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 (כז, כ) ואתה תצוה

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

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

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

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

 (חתם סופר)

 (כז, כ) ואתה תצוה

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

תנאיעלאפילוחכםוקללת) לב, לבלהלן(כתבתאשרמספרךנאמחנישאמר
 . פנחס)' פר' הק בזוהר מובא (וכבר. בזה" ונתקיים, באה

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

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

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

, ישראל כלל עבור נפשו שמסר ממה כתוצאה אלא, גמור עונש זה אין הרי
 שמו יוזכר שלא משה היא בשביל זכות ובכך, הרי", מספרךנא מחני" ואמר

 ז"עי מתעורר, שלו הילולא ביום ודייקא, ישראל לכלל נפש מסירות עניין על
 )תורה ציוני(     .מרעיתו צאן עבור מהימנא רעיא משה של נפשו מסירות

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

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

 רבנו נסתר! ואחת, ובפרשה זו משה

פרק (ספר יהושע  על )ילקוט שמעוני(כת התורה": במדרש וומוסיף ה"חנ
מלאך שולח לו את המלאך, והכוונה ל כתוב, שכאשר אמר הקב"ה שהוא )ה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מהן.שנמחה שמו

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

 תשמעון.

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

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

 (הגר"ש לוינשטיין)

 (כז, כ) ואתה תצוה

הנה בפרשת תרומה למדנו על כלי המשכן, ארון מנורה ומזבח, קרשי 
המשכן והיריעות, חצר המשכן וקלעיו. אחר זאת אנו לומדים פרשת תצוה. 
תחילה אנו מצווים להביא שמן זית זך, ובאמת כבר נאמר בתחילת פרשת 
תרומה כשנמנו י"ג דברים להביא התרומה ,'שמן למאור' ופרש"י 'שמן זית זך 

לות נר תמיד'. וא"כ יש להבין מה כפל כאן ציווי מיוחד להביא שמן זית להע
למאור?

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

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

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

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

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

 חכמיכל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי יתועש
 ) ב, א, כח( לי לכהנו לקדשו אהרן בגדי את ועשו' וגו לב

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

 לנו מוכיח הראשון שהכתוב בשעה - לשני הראשון הכתוב שבין הסתירה את
 בגדי כי ומגלה השני הכתוב בא, ולתפארתלכבוד נעשים הקודש בגדי כי

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

, האדם מכל העניו ה"ע רבינו למשה כי, זה באופן לפרש יש צחותובדרך
 טעם גם יש הכהונה בגדי של השונים הטעמים בין כי הסוד אתלגלות מותר לו

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

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

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

 (אמרי דעת למהר"ם שפירא)

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

 חכמי כל אל תדבר ואתה ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש בגדי ועשית
 לברר ויש לי לכהנו לקדשואהרן בגדי את ועשו חכמה רוחמלאתיו אשר לב
 ואצל' ולתפארת לכבוד' נאמר ועשית למשה הציווי שאצל הלשון שינוי את

 .'ולתפארת לכבוד' אמר לא הבגדיםבמלאכת העושים

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

ובטחונובצדקתומדריגתולפימרדכידהנהנחמדדברז"עאמרטשענגער
 כלל על שירחם' בה בטוח' הי כי הרשע המן מגזירת כלום נתפעל לא' בה

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
  פ"˙˘ ˙ˆו‰פר˘˙  
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 ה"והקב ו"ח לכלותינו ישראל שונאי עלינו עומדים ודור דוד ובכל, ישראל
 ידבר אם אולי חשש אך לבבם בכל' לה שבים ל"ר צרה שבעת יען מידם מצילנו

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

 למען ומרה גדולה זעקה ויזעק אז ישראל בין העיר בתוך ויצא אך, שיבוטל
'.האלוישובומוראבלבםיעלה

 עונות כמה על מכפרים שהיו לישראלטובה סגולה' הי כהונה בבגדי והנה
 לומר' וכו אדומה פרה' לפ קרבנות' פ נסמכה למה' ח' פ זבחים' גמ כדאיתא

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

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

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

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

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

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

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

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

  ).כח, לד( ופעמוני זהב בתוכם סביב

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

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

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

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

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

 האורים) (ילקוט             נשמעת.

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

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

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

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

 העליון".

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

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

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

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

 .ה"ע מאמי גם שמעתי זה

 תהלה (ראה ע"זי משה ישמח בעלק"זקה על שנדפס וידוע המעשה
 ד"כ ללמוד בקודש דרכו שהיה ג) חלק משה ישמח בראש ספרהנדפס למשה

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

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

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

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

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

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

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

 שפע חיים) –(ש"ך על התורה 

 איידלמן זצ"ל היה מספר ספור מופלא שאביו היה עד לו:הגאון רבי זאב 
הגאון רבי משה סוקולובסקי זצ"ל, בעל ה'אמרי משה', נוהג היה להסתגר 
בחדרו וללמוד שם בשקידה עצומה, שעות רבות יכול היה ללמוד שם 

 ברציפות, מבלי שיפריעו לו לעסוק במשוש חייו.
ותו בדחיפות, באין ברירה יום אחד אירע שרעייתו הרבנית הייתה צריכה א

היא דפקה על דלת חדרו, אך הוא לא פתח, בלבה חשבה שבוודאי הוא נרדם, 
ולכן דפקה יותר חזק בתקוה שדפיקותיה יעירו אותו משנתו. לאחר שגם 
הדפיקות החזקות לא הועילו, החלו מנקרות מחשבות בלבה: 'מי יודע? אולי 

חששה קראה לאביה. גם האב קרה לו משהו? אולי אינו חש בטוב?' משגבר 
ניסה לדפוק בידו ובעזרת פטישים, אך כל ניסיונותיהם להעירו משנתו לא 
צלחו, או אז החליטו כי מקרה של פיקוח נפש הוא, וחייבים לקרוא לפורץ 
דלתות מקצועי כדי שיפתח את הדלת, ויצילו את רבי משה מהסכנה שאולי 

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

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

 תיכף ומיד כאשר הדלת תיפתח. שיוכלו להעניק עזרה ראשונה לרבי משה,
והנה לאחר שנפער חור גדול בדלת אצו במהירות אנשי ההצלה, רעייתו, 
חמיו ואנשים נוספים שהיו עדים לדרמה הגדולה, ולתדהמתם רבי משה ישב 
בחדר בשלווה וברוגע כשכל כולו שקוע בלימוד, כאשר התמלא החדר 

אל: "איך נכנסתם הלא באנשים, הגביה רבי משה את ראשו, הביט סביבו וש
 …הדלת הייתה נעולה?!"

הבולשביקים אסרו על היהודים ללמוד תורה, ואף סגרו את תלמודי 
התורה של הילדים, והם נאלצו ללמוד בהיחבא, הם היו נודדים ממקום למקום 

 לבל יתפסו אותם השוטרים.
יום אחד שוטר גילה את מקום המסתור של ילדי בריסק, הוא נכנס לשם, 

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

 …ף !! מנוול!!"לעברו: "חצו
השוטר נבהל כנראה מאומץ לבו של המלמד, הוא הרי לא היה מורגל בכך 
כלל, כי ברוסיה לצעוק על שוטר ועוד להכותו היה עונש מוות מידי ללא 
משפט, ומרוב בהלה עזב את הילד וברח מהמקום. הילדים ניצלו את מנוסתו 

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

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

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

 

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

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

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

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



 

ג 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ושוב יותר, וחטאים רעים אנשים ומגדל יותר ומרי טומאה וגורם רעותבואתה
 חוזר לעולם וכן מבשנית השלישית בשנה יותררע הגשמים את האנשים יגדלו

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

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

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

 מהרה". "ואבדתם

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

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

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

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

ולטעם זה, הרי אין שום חילוק באם מדברים הלשה"ר בפרהסיא או 
בצנעא, שהרי ההבל העולה שווה בזה ובזה, ויתכן שהקטורת שהרי היה 

מתעטשות מחמת ריח הקטורת  מתפשט ריחו עד שהבהמות ביריחו היו
 כמובא בחז"ל, הבל זה היה מתקן את ההבל של הדיבורים הטמאים. 

                   (ציוני תורה)

 

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

אם לא אגלה את אוזנכם, מי אמר את הדברים שאמר להלן, תחשבו, 
ששמעתי את הדברים מפי חסידישע'ר רבי, ואני הרי מגזע עתיק של חסידים, 
וגם אומר "ויצמח פורקניה"... אבל מה שנאמר היום אלו דברים מפורשים 

 בגמרא, פותח ר' שלום שבדרון את שיחתו וחיוך רחב נסוך על פניו:

 "כתתו עצמכם על דברי תורה". -ור" "כתית למא

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

 על דברי תורה.

 אספר לכם משל.

 יהודי שאל פעם את הרבי מקוצק:

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

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

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

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

 אסירי מלכות.

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

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

בעקבות החושך הנורא ששרר בבור לא מצא אפילו את פיו להכניס בו את 
האוכל, אבדו לו חפצים, נפלו לו המאכלים וכו'. השני, החכם, ריחם עליו וסייע 
בידו רבות: לקח את ידו הכניס בה אוכל, אח"כ סייע לו להעביר את האוכל 

התייגע להדריכו להסתובב לימין  - מהיד לפה וכו', כך פעמים רבות מידי יום
 ולשמאל, לעמוד ולשכב.

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

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

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

 השיב לו השלישי, בא אגלה לך:

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

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

יכנס אור לבור, יחדרו פנימה קרני שמש מועטות, מעט מן  -החור יהיה עמוד 
, וכבר לא יצטרך לא לך ולא האור ידחה הרבה מהחושך, ואז ממילא הוא יראה
 לי. הוא יידע בעצמו איך לשתות ולאכול, וגמרנו.

 הבנתם? פלאי פלאים.

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

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

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

 "לעסוק בדברי תורה".

 מאתיים "אני"

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

 לאשפה! כאשר אתה לומד תורה תבטל את האנוכיות שלך.

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

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

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

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

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

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

 השבתי לו.

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

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

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

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

 דע להסתדר לבד, בבקשה!כביכול, יו



 

ד 

 וכן גם ברוחניות.

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

 אני", אומרים לך משמים:

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

להעלות נר

 "כתית למאור להעלות נר תמיד"

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

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

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

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה באמת להעלות נר תמיד ונזכה 
 )להגיד(   לה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן!לתשובה שלמה ולגאו

 

 (כז, כ) שמן זית זך

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

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

 בבית המקדש. והיו הדברים יוצאים מפיו בכוונה יתירה.

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

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

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

 את העיסקה,

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

 המצוה.

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

 הקצב. הנח אותו בצד, למשמרת.

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

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

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

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

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

 את הנדוניא.

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

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

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

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

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

 השמים שאפשר לקבל מסיפור כזה,

ת יש כאן כמה וכמה לימודי השכל. א. הקצב היה סבור שהוא נותן א 
הכסף לשמש, ולבסוף התברר שהיה זה למען עצמו, כדי שיוכל להשיא את 
בתו בכבוד. ב. ע"י המצוה העצומה שקיים השמש בהדלקת הנרות המיוחדת 
שלו, זכה שהתגלגלה לידו זכות נפלאה של הכנסת כלה. ג. הדלקת נרות זו 

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

 

 לקח מעיל תכלת

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

 מכפר על לשון הרע, מדוע?

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

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

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

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

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

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

 וחושך שפתיו משכיל" (משלי י, יט)!

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

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

 כהן"), וממילא ימנע מלשון הרע!

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

אמר: "הגמרא מצביעה על קול הפעמונים, והמפרשים על אריגת שפת 
המעיל. ואני סבור, שהיסוד מובע גם במעיל עצמו. בין שפתו העליונה 

שכולה תכלת, כרקיע השמים  לפעמונים בשוליו, מהוה הוא יריעה ארוכהה
 -הפרוש מעל לראשנו מאופק על אופק (במדבר רבה ד, יג) 

 -מדוע? אסביר 
ב"כלי יקר" (ויקרא יד, ד) כתב, שמספר לשון הרע משול לזבוב, שאינו 
שואף אלא למקום זוהמה ונמשך לכל פצע ומוגלה ומטיל שם רמותיו, מזהם 

מות יבאיש [כל כונתם להבאיש ריחו ומרעיל. וזהו שנאמר (קהלת י, א): "זבובי 
של אדם,] יביע [אומר וידבר אף על אדם שמעשיו כמו] שמן רוקח. [כי בעיניו] 
יקר מחכמה ומכבוד, סכלות מעט". אם אך יראה מה שנחשב בעיניו כסילות 
ופגם, מעטים ככל שיהיו, זה יכריע את הכף ויתעלם מכל המעלות העצומות, 

 מחכמה ומכבוד.

 -ההוראה עבורו, מה העצה היעוצה  ואם כן, מה
שלא יהיה כזבוב המתמקד בנקודה אחת, זניחה, אלא יראה את יריעת 
התכלת, כיריעת השמים (שבת יא ע"ב), מאופק עד אופן, ויראה שהכל מאיר 

זניחה וזעירה ואין בכוחה להאפיל על כל  -אם ישנה -וזוהר, ויבין שהביקורת 
דן את כל האדם לכף זכות" (אבות פ"א מ"ו)  הטוב והחיובי. וכמו שפרשו "הוי

שיש באדם תכונה, שבאבחנו נקודה שלילית פוסל הוא את האדם מכל וכל. 
ואין זה צודק ואינו הוגן, אלא "את כל האדם" תדון לזכות, והביקורת 
הממוקדת קלה לתיקון. כמו שהמשילו רבותינו "בראשית רבה מו, א) לתאנה 

 העבר אותו ובטל המום". כמה נפלא!שאין בה פסולת אלא עקצה, "
וכידוע אחד מקניני התורה הוא: "שומע, ומוסיף" (אבות פ"ו מ"ו) שמעתי 
אפוא, והוספתי: דברי ה"כלי יקר" אמת לאמיתה, אבל אין מקרא יוצא מידי 
פשוטו (שבת סג ע"א), ש"יביע שמן רוקח" פרושו יתסיסו שיעלה אבעבועות 

. ואף כאן, לא זו בלבד שהמספר לשון כדרכו של השמן המתקלקל ומבאיש
הרע מתבית על הפצע ומתעלם מכל השאר. אלא ששופט הוא כל מעשי 

 -האדם לאור החיסרון שמצא בו, ודן הכל לכף חובה, ועיוות גורר עיוות  
כמו שסיפרו, שעם הארץ התקשה בהבנת פסוק בהלל: "הים ראה, וינס 

לנוס? המשיך לעין, ונחה דעתו:  לא מובן, אם הים ראה מה לו לירדן -הירדן" 
דוד המלך בעצמו התקשה בכך: "מה לך הים, כי תנוס הירדן". נו, 'ברוך 

 שכיון'...
 טעה טעות אחת, שמשכה אחריה שרשרת טעויות...

 -ואספר מה ששמעתי. מעשה שהיה, והלואי ולא היה 
משפחה תל אביבית אמצה זוג אקדמאים, רופאים, עולים חדשים 

ו להם בכל הלב, ושוחחו עמהם שעות באידיש רצוצה ובתנועות מרוסיה. דאג
ידים, ובעיקר שפת הלב. לב חם, אוהב ומבין. ואמנם, הם התקדמו צעד אחר 
צעד, גם העברית שפיהם השתפרה ועזרה לקשר שהלך והתהדק. הם באו 
לשבתות ולחגים, הצטרפו לזמירות והשתתפו בתפילות. עוד זוג יהודים 

 .הצטרף לעם ישראל



 

ה 

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

 מאותת לה, המונית נעצרת, והשנים נבלעים בתוכה ונעלמים מן העין.
ההלם התחלף בחרון וזעם. זוהי שיא החוצפה, שערוריה. סטירת לחי, 

ף. לא היה די מלים להגדיר זאת. שיעצרו את המונית ברחוב יריקה בפרצו
 -ולנסוע במונית? ואם הם עצרו מונית  -השני. לא מתחת לבית! לישר זמירות 

ודאי באו לכאן עם כסף! ואולי הגיעו לכאן במונית?! בקיצור, אין עם מי לדבר, 
ת הקשר נותק. הם אמנם ניסו פעמים אחדות להתקשר, אבל ענו להם בקרירו

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

 נפטר?"
 "מהתקף לב" ענתה. "באיכילוב".

לב?""הוא סבל ממחלת 

"רק בזמן האחרון", אמרה. "כאשר היינו בביתכם בשבת. כשירדנו 
במדרגות, הוא התאונן על מחושים בלב ובזרוע. הוא היה רופא, והבין את 
חומרת המצב. עצרנו מונית ונסענו לבית החולים. הגענו בזמן. הצילו אותו. 

 (והגדת)                   שלשום, הגענו מאוחר מדי..."

 
 ים בבגדי כהונהכלאי

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

ח) והחשן (שם, -ואת השש" (שמות כח, ה) מהם נעשו האפוד וחשב האפוד (שם ו
ד) שהתכלת והארגמן טו) והאבנט (שמות לט, כט). ופרש רש"י (שמות כה, 

ותולעת השני היו חוטי צמר צבועיםב צבעים אלו, והשש הוא פשתן. נמצא, 
שבגדי הכהונה היו כלאי שעטנז. וההשקפה השגורה, שלמרות שהשעטנז נאסר 
הותר מכללו בבגדי כהונה. ברם, רבנו יוסף בכור שור (תלמיד רבנו תם) כתב (שמות 

נש כרת לרקוח שמן כשמן המשחה ל, לח), שהמהלך הפוך. כשם שנאסר בעו
ובשמים כקטורת הסמים משום שאין דרך כבוד להשתמש בשרביטו של מלך, וכן 
אסרו (ראש השנה כד ע"א) לעשות בית תבנית היכל ומנורה של שבעת קנים, כך 
נאסרה לבישת שעטנז לפני שבגדי כהונה היו של כלאים, ואין ראוי לזרים שילבשו 

 דוש ברוך הוא.מעין לבושם של משרתי הק

ולכאורה, לא הצמר והפשתן הם העיקר בלבוש הכהן הגדול, אלא התכלת 
והארגמן ותולעת השני, דהיינו צבע חוטי הצמר. אבל בזוהר הקדוש (ח"ג פו, ב) 
אמרו, שהצמר מורה על רחמים והפשתן על דין, לפיכך היה הצמר מקרבן הבל 

חד אלא בהגיע האדם והתקבל והפשתן מקרבן קין ונדחה. ואסור לערבם י
לשלמות ככהן בשעת עבודתו, ועל כך נאמר: "דרשה צמר ופשתים ותעש בחפץ 
כפיה" (משלי לא, יג. ויעוין ב"פנים יפות" דברים יג, א, וב"מכתב מאליהו" ח"ד 

 עמוד קעה).

 למדנו כאן יסוד, ונעמוד עליו.

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

 -שנחון בה, לכבוד קונו 

), שאברהם אבינו היה זאת השמיענו הגאון מוילנה זצ"ל (בבאורו למשלי ל, יז
עמוד החסד בעולם, "חסד לאברהם" (מיכה ז, כ), אבל אימתי השתבח, כאשר 
כפה מדת החסד בלכתו לעקוד את יצחק בנו ונאמר לו: "עתה ידעתי כי ירא אלקים 
אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (בראשית כב, יב), בכך הוברר למפרע 

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

ואספר בענין זה מה ששמעתי מהגאון רבי יצחק רודרמן זצ"ל מבולטימור, 
שפעם סיפר לו רבו, הסבא מסלבודקה זצ"ל, שעסק בשעתו בביסוס כוללי 
 האברכים שהקים רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, ונעזר רבות באחד מעשירי קובנא

ומגדולי בעלי הצדקה ומחזיקי התורה, רבי שרגא פייביל, ויחדו הלכו להתפלל 
 מנחה. בדרכם לבית הכנסת פנה אליו עני, וביקש רחמים קופיקות נדבה.

 התעלם ממנו.

 אמר העני: "תן לי שתי קופיקות".

 המשיך ללכת.

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

ואמר הסבא מסלבודקה זצ"ל: באותו מעמד, הערכתיו שבעתים משהערכתיו 
קודם לכן. כי בתחילה סברתי שהוא בעל לב רך ורחום, נתבע ונותן. אך עתה, 
כשראיתי שביכולתו להקשיח לבו לצורך ולא לתת אף פרוטה אחת, הבנתי שכל 

ומי הכסף העצומים שהוא מחלק לצדקה ולהחזקת תורה באים מתוך חשבון סכ
 ובחינה!

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

 שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות.

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

 כאילו עברו מתקני אושא על הציווי...

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

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

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

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

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

מידה!

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

-(סנהדרין לז ע"א) 

 ובדרך כלל, מחליפים בין הכיסים...

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

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

כיוצא בכך שנינו (ברכות לה ע"ב) אמר רבי שמעון בר יוחאי: אדם חורש בשעת 
חרישה וזורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה וזורה בשעת הרוח, תורה מה 
תהא עליה! ואותו רבי שמעון בר יוחאי אמר במסכת מנחות (צט ע"ב) שאפילו לא 

ים: "לא ימוש ספר התורה מפיך, והגית קרא אלא קראית שמע שחרית וערבית קי
בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). הכיצד, אלא שכל אדם צריך למצוא הפסוק 

 המתאים לו. הבעיה, שאנשים מוצאים את הפסוקים המיועדים לאחרים...

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

היום ישבו בצל כותל לסעוד נפשם, שמע רבי יוחנן מלאכים האומרים: "הבה נפיל 
עליהם את הכותל. שמניחים חיי עולם ופונים לעסוק בחיי שעה", ואמר האחד: 
"יש ביניהם אחד שהשעה עומדת לו". שאל רבי יוחנן, ואילפא ענהו שלא שמע 

ר. אמר רבי יוחנן: אם כן אין הדברים מיועדים אלא לי, ולי עומדת השעה. אמר דב
לאילפא: "אני שב ללימוד התורה". שאלו: "ומה על הפרנסה?" ענהו: "אקיים 
בעצמי את הפסוק (דברים טו, יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" (תענית כא 

 ע"א).

 ויש להבין: וכי לפני כן לא ידע פסוק זה?

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

זו הוראת השעטנז בבגדי הכהן הגדול [ויש אומרים: אף באבנט של הכהנים 
(יומא ו ע"א ודף יב, ועוד)], שבעבודת ה' יש צורך לנקוט במידות מנוגדות 

ו. ומקימים בכך מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח, ט, מ"ע ח). המאזנות זו את ז
שמצד אחד: "חסד אל כל היום" (תהלים נב, ג) מצד שני "ואל זעם בכל יום" 

 (תהלים ז, יב).

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

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

 -הדין 

 כמה עלינו ללמוד מזה!

שגם אם נשתמש בכל המידות לעבודת ה', השימוש העיקרי יהיה במידת 
החסד. וגם אם נאלץ לדחות חלילה, שהרי שמאל, היד הכהה, היא הדוחה, והימין 
מקרבת (סנהדרין קז ע"ב, סוטה מז ע"א), "כאדם המשתמש ביד ימינו, שהיא 

 (והגדת)    עיקר (רש"י שבת פח ע"ב)!
 

 הקרב {כח, א} ואתהמיד אחרי הדלקת המנורה, מצוה הקב"ה את משה רבינו 
 ואביהוא נדב אהרן לי לכהנו ישראל בני מתוך אתו בניו ואת אחיך אהרן את אליך

 אהרן . בני ואיתמר אלעזר
 ?  אליך הקרב ואתהמה זה 

 משה שירד בשעה -אני אקריא את דברי המדרש על הפסוק הזה {מדרש רבה לז, ב}
 לא והוא, בקורנס עליו מקיש והיה באהרן הביט, מעשה באותו ישראל וראה מסיני
 והיה, עמהןשתף אהרן שהיה סבור היה ומשה, משה שירד עדלעכבם אלאנתכון
 היתה אהרן היאך של כונתו אני יודע, משה, הוא ברוך הקדוש לו אמר, עליו בלבו

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

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

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

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

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

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



 

 ו 

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

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

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

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

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

 רבותי, אני רוצה ללכת לעוד מדרש אחד, ועליו בע"ה, נרחיב בס"ד:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 התפקיד שלו כדי שאתה תהיה המנהיג!
 ? תה רוצה אותהיש תפקיד נוסף... נותנים כהונה, א

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

 למה רבינו... מה מונח כאן ? לו הרעהוא כבר ידע שאח שלו יהיה כהן, אז מה זה 

כמה וכמה מהלכים, לא נספיק את כולם  רבותי, כדי להסביר את הדברים, ישנם
 :היום... אבל לפחות את חלקם

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

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

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

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

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

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

 , יז} לא{קטוברגע שאדם סוגר את העיניים, אומר לנו כבר דוד המלך בתהילים 
 .דומה  ירדיכל ולא יה יהללו המתים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לכך. זכאי אני שאין מה, לבנך

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

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

 לזה.

 בינו ?!איפה זכה לזה משה ר – הכתב סופרשואל 
 ... הוא לא זכהאחיך ...  אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספת הקב"ה אמר לו

משה רבינו עלה למות, אף אחד לא היה איתו ... מת לבד, רק הקב"ה התעסק 
בקבורה שלו, משה רבינו לא הוריד את הגלימה שלו והלביש את בניו... לא את 

 גרשום ולא את אליעזר... 
 ?אחיך  אהרן נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספתאז איפה קיים הקב"ה את הציווי 

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

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

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

 נאסף כאשר אתה גם עמיך אל ונאספתהבטחת לי ריבונו של עולם...  הבטחת לי 
 !   אחיך אהרן

 אני לא רואה שאתה מצוה אותי, שאני אמנה את הבנים שלי אחרי בהנהגה... 
 בשר-לכל הרוחת אלקי {במדבר כז, טז} יפקד ה'בשעה שאמרתי לך ריבונו, של עולם 

 ?  העֽדה-על אישלמי הוא מתכוון  -... אמר משה רבינו העֽדה-על איש
 אמר משה, הגיע הזמן למנות את ילדיי לממשיכי הדרך שלי. – אומרים חז"ל במדרש

אם משה רבינו חשב שילדיו ראויים להמשיך את הדרך, סימן שהם מתאימים לזה 
 מבחינה רוחנית .
הבנים שלך לא יהיו ממשיכי הדרך... אז מי יהיו ממשיכי הדרך  –הקב"ה אומר לו 

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

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

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

 ??? אחיך
, מה אתה לך ונתתיה לי היתה תורהאני לא מבין מה אתה רוצה...  –אמר לו הקב"ה 

 רוצה ?! 
 מה התשובה ?  -הכתב סופרשואל 

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

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

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

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

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

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

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

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

איזה נס שלא מונו ילדיו של משה  – , לבעל קיצור שולחן ערוך הפריוןר אומר הספ
רבינו, כי אם התורה היתה ניתנת למשה רבינו בירושה, התורה היתה נשארת אך ורק 

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

 ובר לבניו. שקיבל מלכות, זה ע
כתר כהונה לקח אהרון,  –מי שסיים מסכת יומא השבוע יודע ... אומרת הגמרא 

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

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

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

 וללמוד בה.

 לאחר היסוד הנפלא הזה, הבנו מה אירע למשה רבינו ומה התיקון...
, תלמידו של  זרע ברךבא שנאמר אותו, הוא פירושו של הבעל רבותי, הפירוש ה
... וכידוע  זרע ברך, ר' ברוך ברכיה שפירא, והרעיון שלו מופיע בספר המגלה עמוקות

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

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

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

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



 

 ז 

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

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

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

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

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

 מלא... ישנם י"ז טפחים מלאים. לטפח 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 החכמה של האדם, מאירה לו על הפנים . – פניו תאיר אדם {קהלת ח, א} חכמת

 וזורק פצצה: זרע ברךבא הספר 
משה רבינו שבר את הלוחות... הוא יורד מן ההר, שבוע הבא בע"ה נקרא את זה, 

עגל, הוא לוקח את הלוחות וזורק  פרשת כי תשא...הוא רואה שעם ישראל עושה
 אותם.
... כשקראתי אותה בפעם הראשונה קבלתי  שאלה עצומה הזרע ברךשואל 

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

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

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

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

 מביא הספר ראיה מפורשת מדברי מדרש .

 אומר המדרש רבה {פרשת כי תשא מ"ו, א}:
...משה רבינו יורד ורואה את העגל, אמר תשמעו, עם  עמידה לישראל שאין ראה

ישראל לא יוצא מהחטא הזה... החטא הזה הוא לעד, אין יציאה ממנו... הלך משה 
... אמר משה כולם עשו את העגל, או שלא מיחו , היחיד שלא היה  עמהם נפשו וחבר

מהם, פה שעשו את העגל, זה אני. יוצא שאני היחיד שלא חטאתי , אלך להצטרף ע
 גם אני בחבילה.

 חטאתי ואני שעשו את העגל חטאו הם הוא ברוך להקדוש ואמר. הלוחות את ושבר
... קל וחומר. אומר משה חטאתי ששברתי את הלוחות. כל הקל הלוחות ששברתי

 וחומר לא רלוונטי, תבקש רשות. 
 כן, חטאתם תשא אם ועתה לב}, לב {שמות שנאמר, מחל לי אף להם אתה מוחל אם

 נא מחני לב}, לב {שמות אלא, לי תמחל אל להם מוחל אתה אין ואם, מחל לחטאתי
 . כתבת אשר מספרך

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

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

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

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

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

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

 החיבור? ו
 ?  תצוה ואתה... למה באף כלי, לא כתוב  ישראל בני את תצוה אתהתגיד 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בפרשת תצוה , על מה הכפרה ? 
 ות , מי עשה ?על שבירת הלוח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .'וגו עבדי משה תורת זכרו} כב-ג מלאכי{
 עד כאן דברי הגמרא .



 

ח 

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

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

 מי נתן למשה רבינו את הקטורת ?
! אז למה אתה  ו לקח את הלוחות, אתה היית שםהשטן... אתה יודע שמשה רבינ

 שואל, איפה התורה ?

 לא זה הנידון ... אז מה הנידון ? -זרע ברךאומר הספר 
חוץ מהתורה הקדושה, נתן הקב"ה למשה רבינו גם פלפולה של תורה, גם הלכה של 

 תורה , גם אגדתה של תורה, הכל הקב"ה נתן למשה רבינו.
 ז השטן שואל "איפה זה"? נתן את זה למשה רבינו, א

לא  -נתת לו את הלוחות, אבל פלפולה של תורה לא נמצא כאן כבר, אגדה של תורה
 לא נמצא כאן . -נמצא כאן , פסק של תורה

 נתתי את זה למשה רבינו בגלל הענווה. -אמר הקב"ה 
אמר הקב"ה, הרע לו למשה רבינו ? אתה רע לך,  – זרע ברךאם ככה, אומר הספר 

 שאהרון אחיך התמנה ?
איך יכל להיות, אדם שקיבל את התורה בגלל הענווה שלו, נהיה לו רע שאחיו קיבל 

 תפקיד, זה מתאים לאדם שהוא עניו? איפה זה מסתדר עם הענווה שלו?!

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

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

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

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

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

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

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

 איזה שכר ?
 זה השכר שקיבלת !  – לך יהונתת לי היתה תורה

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

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

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

 . מעונך אלוה לךישה כי ודע) ו, יא איוב(

 אתה אומר עונש ?!  –אמר הקב"ה 
 ... הרע לו למשה רבינו על העונש... איזה עונש ?!  אליך הקרב ואתה

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

 ישר כחך ששיברת ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 , ברעיון נפלא ביותר:אור גדליה, מביא אותו הספר תכלת מרדכיאומר הספר 

חס וחלילה ! להעלות על הדעת, שהרע לו למשה רבינו ... הרע לו למשה רבינו 
 ,שאהרון אחיו התמנה להיות כהן ?! 

 מה הרע לו ?
 תשלח ביד נא שלח -משה רבינו לפני שמונה פרשיות, קראנו בתורה, בפרשת שמות

 ... אני לא הולך... אני לא הולך לפגוע באח שלי .

אין  – לי כאח יתנך מיאח שלו ... וחז"ל אומרים משה רבינו לא הולך לפגוע ב
 אחים כאלה בבריאה, כמשה ואהרון .

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

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

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

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

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

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

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

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

 שלו .
 הרע לו למשה רבינו ? -אז מה זה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הכל הוא אותו אחד.

, ובזה בע"ה האור החיים הקדושכותב אם ככה, בס"ד נוכל להבין, את מה ש
 :נסיים

 הובא מאמר דרך על הכתוב יתבאר רמז ובדרך –{כז, כ} האור חיים הקדושכותב 
 ממנו נגאלו מהם אחד כל ישראל של גליות' ד כי') ח בראשית( חדש זוהר בספר
 בזכות נגאלו' ב, השלום עליו אבינו אברהם בזכות נגאלו הראשון גלות, אחד בזכות
 שאיןעוד כל כי הגלות נתארך ולזה משה בזכות תלוי' והד, יעקב בזכות' ג, יצחק

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

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

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

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

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

 בהכרח אלא .האותיות שיחרוט השמיר היה לא כבר זהובזמן לשמיר
 שהיה כזאת קדומה אבן לו היה אבנים סוחר שהיה נתינה בן שלדמא

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

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

 אות לוהוסיפו אותיות חמש בו שיש ראובן לדוגמא, השנישבט משום
 משמו אותיות ששה לו שיש" מבנימין" חוץ הלאה וכן משמעון' ש

בשםהשמירידיעלנחרתשהיהאבןשמצאויתכןשלאנמצאהעצמי
 שם שהוא בנימין בשם אלא היה ולא, כן יעשו מדוע שהרי ש" "ראובן
 אמרו למה היטב ומובן הרבה כ"כ שכר ביקש ולכן, הוספות בלא המצוי

 (פניני קדם)            .היתה בנימן של

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

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

, ובן אב אבות ודרוש יעקב יצחק אברהם אבות שמות דכתיב אמר וחד
). ד"כ, ט"מבראשית(ישראלאבןרועהאבניםבשםיכונהאבותוגם

 היה אבנים שמותדסובר ל"די' מט להקשות יכול לא דקודם שפיר ואתי
, יעקב יצחק אברהם שכתיב ותירץ' מצ ופריך, בפטדה' ט וכתיב כותב
 :ישורון שבטי ומשני' ט נחסר כ"א אבות על האבנים דדרשו וכיון

                       (פרדס יוסף)







.
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ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ   )ככז, ( ְוַאּתָ

' "ואולי שירמוז באמרו 'תצוה: הקדוש 'אור החיים'מבאר ה
על דרך אמרם ז"ל, כי כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ 
מנשמת משה. ולזה רבותינו ז"ל היו קוראים זה לזה 

תורה. 'משה', כי הוא זה המדבר בבחינת נפש הלומדת 
שהוא לשון צוותא, ליווי לאיש '... והוא אמרו: 'ואתה תצוה

משה  -כשאדם לומד תורה ועמל בה  ."ישראל הנכבדים
משה מלווה כל איש נכבד  .גרונו!רבינו מדבר מתוך 

 ממשיךותא איתו. ומיהו האיש הנכבד? מישראל, ונמצא בצו
"וכבר ידעת כי אין חשיבות אלא באמצעות ה'אור החיים': 
הנכבד הוא איש אפוא, כי איש ישראל  מובן עסק התורה".

ונמצא בצוותא עם השכינה ועם משה  ישראל העוסק בתורה
ונקרא 'נכבד' כי  מתוך גרונו.רבינו המלווה אותו ומדבר 

מצווים כולם לכבדו, שהרי הוזהרנו על כבודם של ת"ח 
  ).פסחים כב:רבות ת"ח (ל -כמאמר חז"ל 'את ה' אלוקיך תירא' 

בן ציון אבא הגאון רבי להלן נראה כמה עובדות על מרן 
   ועל זהירותו והקפדתו ב'כבוד תלמידי חכמים'. זצ"ל,שאול 

שלא  נזהרמאד בתלמוד תורה דרבים. מאד ר יזה היהרבינו 
לבטל שיעור, והקפדה יתירה הקפיד שלא להפסיק באמצע 

דבר בעולם. כשביקשו להפריע לרגע, לשמוע שום שיעור ל
חוות דעתו בענין חשוב, שאל קצרות: "פיקוח נפש?", כשענו 

 פעם נכנס בחוראולם, בשלילה, אמר: "אחרי השיעור!". 
יבה עומד בחוץ, ממתין לסיום וסיפר שחכם אחד מרבני היש

השיעור. ביקש להיוועץ ברבינו, ולא רצה להפריעו במהלך 
 ומיהר אליו! -השיעור. מיד הכריז רבינו: "כבוד התורה" 

ה! כבוד התורה עדיף על שיעור ביטולה של תורה זהו קיומ
   לרבים.

, ולא לקח שכר מצוה. מוהל מומחהרבינו היה  ,זאת ועוד
בונו, ופעמים רבות אף העניק עזרה להיפך, הגיע על חש

מכובדת. תנאי אחד היה לו: "לא על חשבון השיעור!". או 
לפניו, או לאחריו, על חשבון שעת המנוחה הנחוצה כל כך. 

פעם אחת חרג ממנהגו. תלמיד חכם הזמינו, וסיפר וגם כאן, 
שהזמין את רבותיו ורעיו לשמוח בשמחתו, ופלוני מגדולי 

ת, והברית נקבעה לשעה עשר. אמר הדור כובד בסנדקאו
תחיל בתשע!", ביטול תורה דרבים. רבינו: "השיעור שלי מ

: "ראיתי כמה הצטער, והחלטתי שעל פי דין רבינו סיפר
כבוד התורה עדיף. למנוע צער מתלמיד חכם!", ביקש 

מתלמידיו ללמוד בהתמדה ולהכין את השיעור, והשתתף 
  .!בברית

שלא להשתמש בהם. כמה  בכלל שמירה על כבוד חכמים,
רבי דוד שמאי,  חכם. סד רבינו שלא להטריח תלמיד חחר

בעל האיטליז: "יום אחד התקשרה הרבנית כהרגלה להזמין 
בשר לכבוד שבת. בדרך כלל, הייתי מביא את המשלוח 
בעצמי. באותו יום הייתי עמוס מאד בעבודה, ולא התאפשר 

רך אברך לי לעזוב החנות. והנה, הקרה לי הבורא יתב
מהרחוב של רבינו, קונה ותיק, שבא לקנות בשר לשבת. 

 האם יאות לקחת עמו את ההזמנה של הרבנית, ושאלתי
כעבור שבוע פחת הלחץ, והבאתי את . והסכים בשמחה

י רבינו, אמר: ההזמנה הקבועה השבועית בעצמי. אך ראנ
אמר: 'שלחת את  .נרעשתי: 'מה הדבר?' .'דוד, מה עשית?!'

 .אברך בן תורה, השתמשת בתלמיד חכם!'הבשר עם 
חרדתו  .התנצלתי: 'הוא עשה זאת בשמחה לכבוד הרב!'

לא  .התעצמה: 'אז אני הוא שהשתמשתי בתלמיד חכם!'
תבקש ממנו מחילה נחה דעתו עד שאמר: 'כשתראהו, 

  בשמך ובשמי!'...

סיפר הרה"ג רבי יצחק כהן  ...ולא רק בתלמיד חכם עצמו
בערב יום טוב אחרון "ואל הנביא: שליט"א, רב שכונת שמ

של פסח עליתי לקיים מצוות הקבלת פני רבינו ברגל. ראיתי 
שנצרכת מעט עזרה בסידור הבית לכבוד החג. אמרתי 
לרבנית שאם נצרכת עזרה, אשלח נערה שתעזור. אמרה: 
"תבוא עליך ברכה". מיד ירדתי לאחד השכנים וטלפנתי 

ותבואנה לעזור, אך  לביתי. אמרתי לבנותי שתקחנה מונית
הגיעו הן הן בנותי. ידעתי שלא יסכים לכך. שלא תאמרנה ש

אמר להן רבינו: 'אמורנה את האמת, אתן  ןובהיכנסמיד, 
לא יכלו להכחיש, ולא רצו לאמת. . כהן?'בנותיו של חכם 

, איני משתמש בבנות תלמיד הבין, ואמר: 'בשום פנים ואופן
  . שמור על כבוד חכם!המשמר, לכך עמד רבינו על . חכם!'

רגש מיוחד רחש רבינו לתלמידי חכמים. סיפר אברך 
ממקורבי רבינו: פעם הוזמן רבינו לסנדקאות ביום שישי. 
בטבורו של התינוק נתגלתה מוגלה וחששו לזיהום. היולדת 
לקחה את התינוק יום לפני הברית לקופת חולים, והרופא 

והל אמר שאין מה לחשוש. בשעת המילה, הסתכל המ
יט"א, נרתע, אמר: "אי אפשר הרה"ג רבי ראובן אלבז של

אם התינוק נזעקה מעזרת הנשים: "אבל הרופא  "....למול!
הכל הביטו לרבינו  .אמר שזה חיצוני, ואפשר למול?!"



  
לשמוע דעתו, ורבינו נשא עיניו והרצין: "הרופא אומר למול 

ובתוך כדי דיבור,  ,והרב אומר לא למול, שומעים לרב!"
קרא: "אבל כולם נשארים לסעודה!", ולמקורבו לחש: "אבי 

  "....והכין סעודה, איך אפשר לאכזבו?! הבן טרח

כמה על אחת כמה וכך נזהר בכבוד תלמיד חכמים, כל אם 
מזדעזע היה רבינו, בשמעו בחורים . ים!נשמר מביזויש

 :ט ביקורת על ראשי ישיבות ופוסקיםואברכים מעבירים שב
זה חידושיו נפלאים וזה שיעוריו משעממים. זה פוסק 
כהלכה וזה מיקל יותר מידי. מי שמם לשית בשמיים פיהם, 

ופעם התריס אחד ממשתתפי  .!?ולזלזל בכבוד התורה
"הוא מיקל הרבה".  :השיעור דברים על חכם פלוני, באמרו

רעם עליו רבינו: "למדת אחוז אחד מהתורה שהוא למד 
  .שאתה מדבר?!"

ולא רק כשומעו ביקורת. פעם שוחחו בבית רבינו שני 
בחורים על מנהיגי הדור. מי מתחרה בשרביט ההנהגה, 
ולמי השפעה ציבורית גדולה יותר ולמה. רבינו ישב בחדר 

נזף: "איך אתם מדברים, לימודו, וכשומעו נחרד, פתח דלתו ו
תחרות בין גדולי ישראל? כל אחד סלל דרכו בכוונה טהורה 

   .לשם שמים, ואתם עושים השוואות?!"

זאת ועוד השריש רבינו, שיש להוקיר ולכבד כל תלמיד 
חכם, ואין לזלזל בו אף במחשבה. פעם בא לפני רבינו 
תלמיד עם רשימת שאלות בהלכה, החל מרצה שאלותיו בזו 

"אסור!". נותרו שאלות  ,זו, ורבינו עונה: "מותר!"אחר 
שחשש להתיר, אמר: "בבית הכנסת 'עזרא הסופר', יושב 

'אב בית הדין הגדול' ומגאוני בבל  - סלמאן חוגי עבודיחכם 
בירר התלמיד  .אל אותו והודיעני מה ענה!"ש -בירושלים 

ם פותח בשיעורו, יבאיזו שעה מגיע. אמרו: בשעה שתי
אותו בין אחת לשתיים. כבואו ראה אדם אפשר לשאול 

מבוגר מנקה את הספסלים. "מה רוצה?", נשאל. "את חכם 
עבודי!", השיב. "טוב, מה רוצה?", שאל שוב. הבין שמדובר 

 תוך כדי ,"מותר!" ,"מותר!" :בו. שאל, ועל כל שאלה, ענה
, אף לא במורת רוח יצא אותו תלמיד ית הכנסת.ניקיון ב

יב. למחרת, קראו רבינו: חשב לחזור ולהודיע לרבינו מה הש
התלמיד סיפר דברים  ."נו, מה השיבך חכם סלמאן?"

אחר יד! כיצד אסמוך על כהוויתן: "הוא השיב מהר כל
רבינו נחרד, ונזף בו: "מה עולה בדעתך? דע לך  .הוראתו?!"

כשענה לך  .שהוא גאון עולם, בקי עצום בכל ספרי הפוסקים!
ש"ס ות מ'מותר', העביר בראשו עשרות מראי מקומ

  ."...ופוסקים, ראשונים ואחרונים

  ]'מתוך הספר 'רבינו האור לציון[

א מֹות ֶאת ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ ֵני ׁשְ ָרֵאל ּבְ  ִיׂשְ
ן חֹׁשֶ ט ּבְ ּפָ ׁשְ   )כח, כט( ִלּבוֹ  ַעל ַהּמִ

 שןולח זכה ' בלבו ושמח וראך' בשכר :מלאי רבי אמר
  )שבת קלט.( בויל על המשפט

אהרן שמח בהצלחת אחיו ובחירתו למנהיג עם ישראל, 
בתפקיד זה כמבואר  ועכשילמרות שהוא עצמו שימש עד 

), לא כאב ליבו על פסיקתא זוטרתא שמות פ"ד סי' יגבחז"ל (
ההנהגה שנלקחה ממנו אלא אדרבה 'שמח בליבו', ושכרו 
היה שזכה ל'חושן המשפט על ליבו', והיה למעורר רחמי 

  לזיכרון לפני ה' תמיד'. ' -שראל שמים על עם י

זה כוחה של התגברות שבכוחה לפתוח שערי שמים 
ולהשפיע ישועה ורחמים לדורות עולם. והמעשה דלהלן 

  ימחיש זאת.

שנים רבות לא היו להם ילדים. הם עשו כל מה שיכלו, דרשו 
העלו  הםתיניסיונובים ביותר, אך לשווא, כל ברופאים הטו

תברכו בפרי בטן. בצר להם, החליטו החרס, ועדיין לא 
זצ"ל להתברך  'בבא סאלי'סע לנתיבות אל הישהבעל י

  מפיו, אולי ישמע ה' את תפילתו. 

כשהגיע, אמרו לו בני הבית כי הרב עומד לצאת ברגעים 
הקרובים לירושלים לכמה ימים, ואף הראו לו את התיקים 

  המוכנים כבר ליד הדלת. 

"תנו לי  -נן על נפשו חהת -"רק באתי לבקש ברכה!" 
  להיכנס לרגע אחד...". 

כשהכניסו אותו פרץ בבכי גדול, וביקש מהרב שיברך אותו 
ו, ובירר בחביבות את דרכי לישועה. הרב שמע את מצוקת

שכבר פעל. הבעל פירט את כל דרכי הפעולה,  השתדלותה
  יסיונות הרפואה שעשו ולא הועילו דבר. נואת כל 

', ביקש מבני משפחתו שיערכו כששמע זאת ה'בבא סאלי
 שולחן לאורח הנכבד. כמובן שלא שאלו שאלות ומיד עשו

ישבו לאכול ולשתות,  האורחהרב וכדבריו. השולחן נערך, 
ובני הבית המתינו על מטלטליהם, כשהם מתפלאים על מה 
ראה הרב לשבת ולאכול עם האורח הלא מוכר, שבסך הכל 

תיימה, ולאחר בא לבקש ברכה לפרי בטן. הסעודה הס
ברכת המזון בירך אותו הרב, והבטיח לו שלשנה הבאה 

בשמחה רבה יצא היהודי מבית הרב,  .יחבוק בזרועו בן זכר!
בהבטחה המשמחת, אך לא פחות מכך, היה  דמצויכשהוא 

  המום מהארוחה הלא צפויה לה זכה בחברתו של הרב. 

רך יכשיצא, העזו בני הבית לשאול את הרב: "מדוע לא ב
רב את היהודי מיד? לשם מה נזקקנו לעכב את ה

  הנסיעה?". 

ענה להם הרב: "כששמעתי מהיהודי כמה ניסיונות כבר עשו 
כדי לזכות בפרי בטן, הבנתי שפתחי הישועה נסגרו בעדם. 
וחשבתי מה אעשה כדי לפתוח להם מחדש את פתחי 
הישועה, ואז עלה בדעתי שאם אשבור את מידותיי, ואעכב 

ירושלים, ובמקום זאת אארח את היהודי את נסיעתי ל
את מידותיו, וימציא ר' ּבֵ שַ המסכן ואשמח אותו, אף הקב"ה 'יְ 

לו ישועה. ורק כאשר הרגשתי ששיברתי די את המידות, 
  ]רב ישראל ליושה-'לקראת שבת מלכתא'[   "....אותו!רכתי יב



  

ה ַבּבֶֹקר ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ                      ֶאת ַהּכֶ
  )כט, לט(

י"ח ברכות -רמז ל ,י"ח) בגימטריא(עולה  'האחד'
  )בעל הטורים( שתקנו כנגד תמידין להישבתפ

סוד ש ), לרמזברכות כו.תפילות כנגד תמידין תיקנום (
ום אחרי יום ללא י -התפילה וכוחה הוא בהתמדה שבה 

. ודקדוקיהללא ויתור על קוצו של יוד מהלכותיה והפסקה 
ולא לחינם 'הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו', כי 

  הקביעות וההתמדה הם חלק מהותי בעבודת התפילה.

מחבר סדרת הספרים 'אמונה שלמה',  ,צבי נקר ברסיפר ה
סיפור נפלא ומיוחד, אותו שמע מבעל המעשה עצמו: 
המכשיר הסלולרי של ראש כולל גדול ומפורסם באלעד 

'אני מהמשרד של ר' יצחק  הקו שיחה מחו"ל. רטט, ועל 
'בקשר לבקשה ' ,אמר הקול במבטא אמריקאי כבד ,''ד.

תנו כמה ידיברו א ובהקשר לכך לחת לפני כמה חודשים,שש
הבקשה שלך עוסקת בתמיכה בסך עסקנים מקומיים. 

   '.למוסד שלך, נכון?'דולר  35,000

  ראש הכולל אישר את הפרטים, נשימתו נעתקה. 

', הוסיף הקול בעל המבטא האמריקאי בעברית ''אוקי'
'אנחנו קובעים לך פגישה ליום רביעי בערב, בשעה 'רצוצה, 

הזהב, קומה שש, במשרדו של ר' יצחק בשיקאגו במגדלי 
אמר ', בקשתך' ת. נשמח לראותך ולמלא א413חדר  67

הקול בפשטות וניתק את השיחה, מותיר את ראש הכולל 
כמה ביקש וייחל לקיום הפגישה הזו, נדהם ומאושר. הן 

  כמה תקוות תלה בה, והנה זה הגיע סוף סוף. 

סוכן הנסיעות לא מצא מקום בטיסה ישירה, והעביר את 
ראש הכולל דרך תחנת ביניים בפריז, בירת צרפת. ביום 
רביעי בבוקר נחת ראש הכולל בשדה התעופה בפריז, 

ל שחרית והזדרז לחפש בית כנסת קרוב, בו יוכל להתפל
בציבור, לפני שימשיך לשיקאגו. די מהר נמצא בית הכנסת, 
אלא ששעת התפילה מאוחרת יותר. הוא הסכים להמתנה 
זו בחפץ לב, שהרי מה יכול לשמח את לבו יותר מתפילה 

   .בציבור בארץ זרה ומנוכרת?

בינתיים הדקות נוקפות, מועד המראת טיסת ההמשך 
לדרך. גם בשעה הקבועה מתקרב והולך, והמנין עוד לא יצא 

טרם התקבץ מנין, והוא נאלץ להמתין עוד, מביט בחרדה 
בשעון המתקדם לעבר שעת ההמראה. כשהתפילה יצאה 
לדרך, התברר כי בדיוק היום עובר לפני התיבה שליח ציבור 

   ..המתפלל בקצב איטי מאוד.

הוא מאוד ממהר,  - מלחמה התחוללה בלבו. מחד גיסא
חשובה, סכום אדיר על כף טיסה לשיקאגו, פגישה 

תפילה במנין, תפילה בציבור,  - ך גיסאדימאאבל המאזניים. 
  נכספה נפשו שלא לאבד את הזכות הזו גם היום. 

התפילה התקדמה בקצב איטי והוא המשיך להמתין. לפני 
'שמונה עשרה' כבר הורה השעון על שלושים דקות לפני 
המראת טיסת ההמשך. בכל זאת התגבר על עצמו: 'תפילה 
בציבור, עזוב הכל, זה הכי חשוב!' והמשיך עם תפילת 
הציבור עד לאחר 'עלינו לשבח'. רק אז תפס את מזוודתו 

  הדרכונים.  ואץ רץ לביקורת

 ','סליחה, אני ממהר לטיסה לשיקאגו שיוצאת ממש עכשיו''
  התחנן שיתנו לו לעקוף את התור. 

'אייר  של 847 'טיסה'מולו משך בכתפיו ושאל: שישב  הפקיד
 – '? אם כן, הבט נא בחלון. המטוס שלך ממריא...'פראנס

  לנגד עיניו הנדהמות של ראש הכולל. 

עשר דקות עמד ראש הכולל המום. הוא האמין שבזכות 
התפילה בציבור יספיק את הטיסה, והתאכזב לגלות שלא 
כך קרה. עד מהרה הבין שאין היום טיסות נוספות לכיוון זה, 

לא נותר לו אלא לשוב ארצה, מאוכזב. הוא הזמין  –ואם כן 
והתבקש להמתין שמונה שעות מקום בטיסה ארצה, 

כך וישוב לבית הכנסת,  נתייםשביהחליט הוא  ה.להמרא
. כשהגיע לבית הכנסת עד לטיסה נוינצל את זמלפחות 

מחפש את חדר השתיה בעודו והחל עולה במדרגות, 
של אחד מענקי  פורסםחמה, נתקלו עיניו בשם מוכר ומה

, רקום על תיק המתגורר בצרפת תומכי התורה בדורנו
בכבודו מפורסם יר תפילין מהודר, הנישא בידיו של אותו גב

   .ובעצמו!

י , 'הרשותבהתרג הרהר ראש הכולל -זו ההזדמנות שלי!' '
 ואילו ,להשיגו ניתן לאאת הגביר הזה אי אפשר לתפוס, 

עכשיו הוא ניצב כאן לצידי, שמו מתנוסס על תיק הטלית 
  והתפילין שלו. אתפוס עמו שיחה...'.

מנצל את דקות ארוכות עמד ראש הכולל ושוחח עם הגביר, 
אין טעות  ...ההזדמנות שנקרתה בפניו ב'טעות ובמקרה'

ללא  עת ללא מזכירות,כ .ואין מקרה, הכל מושגח מלמעלה!
ל פרט היה פנוי לשמוע, והתעניין בכאותו גביר פגישות, 

אותו גביר שהתברר,  בעצם ופרט מהנעשה בכולל. ואז
מד לשמש כסנדק בברית לנכדו שנועדה לאותו יום, והוא וע

  וקא סגולה טובה, מתנה לרך הנולד... וחיפש ד

, שלף הגביר מכיסו ''הבה אתן לך תרומה משמעותית''
יותר  -פנקס צ'קים ועט מוזהב. הוא רשם צ'ק על סכום גבוה 

, והעניק לו בלי )!(פי שניים ממה שהובטח לו בשיקאגו מ
שתהיה לי זכות בהחזקת התורה שלך, 'להניף עפעף. '

שייכנס היום בבריתו של אברהם  למעני ולמען נכדי הצעיר
הוסיף ולחץ את ידו בחמימות... הגביר הצרפתי  ,'אבינו!'

נפרד ממנו בידידות, וראש הכולל ההמום הוצרך לדקות 
ארוכות של התאוששות מההלם... מעודו לא התרים בצורה 

וגם זכה בתרומה כבירה  -כה ספונטנית, ישירה, מפתיעה 
מעשה מ התוצאכו אינה כל כך. הוא הבין כי התרומה הז

הוא כלל לא נערך אליה. זה שיק מזומן של שהרי ידיו, 



  
בו זכה הודות למסירותו  ימשמי'תפילה בציבור', שפע 

   .לתפילה במנין!

כשחזר לארץ, נדהם ראש רגע... הסיפור עדיין לא נגמר... 
מאותו קול בעל  ל לגלות הודעה מפתיעה בתא הקולי,הכול

, אנו מתנצלים, אבל ר' שלום וסליחה'מבטא אמריקאי: '
י שלא תטרח לבא, יצחק לא יוכל לפגוש אותך השבוע. וכד

ואכן, לאחר כמה  '.יק המובטח בדואר!'שאנו שולחים את ה
 - בת הדואר מעטפה לבנה נאה, ובתוכהימים, נחה לה בתי

רי שהובטח לו השיק המובטח. עתה היה בידו הסכום המקו
מפי שתיים, תרומה כבירה, גדולה  להחזקת התורה, ועוד

  ]'האמנתי ואזמרהמתוך '[          ...בציבור הרק בזכות תפיל

עוד על כוחה של תפילה, ועל כוחם של מזמורי התהילים 
נסעתי ליוהנסבורג נראה מהמעשה הבא שסיפר יהודי יקר: 

הוא  .פגשתי יהודי יקר ששמו דניאלושם  ,שבצפון אפריקה
וא ובעוד ה ,בי רושם חזק מאוד לי מעשה שהותירסיפר 

בנתי כי טמון כאן מסר , האומר את דבריו כמשיח לפי תומו
צלנו בקהילה כולם : אאותו דניאל . וכך סיפרחשוב ביותר

מיד  ,ולכן כאשר מגיע אורח מחוץ לקהילה ,מכירים את כולם
מים ראיתי פנים באחד הי .מבחינים בו ומתעניינים בו

 התפילה ניגשתי אליו ושאלתי ואחרי ,חדשות בבית הכנסת
 ,הוא סיפר לי ששמו דוד .אותו מאין הוא בא ומה מעשיו כאן

 ,'מחלה'בל"ע הוא חלה  .והוא הגיע לכאן לצורך רפואי
מומחה ביותר לבעיה  והמרכז הרפואי ביוהנסבורג

  . שהתגלתה אצלו

 .ביקשתי ממנו, "ל עליךואתפל ,"תן לי את שמך ושם אמך
כמה  ספר לי בן" :ואני הוספתי ,ת שמוהוא כמובן נתן לי א

ככה אומר כל יום פרק  .אתה ומתי חל יום ההולדת שלך
אם אתה בן  .תהלים לרפואתך לפי שנת החיים שלך

נכנסת אומר את פרק נ' בתהילים, ואם  ,למשל ,חמישים
א, וכך אומר עליך את פרק נ" חמישים ואחת,לשנת ה
   .הסברתיהלאה", 

 ,מאז .את הפרט הזה נתן לי וגםדוד קיבל את הסברי  'ר
 .אתוולים לרפיבכל יום אחרי התפילה אמרתי פרק תה

שלא  מה משום והחלטתי ,ההולדת הגיע-תאריך יום
במשך , ואלא להוסיף אותו ,להחליף את הפרק בפרק הבא

, פרקים לרפואתו אחר מכן אמרתי כל יום שניהשנה של
  .פרקים לרפואתושלושה  -ובמשך השנה השלישית 

 ,דוד' עשר שנים שאני מתפלל על ר .קפוונהשנים הלכו 
. יום אחד אני מוסיף אחרי התפילה לרפואתו עשרה פרקים

התפילה  .מסקנה שהדבר מכביד עליי יותר מדיהגעתי ל
ומה גם שאין לי כל מושג  ,דוד לוקחת לי זמן רב 'לרפואת ר

 ,לגמרי וכבר אינו זקוק לתפילותיי ייתכן שהוא הבריא - ממנו
הפסקתי חלילה.... בקיצור, למעשה  ...אוייתכן גם שמ

כעבור שלושה והנה . להתפלל לזכותו והמשכתי בשגרת חיי
מה  ,דוד '"ר. דוד 'ר .אורח מופיע בבית הכנסת ,חדשים
 .קיבלתי את פניו בחמימות", ?איך אתה מרגיש ?שלומך

כר אותו ואני סיפרתי לו שאני זו ,הוא לא זכר אותי בכלל
  . מצבו וסקרן אותי לדעת מה ,מביקורו הקודם בעירהיטב 

 ,לפני עשר שנים ,הטיפול שעברתי אז, אכן. "דוד נאנח 'ר
דשים הרגשתי , אך לפני שלושה חוהבראתי לגמרי .הצליח

. הגעתי והתברר שהמחלה חזרה ,פתאום מיחושים שונים
   .שוב כדי לטפל..."

חד ב שיש כוח מיוהוא לא חש .זה מה שסיפר לי דניאל
ח יש תראה כמה כו -רצה להגיד לי הוא רק  .בתפילה שלו
עובד  ,הוא יהודי פשוט ר.יהודי שאינך מכי לתפילה על

אני כבר לא ... אם ככה פועלת התפילה שלו אבל ,למחייתו
יקר  הוא הודי'... כל ייהודי פשוט' מאמין שיש מושג

  , ובכוחו לפעול ישועות בתפילתו.שביקרים

*   *   *  

שנים שאני מתפלל בקביעות בבית הכנסת קטן וחמים. עשר 
לפני שנתיים נסגר מניין שהיה צמוד לבית הכנסת שלי, וכך 

 אחד מהם שלנו. ןקיבלנו במתנה מתפללים נוספים למניי
ה'. זכיתי, והוא קבע את 'זה קנה חכמ -יהודי ישיש, זקן 

של  מקומו לידי. ככה אני זוכה להכיר אותו, וליהנות מאווירה
ישוב הדעת ונינוחות שהוא מקרין סביבו. בשלב כזה של 
החיים כבר לא אצה הדרך... אין הוא ממהר לרדוף אחר 
הרוח, אלא הרוח באה ונושבת על פניו, רוח טובה של 
שמחה פנימית ופשטות. כמה הרפתקאות עבר בחייו, כמה 
ילדים חיתן וכמה כספים גלגל. עם כל זה, נראה שכל קמט 

לריבונו של  ן שביל שמקשר אותו יותר ויותרבפניו הוא כמי
לי  ממחשבותיו, מספר מפעם לפעם הוא מטעים אותי עולם.

  ה שעלתה ברעיונו.דבר תורה שריגש אותו או פנינ

לושה, ש -ומידי שבועיים את שכני לספסל,  הגבאי מכבד
בשבת  והנה, עלייה לתורה, עלייה רגילה. הוא נותן לו

, קרא לו סיבה מיוחדתפרשת שמות, בדיוק אז, ללא כל 
, ולפני ההפטרה שאל אם הגבאי למפטיר. הזקן עלה לתורה

"בבקשה", ענה הגבאי,  גם לעלות להיות ש"צ במוסף.יוכל 
   "כבודו מתכבד לגשת למוסף".

 נחנופתח הזקן ב'קל מלא רחמים', ואז א אחרי 'מי שבירך'
  שומעים שהזקן מזכיר את אמו ע"ה.

אל הגבאי, "אם "זה היארצייט של אמא שלכם השבוע?" ש
הייתי נותן לך מלכתחילה  ,כן מדוע לא הודעתם לי קודם?

  את המפטיר והמוסף. למה סמכת על ניסים?".

הזקן, בנינוחות האופיינית לו ענה: "אני איני מבקש דבר 
מאנשים. רק מהקב"ה. ביקשתי מהקב"ה שייתן לי מפטיר, 

  וכפי שאתה רואה, אכן קיבלתי".

מה שהפליא אותי, זה ששכני היקר לא ראה בכך נס. זה 
היה פשוט אצלו, כמו כל המהלך שלו ביום יום. הן כל דבר 
שהוא צריך, הוא מסדר ישירות אצל הבעה"ב הגדול, 

  ]מתוך 'השגחה פרטית'[              ..הקב"ה, מסובב הסיבות.
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החכמים המקומיים לשאול אותו שאלות כדי 
לעמוד על טיבו, אני אכניס לו את השאלות 
ש ואני גם אחזיר את תשובותיו, אני אשמ

אותו". ואכן כך היה, הביא לשם את הבחור, 
אינך צריך הכניס אותו לחדר, ואמר לו: "

 ".לעשות דבר, רק לשתוק!
 

באו חכמי המקום וביקשו לבחון את 
ידיעותיו. כתבו שאלות, הרב נטל אותן, 
כתב את התשובות והחזיר לשואלים. הללו 
יצאו מגדרם מרוב התפעלות על החוכמה 

הבלתי מצויה, "ותהום המופלאה והבקיאות 
כל העיר". בשמחה גדולה נחגגו האירוסין 
של הבחור ה'עילוי הגאון' עם בתו של 

 מיודענו העשיר.
 

אחרי האירוסין, הפסיק רבינו להיות שמש 
של ה'עילוי', ואז התבררה האמת המרה: 
אין עם מי לדבר, הבחור לא יודע מאומה! 
קרא העשיר לרב ואמר בטרוניה: "מדוע 

י זאת?". "פשוט מאוד", הסביר עשית ל
הרב, "ראיתי שאתה מכבד מאוד את 
הבגדים, ולכן הבאתי לך בחור עם בגדים 
נאים ותו לא". "ומה עושים עכשיו?", שאל 
העשיר בצער. "אל דאגה. עכשיו שלמדת 
את הלקח, אני כבר אלמד אותו והכל יהיה 
בסדר". ישב רבינו ולמד איתו מספר 

 ה תלמיד חכם.חודשים, עד שהבחור נעש
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 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 שבת זכור -צווהתפרשת 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

יש אנשים שנושא הביגוד חשוב מאוד להם. 
בעיניהם ערכו של האדם נמדד בהתאם 
ללבושו. בעצם כולנו לוקים מעט בהשקפה 
מוטעית זו, ובמבט ראשון שופטים אדם לפי 
הלבוש החיצוני שלו, אלא שבמחשבה שניה 

נם המודדים בני אדם חושבים אחרת. אך יש
 רק לפי הלבוש!

 

בעניין זה, נזכיר מעשה שהיה עם ה'אבן 
עזרא' זצ"ל. כידוע, היה הרב עני ואביון, עד 
כדי כך שאמר על עצמו בדרך הלצה, שאם 

השמש לא תשקע, ואם ימכור  -ימכור נרות
אנשים יפסיקו למות. כמובן,  -תכריכים

שמטבע הדברים היה לבוש תמיד כעני, 
 תו הרוחנית לא ניכרה בחיצוניותו.וגדול

 

יום שישי אחד, סמוך לשבת, הזדמן הרב 
לעיירה כלשהי, וביקש מיהודי אחד מעשירי 
המקום שיארח אותו בביתו לשבת. הביט 
הלה בבגדיו ובכל הופעתו, והתחיל לכחכח 
בגרונו... בסוף הסכים והכניס את רבינו. 
אולם ביקש ממנו לשבת בקרן זווית, שלא 

יותר מדי בנוכחותו, ושם נתנו לו את  יפריע
 ארוחתו בצנעה.

 

במוצאי שבת ניגש רבינו ה'אבן עזרא' אל 
העשיר ואמר: "באתי להודות על האירוח, 
ובהזדמנות זו ברצוני להציע לך שידוך עבור 
בתך שהגיעה לפרקה. יש לי בחור מיוחד 
בשבילה". ואז הציע לו בחור לבוש היטב, 

בפנימיותו, עם הארץ אך  -מרשים בחיצוניותו
 מדאורייתא ומדרבנן. 

 

אמר הרב: "הבחור הזה הינו מתמיד ופרוש, 
לא מדבר כלל עם נפש חיה. יש להעמיד 
לרשותו חדר, ואם תרצה שיבואו תלמידי 

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

 (שמות כח, ב) ת"ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָארֶ י וכו' וְָעִׂשיָת ִבְגדֵ "

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

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 
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 פניני עין חמד

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



 

 

 
 אנו חייבים בפורים? בהןהמצוות  הם מה 

 

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

אישה המטפלת בילדים או חולה ל"ע, בעלה חייב לדאוג לכך,  במקרא מגילה.הגברים ובין הנשים כולם חייבים  בין -בליל י"ד
המגילה. בכל מקרה, ראוי ונכון לרב המקום לדאוג לכך, שלאחר קריאת  בקריאת בקי הוא המגילה ממנו, אם שתשמע את

 לנשים.  נפרדת המגילה לגברים תהיה קריאה
 

וכן - משלוח מנות. לאחר מכן יתן הבעל לחברו או לשכנו מגילה אמקרשוב ב ובין הנשים חייבים בין הגברים –ביום י"ד 
בו שני מיני מאכל. אולם, כל המרבה, הרי זה  האישה חייבת במשלוח מנות לחברתה. מעיקר הדין, די במשלוח אחד, שיש

ברכה. אדם ששלח תבוא עליו   -משובח. מעיקר הדין, יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות בשני בקבוקי שתייה, אולם המחמיר 
או שבעה,  שלושים אשתו אבלים תוך שנה או או דברים אלו אינם נחשבים כמנות. ואף אם הוא -בגדים, ספרים, טבק או כסף 

 חייבים במשלוח מנות. 
 

, ויש הדורשים את (ר' שלמה אלקבץ בפירושו על מגילת אסתר)יש אומרים, כי טעם המצווה הוא הגברת הֵרעות בין איש לאחיו 
רעהו ולא חברו, דהיינו מי שהוא רע עימך, ולו צריך לתת את משלוח המנות ויש  -מילים: "משלוח מנות איש לרעהו"ה

וכן  -האומרים כי הטעם הוא כדי לסייע לעניים, המתביישים לבקש צדקה, כך שיוכלו לקיים את סעודת פורים בלי להתבייש 
 קי"א).(תרומת הדשן סימן ירגישו חלק מן הכלל ביום החג 

 

(כגון: לשני אביונים. שיעור מתנה, שנותן לאביון הוא כדי סעודה, שיכול לקנות לעצמו מתנות לאביונים לאחר מכן צריך לתת 
ועבור כל אחד מבניו, שהם מעל גיל י"ג. צריך לתת ביום  אשתו אחד עבורו ואחד עבור אביון). לכל₪  20-פיתה פלאפל ושתיה, כ

 באותו היום.  להם לתת לגבאי צדקה, שאוסף עבורם ויזכה הפורים את הכסף לעני, או
 

אינו חוזר.  -שכח  המזון יזכיר 'על הניסים', ואם . לכתחילה, יעשה את הסעודה עם לחם ובברכתסעודת פוריםוכן יש לערוך 
ושתי נטרדה  -ין(כיוון שכל הנס היה על ידי יובסעודה זו אף האישה צריכה להשתתף. הגם שיש מצווה לשתות יין ולהתבסם 

, מכל מקום, אם מחמת שכרותו עלול לבוא במשתה היין ובאה אסתר ונבחרה למלכה במקומה וכן עניין מפלתו של המן היה על ידי היין)
 לידי קלות ראש, או זלזול ולו במצווה אחת, מוטב שלא ישתכר.

 

 ט"ו אדר!-נון: אותן הלכות רק שמקיימן ב-בןמקומות, אשר מוקפים חומה מימות יהושע 
 

 

להלן סיפורים המעובדים מתוך 'מחנה אפרים' על מרן הגאון הרב חיים קניבסקי שליט"א וניתן ללמוד מתוכם כיצד נראה ה'בין 
אדם לחברו' של הצדיק ובאילו כפפות של משי הוא משתמש, כשהוא מתעסק עם רגשות של אנשים. סיפר יהודי אחד, 
שכאשר היה ילד קטן ביקש לשאול שאלה את הצדיק לפני תפילת ערבית. אך היה שם אדם מבוגר שדחף אותו מעט כדי 
שיוכל לשאול שאלה לפניו. לאחר התפילה הוא עמד בחצר עם מספר ילדים. לפתע הוא הרגיש טפיחה על הגב, וכשהסתובב, 

". מה רצית לשאול ילד צדיק, אני לא שכחתי אותך" הוא נדהם לראות את מרן הרב קניבסקי עומד שם ושואל אותו:
 

כידוע אלפים עוברים בחדרו של הרב בכל שבוע כדי לקבל ברכה. הרב בעת קבלת הקהל ממהר לסיים כדי לשוב ולהספיק 
את חוק לימודו. אך כשרואה הרב יהודי מבוגר, הוא כבר לא כואב על הזמן, אלא מתעניין בשלומו ושומע בסבלנות את כל 
מכאוביו של היהודי ומברכו שוב ושוב. באחת הפעמים התארחו אצלו בסעודה מספר בחורים, וכאשר הגיעו לברכת המזון, 
התרומם הרב ממקומו ונתן לאחד הבחורים ברכון. לאחר תום הברכה שאל אחד מהנוכחים: "האם רבינו מקפיד כל כך 

, הבחנתי שחילקו ברכונים לכל הנוכחים, אך בטעות דילגו על שיברכו מברכון?", השיב הצדיק: "בשעה שחילקו את הברכונים
 אותו בחור וחששתי, שמא ייפגע מכך, לכן קמתי ממקומי כדי לתת לו ברכון, רק שח"ו לא ישב על השולחן שלי מישהו פגוע".
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 ?"גלאט-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
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, 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 

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

יעקבישראל') בלויר' חושן')ישעיה ה'פתחי ברנסדופר(בעל מאיר בושם')ר' ה'קנה הלברשטאם(בעל משה ה'דבריר' (בעל

) 1838(כ"ה בתשרי ה'תקצ"ט -נולד ב -האדמו"ר הרב אברהם בורנשטיין מסוכטשוב זצ"ל
בבנדין שבפולין. מצאצאי הרמ"א והש"ך. בילדותו עברה משפחתו לגור באולקוש, שם מונה 
אביו לרב ולאחר מכן אף כיהן ברבנות ביאלה פודולסק. כישרונותיו התגלו בגיל מוקדם מאוד. 
כבר בגיל שנתיים התפלל בסידור כראוי. כשמלאו לו שלוש שנים היו לוקחו אביו אל שיעורו עם 

שש כבר היה מלמד שיעור בבקיאות ובחריפות לבחורי -בגיל של חמשה. בחורי הישיב
שמו יצא לתהילה בכל  ישיבה. בהיותו בן עשר סיים את הש"ס כולו וחידש חידושים.

 '. העילוי מאולקושהסביבה וקראו לו '
 

). 1859(לאחר נישואיו התגורר בבית חותנו במשך שבע שנים עד פטירתו בשנת ה'תרי"ט 
שנים בלבד התמנה לרבה  24שנים מפטירת חותנו, בשנת ה'תרכ"ג בהיותו כבן  כעבור ארבע

של פרצ'ב, שם שהה מספר שנים, עד שפוטר עקב רצונם של פרנסי העיר למנות לרב את 
 גיסו, בן חותנו, ר' דוד והוא עבר לכהן כרב בקרושנוביץ. 

 

אחר פטירת רבי חנוך העניך החל לכהן כאדמו"ר. בשנת ה'תרל"ו ) 1870(בשנת ה'תר"ל 
עבר לכהן ברבנות נשלסק אולם לאחר שפסל שניים מהשוחטים בעיר, הללו דאגו ) 1876(

עבר לכהן כרב העיר  )1883(שתהיה גזירת גירוש על רבינו וכן נשפט על כך. בשנת ה'תרמ"ג 
בעל ראשותו וחסידים רבים נהרו אליו. סוכטשוב, בה הקים ישיבה במקביל לחצר החסידית ב

שנים. ציונו  72-חי כ ).1910(י"א אדר א' ה'תר"ע -נפטר ב הקודש. רבים פנו אליו ונושעו.-רוח
 בסוכטשוב. בנו, ר' שמואל מילא את מקומו באדמו"רות.

 

מח"ס (רבה של ביאלא פודולסק ובנדין. ר' זאב נחום  אביו:ר' אהרון משצ'קוצ'ין.  סבא (מצד אביו):
(בת מרת שרה צינה  אשתו: (בת ר' מרדכי הירש ארליך).מרת דובריש  אימו:. 'אגודת איזוב')

מרת  בתו: (ה'שם משמואל').האדמו"ר ר' שמואל  בנו: האדמו"ר ר' מנחם מנדל ה'שרף מקוצק').
 אביו, ר' זאב נחום. חותנו, האדמו"ר ר' מרבותיו: (נישאה לר' מאיר בורנשטיין).אסתר בריינדל 

 מנחם מנדל מקוצק, האדמו"ר ר' יצחק מאיר אלתר מגור והאדמו"ר ר' חנוך העניך מאלכסנדר. 
 

  (מח"ס 'חלקת יואב'),ר' יואב יהושע וינגרטן  (מח"ס 'כלי חמדה'),ר' מאיר דן פלאצקי  מתלמידיו:
מח"ס 'דברי (דיין בוורשא ור' אברהם מנדלזון  (הרב מקוז'יקלוב מח"ס 'ארץ צבי'),ר' אריה צבי פרומר 

ר' יהודה ליב קובלסקי  (מח"ס 'פרדס שאול'),ר' שאול משה זילברמן מווירשוב  אברהם'),
(ר"מ  ר' מיכאל פורשלגר (מח"ס 'אביר הרועים' ו'מלחמות יהודה'),מוולוצלווק, ר' צבי יהודה מאמלוק 

ר' יעקב  כורים'),(מח"ס 'ראשית ביר' אברהם ויינברג הי"ד  בישיבת בולטימור ומח"ס 'תורת מיכאל'),
על ל"ט  -אגלי טל• מספריו:(רבה של קהילת שערי תורה בלוס אנג'לס, מח"ס 'חמדת יעקב').  בוימאן

 על התורה והמועדים. -נאות הדשא•שו"ת  -אבני נזר•מלאכות שבת 

יפר הרב החסיד ר' מנדיל שדליצר: פעם אחת בא לסוכטשוב מעיר וְלֹוְצָלאוֶוק אדם עם בנו נער אילם, ס
וסיפר לרבינו כי הילד בעברו היה מדבר כראוי, אך זה כשנתיים שחלה בטיפוס ר"ל ומאז פסק מלדבר, וכבר 

 נשאר אילם.  דרש אצל רופאים גדולים בורשה ועשו כל אשר היה בידם ולא הועילו מאומה והוא
 

רבינו אחז ביד הנער והלך עימו עד קצה החדר בו היה מונח ארגז  ועמד שם עם הנער זמן מה ואחר כך 
כיסה את ראש הנער עם קצה מלבושו והלך עימו מכוסה כך חזרה עד שהגיע שוב עימו אצל אביו, ושם גילה 

ר ואמר: "מים, מים". ואמר רבינו את ראשו ואמר לנער: "עכשיו אמור לאביך מה שאתה רוצה". וצעק הנע
 .והיה מדבר כאחד האדם כבראשונהלבן מאז והלאה שב הדיבור הקדוש לאביו: "לך מהר ותן לו מים", ו

 (אביר הרועים)

עם אחת בא לסוכטשוב איש שבכה מאוד לפני רבינו וסיפר כי היה לו משפט קשה בערכאות ויצא חייב פ
ים וכן עליו לשלם קנס עצום באופן שיצא נקי מנכסיו וישארו הוא בדינו ודנו אותו למאסר למשך מספר שנ

רשה והסנגור שלו אמר שאין שום סיכוי לזכות במשפט, וובני ביתו מחוסרים לחם. וערער על פסק הדין בו
 ואפילו להקל ממה שנפסק בדינו אין סיכוי מאחר ושמדובר במשפט קשה מאוד.

 

שבעת המשפט יקפל את ניגש רבינו לשולחנו וכתב על חתיכת נייר קטן מספר מילים ונתן לו, ואמר לו 
הנייר הזה ויחזיק אותו בפיו תחת לשונו, ויעמיד עצמו מול פני השופטים ויביט היטב בפניהם כל זמן 

צא זכאי לגמרי , וכמדומה לי שאמר לו גם כן שיצייר לעצמו את דמות צורתו, ועשה האיש כן, ויהמשפט
 בדינו בלי שום עונש, ואמר לו סניגורו שהוא דבר למעלה מן הטבע לצאת נקי במשפט כזה.

 

כשחזר האיש מורשה לביתו אחרי שזכה בדינו הודיע בשמחה לכל הנוסעים ברכבת את גודל הנס שנעשה 
ו רבינו שלא לו ע"י הקמיע שכתב לו רבינו, ולא רצה להראות את הכתב לאף אחד מכיוון שכך אמר ל

 להראותו לשום אדם. 
 

אדם מאחר  הכתב, חשב אותואך כשביקש ממנו הגאון ר' אליעזר שלום מו"צ בדינסקאוואלע לראות את 
 הכתבלו את  לא הקפיד הצדיק מסוכטשוב, והראה שמדובר במו"צ שהוא גם כן צדיק כמותו ועל זה בוודאי

" על נייר פשוט ופניהם פני כלבפניו פני אריה רק שש תיבות: "בו במקום הצנע, וסיפר ר' אליעזר שלום שהתפעל מאוד כי היו כתובים 
 (אביר הרועים) .קדושיםומי יעמוד בסוד  שכולם משתמשים בו
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הייתי בטוח לפי כישרונותיך והתמדתך, שתהיה אחד 
 ". בא!ה מגדולי ראשי הישיבות של הדור

 

הבחור השפיל את עיניו, ואמר: "זוהי הפעם הראשונה, שאני 
שומע מראש הישיבה, שהייתי יכול להגיע כל כך רחוק".  אני 

מה אתה מדבר, במחברת שלי על הבטתי בו ואמרתי: "
מסכת פסחים רשמתי לעצמי שתי קושיות בשמך, שאתה 

 ".שאלת אותי
 

אמר לי על כך מדוע כבוד הרב לא הבחור פרץ בבכי מר: "
", הקשה. התנצלתי: "היית כל כך שקוע בלימוד מאומה?!

וראיתי, שאתה כל כך מתענג בלימודך, שחשבתי, שכל 
 הדיבורים על כך מיותרים בשבילך". 

 

כבוד הרב, האם זה מאוחר כבר הבחור שאל אותי: "
". פניתי אליו בשבילי, או שאני יכול לחזור למה שהייתי?

 הלב: בזעקה הבוקעת מתוך 
 

מה זה מאוחר? לעולם לא שמענו ביהדות את המילה "
'מאוחר', זוהי עצת היצר. הרי ראינו, כי רבי עקיבא התחיל 

 24,000ולבסוף העמיד  ללמוד א' ב' רק בגיל ארבעים!
 ".תלמידים!

 

שאל הבחור: "אם אני מגיע לישיבה, האם ראש הישיבה 
יקדיש בשבילי את השבועיים הראשונים כדי להחזיר אותי 

 "בוודאי", השבתי.  -למסלול של הלימוד?"
 

לאחר כשבועיים נקש אותו בחור על דלתי כאן בארץ. ניגשתי 
לארון הספרים, והוצאתי את המחברת על פסחים, שם 

הראיתי לו שתי קושיות, שנכתבו  דפדפתי וכשהגעתי לעמוד,
 במחברת בשמו, וכך התחלתי ללמוד עימו. 

 

היום אני יכול לספר בשמחה, כי הוא מתגורר באשדוד והוא 
אחד מגדולי תלמידי החכמים שם ומתמיד עצום, שהוגה 

 בתורה יומם ולילה.
 

סיים ראש הישיבה ואמר: "הרגשתי אז, שכל המצב הכלכלי 
הצמא הבלתי נשלט של הנהג ושלי,  הרעוע של הישיבה, וכל

 היה בשביל להגיע לאותו מלצר, ולהחזירו לספסל הלימודים". 
 

אני מבקש מכם, אין בחור שאינו צריך עידוד. אל תחכו "
שהישיבה תקרוס כלכלית, כדי להגיע לבחורים לומר להם 
מילה טובה, אתה רואה בחור שלומד טוב, או סתם כך 

ד תאמר לו מילה טובה, זה בחור, שעושה מעשה טוב, מי
 ".בונה עולמות, פשוטו כמשמעו

 

ועל דברים אלו דרשו רבותינו: "מחיה מתים במאמרו". 
דהיינו, על ידי מספר מילים יתכן, שאנו נעניק חיים לזולת 
שמייחל ומצפה ומשתוקק לשמוע מילים טובות. ואין אנו 
מבינים, מהו הכוח העצום של מספר משפטים העשויים 

 מהפך של ממש באדם!לחולל 

ווְתֹוְצאֹוָתי ִחּנּו  

סיפר הגאון רבי אהרון טרסיג שליט"א סיפור מדהים, שיש 
בו כדי ללמדנו, עד כמה עלינו לומר מילים טובות לזולתנו, 

מילים, ומה מילים אלו שכן אין אנו מודעים לכוחן של אותן 
 עשויות לחולל בנפש האדם.

 

לפני כמה שנים התקיימה אסיפת מחנכים מטעם ארגון 'לב 
שומע', אחד מגדולי ראשי הישיבות קם וביקש לספר סיפור 

 אישי, שקרה עימו לפני כמה שנים. וכך סיפר: 
 

כשביקשו ממני להגיע לישיבה כדי לעמוד בראשה, התניתי, 
ד הרוחני של הישיבה, אבל איני עוסק שאני עוסק רק בצ

בצד הגשמי לאסוף כספים עבור הישיבה, הם הסכימו, וכך 
הדבר התנהל במשך כל השנים, שאני לא מתעסק באיסוף 

 כספים עבור הישיבה.
 

לפני מספר שנים, היה מצב כלכלי מאוד קשה בישיבה, 
הקופה הייתה ריקה, והגיעו למצב קשה מאוד, שלא היה 

 לקנות אוכל לבחורים. כסף אפילו 
 

בצר להם פנו אלי אנשי ההנהלה באופן חריג וביקשו ממני: 
"אומנם ראש הישיבה אינו אמור לעסוק בעניין הכספי וכך 

  ".סיכמנו עימו, אבל המצב בישיבה לפני קריסה
 

באופן חריג חד פעמי אנו מבקשים שראש הישיבה יסע "
השם יצליח לחו"ל, שם ב"ה יש לו שם מאוד טוב, ובעזרת 

 להשיג כסף להחזקת הישיבה, שלא תתמוטט חלילה".
 

הבנתי שאכן הפעם זה משהו חריג, ולכן הסכמתי לנסוע 
לתקופה מסוימת לחו"ל. שם סידרו לי מטעם הישיבה נהג 

שהסיע אותי ממקום למקום לאנשים אמידים ועשירים צמוד 
, שיעזור לישיבה מאוד וב"ה הצלחנו להשיג סכום מכובד

חובות, וכן יעמיד אותה על תילה לתקופה את הלשלם 
 מסוימת. 

 

באחת הנסיעות פנה אלי הנהג וביקש את רשותי לסטות 
מהדרך. הוא הסביר, כי הוא מאוד צמא ומרגיש ממש בצמא 
בלתי נשלט, והוא חייב לשתות מעט מים. אמרתי לו, כי גם 

 אני מרגיש כך, ולכן כדאי שיעשה כן. 
 

ר, שם עצר ונכנסנו לשולחן צדדי, הנהג פנה למסעדה באזו
כדי לקבל קצת מים לשתות. מלצר הגיע לשולחן, והוא 
הסתכל עלי, ובמקום לשאול, מה אנחנו רוצים, הוא לא 

 הוריד את עיניו ממני. 
 

המלצר הסתכל עלי, ולאחר מכן הסתכל על הנהג, ולבסוף 
לאחר כדקה הוא פנה לנהג בלחש ושאל אותו: "אמור נא לי, 

 שלִצידך הוא ראש ישיבה פלוני?".  האם זה
 

האם כשהנהג השיב לו בחיוב, פנה אלי המלצר, ואמר לי: "
". לא ראש הישיבה אינו מכיר אותי? אני בחור פלוני

איך הגעת לכאן? האמנתי למראה עיניי וזעקתי בתדהמה: "

    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 חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
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

וד בן יקוט ז"ל מסע                     נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל   אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה                      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                                 בר חסיבה ז"ל                                                 דוד                   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"המסודי 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                      ן פרחהלטיף ב     יעקב בן סלימה ז"ל        ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                                   יוסף בר סעדה ז"ל

ע"ה מרים בת שרה   "ל         ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז   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         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן   ה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                           אלון בן סעד

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""תצוהתצוה""פרשת פרשת  
  ]. מו, כט ["אלקיהם' אני ה, אלקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים ושכנתי בתוכם' וידעו כי אני ה"

  ?להיכן נעלם המזבח
 – לפי הסדר –נצטוו " תרומה"בפרשת . יבחין בדבר מתמיה, פרשיות אלו של עשיית המשכן וכליוהמתבונן ב

 –את שולחן לחם הפנים ומנורת הזהב הטהור , שהיו בקודש הקדשים, הכפורת והכרובים, לעשות את ארון הברית
ביאים את הארון לקודש מ, פורשים את הפרוכת. המשכן מוכן, זהו .בריחיו ואדניו,  המשכן וקרשיויריעותואת 

צר  והכתוב ממשיך לצוות על עשיית מזבח העולה שבח–מציבים את השולחן בצפון והמנורה בדרום , הקדשים
  .וקלעיהםהמשכן ואת עמודי החצר 
  !נפקד מקומו, אחד מכלי המשכן העיקריים. משהו חסר כאן". תרומה"פרשת , זה תוכן הפרשה הקודמת

  ?שהיה בין השולחן והמנורה, מזבח הזהב, היכן מזבח הקטורת .מזבח העולה, מנורה, שולחן, ארון: נחזור בקצרה
                  ', המשכן הוא מקום עבודת ה, כידוע.  מסר והדרכה– כבכל פרשיותיה של התורה –ונראה שיש כאן 
 על לימוד התורה לשמה –הארון והלוחות . וכל פרט בו מורה להזדככות בפרט מסויים, התקדשות והתעלות

על קדושת האכילה וכשרות , השולחן. כשמן זית זך, על זיכוך המידות לזהב טהור, המנורה הטהורה. הובענוו
בגדי הכהן הגדול מכפרים על עבירות , בנוסף. במסירות נפש ובלהב אש'  על עבודת ה–ומזבח העולה , הפרנסה

  .ופגמי מידות רעות
אהרן עצר את . הקיטרוגיםינים ולבטל את ולתה להמתיק את הדשהזוהר הקדוש מאריך בסג, ויש את הקטורת

וידוע שגם אמירת פרשת הקטורת מסוגלת לפעול פלאות בעולמות העליונים ולהשפיע , המגיפה באמצעות הקטורת
  .רוב טובה וברכה

כי אי אפשר לפעול ישועות ולחולל פלאות אם לא עוברים לפני כן בכל המסלול , והתורה הקדושה רצתה להדגיש
אם לא מוחים ! בהתלהבות' קדושת האכילה ועבודת ה, זיכוך המידות, לימוד תורה: ההתקדשותשל ההתעלות ו

  !את פגמי העבירות והמידות הרעות
               .בעוד הם רקים מתורה ויראה, פשתה תופעת המקובלים במרכאות המתיימרים לפעול ישועות, לדאבוננו

               –ודעים שגם התפילה נמשלה לקטורת אבל אנו י. השבעות ותפילות, הם מתיימרים לתת סגולות וקמעות
כדרכם של רבותינו מדורי ,  והיא מקובלת אם קדמה לה התעלות ועמל בתורה–" תיכון תפילתי קטורת לפניך"

                –זכר צדיקים וקדושים לברכה , ועוד ועוד,  הבאבא סאלי,"בן איש חי"ה, א"מרן החיד: ובכל הדורות, דורות
היתה " הקטורת", מכוחה התקבלה תפילתם, ומכוחה פעלו פלאות, ה כולהבקיאים בכל התור, הן היו גאוני עולם

  !שבנו בתוכם להשראת השכינה" המשכן"תוצאת 
. ל"זצ, לימים נודע כגאון הקדוש רבי חיים מצאנז. בעיר טרניגרד היה ילד מחונן שהצטיין בלימודיו :ומעשה שהיה

, כשאתה נוסע אל החוזה מלובלין: "ביקש. ה יבחרשאל במ. ביקש אביו להעניק לו פרס על שקידתו והצטיינותו
  .זה יהיה הפרס". קחני עימך

                   .עתיר לישועהלה, לבקש עצה וברכה. מכל קצווי הארץ הגיעו,  השתרךךתור ארו. נסעו השניים ללובלין
האב שטח משאלותיו . והנה הגיע תורם, להתקדם עוד,  אל החדרסלהיכנוסוף סוף זכו , התור התקדם לאיטו

מתוך סקרנות המשיך לעמוד שם גם כשהבאים אחריהם התייצבו . הילד זכה להארת פנים מיוחדת, רךוהתב
                   . יצאו בבהילות, נסוגו הכל אחור!" הוציאו כל איש מעלי: "ולפתע קרא החוזה הקדוש. והתברכו

,  הרביהצטנף מאחרי כורסתו של. מדוע הורה לכולם לצאת, הילד הסקרן ביקש לדעת מדוע חפץ הרבי להתבודד
  .לראות מה יעשה

כשסיים את . וחזר בקול נעים ושובה לב על פרק משניות, התהלך לפני שולחנו. ונעל את הדלת, קם החוזה מכסאו
הנני ואסביר . ודאי תמה אתה על מה שראית, קה'חיימ: "אמר ...ושלף את הילד ממחבואו, הפרק חצה את החדר

כשיהודי ביקש , בעבר? בכח מה אייעץ, שים באים לבקש עצהאנ? בכח מה אברך, אנשים באים לבקש ברכה. לך
: שייעודו הוא, שבט לומדי התורה, ראש שבט לוי הוא. פונה אל הכהן הגדול, עולה היה לבית המקדש, עצה וברכה

יהודי דבק באלוקיו , קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הם, וכידוע". אלריורו משפטיך ליעקב ותורתך ליש"
                   , שאין בית מקדש ואין כהן גדול, וכיום. ובמיוחד בבית המקדש מקום השראת השכינה.  התורהבאמצעות

                    ,מה עושה אני. אין דרך אחרת לדביקות בבורא ולהשראת רוח הקודש". רק התורה הזאת, אין לנו שיור"
                , ניםאבל כשרבים הפו. ויכול להעניק ברכות ועצות, דבק באמצעותה בבורא, עמל בלימודה, דבק בתורה

                 .מנתקים הם מהדביקות בתורה ובבורא יתברך, ועלי לעיין בעניינם, ומטרידים בבעיותיהם הגשמיות
  .ולחדש את הקשר עם התורה ועם נותן התורה, ואין עצה אלא להפסיק לשעה את קבלת הקהל

                   שאין דרך אחרת זולת , שתדע. משום שעתיד אתה להיות למנהיג רבבות, ומדוע אני מספר לך זאת
   "...קות בתורההדב

  ).מעיין השבוע... ( על אחת כמה וכמה שאינו צדיק ופועל ישועות–" לא עם הארץ חסיד"ל "ואם אמרו חז

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !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 



לא כל יום פוריםלא כל יום פורים
 יום אחד ומיוחד הוא בשנה אשר זכינו בו שמגיע החג הגדול –ואכן כך הוא , שגור המשפט בפי העם, "לא כל יום פורים"

  ! כמסמרות כי גדול הוא מיום הכיפורים' ר הקדושהזוה'אשר קבע , הלא הוא חג הפורים, והקדוש
ולאלו שאינם עושים , ע הסביר זאת ואמר כי אמנם יום הכיפורים מכפר רק לשבים בתשובה"זי' ין'ר הקדוש מרוז"האדמו'

ה מוחל וסולח לכל יהודי באשר הוא על כל עוונותיו "שהקב, אבל יום הפורים גדול הוא עוד יותר .תשובה הוא אינו מכפר
                 ," נותנים לו–כל הפושט יד : "ל"ועל כך אמרו רבותינו ז. ובלבד שיהא פושט יד ומוכן לקבל מחילה, ומקבל תפילותיו

 נותנים לו את כל –' אם פושט ידו ביום הפורים ורוצה להתקרב לה, שאף היהודי הפשוט שבפשוטים והפחות שבפחותים
  .בקשותיו וממלאים את כל חסרונו

גדול בעת כמו הכח של כהן , כי יום הפורים יש לכל יהודי כח עצום ונורא: ל"זצ' יחזקאל משינאווא' ר ר"האדמו'וכבר כתב 
אל ' כנסו כמה אנשים יראי הנ ,ימים ספורים טרם התקדש חג הפורים. שים פעם אחת בשנהאשר הוא נכנס לקודש הקוד
מדוע זכה פורים יותר מבכל המועדים למעלה ודרגה , ילמדנו רבנו: "ושאלוהו שאלה גדולהל "מעונו של מרן הרב שטיינמן זצ

  ?"כל הפושט יד נותנים לו: "ל"כמאמר חז, עד אשר כל מה שיבקש היהודי בתפילה נותנים לו, כזו
, פורים ידוע בכל הדורות כיום של ניסים וישועות אשר רבים זכו לצאת בו מאפילה לאורה כשעקרות רבות נפקדומדוע יום ה

  "?קה גדולה נושעו והצליחוואנשים שהיו במצו
והסיבה לכך היא שביום הפורים יש אחדות ואהבה בעם , דעו לכם כי אמת בפיכם: "ענה להם מרן הרב שטיינמן ואמר

י כך מתרבית האהבה "וע, כל עם ישראל מקיימים את המצוות של המשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ישראל
             ,רואה שיש אהבה בין בניו' וכשה',  גדולה ועצומה להולכן בשמיים יש נחת רוח, ועהוגדולה הצדקה והחסד בין איש לר

   ".בין איש לרעהוכי זהו יום של אחדות ואהבה , ולהשפיע ניסים ונפלאות, הוא מוכן להושיע את כולם
, אשר מיד לאחר שסיים את קריאת המגילה בבוקר', פורת יוסף'ראש ישיבת , ל"יהודה צדקה זצ' ר, מספרים על הגאון הגדול

  ?ומי היה הראשון שקיבל מהרב משלוח מנות. כמובא בהלכה, מזדרז היה במהירות לקיים את מצווה משלוח מנות
 בא השמש לביתו של בכל שבת היה. בית הכנסת' שמש'אשר תפקידו היה , וצנועהיה גר יהודי עניו , בשכונתו של הרב... נחשו

לראש הישיבה היתה . כך עשה כל שבת, לאמירת פרקי תהילים עם בני עלייה, ראש הישיבה ומעורר אותו באשמורת הבוקר
ה ממיטב "ארזה הרבנית צדקה ע, שנה אחר שנה, בכל פורים .והוא השיב לו תמיד ביחס של כבוד, הכרת הטוב גדולה כלפיו

כדי לגמול ולשמח איש , ראש הישיבה היה משגר את משלוח המנות הראשון לאותו שמשו, מיני המאפה והמעדנים שהכינה
  .דל ופשוט ולהעריכו על מה שמטיב לו כל השנה

ולנטרל מתחים ומחלוקות , להגביר את האהבה בין איש לרעהול כי עיקרו של יום הפורים הוא "זצ' הסבא מקלם'על כן כותב 
  ?יצד עושים זאתוכ. המביאים קטרוגים וצרות על האדם

שבכך מתרבות  ,י שליחת מנות איש לרעהו מתוך השמחה הגדולה של חג הפורים ועזרה זה לזה בנתינת מתנות לאביונים"ע
, משפחתו ורעיו אחד קונה ומשקיע במשלוחים יפים לכי בעוד שכל, א"יצחק זילברשטיין שליט' אומר הגאון ר, על כן. האהבה

ה קטטה וכל שכן אם חלילה הית, אנשים אשר הוא לא מסתדר איתם כל כךמנות אל עליו להשקיע בעיקר את משלוח ה
ומה יותר גדול ממשלוח הניתן דווקא , של משלוח מנות הוא להרבות אהבה ואחווה בישראלאשר עיקרו , ומריבה ביניהם

.)ויוציא עמו בששון( שגורם נחת בכל העולמות העליונים ומביא ישועות לעולם, לשונא וליריב שלך
  אקדחאקדח עם  עם ��מנות מנות שלוח שלוח ממ
מלא במטעמים , שלח לו משלוח מנות מהודר, כדי להרגיזו ולאיים עליו. מעשה בראובן שהיה מסוכסך מאוד עם שמעון

. אך למראית עין הוא היה נראה כאמיתי ומבהיל, אמנם המדובר היה באקדח צעצוע! אקדח... אלא שמעליהם הניח, ומגדנות
  . ל"רח, והודיע לשמעון שהוא בסכנה, עליו כתב דברי איבה ואיום, לללקנה האקדח השחיל ראובן פתק מגו

הורה לבת ללכת לביתו , ומבלי לספר לה אודות כוונות הזדון שלו בשליחת המנות עם האקדח, ראובן מסר את המשלוח לבתו
 הסלסלה הבחינה הילדה באקדח שהונח במרכז, באמצע הדרך לביתו של שמעון .של שמעון ולמסור לו את המשלוח

ממתי מכניסים אקדח ': והיא החלה להרהר בליבה, הילדה לא ידעה מה עומד מאחורי שליחת המשלוח, כאמור. המהודרת
הילדה נטלה אפוא את ', ...כנראה האקדח נכנס לכאן בטעות... זה ממש הורס את המשלוח הנאה! ?מפחיד במשלוח המנות

  ... משלוח מנותוהוציאה אותו מה, )עם הפתק הטמון בתוכו(האקדח 
הוא הודה מקרב לב . והדבר הביא את שמעון להתרגשות עזה במיוחד, ברוב פאר והדר, המשלוח מנות הגיע לידי שמעון, ובכן

                     כנראה שהוא רוצה , ראובן שלח לי משלוח מנות מפואר, לא יאומן, ראו: "ופנה לבני ביתו בהתפעלות, לילדה
מהודר ומפואר בהרבה , הוא ממהר להכין משלוח מנות, אכן... ?יעשה כעת שמעוןמי רוצה לנחש מה , נו...". להתפייס עמי
  ... והוא מצרף למשלוח מכתב התנצלות ופיוס מרגש ולבבי, מזה שקיבל

  .פלאי פלאים! השניים התפייסו, בסייעתא דשמיא של השגחה פרטית, שעוד באותו היום, סופו של הסיפור היה
נודע לו המעשה שעשתה , ר קצרולאחר בירו, לוח מנות ששימח והפעים כל כך את שמעוןראובן התפלא מאוד על המש, והנה
האם יצאתי ידי חובת משלוח מנות במשלוח ששלחתי :  הוא בא ושואל-? ומה הספק שמתעורר עכשיו אצל ראובן ...בתו

  ?לא יצאתי, או שמא מאחר שהתכוונתי להרגיזו ולהפחידו במשלוח עם האקדח, לשמעון
מגילת אסתר (בספר מנות הלוי ) א: ת משלוח מנות נאמרו שני טעמיםבמצו :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

          ). 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד'היפך מדברי המן שאמר (כתב שהטעם הוא להרבות אהבה ואחוה שלום וריעות ) ט"י', ט
   .כתב שהטעם הוא כדי שיהא לכל אחד די סיפוקו לקיים את סעודת פורים) א"קי' סי(התרומת הדשן ) ב

שכן במשלוח עם אקדח מאיים , ברור היה שראובן לא היה יוצא ידי חובה, אילו המשלוח מנות היה מגיע עם האקדח, והנה
, כי איך יערב על המקבל מאכלו', סעודה'וגם אין המנות שבמשלוח ראויות ל, אלא להיפך, השולח לא הרבה שלום וריעות

  ...כשהביאו לו אקדח עם מכתב שכזה במשלוח
 - ? האם מעתה יכול לצאת במשלוח זה או לא, עדיין יש לדון, שהבת הפקחית הוציאה את האקדח, קרה שלפנינואך במ

, על ידי סייעתא דשמיא מופלאה, פעל שלום ופיוס, משום שהתברר שמשלוח המנות ששלח, ומסתבר שראובן יצא ידי חובה
, ועל ידי זה קיבל שמעון משלוח מהודר מראובן, הלאזור אומץ ולהסיר את האקדח שהניח אבי, בכך שהחליטה לפתע הבת

עמי שמסתבר שראובן יצא הסכים , א"וכשהצעתי את הדברים לפני גיסי מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט. והתפייס עמו
  .)אחת שאלתי( ידי חובתו

  ,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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.

. "ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחיָך... ְלַכֲהנֹו ִלי" 
  

"ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת. ְוַאָּתה ְּתַדֵּבר ֶאל 
. ָּכל ַחְכֵמי ֵלב... ְוָעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַאֲהֹרן ְלַקְּדׁשֹו ְלַכֲהנֹו ִלי" 

"ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת 
. ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו ִבְגֵדי קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו ִלי" 

. "ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכֹרן" 
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מדוע מלמדים תינוק לומר 'אבא' ו'אמא', לפני כל המילים?
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1 
 יאיר וינשטוק

 )סיפור לפורים( בית צדיקים יעמוד
 יום אחד בחייו של חזקי קלמנוביץ ועלילותיו הסוערות בברית לנכד המשותףף

 הקיץ משנתו בבהלה.  י קלמנוביץ (כל השמות בסיפור בדויים)קִ זְ זמזום הפלאפון קרע את השקט. חֶ 
במוחו. הוא שלח את ידו מתחת לכר ושלף משם את "מי מתקשר כ"כ מוקדם? קרה משהו?" היה ההרהור הראשון שחלף 

 הפלאפון הרוטט.
חזקי הוא מסוג האנשים שהפלאפון לא מש מחייהם לאורך כל שעות היממה. גם בלילה בזמן השינה המכשיר מונח למראשותיו. 

 "אולי יצטרכו אותי בדחיפות באמצע הלילה", הסביר לרעייתו שתמהה על המנהג המגונה והמסוכן הזה.
 הצג המהבהב הופיע שמו של אברומי שטרנגולד. כל עייפותו של חזקי פגה ברגע. 'קורה משהו, אם הוא מתקשר אלי עכשיו!'.  על

 נטל ידיו בחפזון ומיהר להרים לפני שהמטלפן מוריד.
היה מתאים "חזקי", אברומי נשמע עליז במיוחד, "סליחה שהערתי אותך בשמונה במקום בשעה הקבועה שלך בשמונה וחצי, אבל 

 לחסיד שרוף כמוך לבוא בשבע בבוקר לתפילת שחרית עם הרבי שליט"א".
 7חזקי רטן חרישית, זו היתה עקיצה קבועה של אברומי שטרנגולד. אברומי הקפיד להשכים קום ולהתפלל מדי יום ביומו בשעה 

משגיח הישיבה לא הרשה לבחורים בבוקר במנין של הרבי, גם אם הלך לישון בשעה מאוחרת. זה לא היה קל עבורו, שכן 
להתפלל במנין של הרבי, אלא אך ורק בהיכל הישיבה. אך אברומי התעקש "אין כמו תפילה עם הרבי". המשגיח התעקש שבחור 

 חייב לשמור על סדרי הישיבה, אבל אברומי טען "כך היום שלי נראה אחרת". 
 ה אם לא היה מתפלל אתו..." חשב המשגיח."אם כך הוא נראה כשמתפלל עם הרבי, מי יודע איך היה נרא

 אחרי סדרת מאבקים וויכוחים, התייאש המשגיח והתנחם בכך שאברומי קם בזמן מדי בוקר.  
חזקי לעומתו, כלל לא חלם על כך. ליתר דיוק, באותן שעות הוא דווקא כן אהב לחלום את חלומות הלילה שלו. "אתה צודק", 

כבחור בישיבה נטול עיסוקים בלילות, לא תבין אותי. אני ער כל לילה עד שעות מאוחרות, הסביר פעם לאברומי, "אבל, אתה 
 והילדים הקטנים בוכים ומפריעים באמצע הלילה. אם אקום מוקדם בבוקר, לא אוכל לתפקד ביום".

נים בוכים. ומלבד זה היה נכון חלקית. חזקי אמנם היה הולך לישון מאוחר, אבל מרוב עייפות כלל לא שמע את הילדים הקט
 זאת, גם נהג לפצות את עצמו בשנת צהריים הגונה... 

"אתה שומע חזקי? ממש הרגע בסיום התפילה אמר לי איציק שאולזון, העוזר של ר' משה וייסמן גבאי האדמו"ר שליט"א, 
 בן בנו ר' יוס'ל, תהיה היום!" -שהברית של נכד הרבי 

 ?" חזקי נדרך "מאיפה הוא יודע? ומתי הברית
 ", ענה אברומי, "ר' משה אמר לו שהרופא בדק הבוקר את התינוק וראה שהביילא רובין ירד".10-"מדובר שכבר ב

 "אתה מתכוון הבילירובין".
"נכון, ברבולין, או משהו כזה, ירד, והתינוק כבר לא צהוב, אז הוחלט שעושים את הברית היום. רק עכשיו מתחילים לעדכן את 

 ציתי שאתה תהיה הראשון שיודע!"הציבור, אבל אני ר
. "אברומי, צריך להתקשר מיד לעדכן את ה"שידור הארצי" ולהודיע לאהרלה רוזנטל הצלם! נס שעדיין לא ץחזקי התחיל להילח

 הדפסתי את העלון. זו הידיעה הכי מרעישה!"
 "לאהרלה רוזנטל אני אודיע, תתקשר אתה לשידור הארצי".

תודה שהודעת לי. רק רגע, אברומי!" נזכר פתאום לפני סיום השיחה, "אל תשכח את השלטים "אתקשר אליהם מיד. אברומי, 
 הגדולים!".

 "בודאי חזקי, אחד השלטים כבר בחוץ. עוד מעט תולים אותו".
'מחייג אל מוישה הרשקוביץ' נרשם במסך. הוא המתין בחוסר  - 3חזקי סיים את השיחה ולחץ מיד לחיצה ארוכה על הספרה 

 אמש?"  יות עד שמוישה ירים את הטלפון. "כן חצקלה, מה כבר חדש בשעות כ"כ מוקדמות, כבר התאוששת מאירועסבלנ
תתקיים הברית לנכד של הרבי שלנו.  10חזקי התעלם מהעקיצה, "תקשיב טוב מוישה, ממש עכשיו הוחלט שהבוקר בשעה 

 תי כדי שתהיה הראשון שמשדר את הידיעה".התינוק היה צהוב כמה ימים, ועכשיו הוא כשיר לברית. לכן התקשר
 "תודה לך חזקי, הידיעה מיד יוצאת לשידור". 

"אבל תקשיב מוישה", אמר חזקי, "בפעם הקודמת השדרן שלך לא אמר "מרן" וזה היה מאד אכפת לחסידים רבים, אז שהפעם 
 יקפיד יותר".

 הידיעה"."קשה לי לשלוט על זה", התלונן מוישה, "תעזור לי לנסח את 
תתקיים שמחת  10"אין בעיה, תרשום כך: ידיעה בלעדית לשידור הארצי! כעת נמסר לנו באופן בלעדי וייחודי כי הבוקר בשעה 

 רומילוב שליט"א, בן בנו הרה"צ רבי יוסף זאב שליט"א".-הברית לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מקראנץ
 צעיר של הרבי, אני לא נותן לו תואר הרה"צ, מספיק לו הרה"ח". מוישה קטע אותו, "חזקי אל תסחף! יוסל הוא הבן כמעט הכי

 "מה פתאום?" מחה חזקי, "הוא בן של רבי, אז מגיע לו תואר הרה"צ".
 אחרי ויכוח קצר התפשרו מוישה וחזקי על התואר "הרה"ג".

 "תוך שתי דקות הידיעה משודרת", הודיע מוישה, "ואל תשכח, את התמונות אתה שולח רק אלי".
 "כמובן", הבטיח חזקי, וסיים את השיחה.

הוא הניח בצד את הפלאפון, והחל להתארגן במהירות. הבית היה ריק כמו בכל יום בשעה זו. רעייתו וילדיו כבר עזבו מזמן את 
 הבית, אבל הוא היה ממשיך לישון "כדי לצבור כוחות ליום החדש".

הוא מיהר אל המחשב, שגם אותו היה משאיר פתוח בכל שעות היממה "כי חבל על זמן ההדלקה והכיבוי", וגילה כי התקבלו 
שע"י  -השבועי של "חדשות ארץ הקודש וארצות תבל  ןכמה הודעות חדשות בתיבת הדואר האלקטרוני. אחת מהן היתה הגיליו

 השידור הארצי". 
רומילוב. הוא חייך לעצמו -מונות, וחיפש מיד את תמונות השבוע החולף מחצר קראנץחזקי החל לעבור בלהיטות על הת

היו התמונות שהוא  -בשביעות רצון, רוב התמונות מחתונת אחיין הרבי, ומביקורי אדמו"רים אצל הרבי והרבי אצל אדמו"רים 
 ת.צילם! תוך כדי הבטה בתמונות חייג ל"שידור הארצי" לשמוע אם הידיעה כבר משודר

"חדשות הבוקר בשידור הארצי, בוקר טוב לכולכם!", הדהד קולו הדרמטי של השדרן, לפי מידת הדחיפות והדרמטיות שבקולו, 
 היה נשמע שישראל כבר הפציצה את הכור הגרעיני של איראן וזו האחרונה הגיבה בשליחת טילים אטומיים על תל אביב.



2 
בבוקר  10כי היום בבוקר בשעה  -בלעדי וייחודי לשידור הארצי  -ם ממש נמסר "ידיעה בלעדית לשידור הארצי! ברגעים האחרוני

 –רומילוב המעטירה והמכובדת -היום בבוקר תתקיים שמחת הברית בבית המדרש המרכזי הגדול והמפואר של חסידות קראנץ -
שליט"א, ומחותנו ראש ישיבת בית  רומילוב שליט"א, בן בנו הרה"ג רבי יוסף זאב-לנכדם המשותף של כ"ק מרן האדמו"ר מקראנץ

חיים יעקב. בברית ישתתפו המוני החסידים שיגיעו מכל רחבי הארץ והעולם, וכן רבנים, אישי ציבור והמוני חסידים. כעת אנו 
 עוברים בשידור חי לשמוע את קולות השמחה בחסידות בעת עיצומן של ההכנות הקדחתניות לברית".

 ו, "בודאי אברומי אחראי לזה"."איזו הפתעה", מלמל חזקי לעצמ
 שמית לא מזוהה. -בשידור החי נשמעו קולות הפועלים גוררים את הפארענצ'עס בהיכל הטישים תוך כדי צעקות בשפה אפרו

* 
הוא התקשר ל"קול החידושים" הקו המתחרה ל"שידור הארצי", ונהנה לשמוע שהעדכון האחרון שלהם הוא עדיין מאתמול 

אג לעדכן גם אותם, אבל מאז העמיקו קשריו עם מוישה הרשקוביץ מנכ"ל "השידור הארצי", נהיה מחויב לו בלילה. בעבר היה דו
 והעדיף לשרת את האינטרסים שלו בעקיפת מתחריו.

דמו"רים אערוכת ת( תאי"ראמש מסוכנות  יהוא המשיך לבדוק את ההודעות במחשב, באחת מהן התקבלו תמונות טריות מאירוע
. בכל בוקר הוא בודק את התמונות בעיון, אבל עכשיו הוא מאד מיהר, והשאיר את התמונות על מסך המחשב, כדי ומית)יבנים רו

 שיזכור לעיין בהן כשישוב.
חזקי יצא במהירות מהבית כשאינו שוכח כמובן לקחת עמו את המצלמה, ורץ מיד למכולת. המוכר, ניסים תורג'מן, כבר ידע מה 

 הוא רוצה.
 ", הושיט לו שקית עמוסה עד להתפקע. םזקאל, כבר הכנתי שקית עם כל העיתוני"בשבילך הרב ח

"רק את העלון שלך עדיין אין לי, אולי תרצה שנמכור גם אותו?" חזר ניסים על הבדיחה השבועית הקבועה שלו, ומילא פיו 
 בצחוק גדול.

"חדשות ארץ  ןשא. הוציא במהירות את גיליוחזקי הושיט למוכר את התשלום ונטל את השקית. כמעט וקרס תחתיו מכובד המ
ישראל", עלעל בין דפיו. ובחן בעיון את תמונות החסידות. "כאן זה יותר ברור מאשר במחשב", הסביר פעם למי שלא הבין למה 

 הוא צריך לשלם כסף על עיתון, כשהוא ממילא מקבל אותו ישירות למחשב.
"לאן אתה ממהר רבי חזקאל?" תמה ניסים המוכר, "כל שבוע אתה קורא פה  החזיר את העיתון לשקית והזדרז לצאת מהמכולת.

 אצלי את כל התמונות של כל העיתונים".
 "יש ברית", הסביר לניסים, "אני חייב לרוץ".

 הוא שמע מרחוק את ניסים צועק לעברו "שיהיה לך הרבה מזל טוב. לפי הלחץ שלך אתה כנראה הסנדק, או לפחות המוהל"...
פנה לשאר לקוחותיו, "ראיתם פעם כזה חסיד? אברך צעיר, אבל ממש כמו הסיפורים על החסידים של פעם. כל כך קשור ניסים 

 לרבי שלו! כל היום רק חושב על הרבי".
, וחזקי נחפז לבית המדרש. נכנס מיד להיכל הטישים לראות את המקום הערוך לקראת הטיש. כמה 9השעון כבר הראה על 

רומילוב". אברומי שטרנגולד עמד ופקד עליהם כשאזניית הפלאפון -ת השלט הגדול של "שמחת בית קראנץבחורים החזיקו א
רומילוב' כשהמכובדים ישבו -תחובה באזנו. "תורידו מימין! תעלו משמאל! כך זה לא מוצלח. לא יראו את כל המילה 'קראנץ

 תיר, זה לא יצא טוב בתמונות".במזרח. קצת יותר גבוה! מהעמדה של שימשי הצלם זה עדיין קצת מס
 כשראה את חזקי פנה אליו בבהילות, "תקשיב ל'קול החידושים', העדכון שלהם חלש". הוא הפעיל את הרמקול במכשיר: 

רומילוב. -רומילוב, בבית המדרש קראנץ-הברית לנכד האדמו"ר מקראנץ ך"קול החידושים של היום בבוקר. בשעה עשר תיער
 ישתתפו קהל גדול ואדמו"רים ורבנים ואישי ציבור וקהל גדול". עבאירו

 "אין מה להשוות", פלט חזקי, "אין להם את העוצמה של השידור הארצי, שם הם עושים לנו כבוד גדול".
 "ידעת איפה להשקיע", טפח אברומי טפיחה עזה על שכמו, ונחפז לראות את הפועלים המסדרים את השולחנות. חזקי שמע אותו

 יורה צרור פקודות לעבר המלצרים המסדרים את הצלחות לסעודת הברית. 
 "אתה לא מתבייש?!" צעק פתאום אברומי על אחד המלצרים, "שמת צלחת רגילה במקום של הרבי? אין לך כבוד לרבנים?!"

 המלצר עמד נבוך, לא מבין מה רוצה ממנו הבחור המגודל והמיוזע, ומלמל חרישית שכך אמרו לו לסדר. 
 "אתה תסדר את כל שאר המקומות!" נזף בו אברומי, "אני אחראי על המקום של הרבי שלנו, זה לא שייך אליכם!".

 המלצר נמלט מאזור מקום הרבי שמא יכשל בעבירה חמורה נוספת.
לעצמו בשביעות רצון. כך צריך לדאוג לרבי, וטוב שיש מי שעומד על המשמר. הוא תהה מדי פעם במקרים כאלו, אם חזקי חייך 

הרבי יודע את גודל ההשקעה והמסירות שלו ושל חבריו כדי לשמור על כבודו ולפרסם אותו בכל הזדמנות. "מסתמא הוא יודע 
בקש מאחד מזקני החסידים שיספר לרבי על רוב פעלו, אך דחה זאת עד ומאד מעריך" הרהר לעצמו. הוא תכנן כבר כמה פעמים ל

 שיתאספו מקרים רבים. פעמים רבות דמיין לעצמו מחזה שכזה... 
הוא עומד בחדר הרבי. האדמו"ר מרעיף עליו מחמאות ותשבחות והוא מסמיק בענווה. אחר כך הוא יוצא מחדר הרבי והחסידים 

חסידים ניגשים אליו, ולוחצים את ידו בחום. "אה! ר' יחזקאל"! ואז הם טופחים על שכמו מביטים בו בהערכה. כמה מחשובי ה
 "ווארטים" שנונים. ובחביבות ולוחשים באוזני

רומילוב לדרגה שלא היתה מאז -כבר שמע באזני רוחו את רבי שמואל זיסמן, מזקני העדה לוחש לאיטו, "זכית לרומם את קראנץ
חזקי מצטנע ברוב ענווה ואומר "לא, זה לא רק אני. יש כאן עוד כמה  -לחסידות מכובדת!" והוא היווסדה. אתה הופך אותנו 

שעוזרים ומסייעים". שני ילדי חמד ניגשים אליו עם חומש פתוח, ושואלים אותו במבוכה אם הוא יכול להסביר להם פשט 
 ברש"י...

 התפכח מהחלום המתוק באי רצון. המציאות בוערת יותר.
יכל בית המדרש וחיפש לשווא את נרתיק הטלית ותפילין. בכדי למצוא אותו, נאלץ לאמץ את מוחו היכן סיים את נכנס לה

אתמול את הפטפוט היומי שאחרי התפילה. לבסוף נמצאו התפילין בארון הספרים שמחוץ לבית המדרש, לשם יצא אחרי 
 התפילה עם כמה מחבריו כדי שלא להפריע בפטפוטם ללומדי ביהמ"ד.

באותה שעה כבר לא היו מנינים בהיכל ביהמ"ד, אבל חזקי לא העלה על דעתו ללכת לשטיבלאך הסמוכים ולחפש בהם מנין. הוא 
 עלול לאחר לברית! ומלבד זאת, עוד מעט יבואו כמה חברים, ומן הסתם יהיה מענין.

 כשהטלית מונחת על כתפו חייג שוב ל"שידור הארצי" לשמוע את העדכון האחרון. 
רומילוב, אנו מבקשים לקבל עדכונים שוטפים -השידור הארצי בוקר טוב! לקראת שמחת הברית לנכד מרן האדמו"ר מקראנץ"

מכתבינו הפרוסים בכל רחבי הארץ. כעת אנו עוברים בשידור ארצי ישיר לכתבנו אריה סופר בחניון ביתו של הגאון הצדיק 
ראש ישיבת "בית יעקב חיים", היוצא כעת לשמחת הברית. אנו פונים המקובל המופלא רבי יצחק מרדכי שוורצברד שליט"א 

 אליך, אריה, תשתף אותנו במה שאתה רואה".
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"שלום לכל המאזינים, כאן אריה סופר", פתח הכתב הנמרץ בנימה בומבאסטית שלא היתה מביישת את קריין הבי.בי.סי. המבשר 

של היטלר ימ"ש בבונקר. "ברגעים היסטוריים אלו אני עומד כאן  על נפילת ברלין בשלהי מלחמת העולם השניה והתאבדותו
בחניון בית הגה"צ ראש ישיבת בית יעקב חיים. מזג האויר נאה אבל המתח מורגש היטב. ראש הישיבה מתעכב מעט בביתו, כי 

 עדיין לא סיים את לימודו היומי במשנה ברורה. ועד שייצא, נספר לכם מעט על גדלותו".
ש שעמד ובהה במחזה התערב לפתע, "אני יכול לספר לך מי זה השכן שלי הצדיק, הוא מה זה קדוש. כולו קדושה. שכן גלוי רא

אם רואה סידור מתפלל בו. רואה לולב מנענע אותו. רואה תפילין מניח אותן, בעינים עצומות, אפילו בלי לקרוא את הוראות 
 השימוש".

והנה, בדקות מיוחדות אלו יוצא ראש הישיבה מביתו. הנה כעת נפתחת הדלת, אתה השדרן היטה את המיקרופון בחזרה אל פיו. "
שומע אותי, זלמי? כבר רואים מרחוק קווצה מזקנו של ראש הישיבה. כעת נפתחת הדלת במלואה, והנה אנו זוכים לראות את 

כאחד שמסקר רבות את ישיבת בית כל מראהו ההדור. ההתרגשות גוברת. כעת הוא מניח את ידו הימנית על המזוזה, ומנשקה. 
יעקב חיים, אני שם לב כי הפעם ראש הישיבה השתהה ליד המזוזה כמה שניות יותר מהרגלו. ככל הנראה נשא תפילה לשלומו 

רומילוב. אולי עוד מעט תהיה לנו גישה -של הרך הנולד שהוא נכדם המשותף שלו ושל מחותנו מרן האדמו"ר שליט"א מקראנץ
את אחד מבניו של אחד המקורבים לנהג המחליף של ראש הישיבה, ואולי נוכל לדעת מה היו מילותיו הטהורות  ונצליח לראיין

והנשגבות של ראש הישיבה הצדיק המקובל. כעת הוא פוסע את הפסיעה הראשונה ברגלו הימנית בדווקא! והנה ראש הישיבה 
 שטרם ראיתי. תה שרויה אווירת שמחה ייחודימתקרב לכיוון הרכב, והנה אני שם לב שעל פניו של ראש הישיב

 הנה ראש הישיבה נכנס לרכב, כשמאחור מצטופפים כמה ממקורביו. 
וכעת נגיע לסקופ. אנו מודיעים בבלעדיות שראש הישיבה הוא חמיו של הרה"ג ר' יוסף זאב נייגלוואסר בנו של מרן האדמו"ר 

בה הוא שרוי. כיון שהוא סב הרך הנולד, שהוא נכדם המשותף שלו  רומילוב, ובכך אנו מתרצים את השמחה המיוחדת-מקראנץ
 רומילוב.-ושל האדמו"ר מקראנץ

עד כאן העדכון. אנו יוצאים למסע בעקבות ראש הישיבה, בנסיון, אולי נצליח, לעקוב אחרי כל פרט מהנהגותיו בזמן הנסיעה 
 ההיסטורית".

 !".תחושת שמחה מילאה את חזקי. "אנחנו במוקד העניינים
הוא החל להתפלל במהירות, תוך שהוא מדלג על קטעים מהתפילה, כמו שעשה בכל פעם שמיהר. ליתר דיוק, הוא השאיר 
מהתפילה כמה קטעים בלבד... היה לו סדר ברור: ברוך שאמר, אשרי וישתבח, קריאת שמע ומיד שמונה עשרה. שלוש דקות 

 את הקטעים החסרים ישלים אחרי הברית.  מרוכזות ומלאות בתפילה. גם היום התכוון לעשות כך,
''אבל הרבה פעמים אתה מחליט כך, ואח"כ שוכח ולא משלים" נזף בו מצפונו. 'הפעם זה שונה' ענה לעצמו במחשבותיו, 'זו 

פטור מן המצוה. בזכות המצווה אזכה להשלים את שהחסרתי. וחוצמזה,  ה, והעוסק במצווהשמחה של הרבי, אני עוסק במצוו
 אני לא מרוכז, ואח"כ אתפלל ביתר כוונה'.  עכשיו

 כשהיה באמצע קריאת שמע צלצל הפלאפון, "נו או?".
 "חזקי", זה היה אברומי, "איפה השלטים של החצר והרחובות?"

 את הפסוקים, "נו או, עויד מעט", אמר בלשון הקודש.  י"נו או, וקשרתם לאות על ידך", מלמל בסלולאר
אמצע קריאת שמע לא מדברים גם בלשון הקודש". חזקי נבוך לרגע, ואז ניחם את עצמו שהמילים אברומי התפוצץ מצחוק "ב

 "עוד מעט" הן חלק מפסוק (הוא רק לא זכר איזה פסוק, האם "עוד מעט וסקלוני" או "עוד מעט נצא ממצרים" או משהו כזה).
צמו את התפילין. פסע לאחוריו "עושה שלום" תפילתו של חזקי לא ארכה זמן רב. עוד באמצע שמונה עשרה החל להסיר מע

באמצע ברכת "על הצדיקים", (הרבי שליט"א הוא לא אחד מהם?) הוריד בזריזות את הטלית תוך כדי שהוא מעיף ארצה כוס 
 פלסטיק מלאה בקליפות של גרעינים, ורץ במהירות להביא את השלטים ממחסן בית המדרש. 

 עמדו וניצחו על מלאכת הבחורים תולי השלטים, והדריכו אותם היכן ואיך לקבוע כל שלט:  חזקי ואברומי
את השלט הגדול  -רומילוב", כאן את השלט "עזרת נשים מסביב", והעיקר -"כאן את השלט "ברוכים הבאים לשמחת בית קראנץ

ת בברכה את המוני החסידים מהארץ מקדמ רומילוב-קראנץמעל פתח הבנין "חצר הקודש המעטירה המפוארת והמכובדת 
ומחו"ל שבאו להסתופף בצל רעיא מהימנא בעת שמחת כ"ק מרן עט"ר רבינו אדמו"ר שליט"א. יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו 

 כל הימים ונזכה לקבל פני משיח צדקנו ובנין בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ומלכנו בראשנו ונאמר אמן".
היה עיקר גאוותם של חזקי ואברומי שטרחו באחת השמחות הקודמות והשקיעו הון רב בשלט ענק וצבעוני, "כי זה  השלט הזה

 מאד מכבד את החסידות".  
 "לשים את 'ענבי הגפן'?" צרח בחור צרוד ממרומי הסולם, "לא, מה הקשר?" השיב חזקי בצעקה, ומיהר לענות לפלאפון המצלצל. 

* 
, השעה היעודה לברית. חזקי היה כבר דרוך כולו. הוא צריך לעקוב אחרי כל מהלך הברית. לצלם 10אתא ובאה סוף סוף השעה 

תמונות בנוסף לתמונותיו של צלם המערכת של "חדשות ארץ ישראל", כי כדאי שתהיינה תמונות מזוית נוספת, ובעיקר, לשמוע 
 ותיו.שהשידורים ב"שידור הארצי" עונים על דריש

 הוא חייג שוב: 
רומילוב, לקראת שמחת -"השידור הארצי, בוקר מיוחד לכולכם! אנחנו עוברים בשידור ישיר וארצי לביהמ"ד הגדול של קראנץ

 י קלוזמן, שלום ובוקר טוב"ערִ הברית של נכד מרן האדמו"ר שליט"א. במקום כבר נמצא שליחנו המיוחד לברית ּבֶ 
עדיין ריק ברובו, כדי לראות מיהו הכתב החרוץ שכבר הגיע למקום. הוא ראה אברך צעיר,  חזקי מיהר להיכל הטישים שהיה

מקורצף זקן ומתולתל פיאות קטנות מבריקות בג'ל איכותי, עומד בפינת ההיכל. חזקי התקרב כדי לשמוע מקרוב את השידור 
-מדרש הגדול והמפואר של חסידות קראנץהחי. "שלום לכל המאזינים. ברגעים מיוחדים אלו אנחנו נמצאים, בהיכל בית ה

רומילוב. במקום כבר מתאספים מאות חסידים, דרוכים ונרגשים לקראת השמחה הגדולה והמרטיטה. עוד מעט ייכנס לכאן הרבי 
 שליט"א וטקס הברית יתחיל, אנו כאמור מלווים את האירוע לכל אורכו".

שלושה בחורים על סולמות, ועוד שלושה מתרוצצים כאחוזי תזזית. חזקי הביט בדאגה באולם הריק: כעשרה אורחים בפינות, 
 המלצר שמקפל את המפיות לא נחשב כי הוא נראה גוי. 

 'טוב שהוא לא אמר כמה באמת יש כאן' חשב בדאגה, 'אבל בתמונות יראו שאין ציבור גדול'.
יצחק מרדכי שוורצברד שליט"א ראש ישיבת  הוא חייג שוב. "השידור הארצי! כעת נמסר בידיעה בלעדית כי הסבא הגה"צ רבי

"בית יעקב חיים", הגיע כעת להשתתף בשמחת הברית לנכד המשותף שלו ושל הרבי. בעוד כמה דקות יכנס האדמו"ר שליט"א 
 והמעמד ההיסטורי יתחיל".

כבר הושיט את ידו  דמותו של ראש הישיבה נראתה בפתח. חזקי מיהר לעברו, וראש הישיבה שחשב שהוא מגיע ללחוץ את ידו,
 לחזקי, אך היא נשארה תלויה באויר. ידו של חזקי לא היתה פנויה ללחיצה, היא אחזה במצלמה שהנציחה את פני ראש הישיבה.
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 חזקי היה מרוצה מעצמו, 'אף אחד לא צילם את ראש הישיבה נכנס, והתמונה שתתפרסם, תהיה רק שלי'.

דבקות את תפילת 'יהי רצון' שלפני הברית. "מזל טוב, וסליחה שאני מפריע לך ר' הוא ניגש לאבי הבן שעמד כששפתיו לוחשות ב
 יוסף. אבל תוכל להראות לי את רשימת הכיבודים?"

 ר' יוסף הביט בו בתמיהה וסימן לו תנועה שהראתה 'אתה רוצה להכריז את הכיבודים?' 
רוצה לראות איזה מכובדים יקבלו כיבודים, כדי לדעת  "לא, ממש לא" סרב חזקי, "אני לא מסוגל לעשות כאלו דברים, אני רק

 להתכונן מראש". 
 אבי הבן נעץ בו מבט משתומם, אבל נתן לו את הפתק.

חזקי עבר במהירות על הרשימה, וסימן לעצמו אלו כיבודים שווים תמונה, ואלו מהם יקבלו בני המשפחה, 'איזה דוד מצ'וקמק 
 תמונה'. השלא שוו

הרבי נכנס מלווה בגבאיו כשהצלמים מסתערים לעברו ומבזיקים במצלמותיהם. חזקי השתדל לעמוד הקרוב שקט הושלך בהיכל. 
ביותר לפתח, אמנם לשם כך היה צריך להתקוטט עם צלם אחד העיתונים, אבל העיקר שהתמונה שלו תצא הכי טובה. תוך כדי 

 ידור הארצי".על אזנו כדי לא לפספס אף דיווח של "הש ההצילום היטיב את האוזני
 ףהוא דאג לצלם את הרבי מכל זוית צילום אפשרית. "חבל שזאבי לא כאן" חשב. זאבי היה בנו הקטן בן החמש, הוא יכול להידח

בין רגליהם של הגבאים ולצלם את הרבי קרוב יותר מכולם. כך עשה בחתונה הקודמת, במעמד החופה. אמנם לא כל התמונות 
ם אותן ילד בן חמש, אבל לאף צלם אין תמונה שצולמה ממש מתחת לפניו של הרבי ומראה את יצאו כ"כ מוצלחות כיון שציל

סנטרו עטור שיער השיבה בצילום תקריב מדהים. עד היום הוא לא סלח למי שניסה לטעון שזו תמונת חמיו בליל תשעה באב. 
של זאבי שנכנס בין רגליו מתוך כוונה היתה שם גם תקלה מצערת. כאשר ביקש החתן לשבור את הכוס, דרך בכח על רגלו 

להנציח את המעמד. זאבי פרץ בבכי סוער והפריע למעמד החופה, וחזקי היה צריך להפסיק את צילומיו כדי לקחת אותו משם 
 ולהרגיע אותו.

בהליכה  טוטין נכנס פנימה-תכונה הורגשה מכיוון פתח בית המדרש כאשר בן דודו של האדמו"ר, הלא הוא האדמו"ר מרומילוב
 איטית, נשען על מקלו כשהוא מלווה בשלושה גבאים נמרצים. חזקי לא צילם את הפמליה. "שיתייבשו" חשב לעצמו. 

 קול בכי של תינוק קטע את הרהוריו, "תתרכז" נזף חזקי בעצמו, "כל רגע פה שווה זהב".
ערי קלוזמן כתב מד. יחד איתו נדחק גם ּבֶ הסבא הרב שוורצברד ראש הישיבה, כובד בברכות, וחזקי נדחק כדי לצלם את המע

 השידור הארצי, שהקפיד מדי כמה שניות לומר בפלאפון תוך כדי שידור מהלך הברית "השידור הארצי, שידור חי וארצי!"
ראש הישיבה החל לומר את הברכה. כשהגיע למילים "ויקרא שמו בישראל" סובב את ראשו לעבר אבי הבן כדי לשמוע את שם 

לד. באותו רגע עצם הרבי את עיניו והיה נראה בדבקות עילאה. חזקי נדחק יותר כדי שיוכל לצלם את הרבי, ודחף את הרך הנו
איציק שאולזון מעוזריו של הגבאי הראשי, שעמד כשהמיקרופון בידו. איציק נהדף על בערי קלוזמן שבאותו רגע לחש בפלאפון 

רי, וכל הנוכחים בברית זכו לשמוע את הפתגם הקדוש "השידור הארצי, את משפט המחץ. המיקרופון נתקע בתוך פיו של בע
 שידור חי וארצי!". 

חזקי שהקשיב כל העת לשידור הארצי, שמע את השדרן שואל "בערי, מה קורה שם? אנחנו מפסידים את הרגע ההיסטורי של 
 קריאת השם!"

עת תרעומת עלתה על פניו. חזקי נבהל ונסוג לאחור תוך הרבי פקח את עיניו בתימהון, וסונוור מהבזק מצלמתו של חזקי. הב
ניתקה מאוזנו וצנחה הישר לתוך היין. הגביע כמעט נשמט מידיו של ראש  תשהוא נתקע בראש הישיבה. האוזנייה הסלולארי

 סאה. הישיבה, וחלק מהיין נשפך. ר' משה וייסמן הגבאי הראשי, התעשת, והדף את חזקי ובערי שלטעמו כבר הגדישו את ה
חזקי המשיך לצלם מרחוק, כשתחושת החמצה מלווה אותו. 'למה הרבי לא היה מרוצה?' חשב בעצב, 'הרי בזכות התמונות, כל 

 עם ישראל יראו את גודל צדקותו ודבקותו'.
פצחה בשיר "זה הקטן  הברית הסתיימה באמירת עלינו לשבח. מקהלת הילדים "דודאי רומילוב" בניצוחו של ר' אשר ליינגהויזן

מאכער (שנקרא כך כיון שרוב יצירותיו היו 'שאולות'), -גדול יהיה, בית צדיקים יעמוד", מפרי לחנו של המלחין רבי יוסלה נאך
מלחין החסידות, בעוד הקהל מסתער על שולחנות המגדנות. חזקי קטף שתי פרוסות רולדה ותחב אותן עמוק בכיס החליפה, לגם 

 ץ שתלש מידו של ילד תוך התנצלות "אני נורא ממהר" ורץ הביתה, להתארגן לבאות. בחופזה כוס מי
ללא הפסד של זמן חייג למוישה הרשקוביץ מנכ"ל השידור הארצי. "שלח לי במייל מיד את התמונות של הצלם שלך", ביקש 

 ממנו, "אני צריך בשביל העלון שלי". 
 בתמונות הברית של הנכד המשותף ולבו החסיר פעימה. אחרי כמה דקות קיבל בדוא"ל את התמונות. הביט

טלפון מבוהל לאברומי שטרנגולד, "מה עושים? אברומי, מה עושים? לא היה ציבור גדול בברית, כנראה בגלל שהברית לא 
 תוכננה מראש, אבל זה יבזה את החסידות". 

 לאברומי היה פתרון גאוני. 
 "תכתוב שזה רק חלק מהקהל" הציע בפשטות. 

חזקי צהל בשמחה. איך שכחתי. 'חלק מקהל האלפים שגדשו את ההיכל'. הנוסחה הגאונית. הרי טרם ייצרו את המצלמה שיכולה 
לצלם באירועים חרדיים את כל הקהל בבת אחת. ולכן כל תמונה מראה רק "חלק מהקהל". מיד התקשר למוישה הרשקוביץ ונתן 

, רוב הקהל לא הספיק להגיע", הסביר. הוא נזכר באפיזודה משעשעת, את ההוראה המתאימה, "זה באמת רק חלק מהקהל
כשרצה להכניס פעם תמונה של הציבור בשיעור תורני שהתקיים בבית המדרש, אך בטעות נכנסה תמונת תקריב (קלוז אפ) בה 

בשורה הראשונה. מתחת נראו רק אפו ופיו הפעור (שלוש סתימות שורש, שן זהב אחת, ושתי סתימות רגילות) של אחד היושבים 
 התמונה הופיעה הכיתובית 'בתמונה: חלק מהקהל'...

ומית). הוא יבנים רדמו"רים ואערוכת ת( תאי"ראחר כך התיישב לשלוח את התמונות שצילם ל"חדשות ארץ ישראל" ולסוכנות 
התמלא בשמחה כשכמה דקות אחר כך כבר קיבל בחזרה את התמונות כשנשלחו מהסוכנות לכלל הציבור. בלב מתרונן ערך את 

 רומילוב", אותו מילא בתמונות שצילם.-העלון השבועי של "חדשות קראנץ
* 

 ה פנוי בערב?"הפלאפון צלצל. על הקו היה מוישה הרשקוביץ. "חזקי, אני צריך ממך טובה גדולה. את
 החסידות" שיקר חזקי, "אבל בדיוק הערב אני פנוי. מה יש?" י"אני בדרך כלל עסוק בעניינ

"יש הערב חתונה של נכד האדמו"ר מקורניץ. החתונה בבית המדרש שלהם. זה באזור שלך. לי יש בעיה, לפני כמה שנים החליט 
 יניהם להכניס דיווחים ותמונות על הנעשה בחסידות שלהם".וקווי החדשות למ םהאדמו"ר מקורניץ לאסור על כל העיתוני

 "שמעתי מזה בזמנו, אני לא מצליח להבין את זה. מאד משונה. למה הוא מוותר על החשיפה התקשורתית לחסידות שלו?"
ית את "לא יודע בדיוק. גם אני לא מבין את זה. אבל אני לא יכול להלחם בו ולהמרות את רצונו. הוא טען אז, שזה משח

הבחורים שעסוקים כל היום להתקשר ולשמוע אם אמרו ומה אמרו על החסידות. וטורחים תמיד לבדוק את התמונות בכל 
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ולהתקשר לקווי החדשות בטענה שזה מבזבז להם את הזמן  ם. הוא אסר אז על הבחורים בישיבה לקנות את העיתוניםהעיתוני

 ואת הכסף".
 "אבל זה פוגע בך!" נזעק חזקי. 

 תה צודק, זה פוגע בפרנסתי", ענה מוישה, "אבל מה יכולתי לעשות? רצית שאצא נגד הוראה מפורשת של אדמו"ר?"א
, אני לא יכול לשלוח לשם כתבים וצלמים, כי הם מכירים את האנשים שלי, וכשיראו אותם, מיד יאסרו עליהם לצלם ו"לענייננ

אני רוצה שאתה תלך לשם, ותנסה לצלם. כאדם פרטי אולי לא יעשו לך ולשדר, ויודיעו לי מיד שלא אעז לפרסם תמונות. אבל 
 בחו"ל. כך אוכל לומר שזה הגיע אלי ממקור זר". םבעיות, ואח"כ אנסה לפרסם את התמונות בסוכנות תאי"ר ובעיתוני

 ה תהיה מרוצה"."כמו שהעיתונים כאן בארץ עושים בפרשיות שיש עליהם צו איסור פרסום", צחק חזקי, "אלך לחתונה, ובע"
פיקסל עם עדשה מתקפלת שיכולה להתארך כחדק של פיל, -עשרים מגה תבלילה יצא חזקי מהבית חמוש במצלמה דיגיטאלי

 וצעד לביהמ"ד של קורניץ. הוא ציפה לשמוע עד למרחוק את קולות התזמורת כפי שהיה רגיל ברוב החתונות הגדולות. 
קולות התזמורת. הוא התמקם על הפארענצ'עס והחל לסקור את המקום.  לתדהמתו, רק כשהתקרב לבית המדרש שמע את

הסיפור שהזכיר לו מוישה הרשקוביץ היה משונה מאד. לא יתכן שחסידים יוותרו כך במחי יד על פרסום לרבם. בודאי אין דעתם 
. עוד יהיה אחר כך ערונוחה מכך, ומן הסתם יראה חסידים רבים ובפרט בחורים, המצלמים את הרבי ומראות נוספים מהאי

 לפחות סיקור קטן בעיתונים מלווה בתמונות.
* 

הוא הופתע ממראה עיניו. מאות חסידים עמדו צפופים על הפארענצ'עס כשעיניהם נעוצות רק ברבי. התזמורת הורכבה רק 
יפה פי כמה מהבלגן  מאורגן אחד ולא משלל כלי נגינה כפי שהיה רגיל, אבל השירה האדירה שבקעה מפי מאות החסידים היתה

הגדול שהיה בכל מקום. באותו זמן שרו ניגון איטי ומרגש. הרבי התנועע לאיטו כשעיניו עצומות בדבקות, כשמדי פעם הוא 
פוקח אותן ומביט ברוך ובמבט אוהב בצאן מרעיתו. בניו של האדמו"ר ישבו קרוב אליו בשולחן הנשיאות ושרו אתו בתנועות של 

הם פקחו את עיניהם והביטו בהערצה עצומה באביהם. אוירה של התרוממות רוח ריחפה בחלל. כעת פרצו דבקות. מדי פעם גם 
השמחה הגיעה עד למרומי המדרגה העליונה של הפרנצ'ה בהיכל השמחות. אלפי אנשים עמדו  תהחסידים בשיר תוסס ואוויר

 לאטמוספרה אחרת. ושרו בשמחת אמת, בדבקות עילאית, שירה כובשת לבבות המרוממת את האדם
חזקי הביט כה וכה, בעיקר הביט אל הבחורים הצעירים, וחיפש לראות את הצלמים למיניהם או את הנדחפים סביב הרבי. אבל 
הוא לא מצא מישהו כזה. גם הבחורים הצעירים עמדו בסדר מופתי כשעיניהם נשואות אל הרבי, וניכר היה שכל דבר אחר אינו 

 מעניין אותם כלל.
חש מעט שלא בנוח להיות היחיד שמצלם, אבל הרי לשם כך הוא הגיע. הוא כבר נתקל במקומות שהתנגדו לצילום, ושם חזקי 

נתלים שלטי אזהרה גדולים שאין לצלם, ומי שישלוף מצלמה ייזרק מהמקום בעוון הכנסת צלם בהיכל. אבל כאן לא ראה שום 
 שלט. 

מצפה לגערות ונזיפות. אך לא. איש לא הביט בו, ואיש לא העיר לו. 'זה שלף את המצלמה מכיסו בחשש, והחל לצלם כשהוא 
 אפילו לא מענין אותם מה אני עושה' חשב לעצמו.

השיר הסתיים, והמקהלה פצחה בשירת "עד הנה עזרונו רחמיך" כשהקהל כולו מצטרף בהתלהבות. פניו של הרבי התלהטו והוא 
הקהל כולו התלהב והחל לרקוד בדבקות. אבל לא היה זה סתם ריקוד, זה היה  קם לרקוד. באותו רגע כמו עבר חשמל בציבור.

ריקוד מתוך תפילה "ולא עזבונו חסדיך, ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח". הם חזרו על המילים שוב ושוב, והיה ניכר שהם מתכוונים 
 חניות עילאיות.היטב למילים אותן הם אומרים. הורגש שהרבי מרים עימו את כל הציבור למדרגות רו

חזקי השיב את המצלמה לכיסו והרגיש שגם הוא נסחף עם כל הקהל. הוא מצא עצמו שר ברגש, רוקד בהתלהבות כפי שלא רקד 
 מעולם. 

 ופתאום הרגיש דמעות זולגות על לחייו. אלו לא היו דמעות עצב, אלא דמעות של תפילה ושמחה.   
'אוי, רבש"ע' בכה ללא קול, 'שלחת לי ברק שיאיר לי את האפלה ויראה לי כמה אני שקוע בשטויות והבלים. התרחקתי כל כך 
ממידת האמת, ומהחסידות האמיתית. אני חי בחיים מזויפים וריקים מתוכן אמיתי. אך הנה הנחית אותי לבוא לכאן ולראות עד 

שם שעד הנה עזרוני רחמיך, כך תנחה אותי בדרך האמת, ואל תטשני לנצח! עזור לי כמה אני טועה. אני מבקש ומתחנן אליך. כ
 לעבוד אותך באמת'

 כמענה לתפילתו פצח הקהל בשירה בוקעת שחקים, "וטהר לבנו לעבדך באמת". 
 לראשונה בחייו חש כיסופין אמיתיים לקדושה, לטהרה.       

 צלצל בכיסו, ידו נשלחה מוכנית לשלוף את המכשיר. על הצג היה השם "מוישה הרשקוביץ". יהסלולאר
לחץ על הכפתור הירוק אבל התעלם ממבול השאלות שהמטיר עליו מוישה והניח לו לשמוע את שירת הכיסופין ברקע, ללא 

דרגה כלשהי אז גם את זה רצית לקלקל אומר ודברים. רק כששככה השירה האדירה לחש לפומית "פעם אחת ביובל אני עולה למ
 לי?"

"עלית למדרגה הכי גבוהה בפרנצ'ע"? נפעם מוישה הרשקוביץ, "איזה יופי! אז מחר יהיו לך התמונות הטובות ביותר מחתונת 
 קורניץ".

 לך תעשה משהו עם אנשים כאלה...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 א:  “ צ רבי משה אביחצירא שליט                       “ ר הגה     “ שיחה מיוחדת לשבת זכור מפי מו                            

הנה כידוע בשבת הקרובה, פרשת זכור, נקרא בהפטרה את הציווי שציווה שמואל את שאול מהשי"ת                                                                                     
  ַ   ָ ָ  ְ     ָ   ֹ ְ  ַ  ַ ל                                                                   ם ע  ע  ה  אּול ו  מ ל ׁש  ח  ּי  שילך להלחם בעמלק וישמיד את כלם כולל הנשים והבהמות. והנה נאמר שם "ו 
                                                               ָ ָ ַ  ְ     ֹ ַ   ַ  ֵ   ַ  ְ    ָ ר" (שמואל א' טו, ט), והשאיר שם את אגג ואת הצאן והבקר ובא הקב"ה  ֲ ק  ּב  ה  ּצ אן ו  ב ה  יט  ל מ  ע  ג ו  ג  א 
                                                      ֶ ֶ  ְ     ָ   ֶ   ִ  ְ  ַ ְ ִ    ִ   ִ ְ ַ  ִ " (שמואל א' טו, יא), ואמר לו שיאמר לשאול שהוא מעביר          ל  מ  אּול ל  ת ׁש  י א  ּת  כ  ל  מ  י ה  י ּכ  ּת  מ  ח  לשמואל "נ 
את המלכות. ובאמת הגיע שמואל אל שאול ואמר לו שהקב"ה מסר לו לומר, שיתן המלכות "לרעך הטוב                                                                                        

 ממך", ומי זה היה? דוד המלך. ואז התחילו להתווכח על מה ולמה.                                                          

למרות זאת, אומרים חז"ל, שאול באחת עלתה לו ודוד בשתיים ולא עלתה לו. לכאורה מה הפירוש                                                                                     
כאן? אלא, ששאול עשה עוון אחד בחייו, ולמרות זאת אסור לנו לדבר עליו שהנה נאמר "בן שנה אחת                                                                                         

 במלכו", דהיינו שהכוונה שלא היה בו חטא כתינוק בן שנה, והעבירות שלו יותר טובות מהמצוות שלנו.                                                                                            

והנה ששאול התחיל להסתבך בענייני המלחמה והלך לשאול את האורים ותומים ולא קיבל תשובה,                                                                                    
הלך והוריד באוב וידעוני את שמואל ושאל אותו האם ללכת למלחמה או לא ללכת. ושם שמואל אמר לו                                                                                         

 שהוא וכל בני ביתו ימותו ומלכותו תעבור לרעך.                                           

  ֵ ָ ְ  ִ      ְ ְ ַ   ֶ      ַ ָ   ֵ   ְ     ָ ֵ   ֶ  ֹ  ַ ל                                            א  ר  ׂש  כּות י  ל  מ  ת מ  ע ה' א  ר  ל ק  מּוא  יו ׁש  ל  ר א  ּי אמ  שואלים המפרשים, למה לא אמר לו כמו בנבואה "ו 
                                                     ָ ֶ ִ     ַ   ֲ ֵ  ְ    ָ ָ  ְ      ַ     ֶ ּך " (שמואל א' טו, כח)? אומרים המפרשים שכאשר הגיע שמואל  ֵ ָ ּמ  ּטֹוב מ   ה  ע  ר  ּה ל  נ  ת  ּיֹום ּונ  י ה  ל  ע  מ 

 לשמים הוא ראה שם ששאול במעלה יותר גבוה מדוד ולא היה אפשר לומר שדוד יותר טוב ממנו.                                                                                 

ובאמת, למה אצל דוד שעשה ב' עוונות נשאר אצלו המלוכה, ולא רק אלא שגם נשאר אצל כל                                                                                
דורותיו, ואילו אצל שאול הוא עשה רק עוון אחד ונלקחה ממנו המלכות. אלא אומר המלבי"ם על הנ"ך,                                                                                           
                                        ָ ָ ַ  ְ     ֹ ַ   ַ  ֵ   ַ  ְ    ָ ֲ   ַ   ָ ָ  ְ     ָ    ֹ ְ  ַ  ַ ר" (שמואל א' טו, ט) וכו'. והנה למה כתוב             ק  ּב  ה  ּצ אן ו  ב ה  יט  ל מ  ע  ג ו  ג  ל א  ם ע  ע  ה  אּול ו  מ ל ׁש  ח  ּי  שהנה כתוב "ו 
'ויחמול' ולא כתוב 'וירחם'? ומבאר את ההבדל בין 'חמלה' ל'רחמים', שרחמים זה ברגש, שאדם רואה עני                                                                                              
שמבקש ממנו אוכל אחרי שלא אכל יום שלם הוא יתן לו. אבל חמלה זה בשכל, שאם אדם יראה חרק                                                                                     
בבית הוא יהרוג אותו כדי שלא יפחיד את בני הבית, אבל אם רואה חרק בחוץ הוא לא ייגע בו, כי אם זה                                                                                              

 לא מפריע למה להרוג?                   

וזה מה שהיה אצל שאול, שהקב"ה אמר להרוג את כולם איך אתה יכול להשאיר אפילו אחד? וכמו                                                                                    
שידוע, שהיו נשים מכשפות באותו הדור שעל ידי הכישוף נהפכו ממש לצאן ובקר ולבסוף כולם חזרו                                                                                        
להיות בני אדם, והתעברו הנשים מאגג ומהם יצאו כל זרע העמלק והעיקר שבעיקרים הוא המן הרשע,                                                                                        
שרבותינו כותבים על פורים שהוא האיום הכי גדול והכי קשה שהיה לעם ישראל, זו הייתה גזירה נוראה                                                                                            
ביותר שאם היא הייתה יוצאת לפועל עם ישראל חלילה היה נמחק. ואילולא ה' שהיה לנו חלילה מה היה                                                                                           

 קורה?     

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúהע
úשמוקדש 

ץץץץץ ןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
úúש 
ץץץץץץץץץץץץץןןןןןןןןןןןן

בי ע"נ מור אבי רבי 
קק

משה אלפסי 
ץץץץץץ

בן סי 
ץץץץץץץץץץץץ
 ú"""úúזז"ז"שה שעישהבן
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 האם יש איסור ריבית 
 בתוספת שהחנות נותנת למי 
 שמכניס סכום גדול לחשבון

 

מרקט גדול הכריז על מבצע לקהל -שאלה: סופר 

הלקוחות שקונים באמצעות חשבון שבו הם מפקידים 

מפעם לפעם סכום כסף וקונים עד לגמר הכסף בחשבון, 

של   סכום גדול  ח “ ש   5000והודיע שלקוח שיפקיד 

ח “ ש   1000בחשבונו, יזכה להטבה מיידית של תוספת  

.  5000ח במקום “ש -6000לחשבונו כך שחשבונו יזוכה ב 

 האם יש איסור ריבית בדבר?

תשובה: ביאור השאלה: לכאורה יש לראות את הפקדת 

הסכום הגבוה כהלואה לחנות, שהחנות יודעת שהלקוחות 

לא יקנו בכל הסכום לאלתר, והם ירוויחו הלואה למשך 

הזמן שיהיה הכסף מופקד בחשבון עד לזמן השימוש, 

והמענק שהם נותנים יש בו חשש ריבית כנגד ההלואה 

 שהלוו לחנות.

א אמר שאין איסור “ הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט 

ריבית בדבר, דכל ריבית היא אגר נטר, וכאן הרשות ביד 

ח ונמצא “ ש   -5000הקונה לקנות בו ביום מוצרים בכל ה  

שלא הלוה כלום לבעלי החנות וכיון שאין כאן הלואה אין 

כאן חשש ריבית. וכן הסכימו הגאונים רבי מנדל שפרן 

 א שאין כאן חשש ריבית.“ורבי משה שאול קליין שליט

א אמר שיש לחוש “ והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט 

לאיסור ריבית דמכיון שבעלי החנות יודעים שרוב 

הלקוחות אינם קונים בסכום כזה בבת אחת ועל דעת כן 

הם עושים את המבצע שרוב האנשים ימשכו את הכסף מן 

החשבון מעט מעט, חשיב הלואה ואסור משום ריבית. וכן 

 א.“החמיר הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט

 

ככניס
˜˘̆
˙‡ˆ̂
ררבנ
ה‚‚יליו
בבבבעבבעיה"

 

א. היכן רמוז הברכה שנתברך אברהם "וספור את הכוכבים... כה יהיה זרעך".  -חידות לפורים
 ב. באיזה לשון השתמש המן פעמיים ואסתר פעם אחת.

 היכן מצינו שם של בעל חי שהוא גם עוף וגם שרץ? -החידה של שבוע שעבר
 תנשמת (חולין ס"ג ע"א). -תשובה

 אור התורה           
 לע"נ בנימין בן רחל

לי˘י ב˘בוע                                               ̇  למ„ור ני˙ן ל˘לוח  ע„ יום̆   ˙˘ובו
 08-9941870לפקס:         

 gmail.com@7665190  –או למייל          

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:“החודש אי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 052-7148454לתגובות תרומות הארות והערות: 

 9941870-08ניתן לשלוח גם בפקס: 

 הזוכים לחודשים טבת:



‘ ’

אם היה אפשר לשמוע את הרעש שאדם 
ו  ינ הי לא  רו  לחבי טובה  שעושה  ברגע  גורם 
מתקיימים אפילו לא לרגע אחד. כך אמר אחד 

 מצדיקי הדורות הקודמים. מאמינים בכך? 
מגיד  סיפר  הבא  המצמרר  הסיפור  את 

 המשרים רבי גואל אלקריף:
בת   חרדית,  במשפחה  היה   14המדובר 

נפשות (עם ההורים), שיצאה בקיץ האחרון לנופש 
באחד הצימרים בגליל העליון. בכיסו 
של האב היו מונחים אלפי השקלים 
 , ש פ הנו של  ו  ז למטרה  ועדו  שי

 ושנחסכו גם על ידי הילדים עצמם.
היחודיות של אותה משפחה 

הייתה שלא היו מבזבזים שקל למה  
 שהיה לכאורה נקרא מיותר.

יכולים  נו  י הי לכך  דומגאות 
לראות ביום חול שאם יש פסטה 

ויש פסטה ‘  אוסם ’ בשש שקל של  
אז אנחנו ‘  טבעי ’ בשקל תשעים של  

נקנה את השקל תשעים. ולא בגלל 
קמצנות אלא בגלל שלמה לקנות 
את אותו מוצר ביקר, יש אותו בזול 

 לא חבל...
ומי מדבר בכלל על מסעדות 
ופיצות למיניהם שרגלינו לא דורכת 
ולא דרכה מעולם. (וכנראה גם לא 

למה משקיעים על אוכל שעולה  תדרוך...) כי 
שישים שקל שלו מאות חמישים  -בחנות חמישים 

שקל!! לא חבל אפשר לבשל בבית, ובינינו זה 
 אולי יותר טעים.

אבל הטוב שהיה במשפחה זו  שהיא יודעת 
לנצל היטב את ימי החופש ואינה מבזבזת את 
זמנה לריק. בשעות לפני הצהרים האבא נוהג 
ללמוד עם הילדים בבית הכנסת המקומי, ורק 
לאחר מכן יוצאת כל המשפחה כולה, באחדות 
מופלאה, לחלץ מעט את עצמותיה לקראת זמן 

 אלול.
והנה, באמצע הדרך, לאחר שעברו כבר את 
צומת 'גולני', בדרכם למושב ההוא בגליל העליון, 
הוצרך אחד הילדים לשירותים דחוף. האב הבחין 
מרחוק במסעדה יוקרתית, והורה לנהג של רכב 
ההסעות לעצור שם, וביקש מהאחראי שעמד 
י  ת ו ר י ש ל ס  נ כ י ה ל דו  ל י ל ר  ש פ א י ש ח  ת פ ב

 המסעדה.
האחראי אמר לו שבעל הבית של המסעדה 
הורה לכל אנשי הצוות שלא לאפשר את הדבר 
ממוקמת ממש  בשום אופן. 'כיוון שהמסעדה 
שהדבר  יתפרסם  אם  לגליל,  הדרך  באמצע 
אפשרי, יעצרו כאן המונים לצורך זה, ולכך אינני 
ק  ר ו ך  א ם  די וע י מ המסעדה  י  ת רו י ש  . כן מו
ללקוחותינו, היושבים לאכול ליד השולחנות, ולא 

 לעוברי הדרך, הורה בעל הבית לעובדיו.
האבא המשיך להתחנן בפני האחראי, ואמר 

שמדובר במקרה חריג וחד פעמי, אבל האיש 
 התעקש ואמר לו שאסור לעשות זאת. 

לבסוף לאחר תחנונים והפצרות נוספות, 
הביט האחראי אנה ואנה, ומשראה שאין איש, ואף 
אחד אינו רואה, התיר לילד להכנס, אבל ביקש 
שיצא כמה שיותר מהר. ובדיוק ברגע זה נחת 
בעל הבית בפתח המסעדה... מן הסתם הוא עקב 
במצלמות אחר הנעשה, וראה שהפועל האחראי 
והגיע  לשירותים  להכנס  מתיר 
מה אתם עושים  למקום, ושאל '

 כאן?'....
האב, יהודי חרדי וירא שמים, תפס 
בחלקיק שניה את מה שנעשה כאן, 
הסיפור  את  יספר  שאם  ן  והבי
האמיתי, ויגלה את ההיתר שנתן 
האחראי לילד, יפוטר האחראי בו 
במקום. מפני שעבר על ההוראה 

 של ה'בוס'.
בחלקיק שניה נוסף החליט לומר 
לבעל המסעדה, שהוא הגיע לכאן 
עם כל המשפחה, על מנת לסעוד 
את ארוחת הצהריים במקום. היתה 
זו מסעדה כשרה למהדרין, ולכן 
ההסבר הניח את דעתו של בעל 

 הבית.
האב גם הוציא מכיסו את אלפי 
השקלים, שהוכנו לתשלום של הצימר, ואמר לו 
'הנה אתה רואה את הסכום הזה אשלם עבור 
הארוחה במסעדה שלך'... וכל זה כדי לא לגרום 
 נזק לפועל, שהיה עלול להיות מפוטר מהמסעדה.

שכחנו רק להזכיר שהמדובר היה במסעדה 
יוקרתית מאוד שעלותה של כל מנה, במיוחד 
בארוחת צהריים, מגיעה לסכום עתק. ואם נכפיל 
את המנות במספרם של כל בני המשפחה, נגיע 
למסקנה שאלפי השקלים שיועדו לנופש בצימר, 
ה  ח ו ר א ה ל  ע עתה  ז  ב ז ב ת ה ל ם  י ר ו מ א ו  י ה

 היוקרתית במסעדה.
וכמובן החלק שחשוב להזכיר שבמסעדה 
מעולם לא דרכנו ומי מדבר בכלל על מסעדת 

 יוקרה כך באמצע הדרך. 
כל החישובים הללו לא עמדו בראשו של 
של  ו  לפיטורי הגורם  להיות  רצה  שלא  האב, 
העובד. והנה יושבת לה כל המשפחה ליד השולחן  
במסעדה, והמנות מתחילות להיות מוגשות. מנה 

הילדים, ולא צריך   12אחרי מנה להורים, ולכל  
היה להתמצא בחשבון כדי להבין שהמחיר יגיע 
מלצר  במהלך הסעודה מגיע  לאלפי שקלים. 
ומציע שתיה קרה לבני המשפחה. השתייה למי 
שאינו יודע, אינה ניתנת בחינם... האבא החליט לא 
להזמין שתיה, כדי לא  להיענות להצעה, ולא 

 להעמיס עוד יותר על ההוצאות העצומות.
 >>>  המשך בעמוד הבא >>>

,האב, יהודי חרדי 
,וירא שמים, תפס 
קבחלקיק שניה את  ק
ן,מה שנעשה כאן, 
ןוהבין שאם יספר 

את הסיפור 
גהאמיתי, ויגלה את  ,

ןההיתר שנתן 
,האחראי לילד, 

יפוטר האחראי בו 
קבמקום. מפני שעבר 

על ההוראה של 
.ה'בוס'.  ס'ס

 רבי גואל אלקריף

 ה. מעקב צמוד
כע˙, כ˘י˘ לנו כבר ˙כני˙ ˜ל‰ ליי˘ום, ו˙כני˙ 

 ̇ ז‰   -‚יבוי למ˜רים ˘ל‡ עמ„נו ב˙כני˙ ‰בסיסי
-‰זמן ל˘ב˙ עם עˆמנו, ולב„ו˜ מ‰ו ‰זמן ‰יו˙ר 

פנוי ˘לנו, ול˜בוע לנו ‡˙ ‰יום ‰ז‰ כיום ˘ל מע˜ב 
‡חרי ‰˙˜„מו˙נו עם ‰„ף ‰יומי. מ˙י י˘ לנו יו˙ר 

‰יום ˘י˘י? ב˘ב˙? במוˆ‡י ˘ב˙? ‡ולי י˘ לנו  -פנ‡י
'יום חופ˘י' במ‰לך ‰˘בוע? נ˜בע לנו ‡˙ ‰יום ‰ז‰ 
כיום ˘ל מע˜ב וב„י˜‰ עˆמי˙ ‡ח˙ ל˘בוע; נב„ו˜ 
ויום ‡˙ ‰„ף  בכל יום  למ„נו  ב˘ובע ‰חולף  ‡ם 

מ‰ טוב ומ‰ נעים; ו‡ם ל‡ ז‰ ‰זמן   -‰יומי, ‡ם כן 
 ל‰˘לים ‡˙ ‰חסר.

כך ל‡ נˆבור פערים ‚„ולים מ„י, ˘י‰י‰ ˜˘‰ 
ֈל‰˘לימם 

 ו. סיפוקים על הדרך
‰עוב„‰ ˘˙כני˙ ‰„ף ‰יומי מ˙פרס˙ על פניע 

עלול‰ לעמו„   -˘בע ˘נים ויו˙ר   -˙˜ופ‰ כ‰ ‡רוכ‰ 
בעוכרנו; כי בפר˜ זמן כ‰ ‡רוך, ב‡ופן טבעי י˘נם 
זמנים ˘ונים ˘˜˘‰ לעמו„ ב‡˙‚ר ‰יומיומי, וכך ‡נו 

ֈעלולים 'לנ˘ור' על ‰„רך 

ל˜טוע ‡˙ ‰מסלול ‰‡רך  מ‡ו„  ח˘וב  לכן, 
למ˜טעים ˜ˆרים יו˙ר, ולייˆר לעˆמנו סיפו˜ים 

 בסופו ˘ל כל מ˜טע.

ב‡מˆע ‰מסלול, ‰ם  לסיפו˜  מˆוינ˙  „ו‚מ‰ 
 ,˘„ חו מ„י   . ˘ל '„ר˘ו' „˘יים  ‰מבחנים ‰חו
˘ברוך ‰' ˜נו ˜נין  ומ‚לים  למבחן  כ˘עומ„ים 

 ̆ ז‰ו   -בע˘רו˙ „פי ‰‚מר‡ ˘נלמ„ו במ˘ך ‰חו„
סיפו˜ ‚„ול, ˘נו˙ן כח ומוטיבˆי‰ ל‰מ˘יך במסלול 

 ‰„ף ‰יומי.

לח‚ו‚ ‡˙ סיומי ‰מסכ˙ו˙ ב˘מח‰  כן ‡פ˘ר 
ו‰˙ר‚˘ו˙; וכך ל‡ נחכ‰ לסיפו˜נו ע„ לסיום ‰˘"ס, 
‡ל‡ נחוו‰ סיפו˜ מ„י ˙˜ופ‰ ˜ˆר‰ יחסי˙. ועל ז‰ 
‰„רך נוכל לייˆר סיפו˜ים ‡חרים, ˘י˙נו לנו ‡˙ 
‰כח ל‰˙מי„ במעל‰ ‰„רך, ע„ ˘נ‚יע ‡ל ‰יע„ 

 לסיים ‡˙ ‰˘"ס ב˙וך רבבו˙ ‡לפי י˘ר‡ל. -‰מיוחל

ֈ!‰ז ˜„ימ‰, יוˆ‡ים ל„רך. „רך ˆלח‡ 

ארחי שהבאנו לפניכם בצורה מרתקת 
קולחת וסוחפת את כל הכלים הראויים 

והרלוונטים לסיים את השס, כעת זה הזמן 
לברך אתכם על המוגמר לעוד שבע וחצי 

שנים | מי שקרא הבין והפנים ללא כל ספק 
שהוא גם יהיה חלק משמחת 100%-בטוח ב

 סיום השס, ולא רק משתתף מהצד...
 פרק סיום

 ad089945291@gmail.com –ניתן להצטרף למבצע ההמונים במייל

ל  ה ּכָ יהָו֗ יעּו ַל֝ ֥ ƒה ָהר ˙ֹוָ„֑ ֥מֹור ל¿ ז¿ ƒמ- :ı ר∆ ָהָ‡ֽ
 ̇ ∆‡ ֣„ּו  ב¿ ƒו -ע י ָפָנ֗ ל¿֝ ּו  ‡ ּבֹ֥ ה  ָח֑ מ¿ ƒׂ̆ ּב¿ ָו֣ה  ה י¿

י  ֽ ƒ֗עּו ּכ ¿„ּ ָנָנֽה:  ר¿ ƒים ֽהּו‡ -ּב ֥ ƒה לֹ֫ הָו֮ה ֤הּו‡ ‡¡ -י¿
‡ּו  ֹו: ּבֹ֤ ֽ̇ י ƒע ‡ן ַמר¿ ֹ֣ˆ ֹו ו¿ ּמ֗ נּו ַע֝ ֣לֹו ֲ‡ַנ֑ח¿ נּו ו¿ ָׂ̆ ָע֭

֑ה ֽהֹו„וּ  ּלָ ƒה ¿̇ ƒיו ּב ֥ ָ̇ רֹ ≈̂ ה ֲח ˙ֹוָ„֗ יו | ּב¿ ָעָר֨ ¿ ֹו -ׁ̆ ֝ל֗
י  ƒֽמֹו: ּכ ¿ ׁ̆ ֥כּו  ר¿ ֹו -ּבָ ֑„ּ ַחס¿ עֹוָל֣ם  ל¿ ה  הֹוָ י¿֭ ֣טֹוב 
ַע„ ֹו:-ו¿ ֽ̇ מּוָנ ר ‡¡ ֹ֗„ ר ָו֝ ַע ּ„ֹ֥ ¿ֽ ָ ¡ ָ ֥



 <<<|||  המשך מעמוד קודם
אבל להפתעתו, הודיע המלצר שבעל הבית 
הורה לו להגי את השתייה, על חשבונו... האבא 
חשב, לתומו, שבעל הבית ראה את הסכום הענק 
שקיבל על חשבון מנות האוכל, ובעקבות זה החליט 

 להגיש שתיה חינם.
בסיום הסעודה הגיע תור הליפתן, הקומפוט, 
וגם כאן האמיר מחירה של המנה הזאת לשמיים, 

ולכן החליט האב ומשפחתו שאינם 
שוב  הנה  אבל  לקומפוט.  זקוקים 
מגיעה הפתעה, והמלצר מודיע שבעל 
קומפוט  להם  להגיש  הורה  הבית 

 חינם... גם כאן חשב האבא כנ"ל.  
כאשר הסתיימה הסעודה ניגש 
האב לשלם את אלפי השקלים עבור 
הקופה,  ליד  עומד  הוא  הסעודה. 
והקופאי עושה את החשבון, ומוציא 

 את הנייר, ומגישו לאב.
ונפשו של האבא כמעט ויצאה... 
ל  כ ל  ש ט  ור פ המ ב  ו ש י הח חר  לא
המנות, והתשלום הסופי אכן הגיע 
לאלפי שקלים, מופיעות שתי מילים 
אחרות:  ם  לי מי וב  ! לתשלום' לא  '
הארוחה נתנה חינם למשפחה אין 

 כסף.
בעל הבית שראה את ההפתעה 
העצומה שניכרה על פניו של האבא, 

וניגש אליו. הוא לוחץ את ידו בחום ובחיבה ואומר 
לו: "תגיד לי, האם באמת אתה חושב שלא ידעתי 
שלא הגעתם לכאן כדי לאכול, אלא כדי להשתמש 
בשירותים? האם אתה חושב שלא הייתי מודע לכך 
שכל מה שעשית, לא עשית אלא כדי שלא אפטר 
את העובד שנתן לכם את הרשות? הבנתי וראיתי 
הכל, ומשראיתי את אצילותך ואת טוב ליבך, ואת 
העובדה שאתה מוכן להפקיר אלפי שקלים כדי לא 
לגרום לנזק ליהודי אחר, החלטתי להעניק לך את 
להמשיך  כסף! אתה יכול  הסעודה בחינם אין 
בדרכך לשלום, ואינני מוכן לקחת ממך אגורה! 
בעליה של המסעדה הוסיף וציין שאת הרמזים 
להחלטתו זו שיגר כבר בשתיה ובקומפוט שניתנו 

 חינם לבני המשפחה...
האבא ירא השמים עוד ניסה להתווכח עם 
הבעלים, ולטעון שהוא רוצה לשלם על הארוחה, 
אבל לא עזר לא מאומה... בעל הבית סירב לקחת 
אגורה...  למדנו, שאם מתכוונים לעשות טוב, לעולם 

 לא נצא מכך ניזוקים!
מבחינה חיצונית, אין נס הפורים נראה כנס 
מעל הטבע, אלא שילוב של מאורעות בזה אחר זה, 
שבאופן שטחי אפשר לפרשם כמאורעות מקריים, 
אלא שראיה מעמיקה מראה את הקשר הנפלא בין 
כל המאורעות שהתרחשו בדיוק בזמן ובמקום 

 הנכון.  
ת  גלו ב יה  ה ל  שרא י ם  ע ופה  ק ת ה  באות
ובהסתר פנים. על תקופה זו נאמר: ''ָאֵכן ַאָּתה ֵאל 
ִמְסַּתֵּתר ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל מֹוִׁשיַע''. הדבר בא לידי ביטוי 

בכך שאין הקב''ה משגיח על עמו ישראל באופן 
דווקא  ו ועקיף.  נסתר  באופן  אלא   , י וגלו ישיר 
בתקופה חשוכה זו, שההסתרה גדולה, לא רק 
שניצלנו מאויבנו, אלא ונהפוך הוא, שזכינו לשלוט 
גם  עלינו  ה'  השגחת  התגלתה  ובכך  עליהם. 
בתקופה של הסתר פנים, כמו שנאמר : ''ְוַאף ַּגם 
ְוא  ם  ְמַאְסִּתי א  ֶהם  אְֹיֵבי ְּבֶאֶרץ  ֹוָתם  ִּבְהי ת  זֹא
ָוה  ְיה ֲאִני  ִּכי  ִאָּתם  ִתי  ְּבִרי ְלָהֵפר  ְלַכֹּלָתם  ם  ְגַעְלִּתי

 ֱאֵהיֶהם''.  
היחיד  הספר  היא  אסתר  מגילת 
בו  מוזכר  לא  אשר  ך  ' התנ' בכל 
אולם  פעם אחת.  אפילו  ה  ' הקב'
ן  פ ו א ב ה  ל י מג ב צא  מ נ ה  ' ' ב ק ה
מוסתר, בראשי תיבות, סופי תיבות 
המגילה נקראת  ודילוגי אותיות. 
י  לו גי ן  שו מל  , ' ' תר אס ת  יל מג ' '
ההסתר, כלומר לגלות את הקב''ה 
הסתר  של  במצב  גם  והשגחתו 
'אסתר מן  שאלה: ' פנים. הגמרא 
התורה מנין? שנאמר: ואנוכי הסתר 
אסתיר''. דבר זה מרמז על הנהגת 
ו  שכמ תר,  הס ל  ש ה  קופ ת ב ה' 
ו  ה ש י מ ש  י ת  ו ב ו ב ן  ו ר ט א י ת ב
שמסתתר ומושך בחוטים מלמעלה, 
כך גם ה' בתקופה של הסתר מושך 
 בחוטים ומנהיג את עולמו לפי רצונו.  
סוף כל  על מגילת אסתר נאמר: ''
הנסים'', משום שעד אותה תקופה, הקב''ה השגיח 
על עם ישראל באופן לא טבעי של נסים גלויים מעל 
לטבע. מכאן ואילך, עד הגאולה השלימה בב''א, 
הקב''ה מנהיג את העולם באופן נסתר בתוך הטבע, 
כמו בתיאטרון בובות, שנדמה שהבובה זזה ועושה, 
אך למעשה יש מי שמושך בחוטים מלמעלה, כך גם 
בנס שבתוך הטבע אפשר לטעות ולחשוב שזה 
''מקרה'', אך למעשה זה ''רק מה''', כי ''ה' רקם'' 

 זאת.  
לפי זה אפשר להבין מדוע כל החגים עתידים 
להתבטל מלבד ימי הפורים, משום שכל החגים הם 
זכר לנסים הגדולים שנעשו לעם ישראל בצאתם 
ממצרים, שהיו נסים גלויים. פסח הוא רצף של 
נסים גדולים: עשרת המכות, היציאה ממצרים, 
המצריים אחר עם ישראל לאחר כל מה  מרדף 
קריעת ים סוף, כל אלו נסים  שראו ולבסוף גם 
גלויים גדולים היוצאים מגדר הטבע. חג השבועות 
דברים  התרחשו  בו  תורה,  מתן  ליום  זכר  הוא 
נשגבים ומפליאים מאוד. וכן חג הסוכות שהוא זכר 
לענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל, גוננו עליהם, 
יישרו להם את הדרך, כיבסו את בגדיהם ועוד נסים 
כפי שאמרו חז''ל במדרשים. כל הנסים הגלויים 
האלו לא ממש השפיעו על עם ישראל, והראיה לכך 
 היא שמיד לאחר קריעת ים סוף חטאו בחטא העגל. 
לעומת זאת, בפורים אפשר לראות את הנס 
רק לאחר התבוננות מעמיקה, ואז הנס הוא שורשי 
ומחדיר חזק את האמונה ואת ההכרה במעשי ה' 

 ית'. 

‘ ’

ונפשו של האבא 
כמעט ויצאה... 
לאחר החישוב 
המפורט של כל 

,המנות, והתשלום 
ןהסופי אכן הגיע 
,לאלפי שקלים,  ק
מופיעות שתי 

מילים 'לא 
לתשלום'! ובמילים 
אחרות: הארוחה 

נתנה חינם 
 סףסף.למשפחה אין כסף.

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   1133\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 
 ‘השבת

 או בפקס: 
08-9941870 

"שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם 
 יחד תכלת מרדכי"

 כל המציל נפש אחת...



ידוע המעשה עם רב סעדיה גאון זיע"א שפעם שתה בפורים יין ואמר כל מי שיש לו איזה שאלה 
שישאל ואענה לו. קם אחד התלמידים ושאל יסלח לי כבוד הרב. בזמן האחרון ראיתי את הרב נכנס 
כל יום לחדר אחד ומסתגר שם שעה תמימה, ורציתי לבדוק מה הרב עושה שם והצצתי פנימה, 
וראיתי שכבוד הרב עושה וידוי ובוכה ומשתחווה אפים ארצה, ורציתי מאוד לדעת על מה ולמה? ויען 
הרב ויאמר פעם אחת הייתי מהלך בדרך והגעתי לאיזה מקום ונתארחתי באחד הבתים וכיבדוני 
מאוד, ונתנו לי חדר כסא שולחן ומנורה וכל צְֹרִכי. ובבוקר כשהלכתי לתפילה כיבדו אותי מאוד ונתנו 
לי עליה לתורה ועוד. ובליבי החלטתי ללכת מיד אחר התפילה, ממקום זה כיון שאיני חפץ כבוד. 
וכשבאתי ללכת מבית בעה"ב שאירח אותי, ראיתיו שהוא מתקרב לעברי במהירות וחשבתי אולי 
שרצונו שאשלם דמי אירוח, ואמרתי לו שאני מוכן לשלם, אבל הוא פתאום כרע ברך והתחיל לבכות 
ולבקש סליחה גדולה, ואמר מחילה רבנו לא ידעתי שאתה הוא רבנו סעדיה גאון. חשבתי שאתה 
תלמיד חכם רגיל, אנא תסלח לי אם הייתי יודע הייתי מכבדך הרבה יותר. וסלחתי לו וניחמתיהו: 
ומאותו יום כל יום שעובר עלי, אני צריך לעשות תשובה על יום קודם, שהרי למדתי תורה והתפללתי 
ועשיתי מצוות ועל ידי זה התקרבתי יותר אל הקב"ה, והכרתי יותר את גדלותו, וא"כ חייב אני לעשות 
תשובה על יום קודם שכיבדתי אותו לפי ָהָבָנתי של אתמול, וצריך אני לכבדו יותר, ועל זה אני עושה 

 תשובה.
 

בישיבת וואלוז'ין, נתמנה פעם התלמיד הגאון רבי מרדכי גימפל יפה ( אשר לימים כיהן כרבה של 
רוז'ינוי ) כ"רב של פורים". והוא בדרשתו הקשה קושיות, תירץ  ..תירוצים ובנה בנין מפליא בפלפולו. 
הדרשה היתה כה יפה, עד שלאחר הדרשה התרעמו  כמה מבני הישיבה על "הרב" דווקא בשל 
מעלתה של הדרשה, באומרם לו כי  הוא לא קיים כלל את התנאי של פורים. שהרי הפלפול היה 
כהיפה ואמיתי, דבר שמתאים לרב אמיתי ולא לרב של פורים... נענה ואמר להם רבי מרדכי גימפל: 
אמנם  קושיות הקשתי ותירוצים תירצתי, ופלפול מבריק אמרתי. אבל בוודאי שמתם לב כי הפלפול 
שלי היה בנוי על קושיא מדברי הירושלמי על דברי הרמב"ם, ועל פי זה בניתי את הדרשה שלי. אבל... 

 דעו לכם, כי אין כזה ירושלמי כלל... ואין רמב"ם שכזה כלל הרי שכל זה אכן "פורים תורה" היא. 
 

מנהג היה להם ביום פורים לשלוח מנות איש לרעהו ולשרי המלוכה, היו מכינים מסוכר דבש ומיני 
מתיקה דמויות של מרדכי היהודי יושב על הסוס והמן מוליכו ברחוב העיר, המלך אחשורוש מושיט 
לאסתר המלכה את שרביט הזהב, והכל בצורה יפה להפליא. וזה האיש היה אומן גדול בהכנת 
מוצרים אלו והיה מכין מידי שנה כמות גדולה לפני פורים ומזה היה מתפרנס תקופה ארוכה. והנה 
בערב פורים שלח הרב את שמשו בליווי שני שוטרים שיביאו אליו את האיש הלז בעל בית הקפה ללא 
דין ודברים. אותו איש שעניין ת''ב נשכח ממנו לא ידע על מה ולמה הוא מובא ולכן התנגד בכל תוקף 
להתלוות אליהם בטענה שהם מקפחים את פרנסתו ביום שמחת לבו. אך השוטרים הבהירו לו כי חוק 
זה חוק וכולם שוים בפני החוק ואם לא יתלוה אליהם בצורה יפה יקחוהו בעל כרחו בצורה אלימה. 
כשראה כי כלתה אליו הרעה, בלית ברירה סגר את חנותו והתלוה אליהם. כשהגיעו אל הרב פקד 

שעות. בשמוע האיש כך הרים קולו בבכי הרי כל הסחורה אמורה   48הרב ל. שומו במאסר למשך  
להמכר כעת ואם לא הכל ילך לטמיון וזהו הפסד מרובה וכל פרנסתי תלויה בזה, והרב לא שעה 
לדבריו. התחיל לצעוק ולבכות ולהתחנן על נפשו שישחררו, ושאל: הרי פורים היום וכל היהודים 
שמחים ביום זה ואיך אשב בבית הסוהר, מדוע עצרת אותי, במה חטאתי? ענה לו הרב בלשון שהוא 

שנה ומה לך ולזה, כמו שאין לך  2000אמר, מה כל שנה פורים כל שנה פורים?! הרי פורים היה לפני 
 ת''ב כך אין לך פורים! במוצאי פורים פקד הרב לשחררו, ועקב כך הפסיד כסף רב. 

‘ ’

 

מה המכנה המ˘ו˙ף בין ר‡˘ עיר 
הנלחם ב˘ב˙ ˜ו„˘, לבין ו˘˙י 

 ‡˘˙ ‡ח˘וורו˘?
(מ„ור מיוח„ בע˜בו˙ ה˘מחה וˆהלה בעיר 

 ה˜ו„˘ טבריה)
בשבוע הבא, נקרא בתורה על הציווי האלוקי 
לשמור את קדושת השבת, "כי אות היא ביני 
ובינכם לדורותיכם". ובדיוק בעיתוי הזה ראש עיר 
בישראל נוהג בגסות וחוצפה ומבקש להעמיד צלם 
בהיכל, לחלל את השבת בפרהסיא, לא לו לבדו, 
אלא להחטיא את הרבים, לקרר אצל העם היושב 
בציון את קדושת השבת. מה שבכל הגלויות מסרו 
ישראל את נפשם על קדושתה, נתנו גוום למכים 
כילו ממונם והמיתו עצמם עליה, אפילו גויים 
ערלי לב ואטומי דעת השכילו זאת, אותו ברנש בן 
בליעל אינו משכיל להבין, אוטם אוזנו משמוע 
וליבו מהבין. ידוע הפתגם שחכם לומד מטעויות 
של אחרים, והטיפש טועה כדי ללמוד, אולם 
הכסיל אינו לומד גם מטעויות עצמו. אין ספק 
שסופו יקרב ככל רודפי התורה, מאיגרא רמא 
לבירא עמיקתא, אבל וחפוי ראש. אמנם בודאי יש 
לנו לכונן על החרפה וחילול ה', ואף להתיירא 
בית  אף  בפהרסיא, שכן  השבת  חילולי  מפני 
המקדש לא חרב אלא מפני שחיללו בה את השבת 
כדאיתא בגמרא שבת דף קי"ט, ומפני כך שומא 
עלינו להתחזק ולהוסיף חיזוק ודקדוק בקדושת 
השבת, ועל ידי זה להשפיע שפע רב על האומה 
כולה. ומכל מקום בל נשכח שההיסטוריה מלאה 
מדור דור מאנשים שכמותו, כולם קיבלו עונשם 
בחייהם ואך במותם בשבע מדורי גיהנום, והלכו 
ונכחדו. מי זוכר אותם או את קברם?! על אפו ועל 
חמתו בכל הדורות הלאה ימשיכו ביתר שאת 
בקדושת השבת,  וביתר עוז לשמור ולהוסיף 

 ומקום מבוצר לו בגיהנום מששת ימי בראשית.
אומות שלימות הלכו ונכחדו, ועם ישראל ממשיך 
במסורה דור אחר דור. עוד רבבות ומיליוני פעמים 
יסיימו את מסכת שבת, את שו"ע הלכות שבת, 
נמשיך לשמור את השבת ולהתענג בתענוגים 
ברבורים ושליו ודגים, והרשעים כים נגרש, וכל 

 קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק.

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 054-8460007 -בפלאפון

פורים! במו ףףףחררו, ועקב כך הפסיד כסף רב. ךךת''ב כך אין לך ךךךך קקק ד הההההההוצאי פורים פקד הרב לש קקקאין לך פורים! במו ךך ןן



הסתכלות מרוממת מתוך עולמו הפנימי של בן ישיבה

יו"ל ע"י ארגון "ברוב יועץ"- המרכז לסיוע מקצועי לבני הישיבות הק' טל': 02-502-86-28 כל יום 14:00-16:00 (השיחה חינם)

דבר המערכת:

• • •                                                 
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האם אני שווה?

                                   • • •

• • •

2
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מה שתמיד רצית לדעת על חברים וחברה: 

החברה היא נושא חשוב ורחב מאוד, ולפעמים אפילו קריטי לשנות הבחרות. אחד מהדרכים 
לקידום ובניית הבחור הוא החברה ,לפעמים חוסר הידע כיצד לגשת ולהתקבל בחברה תוקע 

ואפילו מונע את התקדמותו של הבחור הן ברוחניות, הן בגשמיות ובכל הענינים.

במדור זה נבאר בס"ד את  הדרכים איך להשיג ולהתקבל בחברה בכלים מעשיים ופרקטיים.

לפני שנתחיל בעצות ודרכים  איך  להשיג חברה, חשוב להבין כמה  כללים שנוגע לחברה, כי אם לא נבין  
את הכללים אלו שום עצה או טיפ לא  יעבוד אח"כ 

כלל 1:

בפרקים הבאים נבאר בס"ד  עצות וטיפים מעשיים איך 
מתקבלים לחברה !!
מתמודד בחברה?  

שאלות ניתן לשלוח למס׳ פקס: 15325021612

כלל 2:

המרכז פעיל בימים א-ה, בין השעות:  14:00-16:00

טל': 02-502-86-28 
סודיות מובטחת!

"ברוב יועץ"

···

                               

4



 

 

  
  
 
 

   דבר העורך 
 בגדי הכהנים.ופרשתנו עוסקת בתחילתה, בהטבת המנורה 

 ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו  ְּבתֹוכוֹ ְוָהָיה ִפי ֹראׁשֹו ": )לב(כח,  ב בפרשהכתו
-" ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו ": ):זבחים פח(אומרת הגמרא . "ָסִביב

שאם חטא בלשון הרע, יעשה   ,לשון הרע  שהמעיל מכפר על
, שימנע מלשון הרע ויעשה תשובה  ):(ערכין טולפיו שפה 

 .(בעל הטורים)ויתכפר לו" 
על חטא מחרידים  םדבריאומר  הקדוש  'זוהר'רשב"י זי"ע ב

לשון הרע: "ומרוח הרע הזה תלויים כמה מעוררי דין  
ף  אחרים. שהם ממונים לאחוז בדבר רע או בדבר טינו

קדושים. ם שהאדם מוציא מפיו. ואחר כך מוציא מפיו דברי
ים לאלו מעוררי  אוי להם, אוי לחייהם, אלו בני אדם גורמ

הדין האחרים לשלוט ולפגום מקום הקדוש. אוי להם בעולם 
הזה, אוי להם בעולם הבא. כי אלו רוחות הטומאה לוקחים 

מפיו   כן-את דבר הטומאה שאמר פיו, וכשהאדם מוציא אחר
 ם דברר קדושה, מקדימים אלו רוחות הטומאה ולוקחידב

אינו הטומאה ההוא, ומטמאים דבר הקדושה ההוא. והאדם 
 ".זוכה בה בדבר הקדושה, וכביכול נחלש רוח הקדושה

" וביאר ֹּפֵׂשק ְׂשָפָתיו ְמִחָּתה לוֹ אמר: " )ג, ג(משלי ישלמה המלך 
הגר"א כך: מי שמרחיב שפתיו, אף על פי שיש לו נפש טובה  

 ".פיו יהיה לו מחתה לכל -וות הרבה וכמה גדרים ועשה מצ
נהנים לדבר רע על השני, לפטפט  כל כךהאנשים  ועמד

אין זה כי אם ? על חסרונותיו ולספר על נפילותיוולרכל 
הדיבורים בגנות וחסרון האחרים, מעניקים חיזוק מדומה  
לערך העצמי של האדם. כשאדם מרגיש חוסר ערך עצמי, 

ערכו בעיני   עומדות בפניו שתי אפשרויות כיצד לחזק את
ם חשובים להתחיל לפעול ולעשות מעשי ת היאעצמו: אח

ומועילים, ובכך לפתח ולרומם את אישיותו. בדרך זו כל 
אדם מרגיש סיפוק, הגשמה וערך עצמי גבוה. מצד שני,  
ישנה גם דרך אחרת, לכאורה קלה יותר: כל אדם נוטה 
 להעריך את עצמו ביחס לזולת, ולכן על פי רוב הערך העצמי

בו האדם משווה את עצמו  אופן של האדם תלוי מאוד ב
בבים אותו. כשאדם מבקש ומדבר בגנות הזולת הוא  לסו

משפיל אותו, ובכך באופן אוטומטי, הוא רואה את עצמו  
במקום גבוה ומעודד יותר בהשוואה לסביבה. יהודי מרגיש  
שהוא אינו פיקח במיוחד. כאשר הוא מזלזל באדם אחר 

שה טובה  ו תחוהוא מרגיש ביחס לעצמ בנושא זה בדיוק,
 בנוגע למידת הפקחות שלו עצמו.   והערכה גדולה יותר

אם הלכות לשון הרע משדרים לנו, שאולי כדאי פשוט  
א : " )א, יז(ות כפי שמופיע במשנה באב לשתוק ככל האפשר ְו

הרי אם כל כך קל לקלקל  ,"ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא ְׁשִתיָקה
 ?וח את הפהל לפתולהרוס באמצעות הדיבור, מדוע בכל

נו ה"חפץ חיים" הגיע פעם לישיבת וולוז'ין, שבה למד רב
מתלמידי הישיבה הנודעים. הוא לקח את אותו תלמיד  דאח

לאחד ממסעותיו. בדרך שכנע רבנו חכם מופלג אל עגלתו, 
הרבנות  עול את עצמו על לקבל גאון, אותו את "חיים חפץ"ה

עצומה,  התפעלות והנהגת הציבור. לימים סיפר אותו רב, ב
לא הפסיק לדבר. "הכהן   "חפץ חיים"כיצד בכל אותם ימים ה

לא  - הגדול מאחיו שהנחיל לעם ישראל את הזהירות בדיבור
וא דיבר רבות על התורה, וגם על  רצה להנחיל לנו שתיקה. ה 

צרכי ציבור וגם מה שנקרא 'שיחת חולין'. בכל דבריו הרבים 
תלמיד חכם, ומר אותו לא היה שמץ של לשון הרע", היה א

ומספר את הסיפור הזה במטרה להסביר, שאיסורי לשון  
הרע לא קוראים לנו להתנזר מדיבור, אלא לדבר נכון  

. הדבר בידינו, בפינו  ערלשון האבק שמץ של ללא  - ומושכל
 .יתברך  ה'  בעיני  ישרהו  הטוב  לעשות  נזכהו  .בלבבנו לעשותוו

 
 
 
 
 
 

 

   דבר העורך המשך  
 ג'שם על  שבת זכור נקראת גם  ,יםשלפני פור שבת זו

השניה מתוך   , והיא('פרשת זכור') ריפטבמהפסוקים הנקראים 
 ,בפרשת זכור .ארבע הפרשיות שקוראים בחודש אדר

וחומרת מעשיו,  של עמלק  הראשונה מזכירים את מפלתו
שבא להילחם עם בני ישראל ללא כל סיבה, בעוד שעמ"י 

ציווי   ,מופיע בפרשה זו חניות. וכן היו חלשים בגשמיות וברו
כור מעשה זה ולמחות את זכר עמלק. ואנו קוראים זאת לז

והוא   בדורו של מרדכי הצדיק,בהקשר לנס הגדול שאירע 
, אשר ביקש  )ו של אגג העמלקיצאצאימ( מפלת המן האגגי

זקן טף  היהודים מנער ועד כל ג ולאבד אתו"להשמיד להר
חדש  עשר הוא-לחדש שנים ונשים ביום אחד בשלושה עשר

אדר הוא  ג י" -' ביום השנה  .(אסתר ג, יג)וז" אדר ושללם לב
י"ד אדר הוא יום פורים  - 'גוביום , יום תענית אסתר

   ט"ו אדר הוא שושן פורים. -' דדפרזים, ויום 
 

   

 .)כא-כ, (כז העלות נר תמידלזית זך הכנת שמן על   ציווי . א
 .ה)-א, (כחרן ולבניו האבגדי הקודש לנת הכ מצות . ב 
של אהרן   על כתפיו אבני הזכרון שתי  :מעשה האפוד . ג

 .יד)-ו, (כחהכהן, המשבצות והשרשרות 
  שתים עשרה אבניו  : שרשרותיו, טבעותיו,מעשה החושן  . ד

האורים ותומים בתוכו  ושל אהרון,  כנגד לבושעומדות 
 .)טל-(כח, טו

 םיומכנס בנט כתונתמגבעת וא : הכהנים אהרן  בגדי בני . ה 
 מג).-מ ,(כח

, וסדר העבודה והקרבת ן ובניואהרֹ  קידוש על  הציווי  . ו 
 .לז)-א, (כטבשבעת ימי המילואים  הקרבנות

 של שחר ושל בין הערביים קרבן התמיד  מצות הקרבת . ז 
 .מו)-לח, (כט

 .דש)(ומקומו בקֹ קטורת  ית מזבח הי עש מצות . ח

 

 
ן ואפוד כסדר חשיבותם במעלת הקדושה,  חוש: כתב בהנצי" 

האפוד היה   -לפי שהיו בו אורים ותומים. אבל בעשייה 
   תן.קודם לחושן, כסדר לביש

 

 
 

היא כצניף שצונף בו ראשו, מגלגל  :א)ל ,ח(כ ןכתב הרמב"
תמונה כפי שמופיע ב( .כפל על כפל וב ראשומחזיר ומגלגל סבי

 .)ע"יזחיים רבנו יוסף  של הבן איש חי
 

 בס"ד

 פ"שת  אדר  ' ו                     זצ"ל אדלשטייןג יעקב הרה"העלון מוקדש לע"נ                  י'שנה   456עלון מס' 

ַצוֶּ   הּתְ
 

 ב' וםערך בינש 569 שיעורעסוק בתוכן נ בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  וןהגא מו"ר של מיסודו ",ויקצור "ברינה תרשבמד
 .צ"לז אדלשטיין  יעקב רבי

 שבת שלום ופורים שמח 



 

 

 ים חז"ל ומשיבים? שואל'לת השחראי'נקראה אסתר   מדוע
סוף כל  -סוף כל הלילה, אסתר  -: מה השחר )יומא מסכת(

  .הניסים
ולנו לומר שכמו שהחושך הוא סוף היום, יכ ולכאורה קשה, 
בשורה  אומרים לנוז"ל, יסים. אך חהנ סוף  כך אסתר היא

זה שחר.  ,כמו סוף כל הניסים ונגם מה שנדמה ל - מדהימה
ן  אור חדש על ציו'כעין הסוף הזה אינו אלא שחר גדול! 

 .'תאיר
ה בבוקרו של יום  סגולה שיש לעשות מביא החיד"אמרן 

 ות השחר: לאחר נטילת ידיים וברכות תענית אסתר בעל
היהודי, ונר שני  רדכי אחד למ נר ות:השחר להדליק שני נר

מליצי יושר בשמים לפני  לאסתר המלכה. ולבקש שיהיו 
 לכל דבר ועניין שצריך לו.  בורא עולם

  נמשלה  המלכה שאסתר משום? השחר בעלות דווקאמדוע 
 .זה מיוחד ביום בעדנו שתגן וראויה "השחר איילת"ל

"ל אומר: זצ יעקב ישראל קנייבסקי רבי מרן – הסטייפלר
ארורה, לא עלינו, יש  לה במחלה השהו שחושאם יש מי
פעמים את מזמור   7ביום תענית אסתר לומר  סגולה עצומה 

 .המחלה הארורהיש כוח על   שלמזמור הזה, כ"ב
לה, שיש  " זה כמו הקרניים של האיילת השחרא למנצח על "

לת  אי לצדדים. גם  להן מוקד אחד ואז יש פיצולים שפורצים 
הקשה   , גם החולידילעא קמעא. ולהבאורה בוקע קמ השחר

במקומות  הזה מתחיל במוקד אחד ושלא נדע שולח גרורות
 .הה הזהזה יש לו כוח על החולי הקש  נוספים, והמזמור

אומרים פעם ראשונה את פרק ", שר הי  הקב " ה  בעל אומר
ואומרים "בזכות אסתר  כ"ב, מבקשים בקשה שרוצים
ה אחרת ה ומבקשים בקשהמלכה". אומרים פעם שני

שבע ... המלכה". פעם שלישית בזכות אסתרם "ואומרי
 ה פעמים כי כך אמרה אותו אסתר המלכה שחששה בדרכ

 שבעה רקיעים. כל פרק  כנגד למלך אחשוורוש. שבע פעמים
 התפילות.  לקבלת  רצון  עת  הוא  זה  זמן  ולכן  ,אחד  רקיע  בוקע

 
 

 
 
 

:  "מגילה במסכת נה הראשו במשנה כתוב. במשנה נפלא רמז
 ולא פחות לא ו"בט ד"בי ג"בי ב"בי א"יב נקראת מגילה"

 .ו"ט-מ יותר ולא א"י-מ  פחות לא י"רש פירש ",יותר
 ולא פחות לא" תיבות לכאורה", אבן טורי" בספר הקשה
 ו"ט עד אדר א"מי שנקראת אמרש אחר, מיותרות" יותר
 .אחרי ולא לפני שלא רורב, אדר
 )"וריםפה ימי" בקונטרס אמוב(" עולם ונתהכ ברית" קדמון בספר
 .נפלא רמז בזהכתב
 ל"זצ מאסטרופלי שמשון ורבי ל"ז י"האר לנו יסדו, הנה

  שיש  הוא ידוע ועוד. נפלאים רמזים ישנם המשניות ןשבלשו
 חסד של הנהגה, העולם את מנהיג  ה"שהקב הנהגות' ב

 .  ה"הוי  בשם הנהגה והוא - פנים הסתר אלל ובגלוי
 ועיין(. י"אדנ ם בש הנהגה  והוא  ים פנ הסתר של הגהנה ויש 

  לבוא  ולעתיד י "אדנ  בשם ה"הקב נקרא  הזהלם שבעו. נ פסחים
,  פנים הסתר של זמנים ישנם הזהלם שבעו ביאורוו. ה"הוי  בשם
 . )פנים  גילוי   של  מצד  תמיד  שיהיה  לבא  לעתיד  כ"משא 
  - ו " ט  , ד "י  , ג " י  , ב " י  , א "י  - במשנה רבותינו לשון את נבין  בזה

 היא  המגילה שקריאת מוזרל והוא, י"אדנ=  65 הגימטרי
 שגם ללמד, פנים הסתר בשעת הבורא הנהגת את לגלות
 .עמנו ומטיב עלינו משגיח הוא יםפנ הסתר בשעת

,  'י  היינו  ות פח -" יותר ולא פחות ולא" - המשנה  ממשיכה
  26= הבגימטרי יוצא ז"ט עם' י כשנצרף. ז" ט היינו יותר
 על  לרמז ראתקנ לא שהמגילה מזרל ,26=   ה"הוי םכש בדיוק
 ללמדנו  אלא, פנים גילוי בשעת' ה הנהגת  שהוא  ה "הוי שם
זה נאמר: "אל  ןכגו, על פנים רהסת בשעת  הנהגתו את

   ."ן אלא במה שיש בו/בתוכונקתסתכל בק
 

 
 
א " ּסֵ ֵורֹוׁש ַעל ּכִ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַהּמֶ ֶבת ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכְ ּיָ ּבַ

ׁשוּ  ר ּבְ יָרהַמְלכּותֹו ֲאׁשֶ ן ַהּבִ  )ב, אמגילה (  "ׁשַ
 כסא על שישב הכתוב מחדש מה, ל"זצ א"רגה הקשה
 פשוט דבר זה הרי , הבירה שושן בעיר בושיש ,מלכותו
 נס לכל עליונה  השגחה  כאן שטמונה ביאר אלא ?וברור

  שישב  שהכסא ובמדרשים שני בתרגום כתוב הנהש. המגילה
 ומתואר, המלך שלמה של הכסא בדמות היה אחשורוש עליו

 אשר שלמה  של הכסא ורתיא את בתרגום נפלאה באריכות
 יכול  היה לא אך. הטבע מדרך למעלה עליונה בחכמה נעשה
 כאשר  ממנו ניזוקו ונבוכדנצר נכה שפרעה מפני עליו לשבת
 ).אסתר מגילת על שני תרגום יין ע( עליו  ולישב  לעלות ניסו
  תו וא בדמות כסא שיבנו אומנים חיפש אחשורוש עשה מה
  בעיר  רק כזה כסא תלבנו שיוכלו אומנים ומצא ולא, כסא
  אותו לבנות שגמרו אחרול. שנים שלוש אותו ועשו  ,שושן
 המלכים כל מושב היה ששם  לבבל אותו  יאלהב יכלו לא

  י רע כל את העביר? אחשורוש עשה מה ,לפניו היו אשר
 .הכסא היה  ששם שושן  לעיר הבירה

 כסא על  אחשורוש המלך כשבת" הכתוב שהדגיש וזה 
  היה  כסא שאותו  פירוש -" ההביר בשושן  אשר כותולמ

 אשר המלכים כמו בבל ולא ושןבש המלך ישב לכן בשושן
 למלכו שלוש בשנת" הכתוב שממשיך הטעם וזה, ונילפ היו
  כי? למולכו  שיתהשלי  בשנה דווקא מדוע '. וגו" משתה עשה
 .הכסא מלאכת ונשלמה נגמרה אז

 ?הבירה לשושן ורתעב המלכות שכל  ה"הקב כן סיבב ומדוע
 רךבתים הש גדולת להראות זאת וכתב: א"הגר ךממשי
  בשושן  היה דכישמר לפי, לישראל נס לעשות הסיבה יבבשס
  שהאיש  כיון , היינו -" בשושן היה  יהודי איש" שאמר כמו

  ה " הקב  סיבב , בשושן  יושב  הנס  להיות  צריך  ידו  שעל  היהודי 
 .שם   שב י ש   לשושן   אחשורוש   את   והוליך 
 לקרוא שצריך , ל"חז שאמרו מה מובן בזה - א"הגר מוסיף
  ידי  יוצאים ולא, סופה ועד ילתהמתח כולה המגילה את

 לנו  למה, קשה ולכאורה, המגילה מן חלק  אתריבק חובה
 ?המגילה לנס זה ענין  ומה ? אחשורוש של  בתוקפו  לידע
  הוא  הנס אך, הנס  גודל  מספר  הוא  ופסוק  פסוק  בכל  - אלא
 כמו לא, בעהט בדרך לעשות שסיבב כלומר, פנים תרהסב

 ...ויהנט ובזרוע חזקה ביד במצרים שהיה
 עובדים  רצופות שנים שלוש, ונפלא עצום לימוד לנו הרי

  בעיר המלכות כסא את לבנות המלאכה בעלי ומתייגעים
  ידו  ועל  בשושן היה היהודי  מרדכי כי? מהול מה על  ,שושן
 ה "הקב סניהכ כן על, נס תלהעשו שנים כמה בעוד יצטרך
 בעלי  ימצאו ולא, כסא אותו את לבנות שאחשורו בלב
 [הגר"א]       .לשם הבירה עיר ותעבור ,שושן בעיר רק המלאכ

 
 

 
 

סגולות ליום תענית אסתר

 פנים בהסתר' ה הנהגת - המגילה יאתרק



 

 

ֶׁשֻּתְּקנּו   'ְיֵמי ּפּוִרים' ְּבִדְבֵרי ְיֵמי ַהּדֹורֹות ָידּוַע ַעל ַּכָּמה ְוַכָּמה
אֹוָתּה   ִלְבֵניֲעׂשּו ָּבֶהם ּנַ ָחִדים ׁשֶ ם ְמיֻ ר ִנִּסיכֶ זֵ לְ  ,ִּבְקִהּלֹות ׁשֹונֹות
ֲאֶׁשר  'ּפּוִרים'ַעל ֶאָחד ֵמאֹוָתם  ַסֵּפרּור ֶׁשְּלָפֵנינּו נְ ְקִהָּלה. ַּבִּסּפ
ֵטֵבת ְּבֶקֶרב  ג ְלֹחֶדׁש"ַעד ַלּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ְּביֹום כ ָנֹחג ָהָיה

ַעל ֵׁשם  'ףַׁשִרי -ים אַ ִר ּפּו  '  ְּבֵׁשם עַ לּוב, ְוָידּו  -יֹוְצֵאי ְטִריּפֹוִלי 
   .ֶׁשַּנֲעָׂשה ּבוֹ  ֵּנסהַ 

ָׁשִנים. ְּבאֹוָתם ָיִמים ָהָיה   ְׁשלֹוׁש ֵמאֹותה ֵאַרע ִלְפֵני ּכִ ַהַּמֲעׂשֶ 
ִּביֵדי   ָהיּו ְמחֹוזֹות ִנְתָּפִסיםך ְּבכֹחַ ַהְּזרֹוַע, ְוכָ  ַהִּׁשְלטֹון ִנְקֶנה 

ּו ַּבִּׁשְלטֹון ְּכָכל ָהעֹוֶלה  ֲעלּפָ  ֶׁשרֶסן אֲ ְּלֵלי רֶ ֲאָנִׁשים ַאִּליִמים ּוְמׁשֻ 
ִּביֵדי ָאָדם ַּגס  ְלטֹוןלּוב ִנְתַּפס ַהּׁשִ ִריּפֹוִלי ֲאֶׁשר ּבְ ִּבטְ . ּוָחםַעל ר

ְלִמּלּוי   ַחאִליל ַּביי, ֲאֶׁשר ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבִּׁשְלטֹון  ְוַרע ַמֲעָלִלים ְּבֵׁשם 
 .ְּבָעִריצּות ּוַבֲאִלימּות הּוָ ֶׁשּלֻ   יָתנִ וְ ּוז ַרַאִּבְזּב ך ַּתֲאוֹוָתיו, ּתוֹ 

הֹוֵלל ְלֻקַּפת ְמזָֻּמִנים  ֹותוֹ ָתיו ָזקּוק ָהָיה אְלֵׁשם ִמּלּוי ַּתֲאווֹ 
ַעל  א ִהְסִּפיקּו ַהְּמָכִסים ַהֻּמְגָזִמים ֶׁשִהִּטיל ל ךְּגדֹוָלה. ְלֵׁשם ּכָ 

 ַׁשִּליטהַ . אְנׂשוֹ  ִליִלבְ  ם ַעדהֶ ֲעֵלי ָהֻאְכלּוִסָּיה ַהְּמקֹוִמית ְוֵהִעיקּו 
ִּבְלִּתי ך ֶּדרֶ ך ְלכָ  ּוא ָמָצאְוה  'ַהְׁשָלַמת ַהְכָנָסה'ָזקּוק לְ  ָהָיה

 תֲאֶׁשר ֵמעֵ  'ׁשֹוְדֵדי ָים'ֶהֱעִסיק ִמָּיְזָמתֹו  ֶהְגיֹוִנית ַּבֲעִליל; הּוא
ֳאִנּיֹות   ּוִמְׁשַּתְּלִטים ַעל ְלֵעת ָהיּו ַמְפִליִגים ֵמחֹוֵפי ְטִריּפֹוִלי

 ָלָלןַּדְרָּכן ְּבֵלב ָים, חֹוְמִסים ֶאת ָּכל ְׁש  ֶאתּו ׂשעָ ר ׁשֶ סֹוחֵ 
 . ַׁשִּליטֶׁשל הַ   ת אֹוְצרֹוָתיוֶאְמָצעּוָתן אֶ ּוַמֲעִׁשיִרים ּבְ 

ָעְלָתה ְלַבּסֹוף ְּבֹיֶקר; ָהָיה   ּוְכמֹו ָּכל ַהְרַּפְתָקה ַאף ַהְרַּפְתָקה זוֹ 
ֲעמּוָסה ְּבֵמיַטב  ִתיתכּולְ מַ  ָּיהֳאנִ ִׁשֵּגר  םיִ מֹוֵׁשל ִמְצרַ  ֶזה ַּכֲאֶׁשר

 ְׁשִליָחיו ֶׁשלׁשֹוְדֵדי ַהָּים,  ְלמֹוֵׁשל ּתּוִניס. ָרהאֹוְצרֹוָתיו, ִּכְתׁשּו
ּוָבְזזּו ֶאת אֹוְצרֹוֶתיָה,   ַׁשִּליט ְטִריּפֹוִלי, ִהְׁשַּתְּלטּו ַעל ָהֳאִנָּיה

ִּכיָסיו   תא אֶ ּלֵ ְלמַ י דֵ  ָּבֶהם ּכְ ׁשּמֵ ִמֵהר ְלִהְׁשּתַ  יט ַהַחְמָדןְוַהַׁשּלִ 
ֲחָמתֹו ְּבַאּפֹו.  ָרהְלמֹוֵׁשל ּתּוִניס ָּבעֲ  ְּבִהָּוַדע ַהָּדָבר .ַהְּתפּוִחים

ַעל ִחּלּול ְּכבֹודֹו. ַהּמֹוֵׁשל ַהָּפגּוַע   א ָיכֹול ָהָיה ִלְׁשֹּתקל הּוא
ָׁשַלח ֶאת  אהּוך ָלֵצאת ְלַמַּסע ְנָקָמה ַאְכָזִרי, ּוְלֵׁשם ּכָ  ֶהֱחִליט

, 'ַׁשִריף-אַ  ִאיְּבָרִהים' ַלֵּׁשם  ָהעֹוֶנה ָּדם ּוְצֵמא ַאְכָזר יׁשאִ  ,אוֹ בָ צְ  ַׂשר
ָצָבא, ְוהֹוָרה לֹו ִלְנֹקם ְּבָכל יֹוְׁשֵבי   ְּבֹראׁש ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ַאְנֵׁשי

 .  ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן, ָהִעיר
ר  ִעיֶאה לָ ְוִנְר ך ָסמּו וֹ אַׁשִריף ְּבֹראׁש ְצבָ -ַעד ְמֵהָרה ָחָנה אַ 

ְחֶלֶטת ַעל מֻ  ְׁשֹמַע ְּבַהְפָּתָעה ָהִעיר ֶׁשֶּנְחְרדּו לִ  ִריּפֹוִלי. ּתֹוָׁשֵביטְ 
 ְלַׁשֵּגר ִמְׁשַלַחת ִּפּיּוס ְלַׂשר ַהָּצָבא ֶׁשל  ַהּגֹוָרל ַהָּצפּוי ָלֶהם, ִנּסּו 

ך ל. ַאעַ ּמַ ּבַ ָהְיָתה  אל ֶׁשֵהם ַמְסִּביִרים ִּכי ָיָדםך ּתּוִניס, ּתוֹ 
 . ְוַהָּדם ָאַטם ָאְזָניו ִמְּׁשֹמעַ   ַהָּנָקםב אֵ  ּתָ יׁשָהאִ 

ַׁשִריף -ַנְפָׁשם, אּוָלם אַ  לֹו ָממֹון ַרב, ֹּכֶפר ֵהם ִנּסּו ַאף ְלַהִּציעַ 
ִּדיְּפלֹוָמִטים  ְּבַדְעּתֹו. ַאף ִמְׁשָלחֹות ָרמֹות ֶּדֶרג ֶׁשל נֹוַתר ֵאיָתן

 ַׁשִריף ֵהֵחל-ר, אַ ּבֵ ׁשְ ת ַהּמַ ִלְפֹּתר אֶ  ּויחלִ א ִהצְ ל ֵמֲאָרצֹות ָזרֹות
א נֹוַתר ֶאָּלא ל ְטִריּפֹוִלי ַלְּקָרב, ּוְלתֹוָׁשֵבי ַּבֲהָכנֹות ַמֲעִׂשּיֹות

ֵחרּום. ָּכל  ַהּלֹוֵחם; ְּבַרֲחֵבי ָהִעיר ֻהְכַרז ַעל ִּגּיּוס ְלִהְצָטֵרף ַלַּצד
ה, מָ ִמְלחָ  ְּכֵלית ּוְלָהִכין וֹ מוֹ ַהח ַהּתֹוָׁשִבים ִהְתַּגְּיסּו ְלַבֵּצר ֶאת

ִלי ֻאְּלצּו  י ְטִריּפוֹ ַאף ְיהּודֵ  . ם ָוַלְיָלהַלְּקָרב ִנְמְׁשָכה יֹומָ  ְוַהּכֹוְננּות
ִהְׁשִקיעּו   ֶאת ִעַּקר ִמְרָצםך ַּבֲהָכנֹות ַלְּקָרב, ַא ִלְהיֹות ֻׁשָּתִפים

א ְתרָ ָמָרא ְּדַאּכְ  ָיִמים ִׁשֵּמׁש ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה ְּבַתְכִלית; ְּבאֹוָתם
ַמע ִהּׁשָ ִעם  ַע, ּוִמָּיד"יב ִזיַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי יֹוֵסף ָעגִ  ְטִריּפֹוִליּבִ 

ְיהּוֵדי ָהִעיר ְלצֹום, ִלְתִפָּלה  ְּדַבר ַהָּצָרה, ִמֵהר ְלַכֵּנס ֶאת
 ָהִעיר. ָּבֵּתי ך ְוָגַבר ִמּתוֹ ך ָהלַ  'קֹול ַיֲעֹקב'ואכן,  .ְוִלְזָעָקה

ּוְמֻעֵּני צֹום. ִמַּנַער ְוַעד   ַּפְּלִלים ְלבּוֵׁשי ַׂשק ִמתְ ּוָׁשְקק ת וֹ ִסּיַהְּכנֵ 
ֹרַע  ְּבִלי ֶהֶרף ְלַהֲעִביר ֶאת 'ָזֲעקּו ַהָּללּו ֶאל ה, יםָזֵקן, ַטף ְוָנׂשִ 

עֹודֹו ָעסּוק ַּבֲהָכנֹות  .ִקיםלוַהְּגֵזָרה, ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהאֱ 
ֶׁשִּבְסִביבֹות  ֵבי ַהְּכָפִריםֹוׁשְ יּמֹות ּבְ ִריף ׁשַ ׁשַ -אַ  ַלְּקָרב, ָעָׂשה

 יֹות ֶאת ְצָבאֹו ֲאֶׁשרֵדי ְלַהחֲ ָּבֵּתיֶהם ּכְ  ֶאתְטִריּפֹוִלי. הּוא ָּבַזז 
, ּוַבּיֹום ֶׁשָחׁש ִּכי ֻהְׁשְלמּוך ָהלַ  ֲהָכנֹוָתיו, ֵהֵחל  ְוָצַבר ּכֹחַ

 לל ּכָ עַ ִרית פְ ׁש ְוגָ אֵ ך ֶׁשהּוא ׁשֹופֵ ך ּתוֹ , ְּבַהְתָקָפה ַעל ָהִעיר
ְצָבא  ֹּכחֹותִיְתרֹונֹו ַהָּגדֹול ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ַעל  .ְסִביבֹוֶתיה

ָאמּור ָהָיה ְלהֹוִבילֹו ְלִנָּצחֹון   ,ֵהן ְּבַכּמּות ְוֵהן ְּבֵאיכּותיּפֹוִלי, ְטִר 
 גֹו.  ִהְתַקָּׁשה ְלַהִּשי ְזַמן ָקָצר, אּוָלם ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא הּואך ּתו
ּו,  ְתַמְּשכְוהִ  ָהְלכּו ַהֲהָדִדּיֹות ְוַהַהְפָּגזֹות ַּכֲאָריֹות, ֲחמּולְ נִ  ִעירהָ  יּנֵ ָמגִ 

א ָּפְסקּו ְיהּוִדי ְטִריּפֹוִלי  ל ָּכל אֹותֹו ַהְּזַמןך ר ְּבֶמׁשֶ ַּכֲאׁשֶ 

ְּתִחָּנה ִלְפֵני  ִמִּלְׁשֹּפ א ָחְדלּו ּוִמְּתִפּלֹוֵתיֶהם, וְ  ִמַּתֲעִנּיֹוֵתיֶהם
 .ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֶחֶרב ַהַּמְׁשִחית רָּיִסיׁשֶ ִמים ְּמרוֹ ּבַ  בֹוׁשֵ ַהּי

ך  ִנְרֵאית ָּבֹאֶפק, ּוִמּתוֹ  ְכָרָעה ֵאיָנּהַׁשִריף ִּכי ַההַ -ִּבְראֹות אַ 
ְּבַתְחּבּוָלה  ִנָּצחֹון ְּבָכל ְמִחיר, ֶהֱחִליט ִלְנֹהג גיַּתֲאָותֹו ְלַהּׂשִ 

ָּיָליו ְּכֶׁשֵהם  חַ ים מֵ ח ֲאָלפִ לַ ׁשָ  אְמֻתְחֶּכֶמת; ְּבֶחְׁשַכת ַלִיל הּו
ֶׁשְּבַחְסֵדי  ִלי, ֶאָּלאֹוְכֵכי ְטִריּפוֹ ְּבִבְגֵדי ָהאֹוֵיב ֶאל ּת ְמַחְּפִׂשים

ך ִמְּבעֹוד מֹוֵעד. ַהַחָּיִלים ִהְתַּגּלּו ְּבֶדרֶ  ָׁשַמִים ִהְתַּגְּלָתה ַהְּמִזָּמה
ֶׁשֵהם  ך ּתוֹ ַׁשִריף -אַ  ֵנהֲחָזָרה ֶאל ַמחֲ  ִלְבֹרחַ ְוֻאְּלצּו ך, א ֶּדרֶ ל

 .ְפצּוִעיםֶׁשל ֲהרּוִגים ּוך ֹׁשֶבל ָארֹ  מֹוִתיִרים ַאֲחֵריֶהם
ָלֵׂשאת ֶאת ָהֶעְלּבֹון. רּוָחם  א ָיְכלּו ַׁשִריף ַהֻּמָּתִׂשים-ֵדי אַ ְּגדּו

ְלַגֵּיס ֶאת  ַׁשִריף ִנָּסה-ֵמֶהם ָנפֹוצּו ְלָכל ָעַבר. אַ  ָנְפָלה, ְוַרִּבים
ֹון  אּוָלם ַּגם ַהַּפַעם ָנַחל ִּכָּשל ,ְמַאֵּסף בְקרָ יו לִ נָ מָ י ֶנאֱ ַאֲחרֹונֵ 
ִׁשָּניו ֶאל ַהִּמְדָּבר, ְוַלְּיהּוִדים  ט ְּבעֹורִנְמלַ ֵטֵבת ג "ּוְביֹום כ ,ָחרּוץ

  .ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר ָהְיָתה אֹוָרה 
יף ַׁשִר -ַרִּבים ֶׁשל אַ הָ  ָהָיה ֶזה ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש, ֶׁשּבֹו נְֻּצחּו ַחָּיָליו

ֹוִלי,  יּפ ְטִר  . ְלִאיׁש ִמֵּבין יֹוְׁשֵבייםְטִריּפֹוִלי ַהּמּוָעטִ  ִּביֵדי לֹוֲחֵמי
 ּכֹחַ ַהְּתִפָּלה הּוא ֶזה ֶׁשָעַמדָסֵפק ִּכי  א ָהָיהל ,ְיהּוִדים ְּכָנְכִרים

 . םיּבִ ָּברַ  ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם, ְוֵׁשם ָׁשַמִים ִהְתַקֵּדׁש
רֹות ֶאת יֹום  ַלֲחֹגג ְלדוֹ  יּפֹוִלינּו ְיהּוֵדי ְטִר ִּתּקְ אֹותֹו ַהֵּנס  ְלֵזֶכר

ֶׁשָּזַמם  ֵטֵבת ֶׁשּבֹו ִנְּצלּו ֵמָהֲאַבּדֹוןג "יֹום כּבְ ' ַׁשִריף-ּפּוִרים אַ '
נֹוֲהִגים ְּבֵני ְטִריּפֹוִלי ַלֲחֹגג  ֲעֵליֶהם אֹותֹו ָרָׁשע. ְּביֹום ֶזה 

ּוַמָּתנֹות  ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ְׁשלֹוַח ָמנֹותְוִׂשְמָחה, מִ  הְּבִמְׁשּתֶ 
ֵרר ִּפּיּוט ְמיָֻחד ם ְלׁשוֹ ָנֲהגּו הֵ  ם, ּוְבַׁשָּבת ֶׁשְּלָפָניו ַאףָלֶאְביֹוִני

ֻחַּבר ַעל ְיֵדי   ֶׁשּבֹו ֹּתַאר ַהֵּנס ִלְפָרָטיו. ַהִּפּיּוט, 'מֹוּכָ  ִמי'ְּבֵׁשם 
 .ֹאָרעְלֵזֶכר ַהּמְ  צ"לז   ד ַטַייארוִ ּדָ ַהַּדָּין ַהּנֹוָדע ַרִּבי 

   ]92 'יֹון לב עמִּגּלָ  'ְטַראְּבֶלס ֶׁשל ַמְעָלה[מתוך '
 

 

לֶ " ַער ַהּמֶ ַכי ֶאל ׁשַ ב ָמְרּדֳ ׁשָ יתֹו ך ַוּיָ ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל ּבֵ
 ִמן ְלַהְרּפֹות  אל - )יב ,ומגילה (  "ַוֲחפּוי ֹראשׁ  ָאֵבל

ה ִפּלָ ֵלָאה הַלְיׁשּועָ  ַעד ַהּתְ  ַהּמְ
 .).ְמִגָּלה טזמסכת ( "ָּׁשב ְלַׂשּקֹו ּוְלַתֲעִניתוֹ ׁשֶ  - "ָׁשב ָמְרֳּדַכיַוּיָ "

ָהָיה ֶזה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ִמְלֶחֶמת " :ַרִּבי ְזֵאב ֵאְיֶדְלָמן ר ַהַּצִּדיק ִסּפֵ 
  פּוָגה ֵּבין ַהְּצָדִדים ַהּלֹוֲחִמים.ָגה הֲ ֻהּׁשְ  ַהָּיִמים “ח. ְּבַאַחדָּתׁש

ּוָגה ְּכֵדי ָלֵצאת ִמֵּביתֹו ְוִלְׁשֹאף ֶאת ַהֲהפ ִנֵּצל יְסק ז ִמְּבִר " ַהְּגִרי 
 .ַהַּצח ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ִקְמָעא ֵמֲאִויָרּה

 ִעיר,ּבָ  ב ַהּׂשֹוֵררְּבַדְרּכֹו ָּפַגׁש ְּבָאִחי. ְּכֶׁשִהְתַעְנֵין ִמִּפיו ַעל ַהַּמּצָ 
זֹות  ַהַהְפּגָ  ָחד, ֶׁשֵּכןה ִּבְמיֻ ַנֲעָנה ִּכי ָאְמָנם יֹום ָהֶאְתמֹול ָהָיה ָקׁשֶ 

 ...יֹוֵתר , טֹוב'הך ַהּיֹום, ָּברּוך ָהיּו ּבֹו ֲחָזקֹות ִמָּתִמיד, א
 ֶאְתמֹול ָאֵכן ָהָיה ַהַּמָּצב 'ז ֵהִגיב ְוָאַמר: "ִמֶּׁשָּׁשַמע ֹזאת ַהְּגִרי

ד  ְּבעוֹ  ןּיֹום ְזקּוִקים ָאנּו ְלַרֲחִמים ְמֻרִּבים. ֶׁשּכֵ ָקא הַ ַּדוְ ך ָרא, ַאוֹ נ
ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה,   ֹוְררּו ְלַהְעִּתיר ִּבְתִפָּלה ְּבִעְקבֹותֶאֶמׁש ַהֹּכל ִהְתע 

ֶהָהמֹון ְוגֹוֶרֶמת ָלֶהם   ִהְרִּגיָעה ַהּׂשֹוֶרֶרת ַהּיֹום ַמִּסיָחה ֶאת ַּדַעת
 '... ִלְדֹאג ֱאֶמת ֵיׁשּבֶ ך כֶדר יֹוָמם. מִ סֵ ָלׁשּוב לְ 

ָלָאָדם  ַּכֲאֶׁשר ֶרַוח  ,ם ִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹולָ ֶזהּו 'ז: "הֹוִסיף ְוָאַמר ַהְּגִרי
ַאל לֹו   ִקְמָעא ִמָּצרֹוָתיו, ֲהֵרי הּוא ִנְרַּגע ְוָׂשַמח, אּוָלם ֶּבֱאֶמת

ַהג ַאף נָ ך ּכָ  יָמה. ֶׁשֲהרֵ ִלְׂשֹמַח ְּבֶטֶרם ָּתֹבא ָעָליו ַהְּיׁשּוָעה ַהְּׁשלֵ 
ֹּפל ְלָפָניו,  ָהָמן לִ  ָעה ֶׁשֵהֵחלֹו ְּבׁשָ ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי; ַאף ִּכי ָרַוח ל 

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַׂשק   ךא ָׂשׂש ְוָׂשַמח, ֶאָּלא ִהְמִׁשיל ְּבָכל ֹזאת
 '.ּוְבַתֲעִנית ַעד ֶׁשֻהְׁשְלָמה ַהְּיׁשּוָעה

  ם " ַהַּמְלִּבי ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל  ֶאָחד ִעםם ְּבָקֶנה יז עֹולִ "ִּדְבֵרי ַהְּגִרי
ָמְרֳּדַכי  ם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדיםאִ ": (ְלַהָּלן יג)ָמן ֶרׁש ְלהָ ַלֲעָצָתּה ֶׁשל זֶ 

  -" ִּתּפֹול ְלָפָניו  א תּוַכל לֹו ִּכי ָנפֹולל ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו
א , לָחם ִּבְתִפָּלָתםּכֹ  ֲאֶׁשרְּיהּוִדים הַ ֵּכיָון ֶׁשָּמְרְּדַכי הּוא ִמֶּזַרע 

א תּוַכל ך לִטין. ְלִפיכַלֲחלּו ד ֶׁשִּיָּוַׁשע ֵּלל עַ ַיְפִסיק הּוא ִמְּלִהְתּפַ 
ְּכִאּלּו ך ֲעֵׂשה ַעְצמְ  - "ְלָפָניו ָנפֹול ִּתּפֹול", ֶאָּלא ִאם ֵּכן: "לוֹ 

ֶיְחַּדל ָרתֹו וְ ֹוַׁשע ִמּצָ ּנִיְסֹּבר ׁשֶ  ָנַפְלָּת ְלָפָניו ְלַגְמֵרי, ְוַכֲאֶׁשר
 .ְלַנְּצחוֹ ּו ִמְּתִפָּלתֹו, ֲאַזי ּתּוַכל ָלׁשּוב

 ]ק 'ג עמ"חך' ְוַיֵּגדְ ך ְׁשַאל ָאִבי'יג;  ,ר ום ֶאְסּתֵ "ַמְלִּבי[

ִריף-ּפּוִרים אַ '  מרגשסיפור  – 'ׁשַ



 

 

ה זה  הי :)מנכ"ל תנועת "ערכים"( סיפר הרב יוסף וליס שליט"א
עשרות אלפי השואה האפלים.  בימי ,המוות מצעדותבאחד 

דכאו. עבר מחנה  לא ילומטריםעשרות ק ליתרגיהודים צעדו 
שמר מלווים במ ,שייםאנו-לאבתנאים הם עשו את המסע 

לאורך כל הדרך התעללו  חיילים מקומיים.של נאצים ו כבד
ורצחו   ששרדו את אימי המלחמה עד כה,  הנאצים בשבויים 

. לעיתים נורו יחידים ולפעמים נרצחו ללא רחם בהם
-יעו ליעד, ביניהם גם יהודהקבוצות שלמות. רק מעטים הג

הקים לזכה אה ולאחר מכן ליס, ששרד את אימי השואריה ו
ומים לא היו להם. הגרמנים מנעו מהאסירים אוכל .משפחה

  כל אפשרות להתעכב אפילו כדי לשתות מים.
ל, עלה רעיון שטני במוחם של  יום אחד, בעוברם מעל נח

יכה ימים ארוכים של הל לאחרזה היה  :מפקדי המסע
ן  רבים היו על סף עילפומזון ומים. יהודים  ללאמפרכת, 

השעה לאמוד את זוהי  ם החליטו כייגרמנצמא. הרוב מ
הם פקדו על קבוצת  דת יכולתם לעמוד בפני הצמא.מי

ך אסרו וליס בתוכם, לרדת אל הנחל, אכשמר אסירים, 
המים. כאילו לא הגיעה ההתעללות ן עליהם לשתות מ
ירים להיכנס למים עד ברכיהם, אך הם  לשיאה, נצטוו האס

לתאר את  יתן נלא  דיהם אל המים.י לבל יושיטו הרו הוז 
כל גופם , גרונם של האסירים היה יבש מצמא ;הסבל מתעוצ

והנה לפניהם נחל ובו מים זכים! הם   ,זעק למעט מים
את קרירות המים ברגליהם, אך האכזרים אוסרים  מרגישים

   ת הצמא הצורב.עליהם להושיט יד ולהרוות א
ון את רובהו  נאצי יהיר ואכזר עמד על הגשר, כיו ,מפקד

 !"הִיָּירֶ  -מי שיושיט יד אל המים  אסירים וצרח: "כלהעבר ל
רבים לא  ...הוא לא הבטיח כי מי שלא ישתה מן המים יחיה

בלם. הנורא, ואולי העדיפו לשים קץ לס איכלו לעמוד בצמ
ונורו מיד.  -פיהם  זה אחר זה ניסו לקרב את המים אלב

  ידיו מלגעת בהימנע שהתגבר והצליח ל(!) היה היחיד וליס 
נחקק בליבו   הזוועתי, אך האירוע ייםבמים. הוא נותר בח
   .יווליווה אותו כל ימ

ועתה   ים ובעלי בריתם ניצחו,א. האמריקהסתיימה המלחמה
ים צדו רבים אה העת להיפרע מן הפושעים. האמריקהגיע

 ם במיוחד. יריבכמפקדים  מהם ,יםיהנאצמפושעי המלחמה 
רסמו מטעם ות שפמודעו וראה ,ןוליס שהה אז במינכ

ייה אל אסירי המחנות לבוא לזהות את הן פנים ובאהאמריק
   הפושעים המבוקשים, כדי למצות עימם את הדין.

ים, זיהה וליס ימת שמות המפקדים הגרמנבעוברו על רשי
על הגשר באסירים את שמו של אותו מפקד אכזר, שירה מ

המשפט התנהל  פנה מיד והגיש עדות כנגדו. הצמאים. הוא
מעצר. השופט היה קצין  מאולתר ליד מחנה  םבאול

ישב הפושע הנאצי, אותו  אמריקני. על ספסל הנאשמים 
ותו ותיאר את וליס החל להשמיע את עד מפקד אכזר.

זוועות אותו יום מר, שבו קיפדו את חייהם יהודים בדרך 
   זו.ית כל כך בידיה של חיית אדם אכזר

 ? "ה באשמהדה מוני: "האם אתרמן הגהשופט פנה אל הקצי
דע היטב כי מלבד וליס לא נותר שום יהודי חי הנאצי י
,  את האירוע ירוע. הוא חש ביטחון גמור להכחישמאותו א
"לא נכחתי  שאין מי שיוכל להצטרף לוליס ולהעיד.שכן ידע 

 לשופט ביובש.  ענה  -כלל באותו אירוע" 
יס ואמר: ולהבעת ספק עלתה על פני השופט. הוא פנה אל 

מול אחד. במצב כזה לא אוכל כאן עדות של אחד  וש לנ"י
וליס פנה אל השופט וביקש כי יתיר לו   !"להרשיע את האיש

כך יוכל השופט  ,ט לתוך עיניולעמוד ליד הגרמני ולהבי

ובתו. השופט את תגלבחון היטב את הבעת פניו של הגרמני ו
טו אל במדו מול המרצח, וכשהוא מישיר את מבע הסכים.

ולבסוף פנה אליו  ,אירעוליס שוב את אשר  רתיא עיניו,
הגרמני השיב במצב  ?!"בשאלה: "את כל זה אתה מכחיש

רת נפשו של וליס, הוא  באותו רגע גאתה סע נחושה: "כן".
כל ותן ב עט על הגרמני שמולו, תפס בשתי אוזניו ומשך א

 יםאחיילים אמריק עד שאוזן אחת נתלשה ממקומה... ,כוחו
תא  לאושלחו אותו ו מידיו את הגרמני צחיל, אחזו מיד בו

 המעצר. 
ים, ולא ידע איך יוליס מצא עצמו בסמיכות לאסירים נאצ

  ...תיגמר הפרשה
תה חצר גדולה ובה עמוד תלייה.  יחנה המעצר היבמרכז מ

. כעבור זמן, בעוד וליס חצרחלונות התאים פנו לעבר ה
  ציץ הוא ה  .בחצרות ת אשר אירע, הבחין בהתרחשמנתח א

, אוזנו  ילראות את הקצין הנאצי האכזרמבעד לחלון והופתע 
מובל בידי חיילים אל עמוד התלייה ובא על והוא חבושה, 

 וליס בתא המאסר, וכעבור זמן קצר  חונו חגגאת ניצ עונשו.
 .  לו על שחרורובאו לבשר 

שאל: "אינני מבין, אם הנאצי הובל לתלייה, מדוע   יסול
א תולשים  י: "אצלנו לאהאמריק ציג ענה לו הנ ?"תיעצרו או

אוזניים בבית המשפט, אבל השופט אכן האמין לך. ברור 
עדות  לו כי אדם לא יעשה דבר כזה אילולא העידהיה 

  אמת".
לימים סיכם וליס את סיפורו: "זה היה ה'פורים' שלי. אוזן  

יתה בידי, וגם ראיתי את 'המן' נתלה על העץ... יהמן' ה'
  ...!"ראות זאת במו עיניילתי מעצר יכולכות הבז

 ]ברכת דודע"פ [
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הפרשה מאוצרות

פר"ש חידה           פר"ש  חידה         
 איזה חמש ספרים מפורסמים מוזכרים בפרשה?          

 (כח, כא) האבנים תהיין על שמות בני ישראלו
והיה כיו"ב ,בגמ' קידושין מבואר שפעם אחת נאבד אבן מהאפוד

,ושילמו לו ישראל ,ירודרש על זה סכום כב ,אצל דמא בן נתינה
שפה.ומבואר שאותו אבן היה של בנימן שהוא מסוג אבני י

ביאר בספר פרי הילולים שלכאורה .ןיולכאורה מנין שהיה של בנימ
הרי אבן ישפה הוא בנמצא, והאיך יתכן לבקש סכום כ"כ גדול
עבורו. אלא למעשה צ"ע מה יעשו עם האבן, הרי אי אפשר לחרוט

ובזמן זה כבר לא היה ,שהרי הוצרכו לשמיר ן,יעליו אותיות בנימ
השמיר שיחרוט האותיות. אלא בהכרח שלדמא בן נתינה שהיה

היה לו אבן קדומה כזאת שהיה שייך לאחד בשם ,סוחר אבנים
בנימין ובזמנו היה נחרת בשמיר והיתה אבן עתיקה, ולכך ביקש על
זה שכר כ"כ גדול. והנה הרי צורת חקיקת האותיות היה שש

תיות על כל אחד מהאבנים, והוסיפו אות אחת או יותר על כלאו
אבן משום שבט השני, לדוגמא ראובן שיש בו חמש אותיות הוסיפו

חוץ "מבנימין" שיש לו ששה ,לו אות ש' משמעון וכן הלאה
אותיות משמו העצמי נמצא שלא יתכן שמצאו אבן שהיה נחרת על

כן, ולא היה אלאש" שהרי מדוע יעשו -ידי השמיר בשם "ראובן
ולכן ביקש שכר כ"כ .בנימין שהוא שם המצוי בלא הוספותבשם 
 (פניני קדם)ומובן היטב למה אמרו של בנימן היתה.    ,הרבה

שכל קוויך לא הרגיש מהמגילה איך לחיות וללימוד 
 למו לנצחיבושו ולא יכ

ושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד תכלת מרדכי,ש
תשועתם היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור, להודיע שכל קוויך

 )דולהג(פיוט אשר הניא, מיסוד אנשי כנסת הלא יבושו ולא יכלמו לנצח כל הבוטחים בך 

דנו: מה כוח התפילה!מצוות קריאתה באו ללמסיפור המגילה ו
ה! זה לא היה רק לשעתו, אלא זה בא ללמד לדורותומה כוח התור

מה הכוח של תפילה, של תשובה, של דברי הצומות וזעקתם, וזה
קוויך! לא רק באותוכל  –מה שאנחנו אומרים: להודיע שכל קוויך 

ואיך? על ידי הדור, אלא כל קוויך! לא יבושו ולא יכלמו לנצח,
 ידי האמונה בבורא עולם.על  –שהם: כל החוסים בך 

עם בית דין (סוף מנין המצוות הקצר): שהנביאיםוכתב הרמב"ם 
תיקנו וציוו לקרות המגילה בעונתה, כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה
ותשועות שעשה לנו, והיה קרוב לשועינו, כדי לברכו ולהללו, וכדי

(דבריםדורות הבאים, שאמת מה שהבטיחנו בתורה להודיע ל

:כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכלד,ח)
קראנו אליו. וזהו מה שאנו אומרים: תשועתם היית לנצח ותקוותם

שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כללהודיע  –בכל דור ודור 
 החוסים בך.

שה של כלל ישראל בשעת הנס? ואיך צריכהומה היתה ההרג
 להיות ההרגשה כשקוראים את המגילה? 

תארו לכם, אדם מרגיש פיצוצים בראש, כאבים, סחרחורות, הראיה
משתבשת, הוא הולך לרופא עושה בדיקות כאלו ואחרות, ובסוף
הרופא אומר לו: יש לך גידול ממאיר, ושוב עושים ביופסיה,

םאומר: תשמע, אפשר לעשות טיפוליבדיקות, ובסוף הרופא 
קשים, אבל מה תרויח? במצב נואש, תרויח לסחוב עוד כמה
חודשים, עדיף להשאיר את זה ככה. הוא הולך וקורע את השמים

בתשובה, בתפילה, בצדקה. אחרי כמה חודשים הוא מגיע עושה
קי! לך הביתה! אין לך שוםצילום ועוד צילום, אומרים לו: הכל נ

בעיה! איזה אהבת ה' הבן אדם מרגיש? איזה הכרת הטוב לקב"ה.
שלם המצב היה אבוד, אין לאיפה לברוח,עם  –זה היה בפורים 

והתמכרתם שם לאויביכם לעבדים ולשפחות ואין קונה. אבל
מרדכי שידע את כל אשר נעשה, ויזעק זעקה גדולה ומרה, המצב

כלל ישראל התהפך! והגזירה התבטלה! איזה היה נורא! וכל
 אהבת ה' חשו באותו זמן! הכרת הטוב לבורא עולם!

באיזה מצוקה היינו! להרגיש, –בקריאת המגילה צריך להתחבר 
הגזירה היתה גם בשמים! ואלמלא שהיו קורעים את השמים

שכל להודיע, –בתפילות ותעניות לא היו ניצולים! וללמוד מכאן 
יהודי ויהודי, אפילו בהסתר הכי גדול, יכול להגיעכל  –קוויך 

 א, נחל אליהו)(הרב אליהו דיסקין שליט"  לישועה.
 תעמד בחצר בית המלך הפנימיתו

הימנה שכינה, אמרהנסתלקה  –"כיוון שהגיעה לבית הצלמים 
'אלי אלי למה עזבתני', שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס
כרצון? או שמא על שקראתיו כלב, שנאמר: 'הצילה נפשי מיד כלב

 ."ו:)(מגילה ט יחידתי'. חזרה וקראתו אריה, שנאמר: 'הושיעני מפי אריה'"

תמוה, על מה ולמה ראתה אסתר להאשים את עצמה על כך שהיא
והלא תואר זה יאה לו! וכי הוא לא מלך קראה לאחשוורוש כלב?!

בשם רביזצ"ל רשע ואכזר ככלב? ביאר רבי ראובן קרלנשטיין 
: "אדם צועד לתומו ברחוב, כשלפתע מגיחזצ"ל יוסף רוזובסקי

נועת ידו, אךמולו כלב רחוב. מנסה האדם לגרש את הכלב בת
הכלב נשאר עומד על מקומו. מתכופף האדם ומרים אבן מהקרקע

ניסו מעליו. אבל כאשר נתקלהומשליכה על הכלב כדי להרחיקו ול
האדם באריה, הרי במקרה כזה הוא לא ינסה לגרשו מעליו בתנועת
יד או בהשלכת אבן. האדם יודע היטב כי מול אריה מאיים אין לו

לבד דרך אחת: תפילה לה' שיצילנו מידיו".שום דרך להתמודד, מ
כאשר ראתה אסתר שנסתלקה ממנה רוח הקודש, פשפשה במעשיה
כדי למצוא בהם את הפגם והדופי שבעטיו קרה הדבר. אמרה

שהתייחסתי אל כלומר, –אסתר: "שמא על שקראתיו כלב" 
אחשוורוש כאל כלב, שכדי להתגבר עליו נוטה האדם לסמוך על

אן, חשבתי שאוכל לגבור עליו בכוחות עצמי, על ידיעצמו. אף כ
שאיןכשם  –כל מיני מעשים והשתדלויות. "חזרה וקראתו אריה" 

ביד האדם להתגבר על האריה בכוחות עצמו, אלא הוא תולה כל
ביטחונו ותקוותו על ה', אף אסתר השליכה כל יהבה על ה' ופנתה

 (יחי ראובן)  אליו בתפילה ובעתירה שיצילנה מידיו.

 (ט,כו) על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור
וקשה, דא"כ מדוע בחרו לקרות פורים ע"ש הפור ולא קראו

פורים כולל כל הימים, )ידבש לפבספרו (? מתרץ החיד"א פור""
טובים, פסח מעבדות לחירות וכאן ממות לחיים, שבועות מתן

ה, ר"ה ספרי חיים וס' מתים וכאן נדונים אםתורה, וכאן הדור קבלו
לקיים הגזרה אם להנצל. יום הכפורים מחילת עונות וכאן נמחל
להם מה שנהנו וכו', סוכות ענני כבוד וכאן נכנסו תחת כנפי
השכינה ורבים מע"ה מתיהדים. ואפשר שלכן בחרו לקרות פורים

 כי ר"ת פורים פסח וסוכות ר"ה יום כיפור מתן תורה.
 



 סיפור השבוע    
  אורה זו תורה  -יתה אורה" "ליהודים ה          

בה הסיפור הבא סופר על הרב מפוניבז' ע"י עד ראייה שהיה נוכח בשעת מעשה: הרב מפוניבז', רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, בנה, כידוע, את הישי
מפעל זה, וכיתת רגליו בחו"ל כדי לזכות יהודים יקרים בעלי ממון ליטול חלק בבנין גדול המפורסמת המתנוססת בעיר בני ברק. יזע רב השקיע כדי לבסס 

כוס  זה. באחד הימים, כששהה בחו"ל, חזר בערב לאכסנייתו כשהוא באפיסת כוחות ממש, ומיד נשכב על המיטה מחוסר כוח. בעל האכסניה רץ להגיש לו
ו: "אם אתה רוצה להחיות נפשי, תגיש לי את הטלפון. ברצוני להתקשר אל עוד כמה כתובות..." וכך, תה עם מגדנות כדי להחיות את נפשו, אך הרב אמר ל

בניית הישיבה הקדושה לאחר  -כשהוא עדיין שכוב על מיטתו באפיסת כוחות, התקשר הרב לכמה גבירים כדי לזכותם במצווה חשובה זו בה הוא עוסק 
, שראה את כל המחזה, לא יכול היה להתאפק, ואמר לרב כהנמן: "ברצוני לשאול שאלה: הרב כבר אינו החורבן הנורא שאירע באירופה. בעל האכסניה

ממנו אני צעיר, ואני רואה את הכוחות הגדולים שהוא משקיע. מנין לוקח הרב כוחות אלו?!" השיב לו הרב זצ"ל: "אספר לך מעשה שהיה עימי בילדותי, ו
י שולחת כל שנה משלוח מנות לרב העיירה בה היינו דרים. אמי הייתה אופה עוגה, וכל זמן האפייה הייתה ממלמלת שואב את הכוחות: "בילדותי הייתה אמ

גיע אבי 'זה בשביל הרב... זה בשביל כבוד התורה', ובפורים עצמו הייתה שולחת אותנו, הילדים, כדי להביא את משלוח המנות לרב העיירה. שנה אחת ה
זה הרי מכספי, ובכל אופן אינני שותף פעיל  -שהשנה גם לו יהיה חלק במשלוח המנות לרב. 'אמנם העוגה שאמא שולחת לרב  שבוע לפני פורים, וסיפר

דע שלרב במשלוח המנות, אך השנה גם אני אזכה במשלוח מנות... היום הגיע מוכר ספרים לעיירה ובידו הייתה מסכת בבא בתרא בהוצאת וילנא, כשאני יו
ס בבית (בעבר, ש"ס היה דבר יקר ערך, ובעניותם הגדולה של יהודי האזור, לא כל אחד זכה לש"ס פרטי משלו), ולכן קניתי את המסכת הזו עיירתנו אין ש"

א להביא עבור הרב! בבוקר יום הפורים קרא אבי לי ולשני אחיי ואמר לנו ללכת להביא את משלוח המנות לרב, כשאחי הגדול נושא את העוגה ולי אמר אב
גשתי אל רב את הגמרא". "נכנסנו לבית הרב, אחי הגיש את העוגה לרב, והרב אומר לרבנית בנועם: 'הנה הילדים של כהנמן הגיעו עם משלוח המנות!' ניל

ה מסכת בבא בתרא, והסברתי לו שזה מאבא... "את המחזה הז -הרב ואמרתי לו שהשנה גם אבי משתתף במשלוח המנות. הראיתי לרב את כרך הגמרא 
"הרב לקח את הגמרא, הצמיד אותה לליבו, וזעק: 'אוי! גמרא שלמה מסכת בבא בתרא!' והתחיל לרקוד  -נשנק הרב מפוניבז' מדמעות  -לא אשכח לעולם!" 

וק איך עשרים דקות שלמות מסביב לשולחן, כמו בשמחת תורה ממש!". הרב כהנמן זצ"ל לא עצר ברוחו, ולמרות חולשתו הרבה, קם ממיטתו והראה בדי
 -הרב קרא לרבנית ושאל אותה: 'את רוצה לתת לי משלוח מנות'?  -המשיך הרב כהנמן  -שרב העיירה ההיא רקד עם הגמרא בידיו. הסיפור עדיין לא נגמר 

ודה בשעה שש, 'בוודאי שאני רוצה.', השיבה. א"ל הרב: 'סיכמנו אתמול שאת סעודת פורים אנו אוכלים היום בשעה חמש. אבקש ממך להתחיל את הסע
 ומשעה חמש עד שש אל תכניסו אלי אף אחד! כך אוכל ללמוד מהגמ' שעה שלמה בלא הפרעה... הרבנית השיבה בחיוב, ואז הרב הצמיד שוב את הגמ'

יע כל כוחי שנים, וכשראיתי את אהבת התורה של הרב, החלטתי שכשאהיה גדול, אשק 11דקות רצופות עם הגמ'!. הייתי אז בן  25לחזהו, ורקד עוד 
 (ברכת דוד)בתורה. מכאן אני שואב את הכוח להעמדת התורה! 

  

 תטבילת כלים במצות משלוח מנו                   
להסתפק אם חייב להטבילו לפני ששולחו לחבירו, דהרי כלי  , וישלפעמים שולחים משלוח מנות על מגש חדש, וגם הוא מתנה יחד עם המשלוח מנות

טבילה מוטל  וא"כ כיון ששולח המגש נותנו במתנה לחבירו, אינו כלי סעודה עבורו, ואין החיוב(יו"ד סי' ק"כ ס"ח),  סחורה פטורים מטבילה כמבואר בשו"ע
מודיע להם, והם הסכימו שהוא יטבילו), וכבר פסק בשו"ת  י ששולחו להם (אא"כעליו, ומה"ט הקונה כלי למתנה לחתן וכלה, אינו יכול להטבילו לפנ

ויחזירו  המתנה יזכה הכלי לחתן וכלה, ג"כ יש לחשוש שיש להם המתנה הזה כבר, או שמא ירצו סוג אחר, דאפילו אם נותן(ח"ב סי' ס"ו סק"כ) מנחת שלמה 
(וע"ע בזה במעדני וממילא אין הנותן יכול להטבילו לפני נתינתו  עדיין לא חל עליו שם כלי סעודה,אותו לחנות, ולא ישתמשו בו לסעודה, וכיון שכן נמצא ש

הוא נחשב ככלי סעודה למשלח בעצמו,  אמנם בנד"ד יש שהעירו שהשולח בעצמו משתמש בכלי כדי להניח המשלוח מנות עליו, וא"כ יום טוב ח"ב סי' ה').
ומ"מ יכתוב על המגש ששולח , (פסקי הגרי"ש על יו"ד עמוד פ"ח, ומשנת איש עמוד ק"י)העברה בעלמא  חשב כהשתמשות אלאאבל מרן הגריש"א זצ"ל פסק דאין זה נ

(כדי נפרדת, כדי שהמאכל לא יגע בכלי  שהוא צריך טבילה. יש לציין די"א שיהדר לא להניח האוכל ששולח ממש על המגש, אלא בתוך שקית לחבירו,

בטבילה, ואמנם הש"ך סקט"ז וט"ז סק"י שם חולקים וס"ל שיש להטבילו בלי ברכה, או  לחוש לשיטת הרמ"א דכלי סחורה שהשתמש בו באופן עראי לצורך סעודה חייב

אמנם לפי הגריש"א זצ"ל הנ"ל, אין זה  –בכלי זכוכית א"צ טבילה אבל החכמת אדם הכריע דבכלי מתכות יש להחמיר, ו להטבילו עם כלי אחר שמברך על טבילתו,

שהשתמשות (הנ"ל סק"ה) מנחת שלמה  , אבל אם מניח את האוכל על נייר אפיה וכדומה על המגש, כ' בשו"תכשימוש כלל ולכן השולח א"צ לטובלו) נחשב
    .מין יו"ד סי' ק"כ ס"ד ביאורים ד"ה אינם טעונים טבילה)בחלקת בני (וע"עבכלי ע"י פריסת מפה או נייר וניילון, אינו נחשב כהפסק 

 האם ראוי לקרא מהמגילה המהודרת ביותר                     

יש מצוה לצאת ידי חובתו דווקא ממגילה המהודרת ביותר,  מי שיש לו מגילה מהודרת מקיים מצות "זה קלי ואנוהו" כמו בכל מצוה, אבל יש להסתפק אם
 ושחיד מותר לכתחילה לקרא מכל מגילה כשרה, או שמא צריך לחפש המגילה המהודרת שנמצאת בקהלה זו. ונ"מ טובא לגבי הקריאה בביהכנ"ס, האם

דבקרה"ת שהמצוה היא הקריאה, לא שייך הידור (או"ח ח"א סוסי' ס"ג) כ' בשו"ת הר צבי  ההר צבי ומרן הגריש"א זצ"ל דאין חיוב לקרא דווקא מס"ת מהודר
ג"כ (קובץ תשובות ח"ג סי' ט"ו וגם הובא בחשוקי חמד על מגילה כ"ז.) מרן הגריש"א זצ"ל  עינן כתב מהודר הוא רק לצורך מצות כתיבת ס"ת.מתוך כתב מהודר, והא דב בקריאה

אם אדם רוצה ללמוד תורה,  צבי, והוסיף על דבריו, שאם יש שני ספרי תורה כשרים, אין מצוה לקרא מהס"ת המהודר, ודוגמא לזה חידש כסברת ההר
"זה אלי ואנוהו" כשלומר מתוך חומשים מהודרים, הרי המצוה היא הלימוד, וזה  וכל ללמוד מחומשים שנדפסו לא בהידור, האם יעלה על הדעת שיקייםוי

הוא אין כל הידור לקרא בס"ת ש כשהספר נאה ובין כשאינו נאה, ומה"ט גם קרה"ת בציבור, כיון שמצוותה היא לימוד התורה, ממילא אותו לימוד בין
לגבי מצות כתיבת ס"ת, שעצם הכתיבה היא המצוה. עוד חידש דאפילו ס"ת שכשר  שיש הידור בס"ת נאה, היינו רק(קל"ג.) יותר מהודר, ומשאחז"ל בשבת 

לפוגמו, לקרא ממנו כדי שלא  בביהכנ"ס ס"ת אחרים יותר מהודרים שכשרים לכתחילה, כיון שנפסק שהס"ת הראשון כשר, חייבים רק בדיעבד, ויש שם
 .(וע"ע בשו"ת חת"ס או"ח סי' קע"ח)בס"ת שכשר רק בדיעבד הוי פגם, וזה גופא נחשב כדיעבד  שאם לא יקראו(סי' צ"ג), בשם התרוה"ד (יו"ד סי' רע"ג) והכי מבואר בב"י 

דיש לדקדק להוציא (שער ח' אות פ"ה) אפרים  ויש להוסיף על דבריו, דבפ' זכור כ' השערי שיטת השערי אפרים דבפרשת זכור יש לקרא בס"ת המדוייקת ביותר
התורה גרידא, אלא כל אחד צריך לקרא פ' זכור,  המוחזקת בכשרות מדוייקת ומוגהת ביותר, ונראה דאין זה סתירה בכלל, דהתם המצוה אינה לימוד הס"ת

לפ"ז אפשר י"ל הכי גם  לקרא מס"ת מהודר ומדוייק. שצריך לקרא פ' זכור דווקא מס"ת, לכן צריך ויי"ח בשמיעת הקריאה, וכיון שיש הלכה מיוחדת
כשרה, כמו בפרשת זכור, וזה ברור שמגילה שאין לה שום חסרות ויתרות בודאי  בקריאת המגילה, שהמצוה היא על כל אחד לקרא המגילה מתוך מגילה

לא הביא האי דינא שצריך  שחסר לה תיבות, ואפילו אם נאמר שמגילה שחסר לה כמה אותיות עדיין כשרה לברכה. אמנם המ"ב יותר מהודרת ממגילה
 (הגאון ר' יו"ט זנגר שליט"א)   וא"כ אפשר גם במגילה אין ענין להחמיר בזה וצ"ע. לקרא פרשת זכור מהספר תורה המוחזקת בכשרות מדוייקת ומוגהת ביותר,

 

  איש במגילה המופיע כחפץ במשכן, ואיש במשכן המופיע כחפץ במגילה?                     
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שחסר להיותר מהודרת ממגילה
קלקרא פרשת זכור מהספר תורה 

 חידה שבועית      
 

                          

פתרונות לחידות והודעות

    

ת דה שבוע ח

 מזל טוב         

דקות רצופ25לחזהו, ורקד עוד 
בתורה. מכאן אני שואב את הכוח

מנות משלוח שולחים לפעמים

 פינת ההלכה       



 

הרשעים יש מהם שהם מפותים 
מתאות העולם הזה מראות פני 

 הטוב. 
ויודעים  ש ויש

בלבבם שאין בעולם המדומה 
ומחמדיו ממש אבל לא ירצו 

 לפרוש מהם בזדון ליבם. 

 

מחמיר על עצמו ומתחסד עם קונו גם בדברים  כשצדיקק
ין, חפץ להצניע עצמו בפני הבריות, לעיתים המותרים מעיקר הד
 זצ"ל  משה לוי ביעובדה זו חש רבנו ר קשה היא מלאכתו.

 ות, כשביקר בביתו של מרן הגאון באחד מימי חול המועד סוכ
 . זצ"ל עובדיה יוסף ביר

תרבנו היה מחמיר על עצמו שלא לאכול ולא לשתות 
בתמרים, נבוך רבנו.  זצ"לכשכבדו מרן  , ואפילו כוס מים!

לסרב למרן? חלילה לו! לומר לו שמחמיר על עצמו? לא רצה 
הלא קיבל על  -בפני גדול הדור!. לקבל ולאכול  ת להראות 

  עצמו שלא לאכול מחוץ לסוכה...
והבא להיטהר מסיעין בידו. בעודו מקבל מיד מרן את התמר, הגיע 

 רבנו והכניס התמר לכיסו.ומרן פנה לדבר עמו... מיהר  

 . ו . ההלוואה הנדיבה שהוא עומד לתת למייק  עומדת לשלשל לכיסו כך את ידיו בהנאההנרי  חי                                         
  הנרי  היה מלווה בריבית. הוא אמנם היה אדם חובש כיפה, אבל על המצווה הזו, של איסור לקיחת ריבית, הוא כנראה לא שמע....                                                    

מעת לשתי פנים שכדאי להם הנרי  היה גובה ריבית רצחנית, וכאשר הלווים היו מתקשים לעמוד בתשלומים, הוא היה שולח אליהם בריונים ש'יסבירו' להם בצורה שאינה משת
ית גבוהה מדי', אמר להנרי . 'אצל מלווים אחרים, . 'זו ריבהנרימייק , שהגיע כדי לבקש הלוואה של מאה אלף דולר למשך חודשיים, החל להתמקח עם   מאוד לשלם בזמן...

. אני רוצה הנחה של אחוז אחד לפחות בשיעור הריבית'. הנרי לעבוד אתך', אמר מייק  'אז תלך אליהם', אמר הנרי   'נוח לי בעיר הסמוכה, אני משיג ריביות הרבה יותר נוחות'.
,בצהרים החליטו השניים לעשות הפסקה במשא ומתן,  2:00ך זמן רב מבלי שהם הגיעו להסכמה.בשעה . המשא ומתן ביניהם נמשלא רצה לוותר על לקוח כמו מייק

. כשרב העיר ם. גבאי הצדקה היה אדם מסור וישר. לאחר ההלוויה, הסכימו השניים, הם יחזרו למשרד ויסכמו את הדבריה של גבאי הצדקה המסור של העיירהלהלווי 
  כיצד הגבאי היה דואג לכל מחסורם של עניי העיר, וכיצד היה מבחין באנשים הזקוקים לעזרה ומסייע להם בצנעה ובלי פרסום רב.  עלה להספידו, הוא סיפר

שמים', . 'כאשר אדם עולה לשפיע עליו שיעזוב את דרכיו הרעותבהתרגשות ואף מוחה דמעה, והחליט לנצל את ההזדמנות ולנסות לה   רב העיר הבחין שהנרי  
שוקלים רק את המצוות אמר הרב בקול בוכים, 'לא מַלווים אותו הכסף והזהב שהוא צבר, אלא רק הצדקה והמעשים הטובים שהוא עשה בעולם הזה., בבית דין של מעלה, 

 והחסדים שהאדם הספיק לעשות בימי חייו'.
 

והוא יחדל ממעשיו.. אולי עכשיו  ם בהסכמה. 'אולי, אולי', קיווה הרב, 'הדברים  לשמחתו של הרב, הוא נוכח לראות שהנרי  מקשיב לדברים ואף מנענע בראשו
. גם הנרי  התקדם לעברו, יפסיק הנרי  לעשוק אנשים וינצל את כספו הרב לעשיית חסד.' לאחר ההספד ניגשו כמה אנשים אל הרב ולחצו את ידו בתודה על הדברים המרגשים

ני שההספד חוצב הלהבות נגע מאוד לליבו וריגש אותו. 'אני מקווה שכמו שדרשתו של הרב השפיעה עלי', אמר הנרי לרב, 'כך היא תשפיע על שאר בוכשהגיע אל הרב אמר לו 
שלי יקרות מדי. אולי ות העיר. מה, הם לא מבינים שכסף זה הבל הבלים? מה הם שומרים כל כך את הכסף שלהם לעצמם? הנה, היום היה אצלי מייק , והוא מתלונן שהריבי

 ויסביר לו שזה בסך הכול כסף, ושיפסיק להתקמצן כל כך על הכסף שלו ולדרוש ריביות מופחתות'... תו באמת הרב ייקח אותו 
 

מה אתם אומרים על הנרי ? נכון שהוא מגוחך? אך מה לעשות, שכולנו מגוחכים בדיוק כמותו. חז'ל אומרים 'אדם קרוב אצל עצמו', 
  –את חסרונותיו ואת מגרעותיו. גם כאשר הוא שומע דברי ביקורת ותוכחה, הוא ישר מוצא מי לא בסדר  א וכוונתם היא

 במהלך חיינו אנו מקבלים מסרים רבים כיצד לתקן את דרכינו.  וזה אף פעם לא הוא אלא החבר או השכן או האח...
 (העורך) .ולא לחפש מיד את כל הדברים הרעים אצל האחרים, ה חשוב שננסה

 

יוסף  בקטנותו התעמת רבינו יום אחדד
זצ''ל עם אחותו, מי יחזיק את נר  חיים

ההבדלה, ואחותו היתה בוכה אמר לו 
 אביו:תוותר לה היא קטנה ממך. 

אמנם בזאת נאות לוותר לך ואתה תזכה 
בהחזקת הנר, אם תדע לומר לי טעם בסדר 

יין, -ברכות ההבדלה שנתקנו על סדר יבנ''ה
 בשמים, נר, הבדלה.

בדבר, והוא  ש ענה לו שיש  על אתר
שהסדר, יין בשמים נר הבדלה הוא בדווקא , 

 שהרי יין הוא 'טעם' שהוא בפה, 
אח''כ הבשמים במקום יותר גבוה 'ריח' 
בחוטם, והנר הוא יותר למעלה בראיית 

כמאמרם ז''ל אם אין  , העניים, 
 דעת הבדלה מניין...

שיתן זצ"ל  מאיר אבוחצירא כאשר הגיע משלחת גדולה של ת''ח לבקש מרבי, יום אחדד
הסכמה על עיתון חרדי אשר רק דברי תורה יש בו, והרבה מגדולי ישראל חתמו והסכימו עליו. מאן 

ה. כאשר יצאו שאלתי אותו: אבא, מדוע אתה ממאן הרי זה ר רבי מאיר 
 אמר לי :בני, מגיל שלוש עשרה  , רבים מגדולי ישראל חתומים עליו.

 על אף אות חוץ מאותיות התורה הקדושה...  י קבלתי על עצמי 

 אדם המתרגל לומר שקרים  
 אותו ביד מלאך שקרן.  

 המלאך הזה מלווה אותו תמיד,
 ומלומר לו  

על מצווה שהוא עברה ועל עבירה 
 ווה. שהיא מצ

להתנהג בכל המצבים לסמוך  עלינוו
ולבטוח על השי"ת ואז יעזרנו הקב"ה 

ועלינו להבין כי כל המצבים שנראים לנו 
לאדם שידע  םכקשים הם

להתגבר ע"ז שלמרות הכל עליו לבטוח 
התעלות כי יסוד הישיבה נוסד ל בהקב"ה.

בתורה ולהיות בעל מדות טובות ויראת 
שמים וכל המצוות האחרות דברים טובים 

 המה אבל אין זה רוח הישיבה, 
 

 א כי רוח הישיבה היא
ולהיות גדול בתורה,דבעת שאינו גדול 

 בתורה כל תורתו בסכנה.

האמת היא "האור", העוזר לך 
 לצאת מן החשכה. הדלק אותו! 

כל הברכות והישועותדבורה      בנות          ,      ,       ,             העלון לברכת והצלחת 

יש נסיון לפני עשית המצוה וגם 
 בוא לידי גאוה.שלא י -לאחר מכן

 
 

 ״פתשה אדר יא׳שבת 
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  הפטרה
 " ויאמר שמואל"



 

 אחד נמצא במגרש האימונים. חייל
לאחר מספר פקודות שהחייל לא מבצע 

צעק: מטוסים בגובה  המפקדאותן, 
כל החיילים נשכבים על האדמה  נמוך!

 .ורק החייל שלנו בעמדה באמצע השדה
 

 - מה אתה עושה חייל?. - המפקדאומר 
  אני תפסתי מחסה מתחת לעץ.

תה רואה את איפה א -המפקד שואל 
   -החייל  אומרהעץ? 

  ? 

לעתים מבקש אדם 
, אבל 

 הוא מפסיד.
 

"תפסת מרובה 
 לא תפסת".

 

אֹור (שמות כז, כ). ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ָזְך ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת ּבְ ַצּוֶ ה ּתְ  ְוַאּתָ

 . (ד"ה כתית): "כתית למאור ולא כתית למנחות" 
פשט דברי רש"י הוא שדווקא להדלקת המנורה הוצרכו לקחת שמן זית זך כתית 

למאור, היינו מהטיפה הראשונה שיוצאת מכל זית וזית, אך בשמן ששמים 
למנחות, לא צריך שיהיה דווקא מהטיפה הראשונה היוצאת מהזית אלא גם שאר 

 טיפות השמן כשרות.
ני אדם שמתאמצים מאוד אך אפשר להסביר דבריו גם דרך הדרש, יש ב

ומכתתים עצמם בעבודתם, וזאת כדי שיוכלו לנוח, הם קורעים את עצמם שתיים 
 עשרה שעות בעבודה, כדי שבסוף השנה יוכלו ללכת לבית מלון ולנוח.

לנו רש"י הקדוש, התורה דורשת "כתית למאור ולא כתית למנחות", את  
י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור העמל והטורח אדם צריך להשקיע בתורה שהיא  אור, ּכִ

(משלי ו, כג), דווקא בתורה צריך לכתת רגליו, אבל לא בשביל תענוגות והבלי 
לא  -לתורה שנקראת אור, "ולא כתית למנחות" –"כתית למאור" העולם הזה.

 לעמול ולטרוח יתר על המידה כדי שבסוף יוכל האדם לנוח. 
 

ִמיד (שמות כז, כ) ללמדך שעל הכהן להדליק את הנר עד שתהיה  ְלַהֲעלֹת ֵנר ּתָ
 השלהבת עולה מאליה (תורת כהנים פרשה י"ג ה"ז הובא ברש"י).

לאב ומחנך, שיצית בתלמידיו אש קודש עד שתהא שלהבתם עולה  
ַמת ָאָדם (משלי כ, כז), כשאדם מרים  מאליה בלא שיזדקקו לו עוד, ֵנר ה' ִנׁשְ

ובמצוות לא מספיק שיתחזק מעט ויתעלה ואז יעזוב ומרומם את חבירו בתורה 
אותו שימשיך לבד, אלא צריך להמשיך לחזקו ולהיות לצידו עד שיהיה שלהבת 

עולה מאליה, שיהיה חי נושא את עצמו ויוכל בעצמו להדליק ולהלהיב את 
האדם להעמיד תלמיד שהוא בעצמו יכול לדרוש    האחרים.  

 ה והמצוות, הרי שהגיע לתכלית.ולהדליק אחרים באש התור

שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי ה'  
 באהבה, אמן.  

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 חברים נוסעים  שניי
במשאית ומגיעים לגשר 

מטר". הנהג 3שעליו כתוב "
אומר לחבר, "גובה המשאית 

מטר, אי אפשר לעבור,  4.5
רד תראה אולי יש דרך 

  עוקפת או שנחזור".
 

החבר יורד, מסתכל כמה 
, "תיסע דקות ואומר לו

חופשי אין בעיה". "אבל 
המשאית יותר גבוהה!" אומר 

, , הנהג, "אל תדאג

חיים  הגאון רבי סיפרר
זצ''ל, כי בעת  קרייזוירט

שלמד בישיבה היה שם בחור 
ור שנאלץ לישון על הרצפה יע

חם עליו ונתן יר סר מקום.ומח
טתו . הוא עצמו ישן ילו את מ

 על הרצפה. 
שהגיעו הנאצים העמידוהו 

למשפט ורצו להוציאו 
להורג.בקש מהקב''ה שיזכור 
לו זכות זו. לפתע פנה אליו 

השוטר ואמר לו: "חבל עליך 
ברח, ואני יעשה את עצמי 

עליך 
 ומחטיא". 

ברח רבי חיים וניצל. והוסיף: 
ורה שלמדתי בחיי, כלה "הת

בזכות אותו חסד. צא וראה 
 כחו ושכרו של מעשה חסד".

אלא גם  ,יטוי מיליםהזוג אינה מובעת אך בב -לבן  ההערכהה
בארשת הפנים. במשנה בפרקי אבות כתוב: ''שמאי אומר ... 

 בסבר פנים יפות''.  והווי מקבל את כל האדם
 

להבין, שהמשנה מדברת אך ורק על תהליך קבלת  טעות היא
פרושו 'מקביל',  אורח, הבא לביתו של אדם. 'מקבל' במקרה זה
ת, הוא חייב כלומר: כל אימת שאדם מצוי 'במקביל' לזול

 .  ו להראות לו
 

מעוררים שאלות מספר: הלל היה רגיל  ,משנה זו, והאומרה
מתחיבים  להמריץ את שומעי ליקחו לעשות מעשי חסד, שאינם

 .דיבר שמאי, אך על חובותיו של האדם -לעומתו   .מן הדין
ם המלצותיו לעשות מעשי חסד, או פעולות של לפנים

 כלל במשנה.  לא נזכרו –עצמו עשה שהוא , 
 

 לכן אמרתו ''והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות'' 
פעולת חובה, ולא מעשה חסד של לפנים  מלמדת אותנו, שהיא

  .משורת הדין

הדינים וללמוד  ה גדולות ובנפלאות ואינו רואהלהלך ב הרוצהה
אותם לא יעשיר כי איזהו העשיר השמח בחלקו ואינו הולך בגדולות ובנפלאות 

כי  ר קודם שממלא כרסו בלחם שהוא לבב אנוש יסעד ואי אפשר
  אם על ידי זה ולכן לא יהיה לו כלום.

הפתיחה של ישיבת חכמי לובלין התכוננו  את חגיגותת
לחגוג בשמחה רבה עם אלפי משתתפים ופרסום רב. 

 יזיע"א, רבו של הגאון רב מטשורטקוב הרה"ק
זצ"ל טען שהפומביות  מלובלין שפירא מאיר

שנתנה לפתיחת הישיבה מסוכנת מידי, שכן לוחות 
ראשונים שנתנו ברעש, נשתברו. אך ר' מאיר שפירא 

טען, שהרי הקב"ה ידע מראש שישתברו הלוחות, ומדוע 
  נתנם בקולי קולות?

ה אלא משום שהעולם היה שקוע בבערות והיה
ני נותן את הלוחות, אפילו על מנת אמר הקב"ה א .

שישתברו, ובלבד שיזדעזע העולם וידעו שמי. גם הרעש 
מסביב לישיבה יקדש את שם ה' וירים את קרן התורה 

ה ואת קרנו של בן ישיבה. הרבי הסכים, והמעמד היה
ואכן כבוד התורה גדל וערכו של בון תורה עלה, . 

 עד שרבים שאפו לגדול בתורה. 
 ן ל זאת, שנים מעטות לאחר מכן בכ

 במיטב שנותיו, הלוחות נשתברו...

שאומרים להם".  שיהיו בשקט, שיעשו מה" ?ילדיםם מה זה חינוךך
הילד עושה מה שאומרים לו. אבל נכון, לפעמים מרוב שמפחידים אותו, 

זה נקרא שניצחנו אותו. עכשיו יש לנו , א לא נקרא זה
הדברים מתנהלים כרצוננו, אבל זה רק עניין  שקט של מנצחים, עכשיו

אף אחד לא רוצה להיות  של זמן עד שמי שניצחת אותו ינצח אותך. כי
 מנוצח. 

עם  תשתמש –היה אדם הרווחת לרגע. בסוף תפסיד הכל. אבל אם ת
תתמזג עם הזולת בשביל , , , הבחירה שלך

 .ששונה ממך גם אם זה לא תמיד נוח לך התכלית. תן מקום גם למי

פעם אחת ראה אחד השכנים את  שירת האלמנהה
זצ"ל כשהוא עולה  איסר זלמן  מלצרי רב

לביתו,יורד,חוזר עולה ויורד,וכך נשנה הדבר כמה וכמה 
 פעמים.ניגש אליו השכן ושאלו לפשר מעשיו,

 שמא זקוק הוא לעזרה.
 

אמר לו רבינו: "בדירתי עובדת אשה אלמנה...כאשר 
תוך  א התקרבתי לדירה,שמעתי שהיא
תראה אותי,תפסיק מיד כדי עבודה. ברור לי שכשהיא 

מזמרתה.ספק אצלי אם מותר לי לגרום לכך.שמא 
השירה עוזרת לאלמנה לשכוח את צרתה...עליתי כמה 

את שירתה,ואוכל םפעמים כדי לבדוק אם
 להיכנס לביתי."

הפחד מביא אותך 
-למודעות להיותך בן

מוות, מוות הוא פחד 
 ממריץ במיוחד.

 

עצם 
הנישואין הוא 

מעשה של 
התאחדות 
 מקודשת 

 

 
לקשר עם 
האלוקים.

 

הענווה 
מאפשרת 
לך לקבל 

ולקרב 
 אחרים.

רואה למלות בביתו ו היושבב
תאותו מפר הברית שכרת ה' 
עמנו ללמוד תורתו הקדושה 

 ה והטהורה
 והולך אחר התאוה 

 

ואף שלומד אינו לומד אלא 
ברית  ו להשלים פניותיו

אלוקיו שהן תרי"ג מצוות 
 נכללות בברית  וכולן

 

כמו שאמרו (נדרים ל"ב א) 
 שקולה מילה כנגד כל המצוות

עצם
הנישואין הוא 
מעשה של

ן

התאחדות 
מקודשת

לללקשר עם
האלוקים.

ק

 שפתיים ניד כל
 חיים זעזוע וכל
 ופירי פירות עושה

 פירות

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. יזה, שולמית חיה בת אסתר, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
נה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגייעקב יוסף בן מרגליתהרב יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא     



 

{ אז נדברו }
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 הגליון: בהוצאות 
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  53957חשבון 
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   106סניף 

 באשראי:

 "נדרים פלוס" 

"קהילות"-

 בטלפון:   

 (מענה ממוחשב)
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 !!!תודה מראש

שותפות  כל 
מחזקת  שלכם

 את ידינו...

 לקרא מדגמים במשקפיים של גוי או במשקפיים של יהודי??

את חטאי אני מזכיר אתמול... שוב... ככלב ששב אל קיאו... שוב ישבתי במוצאי הבחירות מרותק לפלאפון 
במשך "יותר" מחצי שעה והקשבתי לפטפטת של כל מיני פוליטיקאים... מה הפרשנות שעומדת מאחורי 

ה הטעות בקמפיין של הנצחון הגדול של פלוני... מה היה המהלך הפוליטי שהביא לו את ההצלחה.. ואיפה היית
המפלגה השניה... שלכן הם איבדו את האימון של המצביעים.... שמעתי... הבנתי את הסוגיה... תוך חצי שעה 
קלטתי את כל המפה!!! בהתחלה שמחתי שבזבזתי רק חצי שעה ולא הרבה יותר... אבל לא תיארתי לעצמי 

חצי שעה הזו של הקשבה להרכיב לעצמי כמה החצי שעה הזו בעלת השפעה חזקה עלי!!!! היה די לי ב
משקפיים של גוי!!!!! איך להסתכל על תוצאות של בחירות... כן... גם על תוצאות של בחירות יש אפשרות 

ובמשקפיים של גוי הכל מתחיל  של גוי...ויש אפשרות להסתכל במשקפיים  של יהודילהסתכל במשקפיים 
ין המסוים וכו'.. והכשלון של השניה זה בגלל יריבות פנימית ונגמר כאן... הצלחה של זה היא הודות לקמפי

אבל מה שבטוח... הפרשנויות האלו  (ובלוק וטריז וכל מיני מילים שחלקם הבנתי וחלקם לא)ושתיית קולות וכו' וכו' 
נאמרו בבטחון עצמי ו"קניתי את זה..." אני כבר "יודע" המלוכה והממשלה למי ולמי. ארך לי שעתיים 

ש ולהתחיל לנסות בכלל לגרד ולתלוש את המשקפיים של הגוי שהתיישבו כ"כ טוב על האף שלי... להתאוש
ואז!!! נגשתי לדבר עם ה'... ואז ניסיתי להתחיל לדבר כמו יהודי... ארך לי יותר מידי הרבה זמן להוציא מהפה 

דברים אחרים לגמרי וזה נככככנס לה'...  לה'??? ה' נמצא פה בתמונה?? לא ידוע לי... אני שמעתי  ---תודה רבה
בי... אז ישבתי מול ה' והחלטתי לדבר איתו על ההצלחה ש... ש... שלעת עתה לא מיוחסת אליו... ואז פתאום... 
תוך כדי שיחה עם ה'... פתאום חזרתי לעצמי... תפסתי את עצמי: אני יהודי!!!! ואני יודע שהכל בגזירת עליון! 

מי שהצליח זה כי ה' נתן את חינו וגזר שהוא יצליח... וגם מי שהפסיד זה בגלל  אף אחד לא עושה כלום... גם
(כמובן שזה מתגלגל בכל מיני דרכים וצורות... גם לעשות את הקמפיין הנכון או את הטעות הנכונה... שכך גזרה חכמתו יתברך... 

יון... אז כעת הגיע תורי לפרשן!!! מה טוב... אז אבא שבשמים... אם החלטנו שהכל בגזירת על זה גם בגזירת עליון)
הפרשנות שעומדת מאחורי גזירת עליון שהייתה כזו הצלחה?? חשבתי וחשבתי ואז פשוט יצא לי מהפה 

"ברוך אתה ה' הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול הברכה שכ"כ מתבקשת כעת 
ברגע שקלטתי  רע לעמו ישראל מכל צריהם הקל המושיע..."לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו בא"ה הנפ

את זה... אתה יודע מה שקרה??? באותו רגע אורו עיני... אם זה מגיע מה'קל המושיע' אז גם אני בתמונה!!!! 
מיד המשכתי הלאה לנושאים אישיים שלי... רבש"ע.. גם אני צריך ישועה... לא רק המפלגה שלי... תעזור לי 

לפני שעתיים  הבנת מה קרה פה???לוש... אנא ממך... מתחנן... להודיע שכל קויך לא יבושו... באחד שתים ש
ישבתי מול הדגמים.... ומה הייתה המסקנה??? איזה מוצלח פלוני... ואיזה טיפש אלמוני... ו... ואז מה??? מה זה 

ר את עצמי בבוידם ולהמשיך נוגע אלי?? מה אני עושה עם הנתונים האלו?? לא נותר לי אלא להמשיך להשאי
לברבר ולפטפט מי נגד מי... ומי מחכה לשני בסיבוב... אבל ברגע שהרכבתי משקפיים של יהודי וקלטתי שהכל 
בגזירת עליון!!! באותו רגע הנצחון עובר למגרש אחר לגמרי... למגרש ששם אני נמצא!!!! יש לי פה עסק מול 

לי פה עסק מול הקל הדן את דיננו שלפעמים שולח הבזקים הקל המושיע שגם אותי יכול להושיע... יש 
ויראו (כן... יש פסוק בתהילים (נב) ומראה לכל העולם שיש דין ויש דיין... ואם ככה צריך ליזהר שלא לעשות עבירות... 

 מצד אחד יראיםהם  כתוב בפסוק הזה משפט מאוד מעניין... כשהצדיקים רואים את המפלה של הרשע צדיקים וייראו ועליו ישחקו!!!
למה?? כי זה הולך ביחד... כשהקב"ה מראה שיש דין ויש דיין... אז מצד אחד ה' מראה לנו שהוא איתנו... אבל מצד  מצד שני שוחקים!!!!ו

בקיצור: במשקפיים של ) שני הקב"ה גם מראה לנו מה קורה ל"גבר אשר לא ישים אלוקים מעוזו ויבטח ברוב עשרו וגו'"
ממך!!! מדברים פה על מוצלחים וטפשים... מפסידים ומנצחים... ואתה  ה מקבל תמונה שמנותקתפוליטיקה את

בין כך ובין כך נשאר חסר כל ולא רלוונטי... אבל כשמרכיבים משקפים של יהודי... כל דבר שקורה... טוב או לא 
בושו... או לעורר אותנו שנשוב טוב... הוא נכנס לורידים!! הוא השלכה מעשית!!! הוא או להודיע שכל קויך לא י

 בתשובה.. העסק חי... נושם... אני בתמונה... יש לי פה שיעורי בית מעשיים...  

ר' עזריאל טאובר זיע"א היה תמיד משנן באוזני את דברי רבו הגאון ר' מיכאל דוב וויסמנדאל זיע"א שהיה 
אבל את  כותרות הקב"ה עושה!!!כי את התמיד אומר: את הכותרות של העיתון צריך לקרא!!! למה?? 

כן... את הכותרות הקב"ה עושה... אם יש קורונה זה בגזירת  את הפרשנות אתה צריך לעשות!!!!הפרשנות...??? 
כאן  עכשיו: מה הפרשנות????עליון... אם יש נצחון לגוש הימין ולחרדים זה גזירת עליון!! זו אמירה שמיימית!!!! 

חר האם להשאיר את זה בראש קטן של גוי... שהכל מתחיל ונגמר בהימור הנכון או בטעות זה כבר עניין שלך... אתה תב
הלא נכונה. או להסתכל בראש גדול! ראש של יהודי. איפה הרבש"ע נמצא פה בתמונה... ואיזה אמירה הוא אמר לי פה...  

במגילת אסתר אין שם הוי"ה אפילו פעם אחת!! הכל פה פוליטיקה אחת  זה גופא העבודה שלנו מול מגילת אסתר!!!!!
גדולה. אבל אנחנו קוראים את המגילה עם משקפיים של כתב אשורית על הספר ובדיו... ואז בסוף המגילה אנחנו 
מסכמים את כל הפרשיה במשפט אחד ברוך אתה ה' הרב את ריבנו.. הקל המושיע.. שהמסקנה המתבקשת מיד היא: 

 הודיע שכל קויך לא יבושו!!!!ל
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 משהו קטן למשמיעים ולממושמעים על השקלים בימים אלו....
התרים בתחום המגביות והתתי"ם יש תופעה תמוהה שכולם מעידים עליה פה אחד... שכשמגיעים לאסוף כסף ול

את כלל ישראל... בסופו של יום!!! ובסיקור מכלול ההתרמות הנתון הקבוע שיוצא שאלו שהכי קל להתרים 
(כמובן בלי להכליל... סו"ס הנתח אותם והם גם הכי תורמים זה דווקא האברכים והמשפחות שלא משופעות בכסף!!! 

דווקא  ים שיש להם ו... והם כן נותנים... אבל מצד הקלות...)הגדול של החזקת תורה כן מגיע וצריך להגיע בסופו של דבר מגביר
האברכים והמשפחות שאין להם כ"כ כסף... והם צריכים את הכסף הרבה יותר בשביל חיי נפש... דווקא הם 

 נפרדים מהכסף הרבה יותר בקלות... יותר מאנשים שיש להם חיי רווחה...
 ת הנקודה!!!זו שאלה כבר ישנה... אבל השבוע סו"ס תפסתי אא

פתחתי מדרש רבה על מגילת אסתר!!! ודי בהתחלה... מצאתי שם סיפור אותנטי!!! מעשה שהיה כך היה: רשב"י  
הגיע פעם אצל יהודי אוהב תורה שהתגורר בעיר צור... רגע לפני שרשב"י נכנס... הוא שמע מעבר לדלת את 

ם טלופחין מהסוג הזול או מהסוג העבד שואל את האדון: מה אדוני רוצה היום לאכול היום ארוחת צהרים?? הא
(אני לא כ"כ יודע מה זה טלופחין... אבל משמע שם שהטלופחין בעצמם זה משהו היקר?? ענה לו האדון: טלופחין מהסוג הזול... 

צור: בקי מאוד זול... וטלופחין עוד מהסוג הזול זה כבר על הגבול שפטורין מן הדמאי וניקחין מכל אדם בשביעית שחזקתם מן ההפקר)
 האדון שלח את העבד להכין ארוחת צהרים הכי דלה שיכולה להיות... 

ואז לפתע בעל הבית שם לב שרשב"י בפתח!!! הוא קם מלא קומתו וקיבל את רשב"י במאור פנים ובבת אחת 
הבעה"ב שינה את כל המנגינה ואת כל התפריט... וציווה להביא כלים של כסף וזהב... ולהביא את כל מעדני 

 לשלחן... הכל לכבוד רשב"י....  עולם
רשב"י כדרכו לא נשא פנים לאף אחד!!! וגם לאותו יהודי!!!  וברגע שרשב"י רואה את כל השפע ואת כל כלי 
הכסף והזהב שפתאום נזכרו להגיע לשלחן... הוא התחיל לנזוף באותו יהודי:. מה זה הקמצנות והכילות הזו שיש 

ך כזה שפע ב"ה להגיש לפני... אז למה רגע לפני כן... כשעמדתי מחוץ לדלת לך?? אם כשאני מגיע אליך... יש ל
 אני שומע שאתה כ"כ מתקמצן ואתה הולך לאכול כזו ארוחת צהרים דלה ועלובה???

 בקיצור: רשב"י נוזף ביהודי!!! נוזף בו למה הוא כזה קמצן... מה יש לענות??? 
הוא ענה לרשב"י תשובה במקום!!! וממשמעות המדרש אבל תתפלא לשמוע היהודי הזה לא נשאר חייב!!!! 

א"ל אי רבי, אתון אורייתכון מוקרא משמע שרשב"י קיבל את התשובה שלו! תקשיב טוב מה הוא ענה לרשב"י: 

אתם!!!! תלמידי חכמים... התורה  -פירוש: רבינו רשב"י -לכון, ברם אנן אי לית לן ממונא לית בר נש דמוקר לן"

זה הכסף שיש לנו  אבל אנחנו?? שיש לנו כסף...אתם לא צריכים לשמור על הכסף שלכם...  מכבדת אתכם... אז

 אם אנחנו לא נשמור על הכסף שלנו... מי יכבד אותנו...  מה שמכבד אותנו!!!!

אברך כולל יש לו כבוד!!! מה הכבוד שלו?? הוא בן תורה... הוא יושב  הבנת מה הוא ענה?? הנה!! זה הסוד!!!! 
... ממילא יש לו כבר מעמד מכובד בעיני עצמו!!! הוא לא צריך כסף בשביל לשמור על המעמד שלו... לכן ולומד

כשמגיעים להתרים אותו הוא עושה שיקול של כסף בא כסף הולך... אבל אני?? שאין לי את המעמד הזה... אז 
ף זה לקלף ולגרד מהמעמד שלי... מה יכבד אותי?? זה שיש לי קצת כסף!!! לכן הכסף יקר לי!!! אצלי לבזבז כס

 רשב"י קיבל את הטענה של אותו יהודי!!!! ולכן אני שומר על הכסף!!! אני לא מבזבז אותו...   
כן... למרבה הפלא!!! לאברך כולל יותר קל לשחרר כסף מהכיס... כי הארנק זה לא מקום ההתפתחות שלו!!! אצל 

בד על כסף והמעמד הכלכלי נותן לו את הגב ואת המעמד אברך כולל כסף בא כסף הולך.... אבל אדם שעו
בחיים... אז בשבילו לשחרר כסף... זה לקלף משהו באישיות... לדרוש ממנו הרבה כסף זה כמו להוריד אותו מהרב 

 ר' להרב בלי ר'... 
--- 

 אבל שים לב!!! נכון שרשב"י קיבל את הטענה של אותו יהודי...
 לקמצנות והכילות האישית!! בינו לבין עצמו!!!אבל בייחס למה??? בייחס 

אותו יהודי... למרות שהיה לו כסף הוא נסע בסובארו חבוטה... והיה אוכל סנדויץ מהבית ולא מתפנק במסעדות... 
למרות שהיו לו אפשרויות לקנות בסופר ב'חוויית קניה' הוא העדיף לקנות במשנת יוסף ובכל החלוקות בשביל 

רשב"י ראה את החסכון הזה שאותו אחד חוסך מפתו ומהונו הוא שאל אותו למה?? ואז הוא לחסוך כסף... וכש
 ענה: אני שומר על הכסף שלי כי כל המעמד שלי מגיע משם!!! כל זה בחסכון האישי!! בייחס לעצמו!!!!
ן!!!! כאן הוא אבל ברגע שרשב"י הגיע אליו הבייתה... באותו רגע המחסום הזה נפרץ... כאן הוא כבר לא היה קמצ

 פתח את הכיס... כאן הוא כבר הביא כל מעדני עולם... 
בשביל מה יש לך מעמד כאן אדרבה!!! לעת כזאת הגעת למלכות!! כאן כבר לא עוזרים התירוצים מהסוג הזה...  

של אדם בעל אמצעים...?? בשביל להתכבד בהחזקת תורה!!! פה המעמד שלך מגיע לידי ביטוי!! ופה אתה מקבל 
 ביושר את התואר מחזיק תורה!!!!  

כן... אני מבין אותך שקשה לך לבזבז כסף... אני מבין אותך שאתה חס על הכסף... ולכן!!!! תמכור את הרכב שרד 
האוטומטי שלך שזולל דלק... ותקנה מהאברך את הסוברו החבוטה שלו עם החלון שנסגר עם 'יחודים', זה מה 

אל תלך למסעדות... תאכל טלופחין דטמשא בסנדויץ בשביל לשמור על שתעשה בשביל לשמור על הכסף... 
לפתוח את הארנק  כאן מהר מהר לפתוח לו.הכסף... אבל ברגע שהתלמיד של רשב"י דופק לך בדלת...?? 

 ולהתחיל לשחרר..
--- 

הויטרינה?? בגלל שרשב"י  אבל בינינו בחור יקר... אתה יודע למה אותו בעל הבית כ"כ כיבד את רשב"י ומיד הוציא לו את כל

לא נשא לו פנים!! ולא התכופף אליו... כי רשב"י ידע שבסופו של דבר גם בקעה בקעה... התמלאי דנרי זהב... רשב"י אבי 

 השיטה של תורתו אומנותו ידע שאם החרש תחרישי... ריווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר... רשב"י האמין באמונה

רה יגיע.. ולכן הוא לא נשא פנים ולא התכופף לגבירים... כזה אדם גדול שתורתו אמונתו... מצליח שלימה שכסף להחזקת תו

לכבוש את הגבירים הכי גדולים והם מתחננים לפניו שיתן להם את הזכות לתת לו כסף... כדי שלא ינטוש אותם ויקח 

ך לגבירים... כן מתכופפים מלא קומתנו למי שמוכן מהבקעה... אבל אנחנו... שלא אוחזים במקום הזה... אנחנו כן כורעים בר

לתת עוד איזה מאה שקל לת"ת... זה... זה פושט!!! אז המחזיקי תורה שבאמת רובץ עליהם עול של החזקת תורה... אין מה 

??? לעשות... הם משפילים את עצמם והגבירים צריכים להבין שלמרות זאת כאן המקום הכי טוב להניח את הכסף... אבל אתה

אתה שאוסף כסף לת"ת וזה לא כסף קריטי... לפחות אתה אל תכרע לכסף!!! אל תבזה את המעמד שלך כבחור ישיבה 

שלומד תורה ותתחנן לאנשים שיתנו לך כמה שקלים... עזוב... זה כסף קטן... זה לא שווה את הביזיון של התורתו אומנותו 

לחן כמות שהם... אנחנו אוספים כסף... כן?? כן!!! לא?? אל דאגה... בקעה שבך... תבא כמו רשב"י... תעמיד את הדברים על הש

 בקעה התמלאי דינרי זהב... 

 ויהי אחרי תוצאות האמת....

ב"ה התוצאות מעודדות באופן יחסי. ויהי רצון 
שהתקופה המבולבלת הזו תהיה סו"ס מאחורינו... 
אבל אולי דווקא כעת!!! זה הזמן לצטט ברייתא מאוד 
מעניין בסוף מסכת ברכות (נה.) שכולנו נסיים אי"ה 

תנו רבנן: שלושה דברים צריכים רחמים, ... השבוע
ורש"י במקום  ",מלך טוב, שנה טובה, וחלום טוב
"שלושה צריכים אומר משפט מאוד מאוד תמוה: 

לבקש רחמים שיבואו, לפי שהם בידו של הקב"ה ואין 
האם הבנת את הרש"י  להם רשות לבא אלא ברשותו",

 הזה??? 

וחלום כתוב כאן שיש משהו יוצא דופן במלך ושנה, 
טוב... מה מיוחד בהם??? שהם שלושה דברים שהם 

ואין להם רשות לבא אלא   רק בידו של הקב"ה....
  ברשותו...

רבונו של עולם: אני לא מבין: וכי יש דבר בעולם שהוא 
של הקב"ה?? וכי יש דברים שיש להם כן  לא ברשותוו

של הקב"ה??? איך זה יכול  לבא שלא ברשותורשות 
 להיות??

 שהעניין הוא ככה: הפשט:ולי לומר על דרך ואפשר א

ולכן ההההכל ברשותו של הקב"ה!!!! אין דבר שלא... 
כל מה שאתה רוצה מהקב"ה תתפלל...  מה???

תבקש יפה... ואם הקב"ה ירצה ויסכים אז הוא יתן 
זכית...  אז קבלת!!!לך... ואז!!! אם הקב"ה נתן לך... 

דברים!!!! חוץ משלושה  שקבלת...תגיד תודה על מה 
מלך שנה וחלום!! שאת זה לשם שינוי הקב"ה אף 
פעם לא משחרר לגמרי אחיזה!! גם אם בקשת מה' 
וגם אם באמת קבלת!!!!! הקב"ה תמיד ממשיך 
למשוך בחוטים ו"לכל אשר יחפוץ יטנו..." ולכן אם 

אל תמהר לסמן בקשת מה' מלך מסוים וב"ה קבלת!!! 
כי מלך זה אחד מג'  וי... אל תהיה בטוח שקבלת!!!

לא משחרר אחיזה לגמרי...  אף פעםדברים שהקב"ה 
לב המלך תמיד ממשיך להישאר בידיים של הקב"ה 
ולכככל אשר יחפוץ יטנו... כך שתמיד יש מה להמשיך 
לבקש רחמים לקבל כי אף פעם אי אפשר לסכם 
בסיפוק ולומר הנה... קבלתי... זה בידינו... כי תמיד 

(בגדרי הוצאה בשבת יש כלל הקב"ה..."  "איגודו בידו של
שמי שמוציא מרה"י לרה"ר... וחלק מהחפץ עדיין נשאר בידיים שלו 

אותו דבר גם   בפנים... זה נקרא איגודו בידו וזה לא נחשב שיצא)
אם קבלת חלום טוב... מוקדם מידי  בחלום טוב!!!

לפתוח שמפניות ולשמוח... יש לך תמיד מה להמשיך 
משהו מהחלום הזה... כי בייחס להתפלל שיצא 

לחלומות קיימת תמיד אופציה שיתברר שחלומות 
שוא ידברו ו... ו... וכחלום יעוף... כך שקיום החלום... 
האם הוא יתגשם או יתברר כחלום יעוף... זו החלטה 
שתמיד ממשיכה להיות בידיים של הקב"ה... ולכן אף 

 חלום טוב!!! כי ההגשמה קבלתפעם זה לא נקרא ש
על שלו תמיד ממשיכה להיות בידיים של הקב"ה... 

הגיעו תוצאות של אותו משקל ב"מלך" טוב... 
בחירות... אנחנו מבסוטים עד לב השמים... קבלנו את 
המנדט... ההלו.. תרגע... שלושה צריכים רחמים.. 
המלך ה"טוב" הזה תמיד נשאר בידיים של הקב"ה 

אפשר לסמן  ולכל אשר יחפוץ יטנו... כך שאף פעם אי
וי... מוקדם מידי לסמן וי... יש לנו מספיק ניסיון 
מהעבר... שלא למהר להתלהב...  מה שכן... אנחנו 
לקראת פורים... לקראת ימי "הצומות וזעקתם" ויש 
לנו הרבה הרבה מה להתפלל... לאו דווקא על מלך 
טוב... אלא על עצמנו... על כל מיני משאלות לב שהם 

נחנו רוצים לקבל!!! ויהי רצון חלומות בהקיץ שא
שנקבל!!! ונקבל באמת!! ואז נודה לה' על גאולתנו 

 ועל פדות נפשנו... בהצלחה בתפילות... 

 



 

  

 "            מה הבדל בין "לא מצחיקק
 "לא צחוק..."??-לל

פורים זה יום שיש בו הרבה צחוקים... נקרעים 
 צחוק.... מתפוצצים מצחוק..מתגלגלים  מ צחוק...מ

 צחוק... נשפכים מ צחוק...מתים מ
אבל  יום הצחוק העולמי!!!כן... בהחלט פורים זה 

 באותה מידה!!!
  דווקא פורים  הוא  מ ב ח ן  הרצינות הגדול ביותר!!!!

בפורים!! ודווקא בפורים כל אחד מאיתנו נמצא 
בנקודת מבחן איפה  נמצא אצלך גבול הטעם 

שלחן ואומר: הטוב... מה השלב שבו אתה דופק על ה
תקשיב... זה... זה... זה לא צחוק!!! הבנת מה 

 אמרתי??

ביום יום אי אפשר לדעת מה סף הרצינות שלי... עד 
כמה אני רציני... איפה הגבולות שלי... בשגרה מאוד 

 קשה לאמוד את היקף האישיות שלי.. 
אבל בפורים פתאום משחררים אחיזה...  משחררים 

... אור ירוק... תתחיל את כל החסימות... וקדימה
לשבור מוסכמות... תעשה צחוקים... כמה שאתה 

בא נראה איפה אתה  ועכשיו בא נראה אותך!!רוצה... 
-בא נראה איפה המקום שבו אתה מבין שנעצר!!! 

אין יום די!! סטופ!! עד כאן!!! זה כבר לא צחוק!!! 
  של מבחן אישיות יותר גדול מפורים!!!

--- 

עמלק!!! לא לחינם פורים זה יום של זו המשבצת של 
 צחוק!!!

התפקיד של  צחוק!!!!---עמלק ליש קשר מובהק בין 
עמלק זה לקחת כל דבר ערכי ולעשות ממנו צחוק... 

 לפורר אותו ולמסמס אותו לגרמים...
כי תשא  -שקליםהמוצב של צבא ישראל זה פרשת  

  ראש!!!!את 
  ויזנב!!!! --זכורוהמוצב של מחנה עמלק זה פרשת 

 זנב!!!! ופרשת זכור זה ראש!!!פרשת שקלים זה 
ולעשות ממנו  ראשהתפקיד של עמלק זה לקחת כל 

 זנב...
 לזנב.. ולראש.לקחת כל דבר ערכי ומרומם ומתנשא 

אותו... להוריד אותו ולרדד אותו עד זנב... לעשות 
ממנו ביוב... ללכלך אותו ולהתמקד בחלק האפל 

וכלי  ליחות של עמלק בעולם!!זו השוהבהמי שלו... 
העבודה שלו איך הוא עושה זה ע"י בידור וצחוק... 
הצחוק והבידור זה ה'מיקסר' וה'מעבד מזון' שאיתו 

ומצליח לטחון אותו הדק ולהוציא  ראשעמלק לוקח 
במקומות  כן... להבדיל כמובן:ממנו זנב אחד גדול... 

 הכי נוראים... במחלקות הכי קשות בבתי חולים...
שם מסתובבים ליצנים רפואיים שהתפקיד שלהם 
להקל על הסבל של החולים... הם עושים את זה 
באמצעות צחוק... צחוק יכול לקחת את הסיטואציה 
הכי עצובה ונוראה ולעשות ממנה צחוק... אז כמובן 

אבל שבבית חולים הצחוק הוא חיובי ונחוץ...  
ת בת כמו שליצן רפואי יכול להעלו   באותה מידה!!!

אז על אותו צחוק במקומות הכי לא מצחיקים... 
עמלק הוא הליצן הרוחני שיש לו את  משקל:

האפשרות לקחת את הדברים הכי מרוממים 
שעומדים ברומו של עולם... ולעשות מהם צחוק 
וקשקוש זנב אחד גדול... ועם צחוק הוא מצליח בזה 

 צחוק!!!-זה הקשר של עמלק לובגדול!!!!! 
כשאנחנו ניגשים לנהל מולו חזית...  ולכן בפורים

המגרש היחיד שעמלק מסוגל להפיע בו זה צחוק... 
רק עם רקע של צחוק הוא יודע לשחק... לכן בפורים 

אנחנו מאפשרים לעשות צחוק... כדי להזמין אותו 
לבמה.. ואז עמלק מופיע במגרש ו... וקדימה... 

 מתחיל המשחק... שלוש ארבע ו...   
--- 

עכשיו!!!! מה אתה רוצה שאני אעשה???? שאני  נו...  
 לא אצחק???

עמלק קוררררע אותי מצחוק... איך אני יכול שלא 
מה התשובה?? לצחוק...? אני נחנק... אני לא יכול...  
 איך באמת אפשר פתאום לא לצחוק??

היה לי פעם חבר שעשה צחוקים... וזה  אני אגיד לך:
מסוים אותו  היה באמת מצחיק... וצחקתי... בשלב

חבר איבד את הכיוון התחיל לעשות צחוק מאבא 
שלי... הוא התחיל להגיד בדיחות על חשבונו של אבא 
שלי... יש לציין שבבת אחת הצחוק נמחק לי 
מהפנים!!! פתאום נהייתי רציני. ולמה? כי זה לא היה 

אבל מספיק מצחיק?? דווקא זה כן היה מצחיק. 
! ! זה אבא  אבא שלי זה  ל א   צ ח ו ק !

 שלי!!

בשלב מסוים קמתי עעעליו... תפסתי אותו בגרון 
ואמרתי לו: על אבא שלי אתה לא תצחק... ברור??? 
וגלגלתי אותו מכל המדרגות... הוא והצחוק המתגלגל 

 זה ברור לך או לא??? אבא שלי זה לא צחוק!!!שלו... 
זה בדיוק הסיפור עם עמלק!!! עמלק מצחיק... 

  מצחיק מאוד...
עד שהוא מתחיל לגשת לערכים היקרים והחשובים 

 ללבי!!! 
כאן אני כבר לא צוחק!! לא בגלל שזה לא מצחיק!!  

אלא בגלל שזה לא צחוק!!! אתה יודע מה ההבדל בין 
 לא צחוק???---ל לא מצחיק

יש בדיחות קרש... בדיחות לא מצחיקות... זה נקרא 
  לא מצחיק!!!!

ם מוציא אקדח אבל אם יש לך את ישמעאל שפתאו
ומתחיל לירות על יצחק בצחוק... תגיד לי: זה לא 
מצחיק?? דווקא זה נורא מצחיק... אבל... אבל 
אבאלע... זה לא צחוק!!!!! הוא רוצה להרוג את 
יצחק... אם לא תעצור אותו בזה הרגע... הוא עלול 
להרוג את הבן יחיד של אברהם אבינו שהגיע אליו 

  זה לא צחוק!!!!  זה... זה...בגיל מאה... 

זה אולי מצחיק... אבל מה הדבר היחיד שיכול לעצור 
את המצחיק הזה??? ההסתכלות הבוגרת שלנו 
שאנחנו קולטים שיש דברים שהם לא צחוק!!! יש 
דברים שאסור ליהודי לעשות אותם!! יש משפטים 
שאסור ליהודי לומר אותם!! ו... וזה לא צחוק... זה 

 לשחק באש... 
--- 

ורים!!! בפורים עושים צחוקים... וצחוקים זה זה פ
משהו שמצחיק... בהחלט מצחיק... אבל יש שלב 

כאן!!! זה כבר מסוים של קו אדום שבו הההלו... עד 
אל תגע לי בערכים הכי קדושים שלי  לא צחוק!!!

 איך הסברתי פעם לחילוני כזה סטייליסט???בחיים... 
ות ממך...  אם תבין אותי... אני בסה"כ כשרוני לא פח

הייתי חילוני הייתי עושה הרבה כסף... יותר ממך... 
ובכל זאת ויתרתי על חיי הנהנתנות שלך... בשביל 
מה?? בשביל הערכים הרוחניים שלי!! זאת אומרת: 

(כמו הערכים הרוחניים שלי זה לא משהו חובבני... 

אצלי  אצלך... שזה תחפושות בפורים וסופגניות בחנוכה...)
הרוחניים עולים לי במחיר של חיים!!!!! זה  הערכים

עולה לי במחיר של חיים!! ואני מוכן לשלם על זה 
אל תתחיל עם  -חילוני -אז בבקשה ממךךבחיים!!!  

כי אם תתחיל עם החיים שלי... אל  החיים שלי!!!!
תתפלא אם בשלב מסוים אני אתפרץ עליך כמו בן 

 אדם שנגעו לו בחיים!!! 
הזה?? זה משפט מאוד מאוד הבנת את המשפט 

החילוני שאמרתי לו את זה הבין אותי מצוין!!!  פשוט!
חילוני מבין  אבל הוא הבין...לנו קשה להבין את זה... 

שאם יש לו חבר שאוהד כדורגל מקבוצה מסוימת וזה 
עולה לו בחיים... הוא מבין שברגע שתתבדח יותר 
מידי על חשבון הקבוצה שלו... הוא כבר לא כ"כ 
יצחק... כי אצלו זה לא צחוק... זה עולה לו בחיים!!! 

 (הוא מהמר על זה בטוטו וכל המצב רוח שלו מתנדנד לפי זה...)

אז גם אני לא פחות ממנו!!!! לא תמיד אני נשאר 
אני לא יכול לצחוק בלבביות מכל אובייקטיבי!!! 

בדיחה... ברגע שנחצה קו אדום... והצחוקים 
ן הערכים הרוחניים שיקרים מתחילים להיות על חשבו

אצלי!!! זה  זה... זה לא צחוקלי מול אבי שבשמים... 
 לא מצחיק אותי!!!!  

זה המגרש שלנו בפורים... אבא שבשמים רוצה לראות 
איפה הדם עולה לך לראש וסטופ!! איפה אתה נעצר... 

  עד כאן!! זה לא צחוק!!!

לכן בפורים משחררים אחיזה... קדימה עמלק... 
תתחיל למתוח את החבל... תעשה צחוקים... תעשה... 
ו.. והקב"ה מחכה לראות איפה הקו האדום שלי! 
איפה אני יודע לעצור ולהגיד עד כאן!!! זה כבר לא 

 צחוק!

יש כאלו שהקו האדום  כל אחד והקו אדום שלו!!!
שלהם שהשיכורים עושים להם נזקים... ויש כאלו 

זלזול במצוות שהקו האדום שלהם זה ניבול פה ו
היום... זה בדיוק מגרש!!! כל שחקן בועט במקום 
אחר... כל שחקן נחלץ חושים בשלב אחר... כל אחד 

 ברף הרגישות שלו... 

עכשיו אתה מבין מה התפקיד הכ"כ חשוב של 
 עמלק???

עכשיו אתה מבין למה הקב"ה מתעקש עדיין להשאיר 
 את עמלק בחיים??

תך על הבמה!! הקב"ה רוצה מידי פעם לראות או
לראות אותך איך אתה מפגין כבוד לה'!!! לפעמים 
הקב"ה מזמין ביטוי של כבוד בצורה של הכנעה 
ותפילה וענווה ושפלות... ולפעמים הקב"ה מזמין ממך 

היית מאמין?? כן!!! זה כבוד בצורה של תסכול!!!!!  
 התפקיד של עמלק!! 

--- 
 כשמתחיל ליל פורים עמלק מגיח למגרש ומתחיל

לאט לאט למתוח את החבל ולפרוץ עוד כמה 
בשמים מתחילה הדריכות... הכדור מוסכמות... ואז!!!! 

וכל העיניים נשואות  מתחיל להתקרב לכיוון השער!!!
אליך בחור יקר... כמה תתן לו... כמה תתן לעמלק 
לעבור את גבול הטעם הטוב... כמה תתן לו להתקרב 

נמצא סף בלי להסתער עליו... בא נראה איפה 
הרגישות שלך...  ועמלק מתחיל לבעוט... באמצע 
התפילה הוא כבר מתחיל לעשות צחוקים ולשיר... אין 
בעיה... ניתן לו... אחרי הכל... זה היום שלו... הוא 
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מתעקש שאני לא אלבש כובע וחליפה במעריב 
של פורים...?? נו... תן לו... שירגיש טוב... ואז 

לעשות איזה באמצע שמונה עשרה בא לי 
דפיקה על השלחן. יעלה ויבא כזה... ככה בשביל 

  מתאים או לא מתאים???  הצחוקים של פורים... 
לא יודע... אתה תחליט... אתה כעת במגרש!!! 
אתה צריך להחליט איפה נמצא גבול הטעם 
הטוב... והעמלק שבי פתאום רוצה לשלוף איזה 

מתאים או לא עקיצה מעליבה לאחד הבחורים... 
סו"ס זה פורים... בפורים "מותר"  מתאים??

לרדת קצת אחד על השני... נו... מה אתה אומר? 
מצטער מאוד... זה המגרש שלך!!! אתה כעת 
בעיצומו של משחק מול עמלק!!! הוא משחרר 
צחוקים... ואתה צריך להחליט מתי מבחינך הוא 

די!!! עד --מתחיל להתקרב לקו האדום... ש
בשמים  זה עניין שלך!!!!!  כאן!!! זה לא צחוק!

צופים בך... לא מתערבים... אתה השחקן היחיד 
 מול עמלק שבך... 

ועמלק כל הזמן מתקדם... עוד צעד ועוד צעד...  
ברגע שאתה נותן לו חפשיות... הוא כל הזמן 
מתקדם הלאה... "ירדת" על אחד החברים... 
צחקת עליו... הצלחת להצחיק את החברה... 

ם לעקיצה הבאה... העקיצה הבאה עכשיו עוברי
מוכרחת להיות יותר עסיסית מהקודמת... ושוב 
אתה מחליט האם להבין ומתי להבין שעד כאן!! 
האם זה כבר לא צחוק או להמשיך לתת לעמלק 
לגלגל אותנו במדרון... ואז כמובן מגיע השלב 
שמתחילים "לרדת" על הרבנים וגם אז תלוי 

ב החובל... אתה מה... הכל תלוי בך... אתה ר
השחקן... אתה המאמן... אתה קובע את 
הגבולות...  ואם עד כאן נתת לעמלק חופשיות... 
בשלב מסוים זה תמיד מגיע איכשהו לניבול 

 פה... עמלק חייב להגיע בשלב מסוים גם לזה... 

זהו!!!! כאן תיארתי לך פחות או יותר את 
 המגרש של פורים!!!!

ובמגרש הזה יש הרבה הרבה סוגי שחקנים... יש 
שחקנים שנזכרים לעצור את עמלק רק אחרי 
שהוא כבר בעט והכדור כבר שועט לתוך השער... 
ויש שחקנים שנזכרים לבלום אותו רגע לפני 
הבעיטה האחרונה ואז כידוע... זה... זה כבר לא 
תמיד הולך... וכן הלאה וכן הלאה...  ויש 

גע הראשון הם דרוכים... הם שחקנים שעל הר
מבינים מהרגע הראשון שזה לא פשוט... כי 
במשחק מול עמלק מישהו חייב לנצח!!! זה או 
אני או עמלק!!! אותו שחקן מבין שעמלק לא 
יוותר... גם אם הוא נמצא עדיין הרחק הרחק 
מהשער... הוא תמיד חותר רק לשם והוא לא 

ולכן כבר ינוח ולא ישקוט עד שהוא יגיע לשם... 
עכשיו אני תופס אותו קצר!!! אני לא נותן בכלל 
להתקרב לזירה...  האני לוקח אותו בשיא 

 הרצינות... 

--- 
 ועוד וורט קצר מעניין לעניין באותו עניין: 

אחשוורוש היה מלך מאוד ממלכתי ודמוקרטי!! 
לעשות כרצון איש ואיש... מה שתרצה... אף 

ע לסעודה אחד לא עומד לך על הראש... תגי
מתי שאתה רוצה... תלך מתי שאתה רוצה... לא 
מכריח אותך כלום... והשתיה כדת אין אונס... 
הכל בזרימות... אין... אין משטר... הכל פתוח... 
תעשה מה שאתה רוצה...  יופי!!! הפנמנו את 

 המסר!!! דמוקרטיה!!
והנה פתאום אחשוורוש קורא לושתי...  והיא 

 מסרבת!!! 
סרבת...?? מה פירוש למה?? אתה בעצמך למה היא מ

הכרזת: לעשות כרצון איש ואיש... לא חייבים... הכל 
בזרימות... נתת חופשיות מוחלטת... אז הנה... אני לא 

 רוצה!!! תעשה משהו... 
הופה!!!! פתאום ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה  

  בו!!!!  

  מה אחשוורוש הוכיח לכולם באותו ערב???

אדם עקרוני ובבית שלי אני מאוד ליברל...  כן כן... אני
הכל דמוקרטיה... אצלנו אין כפיה... אני לא כמו 
הערבים האלו שמכתיבים לנשותיהם את החיים... אני 
לא אומר לילדים שלי מה לעשות... אני מכבד את 

עד שזה  כל זה טוב ויפה עד!!!!!!ההחלטות שלהם...  
נוגעים לך  מגיע לאיזושהי יבלת רגישה... שפתאום

פה פתאום הדם -באיזה נקודה אישית עדינה!!!  ש
עולה לך לראש... ואז אתה דופק על השלחן בעצבים 
וצורח כמו חיה פצועה:  אני פה מחליט!!! אני פה 
קובע!!! אני פה בעל הבית!!! ומה שאני אמרתי זה מה 

 שיהיה... סוף פסוק!!! 

הכי גם החרדי הכי  ולכל אחד זה מגיע יום אחד!!!!
מנומס ופייאנער... שכשהוא רואה אצל אשתו והילדים 
משהו שלא בסדר ע"פ תורה הוא לא מסוגל להתערב 
להם בחיים... זה לא האופי שלי... אני לא אחד 

ויום אחד מגיע!!!! וזה שמכתיב להם את החיים... 
יום אחד יש איזה סיטואציה  מגיע!!! ובטוח מגיע!!!

ב לו במקום מאוד שיש משהו שמאוד חשוב לו ויוש
רגיש... וושתי היקרה והילדים לא כ"כ משתפים פעולה 
ולא בדיוק נשמעים לו... ופתאום הדם עולה לו לראש: 
והוא פתאום דופק כזו דפיקה על השלחן ומסביר 

 לכולם מי פה מחליט ומי בעל הבית!!!

  זה קורה!! לכולם זה קורה!!! השאלה  א י פ ה ? ? ?  ו
 שתי רגליך האחוריות?? איפה אתה נעמד על 

האם כשנוגעים לך בכבוד... או כשנוגעים בכבוד 
 שמים???

איפה אתה צורח סטופ!!!! תמחקו את החיוך המזופת 
מהפנים שלכם... זה לא צחוק!! איפה אתה אומר את 
המשפט הכועס הזה??? האם כשנגעו לך בנקודה 
חלשה שנעלבת מאוד?? או כשמישהו ניבל את הפה 

 ולי ישראל או במצוות היום??? או זלזל בגד
כל אחד מאיתנו יודע לעצור בדיחות והוא עושה את 

 זה!!!!

כל אחד מאיתנו יודע יום אחד להכריז מי פה בעל 
 השאלה מתי זה נאמר???      הבית!!!

יום המבחן זה פורים!!! בפורים עמלק נכנס למגרש 
ומתחיל למתוח את החבל... מותח ומותח... והוא רוצה 
לראות איפה אתה עוצר אותו... האם בנזקים 
שהשיכורים עושים לך בבית... או בזלזול במצוות 

 היום?? 

פורים זה יום של חשבון הנפש להיות כל איש שורר 
בביתו!!!!! כן... כל איש שורר בביתו... אבל מתי? גם 

 כשזה נוגע ליידישקייט!!!! תחשוב על זה. 
--- 

עכשיו: במילה אחת... משפט קצת עמוק לרגל פרשת 
כידוע: יש  (מי שיבין טוב... מי שלא יבין עוד יותר טוב...)זכור: 

מה   ן עמלק לבין קדושת הברית!!קשר מובהק בי
פגם הברית הוא הפגם היחיד שלא שייך  הקשר????

ללב!!! אלא למוח!!! למחשבה!! זה פגם שמיוחס 
(למה בדיוק?? עזוב... זה גם עמוק וגם לא בפורום לראש!!!! 

הזה... אבל לפחות תדע איפה זה ממוקם... ואגב: לכן אי אפשר 

על שגגת הלב... ואילו לכפר עליו בחטאת.. כי חטאת מכפרת 

הפגם הזה שייך לראש!! ואגב: לכן אומר האבני נזר בהקדמה: 

שתיקון הברית זה ללמוד מסכת שבת ולהיזהר בשמירת שבת 

  שזה מלאכת מחשבת... קדימה מסכת שבת...)
  לראש!!!!ולכן!!! בגלל שהנושא של קדושה שייך 

כאן מגיע עמלק ותפקידו לקחת את הראש 
ד זנב... זה המיומנות שלו... לקחת ולהוריד אותו ע

ראש ולהפוך אותו לזנב... ולכן דווקא הנושא של 
קדושה שזה פסגת הראש!!! שם עמלק מפעיל את 

 כל הזנבות שלו...  

כשאנחנו עומדים מול ניסיון בקדושה... המילה 
הנכונה שמתאימה כעת איך להתגבר... זה... זה... 

 באש..זה להבין שזה לא צחוק!!!! זה לשחק 

מי שאומר בדיחה מצחיקה...  אני רוצה שתבין:
מאוד קשה לתפוס את שרירי הפה חזק חזק 
שהצחוק לא יברח... אבל כשאתה מבין שהבדיחה 
הזו עולה לך ביוקר... כאן הרבה יותר קל למחוק 

 את החיוך מהפרצוף..

אדוני... זה לא אתה פשוט נשאר רציני ואומר: 
  צחוק!!!!

צריך להבין שניסיונות בענייני  על אותו משקל כאן:
קדושה זה לא צחוק!!! זה אולי מוגש לך בצורה של 
צחוקים וניבול פה... והסיבה היחידה למה זה לא 
מצחיק... כי... כי... כי זה לא צחוק!! זה עולה ביוקר 
רב!!!! שלא תדע... משלמים על זה מחירים מאוד 

 יקרים... 

ם האלו אנחנו כרתנו ברית עם הקב"ה שהנושאי
ישארו אצלנו מרוממים... שהתחום המסוים הזה 

 ולא נעשה מזה זנב...  בראש...ישאר אצלנו 
זה קו הכי הכי אדום ביהדות!!!! שזה!!! זה 
השער!!! שאליו עמלק בועט עם כל הכח... ואת 
השער הזה הוא רוצה לבקוע!!! שם... ודווקא שם 
הוא צועק גול!!! כשהוא מגיע לשם... אז הוא 

יש מנצח והוא צועק אחד אפס עליך!!! ואתה מרג
 לא תתן לו את התענוג הזה... 

כמובן שעמלק לא מגיע לשם ברגע אחד... סו"ס 
עד השער הזה יש כברת דרך... זה מתחיל מרמה 
נמוכה... זה ממשיך בפטפטת טפשית... שהרמה 
לאט לאט הולכת ויורדת עד... ואם אתה לא יודע 

יום אחד עמלק השחקן  לעשות סוף ולבעוט בזמן...
המיומן לאט לאט מתקרב לשער... וברגע שהוא 
כבר מגיע לניבול פה... הוא ידאג שאתה תאחז 
במצב מסוים שאתה כבר לא תהיה מספיק חזק 
לבלום אותו... פורים!!!! יום הצחוק העולמי!!! זה 
הזמן לעשות חשבון נפש כללי... מול הצחוק 

אני  השנתי... מי הם החברים שלי שאיתם
מתרועע... מה תכני השיחה שלי איתם... ולהבין 
שעמלק הוא האויב הגדול ביותר... למרות שהוא 
כ"כ סחבק... וכ"כ מצחיק... ומתגלגל מצחוק... 

 פורים מצחיק כשר ושמח.זה... זה לא צחוק!!! 

4 



 

  

  בשושן פורים הועדה המכינה יוצאת לשטח להכנת התשתיות....
כן?? הם הגיעו...??? כולם... כל המשפחה ביחד רצים מהר  הם הגיעו!!!!יענקי נכנס הביתה בסערה כולו משולהב... אבא... אמא... 

ה לגינה האחורית... כן... הנה... אנחנו רואים אותם... ברוך ה'... ברוך הבא בשם ה'...  הנה... הם כבר עובדים בקדחתנות... זהו!!! נפתח
 עונת העליה לרגל...  

. דווקא יחסית די רחוק מבית המקדש... מרחק של שלושה ימי מסע... כן... אנחנו משפחת יונדב... אנחנו מתגוררים בנחלת אפרים..
הדרך של עולי הרגלים לירושלים עוברת ממש צמוד לשדה  ממש על הדרך!!!אבל!!!! הפריבילגיה המיוחדת שלנו שאנחנו גרים 

שששמה... אנחנו פשוט רואים את אחוזה שלנו... מרחק של חמישים מטר... ולכן לפני כל רגל אנחנו חווים את העליה לרגל עם כל הנ
לראות רועה צאן מרוגש מהלך עם שני  אף פעם לא נהיים שבעים מלראות את זה!!!! זה מחלון הבית שלנו... איזה מחזה מרנין שזה...

 עדרים צאן מקושטים... עדר אחד שכתוב עלו שלט: בכורות!!!! ועוד עדר יותר גדול שכתוב עליו: מעשר בהמה!! לראות משפחות
שלימות מתניידות במסירות נפש... אנשים, נשים וטף.. עם כלי נגינה מתוך שירה וזמרה קומו ונעלה ציון בית ה' אלוקינו... בקיצור: 

 זה לשבת ולצפות בהם ולבכות ולבכות... מה יפו פעמייך בנעלים...
 לים כאילו זה סרט?? אבל מה אתה חושב??? שנשארנו שאננים?? אתה יושב שאנחנו יושבים וצופים בעולי הרג

בשלב מסוים אבא החליט: שבעונה של עולת הרגלים הוא פותח את הגינה השמאלית שלנו לרווחת עולי הרגלים... מה שנקרא 
"עצירה בשוליים..." אבא הידלה שם כרם כדי שיהיה צל... ויש שם כמה עשרות מקומות ישיבה לכל מי שרוצה לנוח קצת ולהתרענן 

 (תלוי מתי... בערב פסח אין לנו פירות... זה יותר בקיץ...)מחלק שם שתיה בשפע וגם פירות שגדלים אצלנו בשדה...  באמצע הדרך... אבא
אנשים נחים קצת... מחליפים כח... וממשיכים הלאה בדרכם... ולפני פסח אבא גם מציע להם סיור קצר בשדה הסמוכה כדי לברך 

ים אצלנו בשדה אחוזה... כן... הגינה הזו במשך השנה היא סגורה!!! היא רשות ברכת האילנות על כל שבעת המינים שב"ה גדל
היחיד שלנו... אנחנו מגדלים בה תבלינים וקצת ירקות... אבל ברגע שמתחיל שוב עונת העליה לרגל... אבא מסלק את המחיצה 

וכה לרה"ר ויש לה דין של כרמלית... והגינה שלנו באותו רגע כבר לא רשות היחיד אלא היא מקבלת הגדרה של קרן זוית הסמ
בתקופה הזו הילדים לא משחקים בגינה הזו בשבת!!! כי זה כבר לא רה"י... אלא כרמלית שאסור לטלטל בתוכה בארבע אמות... 
עכ"פ חודש אדר זה כבר לקראת תחילת העונה של העליה לרגל!!! ויש כמה אנשים קבועים שהם יורים את יריית הפתיחה... 

 ו רואים אותם זה אומר שהנה... העליה לרגל מתחילה כעת ועכשיו... כשאנחנ
תנחש מי הם האנשים האלו??? זה אגף התחבורה שמטעם בי"ד הגדול... כן... בחודש אדר בית דין הגדול שולח פקודות ומוציא 

באדר יש משימה ממוקדת  לשטח רבבות שלוחי בית דין המפוזרים בכל ערי ישראל לרשימת ארוכה של מטלות... וכשמגיע ט"ו
לצאת ולתקן את הדרכים לעולי הרגלים... ואז הם מגיעים לכאן!!! ומתחילים לעבוד... מיישרים את הקרקע... סותמים כל מיני בורות 

.. בכביש... מסדרים את הניקוז... ובעיקר חוזרים ומסיידים את האזורים הטמאים שכולם יזהרו ולא יתקרבו מפני אוהל הטומאה... כן.
כמו במעבר חציה... מידי פעם הצבע יורד... ואז מגיעים עובדי עיריה ושוב פעם צובעים... ככה גם בצבע האדום שמסמן לכולם 
איפה יש קברים... במשך החורף הצבע יורד ובט"ו באדר הלויים משרתי ה' מקבלים פקודה והם מופיעים יחד עם הפועלים שמטעם 

לסמן כדי למנוע טומאת מת... ואז!!!! כשאנחנו רואים אותם... אנחנו יודעים שבימים הקרובים בי"ד והם דואגים לחזור ולצבוע ו
 שוב מתחילה העונה של העליה לרגל... 

אגב: ממש ליד הבית שלנו יש באר!!!! ולקראת העליה לרגל... חלק מהעבודה של שלוחי בי"ד זה לסדר שוב את הפסי ביראות ואת 
 יקרא רשות היחיד לעניין שתיה בשבת... הדיומדין ולהכשיר אותם לה

זו הקריאה שיענקי בא וקרא לנו... ואכן אנחנו רואים אותם עובדים כאן... ו... ולא נותר לנו אלא להתחיל להתארגן... ובכן: שושי 
יומיים הקרובים... וחני... תלכו לגינה ותבדקו איזה מלפפונים וגמבות אפשר לקטוף ביומיים הקרובים... כי מה שלא הולך להתבשל ב

 אפשר לקטוף אותו... כי... כי אנחנו לקראת פינוי הגינה... 
--- 

אגב: בחורף האחרון היה פה סיפור לא פשוט בכלל!!!! פה ממול... באחת השדות הקרובות... יום אחד נמצא יהודי הרוג באדמה!!! 
ג מהעיר הסמוכה ומדדו לאיפה הוא יותר קרוב... איזה עיר לא נודע מי הכהו... אל תשאל מה שהיה פה... הגיעו סנהדרי קטנה של כ"

בדיוק צריכה להביא עגלה ערופה... אבל חכה!!! אל תשכח שמת מצוה קונה מקומו!! וקברו אותו במקום!! באמצע השדה של חבר 
ע מה שזה?? אתה אתה יודשלי... ותחשוב שהקבר הזה נמצא מרחק של שלושים מטר מהתוואי של הדרך הטהורה לעולי רגלים... 

בדרך כלל כשיש לך דרך של עולי רגלים... משתדלים שכל השוליים בצדדים וכל האזור יהיה סטרילי לגמרי...  יודע איזה רגיש זה??
בלי שום חשש אפילו רחוק של טומאה... וכאן יש לך קבר גמור במרחק של כלום!!! אבל מה אפשר לעשות... מת מצוה קונה 

אים אותו בדרך עצמה... היו "מסלקים אותו לצדדים..." אבל ברגע שמצאו אותו בשדה הסמוכה... אז אין מקומו... אם היו מוצ
מספיק הצדקה להזיז אותו... ולכן הוא קנה מקומו... אבל תכל'ס... זה עדיין מלחיץ!!! עכ"פ סקרו את הקבר בסיקרא!!!! ובמקביל 

 שלא לזוז לשוליים הימניות בכלל!!!! אפילו לא פסיעה. בדרך מול אותו מקום!!! הציבו תמרור של אזהרה חמורה
---  

עכ"פ מט"ו באדר אנחנו כבר מתחילים להרגיש תכונה... עובדים פה בכביש... והנה!!! התחילה העונה... אז בי"ח אדר תמיד יש לנו 
כבר כמה אורחים קבועים שתמיד מגיעים בתאריך הזה... זה העולי רגלים הכי הכי ראשונים... מי שכבר בי"ח באדר עולה לירושלים 

. זה אומר שהוא מסוג העוייבדי ה' הגדולים שכבר מכ"ג באדר מתחיל אצלם העבויידה של חודש זה מסגיר את האישיות שלו..
ניסן... זה אנשים שכבר מה"מילואים" הם צריכים להיות בלשכת הגזית... כמובן שיש כאלו שהם מוכרחים להיות קרובים לנייעס 

גמליאל כל בוקר יושב ודורש ב"פירקא" של הלכות החג  העדכני שכל הזמן מתעדכן בלשכת הגזית בתקופה הזו... אל תשכח שרבן
 ואלפי צורבא מרבנן יושבים ומקשים ומפרקים והדברים מאירים ושמחים... 

בקיצור: זה סוג העולי רגלים שמתחילים לטפטף כבר מאמצע חודש אדר ועד ר"ח ניסן... אבל מר"ח ניסן העסק מתחיל להיות 
יותר... ומה אתה חושב לאורך כל הציר של הדרך יש אנשים שמתפרנסים ומוכרים כל מיני עמוס... ומיום ליום זה נהיה יותר ו

 דברים... קדרות חרס... סכיני שחיטה... קופיץ... וגם תכשיטים לחג... 
אבל אנחנו לא מוכרים משהו מיוחד... מה שכן... יש לנו שדה שעורים קטנה!!! שלפני שאנחנו עולים לפסח  אבא כורך אותה 

... אבל כעת אסור כי זה לפני קצירת העומר... אבל מיד לאחר הפסח אנחנו חוזרים הבייתה... וכשעולי תים כדי שכשנחזור נוכל מיד לקצורבצב
הרגלים חוזרים מירושלים עם פנים קצת נפולות אז כל אחד מקבל שיבולת הדורה של שעורה עטופה בסרט עם כוס בירה להשיב את הנפש... 

ושלים עיר הקודש...  אבל אל דאגה... הדרך בקושי נרגעת ומתרוקנת מהדרך חזור מירושלים... והיא שוב חוזרת ומתמלאת מזכרת חזור מיר
 בחורף העסק די יבש... ואפילו בוץ...  לקראת שבועות... ואח"כ כל הביכורים... בקיצור: בקיץ יש פה תנועה ערה כמעט כל הזמן אבל

 בכיליון עיניים לשושן פורים.. מחכים לכם בהכנסת אורחים שלנו. בואו כבר...ולכן אנחנו כ"כ מרוגשים ומחכים 

5 
ממש   --"למען לא נבוש...""בקרוב

 מושגים בסיסיים בהלכה..
ולעניין.. לפניך עשרת הדברות  בחור יקר: קצר

 של פורים:
קריאת המגילה!!! כל תיבה!! לא להחסיר תיבה  א.

אחת!! עד שאתה לא מקיים את זה לפי כל התנאים 
אתה לא עושה כלום!! לא שותה יין... ולא יוצא עם 

 הסיירת... יתהפך העולם!!!!!  
ק"ש של שחרית לגר"א ובעל התניא בשעה  ב.

.... לך תדע.. אתה כנראה תשתכר בליל פורים.. 8.51
אתה לא יכול לסמוך על עצמך... לכן כבר עכשיו! 
בערב פורים!!! אתה מכין את אותו בחור שהוא 
לשם שינוי מתכנן להשאר שפוי עכ"פ בליל פורים... 

. שהוא יהיה השומר שלך!! שיעיר אותך בכל הכח..
 על כל אגרוף תן לו שקל!!!! 

(לא שחרית עם תפילין בכובד ראש!! כמו יהודי!!  ג.
לשכוח ש"ויקר" אלו תפילין... לא יזיק לך שלא לדבר 
דברים בטלים בתפילין ואפילו לומר פרשת קדש והיה כי 

רצינות בתפילה!!  יביאך... סו"ס פורים זה חג התפילין...)
את כל  הניסים) (לא לשכוח על עומד לפני המלך!!

הבדיחות המחוכמות תדחה לאחר התפילה ולאחר 
חליצת התפילין.. אם אתה מרגיש שזה ממש פיקוח 
נפש... לפחות תחלוץ את התפילין ותצא מהבימ"ד... 

 אסור להתבדח בתפילין מדינא...  
מיד אחרי תפילת שחרית... סטופ!!!! עצור!!!  ד.

מטפל אתה לא זז לשום מקום... לא אוכל... לא 
אתה לוקח כעת עשרים  כי דבר ראשון:בשום נושא 

שקל, הולך לגבאי הצדקה השכונתי הגובה בעבור 
נותן לו עשרים ש"ח בעבור שני  עניי העיר בו ביום...

עניים. מכוין לשם מצוות מתנות לאביונים.. חכה!!!! 
 לא סיימנו.. עבור לסעיף הבא

 משם אתה רץ למכולת, קונה לחמניה ושוקו... ה.
נותן לחבר טוב שלי: לשם מצות משלוח מנות!! 
(מומלץ למישהו שצריך לסגור איתו איזה חשבון... כן... יש 
כאלו שמחסלים חשבונות בפורים לשלילה... אתה תעשה 
את זה לחיוב. מה דעתך?? אין קליעה למטרה של מצות 

   משלוח מנות כמו זה.)
עד מנחה גדולה תתאפק!!! אל תשתה יותר מידי  ו.

אתה פורש  12.20-הרבה יין!!! רק קצת!! ב
(ואם מהסיירת... והולך להתפלל מנחה גדולה.... 

השטיבלאך הקרוב הוא במרחק הליכה... זה הכי טוב... כי להפיג 

הההלו: תתפלל כמו  רביעית יין צריך מדינא דרך מיל)
.. אלא כמו פושט יד... יהודי!!!! ולא רק כמו יהודי.

ו... ונותנים לו... אל תשכח... יש יום שאחרי פורים... 
 לת"ת יהיה מי שידאג... אבל מי ידאג לך?? תתפלל.  

גם כשמתפרקים... גם כשמשתוללים... אני מקבל  ז..
(אל תשכח... ע"ע לא לעשות נזקים ולא להרים יד... 

חה למישהו הוא לשיכור יש חוסר תחושתיות... וכשהוא נותן צ'פ
  עלול להשטתח על הריצפה מעוצמת המכה... זכור זאת)

לפחות שעה לפני השקיעה אתה נוטל ידיים!! אם  ח.
אתה אשכנזי אתה פשוט מבקש מאחת מהמשפחות 
שיתנו לך פרוסת לחם ותטול אצלם ידיים מתוך 
כוונה להמשיך... אבל אם אתה ספרדי אתה פשוט 

ומר שסעודת פורים פורש לאלתר!!! זכור: החת"ס א
ואפשר היא המצוה הכי חשובה מכל מצוות היום.. 

 לפעול בה ישועות
עולם יפה.. שלום לך... תיכף אשוב... יש לפני  ט.

עכשיו בקבוק שיבס... עוד רגע אתה מתחיל 
לשתות.. רגע רגע רגע.... אתה קודם מחפש  בחור 
שפוי שלא מתכנן לשתות... שיהיה שומר שלך ולא 

וחה עד שאני אברך ברכת המזון... אפילו יתן לי מנ
 מדומדם... (יותר קל מק"ש)

ועוד דבר אחד קטן: אני מחפש כאן בנרות עוד  י.
בחור אחד שלא הולך להשתכר שיעיר אותי למעריב 

... ומיד אח"כ נפתח גמ' פרק ערבי 11.30בשעה 
 פסחים... שטייגן ל' יום קודם החג...

 

              הצורך!!!שמור מסמך זה בידך לעת 
  זכור: אתה יהודי!!!!!



“ 

 

 לכה דודי לקראת כלה... פני מסכת שבת נקבלהה

אמנם הראש שלנו נמצא בתוצאות של הבחירות.... ואמנם להבדיל אנחנו נמצאים גם בערב 
פורים... וערב פרשת זכור ויש הרבה נושאים על מה לדבר... אבל תרשה לי לומר: שהנושא היותר 

 התחלת מסכת שבת!!!!!!!קריטי וחשוב עכשיו... זה... זה הסיום של מסכת ברכות והכי הכי: 
טיירע יידן: אני לא יודע איפה אני תופס אתכם... האם התחלתם דף היומי או לא... אם באמצע 
ברכות היו נפילות או לא... מה שבטוח... אם אתה בעניין!!!! אם יש על מה לדבר שתתחיל עכשיו 

 מסכת שבת... 
ובה פחות חש והשבתאז זה הנושא!!! עזוב את כל הנושאים האחרים בצד... יהדות התורה 

מהמסכת שבת שלך... ואפילו פורים... שזה כן יום מאוד גדול... אבל הרי לא כל יום פורים... יש 
יום שאחרי פורים... ואם בפורים הזה אתה תקבל על עצמך בכל עוז ותעצומות שאתה נכנס חזק 
 למסכת שבת אז היום כיפורים שלך בעוד חצי שנה יראה אחרת לגמרי.... רק לשבר את האוזן...

אתה אולי לא יודע... אבל בראש השנה הקרוב!!! יש משהו שכבר לא היה עשר שנים... ראש 
וגם יו"ט ראשון של סוכות יוצא בשבת... וזה אומר שאין לנו לא לולב ולא  בשבת!!השנה יוצא 

יש גמ' מלחיצה שאומרת:  ואם לא תוקעים בשופר בר"ה זה לא פשוט!!!!!שופר מדאורייתא... 
נו... אז איך חז"ל עושים לנו את מריעין לה בתחילתה מריעין לה ח"ו בסופה...   שכל שנה שלא

(שמא איך הם גוזרים עלינו שלא לתקוע בשופר בראש השנה?? וכי בגלל גזירה רחוקה  זה???
 אנחנו מסתכנים בשנה שלא מריעין לה בתחילתה??? יטלנו בידו וכו')

אנחנו לא תוקעים בשופר זה בגלל הזהירות שהיות שבאותו ר"ה הסיבה ש אומרים האחרונים:
לכן! בראש  (שהרי חז"ל גזרו שמא יטלנו בידו ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים)המופלגת שלנו בשמירת שבת 

והיא תוקעת!!! היא מעלה  השבת בכבודה ובעצמה היא השופר שלנו!!השנה שחל בשבת!!!! 
ק הוא חזק עוד יותר מהקול שופר של האיל... את זכרוננו לפניו ית' לטובה!! והקול שופר של שב"

כל זה טוב בתנאי שאנחנו באמת מייקרים את השבת!!!! עוסקים  אבל אומרים האחרונים::
בהלכות שבת והשבת באמת חשובה לנו... כשזה ככה. אז בראש השנה הבעל"ט השבת תהיה 

 באמת שופר גדול שיתקע לחרותינו ועל פדות נפשנו.. 
יום הכיפורים הזה!!!! תקבל על עצמך קבלה מראש לקראת  -בפוריםעכשיו אז הנה!!!! כבר 

רבש"ע: בעוד חצי שנה יגיעו הימים הנוראים ואנחנו לא נתקע בשופר... למה??? כי לא  כיפור...
צריך... כי כבר חצי שנה מסכת שבת מונחת לי על השלחן!!! חצי שנה שאני בספירת קולות  של 

בת... אני לא צריך מאה קולות של שופר כי יש לי מאה חמישים עוד דף ועוד פרק במסכת ש
ושמונה קולות של דפי גמ' של שבת... שהדפים האלו וקול התורה הזה של שבת הוא זה שיזעזע 

 את כסא הכבוד ויושיב את הקב"ה מכסא דין לכסא רחמים... 
מהר לאחת מחנויות אז בבקשה!!!! אם אתה בעניין... שים בצד את כל הנושאים הבוערים.. לך 

זהו!!  הספרים המובחרות... תקנה גמ' שבת כזו שמינה כדי להציב דבר ראשון עובדות בשטח!!!!!
 יוצאים לדרך!!!

(מה שנקרא דע לך: לפני כמה שבועות כבר סיפרתי לך שאני כל הזמן מכרכר סביב הכינרת...   ---

(עד ובי נבחר לראשות עיריית טבריה מאז שאותו רון ק ושמתי לב למגמה ברורה: "סובב כנרת...")

מאז הכנרת התחילה לטפס... דווקא כשהיו ראשי עירייה נורמליים שלא הפריעו  שהודח בשעטו"מ)
לסטטוס קוו... דווקא זה לא הזיז לכינרת... הקו השחור של הכינרת לא חש מחוייב לסטטוס קוו... 

שנשבה" נהיה ראש העיר... ואז ממתי הכנרת התחילה להתרומם?? מאותו יום שאותו "תינוק 
החרדים לדבר ה' לא יכלו להישאר שאננים מול  ו... ו... ואז!!!!!!הוא התחיל לרמוס את השבת... 

הם לקחו את העניינים לידיים והתחילו להתחזק... במה???  והם!!!הפגיעה בכבוד השבת... 
אנשי טבריה החליטו לצאת  הו...")("כבר תברינהו אנשי טבריה לסילונייבהלכות שבת... במסכת שבת... 

מתוך "גומרת הלכות שבת"!!!! אוהו...  מתוך חיזוק במסכת שבת!!!!!למלחמה על כבוד השבת 
ברגע שהכנרת שמעה את שירת השבת מתנגנת כמו כינור מתוך בית המדרש... כאן הכינרת 

 התחילה להתרומם ולהתנשא לכל לראש... 
אבל ככל שהם יותר ויותר  ת חילונים שמחללים שבת...צריך לדעת!!!! כמה שכואב לנו לראו

אז גם ההשפעה שלהם בעליונים היא בערבון  כרתות...מתרחקים מהדת ועוברים על עוד ועוד 
וקצר חשמלי בהשפעה שלו בעולמות  כריתההמשמעות הפשוטה ביותר היא שיש  כרת...(אדם שמתחייב מוגבל 

א מקבל... אבל יש לזה גם השלכה ישירה בחוט החשמל שבו... הוא כבר כמעט העליונים.. זה אמנם העונש הכי גדול שהו

ודווקא העוייבד ה'... דווקא מי שכן מקפיד קלה   קמח טחון טחנת...) -ולא מעביר זרם... מה שנקרא
כבחמורה כל חיזוק או ריפיון שלו בעבודת ה'... הוא הרבה יותר משמעותי בהשפעה בשמים לטוב 

א עם כל הכאב שיש לנו בחילול שבת הארצי שהולך ומתרחב אצל החילוניים.. ולמוטב...  ממיל
  בסופו של דבר!! השיבר הגדול נמצא אצלנו!!!!

במסכת שבת שכן נלמד או לא נלמד... אנחנו הרבה יותר משפיעים  -אני ואתה החרדים לדבר ה'
הרבה בשבתות  יותר)רוב טובה לעולם מאשר תינוק שנשבה ששוכח עיקר שבת ועשה מלאכות (

 ) הרבה...  (יותר
זהו!! יהדות התורה והשבת אמרה כבר את דבריה!!! הצבענו למען השבת... עשינו את שלנו... 

ומה אתה חושב...  היא מול מסכת שבת...מכאן ואילך ההשפעה האמיתית שלנו על כבוד השבת 
רת המשיכה לעלות ולעלות אם במסכת ברכות הנוכחית השמים נפתחו וירדו לנו גשמי ברכה והכנ

 עד שעוד מעט היא מגיעה למצב של צורך לפתוח את הסכר...
אם נתפוס את אותו חיזוק!!! ואם באותה   אז עכשיו???? כשזה מגיע למסכת שבת???

התלהבות שבה התחלנו את מסכת ברכות... אם באותה התלהבות נתחיל גם את מסכת שבת... 
יהיה מקור הברכות בעצמו שיצוף ויעלה ויתרומם עד... שבבת  הפעם זה כבר לא יהיה הכנרת... זה

אחת יפתח הסכר של מקור כל הברכה וכל העולם כולו יוצף באינסוף רחמים וחסדים מאבא 
נו... ואם כן  (עיין שבת ק"כ)שבשמים... כן... מקובלנו שדליקה של אש פורצת בעוון חילול שבת 

ה במסכת שבת?? מה קורה אז??? מה אז שומרים שבת?? אם כן עוסקים בעמל וביגיע
במקור   ומשהו טוב צריך לפרוץ...פורץ?? לא יודע... אבל מה שבטוח... שמידה טובה מרובה... 

הברכות פתאום יפרוץ איזה סכר של פקודת ישועה ורחמים... כל אחד במה שהוא צריך... לא 
 משהו טוב יקרה!!!!... יודע... מה שבטוח אם אנחנו נתפוס את עצמנו במסכת שבת הקרובה

ולא נותר לנו אלא לשחזר את זה ביתר שאת כשמגיעים  ברכות...התחושה הזו הורגשה במסכת 
  מקור הברכות.למסכת של 

--- 
 ארוכה!!!!מסכת שבת נראית מסכת  עכשיו: קצת פרקטיקה למעשה:

זה קנ"ח דפים אבל לא.... אוי ואבוי לך... אם תחנת היציאה הקרובה שלך ממסכת שבת זה בעוד 
  לא טוב!!! חייבים תחנת ריענון באמצע...

אז לצורך העניין בא נעשה סריקה קצרה מלמעלה על כל מסכת שבת... ונפריט אותה 
לכמה פרטים... ובכן: דבר ראשון טוב לדעת: שמרן השפע חיים מצאנז אמר: שבמסכת 

... אז מעכשיו שיש בשבת עשרים וארבע שעותכנגד  יש עשרים וארבעה פרקים!!!!שבת 
תכניס לראש: כל פרק בשבת הוא כנגד שעה אחת בשבת!!!!! כן... כידוע מהשפת אמת: 

" מצוה היא כמו נר.. והתורה שעוסקת בדיני אותה מצווה זה כמו -ש"נר מצוה ותורה אור
האור של הנר... אם ככה: אז אם יש לנו את שבת!!!!  אז שבת עצמה היא נר מצווה!!! ומי 

אז לצורך העניין יש לנו כעת עשרים וארבע שעות ר הזה?? מסכת שבת...  מאיר את הנ
השעה שאנחנו עכשיו רוצים להאיר אותם... קדימה... השבוע מתחילים עם של שבת!!!! 

של שבת... כן... השעה הראשונה של שבת היא מאוד דומיננטית וקריטית...  הראשונה
ו את הפרק הראשון של שבת שהוא בשביל זה יש לנצריך בשבילה הכי הרבה אור... 
אז כדאי להשקיע בפרק הזה... להתחיל אותו עם כל  בהחלט פרק מאוד משמעותי!!!

המרץ... אז תשקיע... יש לך עכשיו שבועיים וחצי שמתמקדים בשעה הראשונה כניסת 
בייחס  (אגב: לא יזיק!!! שעל הדרך.. בשבועיים וחצי האלו נעשה גם בדק הבית מה אפשר לשפרשבת... 

לאותה שעה.. קצת פחות עצבים... קצת יותר מוקדם.. עכ"פ אין הרבה זמן לדבר... כי בעוד שבועיים וחצי 

זהו!!! הגענו לפרק במה מדליקין... כעת נגמר... אנחנו כבר עוברים לפרק הבא ולשעה הבאה...) 
יחסית  נעבור לגברת הצדקנית... בעלך היקר למד את פרק יציאות השבת... זה היה פרק

(לא קשה... תביני אותו... אם היו לו התפרצויות בבית יתכן שאורייתא קא מרתחא ליה... 

אבל עכשיו מגיע הפרק שלך!!!  פשוט להבין את כל הרשויות של שבת... ובפרט את כל הי"ח דבר...)
פרק במה מדליקין זה פרק שמדבר על הדלקת נרות שבת... זה פרק שכולו מדבר על 

(ואח"כ בסוף יש כמה דפים מאוד חשובים במוסר... אל רות שבת ועל נרות חנוכה.... אור... על נ

זה פרק מעניין   תוותרי לו... תגידי לו שיגלה לך מה חז"ל אמרו עליכן שם שצריך לתת לכן על הראש...)
ומרתק עם קצת טעימות מורכבות של סדר טהרות... עכ"פ הפרק הזה מאיר לכם את 

!!!! את השעה הזו שעד שהוא מגיע מהבית כנסת פלוס שלום השעה השניה של שבת
 עליכם ואשת חיל... 

פרק כירה הוא  הפרק הכי קשה  אבל עכשיו מגיעים לפרק השלישי שהוא פרק כירה!!!!
במסכת שבת!!! אבל זה יוצא טוב... זה יוצא בדיוק בחול המועד פסח... מה שנקרא 

 "שיוויון בנטל..." 
עד שהיא נהיתה נקיה מחמץ!! ועכשיו הגיע תורך  ה את הכירהקרצפשבוע שעבר אשתך 
 לתוך הלב! כירהולהכניס את פרק  לקרצף את הראש

כן... בפרק הזה אנחנו עובדים קשה על השעה השלישית של שבת... אנחנו כעת עמוק 
בסעודת שבת... אנחנו כעת מאירים את שלחן השבת באור תורה של פרק כירה... 

(אל לכות בישול ושהיה והטמנה ורחיצה בשבת ו... ובהלכות מוקצה... שכמובן מדבר על ה

אדרבה... תבשל את הפרק הזה כמאכל  תבהל... הפרק הזה לא כ"כ מפחיד כמו שאני עושה אותו...)
בן דרוסאי... תלמד את המסקנות ההלכתיות שיוצאות מהגמ' וזה ילווה אותך לכל 

 .. החיים... לא תוכל לשכוח את חג הפסח הזה.
במה טומנין... פרק קצר... בפרק הזה אנחנו  -ועכשיו!!!! מגיע פרק ד' של מסכת שבת

מאירים את השעה והשלב של המנה העיקרית והמנה האחרונה... אנחנו מאירים אותו 
 בהלכות הטמנה ומוקצה... 

לנשום אויר צח של ליל שבת... אבל כאן מגיעים שני  יוצאיםואז נגמרה הסעודה... וכעת 
! כן... לצאת מיד אחרי הסעודה זה יוצאהובמה אשה  יוצאהפרקים הבאים.. במה בהמה 

על הגבול של במה בהמה יוצאה... סליחה...  קודם תלמד... קודם תגמור שנים מקרא... 
לצאת... עכ"פ מדובר  קודם תלמד דף היומי או מה שזה יהיה... ואח"כ יש על מה לדבר

בשני פרקים מאוד קלים... שמדברים על איסור הוצאה בשבת... באיזה תכשיט ובגד 
מותר לצאת בשבת ובמה אסור... ואז מגיע פרק כלל גדול!!!! שהוא כן פרק תובעני 
ומורכב... אבל זה כדאי!!! יש עניין גדול ללמוד את הפרק הזה בעיון... מי שעוסק בפרק 

ואח"כ  (כי הוא מדבר על המחייבים של קרבן חטאת)חשב לו כאילו הקריב חטאת... הזה בעיון נ
מסכת שבת  וסטופ!!!!! עד כאן!!!!מגיע פרק מאוד קל ומעניין... פרק המוציא יין...  

אמנם ממשיכה הלאה... אבל הגענו לאמצע מסכת שבת!!! וזה יוצא בדיוק אחרי חג 
צלחת לשמור קשר עין מקבלת התורה ברצון השבועות... ואם אתה ב"ה החזקת חזק וה

צריך  צריך לחגוג!!!!ועד קבלת התורה בכפיה!!! כעת צריך לעשות משהו... לא יודע מה... 
לאסוף כוחות מחדש... בשביל להמשיך הלאה... לא זזים לפני שמתדלקים!!!!! וחשוב לי 

... אל תסתכל להגיד לך את זה כבר עכשיו!!!! כי כבר עכשיו שאתה מתחיל מסכת שבת
על הסיום של מסכת שבת שם בפרק מי שהחשיך בדף קנ"ח... לא!!!! מי שהחשיך זה 

 כבר סעודה שלישית... 
מי חושב בכניסת שבת על סעודה שלישית...?? אנחנו כעת מתמקדים בשמונה פרקים 
הראשונים של מסכת שבת!!!! לא יותר!!! תציב לעצמך כבר עכשיו תאריך מסוים 

שזה כעת היעד... זו התחנת ריענון שבאמצע... שמשם!!!! שם שוב  באמצע המסכת
 יחזור לתלמודו... ואז שוב נדבר... 

--- 

ואם כן הגענו לזה... אז אנחנו כעת עומדים סמוך ונראה לחג הפסח... וחז"ל אומרים 
 שלקראת החג צריך לשמח את האשה בתכשיטים...

האר"י הקדוש אומר שבמסכת שבת יש כ"ד פרקים כנגד כ"ד תכשיטי כלה  אז הנה!!!
שמפורטים בישעיה ג'... וכמו שבליל שבועות יש עניין ללמוד בכ"ד כתבי הקודש משום 

ככה גם שזה כ"ד קישוטי כלה שאיתם אנו שושבינים של השכינה לקראת מתן תורה... 
יש כ"ד פרקים בשבת וכל פרק הוא  -אומר האר"י -כיון ששבת נקראת כלה לכן בשבת!!!

 תכשיט אחד!! 
אז הנה... לכבוד נשות ישראל הצדקניות שבדורנו שלקחו על עצמן את צער השכינה 
ויוצאות מידי בוקר לגלות הנפש ע"מ לפרנס את בעליהן... ניתן להם מתנה מיוחדת 

לא לקראת חג הפסח ונבטיח להם כ"ד קישוטי כלה בדמות כ"ד פרקי מסכת שבת!!!! 
יכולה להיות מתנה נפלאה יותר מזו... ויחד... אנחנו מהגמ' והן מהאוהל.. נזכה להיות 
שושבינים לשכינה... ויתן ה' ובמהרה ממש קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבת בעמק 
הבכא... התנערי מעפר קומי לבשי בגדי תפארך עמי... התעוררי התעוררי כי בא אורך. 

 כת שבת נקבלה!!לכה דודי לקראת כלה פני מס
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הידעתם שלג'וקר האגגי היה אקווריום עם דגים ענקיים 
 בבית...

 אם תתבונן גם בבריכת הדגים שלך קיימת השגחה פרטית...

 תנוח על זה... –העמלקי בימינו הנטרול 

  פרשת
 זכור-תצוה

 . אין לקרוא בשעת התפילה או קריאת התורהנא לשמור על קדושת הגליון              17:21מרכז:  17:01ם: -כניסת השבת: י



 שגרה... –ס המגילה היה לא פחות מאשר נ

 הרוורס שלך זה ה"קדימה" של הקב"ה...

 שאלות, כעת הכל מתגלה...אין יותר 

נברך בברכת מזל טוב מכל הלב 
 את ידידנו אלמוג גורי להולדת הבן
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