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"מחצית השקל"

)ל ,יג(

למה ציוה ה' שיתנו מחצית השקל ולא שקל
של.
ארז"ל )ירושלמי שקלי פ"ב ה"ג( הטע מפני
שהע"ג שקולה כעובר י' הדברות ,ע"כ הביאו י'
גרה.
ובש החכ הר"ש ב אלקבי ז"ל שמעתי
שהוא להורות את בני ישראל יחס אחדות,
בל יעלה על לב איש מה שהוא נפרד מחבירו,
כי א כאילו כל א' חצי ,ובהתחברו ע כל א'
וא' מישראל נעשה איש של ,ע"כ כל איש
יביאה מחצית.
)אור צדיק אלשי – יד יוס(

"ויאמר ה' אל משה קח ל סמי נט
ושחלת וחלבנה סמי ולבונה זכה וגו'"
)ל ,לד(

וברמז יש ללמוד שהיו י"א מיני קטורת ,עשרה
ריח טוב ואחד חלבנה ריחו רע ,דיש לצר! ג
הפושע ,היינו בשיש עדה קדושה שה מני
עשרה בלא הוא ,אבל אי לצרפו בי' עמו ,וזכר
לדבר )בראשית יח ,לב( "לא אשחית בעבור
העשרה" ,אבל על פחות מי' לא התפלל.
)מהרש"א(



פע אחת לא רצה הגר"א ז"ל לצר! למני
עשרה איש אחד שידע בו דסאני שמעוניה היה,
ושאל לו האיש :רבי ,הלא אמרו חז"ל )ש,
והובא ברש"י כא עה"פ( ש"חלבנה" א!
שריחה רע מצטרפת לסממני הקטורת.
והשיב לו :הלא מטע זה באמת כתיב "ואחד
עשר סממני היו בה" בכדי שלא לצר! למני
)קול אליהו(
עשרה את ה"חלבנה".

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיה
ונתנו איש כופר נפשו"
)ל ,יב(
"אמר משה לפני הקב"ה ,רבש"ע במה תרו קר
)ב"ב י ,ב(
ישראל ,אמר לו בכי תשא".

כלומר ,על#ידי מחצית השקל .והדברי
טעוני ביאור.
אמרו חז"ל "אי צדקה משתלמת אלא לפי
חסד שבה" .דהיינו ,שא בצדקה שעשה הציל
את העני ממות ,א! הוא יזכה להנצל ממות
שנגזר עליו ,וא נתנה למי שפחות נצר $לה
א! שכרו לא יהיה גדול כל כ .$בני

ישראל אחר שחטאו בעגל נזקקו לזכות
שתציל ממגיפה.
א $דא עקא שלא יכלו לקיי מצות צדקה
במדבר ,עליה נאמר "צדקה תציל ממות" ,כיו
שכל מחיית היתה על המ ולא חסרו דבר,
מלבד מותרות .אמנ ברגע שנצטוו להתפקד
באמצעות מחצית השקל ,נפתח בפניה פתח
לקיו הצדקה .זאת על ידי שהעשירי יתנו
לעניי את הכס! החסר לה עבור המיפקד.
זהו ששאל משה רבינו להקב"ה "במה תרו
קר ישראל" – מחטא העגל ,אחר שאינ
יכולי להנצל בזכות הצדקה" .אמר לו בכי
תשא" – ע"י מחצית השקל שיתנו העשירי
לעניי כדי לקיי "ונתנו איש כופר נפשו לה'
בפקוד אות" .וכש שה יצילו בכ $את
העניי ממגיפה ,שהיתה עלולה לבוא עליה
א היו נמני ללא השקלי ,כ $מדה כנגד
מדה ו"לפי החסד שבה" ינצלו א! ה מחיוב
)בש רבי חיי מוולוז'י (
מיתה של העגל.

"ובלב כל חכ לב נתתי חכמה"

)לב ,ו(

"א את שבתותי תשמרו ...לדעת כי אני
)ש(
ה' מקדשכ"
א"ל הקב"ה למשה :מתנה טובה יש לי בבית גנזי
ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל ל $והודיע
– הנות מתנה לחברו צרי $להודיעו) .גמרא(

אל ביתו של הרבי ר' שמלקי מניקלשבורג נכנס
עני וביקש נדבה .לא היה לרבי בידו מאומה,
חיפש בבית ומצא טבעת יפה של הרבנית,
לקחה ונתנה לעני .חזרה הרבנית והבחינה
בנעשה ,הרימה קול צעקה :הלא הטבעת יקרה
מאד ושויה לכל הפחות כ"ה זהובי!
שמע ר' שמלקי את צעקותיה ויצא לרדו!
אחרי העני .הלה ,בראותו שהרב ר אחריו,
החיש את פסיעותיו כי חשש אולי אומר הרב
לתבוע ממנו את הטבעת בחזרה .נזדרז הרב
והגביר את מרוצתו עד שהשיגו ,אמר:
דע ל $שהטבעת יקרה ושוה כ"ה זהובי ,אל
תמכרנה בפרוטות...
ובשעת קודש דרש רבי שמלקי לפני בני עדתו.
אחרי שסיפר לה מה שאירע לו בזה השבוע,
ע העני וטבעת ,הוסי! :זהו שאמר הקב"ה
למשה "מתנה טובה יש לי ..ל $והודיע" ,ל$
והודיע לה כמה יקרה היא מתנת השבת,
שלא יבזבזו אותה על דברי של מה בכ ,$שלא
יבלו את היו באכילה ושיחה בטלה ודברי
הבאי ,כי קדוש היו לאדוננו.

סיפר הרבי ר' אהר מבלז:
אבי האדמו"ר רבי יששכר#דוב חכ גדול היה,
נתקיי בו "יהיב חכמתא לחכימי" .פע
שאלתיו :א החכמה ניתנת לחכ ,סימ
שכבר רכש לו חכמה – ומהיכ נטל חכמה
ראשונה!
השיב לי אבא:
חכמה ראשונה ינקתי מדברי החכ מכל אד:
"ראשית חכמה יראת ה'" .וזה גופו הלימוד,
אד שהוא ירא#שמי באמת ,זהו החכ
האמיתי.

"ושמרו" – מפרש רבי חיי ' עטר :ויצפו ,כמו
"ואביו שמר את הדבר" .שלא יהיה השבת
עליה לטורח ,אלא ישמחו בו ויהיו תמיד
ממתיני ומצפי בכליו עיני – מתי יבוא.

"א את שבתותי תשמרו...
לדעת כי אני ה' מקדשכ"

"ביני ובי בני ישראל אות היא"

)לא ,יג(

במסכת שבת דרשו חז"ל" :א "$מיעוט הוא,
שמחללי את השבת מפני פיקוח נפש.
כא – אומר בעל "אור החיי" – נתחכ ה'
להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה מקדושת
שבת ,שזה נדחה מפני זה ,ודבר פשוט הוא
שהקט נדחה מפני הגדול.
זהו שאמר הכתוב" :לדעת" ,פירוש :בזה אתה
יודע" ,כי אני ה' מקדשכ".

"ושמרו בני ישראל את השבת"

)לא ,טז(

)לא ,יז(

סח האדמו"ר בעל "חידושי הרי"" מגור:
מרגלא בפיו של רבי דודל מללוב ,כי אי רע
בישראל ,אלא מה שיש זהו מחלק הגוי אשר
בו ,ואילו בעצמיות ישראל אי שו רע .נמצא
שחייב אד לשוב ערב שבת ולהסיר מתוכו את
חלק הגוי ,אחרת יהא חס#ושלו אסור
בשביתה ,דגוי ששבת חייב מיתה...

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"מחצית השקל"

)ל ,טו(

בא לרמז שצרי $לתת תמיד ולא נגמור
מצות הצדקה בפע אחת וא נת פע
אחת לא עשה רק מחצית מצוה וכשנות
עוד ג כ לא השלי המצוה רק צרי $לתת
תמיד.
)כתב סופר(

"שבת וינפש"

)ל ,יב(

כיו ששכח וי אבדה נפש )ביצה טז( משמניע
יו השבת מתעורר אד מישראל לתשובה
והוא מתכוו לראות במה שעבד כל השבוע
אזי הוא צווח ואומר וי אבדה נפש.
)רבי מנח מקוצק(

"ושמרו בני ישראל את השבת"
)לב ,טז(

משל לב מל $שהיה שבוי בי אנשי פחותי
ער $בא לו מכתב מאביו ורצה לשמוח בו
מה עשה השקה את האנשי יי ומתו$
ששמחו ה בשמחת היי שמח הוא בשמחת
אביו זהו הטע לעונג החומר )הגו!( בשבת
צרי $לבס את החומר שעצבותו לא תעכב
את שמחת הצורה בדביקותה בהשי"ת.
)הבעש"ט(

"זה יתנו"

)ל ,יג(

משקשה משה עד שהראה לו הקב"ה למשה
מטבע של אש וכו' )רש"י( ותמוה הדבר למה
נתקשה בזה יותר מבשאר עניני אלא
נתקשה אי $תהיה מטבע קטנה כזו לכפר
על נפשותיכ הרי כל אשר לאיש ית בעד
נפשו .ע שהוא לו הקב"ה מטבע של אש הוא
אש היצר הרע הבוער בו למונעו  ....לתת
מטבע זו אפילו כשהוא מטבע קטנר ולכ
)הר"מ
יכולה היא לכפר על נפשותנו.
מקוברי(

"ורחצו ידיה ורגליה"

)ל ,יט(

ידי נקראי המדות ורגלי נקראי
ההרגלי שנתרגל בה וצריכי לרחו את
המדות וההרגלי אימתי בבוא אל אוהל
מועד לפני שמתחילי ללמוד תורה או
בגשת אל המזבח לשרת היינו עבודה זו
)תורת אבות(
תפלה.

"ה' ה' א#ל רחו וחנו "

)לד ,ו(

כתיב ב' פעמי ה' ה' :האחד – קוד
שיחטאו ,והאחד אחד שיחטאו )מסכת
ר"ה( וכבר עמדו על כ $שטר שיחטא
האד לש מה זקוק הוא למידת הרחמי?
)ועיי ברא"ש פ"ד ש( .ונראה ,שהאד
שאינו חוטא זקוק הוא לרחמי גדולי,
שההרגשה שלא חטא לא תעבירנו על דעתו
ותביאנו לרגל גאוה שהיא מאבות החטאי.
)הרה"ק מקוצק(

"ואתה קח ל בשמי ראש מר דרור"
)ל ,כג(

בגמ' חולי ד! ק"ט מרדכי מ התורה מני
דכתיב מר דרור מרי דכיא ופירש רש"י ש
שקוראי לו ראש לבשמי ,והכוונה לאנשי
כנסת גדולה .ובמהרש"א ש בחידושי
אגדות שנקרא בלשו התורה מר דרור
מלשו חירות ,שעל ידי מרדכי זכו להיות
בני חורי ,ועל ש שהוא ראש לגדולה ולש
טוב נמשל לראש הבשמי בשמ המשחה
כפי שרש"י מסביר למשחה לגדולה .ומוסי!
על זה הגאו ר' י"ח זוננפלד זצ"ל ,שכמו
שמרומז בסמני הקטרות ש מרדכי שעל

ידיו זכו ישראל לדרור ,כמו כ מרומז ש
המ אשר הבאיש ריח של ישראל בפני
אחשורוש ,כי הלבנה שריחו רע בגימטריה
המ שניה צ"ה) .מהרי"ל דיסקי על התורה(

כי התיקו לחילול הש הוא להרוג
בפרהסיא את עובדי העגל כדי שישמע הדבר
לקמי עליה ויתקדש ש שמי בה
תחת החילול שעשו ,והיה הדבר הוראת
)פירוש הסוד(
שעה להורג בלי התראה.

רבי מקשי למה הוריד משה את הלוחות.
א כוונתו לשבר שישאיר בשמי ,הרי
ידע כבר שחטאו בעגל.
מפרש הספורנו שמשה רבינו חשב שבשובו
למחנה ישוב בני ישראל בתשובה ,וא לא,
ישבר לעיניה לכלות עיניה כדי שיחזרו
בתשובה.
משמע משפט הכתובי שהיה הקצ! מפני
חטא העגל על כל בני ישראל א! על פי שלא
כול ,ואפילו לא רוב ,נקהלו על אהר,
אלא כול היו אשמי על שלא מיחו
)ספורנו(
בקמי.

"וירא הע כי בשש משה לרדת מ
)לב ,א(
ההר ויקהל הע"

"ושני לוחות העדות בידו"

"זכור
עבדי"

לאברה

)לב ,טו(

ליצחק

ולישראל
)לב ,יג(

למה מוזכר כא הש ישראל ולא יעקב!
מסביר מהרי"ל דיסקי שמשה טע נגד
השמדת ישראל כי בזה הוא מפר ברית
אבות .ועל זה ענה לו ה' ואעשה אות $לגוי
גדול שהרי אתה בא מזרע ,ולכ הזכיר
משה דוקא הברית שעשה ה' ע ישראל.
וזה מה שאמר ה' ליעקב אבינו בזמ שקראו
ישראל גוי וקהל גויי יהיו ממ $וגוי
שכוונתו על בנימי שעוד לא נולד ,וקהל
גויי כוונתו על אפרי ומנשה .וא יעשה
ה' את משה לגוי ,גודל ברית ישראל
שהובטח בג' שבטי בנימי אפרי ומנשה
תבוטל ,ולכ מוכרח ה' למחול לג' שבטי
אלו ,ועל ידי זה כבר תתבטל הגזירה
מכול.

"מעשה העגל"
רשר"ה שואל למה הכניסה התורה מעשה
העגל בי הפרשיות של ציווי בני המשכ
לפרשיות עשייתו ,ומסבר שזה ללמד לנו
הצור $במשכ ובכל המצוות והמעשי
הקשורי בו ,שיש צור $להדרי $האד על
כל צעד וצעד בדרכו לעבודת ה' ואי אפשר
לסמו $עליו שמעצמו יבי הדר $הנכו
להתקרב אל ה' ,שהרי אפילו אהר קדוש ה'
שגה שגיאה גדולה ולא ידע מעצמו אי$
לכוי לרצו ה'.

"הודיעני נא את דרכ"

)לג ,יג(

אי $זה שרק עכשיו לאחר חטא העגל,
כשכבר נפלו ישראל ממדרגת הרמה
מסיני ,מבקש משה לדעת את דרכי ה'?
ואולי אפשר לומר שיכול להיות שמשה
בראותו התגלות ה' בסיני חשב שכבר נתגלה
אליו כל מה שאפשר לדעת ממדות ה' ,אבל
לאחר חטא העגל ,כשראה משה כח החסד
והרחמי של ה' במדה גדולה כל כ $שה'
מוכ למחול לע ישראל חטא העגל ,הבי
שהוא עוד לא מבי כל מה שיש לדעת
מדרכו נתעורר לשאול הודיעני נא את דרכ.$
)מאמרי מרדכי(

"וירא משה את הע כי פרוע הוא,
ויעמד משה בשער המחנה" )לד ,כח#כו(
משה רבינו התבונ במצבו של ע ישראל
השקוע בחטא כדי לקבוע איזו דר $תהיה
תשובת המשקל בשביל עומק החטא שנהיו
לשמצה לפני הקמי עליה והגיע למסקנה

כבר תמהו ודרשו בפרשה תמוהה זו כל
המפרשי ,כיצד אירע שדור דעה אשר זה
לא מכבר הצהיר במעמד הר סיני "נעשה
ונשמע" ,התדרדר עד כדי כ.$
בר ,כל מצוה יש בה כידוע סודות נסתרי
וכוונות נשגבות ,ובקיומה נעשי התיקוני
בעולמות העליוני .א! מלאכת המשכ
אשר היתה מורכבת מפרטי כה רבי,
שבה היתה תלויה השראת השכינה,
נשגבת היתה מבינת של אנשי .בכל זאת,
סברו בני ישראל ,כי איש נעלה הידוע בטיב
הסודות הה יוכל להקיש כמו כ ג על
אופ העשייה ,ולהקי את המשכ לבדו .כל
מגמת היתה אפוא ,להקי לה מקו
להשראת השכינה על יסוד ידיעת
בנסתרות ,כאשר ראו כי משה אשר היה
עומד בינ לבי הבורא לא שב.
טענת היתה ,כי א! א אכ מעשי האד
למטה ה המתקני ופועלי בעולמות
העליוני ,כי כ טבע ה' בבריאה ,אול ,כל
זה אינו אלא א התורה היא שציותה
עליה .כ $אמנ אירע לבסו! במלאכת
המשכ אחר ציווי הקב"ה ,עד שזכו ונעשה
מקו להשראת שכינתו.
לא כ מעשי שיעשה האד לש שמי,
וה א $מדעת עצמו ,ללא ציווי התורה,
אשר מלבד שלא יועיל עוד יחשב לו לחטא.
לכ $נכשלו בתוצאות מעשיה ,ולא קדושה
יצאה מה כי א עגל הזהב).בית הלוי(

"ועתה הניחה לי ויחר אפי בה ואכל
ואעשה אות לגוי גדול"
)לב ,י(
"אמר משה לפני הקב"ה ,רבונו של עול ,ומה
כסא של שלש רגלי אינו יכול לעמוד לפני$
בשעת כעס ,$כסא של רגל אחת לא כל#שכ".
)ברכות לב ,א(

כלומר ,משה טע כי בהפיכתו לגוי גדול
במקו ע ישראל ,יהיה הע משול לכסא
ב רגל אחת ,משו שאז נקרא על שמו ולא
על שלשת האבות .ותמוה ,הלא צאצאיו ג
ה בני אברה יצחק ויעקב ,ואות שלש
רגלי יעמדו לאומה ג מכא ואיל?$
בר ,מה היא הסיבה שאיננו מזכירי
בתפילותינו את הצדיקי הראשוני כמו
נח וש ועבר ,הג שאנחנו צאצאיה.
משו שראשית אומתנו החלה באברה,
ללא כל קשר והמש $לקודמיו .בהודיע
הקב"ה לאברה אבינו כי הוחל! שמו
לאברה ,מאותו רגע היה לאומה בפני
עצמה שאינה מתייחסת יותר אל אבותיו
הקודמי אלא רק אליו בלבד ,וכמאמר
הקב"ה "כי אב המו גויי נתתי."$
ג כאשר אמר הקב"ה למשה "הניחה לי...
ואכל ,ואעשה אות $לגוי גדול" ,לא נתכוי
לכלות רק את האנשי כיחידי ,כי א
לבטל חלילה את האומה כולה ,על דעת
שמש ואיל $תתחיל אומה חדשה מצאצאי

משה .לפיכ $המשיל זאת משה לרגל אחת,
שכ אומה חדשה זו לא תתייחס יותר אחרי
שלשת האבות ,רק אחריו בלבד.
)רבי אלחנ וסרמ (

"למה ה' יחרה אפ בעמ אשר הוצאת
מאר $מצרי"
)לב ,יא(
מסביר האלשי $הקדוש:
כ $אמר משה רבינו לפני הקב"ה :הלא זה
עמ $אשר הוצאת עכשיו מאר מצרי ,הבט
וראה מהיכ באו רק זה עתה? הלא ממקור
הזוהמה והגילולי המה יוצאי ,מערות
האר ,ומה ל $כי תלי עליה?

"וינח ה' על הרעה אשר דיבר לעשות
)לב ,יד(
לעמו"
כתוב בספר "נחלת יעקב יהושע":
מה טע חטאו ישראל בעגל ונמחל לה
אחרי ששבו ,ואילו חטא המרגלי לא נמחל?
אלא חטא העגל לא היו ישראל ראויי לו,
כדברי חז"ל ומשמי סיבבו הסיבות
והכשילו אות בו כדי להורות תשובה
לדורות – ממילא היה מ הדי לקבל
תשובת .לא כ בחטא דיבת האר
שהתעוררו מעצמ לחטוא ,ואשר הרבו
לפשוע ,לכ $לא קיבל ה' תשובת...
זאת ולא רק זאת :חטא העגל היה בי אד
למקו ,אבל חטא המרגלי היה ג בי אד
לחברו ,כי בדבר סרה באר#חמדה גרמו
להרחיק את הע כולו מהאר.

"וירא את העגל ומחלת ויחר א משה
וישל מידו את הלוחות וישבר אות"
)לב ,יט(

מה טע לא שיבר מיד בשמעו מפי הגבורה
"סרו מהר מ הדר ,$עשו לה עגל מסכה"?
מבאר רבי יצחק קארו ,סבו של רבי יוס!
קארו מחבר ה"שולח ערו:"$
שאמר משה בלבו :אולי אחרי שכבר אמר
הקב"ה כדברי האלה ,אולי התחרטו בני
ישראל והתאבלו על חטא .א $כשראה
המחולות אמר :לא די שלא התאבלו ,אלא
יש לה שמחה!
מיד חרה אפו ושיבר הלוחות.

"וראית את אחורי"

)לג ,כג(

י"ל עפ"י רמז ,הנה אנו רואי כמה דברי
סיבות מסיבות שונות הנעשי באר מתחת,
אשר אנו מתמיהי ,למה עשה השי"ת ככה.
אבל לאחר רבות הזמ ,אנו רואי ומביני
למפרע הכל כאשר לכל כל הסיבות תכלית
כוונת ,כי כול היו הכנות כדי שתיעשה
דבר גדול כזה .וכאשר היתה בנס פורי
הריגת ושתי ולקיחת אסתר ,וכל הסיבות
שהסביבו לדבר הזה .והכל היה הכנה להצלת
ישראל ,אבל קוד שנעשה פתג המל $אי
אנו מביני ,רק מאמיני .כי בלי ספק לא
דבר רק הוא ,רק ממנו טע הדבר כמוס
ונעל .וזה האמונה טובה גדולה הוא לנו כי
מקבלי שכר על האמונה.
וזה "וראית את אחורי" – לאחר שנעשה
תכלית הדבר ,תראה ותבי למפרע מה שהיה
ומה שנעשה ,אבל "ופני לא יראו" – קוד
עשיית הדבר ,לא יראו ולא יבינו תכליתו.
)חת סופר(

"ויעבור ה' על פניו ויקרא"

)לד ,ו(

אמר רבי יוחנ ,אלמלא מקרא כתוב אי
אפשר לאמרו ,מלמד שנתעט! הקב"ה כשליח
ציבור והראה לו למשה סדר תפלה ואמר לו:
כל זמ שישראל חוטאי ,יעשו לפני כסדר
הזה ואני מוחל לה – ר"ה י"ז:
"יעשו לפני" – "יעשו" דייקא.
ישנה כא הדגשה מיוחדת שיעשו ,לא די
באמירת שלש עשרה מדות של רחמי אלא
יש לעשות אות ,לקיימ בפועל" ,רחו
וחנו אר $אפי ורב חסד ואמת" אלו ה
מדות שעל האד להתלבש בה ולקיימ
בחיי יו יו .שיהא האד רחו על הבריות,
שיהיה אר $אפי ומוחל על עלבונו ,שיהא רב
חסד ,לעשות חסד ע בני אד ,ויתלבש
במדת האמת ,א הוא יעשה את המדות
הללו בפועל ,הקב"ה ימחול לו על עונותיו.
)ראשית חכמה – שער הענוה פרק א' ,בש
הגאוני(.
ובזה מתר הקושיה :הרי אנו רואי כמה
פעמי אנו מזכירי י"ג מדות ואי אנו
)עול חסד יבנה(
נעני....

"ורב חסד ואמת"

)לד ,ו(

"ורב" קאי ג על אמת.
ומשמעו כדרכי אינו בדרכי בני אד ,דמי
שהוא רב חסד אינו רב האמת להעניש כמו
שמגיע .אבל הקב"ה אע"ג שהוא רב חסד
מ"מ הוא רב אמת ,וגבהו דרכי ה' מדרכינו.
והיינו שאנו אומרי )תהלי קט"ז( "הללו
את ה' כל גויי שבחוהו כל האומי ,כי גבר
עלינו חסדו ואמת ה' לעול" אי השבח
מאוה"ע להקב"ה על שגבר על ישראל חסדו,
אלא להיפ ,$אע"פ ש"גבר עלינו חסדו" –
מ"מ – "ואמת ה' לעול" ובשביל זה המה
)העמק דבר(
מתגברי עלינו הרבה עתי.



שמעתי מפי מר הגריז"ס )הגאב"ד דבריסק(
שממדת האמת של הקב"ה שמעניש האד
בדקדוק רב ,ואי החוטא נענש רק א כל
הנענשי אתו – כאשתו ובניו – חייבי
להענש ולהצטער בעונשו .וזהו "משפטי ה'
אמת צדקו יחדיו" תהלי י"ט( שהמשפטי
מתאימי יחדיו ולכ אמת ה" ,הצור תמי
פעלו כי כל דרכיו משפט".
ולזה דרשו מגדולי המוסר זצ"ל ,שראוי לו
לאד להשתדל להיות ממזכי הרבי,
שיצטרכו לו רבי .וימנע בזה מעונשי על
חטאיו בזכות הרבי שלא חטאו שאי ראוי
)טע ודעת(
לה ליענש ויוח הוא בגינ.

"פוקד עו אבות על בני וגו'"

)לד ,ז(

ובחז"ל )ברכות ז'( הקשו קראי אהדדי ,כתיב
"פוקד עו אבות על בני" וכתיב )דברי כ"ד
ט"ז( "ובני לא יומתו על אבות" ,ומסקינ,
כא כשאוחזי מעשי אבותיה בידיה ,יש
עליו עו אבותיו עד ארבעה דורות "על
שלשי ועל רבעי" ,וכשאי אוחז מעשי
אבותיו לא נפקד עליו שו עו.
למדי אנו מזה ,שביותר צרי $האד להזהר
שלא להכשל באות העונות .שאביו נכשל
בה ,למע לא יזכרו עליו עונות אבותיו.
והנה ידוע דעו ביטול תורה וחטא לשו הרע
ורכילות וגזל .אי ל $אד שניצול מה,
ובודאי האבות לא נזהרו בזה כראוי
ומסתמא נכשלו בה ,וא"כ א ג אנו לא
נזהר בה ,הלא יזכרו עו אבותיו עלינו עד
ארבעה דורות ,ועל כ עלינו להחזיק ולהתגבר
בכל יכלתנו שלא לבטל זמנינו לריק ,ורק

ללמוד וללמד תורת ה' ,וממילא שלא נכשל
בעו לשוה"ר ורכילות וכיוצא בה.
)ח"ח עה"ת(

הליכות והלכות
מקצת הלכות תופר בשבת
* אי להסיר מהבגד בשבת תוית מחיר או
תוית המציינת את סוג הבגד או תוית
מכבסה.
* כפתור רופ! בבגד ,אי להסירו .וא נפל
מעצמו אי לפרו או להוציא קצות החוטי
שנותרו על הבגד .וכ אי להסיר חוטי תפירה
שנתפרו לסימו על בגד ע"י החייט.
* אי למתוח חוט תפירה שנפר )כגו
שנפרדו שני צדדי בגד ורוצה לחבר ע"י
מתיחת החוט( ואי להדק חוט של כפתור
שהתרופ! להצמידו לבגד.
* מותר לחבר שני חלקי בגד שנפרמו )או
כפתור שנפל ,לחיבור שני חלקי הבגד( ע"י
סיכת בטחו א בדעתו להסירה במוצאי
שבת .יש המחמירי שלא לתחוב את הסיכה
בבגד מספר פעמי )עיי שמירת שבת
כהלכתה( ויש מקילי בזה אפילו כמה פעמי
)אור לציו( .אול סיכות נוי מותר אפילו
כמה פעמי.
* כפתור שהתרופ! מ הבגד ואי אפשר
להשתמש בו שמא יתלש מ הבגד ,יש לאסור
לצאת לבוש בבגד זה במקו שאי עירוב
בשבת ,שהדבר נחשב לטילטול.
* אביזרי לבוש המחוברי בחוט ,כגו זוג
כפפות ,או זוג גרביי ,אי להתיר את החוט
המחבר אבל מותר לקרוע את זה א עושה
דר $קילקול.
וכ מותר להסיר את הסיכות שתוחבי בבתי
חרושת בחולצות חדשות שהרי לא הושמו,
אלא לשמור על קיפולי החולצה.
* אי להשחיל שרוכי בנעלי חדשות שלא
היו בה שרוכי ,אבל נעל ישנה שהיה בה
שרו $ויצא ,א יש בראש השרו $קצוות
פלסטיק והחורי בנעליי גדולי ובנקל
יוכל להחזיר ,אזי מותר להחזיר אותו
השרו $לנעל הישנה ,אבל שרו $חדש בנעל
ישנה ,וכל שכ בנעל חדשה ,אסור.
* מותר להשחיל חגורה במכנסיי כיו שאי
זה עומד לקבע ,אבל חגורה בשמלת אשה
שבדעתה להשאירה תמיד בשמלה זו ,דינה
כמו השרוכי כפי שכתבנו לעיל ,שמותר רק
ביש ושהיה כבר מונח בשמלה ,והחורי
גדולי שבקלות תוכל להכניס את החגורה.
* אי להשחיל גומי בלבני בשבת כיו שזה
תיקו גמור.
* רוכס שנתקלקל אסור לתקנו אבל רוכס
שעשוי לפתוח ולסגור ואפילו לחבר שני חלקי
בגד כגו ביטנה של מעיל מותר לחבר
בשבת.

שבת שלום
ולמוד מהנה!!!

‰¯Ù ˙˘¯ÙÏ
"א נא מצאתי ח בעיני ה' יל נא ה'
בקרבנו כי ע קשה עור הוא"
)לד ,ט(

היתכ כי דוקא בשל קשיות ערפ יל $ה'
בקרב?
אלא ,משל לבעל מלאכה לכלי פשוטי
שיעצוהו למכור סחורתו בעיר הבירה
המרובה באוכלסי ,בה יוכל למכור הרבה
ולהרויח .עשה האיש כלי הרבה והביא
לעיר הבירה ,א $לא מכר מאומה .בשובו
לביתו בפחי נפש ,התאונ לפני חבירו על רוע
מזלו .שאלו חבירו ,באיזה איזור העמדת
סחורת ?$והשיב ,בשכונה עשירה פלונית.
אמר לו ,הוי שוטה שכמות ,$וכי העשירי
ה שזקוקי לכלי $הדלי ,ל $והציע
למכירה בסביבה של עניי ותצליח.
כ $אחרי שהודיע הקב"ה למשה י"ג מדות
של רחמי ,אמר לו משה וכי זקוקי למדות
הללו בשמי ,הלא מלאכי אינ חוטאי
ואינ צריכי לרחמי וחנינה ,אריכות
חסד.
ורב
אפי
"יל $נא ה' בקרבנו" ע סחורה זו של י"ג
מדות" ,כי ע קשה עור! הוא" ,ולו נחוצה
סחורה שכזאת.
)רבי יצחק אליהו מנדא ,מגיד דוילנא(

מעשה חכמים
בליל שבת אחד תקפה את אשתו של רבי
יוס! חיי זוננפלד – רבה של ירושלי –
מחלה קשה .רבינו ר להזעיק את ד"ר
שואר ,שדר בסמו $לבתי מחסה .הרופא
קיבל את פניו כשעששית של נפט נתונה בתו$
ידו .כאב לו מאוד לרבינו על כ $שהרופא
חילל את השבת שלא לצור ,$א $הבליג על

צערו ,והזמי את הרופא לבדוק את הרבנית
החולה.
בתו הביקור יצא רבינו ללוות את הרופא.
בלכת בסמטאותיה של העיר העתיקה ,פנה
לפתע רבינו בשאלה אל הרופא :אולי יוכל
כבודו לומר לי ,מהו היחס הפיסי והכמותי
בי הראש לבי כל הגו!? הרופא אמנ לא
הבי מה הקשר של השאלה המוזרה לכא,
א $מפני הכבוד ענה לו :בודאי יודע אני –
הראש תופס את החלק השביעי של הגו!.
נכו – אישר רבינו והמשי $לפתח את הנושא
– יו אחד התאספו כל האיברי ,והגישו
את עצמותיה לפני הראש :ראה נא ,ראשנו
היקר ,עד כמה אינו צודק הדבר ,את כל
העבודות הקשות אנחנו מבצעי ,הידי
עובדות הרגלי צועדות ויתר אברי הגו! ג
ה משתתפי בעבודה בכל מלאכה בבית
ובשדה ,והנה כאשר מגיע שעת הארוחה,
מרחיב אתה את פי $וממלא עצמ $במטעמי
ערבי .כאשר נפגשי במסיבת ידידי ,שוב
נעשה הפה לראש המדברי ,ואילו אנו
האיברי יושבי לה בשקט ואינ זוכי
לשו הערכה וכבוד..
השיב לה הראש :נכו שאני הוא ראש
המקבלי בכל דבר ,אבל זוהי זכותי ולא
מתנת חנ – ה ממני יוצאות כל ההוראות
לכל האיברי כדי שיבצעו את פעולת
הנכונה ובזמ המתאי ,ואלמלא הייתי
מדרי $אותכ ,היית מוטלי כולכ בפינה
ללא כל תועלת ,לכ מגיע לי בצדק החלק
הנכבד שבהנאות האד ...יפה יפה – נענה
ד"ר שואר בהנאה – תשובה נכונה מאוד,
כנראה שלראש יש באמת ראש...
ורבינו המשי :$בדיוק לפי היחס שבי הראש
והגו! ,כ $חילק הקב"ה את ימות השבוע עלי
אדמות .יו השבת הוא הראש לכל ימי
השבוע .ממנו יוצאת השפעת הקדושה לכל
ששת ימי המעשה ,אלמלא יו מנוחה זה,
היה האד הופ $להיות משועבד כולו
לחמריות שבו ,והיה שוה לבעלי החיי

שמסביבו .לכ שומה עלינו להערי $את
קדושתו של היו הזה ולשמור את השבת
בקפדנות כפי שהשבת שומרת עלינו בכל
ששת ימי החול...
הדברי שיצאו מלבו הטהור והאבהי של רבי
יוס! חיי ,שהיו ג אמורי בטוב טע
קלעו למטרה .צדקת רבי – הפטיר ד"ר
שואר – מקבל אני מעתה את שמירת
השבת.
)עוד יוס חי(

"וסלחת לעוננו ולחטאתנו"

)לד ,ט(

יוב עפ"י מ"ש רבינו האר"י ז"ל בשער
הכוונות" ,דמלבד מה שנענש האד על
חטאיו ,עוד נענש על חבירו מטע ערבות.
שכל ישראל ה גו! אחד כלול מאברי
רבי .ולכ $תקנו אנשי כנה"ג הוידוי בלשו
רבי ולא בלשו יחיד ,שאינו אומר "אשמתי
בגדתי וכו' .ולא עוד אלא שצרי $לומר כל
פרטי הוידוי אע"פ שיודע בעצמו שאי בו
מכל הדברי האלה ואינו חושש שנראה
כמדבר שקר ,והיינו טעמא כי הוא יתחייב
בעונות של אחרי מצד הערבות .יעו"ש.
ולכ מוכ הדבר הזה ,שג משה רבינו ע"ה,
שהיה צדיק גמור ,כלל עצמו עמה ואמר
"לעוננו ולחטאתנו" מכח הערבות.
)ב איש חי(

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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