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 בהעלותך

:5 

על הפסוק "בהעלותך את הנרות", הוקשה לחז"ל 
הקדושים הלשון "בהעלותך". שהרי ניתן היה לומר 
בהדליקך, או כל מילה מתאימה אחרת, מה שייכת כאן 

 ?"המילה "בהעלותך
ומכאן למדו דלהלן: "שתהא השלהבת עולה מאיליה", 

מר שלא יסיר הכהן את ידו מלהדליק את הפתילה כלו
עד שתהא השלהבת שלה גדולה ויציבה ועולה מאליה 

 .ללא סיוע של האש החיצונית המדליקה

לאמור: תפארת ההדלקה היא שלא מסירים את 
הגפרור מהנר הדולק בטרם עלתה הלהבה במלא 

 .קומתה ואורה
י בספרי החסידות מופיע מאמר זה גם באופן מוסרי לגב

 .""חינוך הילדים

חינוך הילדים לא אמור להתבצע באופן של להבה 
הנאחזת בעקבות הגפרור המדליק אותו, אלא "שתהא 
השלהבת עולה מאליה". כלומר, דרך החינוך אמורה 
להיות כזו שתשאיר את הבן הקטן שלך יציב ובעל 
להבה גם כאשר תסיר ממנו את הגפרור, ולא רק בשעה 

 .שתאחז בידו ובנרו

 ?וכלפי מה הדברים אמורים

אבא שיאיים על בנו שאם לא יתנהג כהוגן יקבל עונש, 
יעשה ככל יכולתו להתנהג יפה "ליד אביו". אולם ברגע 
שמבטו של אביו יפנה ממנו, או כאשר יהיה בחברת 
חברים ללא מבטו הצולב של האבא היקר, מיד יעשה 

 .ככל העולה על רוחו

אכן אבא שישתמש בן שלושים לכח" אמרו חז"ל, ו"
בכחו בגיל שלושים בכדי להראות לילדיו הקטנים את 
כחו הגדול וזרועו הנטויה, ימצא את עצמו באותו מעמד 
בעוד כמה עשרות שנים בודדות. הבן שלו יהיה בן 
שלושים בשעה שבאביו כבר יתקיים המשך מאמר חז"ל 
"בן שישים לזקנה". ומה יקרה אז? אז הוא כבר לא 

מתבגר, אז כבר יהיה כחו במותניו, אז יפחד מאביו ה
הוא יוכל לעשות ככל העולה על רוחו במלי לפחד 

 ."מהאבא "הקשה, המאיים, הגיבור לשעבר
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הרב  מוסדות של התורה ספר
 ליפו מגיע רבי חיים

 (11.6.11) בסיוון י"ג רביעי אי"ה ביום
 יתקיים מעמד כתיבת ספר התורה למען

 לחיים אורח הכנסת בבית התורה, חיזוק
 02:22בשעה:  יפו 1 טוב שם הבעל רחוב

 בהשתתפות:

 רבי חיים מורינו הרב
 המוסדות ראש -שליט"א  

 "השלם הבית" הסדרה הכולל ובעלראש  -רבי  אליהו הרב
ובמעמד מחזיק התורה: מר רפאל ביטון הי"ו 
 שיהיה הראשון בכתיבת עמוד בספר התורה

ספר התורה יובא למעמד ויכתב במקום 
סופר המוסדות, -על ידי הרב סימן טוב

 לזכות המקדיש והקהל
 .וניגונים שירה קל | בליווי כיבוד חופשית | מקומות מיוחדים לנשים | הכניסה

 

 בס"ד

 
ארגון הנוער שע"י מוסדות הרב חיים רבי שליט"א פותח את 

 [8-31שעריו לשיעורי ילדים ובוגרים ]גלאי 

השיעורים מועברים בחן ובשפת הלב ע"י 
רבי ישראל קדוש האברך החשוב ירא ה' 

 שהוסמך לכך ע"י מורנו הרב שליט"א הי"ו
הלימודים יתקיימו בבניין "עטרת חכמים" 

גיבורים חולון, בבית -תל 4רח' החים 
 המדרש בקומה ג' בשעות דלהלן:

ימים: ראשון, שלישי,  8-33לאי יג
 38:11 – 30:11וחמישי, בין השעות: 

ימים: כל ימות השבוע, בין  33-31גלאי 
 30:11 – 38:11השעות: 

 –ממתקים כל יום  –פרסים יקרי ערך 
 חבר מביא חבר –הפתעות  –חידונים 

 100-0088110לפרטים: 
 

 
 

חינוך ילדים אינו דרך להשקיט את יצריו של הילד לשנה 
הקרובה, אינו דרך לגרום לנו לישון שינת צהריים קלה 

א! ורגועה שאת תוצאותיה נחוש בשנים הבאות, ממש ל
חינוך הוא דרך לגרום לילד לבצע את הדברים גם לטווח 
הארוך, גם כאשר הוא לא בחברתנו, וגם כאשר לא נהיה 

 .אנחנו בשיא כחנו

חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה", "
אם תחנך את הילד לפי דרכו, רמתו והבנתו, תרוויח ילד 

לחשוש  שגם בגיל זקנה, כאשר אין לו כבר ממה וממי
 .""לא יסור ממנה

 ?ואיך עושים זאת

 ?איך זוכים לחנך את הזאטוט מהיום לעוד שמונים שנה

אז קודם כל לא מנחיתים הוראות על הבחור, אלא 
מורידים לו את ההנחיות בשלבים, כשהשלבים כוללים 
הסברים והבנה של "למה עושים כך", וכן "מדוע אבא 

 ."מתעקש כל כך שהבן יבצע את הוראותיו
אין משהו שלא ניתן להסביר לילד, אמנם נמוך, עדין 
ורגיש, אולם להסביר כל דבר. כשגם "זהו רצון ה'" הוא 
סיבה מספיקה כשהיא נאמרת בנועם ובאהבה לילד 
ולריבונו של עולם הטוב והמטיב והיודע טוב יותר 

 .מכולם מה המתאים לנו ביותר
עידוד ילד שיבין את הסיבה גם במוחו הדל, ילד שיקבל 

על מעשיו הטובים ויפנים בהבנתו הפשוטה שהמעשה 
הנכון הוא מה שאבא מבקש ומה שאמא דורשת, ילד 
כזה יזכה להמשיך ולעשות את המוטל עליו גם כאשר 

 .אביו יגיע לזקנה ושיבה
ילד כזה יעניק נחת מלא חופניים להוריו לאורך ימים 

 .ושנות חיים

 
 ור של היניקשלושה דברים מרכיבים את חינוכו הטה

 



 

 :שאלה
 ונכון ראוי האם לשאול רציתי, וברכה שלום הרב לכבוד
 בזה יש אולי או בשמיטה המכירה היתר על לסמוך
 לבעלות עוברים באמת לא הקרקעות שלכאורה בעיה
 רוצה שהתורה משום וכן, תחנם לא משום וכן, הגוי

 החשובה? מהמצוה" נברח" ולא שמיטה שנשמור
 :תשובה

 ותמיד. ממונו על בהול אדם:( קיז שבת) אומרים ל"חז
 ולא להינצל כיצד טובות עצות הקדושים ל"חז חיפשו
 כלים להשכיר מותר שבת בדיני למשל. ממוני נזק לגרום

. כלים שביתת איסור אין. בשבת בהם שיעבוד בכדי לגוי
 שמותר אופנים יש בקבלנות יהודי עבור בשבת לעבוד

 הגוי את לשתף מצוה בהמה בכור וכן(. רמד סימן ח"או)
 לענין וכן(. שכ סימן ד"יו) בהמה בכור איסור מדין להינצל

 מהחמץ להינצל כיצד הפוסקים האריכו בפסח חמץ
 ת"שע ועיין' )וכו' וכו הכל לעצמו ולוקח קנה הגוי כאשר

 שבגן הבהמות למכור התירו וכן(. באריכות תמח סימן
 טונות כעשרה ומעשרות תרומות להאכילם לכהן החיות

 להקל נהגו וכן(. יד פרק הארץ קדושת עיין) בשבוע
 מדינא אסור היה שמעיקרא אף לגוים בהמות למכור
 שזה ריבית איסור וכן(. ד סעיף קנא סימן ד"יור) דגמרא

 התירו וכן. ומצוה מותר מהגוי זה כל עם, מאוד חמור
 השביעית על החשוד הארץ לעם חרישה כלי למכור

 א"חזו) ושנאה קנאה להרבות שלא(, ה פרק שביעית)
 .דידן לנידון ומינה(. זרעים, שביעית

 באיסור יכשלו שלא השדות בעלי כל את להציל צריך
 עול כי. הרבים מזכה בבחינת וזה, בשביעית עבודה

 על בהול ואדם, לכולם מאוד קשה החודשית הפרנסה
 בזה ששמיטה ומכיון. השדה להשבית יסכימו ולא, ממונו
 זה הרי, מדרבנן לא גם שחיובה אומרים ויש, דרבנן הזמן
 ישראל ארץ תושבי את להציל והעיקר. דרבנן ספק בגדר

 .בשביעית עבודה מאיסור
 רנז' עמ י"ח א"יבי) מאוד בזה האריך א"זיע הגדול ורבינו

 ",תחנם לא" איסור שאין להוכיח( רצג' עמ עד
 תושבי על מקילים גם ובזה .לכתחילה מועילה והמכירה

 שמגיעים רב בהידור ירקות לקנות להם שקשה הארץ
 ודינו" מכירה היתר"י "ע קטן הידור ומעדיפים מהנוכרים

. שביעית קדושת ואין ספיחין איסור ואין, הגויים כירקות
 בפירות שיש ולאיסורים לדינים מספר שאין ובפרט

 את בעיון שילמד ומי(. שאין ה"בתד. לט סוכה) שביעית
 ויתיר וישמח יבין ל"הנ אומר ביביע א"זיע מרן דברי כל

 .בלבד המכירה בהיתר להשתמש שקט בלב לעצמו
 
 
 

 השמיטה בשנת בטלפון א"זיע מרן מפי לשמוע וזכיתי
 ושמעתי. בלבד המכירה בהיתר לקנות שעדיף א"תשס

( לישראל הראשי הרב לשעבר) מצגר יונה ר"הר מפי
 אמר אפרתי הרב ובפני, א"זיע אלישיב ש"הגרי אל שהגיע

, מעבירה השדות בעלי את להציל דהיינו, ל"הנ את
 הרב בפני בקול ואמר בראשו נענע אלישיב ש"והגרי

 דבר" בספר שילמד ומי!!! צודק יונה רבי: אפרתי
 א"זיע לוי משה ר"הר הגדול הגאון מורנו של" השמיטה
 חיזקו כיצד שם א"שליט ן"נאמ הרב רבינו מרן והסכמת

. להפליא ולמעשה להלכה המכירה היתר את וביררו
 הדוחה המכירה היתר נגד רציני ספר יצא לא ועדיין

 ענה א"זיע שמרן אחד מספר חוץ ,א"זיע מרן דברי את
(, קי, פא, לב' עמ) ומעשרות תרומות עובדיה בחזון לו
 ארצות מעם נובע זה המכירה היתר על והלועגים. ש"ע

 ממידות נובע וזה, להבין רוצים ולא מבינים שלא
 .ל"רח. רעות

 לאכול אסור, המכירה היתר על הלועג, דעתי ולעניות
 וחשוד, נאמן ואינו שמים יראת לו אין כי ,שלו מהכשרות

 ולהחמיר להשפיע ומטרתו. וטריפות נבלות להאכיל
, בכך אחוזים לו ויש, זו בסחורה כסף שמרויח מחמת

, מכירה היתר אוכל עצמו הוא ובסתר. ומפורסם כידוע
 ובאהבת, בתפילה מתנהגים כיצד ראיה וגם. פשוט וזה

 שגם נכרית פאה מעדיף כזה אדם אם. ובצניעות ישראל
. השביעית על נאמן יהיה כיצד, בזה מקילים לא המתירים

.(. נו שבת' )וכו שכר להרבות כדי בעריהם יושבים ואלה

, הרחוקה" קליקציה"ב שנה כתשעים לפני זה היה
 ועל' ה על מלחמה והכריזו לשלטון עלו הקומוניסטים

 ונחלה חלק לנו אין" מקום בכל כתבו הם, היהדות
, תורה לימוד, יכלו אשר בכל ונלחמו", ישראל באלוקי
 .הקדושה התורה מצוות שאר וכל מילה, שבת, תפילה
 הוא, תורה בנו את שלימד אב כשתפסו ימים באותם
 ואם, מאסר לשנות שנידון לפושע זה עבור נחשב
 והנורא החמור הפשע היה זה, אחרים ילדים לימד

 לעשרות גזירה לארץ זאת עבור נשלח היה הוא. ביותר
 .מאסר שנות
 תורה התלמודי, הישיבות, הכנסת בתי שכל כמובן
 מנעול על נסגרו, לבנות ספרבתי  – יעקב והבית
 את לשלוח היהודים את חייבו השלטונות, ובריח

 .הגויים הכפרניים הממלכתיים הספר לבתי ילדיהם
 שמנע בקליקציה השלטון נגד מחו רבות מדינות

 אלו מחאות ומכח יהודים חיים לחיות מהיהודים
 מפריעים שאינם להראות קליקציה ממשלת החליטה
 היהודים שכאילו אלא, דתם פי לע לחיות ליהודים
 לפתוח השלטונות הרשו לכן. בדתם מאסו מעצמם

" ליונה תפלה" המרכזי בית הכנסת את ברנברג בעיר
 הקשיש רבה את למשרתו והחזירו היהודים לשימוש

 יהודים לעשרה והתירו ירחמיאל' ר הגאון, העיר של
ת בבי בתפילות קבוע באופן להשתתף מסוימים

 .הכנסת
 באזהרות הוזהרו היהודים ועשרת ירחמיאל הרב

 בין יהודית פעילות שום לעשות ינסו שלא חמורות
 חמורים בעונשים יענשו הם, יפעלו הם אם כי, היהודים

 .למאוד עד
 שבלשי, והמתפללים ירחמיאל' ר ראו רבות פעמים

 אם לראות בוחנות בעינים אחריהם עוקבים המשטרה
 עוצרים היו אחת לא. השלטון חוקי את מפירים אינם
 ממושכות לחקירות ארוכים לימים מהמתפללים חלק

 לאחר וזאת יהודיות פעולות של החמור לעוון בחשד
. א בזהוכיוצ אורח עובר ליהודי בשלום שהשיבו
 להתפלל המתפללים ויתר הרב נאלצו הימים ובאותם
 אם היה אבוי שהרי, קליקציה יהודי שאר ככל ביחידות

 ללא לתפלה לבית הכנסת מגיע היה נוסף יהודי
 .בראשו היה המתפללים שאר ודם דמו, אישור

 משלחות לבית הכנסת מביאים השלטונות היו, לעתים
 חיי שבקליקציה איך להם להראות, שונות ממדינות

 לבוא יכול שרוצה מי וכל, ותוססים קיימים הדת
 בקושי שיש והראיה, רוצים לא היהודים אך, ולהתפלל

 אלפי עשרות מתוך בבית הכנסת יהודים עשרה
 .העיר תושבי היהודים

 של זכרה אבד כמעט שבהם, שנה כעשרים לאחר
 גויים ספר בבתי למדו הילדים, בקליקציה היהדות
 זכו ולא כנסת לבתי לילך יכלו ולא כפירה בהם שלימדו

 מפקד התמנה הימים באחד. יהודיים חיים שום להכיר
 במדינה אחר ממחוז שהובא לאיזור חדש משטרה

 .וחדשים רבים שוטרים עוד איתו והביא
 אישית המוכר, דואקס פקד, המבוגרים השוטרים אחד

 לסמוך שניתן שידע, המשטרה למפקד בשנים עשרות
 בית על לפקח התמנה, ורגיש חשוב לתפקיד עליו

 ".חוקית בלתי" פעילות בו תיעשה שלא הכנסת
 
 
 

 שעות בכל משועמם היה דואקס ופקד מאחר
 ביהודים להתענין החל, בבית הכנסת משמרתו
 עומדים מדוע, הכנסת בבית עושים מה, וביהדות

 מקפצים ופתאום ומתנדנדים בשפתיים וממלמלים

 א"שליט הרב מורנו דעת
 ט"הבעל ה"תשע השמיטה בשנת המכירה היתר בעניין

 www.haravrabi.co.il בכתובת המוסדות באתר הרב" את במדור "שאל שפורסמה כפי
 

 השמיטה בשנת בטלפון א"זיע מרן מפי לשמוע וזכיתי
 ושמעתי. בלבד המכירה בהיתר לקנות שעדיף א"תשס

( לישראל הראשי הרב לשעבר) מצגר יונה ר"הר מפי
 אמר אפרתי הרב ובפני, א"זיע אלישיב ש"הגרי אל שהגיע

, מעבירה השדות בעלי את להציל דהיינו, ל"הנ את
 הרב בפני בקול ואמר בראשו נענע אלישיב ש"והגרי

 דבר" בספר שילמד ומי!!! צודק יונה רבי: אפרתי
 א"זיע לוי משה ר"הר הגדול הגאון מורנו של" השמיטה
 חיזקו כיצד שם א"שליט ן"נאמ הרב רבינו מרן והסכמת

. להפליא ולמעשה להלכה המכירה היתר את וביררו
 הדוחה המכירה היתר נגד רציני ספר יצא לא ועדיין

 ענה א"זיע שמרן אחד מספר חוץ ,א"זיע מרן דברי את
(, קי, פא, לב' עמ) ומעשרות תרומות עובדיה בחזון לו
 ארצות מעם נובע זה המכירה היתר על והלועגים. ש"ע

 ממידות נובע וזה, להבין רוצים ולא מבינים שלא
 .ל"רח. רעות

 לאכול אסור, המכירה היתר על הלועג, דעתי ולעניות
 וחשוד, נאמן ואינו שמים יראת לו אין כי ,שלו מהכשרות

 ולהחמיר להשפיע ומטרתו. וטריפות נבלות להאכיל
, בכך אחוזים לו ויש, זו בסחורה כסף שמרויח מחמת

, מכירה היתר אוכל עצמו הוא ובסתר. ומפורסם כידוע
 ובאהבת, בתפילה מתנהגים כיצד ראיה וגם. פשוט וזה

 שגם נכרית פאה מעדיף כזה אדם אם. ובצניעות ישראל
. השביעית על נאמן יהיה כיצד, בזה מקילים לא המתירים

.(. נו שבת' )וכו שכר להרבות כדי בעריהם יושבים ואלה
 את ומשגע מבלבל והפירסום הרעש הרבים ובעוונותינו

 אהבת על פירסום כזה עושים שלא וחבל. לרעה הציבור
 וכבוד. לנשים וצניעות לגברים בקדושה וחיזוק, ישראל

 (.כה משלי) דבר הסתר אלוקים
 להדר שיכול מי, השמיטה שנת ה"תשע שנת :בסיכום

 על לכתחילה לסמוך אפשר אולם. אשריו ולהחמיר
 כמו ומקום מקום בכל בשוק ולקנות המכירה היתר
 תרומות תמיד מפריש והמהדרין, השנים בכל

 .וישבעו ענוים ויאכלו, ומעשרות
 א"זיע אויערבך ז"הגרש רבינו משכתב להוסיף וראוי

 אותו דעת אם גם, דרבנן שבאיסור, שלמה מנחת בספר
, המקילין כדעת להורות חייב הוא להחמיר הוראה מורה

 כמה אחת ועל.(. ז ז"ע) המיקל אחר הלך סופרים בשל כי
 איסור אפילו בזה שאין אומרים שיש דידן בנידון וכמה
 רובם אשר, ישראל בארץ התושבים לציבור ובפרט. דרבנן
 וכיצד. א"זיע הגדול רבינו מרן לפסקי נשמעים ככולם

 אמר אחד וחכם. עליהם ולהחמיר אותם לבלבל יתכן
 כך אלא כן לומר שאין לו ונומתי", להחמיר ראוי" בציבור

 י"שע וירקות פירות לאכול לכתחילה מותר: לומר
 .לסמוך מי על לו יש להחמיר והרוצה, מכירה היתר
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דעת זקנים, פרס יוגרל בין חידות העלון 
 הפותרים נכון

 תשובות לחידות משבוע שעבר
 חסה התורה"ד השבועות חג לענין מצינו היכן ש.
 ?"ישראל של ממונן על
 כבשי, אומר שמעון 'ר, "('ב' )ו בזבחים איתא ת.

 אלא, נינהו שלמים עצרת כבשי, באין הן למה עצרת
 מקדש טומאת על, באין הן למה עצרת שעירי

 על, קרב למה שני, ראשון של דמו נזרק, וקדשיו
 היו ראויין מעתה אמור, לזה זה בין שאירעה טומאה
 אלא, שעה ובכל עת בכל קרבנותיהן להקריב ישראל
 חסך, הכתוב שחיסך אלא, "י"ופרש ".הכתוב שחיסך

 על שחס לפי, אחריהם דקדק ולא מעונותיהם
 ".ממונם

..." שתיםתנופה  לחם תביאו ממושבתיכם" ש.
 שתי' במקדש יביאו שלא יתכן היאך.ז("י ג"כ )ויקרא
 שבועות? בחג' הלחם

 הכהן בצלאל ר")להג בכורים ראשית ת"בשו יעוין ת.
 שבזמן, לבאר שהאריך, ('ד' סי ב"ח, מוילנא
החסירו ישראל בספירת העומר,  אם, קיים ק"שביהמ

 .הלחם שתי קרבן שיקריבו שייך לא
להשיבו  מותר ,בשלומו שואל ָהאֵבל שאם נהגו ש.
 מגילת'ב לזה רמז מצינו היכן .א("ס ה"שפ ד"יו' )עי

 ?'רות
 היום אותו, יצחק ר"א, "('א א"צ) ב"בב איתא ת.

 של אשתו מתה, ישראל לארץ המואביה רות שבאת
 רות מגילת על ישי ֹשרש בספר ויעוין". בעז

, ('ב' ב, אלקבץ שלמה רבי האלקי להמקובל)
 לחלקת בעז הלך, אבלו ימי שבע ובמלאת, "שכתב
 לו יקדימו שהקוצרים הראוי מן שהיה ואם, שדהו
 להיותו, השדה בעל והיותו חשיבותו מצד, שלום
 שואל הוא' וכהלכה כדין, שאלוהו לא אֵבלָָ עדיין

 שואלין אין ואחרים, בשלום ששרויים אחרים בשלום
 וזה, (שם ד"ויו', ב א"כ ק"מו)' שלום לו דאין, בשלומו

". ד"בס שיבא וכמו', עמכם' ה לקוצרים ויאמר' טעם
 ויאמר לחם מבית בא בעז והנה"( 'ד) בפסוק ולהלן

 כבר, "כתב'", ה יברכך לו ויאמרו עמכם' ה לקוצרים
 שבעת אבלו ימי לו שלמו עתה כי, למעלה כתבתי

 אינם ואחרים, אחרים בשלום שואל הוא' ועדיין, ימים
 בשאלה להתחיל הוצרך ולכן', בשלומו שואלים
 '".עמכם' ה לקוצרים ויאמר' תחילה

 

 לא הוא, ויום יום בכל משמרתו על עמד דואקס פקד
 לפני עוד אלא", ראשונים עשרה"מה להיות הסתפק

 מקומו על ישב כבר, הגיע הראשון שהמתפלל
               , לדרכו הלך האחרון שהמתפלל לאחר ורק ומשמרתו

 .תפקידיו לשאר דואקס תפנהה
 שעות בכל משועמם היה דואקס ופקד מאחר

 ביהודים להתענין החל, בבית הכנסת משמרתו
 עומדים מדוע, הכנסת בבית עושים מה, וביהדות

 מקפצים ופתאום ומתנדנדים בשפתיים וממלמלים
 כל בה שקוראים המגילה היא ומה, פעמים שלש

 לו להסביר חששו לא כמובן והיהודים. שלשה יומיים
 מה מלבד וזאת, המשטרה מטעם המפקח שהוא כיון

 כל על לו וענו לו הסבירו ולכך, גמור גוי שהיה
 .שאלותיו

 לשאול הפסיק לא דואקס פקד, ארוכה תקופה במשך
 ועל, ושונות חדשות שאלות לו היו יום בכל, ולהקשות

 עד. יפות פנים בסבר המתפללים לו ענו כולם
 חפץ והוא בעיניו חן מוצאת שהיהדות בליבו שהחליט

 .להתגייר רוצה הוא, יהודי להיות
, לגיירו בבקשה ירחמיאל' לר פנה דואקס פקד כאשר
 לו טומנים שהשלטונות ירחמיאל' ר מאוד חשש

. מרובות לשנים לכלא ולזרקו לתופסו שיוכלו, מלכודת
 שאכן מרובות בהוכחות דואקס קדפ הוכיח כאשר אף

 באמיתות השתכנע ירחמיאל' ור, להתגייר חפץ
 כנפסק ירחמיאל' ר אותו דחה זאת בכל, כוונותיו

, דואקס תראה" לו ואמר( א"ס ח"רס' סי ד"יור) ע"בשו
 בני מצוות שבע לשמור, טוב גוי להיות יכול אתה הרי
 היהודים איך תראה, יהודי להיות לך מה לשם, נח

 '".וכו' וכו מקום ובכל כאן סובלים
 אף לו ואמר ירחמיאל' ר דברי את דחה דואקס פקד

 בדרך צער חיי לי עדיף, להתגייר רוצה אני כן פי על
. והמתועבת השקרית בדרך רווחה חיי מאשר הנכונה
 לפני, עליכם מתפלא מאוד אני" ואמר והוסיף

 כלל הנוצרים הכמרים, כשהתנצרתי שנה כשלושים
 שאתכם ואתם, אותי קיבלו מיד אלא, אותי דחו לא

 ".אותי לדחות רוצים אתם, האמת היא
 זה לפני היית, התנצרת מדוע, ירחמיאל' ר שאלו

 לאבא נולדתי, לא: דואקס פקד לו אמר? מוסלמי
 שהיינו ומחמת", קוצפיאן" הנידח בכפר יהודיים ואמא

 בעניני הרבה ידעו לא הורי, באיזור היחידים היהודים
 בכל היחידי הספר בבית ללמוד ושלחוני יהדות

, נוצרי היה חינוכי שרוב כך, לנזירים בית ספר, האיזור
 בעדי מנעו, במשטרה לעבודה להתקבל כשחפצתי אך

 בזרועות שקבלוני לכמרים ושלחוני יהדותי מחמת
 שעברתי לאחר וכיום. להתנצר אותי ועודדו, פתוחות
 יודע שאני לאחר", תורתם"ו דרכיהם כל את והכרתי

 הכמרים הנהגת את, ובדותיהם שקריהם כל את
 הקודש בין להבדיל] ומאידך, בטומאה ולמעלה
 מהתורה מעט הכרתי[, ומשוקץ לטמא והטהור

, בעכברוש פרה להחליף עוד רוצה אינני, הקדושה
 .להתגייר אני וחפץ מנצרותי נפשי נקעה
 לא לעולם יהודי, יקירי דואקס, ירחמיאל' ר לו אמר
 ותמות יהודי תשאר יהודי נולדת אם, גוי להיות יוכל

 שהכמרים ומה, מהיהדות להמלט אפשרות אין, יהודי
 
 
 
 

  
 שמחה שמח, הדברים את דואקס פקד כששמע

 ישוב כי ואמר, יהודי להיות הפסיק לא שמעולם גדולה

 משנה זה אין, טמאים מים טיפות כמה עליך התיזו
 .לגיירך צורך ואין יהודי כבר אתה, כלום

 להחביא נאלץ הוא, תפקידו ומחמת המקום מחמת
. קשות יענש, יתפסוהו אם שהרי, היהודית זהותו את

, שיוכל ככל המצות כל את לקיים עצמו על קיבל ולכך
 בשם, בישראל שמו יקרא ואילך היום שמאותו וביקש
 תקופה לאחר".יקותיאל תנחום, "בברית לו שניתן
 יקותיאל תנחום פנה התפילה לפני השבתות באחת

 של היארצייט חל והשבת שהיות, וביקשו ירחמיאל' לר
 .למפטיר לעלות רוצה הוא, ל"ז אביו
 לסרב נאלץ הוא רב שבצער, ירחמיאל' ר לו אמר

 ז"ס א"תקל ח"אור) ע"בשו דין ויש שהיות, לבקשתו
 שהמיר שאדם( ו"כ סימן הדשן תרומת פ"ע א"ברמ
 אותו מצרפין אין, שלימה בתשובה שחזר אף, דתו את

 וגם] שערות ראשו את שיגלח עד, שבקדושה דבר לכל
 שלא מכיון לכן[ , ז"ס ח"רס' סי ד"יו ך"ש' עי -יטבול
 להעלותו יכולים הם אין, שערות ראשו את גילח

 .לתורה
, ורעם כעס לא, הדברים את יקותיאל תנחום כששמע

, לו ואמר למפקדו פנה ולמחרת, באהבה קיבלם אלא
 הוא, כינים ממכת כעת סובלים רבים ששוטרים שהיות

. הוא גם יסבול שלא בכדי שערות ראשו לגלח חפץ
 התגלח הוא, להתגלח לו אישר שהמפקד לאחר ואכן

 ומאז, וכדין כדת לתורה עלה שלאחריה ובשבת וטבל
 .למנין עשירי חסר שהיה פעם בכל עמם הצטרף

 אל פנה רבות שנים הרב עם המיודד המתפללים אחד
, הרב של זכרונו מכח מתפעל כך כל אני: ושאלו הרב

 אין שנים עשרות שכבר למרות, זו נדירה הלכה שזכר
 .הפסק ספרי ושאר ע"ושו טור, ם"רמב, ס"ש לרב
 אמנם, להתפעלות מקום כאן אין: ירחמיאל' ר לו אמר

 לחזור משתדל אני וההלכות הסוגיות' הגמ כל את
, בצעירותי שכתבתי מהסיכומים או הזכרון מתוך

, יום בכל המתחדשות צרות ושאר העתים צוק ומחמת
 נדירותו מחמת זה דין ואכן, בחסר הרבה לוקה זכרוני
 ואני לי יש שחומש מחמת אך, לשוכחו צריך הייתי

, י"פירש עם הפרשה את שבוע בכל בו ללמוד מקפיד
, בהעלותך לפרשת מגיע כשאני ושנה שנה בכל לכך
 .זכרתיו כן ומחמת זה בדין נזכר אני

 רבי בדברי מצאתי. תער והעבירו' "ז' ח י"מרש וזאת
 הבכורות על כפרה נתנו[ הלווים]ש לפי, הדרשן משה

, מתים זבחי קרויה והיא כוכבים עבודת שעבדו
". כמצורעים תגלחת הזקיקם, מת חשוב והמצורע

 לעבודת מומרים שהיו שהבכורות י"ברש מבואר
 הוצרכו, כולה התורה ללכ מומר שהוא, כוכבים
 חייב שהמומר לדין דומה זה ודבר, כמצורעים תגלחת

 א"והגר ז"שהט מזאת ויתרה. כמצורע בתגלחת
 ז"סק ח"רס ד"ביור ך"והש ז"סק א"תקל ח"באור

 .זה לדין המקור הם אלו י"רש שדברי, כותבים
 

 )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
 העלון למערכת תודתינו©  שמורות הזכויות כל

 בעלוננו הסיפור פרסום על בחידוד האיחוד
 
 
 
 
 
 
 

 

ֲעלְֹתָך ֶאת "פרשתינו פותחת בפסוק:  הַּ ָליו ב ְ ְרת ָ אֵּ ֲהרֹן ְוָאמַּ ר ֶאל אַּ ב ֵּ ד ַּ
רֹות נ ֵּ ת הַּ ְבעַּ ִ נֹוָרה ָיִאירו  ש  מ ְ י הַּ נֵּ ְ רֹת ֶאל מו ל פ  נ ֵּ וכותב רש"י הקדוש2  "הַּ

לפי שכשראה  ?נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאיםלמה "
היה עמהם בחנכה, לא הוא אהרן חנכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא 

חייך, שלך גדולה משלהם,  2אמר לו הקדוש ברוך הוא .ולא שבטו
 !שאתה מדליק ומטיב את הנרות

בלי להעמיק בפירוש ובפרטי הדברים, יש לנו מסר ענק לחיי היום יום 
 שמתאים בדיוק לאחרי קבלת התורה...

 מה זה למעשה קבלת התורה?
 למה הגויים לא הסכימו לקבל את התורה?

, והקרבה הראשונה והטבעית של האדם היא אז ככה, אדם עשוי מחומר
להיות לגשמיות ולהנאות, אין שום סיבה בעולם שאדם שיבקשו ממנו 

 ...311%מוגבל הוא יסכים. ומי שיסכים בטח הוא לא 
 אז איך עם ישראל מסכים לקבל תורה שמגבילה את החיים?

 התשובה היא שאדם הוא לא בהמה!
גלת להבין למה להגביל ולמה באמת בשכל ]שאין[ לבהמה, היא לא מסו

אדם, יכול -לא לעשות מה שבא לי! אבל אדם מרומם שחושב כמו בן
ים הטבעים להתעלות מעל עצמו להתעלות מעל הרצונות והדחפ

רו עם ישראל ששורשו ומקו .מה באמת כדאיולחשוב מה באמת חשוב ו
, ולהסכים בטוב רבאבות הקדושים, זכה להתעלות מעל עצמו ולבחו

לקבל את התורה ולהיות העם הנבחר, למרות ההגבלה והקושי שגובל 
 הקדושה. בתורה

 דבר עצום!אהרון הכהן ומלמד אותנו  בפרשת השבוע וכאן מגיע
ולה ויפה, רכב יוקרתי, כסף רגילים לקנא במי שיש לו דירה גד אנחנו
 וכו' כבוד

אהרון הכהן מלמד אותנו מה באמת חשוב ועל מה כדאי לנצל את יצר 
 הקנאה...

וזה מה שכותב רש"י הקדוש: למה נסמכה פרשת הנשיאים שהיא סוף 
 מנורה שהיא תחילת הפרשה הנוכחית?הפרשה הקודמת לפרשת ה

ש"י הקדוש, אהרון הכהן חלשה דעתו, הוא הרגיש מאוד לא עונה לנו ר

וזה מה שכותב רש"י הקדוש: למה נסמכה פרשת הנשיאים שהיא סוף 
 מנורה שהיא תחילת הפרשה הנוכחית?הפרשה הקודמת לפרשת ה

ש"י הקדוש, אהרון הכהן חלשה דעתו, הוא הרגיש מאוד לא עונה לנו ר
 נח!

 למה, מה קרה?
הוא ראה שחבר  !הוא ראה שיש לחבר שלו מרצדס ולו יש רק מאזדה?

 ?! ₪ 0,011בחודש והוא רק  ₪ 30,111שלו מרוויח 
 א ראה?מה הו ,מה
היה שלא שראה אהרן חנכת הנשיאים לפי אומר לנו רש"י הקדוש,  ,אי

 !!!עמהם בחנכה, לא הוא ולא שבטו
אשונים זכו להקריב את קורבנות אחים של אהרון בני השבטים הר

 ולהיות חלק מחנוכת המזבח והוא לו!!!הנשיאים 
 אנחנו שומעים?!

 כאב לאהרון למה רק אחיו הכהנים הוציאו כסף והוא לא!
בו אותו להוציא כסף יוץ על המציאה שלא חיבמקום שישמח ויקפ
 מהכיס, הוא מצטער!

 למה?
, וחסר לו מאוד כי אהרון קיבל את התורה, והוא יודע מה העיקר בחיים

חנוכת המזבח, חסר לו מאוד שהוא לא זכה בהזכות להיות חלק 
 להקריב קרבן לא הוא ולא שיבטו.

ו פיצוי של כמה מאות לועל אותו מטבע ה' יתברך עונה לו, הוא לא נותן 
 ה שהיה חסר לו!אלפי דולארים! לא, כי לא זה מ

שאתה מדליק ומטיב את "הוא נותן לו עוד מצווה, הוא נותן לו עוד עול 
 "!הנרות

זה המסר העצום שלנו מהפרשה לאחרי קבלת התורה, להתחיל לרדוף 
ו על כל אחרי קיום המצוות, לרדוף אחרי התורה הקדושה, ושיכאב לנ

לנו לפחות ושיכאב  – חסרון בלימוד התורה חסרון בעבודת ה', ועל כל
 ה!כמו שכואב לנו על הפסד של כסף וכבוד בעולם הז
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