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תשא כי פרשת

של מטבע כמין לו הראה יתנו, 'זה רש"י: כתב
כזה לו ואמר השקל מחצית ומשקלה אש

יתנו'.

מתקשה משה שהיה כתוב, תרומה בפרשת
של מנורה הקב"ה לו והראה המנורה במעשה

אש.

הקב"ה לו הראה במנורה, בשלמא ותמוה!
היתה המנורה שהרי אש, של מנורה תבנית
גביעים, פרחים, בקנים, מסובכת מאד
יראה שה' צריך משה היה ולכן וכו' וכפתורים
לו הראה למה פה, אבל אש. של מנורה לו
את בדיוק לו אמר הקב"ה הרי אש? של מטבע

שויה?! ואת משקלה

המטרות שאחת שמכיוון לומר, אפשר ואולי
שיתאחדו כדי היה, השקל מחצית בתרומת
שקל מחצית אחד כל בנותנם ישראל עם
לשני אחד בין שינוי שום שיהיה היה ואסור
לא והדל ירבה לא העשיר ' שכתוב: כמו
מראה היה לא הקב"ה אילמלא ולכן, ימעיט'.
היה צורתה, את בדיוק אש של מטבע למשה
ובכדי גדול יותר מטבע לעשות יכול אחד
לעשות יכול היה השקל, למחצית שיתאים
יכול היה אחד או דקה, יותר המטבע את
וכו' שמו את לחרוט או קישוטים בה לעשות
שכל אש של מטבע הקב"ה לו הראה לכן וכו',

ממש! הדבר אותו יהיו המטבעות

ב.מ.

מזיק הוא אדם, בני שסופרים שהמנין ידוע
עין בגלל א): טעמים. שלשה בנזק ויש להם.
להיות לברכה נותן המנין שאין ב): הרע.

חז"ל שאמרו כפי 'ואמרשרויה ח:): (תענית
בדבר אלא מצויה הברכה אין יצחק, רבי
ה׳ יצו כ״ח) (דברים שנאמר העין, מן הסמוי
לשון אסמיך ) באסמיך הברכה את אתך
מפריד זה הרי אדם, בן כשסופרים ג): 'סמוי'.
לקטרג לשטן מקום יש ואז הכלל מן אותו
הטוב לכל זה פרט הוא ראוי 'האם ולומר:

מעשיו'? לפי

הקב"ה אותם שבפקוד הבטיחה התורה והנה,
יועיל זה לכאורה, אולם הנגף. מהם ימנע
ישרה שהשית"ש וגם הרע עין בו ישלוט שלא
שסופרים העובדה עצם אבל הברכה, את בו
מנין, של דרכו זהו כי לפירוד מביאה אותו,
יתוקן ואיך פרטים, לאלפי הכלל את לחלק

אחד שכל הקב"ה צוה שלכך אלא זה? דבר
ישראל בני יהיו לא שכך השקל, מחצית יתן
יושלם אחד וכל גדול, אחד כלל אלא פרטים
זה דבר יגרום וממילא השני, עם ביחד רק

לפירוד. ולא לאחדות

המלבי"ם פי על

בחכמה' ' רש"י: שומע-כתב שאדם מה
'ובתבונה' ולמד. מעצמו-מאחרים מבין

'ובדעת' שלמד. דברים דברים-מתוך שומע
הקודש. ברוח מלבו

הדברים את מבאר דהמדרש לדקדק. ויש
סימן מ"ח פרשה שמות רבה (מדרש אחרת,

המדרש: לשון וזה וכו',ג') חנינא רבי 'אמר
'ובתבונה'-'בחכמה' בתורה. חכם -שהיה

'ובדעת' בהלכה. מבין מלא-שהיה שהיה
בתלמוד'. דעת

בין ההבדל מה דבריו, לפי קשה, הזה המדרש
'ובדעת'–'בחכמה' לבין התורה, חכמת שזה

רש"י– פירוש ולפי בתלמוד? דעת מלא שזה
'ובדעת' הרי–שפירש קשה. גם הקודש רוח

מתחילת זאת ללמוד צריך רש"י היה לכאורה
א רוח אותו ואמלא ' ?!-לה-הפסוק: ים'

המדרש? כמו מפרש רש"י אין למה ובכלל,

לדברי כן גם כיוון שרש"י לומר, אולי ואפשר
המדרש.

ידי על רק להשיגה אפשר החכמה, ששיא ידוע
בגויים, גם ישנה חכמה בעצם, כי התורה.
חז"ל: שאמרו כפי בגוים. אין תורה אבל

' י"ד) ב' חכמה(איכה יש אדם לך יאמר אם
תאמן'. אל בגוים תורה יש וכו', תאמן בגוים
לשתיים. מתחלקת שבעולם, חכמה כל כי
של המנגנון את להכיר הוא הראשון החלק
ופעולותיו הפעלתו ואופן מכמניו וכל הנושא
היא, התורה והפרקטי. התיאורטי ויישומו
כפי בו ולהשתמש הזה הידע כל את לקחת
כי מלכתחילה. ויצירתו בריאתו תכלית שהיה
הנמצא וכל החכמות כל של הבריאה תכלית
יוצא, התורה. מן רק לדעת נוכל בטבע
אלפי וכוללת משוכללת בעצמה, שהחכמה
את להשלים כלי רק היא כשתהיה, פרטים
להגיע יכולים הגויים ולכן הבריאה. תכלית
רואים שאנו כמו החכמות, בהבנת לשיאים
ולייצר להמציא מסוגלים שהם מה באמת
אל בגוים 'תורה אבל החכמה. תחומי בכל

חכמה כל לתכלית כלומר, אין-תאמין'
ואף תורה. להם אין כי להגיע מסוגלים הגוים

התורה כי להם, יעזור לא זה תורה ילמדו אם
'תורת היא אלא חכמה, לימוד סתם לא -היא

בברית-חיים' שעבר מי רק וזה וקדושה חיה
להשיג. יכול השית"ש עם

'בחכמה' חנינא, רבי אמר חכם–ולכן שהיה
אפני את הבין רק לא בצלאל כלומר, בתורה.
הבין אלא המקדש, בבית פרט כל של העשייה
שמובא כפי התורה, פי על תכליתם את גם
ות. תי או פי רו צי דע י שבצלאל "ל בחז

ישנם–'ובתבונה' כי בהלכה. מבין שהיה
יודעים אשר עצומים חכמים תלמידי הרבה
לפסוק יודעים אינם אבל התורה, כל את
שמגדיר כפי 'תבונה' צריך לזה כי הלכה,

ו'): ד' רות (מדרש שהיההמדרש ־ דבר' 'ונבון
דרגה וזה שם. עיין דבר' מתוך דבר מבין
חנינא רבי אומר 'ובדעת', מהחכמה. –אחרת

שכפי לומר, רצה בתלמוד, דעת מלא שהיה
'דעת' המושג את חז"ל מפרשים –הידוע,

הראשונה הדוגמא והתקשרות'. 'התחברות
ידע 'והאדם א'): ד' (בראשית היא בתורה לכך
יהיה שלאדם מספיק זה אין אשתו'. חוה את
את לו שיהיה מספיק לא ואף התורה, חכמת
לא ואף התורה, פי על הדבר תכלית ידיעת
החכמה דבר. מתוך דבר לדמות שיוכל מספיק
אל קשור יהיה שהאדם היא: האמיתית
סמוך יהיה ואז וגופו. נפשו נימי בכל התורה
וזה התורה פי על יהיו מעשיו שכל ובטוח
רש"י גם כיוון ולזה הקודש. לרוח יביא

'בחכמה' מאחרים-בפרשו: שומע שאדם מה
חנינא רב שאמר למה מכוון וזה ולמד.

החכמה–'בחכמה' זו בתורה. חכם שהיה
'ובתבונה' התורה. כל לימוד של -הבסיסית

המבין זהו שלמד. דברים מתוך מעצמו מבין
למלתא. מלתא לדמות ויודע מעצמו בהלכה

הקודש.-'ובדעת' ברוח מלבו דברים שומע
'ובדעת' חנינא: רבי שאמר מה פירוש -זהו

ידי על בא זה כי בתלמוד', דעת מלא שהיה
הקודש! רוח וזהו התורה עם ההתקשרות
אותו 'ואמלא הפסוק: בתחילת שכתוב ומה

א שכל-לה-רוח בו, שפעמה הרוח זה ים',
הא רצון ברוח מההתחלה היתה ים.-לה-דרכו

דבר או בעיה איזה שכשיש היא, ישראל דרך
כי התורה. גדולי אצל הולכים לברכה, הצריך
רק זה אין עצה או ברכה נותנים כשהגדולים
ידי שעל בעיקר, אלא חכמים, שהם מטעם
נפשם נימי ובכל נשמתם בכל הם שקשורים
להם שנותנת היא הקודש רוח אז התורה, אל
תורה, פי על הנכון הדבר לומר ההשראה את

ומגן. מושיע עוזר, רחמיו ברוב והשם

ב.מ.



 ד“בס

נותן הקב"ה אם היושר? איפה העולם, שואל

כך כל שלא אלה יעשו מה לחכמים, רק חכמה

להשיג רוצים מאד אבל מלידה חכמים

חכמה?

אופנים. בשני זו שאלה על לענות אפשר

היא חכמה, לסתם הקודמת לב' חכמת '

היא אין בה. לזכות יכול אחד שכל כזו, חכמה

יש אדם לכל טוב. בראש או בהבנה תלויה

נקרא הוא הטוב בדרך בוחר הוא ואם בחירה,

הכללית. בחכמה לזכות גם ויכול לב' 'חכם

, זצ"ל ן י ' ז ו אל ו מו "ב צי הנ ל ע פר מסו

העמק ' המפורסם: ספרו את שכשהוציא

לכל בעיר גדולה סעודה עשה הוא שאלה',

בשעת החכמים. ולתלמידי הישיבה תלמידי

בוודאי 'אתם כך: ואמר הנצי"ב קם הסעודה

הופעת לרגל סעודה עושה שהנני מתפלאים

זאת. עושה אני למה לכם ואסביר הבה ספרי,

ולא סתום שלי הראש היה קטן, ילד כשהייתי

האלף כלום. למדתי-תפסתי והסידור בית

יותר שנים בכמה הייתי וכבר רב קושי מתוך

שלומדים חמש ארבע בני מהילדים מבוגר

לא ראשי אבל ללמוד רציתי מאד אני לקרא.

שנים, תשע כבן בערך בהיותי אחד, יום תפס.

הורי את ושמעתי החדר מן הביתה באתי

איתי לעשות מה השני עם אחד שמתייעצים

הגיעו הורי הלימודים. את תופס שאיני

ללמוד אותי לשלוח שצריך למסקנה,

לא הוא 'מילא, באומרם: וסיימו סנדלרות

יכול בהחלט הוא אבל בתורה, לגדול יצמח

בנקיות פרנסתו ולהרויח ישר אדם לישאר

מהחלטתם נדהמתי וכו'. תהלים לומר כפיים

והתחננתי לבבות קורע בבכי לחדר ופרצתי

אני תורה, ללמוד חשקה נפשי 'אנא, אליהם:

להבין בכדי מאמצי את שאגביר לכם מבטיח

בדמעות שנה'! לי נא המתינו הלימודים. את

הכפלתי ההיא השנה במשך הסכימו. בעיניים

ולהבין ללמוד לבי בכל וניסיתי מאמצי את

בחזרי–אך ושוב השנה עברה הועיל! ללא

ניסינו 'נו, אומרים: הורי את שמעתי מהחדר,

לשלוח צריך ברירה, אין שינוי. ואין שנה, עוד

פרצתי לא הפעם מקצוע'. ללמוד ילדנו את

לבית ורצתי הבית מן חיש יצאתי אלא לחדר,

ואיש בלילה מאוחרת שעה זו היתה המדרש.

הקודש ארון את פתחתי שם. היה לא

ספרי בין הארון בתוך ראשי את והכנסתי

ובכיתי בכיתי נורא. בבכי וגעיתי התורה

בתורה. לבי את שיפתח ה' אל והתפללתי

הראש עם כך נרדמתי בכי, של שעות אחרי

את ופתח השמש כשהגיע הקודש. בארון

מיד התעוררתי. בבוקר הכנסת בית דלתות

ולתדהמתי הקודש הארון דלת את נעלתי

מעולם. הרגשתי לא שכמוה הרגשה הרגשתי

בהיר זמן ובאותו קל שלי שהראש הרגשתי

חלצו כאילו ממש הרגשתי נפלא. באור ומאיר

לאיש, פניתי לא הראש! את לי שסתם פקק לי

כל בקלות להבין התחלתי לכיתה, וכשבאתי

וזו כך. היה תמיד זה ומאז הסביר שהרבי מה

כי הזו. הסעודה את היום עושה שאני הסיבה

ולא לעצמכם שתארו לכם, לומר רוצה אני

שומע והייתי המצב, עם נלחם כך כל הייתי

נשאר שהייתי כנראה לעבוד, והולך להורי

שנה ועשרים מאה לאחר אבל טוב. יהודי

מעלה, של דין הבית לפני מתייצב כשהייתי

ומראים שאלה' 'עמק הספר את מוציאים היו

ולמה הזה? הספר זה 'מה שואל: הייתי לי,

אף מבין אני אין הרי זה? ספר לי מראים

מעלה של דין הבית היו ממנו! אחת מילה

לו כותב, היית שאתה הספר 'זה לי: אומרים

נפשך ובכל לבבך בכל ורוצה מתעקש היית

תורה'! ללמוד

בהבנת ולא הלב ברצון תלויה זו לב' 'חכמת

המוח.

שלמה הנה, זו. קושיא לתרץ דרך עוד חשבתי

' כ"ח): י"ז (משלי אומר אוילהמלך גם

שלמה מאמר ופירוש יחשב'. חכם מחריש

שהוא אדם 'אם כך: להסביר אפשר המלך

הוא להחריש, הבסיסי השכל את לו יש אויל,

גם לו יתן שהקב"ה בכדי לחכם יחשב כבר

האמיתית. החכמה את

ב.מ.

לביקור בא יוזף פרנץ האוסטרי הקיסר

הכנסת בבית גם ביקר השאר ובין לקרקא,

הייתה הכנסת בית בפרוזדור שבעיר. הגדול

אותו אבל הקיסר, של תמונתו תלויה תמיד

שונאי ידי על תמונה אותה לפתע נעלמה יום

ואמרו, הקיסר אל באו אלו רשעים ישראל.

להפגין כדי התמונה את הסירו שהיהודים

יוזף פרנץ משנכנס בקיסר. זלזולם את בכך

סופר שמעון רבי הרב אל פנה הכנסת, לבית

האוסטרי, בפרארלאמנט ציר גם שהיה זצ"ל

הייתה שתמיד הדבר נכון 'האומנם ושאלו:

בואי לקראת והיום תמונתי, כאן תלויה

רגע באותו שרק סופר, שמעון רבי הסירוה'?

איבד לא נעלמה, שהתמונה לתדהמתו לו נודע

כן, 'אומנם לקיסר: ואמר והשיב עשתונותיו

את הסירו שהיום הוא נכון מעלתו. הוד

לפי הבא: הטעם מן כך עשינו אבל התמונה.

תפילין יום בכל מניחים אנו דתנו חוקי

עם סמלי כקשר ברית כאות המשמשים

אסורה, תפילין הנחת בשבת זה, כנגד אלהינו.

היא אות כי בתורה נאמר השבת שעל משום

את רואים אנו השבת ביום וביניכם. ביני

עוד שאין הקב"ה אל כך כל קרובים עצמנו

ובסמל. באות זה ביום צורך

ימות בכל הזה. היום חגיגי באירוע נהגנו וכך

הוד אל לקשרנו כאות תמונתך תלויה השנה

מעלתך הוד משניאות היום, אבל מעלתך,

פחיתות אלא זו תהא לא אצלינו, ולבקר לבוא

הקיר שעל בתמונתך מסתכלים אנו אם כבוד

ובעצמך. בכבודך עמנו לראותך שזכינו בשעה

הקב"ה לו 'אמר (י':): שבת במסכת איתא

ושבת גנזי, בבית לי יש טובה מתנה למשה,

לך לישראל. ליתנה מבקש ואני שמה.

צריך לחבירו מתנה 'הנותן כי: והודיעם.

להודיעו'.

מניקלשבורג שמלק'ע ר' הרבי של ביתו אל

לרבי היה לא נדבה. וביקש עני נכנס זצ"ל,

ומצא בבית חיפש מאומה. בידו שמלק'ע

לעני. ונתנה לקחה הרבנית, של יפה טבעת

בנעשה, והבחינה הגיעה בדיוק הרבנית

היא מאד, יקרה הטבעת 'הן צעקה: הרימה

זאת כששמע זהובים! עשרים לפחות שווה

לרוץ והחל מעילו את מהר לבש שמלק'ע, רבי

אחריו, רץ שהרבי בראותו הלה, העני. אחרי

ממנו לקחת בא שהרבי חשש כי לברוח החל

מרוצתו את החיש הרבי הטבעת. את חזרה

יקרה שהטבעת לך 'דע לו: ואמר שהשיגו עד

בפרוטות! תמכרנה אל זהובים' עשרים ושווה

עדתו בני לפני שמלק'ע ר' דרש קודש בשבת

עם השבוע לו שאירע מה להם שסיפר ואחרי

הקב"ה שאמר 'זהו הוסיף: והטבעת העני

ישראל, לבני לתת לי יש טובה 'מתנה למשה':

השבת, מתנת היא יקרה מה להם והודיע לך

בכך, מה של דברים על אותה יבזבזו ושלא

בטלה ושיחה באכילה היום את יבלו שלא

לאדונינו. היום קדוש כי הבאי, ודברי

פעם נזדמן זצ"ל, מלאדי זלמן שניאור הרב

לירד וכיבדוהו שבת בליל אחד כנסת לבית

לא והמתפללים, הרב לפליאת התיבה. לפני

ה את התניא' בעל ' שלפני-אמר ושמרו' '

המרא אותו שאל ערבית. תפילת של העמידה

טוב, שם הבעל בשם אומרים 'והלא דאתרא:

נעשה בארץ, 'ושמרו' אומרים שכשישראל

בשמים ושרפים המלאכים בקרב גדול יריד

שניאור ר' לו ענה מלאמרו'? כבודו נמנע ולמה

יריד שבכל אומר זה ומי ' בחיוך: זלמן

המרא לו ענה להשתתף'? היהודים צריכים

המלאכים כל באים יריד, 'בכזה דאתרא:

ואחר השבת, במצוות ישראל עם עם לשמוח

ישראל בני את מלאכים שני מלווים כך

סיים מילא, שם. אותם ומברכים לביתם

ביריד, להשתתף רוצה אינו כבודו אם הרב,

ציבור, שליח היה הרי הוא אבל עניינו, זהו

באותה להשתתף משולחיו מנע למה כן ואם

שמחה'?
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היה זצ"ל סלונים של רבה חריף אייזיק רבי

כבד חטא ישראל בני חטאו וודאי אומר:

נתונים היו עדיין כן, פי על ואף העגל. במעשה

היהודים של מזו יותר גבוהה במדריגה

מוכנים ישראל בני היו אז שבימינו. הפורקים

שיהיה ובלבד זהבם, ואת כספם את להשליך

א הם-לה-להם הרבים, בעוונותינו כיום ים,

א את לעזוב שיהיה-לה-מוכנים ובלבד יהם,

וזהב! כסף להם

הלצה: בדרך פעם אמר זצ"ל הלוי הבית

המתנגדים לחסידים. מתנגדים בין הבדל 'יש

ואילו רבם, לפטירת השנה ביום מתענים

סעודות. ועורכים משקה בו שותים החסידים

שגם כלל, חידוש משום כאן שאין נראה אבל

אנו כי כך. היה במדבר ישראל בני כשהיו

תורה, מתן שלפני בתורה, שכתוב מוצאים

נהגו תורה, בני ישראל בני היו לא כשעדיין

למרום משה שעלה ובשעה החסידים כמנהג

אינו כבר שמשה חז"ל: כדברי סבורים והיו

אחרי אבל ושתו'. לאכול העם 'וישב מיד: חי,

משה כשנפטר במדבר שהיו שנה ארבעים

גדולי כולם כבר היו ישראל ובני באמת, רבינו

בני 'ויבכו התורה: בני כמנהג נהגו תורה,

משה'! את ישראל

בחירת לכבוד גדול נשף ערכו פראג יהודי

ישראל שונא אגב שהיה החדש, עיר ראש

העיר ראש ראה כאשר מופלג. טיפש וגם גדול,

עושים שהיהודים והריקודים המחולות את

לנדא יחזקאל רבי הרב אל אמר לכבודו,

מיוחדת תאוה יש שליהודים 'כנראה זצ"ל:

קדמונים בזמנים עוד הרי כי לריקודים,

ויען ומחולות'! ריקודים עשו העגל את כשעשו

כשממנים העיר, ראש אדוני 'צדקת הרב: לו

לצאת דים הו הי ים הג ו נ , ג הי למנ ל ג ע

ברקודים'!

מרננים היו זצ"ל מפשיסחא בונם הרבי על

מבלה היה חסידים, של לרבי שהוכתר שלפני

מסחר בעסקי שם והתעסק דאנציג בעיירת

הסוחרים. כאחד

אליו שלח זצוק"ל מאפטא מאיר רבי הצדיק

מחסידי אחד ידי על לדרכו, התנגדותו את

הלשון: בזו לו ואמר אצלו, שביקר פשיסחא

מוחין בעל שהוא בונם רבי על אומרים '

מתפלל אני כי בשמי, לרבך תאמר ומדריגות,

זו ובקשה אחת. בקשה יתברך מהשם ומבקש

רבינו משה השתמש בה בלשון בקשה היא

כתבת'. אשר מספרך נא 'מחני העגל: בחטא

אנא כלומר, 'מוחין') (מלשון נא' 'מחני היינו,

'מספרך אבל: גבוהות והשגות מוחין לי תן

והמדריגות שההשגות כלומר, כתבת', אשר

מתוך ולא התורה מלימוד לי יבואו והמוחין

בדאנציג'. תיאטראות ובתי מסחרים

בונם לרבי ומסר שליחותו את עשה השליח

ואמר: בונם רבי ענה כלשונם. הדברים את

דרך יש מאפט, מאיר רבי עם הצדק 'אין

מכל החכם המלך שלמה ה'. בעבודת אחרת

גערת לשמוע 'טוב ה'): ז' (קהלת אמר אדם

נראה הלשון כסילים'. שיר שומע מאיש חכם

גערת לשמוע טוב לומר היה צריך כי מוקשה

הפירוש אלא כסילים. שיר (?) משימוע חכם

איש של מפיו חכם גערת לשמוע 'טוב הוא:

שירי אין כן, פי על ואף כסילים שיר ששומע

מאיר לרבי כשנמסר בו'. פוגעים הכסילים

בקול אמר בונם, רבי של תשובתו את מאפט

ויחזור דברי יקבל שהוא חשבתי ' עצוב:

רק שלא רואה אני לבי לדאבון אבל בתשובה,

את מצדיק עוד אלא יש, מתבי ו נ שאי

אעשה, מה מילא עליו הבל. בדברי התנהגותו

חסידיו על מצטער אני אבל אבוד! הוא

ה' בעבודת דרך שזה שחושבים התמימים

רח"ל'.

חבורת פעם ראה זצוק"ל, מוולוזין חיים רבי

בשבת המדרש בבית היושבים תלמידים

אתם אין אם להם, אמר בשיחה. ועוסקים

'שבת', שהרי לישון, שתלכו מוטב לומדים,

של התבות ראשי את בה מקיימים לא אם

תקיימו-'שבת' לפחות תענוג' בשבת 'שונה

אחד העיז תענוג'! בשבת 'שינה התיבות ראשי

היא 'שבת' הרי אבל 'רבי, ואמר: פניו מהם

תיבות ראשי ענה–גם תענוג'?! בשבת 'שיחה

אלא כן, 'אומנם וביה: מיניה חיים ר' לו

ולב לימינו חכם 'לב אמר: המלך ששלמה

ו 'שונה' לשמאלו'. שניהם-כסיל הם 'שינה'

מתחילים עם אות ' ׁש ' עם הנקודה מצד ימין 

מה לימינו', חכם 'לב על המרמזת האות של

שאין כן 'שיחה' מתחילה עם האות ' ׂש ' עם 

היא אשר האות של שמאל מצד הנקודה

מציע אני לכן משמאלו'. כסיל 'לב על מרמזת

ג הו לנ והתחל ל כסי להיות הפסק לך,

בחכמה'!

לרבי ושאלו הלוי. של עלייתו מסתימת פה

כהן של העליות שני למה זצ"ל, מאוסטרובצע

תשא כי פרשת עיקר והם מאוד, ארוכות ולוי

הפרשה כל כאשר פסוקים ואחד תשעים שהם

פסוקים,אחת ותשע שלושים מאה היא כולה

וממילא שבתורה, הארוכות הכי הפרשיות

קצרות? הן העליות ששאר יוצא

במגן הובא ' טעם: בטוב הרבי להם ענה

קטן סעיף קל"ח סימן ערוך (שולחן אברהם

לקרותו רשאים אין מום, בעל שהוא שמי ד')

בעלי על המדברת בפרשה בתורה לעלות

שבט והנה, כאן. עד לביישו. שלא כדי מומים,

של בפרשיות ולכן בעגל חלק נטלו לא לוי

שקשורים כיון לישראל, קוראים אין העגל

לכהנים רק קוראים אלא העגל, למעשה

זו עצה (אולם העגל! את עשו שלא וללוויים

או כהנים הכנסת בבית אין אם תועיל לא

שבת). באותו לויים

כך כל טפשים ישראל בני נהיו איך עיון, צריך

ש א-והאמינו העלוך-לה-'אלה אשר ישראל יך

מצרים'?! מארץ

אתם עלו רב ערב 'וגם דכתיב: לי, ונראה

הערב והנה, וכו'. ובקר צאן לא-ומקנה רב

כל ראו כי יען רק שמים, לשם ממצרים יצאו

מאד. הרבה והזהב והכסף הכבד המקנה

הערב הענל-ובאמת את שרצו המה הם רב

הם אחריהם. ישראל כל את הסיתו והם

כשצדיקים הרשעים כל כדרך לישראל אמרו

אומרים הם אז ברשעתם, להם מפריעים

וכל מאיתנו טובים אינכם 'אתם לצדיקים:

גם אמרו וכך מעושה. רק היא שלכם הצדקות

יצאתם לא אתם שגם ידענו גם 'ידענו הם:

ובמשה בה' מאמינים שאתם בשביל ממצרים

בה' ואמונתכם ה' אחרי והלכתם עבדו.

שרק יודעים אנו לצאת. אתכם הלהיבה

לעזוב אתכם הובילו אשר המה והזהב הכסף

אשר והזהב הכסף אחרי והלכתם מצרים, את

ישראל לבני שאמרו וזהו ממצרים. הוצאתם

א 'אלה היתול: היינו-לה-בדרך ישראל' יך

'זה' ואמרו: הזהב עגל על באצבעם שהראו

א 'הוא הזה, הזהב העלוך-לה-כלומר, אשר יך

בלבכם ואין הלכתם זה אחרי ממצרים'

כמונו. אתם רק בה' אמונה

סופר כתב

נפתלי מרבי צחוק לעשות רצה אחד משכיל

ברגלי לי 'פצע אותו: ושאל זצוק"ל. מרופשיץ

ספוגה תחבושת לשים עלי ציווה והרופא

וחלב? בשר משום בזה אין האם בחלב,

'אכן ואמר: רציניות פנים נפתלי רבי העמיד

עצה לי יש אולם וחלב. בשר של חשש פה יש

יתנפח שהפצע עד המתן בשבילך, נפלאה

בשישים'! בטל יהיה החלב אזי כמה פי ויגדל
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