
 
  
  
  
  
  

  

  
 

 
 

– 

וכי אלישע אוכל ") ה"כתובות דף ק(ל "לפי שאמרו חז, ל"י". אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא"י "וברש

של תלמיד לי דורון ומדת, "אלא ללמדך שכל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו מקריב ביכורים, ביכורים היה

ואם , חכם בביכורים סלקא דעתך אמינא שלא יתנו הביכורים כי אם לכהן תלמיד חכם שיהיה באותו משמר

וזה  – אשר יהיה בימים ההם", ל"ת ,ח"ת -סלקא דעתך אמינא ימתין עד שיבוא משמר של כהן , ח"אין בו ת

   ".אין לך אלא כהן שבימיך ", י"דברי רש

 

 

– 

. והוא עצמו אינו ראוי לכהונה, אל תבא לכהן כזה אשר כהונתו אינה אך ורק משום שגם אביו היה כהן   

. של שהוא , כלומר –מימי אהרן הוא כהן , לא מימים קדמונים –" אל הכהן אשר יהיה בימים ההם"אלא 

  .ראוי להיות כהן אלא גם כיום הוא עצמו

 

 

– 

ד אמנם אם אח, ז גורם לקנאה ושנאה ביניהם"כי עי, ידוע שאין אב יכול לבכר בן אחד על בניו האחרים

היתה יוסף הצדיק כל השנאה אליו של השבטים הקדושים והנה אצל , אין בכך כלום, "בכור"האחים הוא 

מי ו ,הבכור לא היתה שנאה ביניהם אולם אם יוסף היה באמת, מפני שאביו אהב אותו יותר משאר האחים

וירד "ועל ידי כך גרם ל, ברחל לאהזה לבן הארמי שהחליף את , כורשגרם לכך שיוסף בן רחל לא יהיה הב

  ".מצרימה

 

 

– 

וירעו אותנו"זה גרם ל, ינו בהםוהתנאים האיומים שחי, כתוצאה מהעבודה הקשה שנתנו עלינו המצרים "

  .נעשינו רעים והתאכזרנו איש לאחיו

 

 

– 

שידוע , ואפשר לפרש". כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך") ז"ט-ח"פרשת וירא י( י"וברש 

וזה פירוש , סה ושעבוד מלכויותישאור שבע, אלא מי מעכב, שיהודי מטבעו הוא טוב ואינו רוצה לחטוא

בוודאי ימצא , שאם ישקיף כביכול לפנימיותו של כל אדם מישראל, ה"אומרים אנו להקב, , הפסוק

  .וישפיע עליהם מכל טוב, ואז יהיה , רק טוב

 



  
  

 

– 

" ויראו"ועל ידי זה להגיע ל, נקרא עליך' יכולים עמי הארץ ללמוד ולראות את שם ה ",ויראו "   

  .ליראת שמים

 

 

– 

של הגאון  מסופר על חבורת שודדים שפרצו אל ביתו. "אלו תפלין שבראש") 'ברכות דף ו( איתא בגמרא   

ובוודאי מצויים במעונו אוצרות , הגדול של היהודיםשמעו השודדים שבבית זה מתגורר הרב , א"מוילנא זיע

אולם היו הם אוצרות רוחניים של תורה ועבודת , אוצרות היו בביתו של הגאון מוילנא, אכן. של כסף וזהב

, השודדים שחדרו לבית. הגאון חי חיי דחקות ועוני, ואילו אוצרות גשמיים כלל וכלל לא היו בבית זה', ה

לפתע , שם ישבו תלמידי הגאון עטורים בתפלין ועסקו בתורה הקדושה, מבואנכנסו תחילה אל חדר ה

בחדרו הפנימי . הפליאו בהם מכותיהם ודרשו את הכסף והזהב שבבית, פתאום התנפלו עליהם השודדים

לשמע הרעש והמהומה קם ממקומו ויצא . התבודד בלימוד התורהוישב הגאון עטוף בטלית ועטור בתפלין 

הרימו רגליים ונמלטו מהבית כל עוד , והנה ברגע בו ראו השודדים את דמותו של הגאון, אל חדר המבוא

הצביע הגאון ? מדוע נמלטו השודדים כשנכנס רבינו לחדר: התפלאו התלמידים ושאלו את רבם. נפשם בם

נקרא עליך ויראו ' וראו כל עמי ארץ כי שם ה"על הפסוק בפרשת כי תבוא : על התפלין שעל ראשו ואמר

הן גם אנחנו עטורים : מרוהתפלאו התלמידים עוד יותר וא". אלו תפלין שבראש"דרשו רבותינו " ממך

אלא " אלו תפלין שעל הראש"לא נאמר : הסביר הגאון מוילנא? למה לא פחדו השודדים מאיתנובתפלין ו

ותם ותכנם עליו גם לחוש את משמע, לא די בכך שהאדם נושא את התפלין על ראשו, "אלו תפלין "

  .'אז נקרא עליו שם ה, ראשו בתוך

    

– 

תאמר מי יתן "אזי , כשאדם הוא בבחינת בוקר בבהירות גדולה לאחר שזכה לקיים מצוה" בבוקר"' פי  

ר צריך לומ, דם שעשה המצוהקו" בערב"אולם , ערב' שיאחז בעצמו שלא עשה עדיין כלום והוא בבחי, "ערב

  .'ויגבה לבו בדרכי ה שיאחז עצמו בבחינת" מי יתן בוקר"

 

 
 

 

 

  
 

 כדי שלא יהיה , בימיהםאשר בקשו שהמשיח לא יבוא  שהיו חכמי ישראל: מסופר) ח"צ סנהדרין(בגמרא

סעודות בשבת ניצול מחבלי ' שהמקיים ג) ח"שבת קי( אבל מצינו בגמרא. חבלי משיח הקשים ם לסבולעליה

כדברי , "מחבלי משיח יוצלו לרווחה"שמאחר שמענגי השבת ואוכלי סעודותיה , לפיכך אנו אומרים. משיח

חוששים כבר  נו משום שאינ, ו הגאולה בימינושתצמח לנ" פדותינו תצמיח"הרינו יכולים לבקש , הגמרא

  .שהרי אנו בין אוכלי שלש סעודות בשבת, מחבלי משיח

 

 


