
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 81גליון מס' 

 תשפ"ג - צו

ְלחָ  ֻ ִניִנים ִמׁשּ  עניין של חינוך ם ְמָלִכין ּפְ

"צו את אהרון ואת בניו לאמר זאת 

התורת העולה היא העולה על מוקדה" 

 ב)-(ו

מעשה שאירע ברבי ישראל בעל שם 

טוב שהלך עם תלמידיו והגיעו אל בית 

המדרש נעמד הצדיק הפתח ואמר: אי 

אפשר להיכנס לכאן, בית מדרש זה כל 

חללו מלא תורה, לא הבינו התלמידים 

דברי הרב, והסביר להם: "זאת תורת 

העולה" איזו היא תורה העולה לשמים 

"היא העולה על מוקדה" תורה 

ת לשם שמים מתוך התלהבות הנלמד

יוקדת כמו שכתוב בזוהר שתורה שאין 

לומדים אותה בהתלהבות כזו איננה 

עולה למעלה, אלא נשארת בארץ, הוא 

אשר אמרתי סיים הבעל שם טוב 

הקדוש בית מדרש זה כל חללו מלא 

בתורה כיוון שהלומדים כאן אינם 

לומדים לשם שמים ומשום כך כל 

.. לכן אל התורה נשארה כאן בארץ.

בית מדרש זה איננו יכולים להכנס. 

 (וקראת לשבת עונג) 

ואנו צריכים ללמוד מכך אף ביחס 

להקנות בליבם את  –לילדינו ותלמידנו 

השמחה בקיום המצוות, ובכל מצוה 

ומצוה יש לבאר ולפשט על פי שכלם 

 ולהטעימם בנועם צוף מתיקות התורה 

 מערכת שיעורי לב ארי -שבת שלום 

 א!!!ּבָ ח ֶּפסַ  ִהִּגיעַ ב ָאִביה ַרּבָ ה ִׂשְמחָ  –ה ַרּבָ ה ִׂשְמחָ 
 

ֹ על הפסוק: " ה מ"ג כב') אמר ְיַׁשְעיָ ל" (ִיְׂשָרֵא י ּבִ  ָיַגְעּתָ י ּכִ ב ַיֲעקֹ  ָקָראתָ י ֹאִת א ְול
בספרו 'משלי יעקב' (פרשת נצבים): "המשל בזה לאחד בא  המגיד מדובנא

מן הדרך ערב שבת עם חשיכה, בא אל עירו וירץ מהר לביתו והחפצים הניח 
ביד הבעל עגלה ויבוא אל ביתו, וימהר וישלח נער אחד אל הבעל עגלה להביא 
משם את אגודתו. הנער הלך והביא ונכנס אל היכל הסוחר ויאמר: הנה 

ך, ובתוך הדברים הוא מקנח את פניו בכנף בגדו מזיעת אפו הבאתי אגודת
ומדבר בקוצר רוח מאד. ויאמר אליו הסוחר: איה אגודתי אשר הבאת? 
ויאמר: הנחתיו בחדר החיצון. ויאמר העשיר: מה שהבאת לא שלי הבאת, 
מי יודע של מי הוא! ויאמר הנער: לך נא ראה בחדר, ודאי שלך הוא. ויאמר: 

ללכת ולראות, כי הלא עיני רואות בך הזוהמא הגדולה וזיעת  אין לי מהצורך
. "והנמשל, זה ..אפיך, הלא אגודתי אגודה קטנה וקלה, אין בה במה להזיע

ממש מוסר חכמה נגד קצת המתחדשים ומראים בעצמם יגיעה בעבודתם, 
אמר אליהם: 'ולא אותי קראת יעקב', יען 'כי יגעת בי ישראל', הלא בעבודה 

ייף ויגע מדוע אתה ע ?: 'כי קרוב אליך הדבר מאד', ומה זה 'יגעת'שלי נאמר
". עד כאן דברי המגיד מדובנא. ובמדרש (אסת"ר ג, ד) מובא: יתיב ?כל כך

ומשתעי כל יומא ולא לעי, וקאים לצלאה והוא לעי. יתיב ומשתעי כל יומא 
הכרתיך הוי 'ולא אותי קראת יעקב', הלואי לא  -ולא לעי, יתיב למיתנא ולעי 

 יעקב מפני 'כי יגעת בי ישראל'". 
חז"ל לימדונו כאן יסוד גדול. פעמים רבות אדם יושב ומדבר כל היום ולא 

        לפתע הוא עייף, אין לו כח...  -מתעייף, אך כשהוא מגיע לתורה ותפילה 
כי יגעת בי  -על זה המליצו חז"ל את הפסוק: "ולא אותי קראת יעקב 

ישראל", אם "יגעת בי ישראל", אם התורה והתפילה "מעייפים" את האדם, 
סימן שהוא לא קשור עם הקב"ה בקשר של אהבה! היכן היא שמחת 
החיים?! נתבונן מעט במה השתנה דורנו ביחס לדורות קודמים. אחת 

ל היהודי בכל התקופות היתה השמחה. שמעתי פעם התכונות הבולטות ש
בשם גוי, מומחה לשפות, שאמר שאין שום שפה בכל העולם שיש בה כל כך 
הרבה ביטויים של שמחה כמו בלשון הקודש. באנגלית ישנם שניים או 
שלשה ביטויים של שמחה ותו לא. בלשון הקודש ישנם הרבה מאוד 

דוה, ועוד. מדוע? מפני שכל אומה ביטויים: שמחה, גילה, רינה, דיצה, ח
שמה דגש על הדברים שהם עיקר החיים שלה. לדוגמא: בשפת 
האסקימוסים ישנן שש או שבע מילים נרדפות לשלג. באנגלית יש רק מילה 
אחת המבטאת "שלג", וכן בלשון הקודש אין מילה נרדפת ל"שלג", אבל 

להם אבחנות לאסקימוסים יש הרבה, מפני שהם חיים בשלג, ממילא יש 
שונות בסוגי השלגים; שלג יבש, שלג רטוב, שלג קר וכו'. אצלנו כמעט אין 
שלג, ומשתמשים מעט מאוד במילה זו, לכן אין לה צורך במילים נרדפות. 
היהודים בכל הדורות חיו בשמחה, השמחה היתה חלק מעצם החיים שלהם, 

 ארט)(אגישמקע וו לכן ביהדות ישנן הרבה מילים המבטאות שמחה.



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ornm123@gmail.com להארות: ולרשימת תפוצה:  -יו"ל ע"י מערכת שיעורי לב ארי 

ָהיָ הַמֲעשֵׂ   ה...ׁשֶ

מרן הילולת 

החסיד הגאון 

 אבי האסירים

 לוין אריהרבי 

 זיע"א זצ"ל

 התרמ"הבשנת נולד רבי אריה לוין רבנו 

לאביו רבי בנימין, רבנו כונה בפי כל 

לצד עיסוקו המרכזי  '.הצדיק הירושלמי'

הל רוחני בישיבת עץ חיים מנשל רבנו כ

לכל נצרך  ההיה בעל נפש גדול ,ירושלים

רבנו פעל גדולות ונצורות , צרוע ואסיר

המחתרות, ביקרם ועודד את למען אסירי 

רוחם, לרבים מהם היה דמותו כשל אבא 

 ממש. על כן נקרא גם 'אבי האסירים'.

רבנו נישא למרת ציפורה חנה בת הגאון 

. ולימים נהפך זצ"ל רבי דוד שפירא

המקובל רבי  –למחותנו של בעל הלשם 

חתנו הוא באשר  שלמה אלישיב זצוק"ל.

ל בעל מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל נכדו ש

 .. שהתחתן עם בתו שינא חיה ע"ההלשם

  .ט' ניסן התשכ"טנלב"ע רבנו 

 זכותו יגן עלינו  ועכי"א אמן

 

רוֹ  ְסּתָ  בַהּקָ י ן ָמָר ל עַ  רִסּפוּ   \ רַהּנִ  ַזַצ"ל  ןֵלִוי הַאְריֵ ַרּבִ

ֶׁשָהְיָתה  תַהְּמיֶֻחדֶ ַרִּבי ַאְרֵיה ֵלִוין ַזַצ"ל ָהָיה ָידּוַע ְּבַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות 
ָהְיָתה ֲחרּוָטה ְּבִניֵמי  'ְלֵרֲע ָּכמֹוְוָאַהְבָּת 'ְטבּוָעה ּבֹו. ִמְצָוה זֹו ֶׁשל 

ַנְפׁשֹו. ִסּפּור ִנְפָלא ַעל ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ְלַמַען ַהּזּוַלת ִסֵּפר ְּבנֹו ַהָּגאֹון 
 ַחָּנה:-ַרִּבי ַחִּיים ֵלִוין ַזַצ"ל, ַרָּבה ֶׁשל ַּפְרֵּדס

ָּבא נֹוֵהג ִלְקנֹות ֶּבֱהיֹוִתי ֶיֶלד, ָזכּור ִלי ֶׁשָּכל רֹאׁש ֹחֶדׁש ָהָיה אַ 
ַמְמַּתִּקים ּוֶלֱאֹרז ַּבֲחִביָלה ְקַטָּנה ְוַלֲהִביָאם ְלחֹוֶלה ֶנֶפׁש ֻמסּוים 

 ַהְמאּוְשַפז ְּבֵבית ַהחֹוִלים "ֶעְזַרת ָנִׁשים" ְּבַפֲאֵתי ָהִעיר.

ִעּמֹו. ַּבֶּדֶר ָּפַגְׁשנּו ְּבֶאָחד  ַּפַעם ַאַחת, ֶהְפַצְרִתי ְּבַאָּבא ֶׁשִּיָּקֵחִני
 ִמַּיִּקיֵרי ְירּוָׁשַלִים, ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַאָּבא ִלְׁשלֹום ְקרֹובֹו חֹוֶלה ַהֶּנֶפׁש.
ַאָּבא ֵמִׁשיב: "ָּברּו ַהֵּׁשם, ִהֵּנִני ַּבֶּדֶר ְלַבְּקרֹו". ִהְתַּפֵּלאִתי ְמֹאד, ִּכי 

 ֶׁשל חֹוֶלה ָכֶזה ְּבִמְׁשַּפְחֵּתנּו ַא לֹא ֵהַעְזִּתי ֲהֵרי לֹא ָיַדְעִּתי ַעל ִקּיּומֹו
ִלְׁשאֹול ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר. ִהַּגְענּו ְלֵבית ַהחֹוִלים, ַאָּבא ִנְכַנס ְּפִניָמה ַוֲאִני 
ִהְמַּתְנִּתי לֹו ַּבחּוץ ְלַיד ַהַּׁשַער. לֹא ָעְברּו ְרָגִעים מּוָעִטים ְוָאִבי ָחַזר 

ַהַּמְמַּתִּקים ִּביֵדי ַהחֹוֶלה "ַהָּקרֹוב". ְּבַדְרֵּכנּו ֲאָחַזִני ְּבהֹוִתירֹו ֶאת 
ַאָּבא ְּבָיִדי ְוָאַמר: "ְּבַוַּדאי ִּתְתַּפֵּלא ַעל ַהָּקרֹוב ֲהלֹא ֻמָּכר ֶשִביַקְרנּו 
ֶזה ַעָּתה, ּבֹא ַוֲאַסֵּפר ְל ַמֲעֵׂשה ֶׁשָהָיה: ְּבֶאָחד ָהֲעָרִבים, ָעִׂשיִתי 

ד ֵּבית ַהחֹוִלים ַהֶּזה ּוְבעֹוְבִרי ָקרֹוב ְלחֹוַמת ֵּבית ַהחֹוִלים, ַּדְרִּכי ְליַ 
ִהִּגיעּו ְלאֹוְזַנְיי ְצָוחֹות ֵאיִמים, ָׁשַמְעִּתי ְצָעקֹות ֶּגֶבר ַהֶּנֱאָנק 
ַּבִּיּסּוִרים. ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי: 'ָאְמָנם ֵּבית חֹוִלים ְלחֹוֵלי ֶנֶפׁש ַהָּמקֹום, 

ֵאין ֶזה ִנְׁשַמע ָרִגיל'. ָסְרִּתי ְוָרִאיִתי ָאָדם ָחבּול ּוֻמֶּכה,  ַא ְּבָכל זֹאת
ִמְתַהֵּל ְּבִמְסְּדרֹון ָאָנה ְוָאָנה צֹוֵעק, ְוזֹוֵעק. ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַּדָּיֵרי ֵּבית 
ַהחֹוִלים ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר ְוֵהם ֲהִׁשיבּוִני ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשָהִאיׁש ִהְׁשּתֹוֵלל, ְוָלֵכן 
ֶנֶאְלצּו ִלְקֹׁשר אֹותֹו ּוְלַהּכֹות אֹותֹו ַעד ֶׁשִהְפִסיק ְלִהְׁשּתֹוֵלל. ָׁשַאְלִּתי 
"ְוָכ עֹוִׂשים ַּגם ְלָכל ֶיֶתר ַהחֹוִלים"? ְוָענּו ִלי "ָאְמָנם ַעד ִלְפֵני 
ְּתקּוַפת ַמה זֹו ָהְיָתה ַהִּׁשיָטה. ַא לֹא ִמְּכָבר ְמַטְּפִלים ָּבנּו ִּבְתרּופֹות 
ֶׁשִהִּגיעּו ְמחֹו"ל ּוֵמָאז ִהְפִסיקּו ְלַהּכֹוֶתנּו". "ּוַבֶּמה ׁשֹוֶנה חֹוֶלה ֶזה 
ֵמֲאֵחִרים"? "הּוא ַגְלמּוד, ֵאין לֹו ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָּיֵגּנּו ָעָליו, ְוָלֵכן 

ָּתֵכן? הּוא ֲעַדִין ַמְמִׁשי ִלְהיֹות ְמֻטָּפל ַּבִּׁשיָטה ַהְיָׁשָנה". ִנְזַעְקִתי "ֲהיִ 
 ֲהֵרי ֲאִני ְקרֹובֹו"! 

ַרַכְשִתי ֲעבּורֹו ַמְמַּתִּקים ִנַּגְׁשִּתי ֵאָליו ְוִהְתַווַדעִתי ֵאָליו ִּכְקרֹובֹו, ּוְכֵדי ְלַהְמִחיׁש ִקְרָבֵתנּו, ִנְכַנְסִּתי ַלֲחנּות ַהְּסמּוָכה וְ  
ָיְדעּו ַהֹּכל, ֶׁשְּלחֹוֶלה ֶזה ֵיׁש ָקרֹוב ְוֵאין ְוָכל ַהחֹוִלים ָראּו ְוָיְדעּו ֶׁשִהִּגיַע ְקרֹובֹו. ַהְּׁשמּוָעה ָעְׂשָתה ָלּה ְכָנַפִים ּוֵמָאז 

ז ִהֵּנִני נֹוֵהג ְּבָכל רֹאׁש ְלַהּכֹותֹו עֹוד. ָאֵכן ִהַּׂשְגִּתי ֶאת ַהַּמָּטָרה, ַא ִמֵּכיָון ֶׁשִהְכַרְזִּתי ֶׁשֲאִני ָקרֹוב ַוֲהֵריִני ְקרֹובֹו, ֵמאָ 
", ֶׁשּנֹאַהב ָּכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ּוְלָכ ִהְתּכַ  ֹחֶדׁש, ָלבֹוא ּוְלַבְּקרֹו".  ֲאִפילּו ֵאין לֹו  -ְּוָנה ַהּתֹוָרה ִּב"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו

  ת.נ.צ.ב.ה. וזכותו תגן עלינו אמן! ָּכל ִקְרַבת ֶנֶפׁש ֵּבינֹו ְלֵביֵנינּו.

 

 

 . ואכילתם לאחר המזון בזמן הקידוש תפוחים אדומים בשבת הנחת - להמשכת השפעסגולה גדולה 

באדם וחווה שכידוע חטאו בערב שבת ואכלו את פרי התפוח מעץ הדעת. העונש בעקבות החטא  ההסבר לסגולה נעוץ
 ."בזיעת אפך תאכל לחם", ולאישה יהיה קושי וצער בגידול הבנים -היה שלאדם יהיה קשה כל חייו בעניין הפרנסה 

שני תפוחים אדומים ויפים, רצוי שיהיו מונחים על כלי או מגש יפה לכבוד הכינו לפני שבת  איך עושים את הסגולה?
לאחר אמירת "שלום עליכם" ו"אשת חיל", בין תפילת "אשת חיל" ל"יום השישי", ישנו נוסח תפילה מהזוהר  שבת.

ם אלו אות -" קדישין דתפוחיןבנוסח הזה מוזכרות המילים " הקדוש, המתחיל במילים: "יומא דא מתעטרא".
לאחר קריאת  תפוחים שאדם מתקן איתם את חטא האדם הראשון. ע"י כך זוכה האדם למעשה להוריד שפע גדול.

בסיום הנוסח ממשיכים כרגיל בקידוש ואוכלים את סעודת השבת כאשר התפוחים עדיין שלמים על השולחן. 
ות עליהם ואומר בכוונה: הארוחה, לוקח הבעל את התפוחים ומחזיק אותם בשתי הידיים, כאשר הידיים סוגר

כך  .'צינור'זה אותיות  'רצון'וכן המילה  'תפוח'היא אותיות  'פותח'המילה  - "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"
אדם זוכה להוריד עליו את השפע של אותו שבוע בצינור ישיר. לאחר מכן יחתוך התפוח לפלחים ויברך עליו ברכת 

 .ביתהעץ. את הפלחים מחלקים לבני ה


