פניני לפרשה
"יער כמטר לקחי"

)לב ,ב(

הרה"ק מקאצק אמר בש הרר"ב זי"ע .דברי
תורה ה כמו המטר שאינו ניכר התועלת מיד
כשירד ,רק לאחר זמ כשיגיע עליו השמש אז
נראה תועלת המטר כמוב ,כ ד"ת מועילי
כשבא הח' לביתו.
וכאאדמו"ר ז"ל אמר" ,כמטר לקחי" .כמו
המטר א יורד למקו ריק ,כגו חול ועפר,
אי מועיל כלו ,אדרבה נעשה מהמטר רפש
וטיט ,אבל א יורד למקו חרישה וזריעה אז
מגדל ומעלה הזרעי .כמו כ דברי תורה,
והב ,ע"ד )הושע י"ד ,י( "צדיקי ילכו ב
וכו'.
)זר
זהב(



ת"א – יבס כמטרא אולפני .וכ תרגו
)שמות ט"ו כ"ה( "וימתקו המי" – ובסימו
מיא .ועשה "יערו!" בפ"א כאי הוא יערב
בבי"ת ,מ )תהלי ק"ד( "יערב עליו שיחי".
דברי יצה"ר ערבי בתחלת ומרי בסופ,
דברי תורה מרי בתחלת ומתוקי מדבש
ונופת צופי בסופ ,וכמו שאמרו ישראל
)שמות כד ,ז( "נעשה ונשמע" בפע שנית,
שהוסיפו חשק על חשק ,כי האנשי אינ
מכירי מתיקות התורה ומעלתה .עד שיכנסו
בתו" דבריה הנעימי ,ואז ישמחו בה .ואמר,
כי כמו שהמטר ,יצטערו ממנו האנשי
לשעתו ,ועכ"ז לב שמח ,כי הוא חייה ,כ
לקח התורה ,כי מר בתחילתו וימתק בסופו.
)מדרש שמואל בש החסיד(

"הצור תמי פעלו וגו'"

)לב ,ד(

הצדיק עליו את הדי ,כדי שלא יאמרו .אחר
כל הטורח שטרח ע ישראל ועלה למרו
והביא לה התורה וקבע מדרש .והיה מלמד
ביו ובלילה כמו שאמר )שמות יח ,טז(
"והודעתי את חקי האלהי ואת תורותיו".
ע"י תפלותיו ותחנותיו לא כלו בני ישראל.
פנחס ע"י מעשה אחד שעשה נת לו חיי
ושלו ונעשה מלא" ולא מת ,ומשה ימות.
לזה כדי שלא יתחלל ש"ש על ידו ,הצדיק הדי
בפני כל ישראל ,כדי שלא יהרהרו אחר מדותיו
של הקב"ה ,וכנגדו אמר "הצור תמי פעלו".
)שפתי כה(

"זכר ימות עול בינו שנות דור ודור"
)לב ,ז(

הכוונה בזה .שאי סיפור דברי ימי ישראל
ותולדות כשאר ספרי דברי הימי אשר לכל
העמי ,ואי הלימוד וההתבוננות בזה כלימוד
וקריאת הסטוריה גרידא אלא ראוי לאד
שיוסי! ע"י זה יראת ה' ואמונה בהשגחתו,
כשרואה ומתבונ בנפלאות השי"ת ע ישראל

וגורל שנתייחד לה מיו היות לע עד
היו הזה.
ויש להוסי! עוד בזה להמלי #בכוונת הפסוק
"זכור ימות עול" – שמי אשר חשקה נפשו
לידע אמיתות סיפור תולדות ישראל
ומאורעותיה מימי עול .אי לו לבקש
וללמוד מפי ספרי שנתחברו ע"י פורקי עול
וקלי דעת שמסלפי האמת להטות העובדות
כרצונ ,כי א" בהתבוננות מעמיקה וריבוי
העיו בתכלית המאורעות ,ידע האד ויבי
אמתות דברי ימינו ועומק משמעות .וזהו
"בינו שנות דור ודור" ,שדברי ימי ישראל
תורה שלימה היא ,וח"ו להשוות לספרי
הסטוריה אשר מלאו שקרי וכזבי כדמיו
מחבריה ,ולא נועדו כ"א לאומות העול,
ואנו אי לנו אלא התורה המסורה בידינו מדור
דור.
)טע ודעת(

"שאל אבי ויגד זקני ויאמרו ל "
)לב ,ז(

"שאל אבי" ויגד"" ,וא תדע שלא ידע להשיב
ל"" ,זקני" ויאמרו ל"" .מגיד ל" הכתוב .שא
שאל תלמיד לרבו ואינו יודע להשיב .אל ישאל
בפניו לחכ אחר .פ יתבייש רבו.
)ספר חסידי(

ג הספורנו מפרש ברעיו דומה פסוק אחר
מפרשתנו )לב ,טו( וז"ל" :וישמ ישורו
ויבעט" – והנה ג בעלי העיו שבה )בתו"
כלל ישראל( הנקראי ישורו ..עשו כמו
הבהמות הבועטות בבני אד שנותני לה
מזו" ,שמנת עבית כשית" )גו! שני( הנה אתה
ישורו קהל תופשי התורה ובעלי העיו פנית
אל התענוגי הגשמיי ובזה עבית מהבי
דקות האמת )ז"א שריבוי תענוגי גורמי
טימטו הלב והמח שלא יוכלו להבי התורה
לעומקה(" ...כשית" – כאומרו כי טח מראות
עיניה מהשכיל לבות" :ויטש אלוק עשהו"
)גו! שלישי( ולפיכ" נטש ההמו אלוק עשהו:
"וינבל צור ישועתו" ביזהו כי מרעה אל רעה
יצאו ע"כ.
האור החיי מדבר מהצד החיובי שא
הראשי יאזינו ויקיימו את התורה כמו
שצרי" ממילא ההמו ע ירצו להיות כמוה.
והספורנו מזהיר אות שא יטו לצד החומר
ותענוגי העול הזה ההמו ילמדו ח"ו לעזוב
את ה' לגמרי .הדר" לשלו הוא להיות של
ע ה' ותורתו.

"הלא הוא אבי קנ "



וכ לא ירבה לשאול לרבו א רואה בו שאינו
יודע להשיב ,ובפרט בפני אחרי וכ לאכסנאי
שבא לעיר – אל ישאל מאיתו בפני אחרי ,א
לא דקי ליה בגויה שידיו רב לו לישא ולית
בהלכה .וכזאת וכזאת ישמע חכ ויס! לקח,
לחוש מצד שלא להביא את רבותיו ואת
אחרי לידי בושה ,וכבר סופר בזוה"ק )ח"ג
ד! קע"א (:שהענישו בשמי ממעל לחד ינוקא
דהוה מכסי! לרביה בשאלותיו.
על כגו זה נאמר )קהלת ג ,ז( "עת לחשות" ,כי
האלקי יביא במשפט על כל נעל.
)יעלזו חסידי(

"האזינו השמי ואדברה ותשמע האר!
)לב ,א(
אמרי פי"
מפרש האור החיי הקדוש בדר" דרוש שמשה
באומרו שמי ואר #התכוו לשתי קבוצות
שונות הנמצאות בכלל ישראל .הראשונה ה
הגדולי והראשי של הע שכל עסקיה
בחפצי שמי והשניה המו הע שעיקר
עסקיה בחפצי האר #וחיי שעה .לגדולי דבר
בלשו צווי "האזינו השמי" וא תאזינו
את ממילא "ותשמע )בגו! שלישי( האר"#
דהיינו כשהמו הע רואי גדוליה הולכי
בדר" הנכו מעצמ ירצו ללכת בעקבותיה.

)לב ,ו(

לפי רש"י "קנ"" הוא מלשו ק .והנה כנסת
ישראל נמשלה ליונה – "יונתי תמתי" וחז"ל
אמרו בגמ' )ב"ב כ"ד( שטבעה של יונה שאינה
מרחיקה לכת מקינה אלא ב"ב רואה עדיי את
הק ,וזהו שאמר הכתוב "הלא הוא אבי"
קנ"" כלומר הוא הק של כנסת ישראל
המשולה ליונה ,לכ אי ל" להרחיק ממנו כדי
שתוכל לשוב לק אבי" – הבורא יתבר" שמו.
)חפ! חיי(

"לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחרית"
)לב ,כט(

פסוק זה מביע ,לדעת הסבא מקל זצ"ל ,את
החובה לקרב אל החושי את זכרו יו
המיתה" .לו חכמו – ישכילו" ,והיינו אילו בני
אד היו מנתבי את דרכ בחכמה היו
מבקשי השכלה ,ובאיזו השכלה מדובר כא?
"יבינו לאחרית" כלומר להעמיק את ההבנה
בנושא אחריתו של האד לדאוג לאחרית זו.

 נא לשמור על קדושת הגליון 

)חכמה ומוסר(

"ה קנאוני בלא אל"

)לב ,כא(

ראשי התיבות של שתי הדברות הראשונות
"אנכי" ו"לא יהיה ל"" ה "אל" ,וכשע
ישראל הפכו זאת נעשה מ"אל" ל"לא"
היינו :בני לא אימו ב" וזוהי ג הכוונה
שבפסוק" :ה קנאוני בלא אל" – שהפכו
"אל" ל"לא".
)מלא העומר(

"חצי אכלה ב"

)לב ,כג(

"חצי כלי – וה אינ כלי )רש"י( אומות
העול הנוגשות ורודפות את ע ישראל ה
חציו של הקב"ה שעל יד הוא מעניש את
ישראל" .חצי כלי" – סופ של כל העמי
הנוגשי את ישראל לידו לכליה אבל "וה
אינ כלי" – ישראל יתקיימו לנצח על א!
)תורת משה(
כל הרדיפות.

"ראו עתה כי אני אני הוא ואי אלקי
)לב ,לט(
עמדי ,אני אמית ואחיה"...
כל מקו שנאמר בתורה "אני ה'" – א
נאמר אצל מצוה היינו "נאמ לשל שכר",
וא נאמר אצל עבירה היינו "נאמ
להיפרע" )רש"י וארא( .לכאורה קשה הלא
ש "הויה" מציי מידת הרחמי ולמה
אפוא ג אצל "נאמ להפרע" נאמר" אני
ה'" ולא "אני אלקי" שהיא מידת הדי?
וי"ל :ג כשהקב"ה מעניש על מעשי רעי
זה בבחינת חסד ורחמי כי מתכוו הוא
לטובתו של האד בדומה לאב המלקה את
בנו כדי להטיב דרכיו.
וזוהי כוונת הפסוק :ראו עתה כי אני הוא –
ראו כי אותו ה' "אני ה'" האמור אצל שכר
אמור ג אצל פורענות" ,ואי אלקי
עמדי" ולא נאמר אצל העונש "אלוקי" כי
א ש הויה" שהוא רחמי ,משו "אני
אמית ואחיה" – כל עצ העונש שאני מטיל
על האד אינו אלא כדי להחיותו" ,מחצתי
ואני ארפא" – מכתי אינה באה אלא כדי
להביא עימה רפואה ,נמצא שג העונש הוא
)הגאו ר' שלמה קלוגר(
רחמי.

"כנשר יעיר קנו"

)לב ,יא(

רז"ל )ספרי( דרשו מה שדרשו בו )עיי רש"י
ז"ל(.
וחו #מדבריה יתבאר ע"ד אומר ז"ל
)ויק"ר יז ,ד( כי כשישראל עוברי רצונו
אי בעל הדי נוגע בנפשות תחילה .אלא
מתחיל להעירו בנגעי בתי .אח"כ בנגעי
בגדי וכו' .והוא מאמר "כנשר יעיר קנו"
כמו"כ ה' מעורר בניו ,ג מעורר כפי
היכולת שיוכלו עמוד בו ,כאומר ז"ל )ב"ר
נ"ה ב( שאי ה' מנסה האד אלא בשיעור
)אוה"ח הק'(
שיוכל ליסבול.

"ה' בדד ינחנו ואי עמו אל נכר"
)לב ,יב(

יתבאר ע"ד אומר ז"ל )תנחומא צו ז'(
בפסוק )הושע ד ,יז( "חבור עצבי אפרי
הנח לו" .כשישראל יש ביניה אחדות,
אפילו עובדי ע"ז הנח לו ,פירוש ע"ד )אסתר
ב ,יח( "והנחה למדינות עשה" .והוא אומרו
"ה' בדד" ,פי' ,כשהע בדד ,לשו בד ,ה'
ינחנו.
ואומרו "ואי עמו אל נכר" ,פי' ,הג שה
עובדי ע"ז ,אי ה' מחשיב לו עו זה ומאמר
"אי עמו" ,תתפרש ע"ד שדרשו ז"ל )סוכה
מ"א( בפסוק )ירמיה ל ,יז( "דורש אי לה'
מכלל שיש לה .כמו"כ במה שלפנינו אמר

"אי עמו" מכלל שיש עמו ,אלא שאי ה'
מיסרו על זה.
)אוה"ח הק'(

"וישמ ישרו ויבעט"

)לב ,טו(

ולכ היה כה גדול מתפלל ביו הכפורי:
יהי רצו מלפני" שתהא השנה הזאת .שנת
גשומה וכו' שנת רצו .שאע"פ שתהיה שנת
שפע .אל יבעטו מרוב טובה ,ותהיה השנה
רצויה לפני הקב"ה במעשיה הטובי )עיני
)מע לועז(
העדה(.
)לב ,יז(
"לא שערו אבתיכ"
כ' רש"י – אפילו האומות לא היו רגילי בה,
גוי שהיה רואה אות היו אומר ,זה צל יהודי
)ספרי(.

והכוונה בזה ,שהגוי בידיעת מעלת
ישראל ורוממות נפש ,לא העלו על דעת
שעלולי ישראל לירד ממעלת ולהשחית
דרכ עד שיהיו פחותי מכל אומה ולשו,
ודבר זה פלא ותימה הוא אצל כל האומות.
ואכ זהו טבע של ישראל ותכונות.
שכשה יורדי יורדי עד לעפר בעוה"ר
בימינו נראה בעליל אי" איבדו ישראל
מעלת בקלקול דרכיה ,ותחת אשר יהיו
במעלה עליונה על כל גויי האר .#הרי ה
בתכלית ההשחתה והקלקול ,ויצא שמ
לשמצה בקרב האומות ר"ל .כי אכ אי
ישראל ראויי לחיי העוה"ז בלא שמירת
התורה וקיו המצוות ,כי בעבור כ נבראו
)טע ודעת(
והושמו בזה העול.

"צור ילד תשי ותשכח אל מחלל "
)לב ,יח(

ביאור המאמר נראה ע"ד משל ראוב היה
חייב לשמעו מנה ,ובא ראוב אצל לוי
ובקש אותו שית לו עצה להפטר מבעל
חובו ,וית לו עצה שיעשה את עצמו משוגע.
ויעש כ ,ושמעו ראה כי הוא משוגע ויר!
ידו ממנו .אח"כ בא ראוב אל לוי וביקש
אותו הלואה לימי מספר ,ונת לו ,וכאשר
הגיע זמ הפרעו ,בא אליו לתבוע חובו,
והוא מתחיל לצפצ! ולשרוק ולרקד
במחולות כנגדו&כאשר עשה נגד שמעו
הנ"ל .ויר עליו מטהו ויכהו מכה רבה
ויאמר לו :נבל ,העצה הזאת הלא אני נתתי
ל" ,וכי בעבורי יעצתי ל" כ.
והנמשל ,כי כבר נתבאר ממעלת השכחה
אשר חנ ה' את האד ,כי א לא יהיה בו
טבע השכחה לא היה אד בונה בית ולא
נושא אשה כו' ,והאד הול" ע שכחה
הזאת ושוכח את בוראו ומחוללו ,ואי ל"
נבלה יותר מזאת.
וז"ש "צור ילד" תשי" ,ר"ל ,הוא הוליד
אות" בטבע השכחה שתוכל לשכוח דברי
ידועי ,ובכוונה עשה הקב"ה כ להפיק
טובת" וקיומ" ,ואתה ע השכחה הזאת
המוטבע ב" תל" "ותשכח א&ל מחוללי"".
)אהל יעקב(



והתועלת שיש בשכחה היא ,כי לולא
השכחה ,היה האד שרוי תמיד בעצבות,
ושו שמחה לא היתה מסוגלת להסיח את
דעתו מעצבותו ,ולא היה נהנה ממה
שמשמח אותו כשיזכור את הצרות שעברו
עליו בעבר ,ולא היתה לו תקוה למצוא אי
פע מנוחה ממי שנוטר לו איבה ,מאחר
שהוא לא היה שוכח את סבת שנאתו
לעול ,והיה מפחד כל ימיו מקנאתו.
)חובת הלבבות(

"ויאמר אסתירה פני מה אראה מה
)לב ,כ(
אחרית"
ונראה לפרש ,דהנה כתיב )לעיל לא ,יז(
"והסתרתי פני מה והיה לאכול ומצאוהו
רעות רבות וצרות" ,כי בהסתרת פני לבד,
א! שאינו עושה לה שו רע ,מ"מ מאחר
שהכל מתנגדי לישראל ,ויש לה צרי
רבי מלמעלה ומלמטה נעשי לאכול
ומטרה לח #רעות רבות וצרות .ובהאיר ה'
פניו אליה הכל בורחי מפניה ,והנה
ראיה היא היפו" הסתרת פני.
וז"ש הכתוב "אסתירה פני מה" ומוב
שאז "ומצאוהו רעות רבות" ,וצרות א"
הבטיח שהסתרת הפני תהיה רק ממצב
הנוכחי ,אבל "אראה מה אחרית" ,שבעני
האחרית שלה ,היינו להיות נשארי
נצחיי חיי וקיימי לעד ,לעני זה יראה
אות ,שהוא היפו" הסתרת פני .וכאשר
תהיה דבוקה בה ההשגחה בעני זה ,שוב
אינ יראי מכליו ח"ו ,שבעני זה שוב
הכל יראי מפניה ובורחי) .ש משמואל(

"ה קנאוני בלא אל כעסוני בהבליה
ואני אקניא בלא ע בגוי נבל
)לב ,כא(
אכעיס"
ה קנאוני בשאמרו שאיני אל ,ואני
אקניא בשאקרא אות )הושע ב ,א( "לא
עמי את" ,בשאקרא לה "גוי נבל –
דכתיב )פסוק ו'( "ע נבל ולא חכ" –
אכעיס".
)תולדות יצחק פני יפות(
)לב ,כה(
"מחו! תשכל חרב
"ומחדרי אימה" – כשבורח ונמלט מ החרב,
חדרי לבבו נוקפי עליו מחמת אימה ,והוא מת
והול בה )ספרי( – רש"י.

דאי לומר כפשוטו שיהיה פחד ליושבי
חדרי מ החרב ,שא"כ הי"ל להפ" ולומר,
מחדרי אימה ומחו #תשכל חרב ,כי הפחד
הוא תחילה ואח"כ בורח לחו ,#אלא
דהאימה הוא אחר הבריחה ,ונמצא חדרי
הלב נקפי ,כמו שהיה בעוה"ר במלכות
פולי וליטא ושאר ארצות ,משנת ת"ח
ואיל" שהיתה הרעה של הריגה כמעט לרוב
ישראל שבאותו דור ,ואות שנמלטו אחרי
הנהר "וויסיל" מתו ע רב מאוד מישראל
מתו" חולי שבא מחדרי לב הרבה והרבה
בעוה"ר כנזכר כא ,וכפר אדמתו עמו.
)דברי דוד(

"כי גוי אבד עצות המה ואי בה
תבונה ,לו חכמו ישכילו זאת יבינו
)לב ,כח ,כט(
לאחרית"
פירש אחי ידידי החכ כמה"ר משה נר"ו,
עפ"י מ"ש רבינו מהר" אלשי" ז"ל בפסוקי
שמואל בדברי דוד הע"ה ע אנשיו בעני
הריגת שאול הע"ה כאשר נמסר בידו
במערה ,והוא ,כי לפעמי יצה"ר מייע#
לאד עצה רעה א" מראה לו שהיא עצה
טובה ,וחושב האד שהיא נתנה לו מאת
היצ"ט .אמנ במה תוודע שהיא באה לו מ
יצה"ר ורעה היא ,הוא מאחרית דבר ,שא
אחר שיעשה האד את המעשה אשר יע#
אותו יכהו לבו ויתחרט ,זה מבח כי רעה
היא ומיצה"ר באה ,וא לא יתחרט אלא
עודנו רואה את המעשה אשר עשה טובה
היא ,אז נודע שהיא מ יצה"ט ,ובזה

פירש רבינו מהר" אלשי" ז"ל הפסוקי ש
בטוב טע דפח"ח יעו"ש.
וז"ש כא "גוי אובד עצות המה" ,פי' כאשר
יבא לה מ היצ"ר עצות לעשות איזה
מעשי ,אי בה תבונה להכיר שעצות אלו
מ היצה"ר אלא חושבי שה מציה"ט.
וא"ת מה יעשו מאחר שרואי לפי הנגלה
שבה היא עצה טובה ,ולכ" מחזיקי אותה
לעצת היצה"ט ,לז"א "לו חכמו ישכילו
זאת" ,פי' ,א היו חכמי היו יכולי
להשכיל זאת ,והוא כי "יבינו לאחרית" של
אות עצות אחר שעשו את המעשי עפ"י
אות העצות ,א לב מתחרט על המעשי
)ב איש חי(
אז ידעו שה מיצה"ר.

"זכר ימות עול בינו שנות דר ודר"
)לב ,ז(

הכונה בזה ,שאי סיפור דברי ימי ישראל
ותולדות כשאר ספרי דברי הימי אשר
לכל העמי ,ואי הלימוד וההתבוננות בזה
כלימוד וקריאת הסטוריה גרידא ,אלא ראוי
לאד שיוסי! ע"י זה יראת ה' ואמונה
בהשגחתו ,כשרואה ומתבונ בנפלאות
השי"ת ע ישראל וגורל שנתייחד לה
מיו היות לע עד היו הזה.
ובספר "פניני רבינו יחזקאל" )ח"א עמוד כב(
בש הגאו רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל
מפרש הפסוק בסו! מגלת אסתר "וכל מעשה
תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי הלוא ה
כתובי על ספר דברי הימי למלכי מדי
ופרס" ,כי בהשקפה ראשונה יש לתמוה ,וכי
מראה מקו הוא לנו ליל" ולהחכי מספרי
העמי .אלא הביאור בזה ,דאדרבה מורה
הוא שאי המגילה סיפור דברי הימי ,וכל
מי שחפ #להשתל בחכמת ההסטוריה
וידיעת קורות בית מלכות פרס וגבורותיה,
לא ימצא מבוקשו במגלת אסתר אשר
ברוה"ק נאמרה )מגילה ז( ולתכלית סיפור
שבחו של מקו ונפלאותיו אשר עשה ע עמו
ישראל נתקנה ,אלא בספרי דברי הימי
למלכי מדי ופרס ימצא חפצו ומש ידרשנה.
ויש להוסי! עוד בזה להמלי #בכוונת הפסוק
"זכור ימות עול" – שמי אשר חשקה נפשו
לידע אמתיות סיפור תולדות ישראל
ומאורעותיה מימי עול ,אי לו לבקש
וללמוד מפי ספרי שנתחברו ע"י פורקי עול
וקלי דעת שמסלפי האמת להטות העובדות
כרצונ ,כי א" בהתבננות מעמיקה ורבוי
העיו בתכלית המאורעות .ידע האד ויבי
אמתות דברי ימינו ועומק משמעות .וזהו
"בינו שנות דור ודור" ,שדברי ימי ישראל
תורה שלימה היא ,וח"ו להשוות לספרי
הסטוריה אשר מלאו שקרי וכזבי כדמיו
מחבריה ,ולא נועדו כ"א לאומות העול,
ואנו אי לנו אלא התורה המסורה בידינו
)טע ודעת(
מדור דור.

Ï˘ÓÂ Ï˘Ó
ועתה כתבו לכ את השירה הזאת
ה"חפ #חיי" מרבה היה להוכיח על ביטול
תורה ועל המבלי את זמנ בהבלי .והיה
מביא את מאמר חז"ל במנחות )ד! צ"ט(:
"שאל ב דמא ב אחותו של רבי ישמעאל,
את רבי ישמעאל :כגו אני שלמדתי את כל
התורה כולה ,מהו ללמוד חכמה יוונית? קרא

עליו המקרא הזה :לא ימוש ספר התורה הזה
מפי" והגית בו יומ ולילה ,צא ובדוק שעה
שאינה לא מ היו ולא מ הלילה ,ולמד בה
חכמה יוונית".
והיה ה"חפ #חיי" מבאר גמרא זו במשל:
משל :למה הדבר דומה ,לאד שלימד את
חבירו אומנות .לאחר שהתלמיד סיי את
למודיו וידע לעשות בעצמו את האומנות
שלימדו חבירו ,הל" והשתמש בכלי האומ
שלימדו ויצר לעצמו תוצרת .את התוצרת
הציע למכירה לפני האומ שלימדו וביקש
עבורה מחיר מלא .אמר לו האומ :כיצד
הינ" מעיז לבקש ממני תשלו מלא עבור
התוצרת הזו :הרי את התוצרת הזו יצרת
בבית שלי ,השתמשת בחומרי ובכלי
המלאכה שלי ,וכל שאר השברי שנדרשו
לש השלמתה לקחת ממני ,אחרי כל זאת
אתה תובע שכר מלאכת" כמו אומ שעושה
הכל על חשבונו הוא?!
ונמשל :כ" הוא עניי לימוד החכמות
החיצוניות .היו והלילה שלי ה ,אומר
הקב"ה .הכלי כלומר הפה העיני והשכל –
א! ה שלי .אי ל" רשות להשתמש בה
לצרכ"" ,כי ממ" הכל ומיד" נתנו ל"" .צא
ובדוק שעה שאינה לא מ היו ולא מ
הלילה ,ולמוד בה חכמה יוונית.
ומכיו שכ" ,לא נותר לנו אלא להקדיש את
כל זמנינו וכוחינו ללימוד התורה – "כי ה
חיינו ואור" ימינו ובה נהגה יומ ולילה".

הליכות והלכות
הלכות לחג סוכות
מצוה לשבת בסוכה שבעה ימי ובחו"ל
נוהגי ג לשבת בשמיני עצרת ורק לא
מברכי אז לישב בסוכה .יש שנהגו בשמיני
עצרת רק לקדש בסוכה ואח"כ אוכלי בבית
ומ"מ מנהג ה"ב איש חי" לאכול כל שמיני
עצרת ורק לא יבר" לישב בסוכה.
בלילה ראשו של סוכות יש מצוה מיוחדת
של אכילת לח כזית מצד מצות היו ויש
להדר לאכל בלי סלט או תערובת וכמוב
בשעור זמ של אכילת פרס וכמו כזית של ליל
פסח.
מצות ישיבה בסוכה היא אכילה ושינה וא
מצטער מ הקור הרבה יכול לישו בבית.
ובאכילה ,יש חילוקי מנהגי :לפי דעת
הספרדי לא מברכי לישב בסוכה אלא א
כ אוכל לח יותר מכמות כביצה ) 56ג'(
פחות מזה לא מבר" לישב בסוכה חו #משני
לילות ראשוני שמברכי לישב בסוכה ג על
כזית לח ,ולפי מנהגי האשכנזי מברכי
מעל יותר מכביצה עוגות.
אול לכל הדעות אי מברכי על אכילת
פירות או שתית משקאות )פרט ליי שיש
מקרי שנהגו בני אשכנז לבר" כגו בקידוש
של ליל יו"ט( וכ לא על אכילת בשר ודגי
וכדו' .א קובע סעודתו על מני מזונות
)במקרה שמבר" המוציא על העוגות( אז ג
יבר" לישב בסוכה לכל הדעות.
את הברכה לדעת הרמב" יש לבר" בעמידה
וכ ראוי לנהוג שיעמוד ולאחר הברכה ישב.
בזמ שאומרי קידוש ,מברכי את ברכת
לישב בסוכה לאחר הקידוש לפני שתיית
היי.

בלילה הראשו של סוכות מברכי שהחיינו
לאחר ברכת לישב בסוכה בכדי שתחול ברכה
זו ג על מצות סוכה .ובלילה שני )של
גלויות( מברכי קוד ברכת שהחיינו ורק
לאחר מכ לישב בסוכה .וא לא ביר"
שהחיינו בלילה ,יכול לבר" כל זמ שנזכר עד
סו! החג.
השנה שחל ליל שני במוצאי שבת יש להוסי!
נר והבדלה כמודפס בסידור והסימ לזה
יקנה"ז.
בשאר ימות החג המנהג לבר" לישב בסוכה
לפני ברכת המוציא ויעמוד ויבר" ואחר כ
ישב ,וכ כתב ה"ב איש חי" לנהוג כ ,ויש
שנהגו לבר" לאחר המוציא וכל מקו יעשה
כמנהגו.
א אכל ושכח לבר" ברכת "לישב בסוכה".
יוכל לבר" כל זמ שלא סיי אכילתו ויאכל
מעט לאחר הברכה ולכתחילה עוד כביצה &
פת.
ירדו גשמי :יש חילוק בי לילה ראשו
לשאר לילות.
בלילה ראשו אפילו יורדי גשמי יש
לאכול כזית בסוכה ,רק לא יבר" לישב
בסוכה )כיו שיש חולקי( ואז יקדש בסוכה
וישתה ויאכל כזית פת .ויש שכתבו שראוי
להמתי שיפסקו הגשמי ומכל מקו א יש
צער לחכות ויש אורחי ,אי צרי" להמתי.
ובפרט לדעת מר אי צרי" ג בלילה
הראשו לאכול בזמ הגש.
וא סיי סעודתו ושכב לישו ואז פסקו
הגשמי אינו חייב לקו ממטתו לאכול
בסוכה )מדי מצטער(.
ויש שהחמירו בזה שכ יקו ויאכל בסוכה,
לקיי מצוה דאורייתא בלילה הראשו.
ירדו גשמי בליל יו טוב שני ,יאכל בביתו.
ולאחר סעודתו יל" ויאכל כזית פת בסוכה
בלי ברכת לישב בסוכה )וכמוב א פסקו
הגשמי יבר"(.
בשאר ימות החג א יורדי גשמי יאכל
בביתו וא התחיל לאכול בסוכה והתחילו
גשמי באמצע סעודתו והאוכל יכול
להתקלקל יכול להכנס לביתו ולהמשי" את
האכילה ואז אפילו א יפסקו הגשמי
לאחר שהמשי" בבית לא חייב לחזור לסוכה
אבל א רק נכנס לבית ולא המשי" עדיי
לאכול ,יש לו לחזור לסוכה.
וכ הדי לגבי שינה שא נכנס מחמת גשמי
או שירדו גשמי ופסקו באמצע הלילה לא
מחויב לחזור לסוכה עד שיעור משנתו
בבוקר.
קטני שהגיעו לחינו" שה בני חמש או שש
לפי הבנתו ,חייבי בסוכה משו מצוות
חינו".

מצות לולב
נוטל הלולב בידו הימנית ומבר" על "נטילת
לולב" ו"שהחינו" קוד שיטול האתרוג ,כדי
שיבר" עובר לעשייתו ,או יהפו" האתרוג עד
שיבר" .ולאחר הברכה יאחז האתרוג כראוי
וינענע בו כל אחד לפי מנהגו בסדר הנענועי.
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ÌÈÓÎÁ ‰˘ÚÓ
החייטİפורİאתİהחליפהİ
המלכותיתİİ

"הצור תמי פעלו כי כל דרכיו משפט
א$ל אמונה ואי עוול" וכו' )לב ,ד(
מובא במדרש שכאשר הוציאו את רבי עקיבא
להריגה ,שאלו המלאכי את הקב"ה "זו
תורה וזו שכרה" ,והשיב לה הקב"ה ש"א
אשמע קול אחר ,אהפו" את העול לתוהו
ובוהו" .וקשה ,איזה מענה יש בכ" לשאלת
של המלאכי? הרי לכאורה נישארה שאלת
ללא תשובה?
וראיתי באחד הספרי הקדושי המסביר
את הדי&ודברי בצורה נפלאה ,על דר"
משל.
מל" גדול ביקש לתפור לעצמו חליפה יפה,
ולאחר שקנה בד באור" חמש מטרי ,הטיל
את המלאכה על חייט יהודי שזכה במיכרז
המלכותי.
בתו כמה שבועות של עבודה הגיש החייט
את החליפה המהודרת למל" ששמח בה מאד
ושיבח את עבודתו המקצועית של החייט.
וכמו בכל הדורות ,רכש לו בשל כ" החייט
היהודי שנאה אצל עמיתיו הגויי .אלה באו
למל" .והלשינו שהחייט גנב מטר אחד מהבד
המלכותי כדי לתופרו בבגדיו הפרטיי ,ה
אפילו מצאו אסמכתא לדבריה ,שהרי
המל" נת לו חמישה מטרי של בד ,ואילו
אורכו של הבד בחליפה אינו עולה אלא על
ארבעה מטרי בלבד..
קרא המל" לחייט והציג בפניו את החשדות
הנ"ל ,וזה כמוב הכחיש על העלילה הזדונית
מכל וכל ,על השאלה היכ המטר הנוס!,
השיב החייט שמלאכת הגזירה והתפירה
מצריכה תמיד מטר של של בד ,בנוס!
לכמות הבד הדרושה לחליפה עצמה,

"ופליאני עלי" אדוני המל" שאינ" מבי את
הדבר הזה בעצמ"" ,התפלא החייט.
כאשר הראה החייט שחמת המל" עדיי לא
שככה ,ביקש ממנו להחזיר לו את החליפה,
ואמר :בוא ואוכיח ל" ,אדני המל" ,את
צידקת דבריי.
החל החייט לפרו את החליפה כדי להראות
למל" את כל התפירות והגזירות ש'גזלו' את
המטר הנוס! ,והמל" "לא די שלא נירגע,
אלא כעסו התעצ בכפליי :לא רק שאינ"
משיב לי את הבד הגזול ,אלא שהינ" עוד
פור את חליפתי...
כא איבד ג היהודי את קור רוחו" :אדוני
המל" ,כדי להוכיח את צדקת דבריי,
ולהראות ל" שחור על גבי לב היכ טמו
המטר הנוס! של הבד ,אני נאל #להחזיר את
החליפה למצבה הגולמי שלפני התפירה"...
וזו היתה ג תשובתו של הקב"ה למלכי,
א תדברו עוד מילה ותמשיכו להתלונ על
הריגת רבי עקיבא ,אחזיר את העול כולו
לתוהו ובוהו ,למצבו הראשוני שלפני
הבריאה ,ואז אפרוס בפניכ את כל
החשבונות ,ותיראו שיש סיבה לכל דבר ,וג
עשרת הרוגי מלכות יצאו להורג במחשבה
)טוב יביעו(
תחילה.

ר"ל ,עד אחרית ימיה אי לה מעתה
להתפחד עוד ,כי שוב לא יחטאו.
)ברו אברה(
"יצב גבלת עמי למספר בני ישראל")לב ,ח(
רבי ישראל מראדי ,בעל "חפ #חיי" ,מצא
בפסוק זה הנחיה ברורה לעמי העול ,מוטב
לה לקבל בברכה את היהודי החיי על
אדמת ולקלוט ג בשעת הצור" פליטי
יהודי ממדינות אחרות .שכ נאמר כא
במפורש ,שהקדוש & ברו" הוא מייצב וקובע
את גבולות העמי ,לפי מספר בני ישראל
המצויי בכל מדינה .יוצא מכא ,שאר#
הקולטת יהודי רבי & זוכה לכ"
שגבולותיה יהיו גדולי ורחבי :ולעומת
זאת אר #המצמצמת בשרירות לב את מספר
היהודי שבתוכה & מצמצ ה' את גבולותיה
וממעט את השפעתה בעול.
רבי מתו" שלוות נפש ורווחה כלכלית
וחברתית & הביאו ברכה ושפע לע האר,#
שבקרבו נטו אהליה ,והעניקו יוקרה
לאומית והשפעה מדינית לשליטי שפתחו
את גבולות האר #לפניה...

המש פניני לפרשה
"לו חכמו ישכילו זאת יבנו לאחרית"
)לב ,כט(

הנה אמרינ ביומא )ד! ל"ח (:כיו שיצאו רוב
שנותיו של אד ולא חטא שוב אינו חוטא,
שנאמר )ש"א ,ב' ט'( "רגלי חסידיו ישמור".
והנה )תהלי צ'( "ימי שנותינו בה שבעי
שנה" ,א"כ הרוב ה שלשי ושש שנה,
ואמרו רז"ל )סוטה ג' (.אי אד חוטא אא"כ
נכנס בו רוח שטות .וז"ש "לו חכמו ישכילו
זאת" ,א ישמרו שיהיו ל"ו שנה חכמי,
שלא יכנס בה רוח שטות ,ו"ישכילו זא"ת",
שהיא התורה דכתיב בה "זאת התורה" ,הנה
מעתה ה מובטחי כי "יבינו לאחרית",

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה

רחל בת שרה יג ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה

