
בו  שבוע  ישראל,  עם  על  עבר  וקדוש  גדול  שבוע 
והנצחית.  הקדושה  תורתינו  מתן  חג  את  חגגנו 
ועד  השנה  בזאת  נזכה  תורה  לכמה  נקבע  לכולנו 
כמה תאיר לנו התורה פנים, לכמה סיעתא דשמיא 
נזכה בלימוד וכמה חידושים נחדש, ויהי רצון שזכינו 
אנו וכל בית ישראל אחינו לשנה טובה ומבורכת 
דשמיא  בסיעתא  פורה,  בלימוד  ורוויה  גדושה 
עצומה ובהארת פנים גדולה. המשגיח הגדול, רבי 
ירוחם ממיר זצ"ל אמר דבר מבהיל ומחייב שכולנו 
צריכים לדעת. בספר "דעת תורה" )עמ' קפב( הובאו 
דבריו חוצבי להבות אש וכה נאמר: כתוב במדרש 
)בראשית רבה סא,ג(: "יב' אלף תלמידים היו לרבי 
עקיבא מעכו ועד אנטיפרס, וכולם בפרק אחד מתו, 
למה? שהיתה עינינם צרה אלו באלו, ובסוף העמיד 
שבעה וכו'. אמר להם: בני, הראשונים לא מתו אלא 
שהיתה עיניהם צרה אלו באלו. תנו דעתכם שלא 
ישראל  ארץ  כל  ומילאו  עמדו  כמעשיהם.  תעשו 
התלמידים  ז'  הנה  המדרש.  לשון  כאן  עד  תורה". 
שמעו את דברי רבם הגדול ועמדו ומילאו את ארץ 
ישראל תורה, והיב' אלף התלמידים במה התבטאה 
צרות עיניהם? שלא מילאו את ארץ ישראל בתורת 
השם יתברך, שלא לימדו את העם דברי אלוקים 
צרה  היתה  שעיניהם  זאת  נבין  וכיצד  חיים. 
ישראל  בני  את  לימדו  לא  חלילה  האם  בתורה, 
ירוחם  רבינו  הגדול  המשגיח  כך  על  ועונה  תורה? 
ואי  כמעט  נכתבה,  שאלמלא  מבהילה  תשובה 
אפשר לאומרה! אומר הרב: אלא הוא סוד הענין, 
שאם אין האדם רץ אחרי העני, לחפש עני ברחוב 
כדוגמת אברהם אבינו עליו השלום, הרי אדם זה 
ידי חובתו, כן הוא הענין ברוחניות.  כבר לא יצא 
אם לא רצים ברחובות, אם לא רודפים ומחפשים 
אחרי אנשים ללמדם תורה, אם חסר לאדם הטוב 
של  מדרגתם  גודל  ולפי  עין,  צר  כבר  זה  הרי  עין, 
תלמידי רבי עקיבא, נענשו בכך שלא מילאו את כל 
יקרים, מי  ואחיות  ע"כ. אחים  ישראל תורה.  ארץ 
אחרי דברים כה מחייבים אלו יכול לטמון את ידו 
עוד  על  יכולתו  ככל  ולהשפיע  לקרב  ולא  בצלחת 
שלפני  ובפרט  ולמצוות,  לתורה  להתקרב  יהודים 
מספר ימים עברנו את חג מתן תורה. נלמד, נקרב 

ונשפיע ונזכה לגאולה במהרה.

ללמד, לקרב, להשפיע!

ב"ש
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הפטרת השבוע:
"ויהי איש אחד"

ב"ש

צוואתו של צדיק...
"...כי יודע אני באמת מיעוט ערכי כי איש בער אנכי ואנה אני בא, כאשר 

מכף רגל ועד ראש אין בי מתום, ובהתקרב עת מצוא )ברכות ח.( של מתן 
דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, פונה אני ומתחנן לפניכם על 

ואולי אזכה  ח"ו,  ויכולתכם להצילני מרדת שחת  נפשי, לעשות מה שבכוחכם 
להיבנות מכם, כמו שכתב בספר חסידים )סי' תתשעא(: "מועיל למתים שהחיים 

מתפללים עליהם, או צדקה שנותנים עליהם, צדקה תציל ממוות )משלי יא,ד(, ממוות 
שבזה העולם וממוות שלעתיד וכו' ", כי לא זכיתי בחיים חיותי לתקן את הנר"ן הן בתורה, 

הן בעבודה, הן במעשים טובים כראוי לזרעא דאבא זיע"א וכו' ". דברים נרגשים אלו לא 
נכתבו על ידי אדם ריק מן המצוות ח"ו, שהלא אפילו ריקנין שבישראל מלאים מצוות כרימון. 

דברים אלו גם לא נכתבו על ידי יהודי מן השורה התוהה על ימיו שבילה להבל וריק, אדרבא, 
ההיפך הוא הנכון, הדברים נכתבו על ידי אדם שיותר היה שייך לעליונים מאשר לתחתונים. 
מילים אלו נחקקו בעט ברזל ועופרת בצוואתו של האי צדיק נשגב, הרב הדומה למלאך רבינו 
הקוה"ט ציס"ע רבי יעקב ישכר בער מנדבורנה זצוקלל"ה וזיע"א, ולכאורה הדבר מפליא עד 
ישועות  מי שפעל  כך?  יכתוב  בוראו  עצמו למען  היתכן? איש מורם מעם שכיתת את  מאוד, 
למען הכלל והפרט וכידוע נשמעו בשמים מאוד לדבריו, יכתוב על עצמו לשונות שכאלו? הלא 
הפצע טרם הגליד ואש הלהבת בעבודת ה' עומדת מול עינינו, מי לא זוכר את אש ההתלהבות 
בכל מצוה ובכל עבודה ואיך ניתן לכתוב מילים שכאלה ועוד להאמין בזה בפשטות? אולם 
יום פטירתו של הרועה הנאמן של דורינו חל ביום פטירת משה רעיא מהימנא ביום ז' אדר, 
ועל משה רעיא מהימנא נאמר בפרשתינו: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני 
האדמה", וביאר רבינו הקוה"ט מוהרח"מ זיע"א בספרו "דבר חיים", ש"הנה באמת יפלא כיצד 
יכול משה רבינו ע"ה לבוא אל המידה הנפלאה הזאת של ענוה ולראות את עצמו שפל מכל שאר 
בני אדם שבעולם, הן בודאי לא נסתרה ממנו הידיעה כי זכה למדרגות נבואה והתגלות אלוקית 
מה שלא זכה שום אדם בעולם לא לפניו ולא אחריו, וכעדות הכתוב: "לא כן עבדי משה בכל 
ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת ה' יביט", וכמו שאומרים )יג' 
עיקרים להרמב"ם זצ"ל(: "שהוא היה אב לנביאים ולחכמים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו", 
ואם כן היאך יכול היה לדמות בנפשו כי הוא קטן ושפל יותר מכל האדם, אתמהא". ומתרץ 
אותו קדוש וטהור בטוב טעם ודעת: "אומנם הנראה כי משה רבינו ע"ה היה סבור בדעתו אשר 
מדרגותיו והשגותיו הגדולות והנוראות אינן מצד מעלותיו וסגולותיו העצמיות כלל, אלא מתנת 
חינם מאת הבורא יתברך שמו, אשר נטה אליו חסד ונגלה אליו יותר מלכל שאר בני אדם, והכל 

מצד רחמיו וחסדיו לפנים משורת הדין. גם היה סבור שאם היה אדם אחר זוכה לעלות למרום 
ולראות אותה התגלות אלוקית כמותו, כמו שכתוב: "ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים 
", בודאי היה מזדכך ומתעלה פי כמה וכמה יותר ממנו והיה מגיע למדרגות  לילה וכו' 

ומתוך שהיה מתהלך  הוא.  יותר ממה שהגיע  ולעילא  לעילא  נפלאות  והשגות  גדולות 
תמיד במחשבות אלו ומאמין בזה בלי שום ספק, על ידי זה יכול היה לראות את עצמו 

פחות ושפל מכל שאר בני אדם. וזהו שאמר הכתוב: "והאיש משה עניו מאוד", ואם 
תאמר הא כיצד? על זה מבאר "מכל האדם אשר על פני האדמה" - כי היה סבור 

בדעתו אשר הסיבה מה ששאר בני אדם לא זכו להזדכך ולהתעלות כמותו, היא 
מחמת שהם על פני האדמה, ולא זכו להיות בשמים ארבעים יום וארבעים לילה 

כמותו, אך אם היו זוכים, בודאי היו מתעלים ומתרוממים יותר ממנו, ומזה בא 
לגודל הענוה לראות את עצמו שפל וקטן מכל אדם". עכ"ל. אחים ואחיות 

הענוה  מידת  של  זו  נפלאה  במידה  ויותר  יותר  ונתחזק  בואו  יקרים, 
ולנחמה,  לישועה  ונזכה  והברוכות,  הטובות  המידות  בשאר  וכן 

לשמחה ולגאולה השלמה.

עם  של  מסעם  שבעת  לועז"  ה"מעם  כתב 
הברית  ארונות  שני  היו  במדבר,  ישראל 
מונחים  היו  אחד  בארון  עימהם.  מהלכים 
הלוחות האחרונות שהוריד משה מהר סיני 
יוצא  היה  לא  זה  ארון  הכיפורים,  ביום 
בתוך  היה  המסעות  ובעת  מועד,  מאוהל 
היו  השני  הברית  בארון  ואילו  המחנות. 
בעת  רבינו  משה  ששבר  הלוחות  מונחים 
שירד ב-י"ז בתמוז כשחטאו ישראל בעגל. 
ארון זה היה הולך לפניהם בעת המלחמה, 
ובעת המסעות היו יוצאים ממנו שני ניצוצי 
את  שורפים  והיו  הארון  בדי  מבין  אש 
והורגים  מכלים  וכן  והעקרבים,  הנחשים 

באויבים שהיו באים להילחם כנגדם!
לכל מי שאך מתבונן מעט, מיד קמה וגם 
הארון  דוקא  מדוע  עצומה,  ניצבה תמיהה 
והרי  מלחמה  עושה  השבורות  הלוחות  בו 
אין קטיגור נעשה סניגור, ועוד שעלול היה 

הדבר לגרום למורך בליבם?!
אחים יקרים, תורתינו תורת נצח, ומוסריה 
נצחיים המה! היא הנותנת. דוקא  ולקחיה 
השברון לב, הפחד מהחטא והחרטה שבאה 
ידי"  ועוצם  "כוחי  של  ההעדר  בעקבותיו... 
הם  הם  ה',  בתשועת  ורק  אך  והבטחון 
הערובה להצלחה, וכבר אמר אחד מגדולי 
שלם  יותר  דבר  שאין  זצ"ל,  החסידות 
חלילה  הפך  ה"אני"  בו  בדור  שבור!  מלב 
הולך  בעת אשר ההסתר  לאלוקים,  כמעט 
וגובר, שומה עלינו להסיר את הלוט, לפזר 
איש  ה'   - האמת  את  ולגלות  הערפל  את 
ונשליך  בטחוננו  נתלה  שמו!  ה'  מלחמה 
יהבינו בבורא, ונזכה לקיום הכתוב : "ברוך 

הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"!  

“בטחון אמיתי!”

ב"ש
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הפטרת השבוע:
"רני ושמחי"

ב"ש



איוה למושב  זיע"א,  עוזנו מרן החיד"א  גאון  זקנותו של  לעת 
ליעקב  ה'  הורה משפטי  ליוורנו שבאיטליה, שם  העיר  את  לו 
ותורתו לישראל, שם נפטר לחיי עולם, ומשם העלוהו לא מכבר 
עולם!  ועד  מעתה  יושביה  כל  על  תגן  זכותו   - הקודש  לארץ 
פעם ישב מרן החיד"א בראש בית דין בליוורנו, ובא לפניו אחד 
נוהגת  אינה  אשתו  קובלנא:  ובפיו  כהן,  והוא  העדה  מחשובי 
לה  קינא  והוא  כשרה,  ישראל  לבת  כיאה  הצניעות  באורחות 
ונסתרה. הודיעו מרן החיד"א, שעל פי דין תורה עליו לגרש את 
האישה. האישה היתה ממשפחה נכבדה, וכמה מהדיינים מיהרו 
לתבוע את כבודה ואמרו לרבינו החיד"א: "הרי אדם זה קינא 
יהודה שאינו  יוסי ברבי  כרבי  ואין הלכה  עדים,  לאשתו בלא 
מצריך עדים לקינוי. ממילא, לא נאסרה על בעלה בסתירתה. 
 - זר  איש  עם  שהתייחדה  בכך  חמורה  עברה  עברה  אם  וגם 
ב"יהרג  עליה  מצווים  ואנו  עבירה שהיא מהחמורות שבתורה, 
ולהזהירה  בה,  ולהתרות  לה  לקרוא  יש  הנה   - יעבור"!  ולא 
באזהרה חמורה. אבל מדוע חייב רבינו את בעלה לגרשה"? נענה 
מרן החיד"א ואמר: "הצדק עימכם. אך לא על הקינוי והסתירה 
ונטמאה בסתירתה"!  בו,  חייב הוא לגרשה שכן בגדה  דן,  אני 
מה  אלא  לדיין  לו  ואין  עדים,  לכך  אין  "הרי  הדיינים:  אמרו 
שעיניו רואות. אין אנו מפקפקים חלילה ברוח קודשו של רבינו, 
והנסתרות לה' אלוקינו. אין אלו  אבל תורה לא בשמים היא, 
אלא דברי נביאות, ולא על פיהם נדון!". לא השיב להם רבינו 
לקולי  "שמע  ואמר:  האישה  לבעל  בשנית  פנה  אלא  מאומה, 
וגרש את האישה!". ראו הדיינים כי לא ענה להם רבינו דבר, 

הלכו לקרובי האישה שהיו מנכבדי העיר וסחו להם כל העניין, 
וילינו על רבינו את כל העדה. שמע רבינו את דברי המריבות, 
וישלח לקרוא את האישה אל בית דירתו. הלכה אל בית הרב, 
עלתה  הבית.  שבעליית  בחדרו  ולומד  הוא  שיושב  לה  ואמרו 
האישה לעליית הגג אשר שם חדר לימודו ובית תפילתו. נשא 
רבינו את עיניו הטהורות, וראה את האישה ניצבת בפתח חדרו. 
חרד ואמר: "תני כבוד לה' אלוקייך, והודי על פשעך ומעללייך. 
קבלי מבעלך גט פיטורין ושובי בתשובה על חטאייך!". העזה 
פנים וכפרה בכל. בעלה טופל עליה עלילות שווא, ולא תקבל גט 
מידו! קם רבינו מכסאו, וניגש אל ארון הקודש שבחדרו. הוציא 
מתוכו את ספר התורה והחל לקרוא בפניה את פרשת הסוטה 
בטעמי הנגינות, כקריאת התורה: "איש כי תשטה אשתו ומעלה 
בו מעל... והביא האיש את אשתו אל הכהן... והעמיד הכהן את 
האלה,  בשבועת  האישה  את  הכהן  והשביע  ה'...  לפני  האישה 
ואמר הכהן לאישה: יתן ה' אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך"! 
קרא  ורבינו  בגאון.  ללכת  גבה  את  והפנתה  החצופה,  שמעה 
כי שטית תחת  ואת  הינקי!  "אם לא שטית,  רם:  אחריה בקול 
לא  הראשונה,  המדרגה  על  רגלה  שמה  נטמאת..."!  וכי  אישך, 
הספיקה לרדת - ופניה הפכו לירקון, עיניה בלטו, וכל הכתוב 
בפרשת סוטה התקיים בה, עד שמתה בו במקום! לקול זעקתה 
הנורא,  במחזה  לראות  העיר  מאנשי  והרבה  הדיינים  מיהרו 
ואמרו: "עתה ידענו כי איש אלוקים קדוש הוא רבינו, ודבר ה' 

בפיהו אמת!", וייראו מגשת אליו.
)מעיין השבוע( 

"וצבתה בטנה ונפלה ירכה 
והיתה האישה לאלה בקרב 

עמה" )ה,כז(
מרן החיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, 
נדד שנים רבות בארצות אירופה בהיותו שד"ר 
למען ארץ ישראל. כשהגיע לאחת הערים הציעו 
לפניו את דינה של אישה שסרה מדרך הישר, 
שמיעת  ולאחר  מקיף  הלכתי  בירור  לאחר 
עדויות מבוססות, החליט החיד"א שאין מקום 
מרן  של  שפסקו  האישה,  האישה.  את  להתיר 
פניה  את  העזה  בעיניה,  חן  מצא  לא  החיד"א 
את  להפר  כדי  הכל  שתעשה  והודיעה  כלפיו 
דברי  הועילו  משלא  לה.  שניתן  הדין  פסק 
השכנוע והאישה עמדה במריה, נטל הרב חומש 
פרשת  את  בהטעמה  באוזניה  וקרא  במדבר 
"המים המאררים". כשרק סיים הרב את קריאת 
ולאחר  עזים,  כאבים  נתקפה  האישה  הפרשה, 
ושם שמים  ומתה במקום...  צנחה  רגעים  כמה 

נתקדש ברבים.
)תורת הפרשה(

"איש או אישה כי יפליא לנדור נדר 
נזיר להזיר לה' " )ו,ב(

לומר  סוטה,  לפרשת  נזיר  פרשת  נסמכה  למה 

לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן 
היין )רש"י(. כתב בספר "ממעיינות הנצח": תמה 
אמרו  למה  זצ"ל:  מויטבסק  מנדל  מנחם  רבי 
היין,  מן  עצמו  יזיר  בקלקולה  סוטה  שהרואה 
שיהיה  בודאי  בקלונה,  אותה  שראה  כיון  הרי 
כן  ואם  יחטא,  שלא  לו  ומובטח  ברע  ממאס 
לשם מה פרישות זאת? הוא הקשה והוא תירץ: 
את שורשי הרע אין עוקרים בשכליות, כי אם על 
ידי מעשים בפועל ממש. אדם זה שראה סוטה 
נתחוללה  לא  אף שמץ של מהפכה  בקלקולה, 
בחיים  חדש  מושכל  לו  שנוסף  אם  כי  בנפשו, 
ובהליכותיהם, ממילא נעשתה חוכמתו מרובה 
ממעשיו, והריהו בסכנה גדולה שבעתיים מכפי 
יזיר עצמו מן היין, כדי  שהיה לפני כן, לפיכך 

שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו...
)תורת הפרשה(

"וישמרך. יאר" )ו,כד-כה(
"וישמרך" - דרשו במדרש - מיצר הרע. "יאר ה' 
פניו אליך" - בתורה. והסביר הרב "ברית אבות" 
לתמוה,  יש  הברכות, שלכאורה  סדר  זצ"ל את 
הרי הקדוש ברוך הוא נמנע מלהתערב במלחמת 
היצר, והשאיר אותה להתמודדות האדם, שהרי 
לכך נברא, כדי לגבור על יצרו. וכך אמרו חז"ל: 

"הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים". ואם כן, 
איך הבטיחנו בברכת: "וישמרך" - מיצר הרע? 
ה'  "יאר  הבאה:  בברכה  מצויה  התשובה  אבל 
חז"ל:  אמרו  כבר  והרי  בתורה,   - אליך"  פניו 
לו  ברא   - הרע  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  "ברא 
מן  האדם  ניצול  התורה  ובכוח  תבלין",  תורה 

היצר הרע!
)מעיין השבוע(

"המקריב ביום הראשון את קורבנו 
נחשון... וקורבנו קערת כסף אחת" 

)ז,יב-יג(
חזרה  טעם  מה  ושמש":  "מאור  בספר  כתב 
כיון  ברם,  "קורבנו"?  המילה  פעמיים  ונשנתה 
יהיה  הראשון  שהמקריב  יתברך  השם  שציוה 
נחשון בן עמינדב, בא נחשון לידי יסורים, בושה 
כי  אני  ומה  אני  מי  לנפשו:  באומרו  ומרירות, 
אזכה מכל הנשיאים להיות המקריב הראשון? 
ויסורי בושה אלה היו כה חשובים בעיני השם 
זהו  קורבן...  עצמו  את  הקריב  כאילו  יתברך, 
קורבנו  את  המקריב...  "ויהי  הכתוב:  שאמר 
נחשון" - קודם כל הקריב נחשון את עצמו, ורק 
לאחר מכן, נאמר מה היה קורבנו אשר הקריב 

ככל הנשיאים: "קערת כסף אחת"... 
)מעינה של תורה(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
הרוצה להינצל מעין הרע הבא פתאום יאמר )בנוסף ל"אנא מזרעא 
דיוסף קא אתינא" וכו'(: "ויעקב איש תם יושב אוהלים". וכן יאמר: 
"ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קודשך ביראתך". 
ישראל שוכן לשבטיו  וירא את  עיניו  "וישא בלעם את  יאמר:  וכן 

ותהי עליו רוח אלוקים" )בן איש חי ש"ב פר' פנחס סעי' יג'(.

)ישועה והצלחה(

חידת השבוע

דבר בפרשה שמספרו מכוון כנגד שם הויה.

פתרון החידה מפרשת "במדבר" - בני יששכר, ג’,לח’, ברש"י.

אוגדן של עלוני ישא ברכה

הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל, רבה של איזמיר, הוציא מתחת ידו יבול מדהים 
של ספרים, שבעים ושנים במספר - מלבד חמישים וארבעה ספרים נוספים שלא 
הובאו לדפוס כי היו למאכולת אש בשריפה הגדולה שפקדה את איזמיר. את 
ספרו הראשון חיבר בהיותו בן שש עשרה - ואת כתיבת הספר האחרון השלים 
יום לפני פטירתו! היבול המדהים של ספריו - בכל מקצועות התורה, בבקיאות 
לרבים  גרם   - הפסוקה  להלכה  ועד  וסברא  בפילפול  מעמיק,  ועיון  מדהימה 
ממיודעיו להניח שאין זה בכוח אנושי טבעי, לכתוב רבבות גליונות. והשמועה 
עברה מפה לאוזן כי הגאון הנערץ בקי בשמות הקודש ומשתמש בשם הקדוש 
ל"השבעת הקולמוס", שעל ידו מהירה הכתיבה כמהירות המחשבה. שאם לא כן, 
אין להבין איך יכול היה לכתוב כה הרבה בזמן כה קצר. הגיעו השמועות לאוזניו 
של בנו ותלמידו, ממשיך מורשתו וממלא מקומו, הגאון רבי אברהם זצ"ל. נענה 
ואמר: "ודאי, ידע מו"ר אבי זצ"ל את סוד השבעת הקולמוס, והיה ראוי והגון 
להשתמש בו ברוב קדושתו וטהרתו וזכות כוונתו לשמים. אבל לא הוצרך לכך 
- שכן כוח הרצון העז וניצול הזמן המוחלט של מו"ר אבא חשובים הרבה יותר 
מהשבעת הקולמוס ומשימוש בשמות הקדושים!". כיוצא בכך, כתב רבינו בחיי 
זצ"ל בפרשתינו, שאהרון הניף עשרים ושנים אלף לויים ביום אחד - בדרך נס. 
שכן, איך יכול אדם בן שמונים וארבע להניף כה הרבה אנשים ביום אחד! אבל 

חז"ל למדו כאן על גבורתו של אהרון - כי כוח הרצון חזק אף מנס!
.

הגאון הקדוש רבי יהודה בן עטר זצ"ל, מגדולי חכמי מרוקו, מרבני פאס, עבר 
ליד חנותו של פחמי. פנה אליו בעל החנות ואמר: "רבי, רעב אני מאוד. רוצה 
אני לסור לביתי כדי לסעוד, התואיל לשמור על החנות?". "ברצון בני", אמר הרב 
במאור פנים. הפחמי קם והלך, ורבי יהודה נשאר לעמוד ליד החנות המפוייחת 
שאלו  עומד.  וראהו  זצ"ל,  צור  אבן  יעקב  רבי  הגאון  שם  עבר  פחמים.  מאבק 
לפשר עמידתו שם. סח לו רבי יהודה דברים כהוייתם: שומר הוא על הפחמים עד 
שבעליהם יחזור. תמה רבי יעקב: "והיכן כבוד התורה?!". נענה רבי יהודה ואמר: 

"מעודי התקשתי במה שאמר רבינו הקדוש - בירושלמי במסכת כתובות - כל 
מה שיאמר לי אדם, אעשה. לא הבנתי למה התכוין בדבריו. הן עשיר מופלג היה, 
ובידו למלא משאלות כל אדם, וחייב היה מצד הדין לעשות כן כגמילות חסד 
וצדקה. אבל עתה הבנתי. שגם אם היה פחמי פונה אליו ומבקשו לשמור על 
חנותו - ופטור היה מצד הדין, כשאלתו של מר: "והיכן כבוד התורה" - לא היה 
מסרב, והיה עומד שם ושומר על שקי הפחם. ואם נאה היה לרבינו הקדוש למלא 
רצון כל יהודי, אף בבקשות מעין אלו, על אחת כמה וכמה חייב אני לעשות כן, 

ולהשביע רצונו של כל יהודי...".

מספרים, שכאשר נולד גאון עוזינו מרן החיד"א, רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, 
לשבעה חודשים נולד. לא בכה בלידתו, לא מצאו דופק, והיו בטוחים שהוא נפל. 
לטיפול.  היתה  וזקוקה  בלידתה  שקשתה  ביולדת  לטפל  ופנו  ארצה  השליכוהו 
והתינוק, הרי מת. מאוחר יותר יקברוהו. באה אם היולדת לבקר את בתה, וראתה 
הילד,  היכן  שאלה  לגשת.  יכלה  לא  בה.  ומטפלות  מיטתה  את  סובבות  שכולן 
והראוה שהוא מוטל לארץ. גחנה והרימה אותו, חיבקה אותו וחיממה את בשרו, 
ועם  ופעה חלושות. מיד טיפלה בו במסירות,  והנה יש פעימות חלשות בדופק, 
ישראל זכה למרן החיד"א הקדוש, הגאון האדיר בנגלה ובנסתר, אשר כל רז לא 
אניס ליה, ותורתו כמעיין המתגבר. ומה אילו לא היתה באה? ומה אילו היתה 
באה ומקבלת את מה שאמרו לה: שהתינוק נפל, אין לו סיכויים, דינו קבורה? 
כמה היה עם ישראל מפסיד, כמה היו הוריו מפסידים, ומניין היה לאותה סבתא 
כזה נכד גדול וצדיק! בבתים כה רבים מישראל יש כיום נשמות זכות וטהורות, 
העולם  את  להאיר  שיכולים  וצדיקים  גאונים  של  גבוהות  נשמות  בעלי  ילדים 
כהחיד"א הקדוש בשעתו: "יפתח בדורו כשמואל בדורו". אם רק ישכילו ההורים 
לתפארת  יהיו  מהם!  ירוו  נחת  כמה  לתורה.  ולחנכם  לגדולות  בניהם  להועיד 

המשפחה ולתפארת העם כולו, והכל יאמרו: "אשרי אביו שגידלו לתורה"!
)מעיין השבוע( 

"בהעלותך את הנרות" )ח,ב(
לפרשת  המנורה  פרשת  נסמכה  למה 
חנוכת  אהרון  שכשראה  לפי  הנשיאים, 
עמהם  היה  שלא  דעתו  חלשה  הנשיאים, 
בחנוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך 
שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב 

את הנרות )רש"י(.
מקורבנות  הנרות  הדלקת  גדולה  במה 
כך:  על  נאמר  רבה  במדרש  הנשיאים? 
קיים  המקדש  שבית  זמן  כל  "הקורבנות 
היו נוהגין, אבל הנרות לעולם קיימין". אך 
עם זה עדיין קשה להבין, והלא בזמן שבית 
המקדש אינו קיים ואין קורבנות נוהגים, 
הן גם המנורה אינה קיימת? ברם - אומר 
יתברך  השם  לו  הבטיח  כאן   - הרמב"ן 
לאהרון הכהן, שעל ידי בניו החשמונאים 
שניה,  בחנוכה  ונפלאות  ניסים  יתרחשו 
ימים  שמונה  המנורה  את  ידליקו  כאשר 
לדורות  ותישאר  אחד,  יום  של  שמן  בפך 
החנוכה,  נרות   - נרות  הדלקת  של  מצוה 
שנוהגים אפילו בזמן שבית המקדש אינו 
המדרש  נתכוון  הללו  הנרות  כלפי  קיים. 

באומרו: "אבל הנרות לעולם קיימין"...
)מעינה של תורה(

"ויעש כן אהרן" )ח,ג(
שינה.  שלא  שבחו,  להגיד  חז"ל:  אמרו 
ותמוה: וכי יעלה על הדעת, שאהרון קדוש 
ה', ישנה ממה שמשה רבינו אמר לו מפי 
הגבורה? אלא אמר מרן בעל ה"חזון איש" 
זצ"ל, זהו הטבע האנושי, לחדש חידושים, 
ולהוסיף נופך אישי. ואהרון ילמד אותנו, 
מה  בדיוק  ולעשות  מכך,  להמנע  שעלינו 
"צאי  חדשים!  דברים  לחדש  ולא  שצריך, 
על  גדויותייך  ורעי  הצאן,  בעקבי  לך 
בדרכי  ורק  אך  ללכת  הרועים",  משכנות 

אבותינו הקדושים!
)מעיין השבוע(

"וזה מעשה המנורה מיקשה 
זהב" )ח,ד(

זצ"ל:  החיד"א  מרן  עוזנו  גאון  כתב 
המנורה רומזת לתורה הקדושה. "מנורה" 
בגימטריה - אש, לרמז הכתוב: "הלא כה 
מלשון  זהב",  "מקשה  והיא  כאש"  דברי 
ויגיעה צריך,  קושי ועמל. כי הרבה טורח 
כדי להבין את דברי התורה לאשורם, כמו 
תאמין".  אל  ומצאת  יגעת  "לא  שאמרו: 

ירכה", אלו היסודות המרכזיים, "עד  "עד 
ויש  היא"  "מקשה  הפרטים,  אלו  פרחה" 
צורך בעמל התורה. "כמראה אשר הראה 
ה' את משה כן עשה את המנורה", כי כל 

מה שעתידיו לחדש נגלה למשה בסיני!
)מעיין השבוע(

"כי ה' דיבר טוב על ישראל" 
)י,כט(

רבי  שהגאון  לתורה",  ה"פרפראות  כתב 
בספרו  כותב  זצ"ל,  שפירא  אלימלך  צבי 
"אגרא דכלה": בכל המקרא מצינו רק שתי 
בכתוב  טוב".  "דיבר  הביטוי  את  פעמים 
ישראל".  על  טוב  "דיבר  נאמר:  שלפנינו 
טוב  "דיבר  נאמר:  )ז,ט(  אסתר  ובמגילת 
על המלך", )לפי דברי חכמינו, הכוונה כאן 
למלכו של עולם, הוא הקדוש ברוך הוא(. 
דבר זה בא לרמז, שלעולם ראוי לו לאדם 
ולהימנע  ישראל  עם  על  "טוב"  רק  לדבר 
על  טוב  שמדבר  מי  וכל  עליו.  מלקטרג 

ישראל, כאילו דיבר על מלכו של עולם.
)תורת הפרשה(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
הגאון מסטמאר זצ"ל היה הופך את הכיפה שמתחת 
כובעו בעת הקפות ספר תורה כדי לבטל כח עין הרע, 
בעל  זצ"ל  מצאנז  חיים  רבי  מהגאון  ידועה  זו  וסגולה 

ה"דברי חיים" 
)סדר הקפות - דברי יואל, הו"ד בס' עולי עין(.

)ישועה והצלחה(

חידת השבוע
הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה, ב' מקומות בפרשתינו.

פיתרון החידה מפרשת "נשא": פרק ז', יג-יז, מספר כל הקורבנות.

אוגדן של עלוני ישא ברכה



צרת הטלפון
לבין  בינה  השיחה  בטלפון.  משוחחת  פלונית 
נכנס  בעלה  והנה  מאוד.  עד  מעניינת  חברתה, 
הביתה. היא לא ראתה אותו במשך כל היום ואף 
אפילו  לו,  לאותת  טורחת  אינה  היא  כן,  פי  על 
פשוט  היא  בכניסתו.  שהבחינה  גבות,  בהרמת 
ממשיכה לדבר, כאילו לא קרה דבר. הוא מניח את 
ומסתובב  מעילו  את  פושט  המגבעת,  ואת  התיק 
סביבה, עדיין מצפה לברכת השלום שלה, למרות 
שיתכן שאפילו הוא אינו מודע לכך בבירור. עשר 
דקות, רבע שעה, חצי שעה והיא עדיין לא טרחה 

להפסיק את השיחה ולברך את בעלה לשלום... 
את  לנצל  גברת  אותה  השכילה  לו  היה  נפלא 
ההזדמנות שניתנה לה על מנת להמחיש לבעלה עד 
כמה הוא חשוב לה. היה עליה רק לומר לחברתה: 
אתקשר  הביתה.  זה  ברגע  הגיע  בעלי  לי,  "סלחי 
חברתה,  ואפילו  בעלה  היא,  יותר".  מאוחר  אליך 
היו יוצאים נשכרים מכך. גם אם זו שיחה חשובה 
מחוץ לעיר, נוכל להפסיק לרגע כדי להחליף מספר 
מילים עם הבעל. אנו יכולות לומר: "אני מתנצלת, 
אסיים בעוד דקות מספר". ואז, יהיה עלינו לקצר 
להישמר  עלינו  יכולתנו.  ככל  הטלפון  שיחת  את 
מלהתנהג כלפי הבעל באדישות, כאילו היה חלק 
מן הריהוט. והרי אם שכנה, או כל מכרה אחרת, 
לה  מקדישות  היינו  ודאי  לביקור,  נכנסת  היתה 
פניו  את  שקידמנו  ולאחר  כלשהי.  לב  תשומת 
בחיוך, עלינו לזכור שבני אדם יכולים לפטפט עם 
שקרובים  מאלה  מצפים  הם  אולם  רבים,  אנשים 
שאשתו  צריך  בעל  להקשבה.  ונפש,  בלב  אליהם 
הוא  פעם.  מדי  מחמאות  לו  ותעניק  אותו  תבין 
אינו זקוק ליועצת או למבקרת. אימו ודאי עושה 
זאת במומחיות רבה. את אשתו, וממך הוא מצפה 

לדברים אחרים. 
ואם נבדוק רק מה שאנו זוכרות... כמה מריבות היו 
נמנעות מביתנו לו חכמנו. אך אף פעם לא מאוחר, 
קבלה אחת יציבה וחזקה למען השראת השכינה 

תביא זאת מהר ובקלות.

נקי ומסודר - ראוי לשבח
הציון  את  בתעודה  לראות  שמח  היה  מאיתנו  אחד  כל 
בעיני  שבח  רק  אינו  הדבר  אומנם  בכותרת,  הכתוב 
את  חכמינו  כשמתארים  אדרבא,  החברה,  או  המורים 
האישיות,  לשלמות  האדם  מגיע  שדרכן  המידות  סולם 
הזקן  הלל  הרביעי.  כשלב  ה"נקיות"  את  מעמידים  הם 
אותם  שמעמידים  מלכים  של  איקונין  אם  "מה  אומר: 
מורקם  הוא  עליהם  שנתמנה  מי  תיאטראות...  בבתי 
אחת  על  ובדמות...  בצלם  שנבראתי  אני  ושוטפם... 
כמה וכמה". הנקיות נחשבת כחלק של הקדושה עצמה. 
להשתדל  ההורים  על  לילדיהם,  הנקיון  דרכי  בהקניית 
שילד  לצפות  סביר  זה  אין  ורגועים.  סובלניים  להיות 
סופה  כך,  על  ומצוחצח. אם שתתעקש  נקי  תמיד  יהיה 
מה  רוב  פי  על  הילד.  את  והן  עצמה  את  הן  שתתיש 
שמביא את האם לכך הוא החשש מפני דעתם השלילית 
תוכל  היא  לכך,  מודעת  כשתהיה  עליה.  הבריות  של 
לפעול כדי לצמצם את התלות שלה בדעתם של אחרים. 
עם זאת, נוכל בהחלט לדרוש מילדינו מידה מסוימת של 
הקפדה על הופעתם החיצונית. כדי להפנות את תשומת 
ולומר,  לו  יכול לרמוז  הילד להופעתו, ההורה  ליבו של 
למשל: "תסתכל על החולצה שלך ותראה מה אתה צריך 
לעשות איתה". דרך זאת היא יעילה הרבה יותר מאשר 
הערות אין סופיות כמו: "תכניס כבר את החולצה שלך 

לתוך המכנסיים".
בספר "שבילי החינוך" העיר לגבי ילדים שאינם אוהבים 
הידיים  כפות  על  ריחני  קרם  קצת  ידיהם,  את  לרחוץ 
בכל פעם שעשו כן, יכול לשמש תמריץ. שמרו על אוירה 
נעימה בעת הרחיצה: הימנעו מהערות כמו: "איך הצלחת 
להתלכלך כל כך?", או "מהר לכיור עם הידיים האלה!". 
שילך  עניינית  בצורה  לומר  אפשר  יותר  גדול  לילד 
לרחוץ את ידיו, ואילו את הילד הקטן נוביל אל הכיור 
הידים".  את  לך  לרחוץ  צריך  "בוא,  לו:  נאמר  בזמן  ובו 
כדאי להתאזר בסבלנות ולא לדחוק בילד שיגמור מהר. 
מבחינת  משתלם  הדבר  אבל  זמן,  קצת  אולי  יגזול  זה 
שרפרף  הצבת  בו.  לפתח  שנצליח  לנקיון  החיובי  היחס 
ללא  עצמו  את  לשרת  לילד  הכיור שתאפשר  ליד  נמוך 
עזרה. ראי קטן המותקן בגובה פני הילד, אף הוא יעודד 
הרגלי נקיון טובים. על ווי התלייה של המגבות להיות 
נמוכים, והלולאות תהיינה תפורות היטב, כדי להבטיח 
שהמגבות תישארנה תלויות. וכן על זה הדרך יש לחנך 
שוליים,  הנראים  ואף  הקטנים  לפרטים  הילדים  את 
והכל במטרה לשמור על צלם אלוקים ולהראות כעובד 
ארמון המלוכה, ובדרך זו נרויח להורותם את דרך ה' ואת 

רוממות נשמתם.

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין אומר: אין להתיאש משום יהודי. איזו נקודה כלשהי ביהודיות חייבת להיות גם אצל הרשע, דלי הנופל לתוך באר עמוקה, 
אפשר להוציאו מן התהום, אר אם הוא קשור לחבל, חבל עבה או חבל דק, ובלבד שיהיה חבל.

הבעל שם טוב הקדוש אומר: כשרואים דבר לא טוב בישראל צריך לתלות את האשמה בו.
הרה"ק רבי ישראל מקוזניץ אומר: כשכל ישראל יתנו יד זה לזה, תצטרפנה הידים ליד אחת המגעת עד כסא הכבוד.

הרה"ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי אומר: לעולם ילמד סנגוריה על ישראל כלל ופרט ויצדיק את ישראל וילמד עליהם זכות. וגדעון נגלה עליו השם רק 
בעבור שלימד סניגוריה על ישראל.

אמרי שפר

)פתגמים נבחרים(

כללי ביקורת
זו  במיוחד  שביקורת,  מובא  אחד",  שהם  "שנים  בספר 
מסר  ומעבירה  אכזרית  היא  ליגלוג,  בצורת  המופיעה 
תכונותיו  של  רשימות  בעריכת  תועלת  כל  אין  דחיה.  של 
השליליות של הבעל. רק בהזדמנויות נדירות מאוד, כאשר 
באמת אי אפשר להימנע מכך, מותר יהיה לנו לומר לבעל 
דברים שיגרמו לו כאב. וגם אז, נברור כל מילה בקפידה רבה 
ונאמר את הדברים בעדינות ומתוך תחושה כנה ואמיתית 
שנפגענו,  לעצמינו  נדמה  הבה  להיטיב.  ורצון  אהבה  של 
וכתוצאה מכך אנו עומדות על סף מריבה עם הבעל, דבר 
שאנו יודעות שהוא מאוד לא רצוי. כדי להימנע ממריבה, 
השליליים  הרגשות  את  בפניו  להביע  שעלינו  חשות  אנו 
עמוק  הכעס  את  לשמור  ניאלץ  אחרת  בקירבנו,  הסוערים 
יותר  וקשה  עמוקה  בעיה  להיווצר  עלולה  ואז  בליבנו, 
ביחסים בינינו. לשם כך, עלינו לשמור על הכללים דלהלן: 
הכלל הראשון - עלינו למצוא את הזמן המתאים להבעת 
רגשותינו. לדוגמא, כאשר הבעל מגיע הביתה, אנו צריכות 
להמתין עד שיאכל וירגיש נינוח יותר, ורק אז נוכל לשפוך 
בפניו את ליבנו. נזכור היטב להימנע מלהביע את רגשותינו 
כאשר הבעל רעב, מאחר, עסוק או עייף. אם לא נשמור על 
כלל זה, הרי מאמצינו נידונים מראש לכישלון. הכלל השני 
- לשוחח על הנושא שמטריד אותנו, רק לאחר שכבר אמרנו 
לבעל דבר מה חיובי ונעים יותר. אין אנו מתכוונות לנהוג 
בצביעות, או בעורמה. בכך שנדבר באופן נעים, נרוויח שני 
אותנו להסיט  יכריח  הנעים  אופן הדיבור  דברים: ראשית, 
את מחשבתינו לאפיק זרימה שקט ורגוע יותר. שנית, הבעל 
שעליו  לעניין  יותר  ורגוע  נוח  קיבול  לכלי  יהפוך  עצמו 
ברצוננו לשוחח איתו. טוב יותר היה אילו היינו מעלות את 
הנושא המטריד אותנו לאחר שקודם לכן כבר שוחחנו עם 
נסתפק  כמתחילות,  אולם  אחרים,  עניינים  שני  על  הבעל 
בכך שנהיה מסוגלות לשפוך את מר ליבנו לאחר ששוחחנו 
לפני כן על עניין חיובי אחד בלבד. הכלל השלישי שינחה 
זוגנו, הוא:  בן  אותנו בבואנו להביע רגשות שליליים לפני 
לבטא  לנו  מותר  בעדינות.  ליבנו  על  נאמר את אשר  הבה 
לשלוט  להתאמץ  עלינו  אולם  לנו,  הכואבים  הדברים  את 
בעצמנו. מטרתנו היא להביע את עצמינו, עד כמה שאפשר, 
באופן הברור ביותר. הבה נזכור שהנושא העומד על הפרק 
הוא רגשותינו. לפיכך, אל לנו לדרוש שינוי מן הבעל, אין 
זה מתפקידנו ואין לכך כל שייכות לנושא אותו אנו מעלות. 
וכלל  וכלל  ליבנו  על  ורק במה שמעיק  עלינו להתרכז אך 
לא בנקודות בהן הוא צריך להשתנות ולהתנהג אחרת, כדי 

לגרום לנו להרגיש טוב יותר. 
נשנן זאת ונפעל כך, ונזכה לשלום, ברכה וטובה.

מי השולט?
לפעמים נשאלת השאלה מי יותר חזק, ההורים או הילדים? אם התשובה 
היא שהאבא יותר חזק מבנו מבחינה פיסית או שהאמא יודעת לצייר 
טוב יותר מבתה - לא זאת השאלה ולא זאת התשובה. אם התשובה 
תהיה שההורה יכול להשיג את מה שרוצה מבנו ושלא יעבור על מה 
שאוסר עליו, זו תשובה יותר מתקבלת, ולכאורה תשובה די נכונה, אבל 
נראה שזה עדיין לא מספיק. נמחיש זאת עם סיפור, מעשה ביהודי עשיר 
ונכבד שנסע במכוניתו המפוארת, חיפש מקום לחניה ומצא, והמתין עד 
שתפנה אותה מכונית שעמדה לצאת משם, כשהתפנה המקום, תפסה 
אותו נהגת עם מכונית קטנה. הוא קרא לעברה: "לא ראית שאני מחכה 
למקום חניה זו, ושאני מבוגר יותר ממך?", היא ענתה לו: "נכון שאתה 
לדרכה.  והמשיכה  ממך",  חוצפנית  יותר  אני  אבל  ממני,  מבוגר  יותר 
כך  ומעך אותה. אחר  נכנס בכוח במכוניתו לתוך מכוניתה,  זה  עשיר 
פתח את הדלת ואמר: "נכון, את יותר חוצפנית ממני, אבל אני יותר 
עשיר ממך, הנה קחי את הפרטים שלי ותתבעי אותי לדין ואני אשלם 
את כל ההוצאות". כשנתבונן במעשה זה, מי ניצח כאן? לכאורה העשיר 
ניצח שהרי זכה במקום החניה. אבל האמת שאין כאן נצחון כלל, שהרי 
אומר  והיה  אחרת,  נוהג  היה  אם  שלה.  לרמה  עצמו  את  הוריד  הוא 
לעצמו: האם גם אני אתנהג בילדותיות כמותה? היה מחפש לו מקום 
אחר ואפילו שהיה קשה לו למצוא מקום חדש, מכל מקום בזה היה 

הוא מנצח, וכי מה חשיבות המקום חניה לעומת ערך עצמו? 
בספר "שבילי החינוך" הביא סיפור זה כדוגמא שפעמים כהורים ביחס 
לילדינו, יתכן שקורה איתנו אותו דבר. בשולחן שבת הילדים מתחילים 
בצורה  שבת  שולחן  להנהיג  רוצה  האבא,  בפרט  ההורים  להשתולל. 
מכובדת. אז מה הוא עושה, מתחיל לרוץ אחר הילדים ולאיים עליהם 
ולצעוק. ויתכן שבסופו של דבר מצליח בכוח להחזיר את הילדים אצל 
השולחן. אבל בזה הוריד את עצמו לרמה של הילדים. ומה הרווח הזה? 
יתכן לרגע שהמצב בבית יצא משליטת ההורים, אבל לא בגלל זה הם 
צריכים להוריד את ערכם בעיני עצמם ובעיני ילדיהם, על ידי שירדו 
לרמת הילדים בהתנהגותם. מה צריכים לעשות? קודם כל צריך לחשוב. 
למשל בשולחן שבת, שיגיד לילדים שרוצה לספר להם סיפור מעניין, 
או שרוצה להראות להם דבר מעניין. לפעמים מוצאים עצה מוצלחת 
מוצאים  לא  לשלוותו. אבל אם  חוזר  הבית  ושוב  מיד,  בשעת מעשה 
כשהילדים  כך  ואחר  שהוא,  כמות  המצב  את  להשאיר  עדיף  עצה, 
כשמדובר  העתיד.  לגבי  עצה  ויטכסו  ביחד  ישבו  ההורים  ישנים 
בשולחן שבת, יתכן שהסיבה להתנהגות הילדים נובעת כתוצאה מכך 
שהסעודה נמשכת זמן רב מידי או שדברי התורה ברמה גבוהה מידי 
עבור הילדים, וכדומה. ועל כן יש צורך לשיר קצת שירים יותר קלים 
נושא  בכל  וכן  כבדים.  שהם  שבת  זמירות  מלבד  אוהבים,  שילדים 
ונושא. יטכסו עצה נאותה וכאשר ימצאו פתרון יעשו זאת בחוכמה. גם 
אם נראה שגרמנו לילדים להרגיש "מנצחים", הרי שלמען האמת אנו 
הם המנצחים, ובדרך זו נוביל עצמינו לשליטה גמורה גם על מידותינו 

וגם על ילדינו, והיה זה שכרינו. 

הרה"ק רבי ישראל מסלנט אומר: החולה לא יתבייש לעשות לרפואתו דברים שאינם לפי כבודו, ומדוע לנפשו 
ישים לב לדברת בני אדם?

הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק אומר: איני פוחד מיסורי מחלה, אלא מהפינוק שלאחרי מחלה. 
הרה"ק רבי בנימין וולף אומר: הלב בגוף - כמו המלך במדינה כי הוא מלך כל האיברים.

הרה"ק רבי שלמה אבן גבירול אומר: לא יועיל גודל הגוף ואורכו כאשר יהי הלב ריק משכל.

אמרי שפר

)פתגמים נבחרים(



על כן יאמרו המושלים - משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א הנכנס לבית המדרש יתפלל יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שלא אכשל בדבר הלכה וכו', וביציאתו יאמר מודה אני לפניך ה' אלוקי 

ששמתי חלקי מיושבי בית המדרש ויש אנשים שאינם נזהרים לומר תפילה זו, וכנראה שהטעם שלא נזהרים בזה, מפני שהורגלו ללמוד בביתם )ושם לא 
שייך כל כך תפילה זו(, ולכן גם כאשר נכנסים ללמוד בבית המדרש לא אומרים את היהי רצון, ועל כל פנים פשוט שראוי לכל אחד ואחד לומר את היהי 

רצון ולקיים את דברי הטור והשולחן ערוך. וכתבו בספרים הקדושים בשם הגאון רבי חיים מצאנז זצ"ל, שמשום שהקלו בתפילה זו נתמעטו בעוונותינו 
התלמידי חכמים, ועל כן יזהר כל אחד לאומרו.

א יש הנוהגים לתת שלוש פרוטות לצדקה לפני שמתחילים ללמוד, ואומרים "לשם יחוד" וכו'. כל היגע בתלמודו בצנעה - מחכים שנאמר ואת צנועים 
חוכמה".

א מי שלומד זוהר ותיקונים ומדרשי חכמינו ז"ל, ונזדמן לו פסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", אין צורך ליזהר ולאומרו בלחש, אלא יכול לאומרו 
לכתחילה בקול רם, כיון שכל הקפידא לאומרו בלחש הוא דוקא כשאומרו בתוך קריאת שמע שהוא מקיים קריאת שמע ביחוד השם, שיש בקריאה 

המשכת אורות מלמעלה, אבל אם אומרו דרך לימוד, אף על פי שבאמת הלימוד הוא מצוה והדברים פועלים, עם כל זה אין הפעולה הנמשכת מן הלימוד 
כפי הכוונה המיוסדת לזה הפסוק, אלא היא מצוה כשאר מצוות לימוד ועסק התורה, ולכן יכול לאומרו בקול רם.

א צריך אדם ללמוד תורה בשמחה, ורבנו האר"י זצ"ל אמר, כי לא זכה לכל חוכמתו הרמה והנפלאה, כי אם על ידי השמחה הגדולה שהיה שמח בלימוד 
ובמצוות לאין קץ.

א האומר אשנה פרק זה, נחשב כאילו נדר לתת צדקה וחייב לקיים את מה שאמר. וכן כשאומר לעשות שאר מצוה דינו גם כן כאומר אשנה פרק זה 
ונחשב לנדר. ולכן ירגיל אדם את עצמו לומר כל כל דבר מצוה "בלי נדר".

א הרוצה לשנות את הפרק וירא שמא יתרשל בדבר, מותר היה מעיקר הדין לנדור כדי לזרז את עצמו. ומכל מקום בזמן הזה אין לנדור כדי לזרז את 
עצמו כיון שהיצר הרע יתגבר עליו יותר, אלא אם כן הוא דבר שיוכל תיכף לקיימו שאז יוכל לנדור.

א בשלושה מקומות רגילים חכמים לשנות בדיבוריהם, ואחד מהם במסכת, ופירושו הוא, שאם שאלוהו אם בקי במסכת זו, יאמר: לא! ומידת ענווה היא.
א בכל המקומות שהתירו לשנות בדיבור, הוא דוקא כשאי אפשר בעניין אחר, אבל אם אפשר לו שלא לשנות - אין לו לשנות. וכן אם מוכרח לשנות, יש 

לו למעט בשקר ככל שיוכל. ואם אין אפשרות למעט אזי רשאי הוא לשנות לגמרי במקומות שהתירו לשנות.
א מי ששמע דין ונראה לו שהלכה כך, מותר לאומרו בשם אדם גדול כדי שיקבלו את דבריו.

א אם חבירו רוצה לומר דברי תורה, ושואל אותו: "האם כבר שמעת מה שפירש פלוני על פסוק זה", והוא באמת כבר שמע את הפירוש, עם כל זה מותר 
לו לענות ולומר "לא שמעתי", הואיל ויש לחבירו הנאה בזה שאומר לו חידוש שלא שמע, והרי הוא עושה בזה חסד עם חבירו.

א אך על פי שאמרו חכמינו )גיטין דף ס:(: "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה", מכל מקום כל דבר שרגיל ושגור בפי הכל כגון קריאת שמע 
וברכת כהנים ופרשת התמיד וכיוצא בהן - מותר. ועל כל פנים מותר למלמדי התלמוד תורה לצוות לתלמידיהם שישננו פרקי תנ"ך בעל פה. 

)לימוד התורה(

בנפשו,  ידמה  התורה":  "מעלות  הספר  של  בלשונו  נפלא,  במשל  נפתח 
אילו מלך גדול ונורא ראה אדם אחד מוטל באשפה, מוכה ומסובב בכל 
מיני יסורין וחולאים רעים, וחסר בכל מיני חסרונות. ונשא האיש הלז 
מכל  אותו  וריפא  שעליו,  הליכלוך  מכל  לרחצו  וציוה  המלך,  בעיני  חן 
תחלואיו עד שנעשה בריא ושלם בכל אבריו. הלביש אותו לבוש יקר, 
וציוה  גנזיו.  כל  לו  ומסר  ומרגליות,  טובות  אבנים  בכמה  אותו  ועטר 
שתהיה כל הנהגת המלכות על ידו, ונתן לו את ביתו לאישה, וגידלו על כל 
השרים ועבדי המלך עד שציוה לכל גדולי המלכות לשמש לפניו בבגדי 
יקר ככל אשר יחפץ. והנה, בעוד שהוא מלובש בבגדי מלכות ומעוטר 
באבנים טובות וכל גדולי המלכות הולכים לפניו ומאירים לו בלפידים, 
באותה שעה ראה תינוקות מטפחין באשפה ולוקטים אבנים ומשחקים, 
ונתקנא בהם ופרש מהתהלוכה המלכותית וישב עימם באשפה והצטרף 
רצונו,  עושי  ומשרתיו  המלך  כבוד  שביזה  לעונשו,  קץ  היש  למשחקם. 
על  בהעדיפו  המלך  במתנת  ובעט  במעמדו,  וזילזל  היקר  בגדי  ליכלך 

פניה משחקי זאטוטים?! עד כאן המשל. ומה הנמשל? אמת, הכל חייבים 
אבל  לתורה:  עיתים  לקבוע  וחייבים  השנה,  ימות  בכל  תורה  בתלמוד 
רבים טרודים על המחיה ועל הכלכלה, ורואים עצמם כאנוסים. שישה 
עייפים אנו מעמל  ובשבת מה, בשבת   - ימים טרודים אנו במלאכתנו 
השבוע. תירוץ דחוק הוא, אך תירוץ. ברם עתה, כאשר חגגנו אנו את חג 
מתן תורתנו, והודינו על היקרה שבמתנות, הנפלאה שבתשורות - בזאת 
וליבנו שווים, האומנם שמחים אנו בתורה ובלב שלם  נבחן האם פינו 
מודים על נתינתה, השבת שאחרי שבועות - האם נקדישו לתורה?! או 
נפנה חלילה, למשחקי הילדים, בטלה וקריאת עיתונים... כידוע, פרשת 
נשא היא הארוכה ביותר בתורה. ומאמרי הזוהר הקדוש עליה, הארוכים 
מכל הפרשיות. ומדוע? אמר הגאון הקדוש בעל "חידושי הרי"ם" זצ"ל, 
הצימאון  בלהט  תורה.  מתן  חג  שאחרי  בשבת  נקראים  שהם  משום 

לתורה. האם נאבחן בעצמנו להט זה?!

)מעיין השבוע(

ברכות לראש צדיק
מעומק לבנו נביע את ברכותינו ורחשי ליבנו בשם כל קהלינו קדם מורינו ורבינו עטרת ראשנו ותפארתנו

מאיר עינינו מורה דרכינו ומכוין נתיבתינו בכל צעד וצעד מצעדינו אשר בצילו אנו חוסים ומימיו אנו שותים 
כבוד מו"ר עט"ר שליט"א ואיתו יחד אשת חבר כחבר הרבנית הדגולה תחי' מנב"ת 

לרגל השמחה השרויה במעונם שמחת נישואי הבת 
הכלה המהוללה תחי' עב"ג הבה"ח מבחירי ישיבתנו ר' שמעון אחדות שליט"א

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. יה"ר שהזיווג יעלה יפה לפניו יתברך לקשר של קיימא, בורא עולם 
בקנין השלם זה הבנין לבנין עדי עד ויהיו רק נחת ושמחה מנת חלקם ויזכו לראות בשמחת שאר בניהם ובנותיהם 

מתוך שמחה והרחבת הדעת וימשיכו להנהיג עדתנו מתוך בריאות דגופא ונהורא מעליא עד ביאת משיחנו 
גואלנו במהרה בימינו, אכי"ר.

        מאחלים: ההנהלה, רבני הישיבה והכולל, האברכים והבחורים, מתפללי בית הכנסת, הגבאים, 
המשמשים, כלל ציבור אנ"ש.

על כן יאמרו המושלים - משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א מצות עשה שיכבד את אביו ואמו ויירא מפניהם, וצריך ליזהר מאוד בכבודם ובמוראם, שהוקש כבודם לכבוד המקום, ואמרו חכמים: שלושה שותפים יש לו לאדם 

- הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו, ובזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני.
א הכיבוד הוא במחשבה, במעשה ובדיבור, במחשבה - שיהיו חשובים בעיניו ובליבו, שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ אפילו שבעיני שאר בני אדם אינם 

חשובים כלל וזהו עיקר כיבוד. כיבוד במעשה כיצד, מאכילו ומשקהו, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא, ויתננו לו בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילו בכל יום פטומות 
והראה לו פנים זעופות - נענש עליו, וכן להיפך אם מטחין את אביו בריחיים וכוונתו לטובה כדי שינצל אביו מדבר קשה יותר, ומדבר פיוסים על ליבו ומראו לו 

שכוונתו לטובה עד שיתרצה אביו לטחון בריחיים - נוחל עולם הבא.
א מה שנאמר לעיל שהבן מאכיל ומשקה את הוריו, אם להוריו יש ממון, הם משלמים, ואם אין להוריו ממון ולבן יש - בית דין כופים אותו לפרנס אותם כפי מה 

שהוא יכול, ואם אין לבן, אינו חייב לחזר על הפתחים להאכילם, אבל חייב לכבדם בגופו - אף על פי שמתוך כך יתבטל ממלאכתו ויצטרך לחזר על הפתחים, ובלבד 
שיש לבן מזונות לפרנסת אותו היום, אבל אם אין לו מזונות לאותו היום - אינו חייב להתבטל ממלאכתו ולחזר על הפתחים. וכל זה מצד הדין, אבל מצד הנימוס 

ודרך ארץ - נכון שיחזר על הפתחים אם אפשר לו.
א כיבוד בדיבור כיצד? - היה הבן צריך לבקש איזה טובה בעיר ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שיעשו גם כן בשבילו לא יאמר עשו לי דבר פלוני 

בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא - כדי לתלות הכבוד באביו.
א חייב לעמוד בפני אביו וכן חייב לעמוד בפני אמו. והחיוב לעמוד - הוא מלוא קומתו. וחייב לעמוד משעה שיראנו מרחוק מלא עיניו, ולא ישב אלא עד שיתכסה 

ממנו שלא יראה קומתו, או עד שישב במקומו או עד שיעמוד במקום הראוי לו. וכשם שחייב הבן לעמוד בפני הוריו, כך חייבת גם הבת לעמוד בפני הוריה, שדין הבן 
והבת שווה לעניין כיבוד ומורא אב ואם.

א צריך לעמוד בפני הוריו בכל עת ובכל שעה שרואה אותם ואפילו מאה פעמים ביום. ואם הבן ביקש מחילה שלא יצטרך לקום מפניהם ומחלו לו - אין צריך לקום 
מפניהם, אבל יש לעשות להם הידור )לקום מעט( בשעה שעוברים לפניו. ואחינו האשכנזים אינם צריכים לקום מפני הוריהם אלא שתי פעמים ביום שחרית וערבית, 

אבל אם הגיעו לשם אנשים אחרים שאינם יודעים שכבר עמד בפני הוריו - חייב שוב לעמוד בפניהם.
א בן הקם לפני אביו ויש לו צורך ללכת לאיזה מקום, לא ילך מיד לדרכו לאחר קימתו, אלא ישב קודם במקומו ואחר כך יקום וילך לדרכו, כדי שיהיה ניכר שקם 

לכבוד אביו.
א איזהו מורא, לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חבריו, או מקום המיוחד לו להתפלל, ולא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו, אבל לעמוד 
במקום שרגיל אביו לשבת בביתו - מותר, ויש מחמירים לאסור את כל הנ"ל אפילו שלא בפני אביו וגם שלא בפני שום אדם אלא בינו לבין עצמו בלבד. וצריך לחוש 

לדבריהם כיון שהוא איסור תורה.
א כל איסור הישיבה או העמידה במקום אביו הוא דוקא בחיי אביו, אבל לאחר פטירת אביו, מותר לשבת או לעמוד במקומו.

א אסור לבן להכריע את דברי אביו בפניו - אפילו לומר נראים דברי אבא, מפני שמראה בכך שדעתו מכרעת יותר מדעת אביו, וכל שכן שאסור לסתור את דברי אביו 
בפניו, בין שחולק עליו באופן ישיר ובין שאומר למי שחולק עליו נראים דבריך. וכל האיסור הוא דוקא בפניו אבל שלא בפניו - מותר. ויש האוסרים לסתור דבריו 

אפילו שלא בפניו. ומכל מקום גם לדברי המתירים - יעשה את הכל בדרך כבוד ככל יכולתו.
א לא יקרא הבן לאביו בשמו לא בחייו ולא במותו, אלא אומר "אבא מורי פלוני", או "מור אבי פלוני", ואם היה שם אביו כשם אחרים - משנה שמם אם הוא שם 

פלאי שאין כולם רגילים לקרוא בו. אבל שם שרגילים בו - מותר לקרוא שלא בפניו. וכל זה לבני ספרד שקיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, אבל בני אשכנז נוהגים 
להקל לקרוא לאחרים בשמם בפניו בשם שאינו פלאי, ושלא בפניו אפילו בשם פלאי, אבל לקרותם בפניו בשם פלאי - אסור גם לבני אשכנז. ודין זה של הזכרת שם 

)הבית היהודי(  נוהג גם באמו שצריך ליזהר בכל פרטי הדינים.         

חנותך  פתוחה  מדוע  אותו,  ושואלים  יהודי  אל  שבאים  בשעה 
יודע את חומר האיסור של חילול שבת, שכל  בשבת, כלום אינך 
כדאי  כלום  כולה?  התורה  בכל  כפר  כאילו  השבת,  את  המחלל 
לבזות כלי חמדה, שניתן לישראל בשל כמה פרוטות ריוח נוסף? 
בודאי שיבוא וישיב, מה לעשות? מרובים צרכיו של אדם מישראל, 
ופרנסתו מצומצמת, שכר החזקת החנות, אישה וילדים בבית, שכר 
לימוד, הלבשה והנעלה וכו' וכו'. נמצא שחייב הוא לעשות מסחר, 
וכלום אפשר לו שינעל את בית העסק לשני ימים רצופים בשבוע? 
טיפשותו,  ברוב  שדימה  שוטה  לאותו  זה?  יהודי  דומה  למי  משל 
כי אם יוסיף עוד ברז למיחם, יוכל להוציא ממנו יותר מים, ולא 
העלה על דעתו כלל, כי לא זו בלבד שאין הברז הנוסף מוסיף מים 

למיחם, אלא אף מים שיש בו, יכלו ממנו יותר מהר.
מנת  את  בריותיו  לכל  מכין  לכל,  ומפרנס  הזן  העולמים,  ריבון 
במידה,  ואדם  אדם  לכל  שבוע,  אותו  לפי  שבוע  לכל  מזונותיהם 
שופעת  בצימצום.  ולזה  בשפע  לזה  יתברך,  רצונו  לפני  שעלתה 
או  ברזים,  צינורות  בחמישה  זו  שבועית  פרנסה  מנת  ויוצאת 
בשישה. שוטה הוא זה הסבור, כי על ידי פתיחת ברז נוסף יושפע 
עליו שפע יתר של פרנסה. לא מנה ולא מקצתה! אין כאן שפע יתר 
של פרנסה, כי אם אותה מנה קצובה המשתפכת ויוצאת בשבעה 

צינורות. אם כן, מה נשכר אותו יהודי שחילל את השבת?

לשבת  להיכנס  מאחרים  החול,  על  הקודש  מן  המוסיפים  על 
וממהרים לצאת ממנה לעסקיהם ולמלאכתם, אמר ה"חפץ חיים" 
צלוחית  בידו  שהחזיק  טיפש  לאותו  אלה  אנשים  משולים  זצ"ל: 
לנפשו:  ואומר  ברעל  זה  טיפש  משתעשע  ביותר.  חריף  ריח  ובה 
אומנם יודע אני, כי רעל מסוכן בצלוחית זו, אבל שמא תאמר, כי 
גם טיפות מעטות מן הרעל יסכנו אותי, לא מנה ולא מקצתה. עד 
כמה שאני מבין, אם אגמע את כל הרעל שבצלוחית בבת אחת, רק 
אז חיי בסכנה. ודאי שכל השומע יצחק לו, כי ידוע, שרעל מסוכן 
כזה עלול להמית אדם אף בכמות של טיפות זעירות בלבד. טעות 
לצאת  וממהרים  לשבת  להיכנס  המאחרים  אלה  טועים  זו  מרה 
ממנה ואומרים: שלום עלי נפשי, שהרי סוגר אני את חנותי במשך 
כל יום השבת, ובזה יצאתי ידי חובתי. מה בכך אם מחצית השעה, 
או שעה אינני מדייק כל כך בסגירת המפעל או החנות, או מקדים 
יארע  לא  זו  קלה  בגלל שעה  צאת השבת.  לפני  פתיחתו  במקצת 
לי מאומה. טעות מרה היא. תורתינו הקדושה ציותה על שמירת 
השבת וגזרה ואמרה, כי מחלילה ענושים כרת, או מיתת בית דין. 
העושה מלאכה רגע אחד לאחר כניסת השבת, או המתחיל לעשות 
הוא  מתחייב  כבר  כהלכתה  השבת  צאת  לפני  אחד  רגע  מלאכה 
בעונש נורא זה, הכורת את נפשו משורשה, חס ושלום. שומה על 

האנשים הללו לדעת, כי הם מסכנים את חייהם בכך.
)משלי ה"חפץ חיים"(


