Who Gets the Extra?
“What time is it?”

“Four o’clock.”
“When does Shabbos come in?”
“Five o’clock.”
“Look at all of this food. We have so
much left over. What shall we do with
it?”
“I don’t know. What happened this
week? Why does the ‘tamchui’ (charity
fund which distributes food to needy
people) have so many
leftovers?”
“Most of the poor people
who usually take food
from our ‘tamchui’ did not
come today. If we leave
these leftovers sit until after
Shabbos, they will spoil.
Do you know anyone who
would be willing to buy
this Shabbos food?”
“Buy it? I have a big
family, bli ayin hora. I
could buy most of it from
the tamchui.”
“I’m afraid that you cannot
do that.”
“Why not?”
“Because you are a gabbai
(treasurer) of the tamchui.”
The question is:
Why is the gabbi not permitted to buy
left-over food from the tamchui?
The answer is:
The Gemora (Bava Basra 8b) discusses this
point. It brings several examples of how a
gabbi of a tsedaka fund, including a tamchui, must place himself above suspicion
of any stealing or misuse of charity funds.
Therefore, he cannot buy left over food
because people may suspect him of paying
a cheaper price for the food, or perhaps
not paying for it at all (Heaven forbid).

A Reason to Celebrate
The sofer took the quill in hand, and

dipped it in the ink. He painstakingly
filled in the letter “lamed.” Cameras
clicked. Flashes popped. “Mazel tov!”
The Sefer Torah was complete.

T

his was the culmination of over a
year’s worth of work. The parchment
upon which the letters were written began its life as the skin of a kosher animal.
It was tanned by a G-d
fearing Jew who performed every step of the
process with a singular
kavannah (intention) “li’shaim kedushas (for the
sake of the holiness of the)
Sefer Torah.” It was then
cut to the proper size and
scored lightly with lines
that would serve as guides
for the writing of the
letters. The ink was then
prepared from the special
ingredients which are listed
in the Gemara and the
Halacha. The sofer took his
quill, make from a turkey
feather, dipped it into the
ink, and began to write.
Now he sat, one year
later, with a finished Sefer Torah.

T

he Gabbai closed the Sefer Torah,
fastened it, and covered it with its mantle
for the first time. He picked it up, held it
next to his heart, and carried it down into
the street. The gathering that awaited him
was beyond belief. Young boys bearing lit
torches lined the street, forming a path
for the Sefer Torah to pass through. A
chuppah (wedding canopy) help by four
men stood waiting to escort the Sefer
Torah on its journey. A band played
beautiful dancing music. The Gabbai
walked under the chuppah, and the

“At the Shabbos table …
when the father explains the
Zemiros and the family sings
them, heaven and earth join
together.”
Rav Lefkovitz zt”l
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Hachnoses Sefer Torah parade began. The
streets were full of people, hundreds,
even thousands, dancing and rejoicing
with the Sefer Torah. Spectators lined the
streets, and filled the overlooking windows and balconies. Jews of all ages,
origins, and backgrounds danced together
in joyous celebration. What happiness!
What unity! A new Sefer Torah!

The



verse states, “So now, write this
song (Sefer Torah) for yourselves”
(Devarim 31:19). The Sefer HaChinuch
explains that each and every Jew has a
mitzvah to write his own Sefer Torah.
(For a discussion of the halacha see Shulchan Auruch Yoreh Deah 270) Why is a
Sefer Torah so important that everyone
must write his own? The Sefer HaChinuch
explains that everyone should have one
available to learn from it at all times. You
may ask, “We have other sefarim to
learn, as well as printed Chumashim.”
True. However, the Sefer Torah has a
very high level of kedusha. The sefer Derech Eitz Chaim describes that each letter
is a coal, waiting to be fanned into a fire.
Our learning down here ignites a spiritual
fire in the upper worlds, which sheds the
light of kedusha down here. The Sefer
Torah represents the Torah itself. One
who writes his own Sefer Torah is considered as if he personally received the Torah at Har Sinai! Therefore we must
honor it. The Hachnoses Sefer Torah is a
massive Kovod HaTorah.
Kinderlach . . .
A Hachnoses Sefer Torah is one of the
most beautiful experiences on the face of
the earth. Enjoy it! Appreciate it! Understand the deeper meaning behind it. We
have a new Sefer Torah in the world. A
new kedusha. Something for us to give
great honor to! Let it inspire us to learn
Torah with a new vitality, a new energy.
Light up the world!

“All those who conscientiously fulfill the mitzvah of
Bircas HaMazone will have
their income provided honorably their entire lives.”
Sefer HaChinuch
Mitzvah 430
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"מה השעה?"
"ארבע".
"מתי נכנסת השבת?"
"בחמש".
"תראה את כל המנות האלה – נשאר לנו כל כך הרבה .מה נעשה
אתו?"
"מה קרה השבוע? מדוע יש לנו כל כך הרבה מנות מיותרות
בתמחוי שלנו?"
"רוב העניים המקבלים את האוכל מהתמחוי לא הגיעו היום .אם
האוכל יישאר כאן עד מוצאי שבת ,הוא יתקלקל .האם אתה מכיר
מישהו שיהיה מוכן לקנות אותו?"
"לקנות? יש לי משפחה גדולה ,בלי עין הרע .אני יכול
לקנות את רוב האוכל בעצמי מהתמחוי".
"אני חושש שאינך יכול לעשות זאת".
"מדוע?"
"כי אתה הגבאי של התמחוי".
השאלה היא :מדוע אסור לגבאי לקנות בעצמו את
האוכל שנשאר בתמחוי?
והתשובה היא:
הגמרא )בבא בתרא ח' ע"ב( דנה בשאלה זו .היא
מביאה כמה דוגמאות לכך שגבאי של קרן צדקה,
כולל גבאי של קרן תמחוי ,חייב להימנע מכל מעשה
שיכול להטיל עליו אפילו צל של חשד לגזל או
לשימוש בכספי הצדקה שלא כדין .לפיכך ,אין הוא
יכול לרכוש את המזון שנשאר ,מפני שאנשים עלולים
לחשוד בו שהוא שילם עבורו פחות מערכו ,או שלא שילם עבורו
כלל )חס ושלום(.
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הסופר לקח את הקולמוס בידו ,וטבל אותו בדיו .לאט ובזהירות
הוא מילא את האות "ל" .המצלמות צילמו ,הפלאשים הבזיקו" .מזל
טוב!" ספר התורה הושלם.
היה זה סופה של עבודה קשה שנמשכה יותר משנה .הקלף שעליו
נכתבו האותיות החל את דרכו כעור של בהמה טהורה .העור עבר
עיבוד אצל יהודי ירא שמיים שעשה את כל הפעולות הנדרשות
בכוונה מיוחדת – לשם קדושת ספר תורה .לאחר מכן חתכו את
הקלף לגודל המתאים ,ושרטטו עליו קווים כדי לכוון על פיהם את

הכתיבה .הדיו הוכן מחומרים מיוחדים הנזכרים בגמרא ובספרי
ההלכה .הסופר לקח את הקולמוס ,העשוי מנוצה של תרנגול-
הודו ,טבל אותו בדיו ,והחל לכתוב .וכעת ,שנה לאחר מכן ,הוא
ישב בפני ספר תורה מוכן.
הגבאי גלל את ספר התורה ,קשר אותו ,וכיסה אותו במעיל
המיוחד ,זו הפעם הראשונה .הוא הרים אותו ,אימץ אותו אל לבו,
ונשא אותו החוצה ,אל הרחוב .שם חיכתה לו קבלת פנים
מדהימה :ילדים נושאי לפידים הלכו משני צדי הכביש ,יוצרים
שביל שדרכו ספר התורה יכול היה לעבור .חופה נישאת בידי
ארבעה גברים המתינה כדי ללוות את ספר התורה בדרכו .תזמורת
ניגנה מוסיקת ריקודים מרגשת .הגבאי הלך מתחת לחופה,
ותהלוכת הכנסת ספר התורה החלה .הרחובות היו
מלאים באנשים – מאות ואפילו אלפים רקדו ושמחו
עם ספר התורה .צופים רבים עמדו בצדי הדרך ,וגדשו
את החלונות והמרפסות שבבתים הסמוכים .יהודים
מכל הגילים ומכל שכבות הציבור רקדו ביחד
בשמחה .איזו שמחה! איזו אחדות! ספר תורה חדש!
הפסוק אומר "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת )ספר
התורה(" )דברים ל"א ,י"ט( .בעל ספר החינוך מבאר
שעל כל יהודי ויהודי מוטלת מצווה לכתוב ספר תורה
לעצמו )לדיון על פרטי הלכה זו ראה שולחן ערוך יורה
דעה סימן ע"ר( .מדוע ספר תורה הוא כה חשוב שכל
אדם מישראל צריך לכתוב אחד לעצמו? בעל ספר
החינוך מסביר שלכל אחד חייב להיות ספר תורה
בהישג יד ,כדי יוכל ללמוד ממנה בכל עת שירצה.
אפשר לשאול :והלוא יש לנו ספרים אחרים ללמוד
מהם ,וגם חומשים מודפסים? נכון .אך לספר התורה
יש דרגה גבוהה מאוד של קדושה .בספר דרך עץ חיים נאמר שכל
אות היא גחלת ,הממתינה שמישהו יבוא וילהיט אותו עד שתהיה
לאש גדולה .הלימוד שלנו בעולם הזה מצית אש רוחנית בעולמות
העליונים ,ודבר זה משרה אור של קדושה כאן למטה .ספר התורה
מייצג את התורה בעצמה .מי שכותב ספר תורה לעצמו ,הרי זה
כאילו קיבל את התורה בהר סיני! ולפיכך עלינו לכבד את ספר
התורה .טקס הכנסת ספר תורה מהווה כבוד תורה אדיר.
ילדים יקרים . . .
הכנסת ספר התורה היא אחת החוויות היפות ביותר בעולם .תהנו
ממנה! העריכו אותה! נסו להבין את המשמעות העמוקה
שמאחוריה .יש לנו ספר תורה חדש בעולם – עוד מוקד של
קדושה .עוד דבר קדושה שראוי לכבוד רב! השתתפו בהכנסת
ספר תורה ,ובעקבות החוויה ודאי תתחזקו ותלמדו את התורה
בחיוּת מחודשת ,בכוחות רעננים .האירו את העולם!

"כל הזהיר בברכת המזון –
מזונותיו מצויין לו בכבוד
כל ימיו"
ספר החינוך
מצוה ת''ל

"כאשר ראש המשפחה מבאר
את הזמירות בשולחן השבת,
והמשפחה משוררת אותם,
שמיים וארץ מתחברים".
)הרב לפקוביץ זצ"ל(

 100עמודים ,מאוייר.
המחיר 10 :ש"ח.
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