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 שערי ט"ממ, לגאולה משעבוד, לחירות מעבדות, ממצרים לצאת זכינו
 עם ולהיות", הלשונות מכל ורוממתנו, "קדושה שערי ט"למ טומאה
 .העמים מכל סגולה

 להתחיל הצטוונו מצרים ביציאת מיד מדוע, היא הנשאלת השאלה
 צריך למה, התורה לקבלת שבועות חג עד העומר ספירת לספור

 לא וכי? מצרים ביציאת מיד התורה לקבלת ההכנה את להסמיך
 ורק פרך מעבודת להירגע, לנופש, לחופש ממצרים לצאת היה אפשר
 לספור, התורה לקבלת בהכנה להתחיל לאט לאט מכן לאחר

 ?ונשמע נעשה ולומר ולהתקדם
 עול לקבל מבלי ממצרים לצאת יתכן לא. גדול דבר מכאן ולמדנו
 אין תורה בלי, חורין בן אין תורה בלי, ישראל עם אין תורה בלי, תורה
 עם. כלום ואין מדינה אין תורה בלי, מדינה להקים כשרוצים וגם. כלום

 ולכן. בלבד' ה תורת פי על חי ישראל עם, הגויים כל כמו לא ישראל
, בזה תלוי זה, ימים שני, אחד יום, לספור התחילו מצרים ביציאת מיד

 .התורה לקבלת מעבדות, לחירות מעבדות
 הדת את להפריד שניתן וחושבים, שטועים, הארץ עמי אנשים ישנם

 ישראל עם כי טעות? זה ולמה. לחוד ותורה לחוד מדינה, מהמדינה
 דג כמו תורה בלי אדם, לנשימה אויר כמו, התורה פי על ורק אך חיים
 והתורה ישראל עם, נשמה בלי כגוף תורה בלי ישראל ארץ, מים בלי

 .אחד זה, הוא ברוך והקדוש
 המקים, אשה הנושא, בית הבונה. דברים לשאר גם לומדים ומכאן
, לנשימה כאויר, התורה פי על הכל שיהיה קדושה חובה, קודש קהילת
, מוחשי באופן ורואים. הצלחה של חוט קצה ואין קיום אין אחרת
 בני ומאידך, וקשות רבות בעיות להם ויש מתחתנים מבוססים אנשים
 ידי על בישראל לתפארת עניות מתוך בית בונים הקשיים כל עם תורה
 .התורה כח
 וכמו מדבר כמו". מסיני תורה", "סיני הר", "סיני במדבר" אומרים ולכן
, התורה לכבוד גמור ובביטול והצניעות ובפשטות בענוה לנהוג יש, סיני
 פ"ר) הטורים בעל שכתב וכמו. כולנו את מחזק התורה כח ואז

 תורה' לידע' יכול אינו כמדבר עצמו עושה אדם אין אם( "במדבר
 .ש"ע", ומצוות
, ארץ דרך הרבה עם גויים רואים לפעמים. חזקה קושיה מתורץ ובזה

. ארץ דרך בעלי שאינם מאד וכוחניים ובעייתיים שובבים יהודים ומאידך
, השכל פי על זה שעושים והמצוות, תורה אין לגויים, פשוט והתירוץ
, בית ושלום חסד, הורים כיבוד, צדקה כמו שכליות שבמצוות וכידוע

 משום וזה, נח בני מצוות משבע אינם שהם אף על חייבים הגויים גם
, מדע אין, שכל אין: היא ישראל עם של ההנהגה אבל! מחייב שהשכל

 תורת של הנהגות! תורה ורק אך!!! תורה יש, כלום ואין', פילוסופי אין
, תורה וכשאין. ישראל עם של מהקיום חלק וזה, בלבד יתברך' ה

 תורה ניתנה מה מפני:( כה ביצה) בגמרא ומפורש. קשות התוצאות
 כחם מתשת התורה שעסק: י"רש ופירש. עזין שהן מפני לישראל
:(, טז חגיגה) בליבם היתה טינא ואחיתופל דואג ולכן. ליבם ומנענעת

 נורא, התוצאות אלו, תורה בלי רשע". רשעים שהיו: "י"רש ופירש
 !ואיום

 
 
 

, אותם מגדל שהאוכל שכמו. ומתוקים חמודים ילדים לחינוך ומכאן
 כלים שבירת ידי על מתפרקים וגם, יותר אוכלים קצת וכשגודלים

, אותם מגדל שהאוכל שכמו. ומתוקים חמודים ילדים לחינוך ומכאן
 כלים שבירת ידי על מתפרקים וגם, יותר אוכלים קצת וכשגודלים
 טובים ושורשים מסורת, תורני חינוך ידי על כך:(. עח יומא) ומשחקים

. נועם דרכי, הדעת ישוב, לשמחה, ארץ לדרך גדל הילד, קטן מגיל
 גזירות לבטל בכוחם יש, תינוקות של בית רבן שהם הילדים ולימוד
, ישראל חיילי ועל ישראל עם על שומרת ותורתם, מישראל קשות
 ובבית בבית שמתאסף והעפר החול את לנקות שזוכה מי ואשריו
 כמה אחת ועל:(. ל קידושין א"מהרש) שלהם הנעלים ידי על הכנסת
 בישיבה ולומדים, מצוות עול קבלת, מצוה בר לגיל להגיע כשזכו וכמה

 זכות ואין משנה ופרקי גמרא דפי הקודש טהרת על תורנית קדושה
 יתברך' ה שיבח זה שעל, ויראה לתורה הילדים מחינוך גדול בעולם

 (.וירא פרשת) ה"ע אבינו אברהם את
. קשות והתוצאות, התלמידים בחינוך מליונים משקיעה ישראל מדינת
 מגרש אין שם, תורני תורה בתלמוד ותלמידים קטן מגיל ילדים ומאידך

, ואהבה חום יש אבל... ודמגוגיים פדגוגים יועצים אין, גדול משחקים
 .עצמם בעד מדברות והתוצאות, לתלמידים וגדול חם לב עם חינוך
, שיותר כמה התורה חכמת את הילדים על להאהיב להורים וראוי

 להיות שליחות ולהרגיש לשאוף ללמדם, מצוה בר מגיל ובפרט
 סכנה שהם אופניים לא וגם, וטיולים משחקים פחות, חכמים תלמידי
 תורה בנו את המלמד.( ל קידושין) ל"חז ואמרו. ולנשמה לגוף בכפלים
 מהר קיבלה וכאילו, הדורות כל סוף עד בנו ולבן ולבנו לו לימדו כאילו
, באהבה תורה לתלמוד לימוד שכר משלמים וכשההורים. ש"ע, סיני

, קודמת אביו אבידת ובזה, בדבר עוסקים הם כאילו להם נחשב
 חובה ותוספות י"רש הגמרא ולימוד(. רמב ס"ס ד"יור א"רעק חידושי)

 סימן ד"יור י"בברכ א"זיע א"החיד רבינו) תפילין הנחת כמו קדושה
 פסחים) לחברה ומסוכן עצמו את שונא, תורה לומד שלא ומי(. רמו
 (.מו

" ותרגם ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכםבשירת האזינו " ובזה מובן מה שכתוב
ימוּ " האונקלוס: ילוּ אֹוַרְיָתא ְוָלא ַחּכִּ " תרגום: עם שקיבל את ַעָמא ְדַקּבִּ

התורה ולא החכים! ושואל הגאון מוילנא, מה הקשר בין עם נבל למי 
 שלא קיבל את התורה?

טוב ומתרץ הגאון כמו שנתבאר, שאומות העולם יכולים להתנהג קצת 
גם בלי תורה כי הם לא קיבלו את התורה וכביכול זה לא חסר להם... 
אבל עם ישראל שקיבלו את התורה, אם הם לא מקיימים את התורה, 
אם הם לא מתנהגים לפי התורה הם מגיעים לתואר "עם נבל ולא 

 ." חס ושלוםחכם
יתן ה' שנזכה לקבלת התורה אמיתית בשנה זו ובכל שנה ושנה, ועל 

 ה נזכה להיות בכלל ישראל אשר בך אתפאר, אמן ואמן.ידי ז
 

 מהדמויות, סגולה מיחידי כאחד רבים בת בשער הידוע
 מתעניינים שלא, ושעה עת בכל תורה עמלי אותם, המיוחדות

 ועיסוקם מעיינם כל אלא, בעולם והקורה אותם הסובב בכל
 אלא בעולמם להם שאין, הקדושה בתורה ורק אך הם ומאווים

, ושעה עת בכל. בלבד ועמלה ותורה הלכה של אמות' ד
 כדי תוך, ואחריה התפילה לפני, מאוחר ובלילה השכם בבוקר
 ,בעמלה ודבק באהבתה שוגה תמיד, בילדיו מטפל או שאוכל
 .ורגיל כזקן ופוסקים ס"בש בקי, הצעירים ימיו ולמרות

 שנכנס אשר הרב את ראה הדואר בית מנהל כשדניאל
 הרב עבר אל ורץ, בענינו שעסק הלקוח את עזב מיד, למקום
 הרב. שצריך מה את ולסדר בעדו לסייע יוכל מה לראות, אשר
 לו שיוותרו וסירב, תורה של מכתרה להנות רצה לא אשר
, דעתו את שאל לא כלל דניאל אבל, תורו את לקדם בכדי
 .בעניניו לטפל והתחיל מסמכיו את ממנו לקח אלא

 פשר מה, טען אחד, בקהל רחש להשמע החל שעה באותה
 תור כאן שיש יודע אינו אשר הרב וכי ,הזו הפרוטקציה

 וזמננו, יקר אשר הרב של זמנו רק וכי, השיב והשני, ומספרים
 פעם הרגיש אשר הרב וכי, אחריו החרה השלישי. דיו יקר אינו
 השכילו לא המתאוננים כל. בדואר בתור שעה להמתין זה מה

 שבעמלי מהמיוחדים אחד בידי לסייע הזדמנותם שזו להבין
 עולם לחיי מנוצלת היקר מזמנו דקה כל אשר, בעיר התורה
 היו לא אשר הרב נגד שטענותיהם במיוחד. נצחים ולנצח

, האחרים על שיקדימוהו סירב הוא שהרי, וכלל כלל מוצדקות
 פני על תורו את וקירב שהעדיפו זה הוא המנהל דניאל רק

 שלא השכילו הם. שתקו אכן בתור העומדים רוב. האחרים
 ומרגיש, ידם על עומד אשר הרב עוד כל טענותיהם את לאמר

 דניאל סיים כשאך אבל. הקיים במצב נעימות אי בודאי מספיק
 רבים החלו, הדואר מבית יצא אשר והרב בעניניו הטיפול את

 את והעדיף תורם על שדילג על, דניאל על ולהתאונן להתלונן
 .פניהם על אשר הרב

, ההיא בעת ידום אשר המשכיל להיות דניאל העדיף בתחילה
 מהממתינים כשאחד ובמיוחד, התלהטו שהרוחות לאחר אבל
 הרב את מכבד הוא מה, באומרו ,התורה בכבוד לזלזל החל
 משאר ומועדף מיוחד אינו כאשר, האחרים פני על אשר

 וכי, 'וממתינים בתור העומדים אומנותם שתורתם האברכים
 '.גדול איזה נהיה כבר אשר הרב גם

, ועמליה התורה בבזיון ימחה לא שאם, דניאל הבין זה במצב
 על דניאל התגבר כן ועל, המבזים עם יחד כך על שיענש הרי

 ונעמד הדלפק מעל וקם ,בה שניחן הטבעית הביישנות מידת
 .דברו את לשאת והחל כסא על
 אחד מכל מתנצל ממש אני, בדבריו פתח כך, אהובי אחי

 של בענייניו שטיפלתי בזמן תורו את שעשקתי שמרגיש ואחד
 את מאוד מעריך שאני יודעים כולכם. א"שליט אשר הרב

 אחד כל אשר, הכוללים אברכי את ובמיוחד התורה לומדי
 לעשות משתדל ואני, חכם כתלמיד עבורי הוא מהם ואחד
 שהוא באדם מדובר שכאשר אלא. יכול שאני ככל למענו

 ורק אך עסוק זמנו כל אשר, מופלג חכם תלמיד בבחינת
 קיבלתי שנים עשרות כמה לפני בעבר כבר, הקדושה בתורה
 ולסדר להעדיפו שעלי, עדן מנוחתו, הרבנים מאחד הוראה

 כאשר גם, אחרים של תורם חשבון על גם, ענייניו את
 .וחשובים יקרים כולל אברכי בתור ממתינים

 הכלים את לי שאין, ואמר דניאל הוסיף, הוא פשוט דבר
 הכולל אברכי, התורה עמלי את ולדרג להבחין והיכולת
, אשר הרב על הרבים השבחים שאת אלא, מפז היקרים
 שדרגתו, לי אמרו רבות שפעמים, המקום מרבני שמעתי
 מצוי מאברך למעלה למעלה היא, והתמדה התורה בעמל
 .מיוחד מאברך ואף
 ומבקש חוזר אני אחד מצד, דבריו את דניאל סיים, כן ועל

 הרב של תורו את שהקדמתי מכך שנפגעו אלו מכל מחילה
 התורה ביזוי דברי על למחות מבקש אני, שני ומצד, אשר

 .תורתו בכבוד שזלזלו, כאן שנאמרו
 אחד אין, בתור הממתינים שמכל זרובבל' ר ידע פנימה בליבו

 התורה בלימוד אשר הרב של העצומה לדרגתו המתקרב
 מדוע, דניאל על בליבו תרעומת הרגיש זאת בכל אבל, ועמלה
  של בעניינו שעסק השלמה בדקה היקר זמנו את לו הפסיד

 הנוספות בדקות וגם, אשר הרב                                                 
 
 
 
 
 .כך בעקבות שנתבזבזו 

 במאור קיבלו ודניאל, דקות כמה תוך הגיע זרובבל' ר של תורו
 אל זרובבל' ר פנה ק'הצ הפקדת ובסיום, ימימה כימים פניו

 .בקצרה עמו לשוחח שיוכל מה זמן למצוא וביקשו דניאל
 שבת ערב, שמחר, לו אמר מכן ולאחר, קט רגע דניאל הרהר

 ‹‹‹המשך הסיפור

 
 .כך בעקבות שנתבזבזו

 במאור קיבלו ודניאל, דקות כמה תוך הגיע זרובבל' ר של תורו
 אל זרובבל' ר פנה ק'הצ הפקדת ובסיום, ימימה כימים פניו

 .בקצרה עמו לשוחח שיוכל מה זמן למצוא וביקשו דניאל
 שבת ערב, שמחר, לו אמר מכן ולאחר, קט רגע דניאל הרהר
 כל סיום לאחר הדואר בית את שסוגר לאחר מיד, הגדול

, מנחה לתפילת השכונתי הכנסת לבית בא הוא, בו העבודות
 .כרצונו עמו לשוחח יוכל הוא לאחריה או התפילה ולפני

, משהו ושתה לביתו הגיע, הדואר מבית מהרה יצא זרובבל' ר
 הארוזה הצהרים ארוחת עם התיק את לקחת הספיק ועוד

 ההסעה את לתפוס לתחנה ויצא, רעייתו לו שהכינה
 .הקדוש ה"השל של לקברו טבריה ק"לעיה שתביאהו
 שמחר לו אמר שדניאל, זרובבל' ר נזכר הנסיעה במהלך

, כך לו אמר מדוע מאוד עד התפלא והוא', הגדול שבת ערב'
 בין דניאל נתבלבל וכי, הגדול שבת היה יום כחמשים לפני הרי

 כדבר לו מתאים לא, שבועות שלפני לשבת פסח שלפני שבת
 דבר, כשיפגשו שלמחרת בדעתו החליט השעה באותה. הזה

 .זו לשבת השם בקריאת טעותו על יעמידו ראשון
 היתה והתפילה, בנעימים דשמיא בסייעתא עברה הנסיעה

 מליבו שיצאה שהתפילה הרגיש זרובבל' ר ,מיוחדת יותר עוד
 ציבור עם יחד, זה קדוש ובמקום, רבים ובתחנונים ברגש
 של בשליחותם שהגיעו גדולים רבנים ביניהם, וחשוב קדוש
 ודאי, הקודש בארץ והחשובות הגדולות הצדקה קופות

 .רב שפע ביתו בני ועל עליו ותשפיע במרום שנתקבלה
 דניאל את זרובבל' ר פגש, מנחה תפילת לאחר למחרת
 את זרובבל' ר הזכיר הדברים ובראשית ,הכנסת מבית ביציאה
 שבודאי', הגדול שבת ערב' הוא שהיום אודות מאמש דבריו
 .מפיו יצאה שגגה
 זרובבל' ר הוסיף, הדברים על לענות דניאל הספיק בטרם
 להעדיף, זו להנהגתך באת מהיכן אוזני את תגלה אולי, ושאל
 .לתורם הממתינים האחרים פני על אשר הרב את

 לא' ה ברוך, והשיבו דניאל פתח, ראשון ראשון על אענה
 שבת ערב' הוא אכן שהיום, אלו בדברי מפי שגגה יצאה
 שבת' נקראת היא גם השבועות חג לפני שהשבת', הגדול
 שום לי אין, כן נקראת הסוכות חג לפני השבת וגם', הגדול
 שבולי בספר כתוב שהוא, זה דבר ידעת שלא על עליך תימה
 תניא' בספר כתב וכן, הראשונים מגדולי, (ה"ר' סי) הלקט
 .(ב"מ' סי)' רבתי
, ואמר דניאל המשיך, השניה שאלתך על לי תימה קצת אבל

 היא שהאמת אלא, ל"זצ ורבי ממורי קיבלתי שכך היא האמת
 אתה לי הידוע שכפי מפני וזאת, כן ללמוד מקום לך שהיה
 ע"השו דברי על מקפיד הינך ובודאי, שמים ויראי יקר אברך
 מקרא שנים הפרשה ללמוד אדם שחייב, ה"רפ' סי ח"באור
 ידי יוצא ש"שיר', ב בסעיף ושם, י"פרש או תרגום ואחד

 על לתשובה לבד מגיע היית בודאי, כך נהגת ואם, שניהם
 .שאלתך

 משנה הלימוד שאת, עליך זכות לימוד לי יש שעדיין אלא
 לא עדיין זו בשנה ולימודך, לשכוח הספקת כבר שעברה
 לאחר שבת בערב ללמוד הוא מנהגך הנראה שככל, התחלת

 את כשתלמד, כן ועל, קודש שבת בליל או, הפרשה את חצות
 . שאלתך על לתשובה תגיע בודאי, י"עפרש ת"שמו הפרשה

ל " פ"עה, ח"י' ז י"רש מדברי וזאת יב ְנַתְנאֵּׁ ְקרִּ י הִּ נִּ ֵּׁ יֹּום ַהש ּ ן ּבַ ּבֶּ
שָכר ָ ש ּ יא יִּ . צוער בן נתנאל הקריב, "י"רש וביאר", צוָּער ְנש ִּ

, יששכר של בשבטו הקריב לומר תלמוד מה. קרבנו את הקרב
, ואמר וערער ראובן שבא לפי. השבטים בכל נאמר שלא מה
 מפי, משה לו אמר. אחריו אני אקריב, אחי יהודה שקדמני די

 ומהו... לדגליהם מסען כסדר שיקריבו לי נאמר הגבורה
 להקריב זכה דברים שני שבשביל, פעמים שני הקרב הקריב

 בדברי מבואר...". בתורה יודעים שהיו אחת, לשבטים שני
, האחרים פני על להקדימו יש בתורה מופלג שהוא שמי, י"רש

 שהיה הרב את להקדים הדואר מנהל דניאל למד ומכאן
 .הממתינים האחרים כל פני על, בתורה מופלג

 
 )באישור בחידוד האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור
אותנו  מלמד הוא, שבו התוכן העצום ומלבד ל("מהמו

 .הקדוש י"רש פרוש עם הפרשה לימוד על להקפיד
 על בחידוד האיחוד העלון למערכת תודתינו©  הזכויות כל

 בעלוננו הסיפור פרסום
 
 

 ...מהפרשה משהוד עו
בחובת כל יהודי להפריש  פרשתינו עוסקת

 ועל כך נאמר בפסוק: ,תרומות ומעשרות לכהן
ן לֹו " ן ַלּכֹהֵּ ר ִיּתֵּ יו לֹו ִיְהיוּ ִאיׁש ֲאׁשֶ ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ

אמנם יש חובה לכל יהודי . פירוש הדברים, "ִיְהֶיה
לכהן אין זכות לחטוף את  לכהן, אבל לתת מתנות

ְוִאיׁש " קהמתנות מישראל. וזה מה שכתוב בפסו
יו לֹו ִיְהיו    , ורקהקדשים הם של האדם" ֶאת ֳקָדׁשָ

ן לֹו ִיְהֶיה" ֹהֵּ ן ַלכ  ר ִית ֵּ זה  מה שהוא נותן לכהן," ֲאׁשֶ
 שייך לכהן.

 זה הפשט הפשוט והאמיתי של הפסוק!
אחר לוקחים אותנו למחוז אבל בעלי המוסר 

 ...בפירוש הפסוק על דרך הדרש
. אך לפני חג שבועות, חג מתן תורה אנחנו נמצאים

הזכות הגדולה והחובה  זה על טבעי לדבר בזמן
וברוך ה' את תורתינו הקדושה,  הקדושה ללמוד
 ל זה וטוב שכך.כולם מדברים ע

 אבל,
אי אפשר לדבר על לימוד התורה ולא לדבר על 

 מחזיקי התורה!
אתה אומרים שביטוח לאומי, או אתה משלם או 

 שאתה לומד מקבל, בתורה הקדושה זה לא או
או שאתה תומך תורה, אלא בין אם אתה  תורה

ה לא לומד, אתה חייב לומד וכל שכן את את
 להחזיק את התורה אתה חייב לתמוך בתורה!

הקדושה, ואז אתה מחזיק בעץ החיים כמו 
ץ"שנאמר:  ים עֵּ ֲחִזיִקים ִהיא ַחיִּ ּה  ַלּמַ  ְוֹתְמֶכיָה  ּבָ

ר ָ  ."ְמֻאׁשּ
 וכך מפרשים את הפסוק הנזכר:

יו לֹו ִיְהיו    מעשרותיו שמעכב מי ,ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדׁשָ
, שהוא משאיר את זה לעצמו=לו יהיו נותנן ואינו

בסוף חס ושלום הוא יצטרך  המעשרות יהיו לו
 .לקבל מעשרות על זה שהוא לא תומך בתורה

ן לֹו ִיְהֶיה ֹהֵּ ן ַלכ  ר ִית ֵּ י שיתן לכהן מ אבל ִאיׁש ֲאׁשֶ
הוא יזכה שיהיה לו יהיה, -דהינו תלמידי החכמים

 .הרבה כפל כפלים בעזרת ה' לו הרבה
 ולסיום:

בפרשה מפורט בפרטי פרטים מי מרים כל כלי 
הארון "מהמשכן בזמן המסעות, בגמרא כתוב 

, דהיינו מי שמרים את הארון "נושא את נושאיו
ה כמה פעמים וכידוע כך הי הארון מרים אותו.

 בזמן אוהל מועד כשחצו את הירדן וכו'.
שא את נושאיו שואלים בעלי המוסר, אם הארון נו

כי למעשה הוא מרים אותם  אז אין לארון נושאים
מרימים אותו, אז היה צריך להיות כתוב  ולא הם

הארון נושא את מי שתופס בו ולא את מי שמרים 
רים את אותו כי אף אחד לא מרים אותו אלא הוא מ

 מי שאוחז בו?!
 והביאור בזה ממש מתאים למאמר שלנו,

נכון שבאמת הארון נושא את מי שמחזיק בו, אבל 
זה רק אם מי שמחזיק בו רוצה להרים אותו, כשיש 

, אם הנושא את הרצון להרים אז הארון מחזיק
ומחכה שהארון אבל מי שרק תופס את הארון 

 יעשה לו כלום!!! אליגביה אותו, הארון 
והמשל הוא למחזיקי התורה ה' עליהם יחיו, הם 

חזיקים את עולם התורה אבל מלמעשה כאילו 
לם התורה ובאמת הם חיים בזכות עולם התורה, וע

וא זה שמחזיק אותם, אבל כאמור, כל זה רק ה
אר צים להחזיק את התורה ובכוונתם לפכשהם רו

ולרומם ולקדם את התורה, אז התורה שומרת 
וא שב שרק אם האותם, אבל מי שחו ומרוממת

יע למען חזיק בלי להזיתפוס בתורה בלי לה
 התורה, התורה תשמור עליו, טועה הוא בגדול..

יה"ר שנזכה להיות מלומדי התורה וממחזיקי 
התורה באמת, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה, 

 אמן ואמן.
 להצטרפות לתומכי התורה:

30-03-111-03 



 

 מעלה או חסרון? –השגרה 
 

 
 

 ‹‹‹המשך בעמוד הבא

פרשת נשא ידועה כהפרשה הכי ארוכה בתורה, 
כשאדם רואה פרשה ארוכה הוא מבין שיש לו עסק 
עם פרשה מלאה במצוות ומפורטת בדינים לפרטי 

 פרטים.
אבל כשרואים על מה זכתה הפרשה להיות הכי 
ארוכה בתורה, מתעוררת שאלה עצומה, הרי כל 

פורט האריכות הינה בגלל פרשת הנשיאים בה מ
קורבנות כל הנשיאים, והמציאות היא שכל אחד 
מהנשיאים התנדב ]בדרך נס![ בדיוק מה שחברו 

 התנדב.
ולכאורה היה צריך להיות כתוב קרבן הנשיא הראשון 
עם הפירוט, ואחר כך לכתוב וכן הנשיא השני וכן 
הנשיא השלישי וכו' לכל שנים עשר הנשיאים, מדוע 

בה היא חשובה  טרחה התורה הקדושה שכל נקודה
לאין ערוך לפרט את קורבנות כל הנשיאים בעוד 

 שכאמור כל הקרבנות הם אותו דבר בדיוק?
כדי להבין מה קורה כאן, נותנים לנו בעלי המוסר 

 דוגמא יום יומית מכל אחד ואחד מאתנו...
אדם מהשורה יש לו סדר יום, סדר לצרכיו הגשמיים 

ם, הוא קם וסדר לצרכיו הרוחניים. נתמקד ברוחניי
בבוקר נוטל ידים, מתפלל, אוכל ארוחת בוקר מברך 
לפני ואחרי, לומד או הולך לעבוד כדי שיוכל לעבוד 
את ה', מתפלל מנחה, אוכל ארוחת צהריים ומברך 

 לפני ואחרי, וכן על זה הדרך.
כך ביום ראשון כך ביום שני כך כל השבוע כל השנה 

 כל החיים.
לדין וחשבון על  שנה הוא מגיע לשמים 021אחרי 

מעשיו, יש אדם שיהיה כתוב לו: ביום הראשון עשה 
כך וכך וכך, וכן ביום השני וכן ביום השלישי וכן כל 

 החיים!
אבל יש אדם שיהיה כתוב לו כך: ביום הראשון עשה 
כך וכך וכך, ביום השני עשה כך וכך וכך, ביום 
השלישי עשה כך וכך וכך. בקיצור יפרטו את מה 

כל יום בלי קיצורים בלי לומר וכן וכן וכן, שהוא עשה 
 אלא כל יום יפרטו מה שהוא עשה למרות שזה 

 
 
 
 
 

מחדש, כאילו הוא עושה את זה פעם ראשונה. 
בשמים לא מתייחסים לזה כאל וכן וכן וכן אלא 
מפרטים כל יום מה הוא עשה למרות שזה אותו 

 דבר, כי כל יום זה דבר חדש.
זו הסיבה שהתורה הקדישה כל כך הרבה מלים כדי 
לפרט את קורבנות הנשיאים למרות שלכאורה כל 
הקורבנות שווים, כי אמנם הכל אותו דבר אבל 
הנשיאים הביאו את זה כל כך מכל הלב וכל כך עם 
הנשמה, שהתורה רצתה להדגיש את החשיבות 
והמעלה בכל קרבן וקרבן, אז בשביל זה היא עשתה 

שה הכי ארוכה בתורה, אמנם לא למדנו את הפר
יותר דינים אמנם לא למדנו יותר הלכות, אבל למדנו 
את החשיבות והמעלה של חיות בעבודת ה', שקיום 

 המצוות יעשה מהלב ולא כמו מכונה אנושית.
אז אם אנחנו שואלים האם השגרה היא דבר חיובי 
או שלילי, התשובה היא תלוי, אם אדם מצד אחד 

סדר יום קבוע ולא נותן לחיים לזרום אלא  מקפיד על
הוא מנהיג אותם והוא קובע זמן לכל דבר, ומצד שני 
הוא שומר על חיות בעבודת ה' ולא נותן לשגרה 
לשבש את ליבו ולהתנהג כמו מכונה, או אז הוא 

 לכאורה אותו דבר!
 מה ההבדל בינהם?

 הלב!!!
האדם הראשון שהזכרנו עשה כל יום אותו דבר כמו 
מכונה בלי לב בלי נשמה אז כתבו לו בשמים וכן וכן 

 וכן, בלי לפרט כי הכל אותו דבר!!!
אבל האדם השני אמנם עשה כל יום אותו דבר אבל 
כל יום הוא עשה את זה כאילו מחדש, כאילו הוא 
עושה את זה פעם ראשונה. בשמים לא מתייחסים 

אל וכן וכן וכן אלא מפרטים כל יום מה הוא לזה כ
 עשה למרות שזה אותו דבר, כי כל יום זה דבר חדש.
זו הסיבה שהתורה הקדישה כל כך הרבה מלים כדי 
לפרט את קורבנות הנשיאים למרות שלכאורה כל 
הקורבנות שווים, כי אמנם הכל אותו דבר אבל 
הנשיאים הביאו את זה כל כך מכל הלב וכל כך עם 

נשמה, שהתורה רצתה להדגיש את החשיבות ה
והמעלה בכל קרבן וקרבן, אז בשביל זה היא עשתה 
את הפרשה הכי ארוכה בתורה, אמנם לא למדנו 
יותר דינים אמנם לא למדנו יותר הלכות, אבל למדנו 
את החשיבות והמעלה של חיות בעבודת ה', שקיום 

 המצוות יעשה מהלב ולא כמו מכונה אנושית.
נחנו שואלים האם השגרה היא דבר חיובי אז אם א

או שלילי, התשובה היא תלוי, אם אדם מצד אחד 
מקפיד על סדר יום קבוע ולא נותן לחיים לזרום אלא 
הוא מנהיג אותם והוא קובע זמן לכל דבר, ומצד שני 
הוא שומר על חיות בעבודת ה' ולא נותן לשגרה 
לשבש את ליבו ולהתנהג כמו מכונה, או אז הוא 
זוכה לרומם את עצמו ולקדם את מעשיו שיהיו 

 בתכלית הרצוי לפני ה'.
אבל אם חס ושלום השגרה גורמת ללב להשכח 
ואנו מתנהגים כמצוות אנשים מלומדה, אזי אנחנו 

 מסתכנים בנזקי השגרה הידועים.
נשים לב למעשינו, ונחמם את ליבינו וכך נזכה 
 לעבוד את ה' עם כל הלב וכל הנשמה, והיתה לה

 הישועה.
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עבור חידות העלון דעת זקנים, פרס 
 יוגרל בין הפותרים נכון

 תשובות לחידות משבוע שעבר
 ה"ד', א' ח )קדושין התוספות כתבו .ש
 פדיון לוקח היה כהנא דרב, כהנא( רב
 לכאורה היאך .אשתו בשביל הבן

 פרשתינו? פ"ע דבריהם נסתרים
 שנפדו הבכורות פדיון דמי עניןל ת.

 ונתתה" בפרשתינו נאמר, בכסף במדבר
 העודפים פדויי ולבניו לאהרן הכסף
, לדורות מהכא ילפינן ולכאורה", בהם
 לכהנים ינתן, הבכורות פדיון דמי דכל

 .זכרים
 פסוק פ"ע גט שהכשירו מצינו היכן ש.

 רות? במגילת

 לדון כתב, ז"נ' סי ש"הריב ת"בשות. 
 מגורי מקום בו כתוב היה אשר בגט

 פלונית אנת, "ל"בזה כתוב והיה, האשה
 דכבר איברא", ן"טלמיסי במקום הדרה
 עזבה הגט כתיבת קודם שנים כמה
 יש לכאורה אשר, אלו מגוריה מקום
 עירה בשם טעות ויש מאחר הגט לפסול

, ש"הריב כך על וכתב .האשה של
 ההיתר צדדי כל על חזרתי, ולזה"...

, מצאתי זה לבד. מצאתי ולא, בזה
 הדרה' בגט שכתוב שמה, שנאֹמר

 דרה שהיתה, ביאורו', ן"בתלמסא
ַלת, מקדם  כלשון, מלעיל היא' הדרה' ומִּ

 שהוא, ('ו' ב )רות" נעמי עם ָשָבהַהׁ "
 עבר. לשון
 אחר עד והלחם המפה להסיר אין" ש.

 היכן .א("ס פ"ק' סי ח")או" המזון ברכת
 .רות במגילת זו להלכה רמז יש
 ותאכל, ד("י' )ב כתיב רות דגבי ת.

 רבה במדרש ואיתא, וֹּתוַתר ותשבע
 של במעיה שרתה ברכה ,('ו' ה ר")רו

 לה ויצבט דקרא דרישא, צדקת אותה
 זעיר. קליל משמע, קלי

 
הזוכה בחידות פרשת במדבר: ר' אהרון 

 .דיין הי"ו מודיעין עלית, ישראל

 שומע שאדם מהדברים הינה, ולומדיה התורה חשיבות
 ללמוד מתחיל כשרק, בשנים רך היותו מאז .ימיו כל אודותיהם

 מדוע, בחן המלמד לו מסביר, הקדושות האותיות את
 כה שהיא התורה נכתבה שבהן כיון, קדושות נקראו האותיות
 לאותיות הקדושה ניתנה ולכן, קדוש שהוא' ה ידי על, חשובה

 מה וכל, תורה כלימוד נחשב האותיות שלימוד עד, הקדושות
 אם, לפעוט ואומר המלמד ומוסיף .קדוש הינו לתורה שקשור
 ותהיה, קדוש תהיה אתה גם, ימיך כל תורה הרבה תלמד
 .חשוב
 מוותרים לא, התורה מתלמודי ברבים, החומש תחילת לפני
 כשכל, א"שליט ישראל מגדולי לאחד הילדים עם נסיעה על

 התורה חשיבות אודות, לילדים המלמד ומספר מסביר הדרך
, התורה עמל בזכות הוא העולם של קיומו שכל, ולומדיה

 וזכו שעמלו יחידים מאותם אחד את לראות הולכים הם וכעת
 .וגדלותם חשיבותם ומכאן, הקדושה בתורה ימיהם שכל
 עם יחד רבים הולכים, הקדושה הגמרא לימוד בתחילת גם

 וכשעולים. בתורה יהגו ימיהם שכל להתברך תלמידיהם
 קברי על להשתטח לילך מוסיפים, גדולה או קטנה לישיבה
 ,ימיהם כל בתורה לעמול יזכו הם שגם להתפלל, צדיקים
 בה ויהגו חפצם תהיה' ה שתורת, ולהתפלל ולהתחנן לבקש
 .וליל יומם

 מזמן החל, יום בכל, במועט מסתפקים אינם מצידם ההורים
, בטלית מתעטף שהאב לפני עוד, ההשכמה לאחר קצר
 נא והערב', "התורה ברכות'ב ומתחנן ביתו בזוית הוא עומד

 כולנו... וצאצאינו אנחנו ונהיה... תורתך דברי את אלקינו' ה
 ',עולם אהבה' בברכת גם...". לשמה תורתך ולומדי שמך יודעי

, ולהשכיל להבין בינה בליבנו ותן' ומתחננים כשמבקשים
 ילדיהם על מתפללים', ולעשות לשמור וללמד ללמוד לשמוע
 בתפלה', דסדרא קדושא'ב ואף. אלו בקשות לכל שיזכו

 הם רבים', גואל לציון ובא' בתיבות המתחילה הנשגבה
 נלד ולא לריק ניגע לא למען' בתיבות דמעה המזילים ההורים
 .ימיהם כל תורה ולומדי תורה עמלי יהיו שילדיהם', לבהלה
 חינוך אודות היא ההורים מעייני כל בה בשנה מיוחדת תקופה
 בימים, אייר חודש בשלהי היא, ועמלה לתורה ילדיהם

 בנתינת ההורים מרבים בהם, סיון חודש ראש לערב הסמוכים
 על עת בכל יותר עוד ומתפללים, הגונים לעניים צדקה
 אלו הם שרבים, סיון חודש ראש בערב ובמיוחד, ילדיהם

 ומרבים, חצות עד הפחות לכל, היום באותו המתענים
 באמירת ובמיוחד ,ילדיהם נפש על' ה לפני ותפילה בתחינה
 ישעיהו רבינו, ישראל קדוש וכתב שגילה נשגבה תפילה אותה
' מס) בספרו', הקדוש ה"השל' המכונה, ל"זצ הורוויץ הלוי
 מאז, שנים מאות לארבע קרוב זה אשר ,('ק, מצוה נר, תמיד

 הם רבים, בעולם והתפשט תורתו אור להתגלות התחיל
 עתידם למען זו נוראה תפילה על מוותרים שאינם ההורים
 ולבי, "עליה שכתב מה פי על במיוחד, ילדיהם של הרוחני
 הוא, סיון חודש ראש בערב, זו לתפלה רצון ת שעֵּׁ , אומר

 ".אלקינו' לה בנים נקראים ואז, התורה נתנה שבו החודש
 מלכי מלך' ה אליך אבא ובכן, "ההורים מבקשים זו ובתפילה
 ותשמע שתחנני עד תלויות לך ועיני תחנתי ואפיל, המלכים
 ואנחנו ואני שהם לתכלית ...ובנות בנים לי להזמין תפלתי
 ולעשות לשמור וללמד ללמוד הקדושה בתורתך יעסקו כולנו

 עינינו והאר, באהבה תורתך תלמוד דברי כל את ולקיים
 על כי... שמך את וליראה לאהבה במצותיך לבנו ודבק בתורתך

 עולם עד זרעי וזרע זרעי שיהא מלפניך ולחנן לבקש באתי כן
 מארי משנה מארי מקרא מארי תורה בעלי ויהיו... כשר זרע

 מדות מארי חסדים גומלי מארי מצוה מארי רזא מארי תלמוד
 ...".תרומיות

 עסקו המודעות לוחות, השנה של זו בתקופה, בעבר
 שמות אותם', הגבינות חג קרנבל'ב', החלב פסטיבל'ב

 ולצערינו ,התורה קבלת לחג התורה עוקרי שנתנו אומללים
 מבינים אינם, התמימים ואף והמבולבלים מהטועים רבים
, אלו חוטאים אנשים תרבות אחר בנהיה מצאתם אשר ברעה

 לעסוק, חרדיים הנקראים עת בכתבי למנהג נהיה שאפילו עד
 בגירתם ולהעלות ותחרויות תערוכות ולהכין לצלם, ולכתוב
 בעולמנו לנו ואין כאילו, המרבה לכל חלב ומאכלי גבינה עוגות
  של ושתיה אכילה אלא, תורתנו מתן חג, הקדוש שבועות בחג

 .גבינה ועוגות חלב מעדני                                 
, בתוקפו הזה רע' מנהג' עדיין אלו בשנים גם, הרב לצערינו

 עוגת'מ יותר חשוב מה להבין ההורים השכילו זאת בכל אבל
 ההתקפה ,כך ובעקבות', ווניל חמאה בטעם גבינה

 כבוד התורה –קבלת התורה סיפור ל

 

 @@@ ...מתקדמת הרשת @@@
 של והמפואר החדש האינטרנט אתר

 לאויר עלה רבי חיים הרב מורנו מוסדות
 
 א"שליט רבי חיים הרב ממורנו יםיומי תורה ישיעור* 
 א"שליט הרב מורנו מתלמידי שיעורים* 
 ומחשבה הגות מאמרי* 
 ילדים חינוך* 
 ועדכונים חדשות* 
 הרב את שאל מדור* 
 מרהיבים ומצגות סרטונים* 
 ואירועים כנסים תקציר* 
 וצניעות בקדושה - ולגברים לנשים בלוגים* 

 

 !כן ,שוטפים ועדכונים  תורה דברי! לא הרע לשון! לא פוליטיקה

 www.haravrabi.co.il  ותהנו!  כנסו

 מסוכן ,פרוץ באינטרנט שהשימו2 הבהרה
 למי רק פונים אנו !ההלכה פי על ואסור

 הגנה ועם, ממילא אינטרנט מחזיק שכבר
 !!!ההלכה פי על המתאימה

, בתוקפו הזה רע' מנהג' עדיין אלו בשנים גם, הרב לצערינו
 עוגת'מ יותר חשוב מה להבין ההורים השכילו זאת בכל אבל

 ההתקפה ,כך ובעקבות', ווניל חמאה בטעם גבינה
 ערב לאחר עד נדחתה' הגבינה חג קרנבל' אודות הפרסומית

 התחילו לא עדיין הזריזים, חודש ראש ערב לפני. חודש ראש
 עסוקים ככולם רובם אלא, החלב ומעדני הגבינה בעוגות
 לוחות אף כאשר, לתורה ילדיהם חינוך של החשוב בענין

 שלל על המודעות כאשר, פעולה משתפות המודעות
, נפשם אוותה אשר את להורים מציעים וצבעיהם סגנונותיהם

', הקדוש ה"השל' של קברו על מיוחדת לתפילה אפשרות
 עבורם ויתפללו בעדם יבכו, זה קדוש ובמקום. טבריה ק"בעיה
 .זה ליום המסוגלת המיוחדת התפילה את

, ילדיהם על הרבה כך כל המתפללים שההורים, הוא המעניין
 כולם לא, ועמלה לתורה לגדלם שיזכו, שעה ובכל עת בכל
 כל המדרש בית חובשי אינם אף מהם רבים. תורה עמלי הינם
 לא אותו שגם, יומי בשיעור משתתפים בקושי וחלקם, היום
 את, התורה מעמל רבים ריחוק למרות. לשמר מקפידים תמיד

 עבור ביותר והטוב ביותר שהחשוב, היטב יודעים כולם האמת
' ה בנועם לחזות, חיי ימי כל' ה בבית שבתי, 'הוא ילדיהם
 .חפצים הם ובזה ,חייהם בכל בתורה לעסוק', בהיכלו ולבקר

 שליחות על הסתמכו שלא מאלו אחד היה האברך, זרובבל' ר
 ה"השל של קברו על המיוחדת התפילה את עבורם להתפלל
 את לנצל, רבות שנים זה אבותיו של כמנהגם. הקדוש

, קברו על ולהשתטח זה ביום לעלות, צפת ק"בעיה מגוריהם
 חינוך עתיד. הארץ במרכז מגוריו למרות, ויתר לא הוא גם

 סכום להוציא אותו המריצה, וחשיבותה התורה לעמל ילדיו
 לטבריה עד ויקרה מיוחדת בנסיעה, המצומק מכיסו ניכר

 קופות לכמה ילדיו לזכות שנתן הצדקה מלבד וזאת, הרחוקה
 מאחרי שהחל, ידעו משפחתו בני כל. ונאמנות ידועות צדקה
 בשר מאכלי על מוותר הוא', העומר ספירת' תקופת כל, פסח
 ולצדקה זו לנסיעתו עבורו הנצרך הסכום את לחסוך בכדי

 נפשו במסירות יראה' שה תקוה כשכולו, בעקבותיה שמחלק
 זיתים כשתילי בניו את לראות ויזכהו, ועמלה התורה למען

 .ימיהם כל בתורה העמלים
. מקיים נאה אף אלא, זרובבל' ר הוא דורש נאה רק לא

 בחשיבות בניו עבור מיוחדת דוגמא מהווה היומיומית הנהגתו
 בכולל תלמודו ששעות יודעים ביתו בני. ועמלה התורה לימוד
 שנתית החד זו נסיעתו מלבד. התורה ללימוד קודש הינם

 לשמחות אפילו מתלמודו מבטל אינו, ה"השל של לקברו
 הכולל סדרי. הסדרים בשעות מתקיימות הן אם, משפחתיות

 החל. הפרעה כל מפני מגן וקיר בצורה כחומה הם, אצלו
 כשעתיים של הפסקה למעט, בערב שבע ועד בבוקר מתשע

 תחכמוני בשבת נמצא הוא, קלה ומנוחה צהרים לארוחת
 לנסות טעם שום שאין יודעים כולם כאשר, המדרש בבית

 .להפרעה כלל יענה לא הוא. להפריעו
 שעיקר להבחין ניתן, ביתו בני והנהגות הנהגותיו בשאר גם

 נקנית התורה כי ידעו ידוע. ועמלה התורה היא חייהם
 ולרצות תורה על לדבר די לא. רצונות על וויתור במסירות

 את וסותר הנוגד חיים באורח לחיות זאת עם ויחד, ללמוד
 על לחלום ניתן לא. בתורה יעסוק המשפחה שאבי האפשרות

 בביגוד המשפחה בני כל את להלביש וגם ,חכם תלמיד בעל
 מה וכל חדש מכשיר כל ולקנות, ומאורע עת בכל חדש

 כל היתה התורה בדרך ואחיזתם דרכם אלא. בחנויות שרואים
 היה כשלא ואף, ובנסיונות בקשיים כרוך כשהלימוד גם, הימים
, קלות לא תקופות אותם בכל. לשכניהם שיש מה כל להם

 האושר על בידיעה הם התחזקו ,נצרכים דברים להם כשחסר
 בעולם הקדושה התורה ללומדי שיש הרב והסיפוק הגדול
 העצום השכר מלבד וזאת', ה בתורת לעסוק שזוכים, הזה
 . הבא בעולם להם המצפה, ושיעור קץ לאין

 כשר סלולרי מכשיר בביתו זרובבל' לר לו שהיה למרות
 צורך לו היה בהם אחרים ולזמנים נסיעות עבור, ומאושר
 עמו לקחתו בדעתו עלה לא זאת בכל, זה במכשיר אמיתי
 ועסק שישב שבעת אצלו היה פשוט דבר. המדרש לבית

 יד ועל ידו תחת היה לא' המדרש בית'ב הקדושה בתורה
 ',השטן של שליח' אותו את, הקדושים ספריו
 ',סלולרי טלפון' הנקרא
 קורע אשר

 
 את ומבטל, קרעים קרעים בו המחזיקים של לימודם את

 בית בקדושת הפגיעה מלבד וזאת, בתורה והעמל השקיעות

 את ומבטל, קרעים קרעים בו המחזיקים של לימודם את
 בית בקדושת הפגיעה מלבד וזאת, בתורה והעמל השקיעות
, בו שמדברים חולין מדיבורי, כך בעקבות הנגרמת המדרש

, המדרש בית תוככי אל הזה העולם עסקי כל את שמכניסים
 מלימוד מתנתקת שמחשבתם, בסמוך ליושבים מפריעים וגם

, ידם על המשוחחים מאחרים ששומעים הדברים מפני התורה
 הבוקעת מהמנגינה הלומדים לכל הנגרמות ההפרעות וכן

 את השומעת אוזן כל הצורמת, אליו כשמתקשרים ממנו
 .המדרש בבית הלומדים כל של הדעת והסחת 'ה היכל חילול

 מבית בדחיפות להזעיקו צריכים כשהיו, חרום במקרי גם
 אחת כשפעם, מכשיר אותו בלא זרובבל 'ר הסתדר, המדרש
 כמה של כשבתוספת ,המדרש לבית מונית עבורו הזמינו
 .לו לקרוא המדרש בית אל הנהג עלה בודדים שקלים

 לפנותו צריכים והיו נפצע מילדיו כשאחד, אחרת ובהזדמנות
 ואחד, המדרש בית יד על עצר האמבולנס ,החולים לבית

 לבית לנסיעה אותו ולהזעיק לו לקרוא עלה הרפואי מהצוות
 .החולים
' ר של מעמדו, תורה מקום שהינו, ומקומו עירו אנשי אל ביחס

 עמלו על מוערך, האברכים מחשובי כאחד היה זרובבל
', לחבירו אדם בין'ב ונעימותו המיוחדות והנהגותיו בתורה
 בסוגיות הבקי, חמד כאברך עליו להצביע יכלו כולם כאשר
 .התורה מחלקי בכמה נרחבת ידיעה לו ויש, ס"בש רבות
 אלא, זרובבל' ר את וכיבדו העריכו המדרש בית חובשי רק לא
 של דמות בו שראו, במקום' בתים בעלי'וה העמל אנשי אף

 לומדי לבנים שיזכו קיוה אף וחלקם, עליה ובן מיוחד אברך
 .כמותו התורה ועמלי
 פעם בכל זרובבל' ר את לכבד נוהג שהיה אלו מאותם אחד

 על יורד הלבן שזקנו מבוגר יהודי המבין, דניאל היה, שנפגשו
 דבר שיודעי', המקומי הדואר בית מנהל'כ ומשמש, מידותיו פי

 דף' של מחזורים מששה למעלה סיים שכבר עליו אמרו
 מאות עם יחדיו נבחן הוא, האחרון זה במחזור ואף', היומי

 לתורה עיתים קובע שהוא ובזכות, חודשיים במבחנים אברכים
 התורה ללומדי יותר רבה הערכה לו יש לכך ,לתורה ושייך

 .יכלתו כפי להם לעזור ומנסה בשלומם שואל ותמיד, ועמליה
 חפץ זרובבל' כשר, סיון חודש ראש ערב של בבוקרו זה היה

 אל ימימה מימים וכמנהגו כדרכו לנסוע יום אותו בצהרי ותכנן
, הקדוש ה"השל של קברו על להשתטח, טבריה ק"עיה עבר

 ולהוסיף ,עם ברוב' קטן כיפור יום עם מנחה' שם להתפלל
 .זו לשעה והמסוגלת המיוחדת התפילה את להתפלל
, בתורה ועמל לימוד של בוקר לאחר, המדרש מבית כשיצא

 עוד סידורים מספר ולסדר קניות לערוך להספיק עליו היה
 הדואר בית אל לילך גם צריך שהוא נזכר לפתע, הנסיעה לפני

 את זרובבל' ר הסב כן ועל, לחשבונו ק'צ להפקיד, הסמוך
 ותוך, קצר תור יהיה זו שבשעה בתקוה, הדואר לבית צעדיו
 ולהספיק, סידוריו שאר את לסדר להמשיך יוכל ספורות דקות
 .נסיעתו את בנחת

 גדול היה יום באותו התור. עיניו חשכו הדואר לבית כניסתו עם
 שעה שבאותה משום זאת, הסניף לפתח עד כמעט, מהרגיל

. יום בכל ארבעה במקום, קהל בקבלת פקידים שני רק עבדו
 אותו של ההפקדה נחיצות את שוב לחשב ניסה זרובבל' ר
 את להפקיד צורך יש שאכן, מאמש למסקנתו והגיע, ק'צ

 .לדחיה ניתנת אינה זו והפקדה ,היום ק'הצ
, לתורו בהמתנה זרובבל' ר על עברה ארוכה שעה חצי

 האחר ובחלקו, מהזכרון משניות משנן הוא מהזמן כשחלק
 בכל כאשר, לרשותו שעומדות האפשרויות את לחשב מנסה
 ,מספרים בכשלושים רק התקדם שבידו המספר העת אותה
 כל את ביטל כבר בדעתו. לפניו מספרים כחמשים עוד ויש

 יוכל הפחות שלכל וקיוה, יום לאותו וסידוריו תוכניותיו
 שיצא לפני צהרים ארוחת ולאכול בנחת לביתו לשוב להספיק
 . צפונה הארוכה לנסיעתו

 מספר לאיטו התקדם כשהתור, נוספות דקות כעשרים לאחר
 הסניף בפתח נראה, מספר אחר
 הלמדן, אשר הרב

 
 
 
 
 

 מהדמויות, סגולה מיחידי כאחד רבים בת בשער הידוע
 מתעניינים שלא, ושעה עת בכל תורה עמלי אותם, המיוחדות

 מעלה או חסרון –השגרה 
פרשת נשא ידועה כהפרשה הכי ארוכה בתורה, 
כשאדם רואה פרשה ארוכה הוא מבין שיש לו עסק 
עם פרשה מלאה במצוות ומפורטת בדינים לפרטי 

 פרטים.
אבל כשרואים על מה זכתה הפרשה להיות הכי 
ארוכה בתורה, מתעוררת שאלה עצומה, הרי כל 

הנשיאים בה מפורט האריכות הינה בגלל פרשת 
קורבנות כל הנשיאים, והמציאות היא שכל אחד 

בדיוק מה שחברו  ]בדרך נס![ מהנשיאים התנדב
 התנדב.

לכאורה היה צריך להיות כתוב קרבן הנשיא הראשון ו
עם הפירוט, ואחר כך לכתוב וכן הנשיא השני וכן 
הנשיא השלישי וכו' לכל שנים עשר הנשיאים, מדוע 

שה שכל נקודה בה היא חשובה טרחה התורה הקדו
לאין ערוך לפרט את קורבנות כל הנשיאים בעוד 

 שכאמור כל הקרבנות הם אותו דבר בדיוק?
כדי להבין מה קורה כאן, נותנים לנו בעלי המוסר 

 תנו...דוגמא יום יומית מכל אחד ואחד מא
אדם מהשורה יש לו סדר יום, סדר לצרכיו הגשמיים 

תמקד ברוחניים, הוא קם וסדר לצרכיו הרוחניים. נ
בבוקר נוטל ידים, מתפלל, אוכל ארוחת בוקר מברך 
לפני ואחרי, לומד או הולך לעבוד כדי שיוכל לעבוד 
את ה', מתפלל מנחה, אוכל ארוחת צהריים ומברך 

 לפני ואחרי, וכן על זה הדרך.
כך ביום ראשון כך ביום שני כך כל השבוע כל השנה 

 כל החיים.
א מגיע לשמים לדין וחשבון על שנה הו 021אחרי 

ביום הראשון עשה : מעשיו, יש אדם שיהיה כתוב לו
כך וכך וכך, וכן ביום השני וכן ביום השלישי וכן כל 

 החיים!
הראשון עשה ביום  אבל יש אדם שיהיה כתוב לו כך:

, ביום וכך כך וכך וכך, ביום השני עשה כך וכך
מה השלישי עשה כך וכך וכך. בקיצור יפרטו את 

שהוא עשה כל יום בלי קיצורים בלי לומר וכן וכן וכן, 
 אלא כל יום יפרטו מה שהוא עשה למרות שזה
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