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דבר נפלא מצינו בתורתינו הקדושה. כשעם ישראל 
יצא ממצרים אחרי שהקב"ה ישתבח שמו לעד עשה 
היה  מכותיו,  את  בהם  והפליא  במצריים  שמות 
דבר משונה ובלתי רגיל. כלבי המצריים עזי נפש 
ואמתניים היו במיוחד. מאולפים לנבוח על כל זר 
ולתקוף כל עובר אורח לא רצוי. וראו איזה פלא, 
אף כלב מצרי לא נבח. מליוני אנשים, נשים וטף, 
כלבים,  אותם  ליד  עוברים  חיים,  בעלי  ולהבדיל 
והכלבים כאילו אילמים, כאילו בלעו לשונם, כמו 
כלב  יחרץ  לא  ישראל  בני  "ולכל  הפסוק:  שמעיד 
לשונו". והקב"ה ישתבח שמו לעד לא מקפח שכר 
בריה. זכו הכלבים שבכל מקום ומקום הם ובניהם 
עד סוף הדורות למתנה מאת בורא כל העולמות, 
"ובשר טרפה בשדה  ציונו בתורתו הקדושה:  שכן 
לא תאכלו לכלב תשליכון אותו". את הבשר הטרף 
יש מצוה לתת לכלבים תגמול על אותם רגעים עת 

לא נבחו הכלבים המצריים. 
ובואו נעשה חשבון פשוט. הכלבים קיבלו שכר כה 
רב למשך כל הדורות כיון שלא נבחו. הרי שקיימו 
אם  מלנבוח.  תעשה שהרי  ואל  בשב  ה'  רצון  את 
ועשה,  יתברך בקום  ה'  רצון  כן אדם שעושה את 
לכמה  בוראו,  רצון  לקיים  ופועל  הוא  מתאמץ 
אדם  אחריו.  דורותיו  לכל  הוא  צפוי  ושכר  גמול 
לאחר,  להטיב  ומשתדל  השני  בשביל  שטורח 
ועל  כמה שפע טובה וברכה הוא מושך על עצמו 
כל צאצאיו אחריו. ודוגמא לעשיית טוב לשני אנו 
ואותו  לכהן  בא  טמא  אדם  בפרשתינו.  מוצאים 
כהן מזה עליו מאפר הפרה האדומה, כמה מעלתו 
נפוצה  טעות  נאמר שישנה  מוסגר  )ובמאמר  רבה 
אלא  כך  זה  אין  נטמא.  המזה  שהכהן  שחושבים 
שלא  הפרה  אפר  מי  את  הנושא  או  הנוגע  הכהן 
לצורך הוא שנטמא( לכמה ברכה והצלחה, ישועה 
ושמירה נזכה כל אחד ואחד מאיתנו אם רק ניטיב 
לשני ונזכהו, נגמול עימו חסד ונושיט יד לעזרה, כך 

נקרב את הגאולה במהרה. 

לעשות טוב!

ב"ש
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הפטרת השבוע:
"ויפתח הגלעדי"

ב"ש

“חוקת התורה”!
על הפסוק הפותח את פרשתינו, מצאנו בסיפרו של הגה"צ 

בפרה  נאמר  נפלא:  רעיון  "והגדת",   - שליט"א  גלינסקי  הרב 
אדומה "זאת חוקת התורה" )במדבר יט,ב(, לפי שהשטן ואומות 

טעם  ומה  הזאת  המצוה  מה  לומר  ישראל  את  מצערים  העולם 
רשות  לך  ואין  מלפני  היא  גזירה  "חוקה",  בה  כתב  לפיכך  בה.  יש 

לא:  מדוע  התורה",  חוקת  "זאת  נאמר:  ומדוע  )רש"י(.  אחריה  להרהר 
"חוקת הפרה האדומה", כמו "זאת תורת העולה" )ויקרא ו,ב(, "המנחה" 
)שם,ז(, "החטאת" )שם, יח(, "האשם" )ויקרא ז,א( ו"זבח השלמים" )שם, 
כולה הוקשה לחוקת הפרה האדומה.  לך שכל התורה  לומר  יא(. אלא 
חוקה היא, גזרה שאין לך רשות להרהר אחריה. ונאמר, שזו גם הוראת 
"זאת התורה, אדם כי ימות באוהל" )במדבר יט,יד(, שדרשוהו )בברכות 
ס"ג ע"ב( שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. והיינו 
רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  לי  סיפר  בתומו.  והולך  דעתנותו,  את  ממית 
אברהם יפה'ן זצ"ל: היה בחור פשוט, נער בער, טיפש וסכל, והכל נדו לו 
וריחמו עליו, מה יהא בסופו, איך יסתדר בחיים. ומה היה בסופו? היו לו 
כמה קופיקות ומילא טופס הגרלה, והעיר רעשה וגעשה: ניחש נכונה את 
שלושת המספרים שעלו בגורל. זכה בחמשת אלפים רובלים, הון עתק 
באותם ימים. מדושן עונג היה. כשהחמיאו לו על מזלו הטוב, אמר: "לא 
היה זה מזל! היתה זו הארה ממרום!". תמהו, והסביר: "לא עלה בדעתי 
להשתתף בהגרלה. אבל ראיתי בחלום את המספרים שבע עשרה, שמונה 
עשרה, שלוש מאות ושבעים. והבנתי, שמראים לי את מספרי המזל!". לא 
הבינו: "אבל היו רק שלושה מספרים בטופס!". חייך חיוך ניצחון: "זהו! 
צריכים פקחות כדי להבין חלום לאשורו! רצו שאצרף את המספרים, ועלו 
לכדי ארבע מאות וחמש עשרה. ואכן, זה המספר שעלה בגורל!". חישב 
אחד, ותמה: "אבל צירופם הוא ארבע מאות וחמש בלבד!". "ככה?! אז 
איזה מזל שאיני יודע חשבון"... מעשה שהיה, ומה רצו לומר כשסיפרוהו? 
שגוי,  ומה  נכון  מה  לא  רע,  ומה  טוב  מה  לא  מאומה.  יודעים  שאיננו 
החיסרון עלול להתברר כמעלה והמעלה כחסרון, ואין עלינו אלא למסור 
עצמנו לבוראנו, ולהניח לו להנחותינו! זה שאמרו )חולין ה ע"ב(, "אדם 
ובהמה תושיע ה' " )תהילים לו,ז(, אלו בני אדם שהן ערומין ]פקחים[ 

בדעת ]כאדם הראשון )רש"י([, ומשימין עצמן כבהמה, שנמשכת אחרי 
בעליה באמון מוחלט, כמו שאמרו: בהמה, על דעת בעליה הולכת 
)קדושין כב ע"ב(, וכדרך שאמרו )ויקרא רבה כז( אף על פי שאדם 

אנו, נמשכין אחריך כבהמה. ובפרט בדורינו אנו, שהחושך מכסה 
ארץ ורבה הבילבול, אין לנו אלא להתפלל ולהתחנן לפני בוראינו 
ויוצרינו, שינחנו בדרך האמת, למען שמו, ולא להרפות עד כי 

יבוא גואל ונזכה לבנין אריאל, במהרה בימינו, אמן.



אמרו רבותינו במסכת אבות: "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאים את האדם 

הקנאה  בכוח  שיש  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  הצדיק  ובאר  העולם".  מן 

והתאוה, להוציא את האדם מתואר אדם, ולהופכו לבהמה מושחתת חסרת 

ערכים. והמחיש זאת במעשה נורא: פעם אחת נזדמן האדמו"ר רבי לייב 

זצ"ל לאחד הכפרים, והתארח אצל יהודי שהיתה לו חוה גדולה ופורחת. 

לפני שעזב האדמו"ר את בעל הבית, אמר לו האדמו"ר: כל כך כיבדת אותי 

ואברך  לך,  חסר  מה  לי  אמור  דבר,  לי  יחסר  שלא  עבורי  טרחת  כך  וכל 

אותך בכל מה שתבקש". השיבו היהודי: "לא חסר לי דבר, נתברכתי בכל 

לך  זה בגשמיות, אבל מה חסר  "כל  לו הרב:  הטוב שיכול להיות". אמר 

ברוחניות?". אמר לו היהודי: "גם ברוחניות לא חסר לי שום דבר". אמר 

לו הרב: "הרי כתוב "כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", 

ושמא נכשלת באיזה שהוא דבר?". אמר לו היהודי: "כן, פעם שכחתי לפרוס 

"אתה אומר  ואמר:  נאנח הצדיק  "המוציא" במקום הראוי"...  פרוסת  את 

שהיא  "בודאי  האיש:  אמר  שלך?".  הזו  החוה  האם  דבר?!  לך  חסר  שלא 

שלי, ויש לי עוד אחת במרחק לא רב מכאן". שאל הרב: "כיצד הגיעה לידך 

שהיה  אחד,  ליהודי  השתייכה  חוה  "אותה  היהודי:  אמר  השניה?".  החוה 

ידידי, אבל היה משוגע. ומעשה שהיה כך היה: פעם אחת נסעתי העירה 

ושהיתי שם עד שעה מאוחרת בלילה, ומאחר שלא היה לי אפשרות להגיע 

יפות,  פנים  בסבר  קיבלני  והוא  ידידי,  אצל  לילה  ללינת  נכנסתי  לביתי, 

ודאג לי גם לארוחת בוקר טובה. אחר הארוחה, יצא איתי כדי להראות 

לי את החוה שלו, חוה יפה וגדולה, מפוארת ומסודרת, עם הרבה בהמות 

אותי  הזו, תקפה  הנהדרת  החוה  ראיתי את  כאשר  הסוגים.  מכל  ועופות 

חמדה גדולה ואמרתי בליבי, אולי אוכל לקנותה ממנו בכסף מלא. ואכן 

הצעתי לו סכום גדול מאוד של כסף, אבל הוא סירב בתוקף, וגם התחיל 

והרי  החוה?  את  לך  אמכור  שאני  פירוש  מה  בכעס:  ואמר  עלי  להקפיד 

אותה  אמכור  לא  ולעולם  מסבא,  קיבלה  והוא  מאבי,  בידי  היא  ירושה 

בעד שום מחיר בעולם... המשכתי להפציר בו שימכור לי, אבל הוא עמד 

על  לשוחח  הביתה, התחלתי  בבואי  לביתי.  ונסעתי  נפרדנו  וכך  בסירובו, 

החוה, עם העבדים הגויים שלי, ואחד הגויים שהיה מאוד נאמן לי, שמע 

את הסיפור, והלך לאותה חוה, שם רעל במספוא של הבהמות, וכתוצאה 

מכך מתו לו שלושים פרות חולבות. וכשבא הגוי וסיפר לי על כך, כמובן 

שגערתי בו, אבל מה הועילה הגערה, הרי הפרות מתו, והיתה זו בשבילו 

מכה אנושה, כי מאז התחיל לרדת מנכסיו ולהתדלדל. נסעתי אליו, ושוב 

ירצה למכור, אבל המשוגע הזה  נכבד, בחושבי שהפעם  הצעתי לו סכום 

המשיך בעקשנותו, ובמקום להשמע להצעתי, הוא חרף וגידף אותי, וטען 

שאני דורך על יבלותיו, וזורה מלח על פצעיו. ניסיתי לדבר על ליבו עוד 

נשאר  הוא  אבל  עני.  ישאר  ולא  גדול  סכום  לו  שאתן  לו  ואמרתי  ועוד, 

בסירובו, ואמר שאפילו אם ישאר בלי נעלים , לא ימכור את החוה. ומאז 

התרושש יותר ויותר, עד שהגיע לפת לחם. החוה עברה לבעלי חובותיו, ואני 

הלכתי וקניתי אותה מהם. אילו היה שומע לי אותו אדם, לא היה מגיע 

להיכן שהגיע, וכעת איני יודע היכן הוא, אם חי או מת". כשסיים הכפרי 

מרושע!  "רשע  לו:  ואמר  ולהוכיחו,  בו  לגעור  והחל  הרב  קם  סיפורו,  את 

רוצח! לאחר שהפועל הגוי שלך הרעיל את פרותיו, עוד הלכת אליו להציע 

לו למכור לך את החוה, במקום שתעזור לו להינצל מהתמוטטות ולהעמידו 

על רגליו, ואתה עוד מתהלך בטוח בעצמך וחושב שאין לך שום חטא? הלא 

לקחת אדם וחתכת אותו אברים אברים! אוי ואבוי לך!". כששמע האיש 

את התוכחה של הרב, שב בתשובה שלימה. ועל זה אמרו במשנה באבות: 

"הקנאה והתאוה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם", כלומר האדם 

בה"א הידיעה, אפילו שהוא אדם חשוב, אם יש לו קנאה, הרי הוא יוצא 
מהעולם.

)דרשה לישראל(

“ויקחו אליך פרה אדומה” )יט,ב(
שאלו  הנצחי":  "המעיין  בספר  כתב 

איך  זצ"ל:  טוב  שם  הבעל  את  התלמידים 

אפשר לקיים מצות פרה אדומה בזמן הזה, 

אפשר  השם  לעבודת  השכל  מוסר  ואיזה 

אדומה,  הפרה  אפר  מן  בדורותינו  ללמוד 

לאחר שאין לנו לא פרה ולא אפר? השיב 

להם הבעל שם טוב: "פרה" מרמזת לגאוה 

מגדילה את  ורבה", שהגאוה  "פרה  מלשון 

חיוב  בה  יש  גאוה,  אותה  אדם.  של  דעתו 

וגם שלילה, היא מטהרת טמאים ומטמאת 

של  מדרשה  בבית  אמרו  וכבר  טהורים. 

פשיסחא: כל חסיד חייבים להיות מונחים 

עפר  "ואנכי  האחר:  מאמרים,  שני  במוחו 

ואפר", והשני: "בשבילי נברא העולם".
)תורת הפרשה(

ושני  ואזוב  ארז  עץ  הכהן  “ולקח 
תולעת” )יט,ו(

רבינו ה"בן איש חי" זצ"ל, עמד על שלושת 

המרכיבים המשמשים לטהרה, ועל הסדר 

בו נכתבו. וכה כתב בספרו "אדרת אליהו": 

לב  את  למשוך  המבקש  הרב  הכהן,הוא 

חיים  "עץ  לעץ,  המשולה  לתורה  תלמידו 

ועליו גם לדאוג לכך  היא למחזיקים בה". 

שתלמידו יהיה מוכתר בענווה שהיא תנאי 

 - היא  בשמים  "לא  נאמר:  שעליה  לתורה, 

לא תמצא במי שמגביה דעתו עד לשמים". 

ודברי תורה נמשלו למים, המניחים מקום 

גבוה והולכים למקום נמוך. ורומזת התורה, 

בכבלי  התלמיד  את  ימשכו  שבתחילה 

בשבחים,  דוקא.  וההתנשאות  הכבוד 

רם  "ארז"  בבחינת  הצטיינות.  ובפרסי 

ונישא. רק לאחר מכן, כשיטעם טעמה של 

לענווה בהדרגה.  יחנכוהו  התורה,  מתיקות 

בתחילה - לגבוה האזוב, עד לשפלותה של 
תולעת...

)מעיין השבוע(

“עץ ארז ואזוב ושני תולעת” )יט,ו(
רבינו החיד"א זיע"א, כתב בשם ספר "זכרון 

יוסף", שפילוסוף אחד נשאל באיזו הצדקה 

חשב  בדבר,  עיין  בבהמות.  מושלים  אנו 

בשרם.  את  אוכלים  ואנו  הואיל  ומצא: 

לשעבדם.  וזכאים  מהם,  אנו  נעלים  לכן 

נעלים מאיתנו,  לו: אם כן התולעים  אמרו 

כיון שבמותינו אוכלים הם אותנו... ומכאן 

ילמד האדם ענווה, שאם קומתו כארז, עליו 

להשפיל עצמו כאזוב, שהרי אינו אלא "שני 
תולעת"...

)מעיין השבוע(

“ויך את הסלע... יען לא האמנתם 
בי לקדישני” )כ,יב(

כתב בספר "דרש משה": לכאורה יש להבין 

ידוע  והרי  דיבור להכאה,  בין  מה החילוק 

ויוצאים  הסלע  את  מכים  אם  שגם  לכל 

כך?  על  משה  נענש  ומדוע  נס,  זה  מים 

ונראה שרצו לרמז לנו שצריך האדם לומר 

מבינם,  שאינו  למי  אף  ומוסר  תורה  דברי 

להבין,  סופו  הלימוד  ריבוי  ידי  שעל  כיון 

ולא יתייאש האדם מלחנך את בניו משום 

שנראה לו שאינם מבינים, אלא צריך לומר 

להם בכל עת עד שיבינו ויקיימו, כמו שגם 

מקיימת  מקום  מכל  מבינה  שאינה  האבן 

שאף  לאנשים  שכן  כל  מקום,  של  דיבורו 

לבסוף  אבל  מבינים,  שאינם  עתה  שנדמה 
יבינו.

)לבוש יוסף(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

סגולה נפלאה להיות בשמחה ולהינצל מדאגה, 
לחשוב ולהתבונן בכל רגע ורגע שכל הקורות עם 

האדם הם מהשמים לטובתו כדי לכפר על עוונותיו, 
שיהיה נקי ושלם וטהור.

)ישועה והצלחה(

מעומק ליבינו נביע את ברכותינו ורחשי ליבנו בשם כל קהלנו קודם מורינו ורבנו 
ועטרת ראשנו ותפארתנו מאיר עינינו מורה דרכינו מכוון את נתיבותינו בכל צעד 
וצעד מצעדינו אשר בצילו אנו חוסים ומימיו אנו שותים ראש הישיבה הרה"ג רבי 
יוסף מוגרבי שליט"א והרבנית תליט"א לרגל השמחה השרויה במעונם בהולדת 

הנכד היקר נ"י בן לחתנם היקר הרב שמעון אחדות שליט"א וזוגתו תחי' יהי רצון 
שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעיתו ובזמנו ויהיה נימול כהוגן וירוו נחת 
דקדושה מכל יוצאי חלציהם עד ביאת גואל צדק בבנין אריאל במהרה בימינו אמן

מאחלים באהבה: הנהלה, רבני הישיבה והכולל, אברכים ובחורים, 
גבאי ומתפללי בית הכנסת, וכלל ציבור אנ"ש.  

והייתם לי סגולה



)פתגמים נבחרים(

העלון טעון גניזה

אהבה ומשמעותה
סיפור ידוע מסופר בפי העם, על שני אחים שגרו משני עבריו של 

הר אחד. הצעיר שבאחים היה מטופל במשפחה גדולה ואילו האח 

הבכור מעולם לא נשא אישה וחי לו בגפו. האח הבכור נהג תמיד 

תבואה  של  גדולה  ערימה  לקחת  ממיטתו,  לילה  באישון  לקום 

מאסמו ולשאת אותה אל אסמו של אחיו, מעברו השני של ההר. 

גדולה כל כך שתלויה  "לאחי המסכן משפחה  הוא אמר לעצמו: 

בו ופרנסתו אינה מרובה, לפחות אתן לו מעט מיבולי ובכך אקל  

מעליו במשהו את עול הפרנסה." גם האח הצעיר נהג לקום בשעת 

לילה מאוחרת ולשאת חלק מערימת התבואה שהיתה באסמו - 

"אחי  חשב:  הוא  ההר.  של  השני  העבר  מן  אחיו,  של   ביתו  אל 

ליבו.  ישמח את  או  לו במשהו,  יעזור  בבדידות, מבלי שאיש  חי 

יכולתי,  ככל  רכושו  את  אגדיל  בדידותו.  את  מעט  מעליו  אקל 

כדי לגרום לו מעט שמחה." בכל בוקר, כאשר נכנס כל אחד מן 

האחים לאסמו, השתאו שניהם על כך שערימת התבואה כלל לא 

קטנה במשך הלילה. הדבר נמשך שנים על גבי שנים, עד שבאחד 

לעבר  איש  דרכם  את  שעשו  בשעה  האחים,  שני  נפגשו  הלילות, 

ביתו של אחיו, כשבידי כל אחד מהם משא של תבואה עבור אחיו. 

האחים הביטו זה בזה משתאים. בבת אחת התבהר לשניהם מה 

רבה  בהתרגשות  התחבקו  והם  הללו  השנים  כל  במשך  התרחש 

האחים,  שני  של  אהבתם  לנוכח  ההדדית.  ההקרבה  גילוי  לנוכח 

החליט ה' יתברך לבנות את בית המקדש על אותו הר, במקום בו 

נפגשו השניים באותו הלילה. הבית הוא מקדש מעט. ה' יתברך 

לאשתו.  איש  בין  שוררת האהבה  בו  במקום  שכינתו  משרה את 

כלל  בדרך  אך  ביותר,  נעלה  רגש  המבטאת  מילה  היא  אהבה! 

משתמשים בה כדי לבטא הרגשות גשמיות, כמו "אני אוהב פיצה!" 

אם אכן אנחנו אוהבים כל כך את הפיצה, מדוע זה אנו מכלים 

חתיכת  אותה  אכילת  שבשעת  היא  האמת  אך  תום?  עד  אותה 

פיצה, אנו עסוקים למעשה באהבת עצמנו בלבד ורחוקים מאוד 

כן, כיצד  מאהבת הפיצה. כפי שידוע לכל, אהבה היא רגש. אם 

ה'  את  לאהוב  מצווים  אנו  לאהוב?  עלינו  מצווה  שהתורה  יתכן 

)דברים ו', ה'( ואנו מצווים לאהוב את  הזולת כפי שאנו אוהבים 

את עצמנו )ויקרא יט', יח'(. ניתן ללמוד מהציווי האחד על הציווי 

האחר. ראשית, עלינו לאהוב את עצמנו )לא רק את גופנו אלא גם 

אנו  וכך  זולתנו,  עלינו לאהוב את  כך  את הפנימיות שלנו(, אחר 

הולכים בדרכיו של ה' יתברך, מתקרבים אליו ומפתחים בליבנו 

אהבה כלפיו יתברך. ועדיין נשאלת השאלה, כיצד ניתן לצוות על 

"אהבה"   - עצמה  במילה  טמונה  התשובה  אהבה?  שירגיש  אדם 

משורש "הב" - תן. אהבה היא תוצאה של נתינה. כאשר אנו נותנים 

לזולתנו, הוא הופך להיות חלק מאתנו ואז נהפך לבבנו לאהבה 

אהבת  היא  המוצא  נקודת  עצמנו.  את  אוהבים  שאנו  כפי  אליו, 

לאהוב  נוכל  שלנו,  ממעל"  אלו-ה  ה"חלק  את  נאהב  אם  עצמנו. 

את החלק האלוקי של זולתנו, היות וכולנו נבראנו בצלם אלוקים. 

ואם בין אדם לחבירו כך, בין איש לאשתו שאנו מצווים בתורה 

הקדושה "והיו לבשר אחד", על אחת כמה וכמה! מחשבה נכונה, 

ומבט מעמיק יובילו אותנו אל הדרך הסלולה לחיים של אהבה 

ושל רוגע, של שקט ושלוה, ונירש טובה וברכה בזה ובבא.  

הרה"ק רבי יוסף יצחק מלובביץ אומר: עולם זה - עולם השקר, מעלים ומכסה את האמת - הוא החיות הרוחנית שלו.
מאמר החכם אומר: העולם הזה - למי שיגבר עליו, והעולם הבא - למי שיכנע אליו.

הרה"ק רבי אברהם מסלונים אומר: הקב"ה נקרא מלך העולם שמעלים ומסתיר מלכותו בתוך טרדות העולם. 
הרה"ק רבי משה חיים לוצטו אומר: אחד מיני אלף לא ימצא שירבה לו העולם הנאות ושלוה אמיתית.

אמרי שפר

צריך לוותר על משהו
שאלו פעם את אימו של החזון איש, במה היא זכתה לגדל 
בדור שלנו, משפחה שכל בניה ובנותיה היו גדולי עולם? בין 
החזון  רבנו  המה  הלא  והבנים  הסטייפלר  גם  היה  חתניה 
איש זצוקלל"ה ואחיו הגאונים הצדיקים. והיא ענתה, שהיא 
עשתה מה שעשתה האישה הקימחית, שלא ראו קירות ביתה 
שערות ראשה, היא קיימה זאת בעצמה בפועל ממש, ולכן 
היא זכתה לבנים גדולים. ואומנם ודאי שלא כל אחת שייכת 
לזה, ולא כל אחת תיקח אישה עם סדינים שתעמוד לידה 
כשהיא חופפת את הראש, אבל לפי דרגתנו חייבים אנחנו גם 
כן להשתדל בזה, ננסה לתאר איך נראית צניעות במיטבה, 
אין  הגמור.  ההפך  את  לעשות  לא  פנים  כל  על  שנדע  כדי 
תורה  בני  ילדים  להעמיד  בשביל  מזה  חשוב  יותר  דבר 
ובעלי יראת שמים טהורה. והנה על זה אפשר להמליץ את 
מאמר חז"ל המתייחס לשתי ערים מפורסמות בארץ ישראל. 
נקראת  שהיתה  אחת  ועיר  ירושלים,  היא  הלא  אחת  עיר 
רומית  תענוגות  עיר  היתה  חז"ל,  בלשון  קיסרי  או  קיסריה 
של מרחצאות ובילויים, לעומתה ירושלים היתה מקום שבו 
שלטה הרוחניות בלבד, הגמרא אומרת שבירושלים לא היו 
פירות גינוסר, ולא חמי טבריה. )היום קלקלו את ירושלים 
עיר  ירושלים של תקופת בית המקדש הייתה  לגמרי, אבל 
ירושלים  ע"א(  ו'  )מגילה  חז"ל  אומרים  והנה  אלוקים(, 
אם  תאמין.  אל  שתיהן  ישבו  אדם  לך  יאמר  אם  וקיסרי, 
יאמר לך אדם חרבו שתיהן אל תאמין. אלא ישבה ירושלים 
וחרבה קיסרי, ישבה קיסרי וחרבה ירושלים. בדרך רמז יש 
זו הנשמה, קיסרי  לומר שהוא משל לגוף ונשמה, ירושלים 
הוא הגוף. להצליח בשניהם אי אפשר, אם אדם רוצה שגם 
תהיה לו קיסרי וגם ירושלים הוא לא יצליח תמיד אחד יהיה 
אם  יושבת,  הנשמה  אם  ירושלים,  ישבה  השני.  חשבון  על 
היא בנויה על תילה, אזי ברור שאתה מוותר על ההצלחות 
על  שזה  לך  דע  הגשמיות,  על  מקפיד  אתה  אם  הגופניות. 
אפשר  אי  שניהם,  את  לקיים  אפשר  אי  הרוחניות.  חשבון 
להצליח בשני הדברים יחד. אם האדם רוצה לשים דגש על 
הפנימיות, על ה"תוך", על הרוחניות, עליו לוותר במידת מה 
על החיצוניות. אם אדם שם דגש על החיצוניות זה בא על 
חשבון הפנימיות ועל ענייניו הרוחניים. הורים המוותרים על 
ומידות  בתורה  ילדיהם  צמיחת  לטובת  הגשמיים  הדברים 
טובות סופם שיחלו כבוד והדר, נחת ושלוה ומאידך כאשר 
הורים נותנים "הנחה" לעצמם בכל מיני עניינים רוחניים כאן 
"מקצצים" וכאן מקילין, שם הולכים לפי "עיקר הדין" ושם 
מזלזלים ב... מה הפלא שצומח בביתם איזה מנהיג קיסרי? 
דברי חז"ל אמת הם! ולנו לא נותר אלא לקיימם כפשוטם 

או חלילה... 
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א הישן ביום אפילו שינת קבע, אינו חוזר ומברך ברכות התורה לפני לימודו, וכן המנהג. 

א הישן שינת קבע ביום ונמשכה שנתו עד תחילת הלילה, ואין במה שישן בלילה שיעור שינת קבע, אם ישן לפחות חצי שעה על מיטתו, אף על פי שרק חלק קטן מזמן זה ישן 
בלילה, צריך לברך ברכות התורה לפני לימודו. ואם עדיין לא התפלל ערבית, יכוין לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת אהבת עולם שלפני קריאת שמע של ערבית.

א אם ישן שינת קבע על מיטתו בתחילת הלילה, אפילו קם משנתו לפני חצות הלילה, צריך לברך ברכות התורה לפני לימודו. וגם אם עדיין לא התפלל ערבית, יברך תחילה 
ברכת התורה. )ואין צורך שיפטור עצמו באהבת עולם שבערבית(, ובדיעבד שכבר התפלל ערבית אפילו אם לא כוין בפירוש לצאת ידי חובה בברכת אהבת עולם - יצא, ואינו 

צריך לברך ברכות התורה.
א הניעור בליל הושענא רבא ובליל שבועות וכן בליל תיקון כרת וכיוצא, חייב לברך ברכות התורה לאחר שיעלה עמוד השחר וכן המנהג פשוט, ואין צורך לשומען מאדם אחר 

שישן. ויש מהאשכנזים שנהגו להחמיר לשומען מאדם אחר שישן. 
א הניעור כל הלילה והגיע זמן עמוד השחר והיה באמצע לימודו, יפסיק ויברך ברכות התורה. ומכל מקום אם הוא מסופק אימתי הוא הזמן המדוייק של עמוד השחר, והוא 

באמצע לימודו, הואיל והתחיל בהיתר לפני עמוד השחר, רשאי להמשיך בלימודו עד שידע בבירור שכבר עלה עמוד השחר, ואז יפסיק ויברך ברכות התורה.
א הישן בלילה שינת קבע על מיטתו וקם משינתו ללמוד תורה, בין שהתעורר לפני חצות הלילה, ובין שהתעורר אחר חצות, צריך לברך ברכות התורה לפני לימודו. ואין הבדל 

בזה בין אם פשט מלבושיו לפני שישן ובין שישן עם בגדיו. וכל שישן על מיטתו, אפילו ישן זמן מועט נחשב שינת קבע וצריך לברך ברכות התורה.
א הישן בלילה שינת קבע על מיטתו, וקם משינתו ללמוד תורה ובירך ברכת התורה, ואחר כך חזר לישון בעוד לילה על מיטתו, צריך לחזור ולברך ברכות התורה בבוקר, הואיל 
והפסיק בשינת קבע של לילה. )ומכל מקום טוב ונכון שבשעה שמברך ברכות התורה בלילה קודם לימודו, ויודע הוא שחוזר לישון, יכוין בליבו שאינו רוצה לפטור בברכתו אלא 
רק את הלימוד ההוא עד שילך לישון, אבל גם אם לא כיוון כאמור, צריך לחזור לברך בבוקר ברכות התורה(, אבל אם הלך לישון אחר שעלה עמוד השחר, כשיקום אינו צריך 

לחזור ולברך ברכות התורה, כי שינת קבע של יום לא נחשבת להפסק. 
א מי ששכח לברך ברכות התורה ונזכר לאחר תפילת שחרית, לא יברך שוב ברכות התורה, הואיל ויצא ידי חובתו בברכת אהבת עולם.

א מי ששכח לברך ברכות התורה ונזכר באמצע פסוקי דזמרה, יברך ברכה אחת שהיא ברכת "אשר בחר בנו מכל העמים" )שבגמרא היא נקראת "המעולה שבברכות"(, וימשיך 
בפסוקי דזמרה עד סוף ישתבח. ובין ישתבח ליוצר, יברך אשר קדשנו במצוותיו וציונו על דברי תורה, והערב נא וגו', עד "ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל", ואחר כך 

ימשיך בברכת יוצר והלאה.
א מי ששכח לברך ברכות התורה, ונזכר רק לאחר שהתחיל ברכת יוצר, יברך ברכות התורה בבין הפרקים שבין ברכת "יוצר המאורות" לבין ברכת "אהבת עולם", שמכיון שלאחר 

ברכת אהבת עולם לא יוכל יותר לברך ברכות התורה, על כן נחשב הדבר למצוה עוברת, ורשאי להפסיק בבין הפרקים של ברכות קריאת שמע לברכה שעובר זמנה.
א מי שעדיין לא בירך ברכות התורה, וקראוהו לעלות לתורה, ועלה ובירך, כבר נפטר מלברך ברכת "אשר בחר בנו". ולכן לא יאמר אחר כך אלא רק ברכת אשר קדשנו במצוותיו 

וגו', והערב נא וגו', וידבר ה' וגו'.
א אם קראוהו לעלות לתורה תיכף לאחר שבירך ברכות התורה, עם כל זה צריך לחזור ולברך ברכת אשר בחר בנו וגו' כשעולה לתורה, כיון שמשום כבוד התורה נתקן לברך 

כשקורא בציבור. ונכון שבדרך הילוכו יקרא לכל הפחות פסוק אחד כגון יברכך ה'.
א אין צורך לברך ברכות התורה דוקא בעמידה, אלא רשאי לברך גם כשהוא יושב.

א נשים חייבות בברכות התורה. מפני שחייבות ללמוד את הדינים השייכים להן. ולכן בנות שעושות שיעורים בבוקר, וכותבות תורה שבכתב ותורה שבעל פה, יברכו ברכות 
התורה לפני שכותבות דברי תורה.

א נשים שנסתפקו אם בירכו ברכות התורה, אינן צריכות לחזור ולברך ברכות התורה. ונשים אינן יכולות להוציא את בעליהן ידי חובת ברכות התורה.
א יש שכתב שאישה שבירכה ברכות התורה, ובאמצע היום לאחר שהפסיקה בדברים אחרים חזרה ללמוד תורה, צריכה לברך שוב את ברכות התורה. ומכל מקום למעשה לא 

נהגו הנשים כך.
א נער שנעשה בר מצוה, יש אומרים שאינו יכול ללמוד תורה בתחילת הלילה על סמך ברכות התורה שבירך בשחרית בטרם הגיעו לבר מצוה. ומכיון שלא יצא הדבר מידי 
מחלוקת, על כן כדי לצאת ידי ספק צריך שיכוין ליבו לצאת ידי חובת ברכות התורה בברכת אהבת עולם של ערבית, ותיכף אחרי התפילה ילמד מעט, ובזה יצא ידי חובת כל 

הפוסקים.   
א מותר לשלוח דברי תורה לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות ואינם שומרי שבת, אף על פי שאינם מברכים ברכות התורה, אם הדברי תורה יגרמו להם לשמור מצוות ולבסוף 

גם לברך.
)התפילה וברכותיה( 

"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" )כא,כז(. בגמרא מסכת בבא בתרא 
יונתן מאי דכתיב:  רבי  נחמני אמר  ע"ט( מובא: אמר רב שמואל בר  )דף 
"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון", "המושלים" - אלו המושלים ביצרן, 
"בואו חשבון" - בואו ונחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה 
ושכר עבירה כנגד הפסדה! "תבנה ותכונן" - אם אתה עושה כן תבנה בעולם 
הזה ותכונן לעולם הבא! דברים נוקבים אלו יובנו היטב על פי משל: שר 
ומשפחתו בראש פמליה רבה. בהיותם על אם הדרך, ראו  נסע הוא  אחד 
אכסניה נאה והשר אשר חש ברעב ועייפות, הורה לעצור וללון כאן את לינת 
הלילה. כאשר נכנסו הפמליה אל האכסניה, חרד האכסנאי אליהם לשרתם, 
אלא שחילק את הבאים: את השר ומשפחתו הוביל אל חדר מפואר, מרופד 
בשטיחים רכים ובאח בוערת אש חמה ונעימה. במחי כף הורה בעל הבית 
ועד מהרה הוגשו אל השולחן מטעמים כיד המלך: אווזים  לערוך שולחן, 
צלויים, תרנגולות פטומות ויין משובח במינו. שאר בני פמליית השר - הלא 
הם המשרתים, העגלונים והרכבים - הובלו אחר כבוד אל מאחורי המטבח, 
וקדרת  ישן  הונח לחם  ולפניהם  גס, ללא כל מפה,  עץ  שם הסבו לשולחן 
חרס עם נזיד תפוחי אדמה... לבסוף, כאשר בקשו לעזוב את האכסניה, ערך 
האכסנאי חשבון מפורט ובו מחיר סעודת השר ומחיר סעודת משרתיו... כן 
הוא גם הנמשל. האדם הוא אדון ושר לשאר אבריו, והם - כעבדים לו. עליו 

לדעת ולזכור היטב כי בבוא העת יידרש לשלם את מלוא החשבון!

"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" )כא,כז(. בגמרא מסכת בבא בתרא 

יונתן מאי דכתיב:  רבי  נחמני אמר  ע"ט( מובא: אמר רב שמואל בר  )דף 
"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון", "המושלים" אלו המושלים ביצרם, 
שכרה  כנגד  מצוה  הפסד  עולם,  של  חשבונו  ונחשוב  בואו  חשבון",  "בואו 
ושכר עבירה כנגד הפסדה! "תבנה ותכונן", אם אתה עושה כן תבנה בעולם 
השתוללה  אחת  בעיר  דומה?  הדבר  למה  משל  הבא!  לעולם  ותכונן  הזה 
שריפה שכילתה את כל בתי העיר. נשארו התושבים בחוסר כל ולא ידעו 
את נפשם מרוב צער. כאשר הגיע שמע האסון אל אוזניהם של בני המדינה, 
נרתמו מיד למשימה הקדושה לעזור לאחיהם האומללים. טענו עגלות רבות 
מלאות כל טוב, ומיהרו אל העיר החרבה. בין הבאים היה גם עשיר גדול 
עמד  וכך  רבים,  זהב  ובציקלונו מטבעות  אזור האסון  אל  ובנו  הוא  שבא 
העשיר בכיכר המפוייחת וחילק מטבעות זהב לכל דורש. בין הבאים היה 
אדם אחד שניגש אל בנו של העשיר והתחנן לקבל מספר זהובים רב יותר 
ודר  גדול  עשיר  היה  מלפנים   - דמעות  מלאות  בעיניים  סיפר  כך   - שכן 
בבית מפואר ועתה נותר ללא קורת גג... נפנה העשיר לשמע הדברים וראה 
כי מכיר הוא את האיש הדובר, אלא ששקר בפיו... הלא מכיר אני אותך 
ויודע אני כי עני מרוד היית! שקר בפיך!   - מימים ימימה - כעס העשיר 
כן הוא גם הנמשל. לעתיד לבוא יתן הקדוש ברוך הוא שכר טוב ליראיו, 
ויעמדו יראים ושלמים לקבל את מנת חלקם בשכר הנצח. איך ייראה בינות 
לעומדים אדם שכל ימיו היה שקוע בחטא ועוון? מה לו בין העומדים כאן 

לקבל שכר?!...
)משלי המגיד מדובנא( 


