת בתמימות אחר דבריו

שנה  13במשך : "מספר רבי נחמן מברסלב
ורבי מרדכי , אותו יהודי בא לרבי מרדכי

ולכן ', שלום'ר לו את המילה לא אומ
למרות רצונו , היהודי לא שב לעיר מולדתו

 . העז בכך
שנה כאשר נפטר רבי  13רק לאחר 

נפטר ... חזר היהודי לעיר הולדתו ו, מרדכי
 . הוא באותו יום שהגיע לעיר הולדתו

 

–  3המשך מעמוד  -
כי אדם  ל פסק ואמר"זצ' החזון איש'

להתפלל : שיש בפניו שתי אפשרויות
או  , ולהניח תפילין טרם תשקע השמש

להצביע בבחירות אלא שאז יתבטל 
ילך להציע גם  –מהנחת תפילין ותפילה 

 !. בחשבון הפסד מצות התפילין
כי תפילין היא מצוה אחת יקרה ? ומדוע

אך לא להצביע בבחירות , וחשובה
זה לתת כח לסטרא –למפלגה תורנית 
הרוס לנו את כל יאחרא שיפגום ו

שלי ושל כל עם ישראל גם , המצוות
 !.יחדיו

מפני שאם בזכות המפלגה התורנית 
, יבנו בהמשך כולל או ישיבה בערד

ורה בהם ילמדו ת, דימונה או בירושלים
כל השכר של אותו בית  –כל היום 

מדרש לכל הדורות נזקף לאותו יהודי 
 . שהצביע לאותה מפלגה

אפילו אם אותה מפלגה תעמיד פעוטון 
משה 'דתי בעיר אילת בו הגננת תלמד 

כל השכר והזכות  –' קיבל תורה מסיני
נזקפים לזכות זה שהצביע למפלגה 

 .התורנית
פנה רבי נחמן מברסלב , פעם אחת

הגיע , באחד הימים: "לתלמידו וסיפר לו
' יהודי קשה יום אל רבי מרדכי מנשכיז

מצבי , כבוד הרב: "ותינה בפניו בצער
. אין לי דירה משלי ולא פרנסה, עגום

 ". ?מה עליי לעשות
: הביט בו הרב במבט חם ואוהב ואמר לו

בקרוב מאד הבניין בו אתה , אל תדאג"
 . !יהיה כולו שלך, מתגורר בשכירות

אלא את כל , לא תקבל דירה אחת
 !".הבניין

אותו יהודי לא הבין כיצד יכול דבר כזה 
אך אמונה תמימה בדברי , להתרחש

 !. חכמים כן היתה לו
בעל הבית של הבניין , לאחר תקופה

 והיורשים החלו לריב ביניהם מי, נפטר
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כל אדם זוכה לשני שולחנות:

בעעידן של יימיינוו, כאשר כמעעעט כל ספר חדש שיוצא לללאור זוכה לככוותתררת רעשניית 
בנוסחח "ראה זהה חחדדש", ו"לא כבבבוושם הזה", קשה למצצצווא את ההגדדררהה ההנכונה ליצצירה 

החחדשה "מיידוותת טיש" שזה עעתתתהה יצאה ממכבששש ההדפוס, שכן ההיאא ההרבה מעבבר 
לססייסמאות ממווככררוותת וכותרות שגוררווותתת, ווומממהההווווווהה יצירת פאר שדדווגגמממתתה לא נראאה.

הָהְאֻלה  מַעֲבִיר עַל־ אאאְאָה לַג ָ ִִפ ִִיי הָרַבים
ּ ּו ּ זִכ אַאת הַמַאֲכָלִים 

ּ ְּרו ׁ
ששכְַש ּנוּת

ל
ֹ
בעלל עעֵא

ׂ
ֵאֵאש
ֹׂׂ

שש נושש
ׁ
שָשרָא מִקְדש

ֹ
ּ אַחְדוּת  אֱמֶת   מו עֱלָבִים וְאֵינָם עולְבִים 

ּקקפקות פפהסת ן הָרַע 
ֹ
ׁ לָשוןן בָה 

ֹ
ּלוּת חֲסִָדים  עַיִן טו

ׁ
מש הרחק ב

ֹ
ָּרַת הַטו רַָרכ

הָהְְְְְְפִלה  ותרנ ְּּפְפ תתתת תתת
ֹֹֹ
ּּדדדווו הההההה הההההההההההההמַמַמַמַמ ּדִִִִדִדןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

ּּ ּּּוווווווווו ּּּּּּקקקקקקקקקִקקק ּקקקקקקקקתת תתתתתת םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ררררררררררררררררררררררררררררררררררררְרְְְְְְְְְְְְְְְְְְְחחחחחחחחחחחחחחחְְחחחחְחחחְחְחחְחְחְחחחחְחְחחְְחְחְחחחחחחחחחחחִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִיייייייִיִיִִיִיִִ
ֹֹֹֹֹֹֹ
אואואווואוווווואאאאווווווואואאאואאאואאאאאאאאווווווווואואאאאואאאאאאאואאאאאאאאאאוואואואאאאואואו ָנננננננננננננננננננננננננססססַסססַססַסססַססססססַסַססססססססססססססססססססססססססססססססססתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ָנ ָנ ָנננננ ָננ ָנננננ ָננ ָננ ָנההההההההההההההההההההההההההההה ההההַהַהההההההההההההההההההההההההַהַככככככככככככככככככְכְככככככככככככככככככככככככככככככככככככְכככְכְנ ומווממממומומומממממממומוממממומומומומומומוּּּנננננננננננננננננ ֱֱאאאאאֱאֱאֱאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאֱאֱ    ּּּּּּּ ּ רַחְמָנוּתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

ׁ
דֶדֶש

ֹֹ
קת־ק

ֱ ֱ הַנֶע עעעֶע ַ"ְבַ"ר 
ׁ
ְבְבש תתת תת תתתת שַַַַַַַַשלללֶֶלֶֶֶלֶֶֶלֶלֶללֶל ללללללללֶללללֶלֶֶלחחחחחחחחחחחחָםָָםָםָםםםםָםָםָםָםָם ש שש ש ש ש

ֹֹֹֹֹֹֹֹ
ּּּככככככככככככככככככ כככככככככ פפפפפ פ פפפפ פ פפ פפפפפפפ פפפפפפפפ פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפְְְְְְְרְרְרררררְרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררָָָָָָָָָָָָטטטטָטטטטטטָָָָטטטטטטטטָטטטטטטטטטטטטָָטטָטָטטטטָָטָטטטטטטָטטטטטָָָטָטָטָטטטטטטָטָטָטָָטטָטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטָטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטִטִִִִִִִִיייִִִִִייייייייִייִייתתתתתתתתתתתתתתתתת ְּּּּּּּרררררְְְְְְְְְְְְְְְְְרררררררָרָָָחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחָָָָָָָָָָָָָָָָָָהההההההָהָָָָָָההָההָהָהָהההָההההָָָָָָההההההההההההָהההההההההההההההההההההההההההההההההההההָהההההההָההההההההההָהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההָההההההההההההההההההההההההההההההההָההההההָההההההההההָההההההָהההההההָהָהההההההההההההההההההההההההההההההההה ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחְְְְְְְְְגגגְגגגְגגגגְגגגגגגגְגגגגגגְגגגגגגגגגְגגְגגגגגגגגגגגגגגגגגגְגגגגגגגגְגגג

ׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
גגגגגגגגגגגגגגגגְְְְְגגגְגגגגגְגְגגגגגגְגגגגגגגְגגגְגגגגגגגה הששששששששששששַשש ּּּוווווווווווּּּּלללללללללללללללַלַללַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הההה הה ההה הההההההזַזַזַזזַזַזַזזזזזַזַזווווּוּּ ּּּדדדדדד

ֹֹ
בבכככככ כְְְבובובו ללללללללללִלִללִלִללִלִלִלִללללללללִלִללללללללִלִלִלִלִלללִיםיםיםייייםםייםייםםיייםיםיייםיםיםיםיםיםיםיםםםיםם 

ֹֹֹֹ
חחחחחחחחחחחחוחחחוחוווחוחוחוחוחחוחוחוחוחוחולללללללללללללל ּוּררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ִּק ִקִק בב תָיו 

ֹ

מ גְמִילו יזוּת ּזז ז ז זרררְררררְרְרְרְררררִרִִִ ָוָההההההההההה ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָנווו ָנ ָנ ָנ ָנ ָנ ָנ ָנ ָנ ָנ ָננ ָננננ ִייִםםםםםםםםםםםם עֲעעֲעעֲעעֲעֲעעֲעֲעעֲעעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲננ כככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככ־כ־כ־ככככככ־ככ־־־כ־־ככככככככ־כ־כככ־כ־כ־־ככככככככ־־כ־־־־־כ־־־ככככככ־כ־־־־־כ־־ככ־כ־כ־־ככַַַַפפפפַַַַַַַַפפפפפַַַַַַַַַפפַפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפַפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפַפפפפפפפפפפַפפפפפפַפי יייַַַַַַייייננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ נננקקקקקקְקקקקקקקקקְקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקְקקקקקְקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקְקְקקקקקקקקקקקקקקקקקקקְקקקקקקקְקקקקקקקְקְקְקְקְקקקקקקקקקקקְקְקקקקקקקקקקקקקקְקקקקקקקקקקקקקקקקְקְקְקְקְקקקְקקקְקְקִִִִִִִִִִִִִִיייִיִיייייִייייִיייייִיִייייייִייייייייִיִיייייייייִיִיייייייייייייייייייייייייִייִיִיִיייי ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ ֶךךךךךךךֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶךךֶךֶֶךךךךךךךךךךךבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבִִבבבבךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךֶֶֶךךךךךךךךֶֶֶֶךךךךךךךךךךֶךֶֶךךךךךךךךךֶֶךֶךךךךךךֶֶךֶֶךךֶךךךךךךךךךֶךךךךךךֶךךךךֶךֶךךךךֶךךךךךךךךךךךךךֶךךךךךךךךךךֶךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךֶךךֶךֶךךךךֶךֶךךךךךךךֶךךךֶךֶךךךךֶךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךךֶךךךֶךךךךךךךךךךךֶךךךךךךךךךךךֶךךךךךךךךךֶךךךֶךךךךךךךךךךךךךךֶךךךֶךֶךךךךךךךךךךךךךךךֶךךךךךךךך מ מממ מִללללללללללללללללללללללללללללללללללללִללִלללל בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבִִבבבבבבעעעעעעַעעַעַעַעעַסססַססססססססַסַסַסססססססססססס כ ככככ כככ כ כ כ כ עעעעעעַַַַַעַעַעַעעַעַע וההְהההההההססססָסָסָסססָססררררררררררררֵרֵרר חחחח חחחחחחחחחחחחח ח חחחחחחחחח חחחחחחחחֲכככככככככככככֲכֲכֲככֲכֲכֲֲכֲכככֲכֲכככככֲכֲככֲכֲכֲכָָָממָמָָמָמָמָמָמָממָמָמָמָמָמָמָמָמָמָמָממָממממממיִייייִיִייִיִייייִיייםםםםםםםםםםםםםםםםם דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
ֹֹֹֹֹֹֹ
וובבבובוובבבבוובובבובובובובובובובובבבבבבבבבבובוובובוובוובו בבבבב כְ

ֹ
רוחֲבֵרו

ָ ת  הַכ
ֹ
פפפ פננננננננננננננִִִִִִִים יָפו ָננָנָנָנָנָנסססְססססססססְססססְססְססְסְססְסְסְסְסְסְססְסְסְסבֵבבבֵֵבֵבֵבֵבבֵבֵבבֵֵבֵבֵבבֵבֵבֵבֵבֵבֵבבֵבֵבֵבֶרֶרֶרֶרֶרֶרֶרֶרֶרֶֶרֶרֶרֶרֶרֶררֶררֶר סְססססְסססססְססססססְסססססבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב ב ןןןןןןןןןןןןן

ֹֹֹ
ווווווווווווווווווו וווווווווווווווווווווווווווווווווו וווווווווווו וווווווווווווווווווווו וווווווווווווווווו ווווווווווווווו ו וווווווווווווווווווְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְנננְְְְְְְנננְְְְְְְנננננְננננננננננננננננננְנננְְננְנננְנננננְנננְנננְננננננְְנְנננְנְְנננננְנְְנְנננננְְננקִִִִִִִִִִקִקיויייויוו יָָָיסססססססססססססססססססססססססססס ססססססססססססס ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס סססססססססססססססססססססססססס סססססססססססססס ססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססֵֵֵדדדדדדדדדֵֵֵדדֵדדדדדֵֵדֵֵֵדדדדדדדדדדֵֵדדדדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדֵדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדדֵֵדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדֵֵדֵדֵדֵדדדדדדדדדדדדדדדדֵדֵדדֵדֵדֵדדֵֵדֵדדדֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶרֶרררררררררררֶֶֶרֶֶרֶררררררררֶרֶֶֶֶרררררררֶרֶֶרֶרררררררררֶרררררררררֶרֶרררררררררררררררררֶררֶררֶרֶררררררֶררררררררררררררררררֶררררררררררררררררררררֶֶררררררררררֶררֶרררררררררררררררררֶררֶרררררררֶרֶרררֶררררררררררררררֶרֶרֶררררררררררררֶררֶררֶרררֶרֶרֶרֶרֶררֶרררֶר ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררָררההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

ֹ
ההההההההה הההההההההההתַַתַַתתתווו ּּּעעעעעעעעעעעעעעעעעע עעעע עֲֲמֲמֲממֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמֲמללללללללללַַַלַלַלַללַלַלללַלַלַלַללל ןןןןןןןןןןןןןןןןן

ֹֹֹֹ
חחָָָָָָחחחִִִִִִִִִִִטטטָָָָָָחוחוחו טטטטבבבבבבבבב ב בבבבבב ְְְְְרָרָררררָרָרָרָרָררָרָררָרָרָררָראאאאאאֵאאֵאאאאֵאֵאֵאאאֵאֵאאֵאֵאֵאֵאאֵאאללללללללללללל לללללללללללללללללללל ל לל ל 

ׂׂׂ
יייייייייייייייִשששששששִִששששִשששששש רררררררְְְְְְְָררָררָרררָרהבַ אַהֲבַת

וה הגוף ררריריריירירייייירירירירירררירתתתתתתתתתתתתתת ְְְְְְְְְְְִּמִמִממממממִממממִממִמִמִמִמ
ׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
מממממממממממממממממשששששששששששששששששששש ש ששששש ששש ָבָבָבהההההההההההההההההההההההההה ֲהההֲהההההֲהֲההֲהֲהֲ ַַַַַַַַַַַַאַאַאַאַאַאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאַאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאַאאַאַ ַחחחחחחחַחַחחַחחַחחחחחחחחחחחחַחחחחחחַחַחחַחַחחחחחחַחחחתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ַַכַכַ ַכככַכַככַככַככַכ

ֹ
ּּּּּּּּּּּּּּּּתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מממממְְְמממהההההההההההה ההההההההההההההַַַַזַזַזַַַַַַזזזזַזזממְְְמממממַמַמַןןןןןןןן ּּּּּּּווווווווווווווווווווווווווּּּּּרררררררררררררררררררררררר ּּּּּּּּּבבבבבבבבבבבבבבבבבִבבבבִבבב בִִִִִבהההההה ה הההההדדדַַדדַדַדד ָוווווווווווהההההההההההההההההההההההההההההההה ָוווווווו ָו ָוו ָווו ָו ָוווווווווווו ָוווווווו ָוווווווווווו ָווווו ָוו ָו ָווווו ָווו ָוווווווו ָווווווו ָווו ָווווווווווווו ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָווו ְצצצצצצצצְצצצצצצצצצְצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצְצצצצצצצצצְצצצְצצצצצצצצצצצצצצצצְצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצְצְצצְצצְצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ ִמִמִממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ ַַַכַככַככככַככככַכככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככַככככככַככככככככַכככככככככַכַככַכַכַכַכַכַרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְ

ׂׂׂׂ
ככככששששששששששששששש ש שששששששששש אַאר כאֲַאֲִרי  ררב
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ׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂ

יייייייייייייישששששששש שששששששש ששששש שש ש ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ששש ָָָָָָָָָבבָבָבבָבָבבבָבבבבָבבבָבָבָבבָבבבבבבבבבבבבבבָבָבָבבָבבבבבבבָבבבבבבבבבבבבבבבבבבבָההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ּּּּּּּוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווובּב
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ׂ
ממ ש

ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממַַאאאאאאאאאאַאַאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲככככככככֲכֲֲֲֲֲֲֲֲכככככככככֲכֲֲֲֲֲֲֲכֲכככככֲכככֲכֲֲֲֲכככככככככֲכֲכֲככככככככֲֲֲכֲֲֲֲככככככככככֲככככככככככֲֲכככככככככככֲֲכככככככככככֲכֲכֲככככככֲכככֲכֲכככככככככֲכֲכככככככככככככככֲככככככככככככככככככככֲכֲֲכככֲכככככככֲכככככככככככָָָָָָָָָָָָָלללללָָָללָָלללללללללללללָָָלָלללללללללָללללללללללָָָלללָללללללללָָלָללללללללללללללללללללָלללללללללללללללָלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללָללללללללללללללללללללללללללללללללָללָללללללָלללללללללללָלללָלָללללללָללללללללללללללִִִִִִִִִִִִִיייייייייייייייייייייִיייייייייייייייייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאכככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללייייייייייייייייייייייייייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם ההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההההההההההההההההההההַַַַמממַַַַַמממממַַַַמַמַממממממַמממממַמממממממממממממממממממממתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַאַַאַאאַאאַאאַַַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
ּ ְְְּרו ׁ

ְרְרשַש שש כ ת 

לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללְְְְְְְְְבבבבבבבבְְבבבְְְבבבבבבְבְְבבבבבְבבבבבבבְבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבְבְבבבבבְבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבְבבבבבבְבבבְבְבבְבבבבבְבבבְבבבבבבבְבבבבבבבבבבבבבְבבבְבבבבבבבְבבבְבבבבבבבבבבבבְבְבבבבבבבְבבבבבבבבבבבבבבבבבבְבבבבבבבבבבבבבבבבְבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבְבבבבבבבבבְבבבבבבְבבבבבבבבְבְבבבִִִִִִִִִִִִִִִיייייייייייייִייייייייייייייייייייִיייייייייייייייייייייייייייייייייייייִייייייייייייייייייִייייייייייייִייייייייייייייייייייייייייייִייייייייייייייייייייייִייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ֹֹֹֹֹ
עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעועעעעעעעעעעעעעעעעעוווועעעעעעעעעעעעעוועעעעעעעעעעעעעעעוועעעעעעעעעעעעעעעווועעעעעעעעעעעעעעעוועעעעעעעעעעעעעוועעעעעעעעעעעעעוווועעעעעעעעעעעעעוווועעעעעעעעעעעווועעעעעעעעעעעוועעעעעעעעעעעעעעוווועעעעעעעעעעעווועועוועעעעעעעעעעעעעעעעוווווווועועעעעעעעועעעעעעעעעעווווווועעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעוווווווועועעעעעעעעעווווועועעעעעעעעעעעעוועוועעעעעעעעעעעעעווווווועועועעעעעעעעעועווועוועוועוועועעעעועווועוועוועועעוווווועועועועעעעעועעווווווווווועעעעעעעועוווועועעעועעוועעעעעעוועועועעעעעעעעעעעעעעעעוולללללללללללללללללל בים וְאֵינָםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

ָָבבבבבבבבבבבָבָבבבבבבבבָבבבבבבבבָבבבבבבבָבָבבבבָבבָבבָבָבבבבָבבבבבָבָבָבָבָבָבה
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

וווווווטטטטטטווווטטטטטטטטטטטטטווווטווטווטטטטטטטטטטטטוטווטוווטטטטוטטטטטוטטטטוטטוטווטווטווטווטטטוטטטטטטטטטטטוטוווווווווטטטטוטוטטטטטטטטוטווטוווטוטטטוטטוטטוטווטוטוטוווטטטטטטטוטטוטוטווווטווטטטטוטוטווטוטטטטווטווטוטטטטטטווטטוווטוטטטטטווווווטטטווווווווטווטטטטוטוווווווווווטוטטטטוטוווווווווטוטטטטטטטטטטטטוטטטטטטטווטטוטוטוטוטוטוטטט ִייייייייייייייייייייייייייןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן ִי ִי ִיי ִי ִי ִייי ַַַַַעעעעַעַעַעעעעַעַעַעַעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעַעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעַע ת חֲסִָדיםםםםםםםם  

ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההההההַַַַַַַַַַַַַררַַרררַַַרַַַַַַַַרררַַַַַַרַַַרררַררררררַררררַררררררַרַררררררררַרררַרַררררררַררררררררַררררררררררררררררררררַרררררַררררַרררררַרררררררררררררְרְְְְְְְחחחחחחחחְְְחחְחְְחחחחְחְחְחְחְְחחחחְחחחְחְחחחְחחחחחְחְחחחחחחחחחְחְחחחחחְְחחְחְְחחחחְחְחחחְְחְְחחחְחחחחחחחְחְחחְחחקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקֵֵקֵֵֵקקקקקקקקקֵֵקֵֵקֵקקקקקקקֵֵקֵקקקקקֵקקקֵקֵקֵקקקקקקקקקקקקֵקֵקקקֵקֵקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקֵקקקקקקקקקקקקֵקקקֵקקֵקקקקֵקֵקקקקק בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
ֹֹֹֹֹֹ
ָּרַת הַטוווווווו רַָר

ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
ֹֹֹֹ
ה ההההההה ה הההההה הההההההההה ה ה ההההההההההההההההההה הההההההההההההההההההההההה ה הההה הממממַממַמממממַממממַממַממַמַמַמַמַמממַמממָָָָָָָָָָָָָזזזוזוזוזזוזזזזזזווזזזזזוזוזוזזזזזזזוזוזוזוזוזוזוזוזוזו זזזזזזזזזָָָָָָָָָָזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתַַַַַתַתתַתתתתתתתתַתתתתתתתְִרככ ִרִר ב

ׁ
פֶש

ָננ ָנ ָנ ָנ ָנ ָננ ָננ ָנ ָנננ ָנננ ָננ ָנ ָנננננ ָננ ָננ ָנ ָָָָָָָָנ ּּּ ֱאֱאאאאֱאֱאֱאאאֱאאאאֱאאאֱֱאֱאֱאֱאאֱאֱאֱאֱאאאֱאאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱמוממממממממוומממוומממממממממומממממומממממומוומומוו  ּּּּּּּ וווונונונווונונונוונננונננוווווווּּּתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ּּּּּּּ רַחְמָמָ
ׁ
ש

כככככככככככ ככככככככככככככככְְְְְְְ םםיםיםיםיםםםיםםםםםםםםיםםיםיםיםיםםםםםםםםםםםים  לללללללִלִלִלִלִלִלִל
ֹֹֹֹֹ
חחחחחוחוחוחוחוווחווחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחוחולללללללל ּווּררררררר ּקִק ִקִק ב יו 

חחחחחחחחככככככככככֲכככֲכֲכֲכֲכֲכֲככככככככככָָממָמממממָמממָממָמָממָמָמָמָמָמממָממָמָמָמָמָמָמָמָמָמָמָמִיִִיִִייִיייִִִייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם דדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
ֹֹֹֹ
וווובבבבבבוווובווו בב כְ

ֹ
חבֵרו

בבבבבבבבבבבבב בב ב בבבבִבִִִִִִ ָָָרָרָררָרררָרָרָרָרררָררָררָרררָררָרָרָרָרָררָאאאאאאאֵאאאאאאֵאֵאֵאאֵאאאאאללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
ׂׂׂׂׂ

יייייישששששִשששששששש ָָָָרָרָררָררררר אַההֲֲבַת ררררררְְְְְְ

ְצצצצְצצצצצצצצצצְצצצצצצצצְצצְצצצצצצְצצְצצצצְצְצצצצצצצְצְצצְצְצצצצצ ִִִִִמממממממממממממממממממממממממממממממִממִמִמממממִמִמִמממִמִמִמִמִממִִמ ַַַַַַַַַַַַַַכַכַכככַכַכַככַככככַככַכַכַכַכַכַכַררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְ
ׂׂׂׂׂׂׂׂׂׂ

ככככככככככשששששששששששששש ששש ש שששששששש ששששששששששששש שש אַאֵרר כַאֲִריי ֵרֵר
ׂׂׂׂׂׂׂׂ

שששש שששששששששששש ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ָָָבָבבבבבבָבבבבבבבבָבבבבבבבבבבבבבבָבבבבבבבבבבבָבבָבָבבבבָבבבָבָבָבבבבבבבָבָבבבבבבבבבָבבבבבָבָבבָבבבבהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ּּּּּּּּווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווובבּבּ
ׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
ּּששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששתתתתת תתתתתששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששְששששששְשששששששששְששששששששששששששששששששששששששששששְְשְשששששששששששששששששששש מִמִשמְחָה 

ּּּּּּזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז זז זזזזזזזז זזזזזזזזז ז זזִכִככככִכִכִכככככככככִככִכִכִִִכִכככִכִכככוווווווווווו אַאת המַמאאאאאַַאאאככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככֲכככככככככָָָָלללללללללללללללללללָלללָללללָלללללללָלללללללללָלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללָללללללללללללללללללללללללללללללללָלללללללללללללללללללָלללללללללללללללללללללללללללללללללללללָָללָללללָלָללָלָללָללָללָללִִִִִִִִִִִִִִִיִִייִִִִיייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ּ ּררו

לבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבְבבבבבבבבביייייייייייייייייייייייייייייִיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייִייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייִיייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם אַאאאאאאאאַאאאַאאאאאאאאאאאַאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאַאאאַאאַאחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחְחחְחְחדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
ֹ
ינָם עעולל

ל לללל לללָָָָָָָָָָָָששששששששששששששששששָשששששששששששָשָשָששששששָששששש ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָבָבָבָבָבָבָבָבָבבבבבבבבבבָבבבבבבבבָבבבהההההההההההההההההההההההההההה
ֹֹֹ
ווווטטטטטטוטטטטטטטוטטטוטוטטטטטוטטוטטטטטוטוטוטוטוטוטווטוטטטטטוטוטוטווטו ים  עַעַיִן 

ָכֵן
ׁ
 הְַרחֵק מִש

ּכָכ ב 
ֹ
ּטו

ן  אֱמ
ֹ
זָזַת הַמָזו תַתִרְרְכ ִרִר ב

ׁ
ש

ה ּ אֱמוּנה ּרחְמָננוּת 

ל

בבבבבבב בבְעעעעעְעעעעעעעללל עעעעעעְעעְעְְעעעעֵֵֵאאֵא
ּּּּּּּווווווּּּדדדדדדדדדדדדד ּללל ל ל לל ללללל לִמִִמִממִמִמ עעעֻֻעעעעעעעממממממממַמַמממֻעָעעעָעעעעעעעעעטטטטטטטטטטטטט ממממממממתתתתתתתתתתתתתתתת בבבבבבבבבב

ּּּּּ ְְּּּּּּּקווקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקו ּּקְְקפפפ ַַַַַַַַפַפַפ ההההסססססססססססִִססססססססססססְתתְְתתתתְְְתתתתתתתתתתת עעעעעע

יייםםםםםםםםם יִ יִ ייִ יִ רררררררררריִ
ֹֹֹ
הוההווווהוהוההוהוהוהוהו ּּווווווווווּּדדדדדד ּּּּבִבבבבִבִב בבבבבבבבבכ כככככ

ּּ ְְוְָָָָָָָרָרָדְְדפֵפֵפֵפֵפפֵההוהוהההוהההוהוהוהו ּּּםםםםםם
ֹֹֹ
ולולללללוללללולוללולוללולללללללללולולוללולולולו לללללללש שָשָָ

ׁׁ
ֵשֵשַקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקַקששֵשש קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקבבבבבבבב בב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב רָרָררָעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע ֵכֵכֵכככןן ָכ

ׁ
מממממ מממממממממממשששששִשששששש ּּכָָָככההההה ההההַַַרַררררְרְחחחֵֵקקקק בבבבב

ןןֵֵןןתת ת תתִִִתתֵֵןןןן
ֹֹ
ממומומומומו
ֹֹ
יייב ב ב בבב בבב בְְְְְְיויויויויויוממ תתתת ת תתתתהההההההההההההההההההההְְְְיְיְְיְיְְיְיְיְיְיְיְיְְיְיְיְיְיְיֶֶההֶהֶהֶהֶהֶהההֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶהֶה   םםםםםםםםםיםיםםיםםיייייםיםיםיםיםםיםםםםםיםיםים ּהההההִִההההההההִהִההָָממִִמ ממממת ת יִיננַַתתת צ צצַַדִדיקיקִיִיםם

ּ ּּּ אֱאאֱממוממממומומווו ןןןןןןןןן
ֹֹֹֹ
הההההה הההההה ה הַמַמַַמַמַמַמַמַמָָָָָָָזזזזזזזוזוזוזוו זזזזָָָָָָָזזזזזזתתתתתַתתתתת תַַתִִרררִררככְכְכְככ ִרִר ב ב בבב

ׁׁ
שששששש

הָָָָההההְְפפפפפפפפְפלִלללללההההה ּּפפפפפפפפפפפפתתת תתתתתת תתתתתתתתתתתת
ֹֹֹֹֹ
ּּּּּּּדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדוווווווווווווו הההההההההההההה הההההה הההה הההההה ה הההההההממַמַממממַמַמַממַמַממממממממממממממ ּּּּּּדדִדדדדדִִדדדדדדִדדדדדדדדןןןןןן

ּּ ּּּּווווווו ּּּּּּּּקִקקקקקקקקקקקקקקקק ּקקקקקקקקקקקקקקקקקת תתת ררְרחְחחחִיייםםםם
ֹֹ
אאואואואו ָנסַסססתתתת ָנָהה הההַההההכככְכְנ ּּּּ אֱאאאאֱאֱאאאאֱאֱאֱאֱמממממוומומומוּנ ווננוננונונונונוּתתתתתתתת ּ  רַרררַרַחחְחְחְחְחְמָמָמממממ

ַַ""ְְְבבבבב""""""ררררררררררררר
ׁׁ
ְבְְְְְְְְְבבְְבבששששששששששששששששששש תתתתתתתת תתת תתת ת ת תתתתתתת שַשַשששששששַשששַשַששששששֶֶלֶלללללֶללללללֶלללֶללֶללֶלֶלללללל ֶֶללללֶלללללֶֶֶֶלללללללֶלֶלללללללחחָָָָםָםםָםָםָםָָםםָםָםָםם ששששש ששששש

ֹ
ּכ ככ ככ כ ּרְָרָחחהָָה פררררררררְרררררררררטטָָטטטָטטָָָָטטטָטָטטִטיִיִיִיִיִייִיִיתתתתתתתת ָחְגג

ׁ
גגְגג ההַשש ּווּלַלתת ּּּדדד ה הַזַזזזזזזווּוּ

ֹ
בבבבבב כְבבבבבבבו םיםיםיםיםיםםים  ללִלִללללל

ֹ
חחוחוחולל ּּווּרר ּּקקק

יייזוזוזוזוּתתתתתתת ּ ז זזְרְרִריִ ָווהההההההה ָו ָננו ָננ ָננננננ ָננ ָנ ָנ ָנ ָננ ָנ ָננ ָנ ֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲֲעֲעֲעֲעעעֲעֲעֲעעֲעעעֲעֲעעעעע ִיםםםםםםםםםםםםםםםםםם  ִי ִי ִיי ִי ִי ִי ככככ־כ־כ־כ־־כ־כ־כַפַפַפַפַפפפפַפ יייייַַַַַַַַייייינננ ננקקְקְקְקְקקקקקְקייִייייי ָָָ ֶךךֶךךךִבבֶךךךך מ מ מ מ מ ממ מִִִִִלִללל בבִבבעעעעעעעעסַסַססססס כ כ עעעַַעַַעַעַעַע וְההָָסרֵרררר חח חחֲכֲככככממָממָממממממִִיייייייםםםםםםם דדד
ֹ
ובובו בבבב ככ כְְְ

ָננָָנָנננססססְססססססססססססססֵבבֵבבבבֵבבֵבֵבֵבֵבבבֶֶרֶרֶררֶרֶֶרֶרֶררררר פפפפפנננננננננניִיִיִייייםםםםםםםםםםםם ססססססססב ב ןןןןןןןןןןןןןן
ֹֹֹֹ
וייויויויויויויויויויו וווו וְנְנְנְנננְנְננִקִקִקקִקִקקקק ָָיָָָייס ססדדדֵדדדדדדֶרֶרֶרֶֶרר ררָרָרָרָרררָרררהההההההההה

ֹ
הה ההה ההה הַתַתַַתתַתתַתתווווווווו ּּּ עעעעעעֲֲמֲממממַלללללללַלללל ןןןן

ֹֹֹ
חחָחחִטָחחו ִטִט ב ְרָרָאֵל ל

ׂ
ְרְרָריִשש

מְממְמְמְמְמייִיִיִיִיִירַרַרַרַרַררַתתתתתת
ׁׁׁ
מממממממְמשששש ש ש אאַאאאאַאַאאאהֲהֲהֲההההההההֲבבָבָבָבבבבָבָההההההההה כַכככַחַחַחַחַתתתת

ֹ
ּּּתת תתווווכ מממממְְמממ ה ה ה הַזזַזמממממְְממַמַמממַןןןןןןןן ּוווּררר ּּבבבבִב בבִבִבִבה הההדַדדד ָוָהה מִמִמצְצְצְו ְכַכַרר

ׂ
כככ שש אַאַאֲִרי

ֱאאֱאֱאאאאֱאֱאֱאמֶמֶמֶמֶמֶמתתתתתתת עעעעַל־ל־ללל־ההההָההההָא ְפְפב בְפפפִייִייהֶהֶהההםםםם אָאאָאאָאמֵמֵמֵמןןןן מומומומומומוֶדֶדֶדדדדֶהההההה ִּּימימָהָה
ׂׂ

יייי שש ּובבּבָהה
ׁ
ְּשְש תְש חָה 

מ מַעעַעֲבֲבבֲבִִיר  ההההָההההאאְאללֻלֻלהההה ל לל לַגגַג אאאאאְאְאההָה הההההההָהיייהה ִִּּיִייִיצצצ צִפִפִפ ה הרָרַביםםם ִיִייי
ּ ּוו ּ זִכִכ אַאת הַמַאֲכָלִים 

ּ ְּרו ׁ
רְרש

ֵאא
ׂ

ֵאֵאאשש
ֹׂׂ

שששש נונושש
ׁׁ
שָשרָא מִקְדש

ֹ
ּ אַחְחדוּת  אאאֱמֱממֶֶֶת   מו לְבִים 

ֹ
לבִים וְאֵינָם עולל

עֻעַמֻעָט  ממת ב
ּ ְּקו ְּקְקפ ַפַפ הִסְת הָרַעע ן

ֹ
ׁ ללָששוןן בָה 

ֹ
ת חֲסִָדים  עַיִן טו

ּוּד  ִּב בב כ
ּ ּם וְרְָדפֵהו

ֹ
לל שלָלו

ׁ
ֵֵשֵֵֵשקַקקשֵש קק ב רָע  כֵכןן

ׁ
 הְַרחֵק מִש

ּכָכ ב
ֹ
ָּרַת הַטו רַָר

ֹ
מו
ֹ
ְיְי בְיוממ ִּהִהָָמִים תִהְיֶה   ָמָמ תת ִיננַתת צִַדיקִיםם

ּ ּ אֱמו ן 
ֹ
זָזַת הַמָזו תַתְִרכ ִרִר ב

ׁ
ש

הָהְפִלה  ְּפְפ ת ת 
ֹ
ּדו ִּדִדן הַמ

ּ ּו ִִּק ּקק תת ְרחִים 
ֹ
אאו ּ אֱמוּנָה  הַכְנָסַתת ּחְמָנוּת 

ַַ"ְבַ"ר 
ׁ
בְבש ַשַשֶל ת ֶלֶלחָם ש

ֹ
ּ כ ְּרְָרחחָָה פְרִָטיתתת ָחחְגג

ׁ
ְגְג הַש ּוּלַת  ּד הַזוּו

ֹ
בב כְבו לִים  

ֹ
ולל

זריז ִ נְקִי־כַפפיִם  ענוה יַַי ָָ ֶךֶךִבֶךך בִבַעַס מִל עַע וְהָסֵר כ  חֲכָמִים 

סס רה
ֹ
התו ּ עֲמַל ן 

ֹ
חָחִטָחו ִטִט ב ׂל 

כ

ש

ו וְהְהנַנפפפפפשששֶשֶש פפפֶפפפפף
ּ ּו רררררררררררַַַתתַַַַַַתתַתַתתתת הַג ִִִִִִִִִ ְְְְְְּ

ׁ
דֶשֶש

ֹֹ
תַתַַַַַַַַבַת־קק

ׁ
שש שששששששש בַב  ֶמֶמֶמֶמֶמֶמֶמֶמֶממֶמֶמֶמֶמֶמממממֶתתתתתתתתתתתתתתתת עעעעעַעַלל־־לל־ל־לללל־ל־־־־־־־ההָהההההההההההההָהההההָההָהָהָהָהאֱאאאֱאאאאאֱאֱאֱאאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱ וומממממממומוווומממממממממממומומומוווממממממממממומומומווווומממממממממומומומוווומממממממממומוווווומממממממממווווווווומממממממממומומומומומווווווווממממממממממממממומומווווומווווממממממממממומומומווווווווומוממממממממממממממומומומווומוומווווממממממממומווומממממומממממווומוומממוווממממממומווממממממומומומומווומממממומומוממממומומוומומווווומומוֶֶֶדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֶדֶדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֶדדדדדדדדדדדדֶדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֶדדדדדדדדֶדֶדדֶדדדדדדדדדֶדדדדדֶדֶדדֶדדדדדדדדדֶדֶדדדֶדֶדֶדדדדדדדדהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵמממֵמֵמֵמֵמֵמֵממממֵממֵמֵמֵמֵממממממממממממממממממממממֵמממממממממממממממממממממממֵממֵמממֵמֵממממֵמֵממממממממממממממֵמֵמֵממֵממֵמֵמֵמממֵמֵןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן   ָאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאָאאאאאאאאָאאאאאָ   ֶֶֶֶֶֶֶֶ

קקקקקב בִקִק תתָייוו
ֹ
עעעעעעעעעעעעעעע עע ע עע עעעעעעעע עע עעעעעעע ע עעַַַַַלַלללַַַַַַַללַַַַַַלַלַלַלַלַללל־־־־־־מִדות רריירריריריריריירירירירירירירירירירירריריר ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲעֲעֲעעעעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעעעעעעעעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעעעעעעעעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעעעעעעֲעעעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעעעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעֲעעעעעֲעֲעֲעֲעֲעעעעֲעֲעעֲעֲעֲעֲעעעעעעעעֲעעעעעעעעעעעעעעעעעעֲעעֲעעעֲעעֲעעעֲעעֲעעֲעעעֲעֲעעֲִִִִִִִִִִִִבבבִבבִבִבבבִבבִבִבִבִבבבבבבבבבבבבבִבבבִבבבבִבבבבִבִבבבבִבבבִבִבִבִִב ַַַַַַַַַַַַַַַַמַממַממממממממממממממממממממַמממַמַממממממַמממממממַמממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממַממממממַמַממממממממממַממַממממממממַממממממַממממממממממממַממממממממממממממממממממממַמממממממממ  ּ הָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָההההההההההההההְְְְאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻללֻלללללֻֻלֻלֻֻלֻללללֻלֻֻֻלללֻלֻלֻלֻלֻלֻללללֻלֻלללללֻלללללללללללללללללללללהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ללללללללללללללללללל ללללללללל לללללללל ל ל ללללללללללללללל ללללללללללללללללל ל ל ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללַַַַַַַַַַַגַגַַַַַַַגגַַַַַַגַַגגַגגַַַגגַגגגגגַגַגַגגַגגגגגגַגַגגַגגגגגגגגגגגגגגגגגגַַגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג אאאאאאאאאאאאאאְְְְְְְְְְְְְְְְְְְאְְאְאְאְְאְְְאאאאאאאאאאאאאאאאאָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָהההההההההההההההההההההההָהההההההההההההההָהההההההההההההההההההההההההההָההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ההההההההההההההההההההההההָָָָָָָָָָהההההההההההההההההההההההההיייייייייייייייייייייייייייהההההההההה ִּּּּּּיייִִִִִִִִִִִִִִִִִייייייייייצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ צ צ צצצצצצצצצ צצצצצצצצ צ צצצצצ צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצִִִפפִִִִִִפפִִִפִִִִפפפפִפִפפפפפפִפפפִפִִפפִפִפפִִפפפפִפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפִפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ הההההההההההההההההההההה ה הה ההההההההההההה ה ה הההההההה הה ההה ההההההההההההההההההההה ההההה ה ההההההה הההההה הה ה הההה ה הההההה הההההההה ה ההה הההההה הה ה ה ה ה ההההההה ה ה ה ה ה ההההההההההה הההההההההההה ה הההההההההה ההָָָָָָרררָָררָָרררררָָררררררָרָרררררָרררָרָרררררררָרררררררָררָרָרררָררררררָררָרררררררררָרררררָרָרררָרָרררָרררָררררָרָרָרָררררָרָרָרררָרָרָררָררָרָרָרָררררָררָרָרָרָרָררָרָררררָרָרָרָרררררָררררררררָררָררררָרָרררררררררררָרררררררררררררררָרָררָרָרָרררררררררררררָרָררררַַַבבבבבַַבבַבבבַַבַבַבבבבבבבבַבַבבבבבבַבַַבבבבַבַבבבבבבַבבַבַַַַַבבבַַבַבַבַבַַבַבבַבַבַבַבַבַבַבַבַבַַַבבַבבַַבַבַבַבבבַבַבַבבבבבַַבַבַבבַבבבבבַבַַבַבבבבבבבבַבבבַבבבבבבַבבבבבבבבַבַבבבַבַבבבַבבבַבבבבבבַבבַבַבַבבַבבביייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם יייִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
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ללללללללללללללללללללללללללש שששששששש שש ששששששָָָָָָָלוווללולולללולוולוולללולולולולוולוללולולווולולללוולולללולולוולללללולולוולוללללללולולולווולולוללללולווולללללולללללולולולווולולוללללולולולולולולוווולללללולולולולולולוווולוללולולולולולולוולוווללללולולולולולוולוולללולולולוווווווללללללוללולולולולוווווולולללללללולולולולולוולוווולללללללולולולוווולללללולללללללולולולולולולווולללללללללללללולולולולולולוולולוללללללללללולולולולוולוולללללוללולולולוללללללללללללללללללללולללללללללללללללללללללולללללללללללללללללללללללולללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללולללל

ׁׁׁ
ֵֵשששששששששֵֵֵֵֵֵֵֵשֵשֵששֵשֵֵשֵשֵשששקקקקקקַַקקקַקקַקקקַקקקששששששששששששששש קקקקקקקקקַקקקקקקק בבבב בבבבבב ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָרָרָרָרררררָרררררָררררררָרררררררָררררררררררָרָררָרררררררָרררררררררָררררררררררררָררררָררררררררָרררררָרררררררָרררָרררררררררררררררררררררָררררררָררָרררָררָררָרָרָרָרָרררָרָרררָעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע ֵכֵככֵכֵככֵככככֵכככֵכככככֵכככככֵכֵככככככֵככככככֵכֵכככככככככככככככככֵכככככֵכֵכֵכככֵכֵכככככככככככככככככככככככככככככככככככןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

ׁׁ
ּּּּּכככככככככככככככָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָכככככככככככככככככככככככככככככככככממממממממממ ממממממממממממממ מ ממממממ מ מממממממממ מממ מממ מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממִִששששִשששששששששששששִשששִשִשִִשִשִִששששִששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש

ִמְחָ
ׂ

מִמ ש
ֹ
ְכָרו

ׂ
כְכןןןןןןֵןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןֵןןןןןןןןןןןןןןןֵןןןֵןןןןן ש ןןןןןןןֵןןֵןןןןןןןןןןןֵןןֵןןןןֵןןתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתִתתִתתתִתִתתתתִתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתִתתתתתת

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ווווממוממוומממוממממומממממממוממוממומומומומממומומומומומומומממומוומממממומממומוומומוממומווו
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ווויייווייויויוייויייויויוייייויויייוייויויויויייוייייויייייויוייייייייוייייויויווויוייויויויייויויוייויויויוויומממ יייייייייבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְ תתתתתתתתת תתתתתת תתתת תתת תתתתתתת ת תתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההְְְְְְְְיְְייייייייייייייייייְייייייייְייְיְייְיייייְיייייייייְייייְייייייייייייְיייייייייייייייייייייייְיֶֶֶֶֶהֶֶהההההההההההֶהההההההההההההֶהההההההההההההֶהההההההֶהֶהההההֶההֶהֶההההההֶההההֶהההההההההההההההההההההֶהההההההההההההההֶהההההההההֶההֶההההההההֶהההההההֶההההההההֶההההֶֶההֶההההֶהֶהההֶהֶההההההההההההההההההההההֶהֶההההההההההההההההֶההההההה  םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםיםםייםייםיםיםיםייםיםים ּּּּּהההההִִִִִִִהִִִִההִהִִִהִהההההההההההההההִִָָָָָָָָמממממממממממממממממממממִממממממִממממממממממִמממממממממממִמִמממממממממממממממממממִממממִממממִממממממממממממממממִמִמממממִמִמ מממממממממממממממממממתת תתתתת קקקיקקקיקקיקיקקיקיקיקיקיקקיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייִיִיִיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם צצ צצצצצצצצ צצ צצ צצצצצצצצצצצדַַַַַדַדדדדדדדדדדִדִִִ יִִִִינננננננננננננננננננננננננננננננננתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

ּ ֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱֱאֱאֱאֱאֱאאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאֱאאאאֱאֱאֱאאאֱאֱאאאֱאאאֱאֱאאאאאֱאאאאאֱאֱאֱאאֱאאאאֱאאֱאֱאֱאאֱאאֱאאאאאאאאאאאאאאאֱאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאֱאאאאאֱאאֱאאֱאאאאאֱאֱאֱאֱאֱאאאאֱאֱאֱאֱאֱאֱאאֱאֱאאֱאאאֱאאֱאאאֱאֱאֱאֱאֱאאֱאֱאאאמממממממממממממוממממומומומ  ּ

שש כַש ּ וַתְרָנוּת  ההההההההָָָָָָהההההההההההההההההההההההְְְְְְְְְְפפפְְְפפפפפפְְְפפפפפפפְְְפפפפפפפפְפפפפפפפפפפפפפְְפפפפפפפפפפפפפפפְפְפפפפפפפפפפפפפפפפְפפְפפפפפפפפפפפפפפפפְְפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפִִִִלללללללִלללִללִִִִִלִִללללללללִללללללִללללללללללִלללללללִללההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ּּּּפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפתתתתתתת תתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ּּּּּדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הההההההההההההה הההההההההההההההה ההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההההממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממַממממממממממממממממַממממממממממממממממממממממממממממממממַמַממממממממ ּּּדדדדדדדדדדדדדדדדדִִִִִִִִִדִִדדדדִדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

ּּּּ ּּּּּּּּּּּּּּּוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ּּּּּּּּּקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקִִִִקקקקקקקִִקִקקִקקקקקקקִִִקקקקִִִקקקקקקקקקקקקקִקקקקקקִקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקִקקקקקקקקקקקקקקקקִקקקקקִקקקקקקקקקקקקִקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק ּּּּּּּּקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקִקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ררררררררְרְחְחחחחחחחחִִיִיייייִיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ֹֹֹֹ
אאאאאאאואאאואואואואוו ָננססַסססססססססססססַססססססססַססססַסַסססססַסַססַססַסססתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ָנננננ ָנננננננננננ ָנ ָננננננ ָנ ָננננננננננ ָננננננ ָנננ ָננ ָננננננננ ָנננ ָנננננ ָנננננננננננננ ָנ ָננננ ָנננננננ ָננ ָנ ָָָָָָָָָָָָָננ ְְְְְְכְככְכככְככְככככככְככככככְכככְככככְככככככְכְכככְכככככְככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככככ ַַַַַהַהַהַההההַהַההַהההַהַההַהההההַהההַהההַהַהַהַההההההַהַהַהַהההההההההַהַההההההההההההַהַהההההַההההההההההַהההההה ָנננננָההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה   ָננ ָננננננ ָנ ָננ ָננ ָננננ ָנ ָננ ָנננ ָנננננננ ָננננ ָנ ָנ ָננננננננ ָננננננננננננננננננננ ָָנ

ָ ֱ הַנֶעֱל עעעֶע ַַ"ְְְְְְְְְְְְְְְְְְבַ"ר 
ׁ
בְְְְְְְְְבששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש תתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת תת שששששששַַשששששששששששַַשַשַַשַשַשַשֶֶֶֶללללללללללללללללללללללללללללללללֶלללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללֶלללֶלללללֶלֶללללללֶללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל שששששששששששששששששששששששששששש ששששששששששששששש ששששששששששש ש ששש ששששששששששש שששששששש ששששששש שש ש שששש לללללללֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶללללללללללֶללללללֶלֶחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחָָָָָםםםםםםםָםםםםםָםםםָםםםםםםםםםָָָםםםָָםםםָםםםםםָָםםםםָָםָָםםםםםםםםםםָםםָםםםםםָםםםםָםםָםםםָםםםםָםםםָםםםםםָםָםָםםםםםםםםםָםםםָםָם
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ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווויווווויייויויווווייווווווווייוווווויויווויויויויוווויוווווויויויויייוי ו ווו ו ווווווווווווְנְננְנְנננננְנננְנקקקקקקקקקקקִקִקקִקִקִקִקקקִק יָָָָָָָָָיסססססססססססססססססססססס סס ססססססססססססססססססססססססססס סססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססֵֵֵֵֵֵֵֵֵדדדדדֵדדדדדדדדדֵדֵדֵֵדדדדֵדדֵדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדדדדדֵֵדֵֵֵֵדדדדדדדדדדדדדֵדדדדדֵדדדֵדֵדֵֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֵדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֶֶֶֶרֶררררררֶֶֶרררֶרֶרֶרֶֶרֶֶֶֶרררררֶרֶרֶֶֶרררררררֶרֶרררררררררֶררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָרָרָרָרָררָרָרררררררררררררָררררררררררררררָררררררררררררררררררררררררָררררָררררררררָררָרררררררררררררררררררררררררררררָררָרָרררררררררררָררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררָרררררררררררררררררָרררררררררההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ההההההה הההה ה הההה הה ה התתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתַתתַתתתתתַתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתַתתתתתתתתתתתַתַתַתתַתַתַתתתַתתתתתתתתתתתתתתתתתתוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ּּּּּּּּּעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע עעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעֲֲֲממֲמממממממֲמממממממממממממממממממממממֲמממממממממֲמֲֲממממֲמממממממממממממממממממממממממממממממֲֲמממממממממממממממֲממממממממֲֲֲֲממממממממממֲֲֲֲֲֲֲממממממממממממממממממממממממממממממממֲמממממממממממממממממממֲֲממממממממממַַַַַַַַַַַַַַַַלַַַלללללללללַללללללללללללללַללללללללללללללַַללללללללללל ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן

ֹ
טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטחחחחחָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָחחחחחחחחחחחחטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחוחוחחחחחחחחחחוחחחוחחחוחוחחוחוחחחחחחחוחוחחחוחו

פֶפף וְהַנֶפֶש
ּ ּו רירירירַתַתתתתתתַַַַתַתתתתת הַג ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִּמממִמממִמממִמממממִמממִמממִמממִמִממממממממממִמממממִִמ

ׁׁׁׁׁ
ממממממממממשש ששששששששששששש ש שששששששששששששששש ששששששששששששששששששש ֲֲֲֲֲֲֲההֲהֲהֲהֲההֲהֲהֲהֲהֲהֲהההֲהֲהֲהההההבבבָבבבבָבָבבָבבבבבָבבבבבבָבבבבבבההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ַַַַַַַַַַַַַַאאאַאַאַאַאַאאַאַאאאאאאאַאַאאאאאא ַחחחַחַחַחחחַחחחחחחחחַחחַחַחַחחחחחחחַחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחַחחחחחחחחחחחחַחחַחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחַחַחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחַחחחחחחַחַחַחחחחחחַחחחחחַחַחַתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ַַַַַַככככככככככככַכככככַככככַכככַכַכככַכככַככככַכככַכככככככככככככככככַככַככככככַככככככככככַכַככככככככככככַכככַכככַככככככַכככככַכככככככככככַכַככככככַכככַכַַככככככַכככ

ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
ּּּּּּת תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ממממממממממממממממממְממממממממממממההההההההההה הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הההההההההההַזזַַַַַזַזַַזַַַַַזמממממממממְְממַמַממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן ּּּּּּּּּווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווּּּּּררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּבבבבבבבבִִִִבבבבבבבבבבִִבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבִבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבבבִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבהההההההההההההההההההההההההההההההההה ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ההההַַַַדדַַַַַדדדדַַדדַַַַדדדַַדדַדדַדַדדדַדדדדדדדדדַדדדדדדדַדדדדדדדדדדַדדדַדדדדדדדדַדדדדדדדדדדדדדדדַדדדַדדדדדַדדדדדדדדַדַדדד ָוווווווווווההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ָווווווווווווווווווווווווו ָווווווווווווו ָו ָו ָווווו ָווווווו ָוו ָווו ָו ָוווו ָוווו ָוו ָוווו ָו ָו ָו ָוו ָו ָוו ָווו ָוווווווווו ָוו ָוווו ָו ָווו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָו ָָָָָָָָָָָָָָָָָו צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ

 רַח
ׁ
דֶש

ֹ
תַַַַַַַַַַַתַַבַַַַַבבבבבבבבבבבבבבַַבבבבבבבַבַבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבַַַַַַת־ק

ׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁׁ
בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבַבבבַבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבש שששש ש שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ֶֶֶמֶמֶמֶממממֶמֶמֶמממֶמממֶמֶמממממממממֶמֶמֶממממֶמֶמֶממממֶמֶמֶממֶממממממֶמממממממממממממֶמֶממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ֱֱֱֱאֱאֱאֱאֱאאאאאאֱאֱאאאאאאאאאאֱאאאאֱאאאאֱאאאאאאאאאֱאֱאאאאאאאאאאאאאאאאֱאאאאאאאאאאאאאאֱאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאֱאאאאאאאאאאאאאאאאֱאֱאאאאאאאאֱאאאאאאֱאֱאאאאאאאאאאאאאאאֱאֱאאאאֱאאאֱאֱאֱאֱאאאא ַַַַַַעַעַעַעַעעעעעעעעעעעעַעַעַעַעַעעַעעעַעעעעעעַעַעַעַעַעַעעעעעעעעעעעעעעַעַעַעַעַעעעעעעעעעעעעַעַעעַעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעַעעעעעעַעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעַעעעעעעעעעַעעעעַעַעעעַעעעעעעעעעַעעעעעעעעעעעַעעַעעעעעעַעעעַללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל־ל־ל־לל־ל־ל־ל־לללללללל־לללללל־ל־ל־ל־לל־ל־ללל־ל־ל־ההָהההההההההָהההההההָהָהָהָהההההָ ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶדֶדֶדדדדֶדדדדדדדדדדֶדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדֶדדֶדדדֶדֶדֶדֶדֶדֶדֶדֶדֶדֶדהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ֵֵממֵמממממממממממממממֵמממממממממממממממממממֵממממממממממממממממממממממממממממֵמממֵממממממֵממממֵמֵממֵמֵןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן  מממומממומממממוומממומוממוממממומומוממוממוומממוממממוממומוממממומוממומממממממממממוממממומומומוממוממ ָָָאָאָאָאאָאָ ְפפפפפפְפפפפפפפפפפפפפפפפפפבבב בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב בבבבבבפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפְפפפפְפפְפפיייייייייייייייייייייייייייייייִייִיייייִייהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההֶההההֶהֶהֶההההֶהֶהֶהֶהֶהֶהםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם  ממממיממממייממיממייממימממימימההההָההההההההההההההההההההָהההההההההההההה ִִִִּּּּ יייייישששששששש

ּוּר חו ִּק ִקִק ב תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתָָָָָָָָיו 
ֹֹ
מממממממממממממממממממממממ־מ־מִדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדווווווווווווווווווווו עעעעעעעעע עע עעללַַלַלַל רריייייריייריייריריררר ַַממַמממממַממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממַמַמממַמַמממַממַממַמַממַמממַמַממַמממַממממממממממַממממממממממַמַממממממממממַממממממממממַמַממממממממממממממממממממממממממַמממממממממממממממממעֲעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעֲעעעעעעעעֲעֲעעעעעעעעעעעעעעעֲעעעֲעעֲעֲעעעעעעעעעעעעֲעעעעעעעעעעֲעֲעעעעעעעעֲעֲבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבִבבבִבבבבבבִבבבבבבבבבבִבבבִבבבב   ּּּּּּ הההההההההָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָההההההההההההההההההההההההההההההההההההְְְְאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאְאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאְאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאְאאאאאאאאאְאאאאאאאאאאאאאאאאאֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻללֻֻֻללֻללללֻֻלללֻֻלֻלֻלֻֻלללֻֻללֻללֻלללֻלֻֻֻללללֻֻללֻלֻלֻלֻלללֻלֻלֻלֻללֻלללללֻלללֻללללֻלֻללללֻלֻלֻֻלֻלללֻלֻלֻֻלֻֻֻלללללללללֻללללֻלֻללֻללֻלֻלֻלללללֻלֻלֻֻלֻלֻלֻללללללללללֻלֻֻֻלללֻלֻלֻלֻללללללללֻלֻלללֻלֻלֻֻלֻללֻלֻלללֻלללֻלללללֻלֻללֻלֻלֻלללֻלללֻללֻלללֻלֻלֻלללללללללללֻלללֻללללֻלללֻללֻלֻֻלֻלֻלֻֻללללללללללֻלֻלֻלֻלהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ללללללללללללללללללללללללללללללללל לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל ללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל לללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל לללללללללללללַַגַגגַַגגגגגגגגַגַגַגגגגגגגַגגגגגגגגגגגגגגַַגגגגגגַגגגגַַגגגגגגגגגגַַגגגַַַַגַגַגַגַגגגגגַגגגגגגגגגַגגַגַגגגגגגגגַגגגגגגַגגגגגגגַגַַגגגגגגגגגַגגגגגגגגגגגגגַגג אאאאאאאאאאאאאאאאאאאְְאְְְְאאאאאאאאאְְאאאאאְאאאְאאְאאְאאאְְְאְְאאְאאְְאאְאההההההההההההָָָָהָההההההההההה ההההההָָָָָָהָהָהיהה ִּּּייִִִייצ צפִפִפפפפפפפפ ה ההָָררבַבייִייםםםםםםםם ִיִִיייייייייייי

ּּ ּּּווווווו

ד
ֹ
בב כְבו

ֹ
ֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲחֲחֲחחחֲחחֲחחֲחחחחחֲחחחחֲחחחחחֲחֲחחֲחחחחחֲחֲחחֲחחחחחחֲחחחחחֲחחחֲחֲבֵרו עעעעעעעִעעעִעעִעעעעִעִעעעִעעעִםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם־ם־ם־ם־ם־ם־ם־־ם־ם־ם־ם־ם־ם־־ם־םם־ם־ם־ם־ם־ם־ם־םם־םם־ם־ ללללללללל ל ל לל

ֹ
ב בבבבבבבעעעְעְְְעעללל ְעְְְְעְעֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵאֵאאאאאאֵא

ׂׂׂׂׂׂ
ֵאאֵֵאאֵאֵאאששששששששששששששש
ֹֹֹֹֹ ׂׂׂׂׂׂׂׂ

ששששש וננונוונוננוננונונננוננונננננ שששששש 
ׁ
מממממממממממממממממממממממ ממממממממממ מִקקקִקקִקִִִִקִקִקקקקקקקקִקקקקקקקקְדְדדדדדדדדדדששששששששששששששששששששששששששששששששששש שָשָשששששששששרררררררררררררָָאאאאאאאאאאָאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאָאָָאאאאאאא

ֹֹֹֹ
אא אאאממֱמֱמֱמֱממֶֶֶֶתֶת   מוומממממממממממממומוווו ּּּודוודודדדודווווווּּתתתתתתתתת

ְרָאֵל
ׂ

ְרְָר אא אאאַהַההההההֲֲֲֲֲבַת יִש
ווכככוכוכוכוכוכוכוככוכווככווכוכוכוככוכוכוכוכוכווכוככוכוכוכוכוככוכוכוכוככוכוככוכוכוככוכוּּּּּּּתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ְזזז ְז ְזזז ְזזזזזזז ְזז ְזז ְזז ְזז ְז ְזזזזז ְז ְזז ְזז ְזזזז ְזזז ְְְְז ּּּּּּּּדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד ּ ּו ּללללללללללללללל ללללללללל ל לללללללל ללללל לללללללללל לללל למִמִִמִממִִמממִממממממִמִממממממִמ ָָעָעָעָעעעעעעעעָעעעָעעָעעעעָעָעָעָעָעָעעעעעעעעָעעָעעָעעָעָעעָעָעעָעָעָעָעעעטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט עעעעעעעעעֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻֻעעעעעעעעעעעעעעעעעמַַמַממַמממממַמַממַממַמַַַממַממממַמַמממַמַמַמַממַמַמַמַמֻֻֻֻֻֻֻ ב בבבבב בבבבב בב ב ב בב בבבבבבבבבב בבבב בב בבבבב ַמממַמממממממממַממממממַממממממתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

ּּּ ְּּּּּּּּּּּּּקקוקקווקוקוקוקווקקקוקווקוקוקקוקוקקוקקקווקוקוקוקוקוקוקקוקוקוקוקווקוווקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקוקו ּקקְקקפפפפ פפַַַַפַפַַַפפה ההההההההססִסִססססתְתתתתתתְתתתת הָהָהָההההָההההההההההההההההההההההההההההההההההההרַרַרַרררררררררררררררררררררררררררררעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
ֹֹ
שששששששששששששששששששששווווווווווווווווווווווןןןן
ׁׁׁׁׁ

ש כארי אאר ררב בבבַב יִתִתתתתְְגגג יייםםםםםםםםםםםםםם ייִ ייִִ ייִ יִ יִ רררררררררררררררִרִִִ
ֹֹֹֹ
הההההוהוההוהההההההוהוההוהוהוהוהההההוהוהוהו ּּווווּּדד ּּּּּּּּּבבבבבבבבבבבבבבבבבִבב בבבבבבבבבבבבכככככככככככ כככ

ּּ ֵֵֵֵֵפפפפֵפֵפֵפפההההוהוהוההוהההוהוהוהוהו ְוווווווווווווווווווווווווָרררררררָררררררררררררררררררררְְְְְדדְדדדדְדדדדדדדד ְו ְוו ְו ְו ּּםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ֹֹ

ללללָללללל שללָלולללולוללוללללולל
ׁׁ
ֵששֵֵששַקַקקשֵש קקקקקק בב רָרָרָעעעעע ן

ֹֹ
בבבבבבבבבבבי תתתתתתתתתתתתתתתתתההההההההההההההיייייייייייייייההההההה םיםייםים ּּההההההההִָמִמממ ממממממ ת תת קקקקקקקיקיקיקִִִיייםםםםםםםםםםםם יִינננַַתַת צ צצצַדדדִד

ּ ּּמווו

ההכנסססתת

 קשת המשתמשים בספרים הוא נרחב ביותר, 
החל ממרצים ומגידי שיעורים, מורים ומורות 
ואנשי חינוך, תלמידים שהוטל עליהם להכין 

עבודה בנושאים נבחרים, ויוכלו מעתה למצוא 
חומר רב בפונדק אחד בלי טרחה יתירה, אב 

שמבקש להעביר לילדיו מסרים חינוכיים חשובים, 
וכזה שמבקש לחזק אצל שומע לקחו עניין הדרוש 

חיזוק, וכאן ימצא את אשר איוותה נפשו.

״
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