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ממשנתם הטהורה של רבוה"ק 
בפרשת השבוע

גודל חיוב הזהירות בעניינים שבין אדם לחברו

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי" 

וגו'. וברש"י, "ואלה המשפטים, כל מקום שנאמר אלה פסל 

את הראשונים, ואלה, מוסיף על הראשונים, מה הראשונים 

מסיני אף אלו מסיני", הנה ראוי להבין דברי רש"י הק' בביאור 

אלו  שאף  ללמד  הראשונים  על  מוסיף  וי"ו  עם  ואלה  תיבת 

נמסרו מסיני, דמהיכי תיתי לחשוב ולומר שאלו לא נמסרו 

מסיני, עד שהוצרך הכתוב ללמדנו זאת, הן לכאורה פשוט 

שכל המצוות נמסרו מסיני. 

תשע"ג(  משפטים  פר'  שב"ק  )ליל  שליט"א  רבינו  ביאר  אלא 

שהיה מקום לחשוב כי היות ובני ישראל - בעת עומדם בהר 

זוהמתן,  כך שפסקה  כל  ונשגבה  סיני השיגו מעלה עליונה 

הנוגעים  שמצוות  אפשר  א"כ  )קמ"ו(,  שבת  בגמ'  כדאיתא 

לבין-אדם-לחברו ולממונות אינם נכללים בזה, שהרי לכאו' 

הם מענייני החומר, לזה בא רש"י לומר כי ואלה מוסיף על 

הראשונים, ללמדנו שאף אלו נאמרו מסיני.

חיוב הזהירות בעניינים שבין אדם לחבירו - הוסיף  "בגודל 

"עבירות  )פ"ה:(  ביומא  דאיתא  מהא  ללמוד  ניתן   - רבינו 

מכפר  יוהכ"פ  אין  לחבירו  אדם  שבין 

בזה  הביאור  חבירו".  את  שירצה  עד 

)פ"ג  באבות  דאיתא  הא  עפ"י  לומר  יש 

חיבה  בצלם,  שנברא  אדם  "חביב  י"ד( 

יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר 

'בצלם אלוקים עשה את  ו'(  )בראשית ט' 

בנים  שנקראו  ישראל  חביבין  האדם', 

למקום" וכו'. 

והנה, מטבע האדם שכאשר יחטא חברו 

לפניו או יפגע בו, פעמים יחשוב בליבו 

בשעה  הרגיש  ולא  חל  לא  מסתמא  כי 

כן  עשה  משים  ומבלי  כנגדו,  שחטא 

וכדו', והוא מעביר אשמתו וקל לרצות. 

אבל אם יפגע מי בבנו, אז בודאי יחרה 

כל-כך  יתרצה  ולא  מאד  כך  על  אפו 

בניקל מקודם, כי אהבת הבן אצל אביו 

והוא חרד לשלומו וחפץ בטובתו. 

זה הוא כביכול אצל הבורא ית' כלפי בניו אהוביו:  וכדוגמת 

באם חוטא אדם בעבירות שבין אדם למקום, אפשר שהא-ל 

מפני  בתשובה,  כשיחזור  תיכף  אליו  יתרצה  וחנון  הרחום 

שמסתמא לא הבין ולא השיג גודל החטא ועוצם הפגם, וזה 

אז  לחבירו,  אדם  שבין  בעבירות  אבל  לפניו.  לחטוא  הביאו 

הלא חטא בבנו, וכאן אינו מתרצה כ"כ במהרה, עד שירצה 

את חבירו מקודם, ורק אחרי כן יבוא ויתוודה וישוב בתשובה 

לפני בוראו, ושב ורפא לו.

וכן מצינו בחובת הזהירות בכבוד חבירו מש"כ בספר חרדים 

)פרק כ"ט, ע"ג( עה"כ )ויקרא כ"ה מ"ג( "ובאחיכם בני ישראל איש 

אדם  ישתעבד  "לא  לשונו:  וזה  בפרך",  בו  תרדה  לא  באחיו 

בחבירו, ואם אימתו עליהם או שהם בושים להחל דברו, לא 

יצוה אותם לעשות קטנה או גדולה אלא לרצונם ולתועלתם, 

רחוב  אל  בשליחותו  לצאת  או  מים  צפחת  להחם  ואפילו 

מוטל  כמה  עד  לך  הרי  אסור".  לחם  ככר  עד  לקנות  העיר 

החוב והזהירות על האדם לשמור על כבוד חבירו.

ואפשר להוסיף ולדייק עוד בתיבת לפניהם, לומר לך שהיא 

עומדת בחומרתה לפני מצוות שבין אדם למקום והרי היא 

וחמורה מהם, שאין נמחלים לאדם מאת המקום עד שירצה 

את חבירו תחילה. ויש להעמיס עוד בכוונת תיבת "לפניהם", 

והוא שכאשר מבקש אדם לשוב על חטא שבינו לבין חברו, 

הרי שמקודם יבוא לפני חבירו וירצהו, ורק לאחר מכן יבוא 

כי  ית"ש,  הבורא  מאת  סליחתו  ולבקש  נפשו  על  להתחנן 

שבשמים  אבינו  בין  כביכול  השוררת  האהבה-רבה  מגודל 

שתהא  כדי  קודם  לבניו  לפייס  יש  רחומיו,  זרע  בניו  לבין 

כלל  לפגוע  שלא  והנכון  והראוי  לפניו.  התשובה  מועלת 

בשום אדם מישראל ח"ו מלכתחילה".

ולא רק שצריך להיזהר ולהישמר בכבוד חבירו ובממונו שלא 

הישראלי  לאיש  יש  זאת  אף  מאומה,  לו  יחסר  ושלא  יפגע 

דרש  וכך  דצריך.  מה  בכל  לחבירו  ולסייע  מזמנו  להשקיע 

על  תשנ"ח(  משפטים  פ'  שב"ק  )ליל  זיע"א  הקוה"ט  רבינו 

הכתוב בפרשתנו "ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך 

ודייקו  כה(  כג,  )שמות  מקרבך",  מחלה  והסרתי  מימיך  ואת 

את  'ועבדתם  רבים  בלשון  דפתח  הכתוב  בלשון  המפרשים 

ד’ אלוקיכם' ומסיים בלשון יחיד 'וברך את לחמך ואת מימיך 

והסרתי מחלה מקרבך'.

"ואהבת  היא  התורה  דדרך  ידוע  דהנה  בעז"ה  לבאר  ונראה 

לרעך כמוך", )ויקרא יט, יח( ודרך החסידות 

הדין,  משורת  לפנים  לנהוג  היא 

הזולת  עבור  נפש  במסירות  ולהתמסר 

ולסייעו  הפרטי,  מהזמן  לו  ולהקדיש 

בכל הצטרכויותיו ברוחניות ובגשמיות. 

ואף דלאדם נראה שבזמן שהוא מקדיש 

עמו  לשוחח  או  עמו  ללמוד  לזולתו 

לנצל  היה  יכול  ה'  בעבודת  או  בלימוד 

את הזמן לטובתו וללמוד עוד דף גמרא 

שעל  החסד  במדת  וכך  מפרשים,  ועוד 

בחסד,  לעסוק  מזמנו  להקדיש  האדם 

ונראה לאדם שבאותו הזמן שהוא דואג 

יכול לעסוק לטובת עצמו  היה  לזולתו 

ולהרבות פרנסתו.

ה'  את  'ועבדתם  הכתוב  אמר  זה  כלפי 

כשאינו  היינו  רבים,  בלשון  אלוקיכם' 

משתדל  כ"א  עצמו  בטובת  רק  עסוק 

ואת  לחמך  את  וברך  ההבטחה  באה  ע"ז  הרבים,  לטובת 

לתורה  רומז  'ומימיך'  הפרנסה,  על  רומז  'לחמך'  מימיך, 

כדאי' )בבא קמא פב.( "אין מים אלא תורה שנאמר )ישעיהו נ"ה, 

נותן  האדם  אשר  דעי"כ  והיינו  למים'",  לכו  צמא  כל  'הוי  א( 

והברכה  זוכה  בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן  לאחרים  משלו 

מצויה בתורתו ובפרנסתו. וממילא 'והסירותי מחלה מקרבך' 

לא  ובפרנסתו,  בתורתו  מצויה  שהברכה  יראה  דכשהאדם 

ידאב לבו  על כך שהוא מקדיש מזמנו לאחרים, שהרי יראה 

והיינו  לברכה,  זוכה  עוד  אדרבא  רק  הפסד  מכך  לו  שאין 

והסירותי מחלה רצ"ל שלא יכאב לו ע"ז.

אשכחן בגמ' )ברכות לב:( "חסידים הראשונים וכו' מתוך  וכך 

מתברכת".  ומלאכתן  משתמרת  תורתם  הם  שחסידים 

לפנים  דנוהגים   - הם  שחסידים  מתוך  הכוונה  לפרש  דיש 

מזמנם  למענם  ומקדישים  לזולתם  ומתמסרים  משוה"ד, 

לעמוד לעזרתם ברוחניות ובגשמיות, עי"כ זוכים שתורתם 

בזכות  משתמרת  לומדים  שהם  התורה  משתמרת, 

שבאותו  מתברכת  ומלאכתם  לאחרים,  מזמנם  שמקדישים 

חזינן  ברכה.  הקב"ה  שולח  לפרנסתם  עושים  שהם  מעט 

שאדם הנותן משלו לא די שאינו מפסיד מכך אלא עוד זוכה 

לברכת שמים מעל.

בפרשה דילן למדים אנו עד היכן 
בעניינים  הזהירות  חיוב  גדול 
שבין אדם לחברו, ובכללם שלא 
ובממונו.  חברו  בכבוד  לפגוע 
שאין עניינים אלו חשובים פחות 
למקום  אדם  שבין  מאיסורים 

אלא אדרבה חמורים עוד יותר. 

גודל  אנו,  למדים  נוסף  ענין 
מזמנו  המוסר  האדם  מעלת 
חברו,  בטובת  השתדלות  עבור 
שלא רק שאינו מפסיד מכך אלא 
משתמרת  שתורתו  זוכה  עוד 
ומלאכתו מתברכת וזוכה לברכת 
שמים מעל ברוחניות ובגשמיות.

בשער קהלא

הקב"ה  לו  אמר  א'(  )כ"א  לפניהם"  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה 
למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה שתים 
הדבר  טעמי  להבינם  עצמי  מטריח  ואיני  וכו'  פעמים  שלוש  או 
ומוכן  הערוך  כשולחן  לפניהם"  תשים  "אשר  נאמר  לכך  ופרשו, 

לאכול לפני האדם )רש"י(.

לכשנתבונן בדברים הדבר מפליא ביותר, מדוע נדרש ממשה רבינו 
ע"ה להטריח עצמו כ"כ לסדר עבור בנ"י את הלכות התורה, מדוע 
לא יהיה די שיחזור בפיהם שתים שלוש פעמים ולאחמ"כ יעמלו 
יסוד  בכאן  לראות  אפשר  לעומקם.  ירדו  אשר  עד  לבד  בדברים 
נפלא - אמר המגיד רבי יעקב גלינסקי זצ"ל - לא רק על ענין לימוד 
תורה אלא על כל עניני בין אדם לחברו, כשאדם עושה מצוה עם 
חובה  ידי  ולצאת  להסתפק  ולא  בשלימות!  לעשותה  לו  יש  חברו 

בעזרה חלקית.

על  הביא   - בשבט  עשר  חמשה  לכבוד  בשוה"ט   - שליט"א  רבינו 
כך מעשה מהמדרש, על אותו אדם שנשלח ע"י בני ביתו עם עשר 
דינרים לקנות אוכל לביתו, אך יצא מביתו ראה הוא אלמנה בוכייה 
על כך שאין בידה כדי תשלום הנדוניה לביתה שהגיעה לפרקה, לא 
חשב הרבה ונתן את כל אותם עשרה דינרים למצות צדקה, מכיון 

שלא היה לו עם מה לחזור לביתו המשיך לשוטט בחוצות.

בחג  המצוה  בהם  שקיימו  אתרוגים  שהוביל  באדם  נפגש  לפתע 
באתרוגים  צורך  לו  יש  האם  האתרוגים  בעל  אותו  שאל  הסוכות, 
אלו, האיש השיב בחיוב, אולי יהיה בידו לעשות עמם משהו, אוכל 
או מיני מגדנות, לא עבר זמן רב, ופתאום מופיעה מרכבה הדורה 
ושליחי המלך ירדו ממנה, בחפשם אחר אתרוגי מצוה לרפואת בתו 
האיש מכר להם אותם בשמחה,  של המלך אשר חלתה עד מאד. 
ולאחמ"כ הבריאה מהם בת המלך ובשכר זאת העשירו המלך עושר 
רב. ללמדנו - סיים הרבי - שמי שעושה מצוה בשלימות מוחלטת 

זוכה לקבל שכר עצום בכפל כפליים גם בעוה"ז וגם בעוה"ב.

חוץ  דאנציג,  ביריד  לסחור  נסע  פשיסחא  מחסידי  שאחד  מסופר 
ממנו היו שם סוחרים יהודים שעשו חיל בעסקיהם והרוויחו הון 
עשרת  מידידיו  לווה  ליריד  מסעו  שלצורך  מהם,  מאחד  חוץ  רב, 
חשך  עולמו  כספו,  כל  ממנו  נגנב  ליריד  כבואו  אך  רובל,  אלפים 
בעדו, לא זו בלבד שלא היה לו במה לסחור, עוד ישוב לביתו כבעל 

חוב עצום ויצטרך חלילה לבריות.

כשננעל  מעשה,  לעשות  והחליט  בצערו,  הפשיסחאי  החסיד  ראה 
על  הודיה  ומסיבת  למשתה  סוחרים  מאה  החסיד  זימן  היריד 
ושתו  משאכלו  ביניהם.  אומלל  סוחר  ואותו  הנאים,  רווחיהם 
והיטיבו לבם, קם ואמר: רבותי כולנו סחרנו ועשינו חיל במסחרנו, 
שנטל,  מהלוואות  היה  אף  כשרובו  נגנב  שכספו  חבר  עמנו  והנה 
מאיתנו  אחד  כל  אנו,  אנשים  מאה  הביש,  ממצבו  ונחלצו  בואו 

יתרום לו מאתיים רובלים וישוב שמח לעירו. 

תוך כדי דיבור הסיר את כובעו והפכו, הניח בתוכו מאתיים רובלים 
וסובבו מסוחר אחד למשנהו עד אשר התמלא הכובע על גדותיו 
בשטרי כסף. במסרו את הכסף לסוחר ההמום, אמר לו בבדיחותא 
את  רובלים,  מאות  ושמונה  אלף  עשר  תשעה  כאן  יש  "ראה, 
המאתיים האחרונים תתרום אתה... ותשלים את הסכום שייעדנו 

לאסוף עבורך, שהרי עכשיו אתה עשיר וחייב במצות צדקה...

כשחזר הסוחר החסיד לפשיסחא, אמר לו רבו "שמעתי על המצוה 
 - במגבית  אותו  גם  ששיתפת  עליך,  לי  אחת  ביקורת  אך  שעשית, 

חסד יש לעשות בשלמות...   

קיום המצוות בשלמות



כל השונה הלכות
בשדה ההלכה הנלמדת בכולל ערב

מהו דבר החוצץ

חציצה פוסלת דווקא אם יש בה ממשות, כגון צבע, סיד, טיט, וכדו', אך מראה של צבע בלבד 
חזותא בעלמא  אינו חוצץ לנטילה משום שאינו אלא  בו ממשות  כגון קשקוש של עט שאין 

)שו"ע ס"ב ומשנ"ב סקי"ד(.

החילוק בין 'דיו' של פעם ל'דיו' של היום

השו"ע )שם( שדיו יבש חוצץ אך דיו לח אינו חוצץ, וביאר המשנ"ב  דדיו לח אינו חוצץ  פסק 
משום שנמחה במים ומי הנטילה מגיעים לגופו אף באותו מקום, ואע"ג דאף לאחר הנטילה 
ניתן לראות שנשאר רושם מועט של צבע הדיו על היד, מ"מ - ביאר בשו"ת אג"מ )או"ח ח"ב סי' 

ק"י( - כיון שהדיו לח המים מחלחלים דרכו ומגיעים אל גוף היד.

וכל זה איירי גבי הדיו שהיה בזמן השו"ע שהיה עב עם ממשות, אך הדיו המצוי בזמנינו כיון 
שהוא דק ממש כמו מים ואין בו שום עובי אינו חוצץ אף כשהוא יבש, ומהא"ט קשקוש של 
עט לא הוה  חציצה )דרכי תשובה יו"ד סי' קצ"ח ס"ק נ"ג, א"א  מבוטשאטש מהדו"ת(. אכן דבר שיש בו 
איזה עובי וממשות אף אם הוא שקוף ואינו נראה, כגון דבק שקוף, הרי זה חוצץ )חוט שני יו"ד 

ח"ב עמ' רע"ט(.

השיעור והגדר של דבר שאין בו ממש

לאמיתו של דבר קשה עד מאוד להיכנס לכל הדוגמאות שנידונו בין הפוסקים האחרונים בענין 
זה, כגון גבי 'יוד' של תרופה, משחת 'ווזלין', מיני שמנים ומשחות, אך ניתן לתמצת את מסקנת 
פוסקי זמנינו בזה, בהגדרותיהם של החוט שני והגרח"ק שליט"א שנותנים שיעור די דומה, 
בחוט שני )שם עמ' רצט( כתב שכל דבר שכשהוא נמצא על ידו אינו ניכר ומורגש ע"י מישוש, לא 
הוה חציצה, ובשם הגרח"ק מובא )נזר החיים עמ' ק"פ( שדבר שיוצא ע"י שפשוף חשיב דבר שיש 

בו ממשות אך אם אינו יוצא הוי חזותא בעלמא.

וכך פסק להלכה למעשה מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, לענין מה שמצוי שהידים מתלכלכות מחומרי 
ניקוי במטבח וכדו', שיש להוריד את הממשות בשפשוף על ידי מים, ומה שנשאר לאחמ"כ הוא 
חזותא בעלמא שאינו חוצץ )שיעורי שבה"ל סי' קצ"ח סי"ז(, וכעי"ז מובא בשמו של הגרי"ש אלישיב 

זצ"ל )מנחת פרי עמ' ק"פ( שמה שנשאר אחר שפשוף במים וסבון לא הוי חציצה.

יין, היה מחמיר החזו"א לרחוץ את ידיו כל שבת לאחר הקידוש, לנקות את ידיו  כתמי  ולגבי 
מכתמי היין, קודם שנטל את ידיו לסעודה, כדי שלא יהוו חציצה, ויש שכתבו שוודאי לא נהג 

כן מעיקר הדין, אלא מפני שהקפיד על כתמים אלו )מימי חסד עמ' נ"ג(.

האם פצע חיצוני מהוה חציצה

וצריך  חוצץ  הוא  הרי  מידו,  להסירו  מקפיד  הוא  אם  והגליד,  והתייבש  ריר  ממנו  שיצא  פצע 
סקט"ז(.  ומשנ"ב  ס"ב  )שו"ע  חוצץ  אינו  הכאב  מפני  מסירו  אינו  אם  אך  הנטילה,  לפני  להסירו 
אחרת  סיבה  או  רפואה  מחמת  מסירו  אינו  אם  ה"ה  אלא  לו,  כשכואב  דווקא  שלאו  ומסתבר 
דאינו חוצץ )שערי הברכה פ"א הע' נ"ב(. ואם תחוב קוץ באצבעו, יעויין בקצה"ש )ל"ג סקי"ב( שהביא 
נראה מחוץ לבשרו הרי הוא חוצץ, אך מאריך  )קצ"ח סי"א( מבואר שאם הקוץ  ביו"ד  דבשו"ע 

לחלק בזה בכמה אופנים יעוי"ש.

אופני החציצה בציפורני הידיים

אם התקבץ לכלוך על הציפורן במקום הבולט מבשר האצבע, הרי זה חוצץ, משום שדרך רוב 
בנ"א להקפיד להסירם משום מאיסותא, אמנם כשהציפורן קטנה ובינה לבשר האצבע יש מעט 
לכלוך אינו חוצץ משום דאין בנ"א מקפידין על כך )שו"ע ס"א ומשנ"ב שם(, אכן אם יש שם לכלוך 

מאוס בכל גוונא חוצץ. 

קצה של ציפורן שנתלש במיעוטו הוי חציצה )שועה"ר ס"ד(. ובכה"ח )סק"ד( מחדש דאף ציפורן 
שלימה אם היא מגודלת ועומדת להיקצץ הרי היא חוצצת, וכן חשש לזה הפמ"ג )א"א סק"ב(. אך 

יעויין באשל אברהם )מבוטשאטש( דפליג עלייהו.

מעלת הגוזר ציפורניו בכל ערב שבת

נמצא דבציפורן יתכן ד' סוגי חציצות א' כשהציפורן מגודלת ונדבק בה לכלוך מעל פני הבשר, 
מן  לחלק  ד'  להיקצץ,  ועומד  נתלש  כשחלקה  ג'  לבשר,  בינה  אף  מאוס  דבר  בה  כשנדבק  ב' 
הפוסקים כל ציפורן מגודלת העומדת להיקצץ מהוה חציצה. וזה לשון השל"ה הקדוש )שער 
שבת  כבוד  משום  ער"ש  בכל  ציפורניו  ליטול  ימיו  כל  האדם  כשינהג  נ"ח(  ס"ק  ק'  אות  האותיות 

]כדמבואר בשו"ע סי' ר"ס ס"א, דהוא מהל' כבוד שבת[ מצוה זו תגרור מצוה נוספת שכל ימי 
השבוע כשיטול ידיו לסעודה הלכלוך שתחת ציפורניו יהיה מיעוטא דמיעוטא שאינו מקפיד על 

כך, וממילא אינו חוצץ ]וכעי"ז כתב  בספר חסידים )הביאו הא"ר סי' נ"ח([. 

מצא חציצה לאחר הנטילה

נטל את ידיו ולאחר מכן מצא חציצה על ידיו אינו צריך לחזור וליטול, כיון שתולים שנעשתה 
אם  הנטילה,  קודם  ידו  על  היתה  שהחציצה  לו  ברור  אם  אך  סק"א(.  )משנ"ב  הנטילה  לאחר 
החציצה על אצבעותיו באופן שהוה חציצה לכו"ע יחזור ויטול בברכה, אך אם היה על ידו מעל 

אצבעותיו או באופן שאינו חציצה לכו"ע יחזור ויטול בלא ברכה )יעוי' בס' ברכת שמים פ"ו סק"ג(.

דיני חציצה בנטילת ידיים לסעודה ]ב[ )סי' קס"א( 

בחצר קהלא קדישא

הודעה חשובה

עקב התועלת הרבה ולבקשת רבים מחברי קהילתנו הק', 
סדרת השיעורים המיוחדת המתקיימת בימי השובבי"ם 
ע"י  ערב,  הכולל  בהיכל   -  9:45 בשעה  רביעי  בימי   -
הרה"ג רבי אברהם שרגא שטיגליץ שליט"א, תימשך אף 
ותחי  שמעו  ת"ת.  שובבי"ם  לסדר  הקרובים  בשבועות 

נפשכם.

שבת אחים גם יחד

הבחורים  חבורות  במסגרת  המבורכת  ההתפתחות  לאור 
חבורה  ספורים  שבועות  לפני  נפתחה  הק',  דקהילתנו 
מיועדת  אחת  שחבורה  כך  היש"ק.  לבחורי  נוספת 
חיים  הרב  עומד  ובראשה   B בגבעה  הלומדים  לבחורים 
מיועדת  השנייה  והחבורה  שליט"א,  אלבוים  מרדכי 
לבחורים הלומדים בגבעה A ובראשה עומד הרב מרדכי 

אברהם שנור שליט"א.  

בלילה  שני  ביום  יתקיים  החבורות,  וגיבוש  חיזוק  למען 
כינוס מיוחד לכלל בחורי החבורות של עירנו, הן בחורי 
היש"ק משתי החבורות הנ"ל, והן בחורי המכינה ליש"ק, 
לגבי המיקום  מיוחדת.  תוכנית  ר"ח עם  בשילוב סעודת 

תבא הודעה נפרדת  ב'קול קהלא'.

שמחה של מצווה

ביום שלישי ר"ח אד"א תתקיים סעודת מצוה לרגל סיום 
היומי  דף  שיעור  במסגרת  נלמדה  אשר  סוטה  מסכת 
כלל  המתקיים בהיכל הכולל ערב, בשילוב סעודת ר"ח. 
חברי קהילתנו הק' מוזמנים בזאת ליטול חלק ולהשתתף 
בשמחה זו לכבוד התורה ולומדיה. לגבי מיקום ה"סיום" 

תבא הודעה נפרדת.
* * *

מרדכי  הרב  הק',  קהילתנו  מחשובי  לידידנו  מז"ט  ברכת 
במעונם  השרויה  השמחה  לרגל  ומשפ',  הי"ו  אייזנבך 
לגדלה  שיזכו  יה"ר  ובשעטו"מ.  במז"ט  הבת  בהולדת 
ונחת  תענוג  רוב  עם  ולמעש"ט,  לחופה  תורה  לבעל 
ישתתפו  הק'  קהילתנו  חברי  אכי"ר.  יו"ח,  מכל  דקדושה 
ואחדות  הדעת  קירוב  מתוך  ה"קידושא-רבא"  בשמחת 

הלבבות, בשב"ק הדין בביהמ"ד "שבט הלוי" רח' חב"ד. 

מתורת רבותינו
ביאורים על פרשת השבוע

סגולה לביטול מחשבה זרה

"וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה" וגו' )כא, יד(. 

כי  ז"ל  האר"י  בסידור  שכתב  מה  הרמז  למצוא  נוכל  מכאן 
הרמ"ק קיבל מפי אליהו ז"ל לבטל מחשבה זרה לומר פסוק 
ואפשר  שם.  עיין  ו(  ו,  )ויקרא  המזבח"  על  תוקד  תמיד  "אש 
לפי זה לפרש הפסוק זה, וכי יזיד איש, היצר הרע. על רעהו, 
בערמה,  להרגו  אדם.  של  בלבו  יחדיו  שהם  טוב  היצר  הוא 
מעם מזבחי תקחנו למות,  וכוזבת. אז,  במחשבת ערמומית 
המזבח  על  תוקד  תמיד  אש  הפסוק  לומר  הסגולה  דהיינו 

כנ"ל, ויעבור רוח הטומאה מן הארץ.  

 )עבודת ישראל(

כל אשר יש בו תשוקה ואהבה לבוראו 
צריך להשפיע אף על אחרים להיות כן

"אם כסף תלוה את עמי" )כב, כד(. 

יש לפרש ברמזי החכמה, אם כסף, אם יש לך תשוקה ואהבת 
בוראך בלבך )כסף מלשון נכסוף נכספתי( תלוה את עמי תחבר 
התשוקה לעמי גם כן ללמדם דרכי י"י, ולא תאמר הלא יש 
העני  את  אמר  לזה  ממתני,  עבה  קטנם  אשר  ממני  גדולים 
עמך, אתה על כל פנים מחויב ללמד לחבריך אשר הוא עני 
בדבר אשר הוא עמך, דהיינו כיון שיש לך שכל שאין חבירך 

יודע מחוייב אתה ללמדו.

חבירי  אם  דוקא  זה  תאמר  ואם  ר"ל  כנושה,  לו  תהיה  לא 
מבקש זה, אבל שאהיה אני רודף אחריו למה לי כל הצער 
נשני  מלשון  כשוכח  כנשה  לו  תהיה  לא  אמר  לזה  הזה, 
לא  ר"ל  נשך,  עליו  תשימו  לא  נא[,  מא  ]בראשית  אלקים 
תאמר כבר נתייאש זה מגודל נשיכת המסית וכבר נתיישן 
בעבירה, אל תאמר כן רק עשה והצלח והש"י יהיה עמך, נ"ל.        

)אגרא דכלה(

אסור לדבר רע על שום אדם מישראל

"אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" )כג, א(. 

שלא לדבר רע על שום אחד מישראל חס ושלום, כי  היינו 

על ידי זה יצטרך להיות עד חמס, כשמקטרג הרשע זה היצר 
הרע, ויביא אותו לעדות על דבריו ולכן גם כשיצטרך לגנות 
בפירוש  יאמר  רשע,  אדם  מאיזה  ולדבר  רעה,  מדה  איזה 
וכמו  הרעה,  המדה  על  רק  האדם  עצם  על  מדבר  שאינו 

שאירע למרן הבעל שם טוב הקדוש: 

)רשפי אש השלם פרשת משפטים אות מ"ד(.

מזלא טבא וגדיא יאה
בלב מלא הערכה 

נברך ברכת מז"ט חמה ולבבית קדם ידידנו 

הר"ר אריה גלבשטיין הי"ו
אשר פתח את ביתו להיות אכסניה של תורה
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת בנו

נישא בזאת טנא מלא ברכה,
שתזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

מיט א סאך אידישע נחת, אכי"ר.

המברכים 
חבורת 'יושר דברי אמת' 

מזלא טבא וגדיא יאה
בלב מלא הערכה עצומה

נברך ברכת מז"ט חמה ולבבית קדם ראש חבורתנו

הר"ר מרדכי אייזנבך הי"ו 
ראש חבורות הבחורים בירושלים עיה"ק

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הבת 
נישא בזאת טנא מלא ברכה,

שתזכה לגדלה לבעל תורה ולחופה ולמעשים טובים
מיט א סאך אידישע נחת, אכי"ר.

המברכים בהוקרה
חבורת 'קיבוץ' בירושלים  - חבורת ישי"ק בירושלים


